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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول
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الملّخص

الشـعر ديـوان العـرب التراثـّي، ومـادة لتاريخهـم، وِسـِجّل لحياتهـم، وِخزانـة لحفـظ 

أيامهـم؛ لتؤخـذ العبـرة منـه، وتُوثّـق العلقـة بيـن حاضرهـا وماضيها.

واالعتـزاز بالشـعر العربـّي أخـرج لنـا نفائس مـن الّدواويـن التي ُجمعـت، وانبرى لها 

علماء العربيّة لشـرحها، وروايتها، وتفسـير غريبها؛ وقد كان من بين نفائس ذلك التراث 

الشـعرّي ديـواُن َشـيخ األباِطـح أبـي طالـب جمعـُه أبـو هّفـان عبـد الله بـن أحمد 

المهزمـّي، بروايـة: عفيـف بن أسـعد عن عثمان بـن ِجنِّـّي الموصلّي البغـدادّي النحوّي.

باقـر  الشـيخ محّمـد  الحـاج  العّلمـة  المحّقـق  واسـتدراك  بتحقيـق  الديـوان  صـدر 

المقّدسـة. الثقافـة اإلسـلميّة فـي قُــم  المحمـودّي عـن مجمـع إحيـاء 

يتعلّـق موضـوع البحـث بقـراءٍة نقديّـة فـي منهجيّـة التحقيـق العلمـّي لديوان َشـيخ 

األباِطـح أبـي طالـب، مـع تبيـان منهجيـة المحّقـق في تحقيـق هـذه النصوص الّشـعريّة 

فيمـا إذا كانـت محّققـة تحقيقـاً علميّـاً جيداً، ومسـتوفية ألصـول التحقيق العلمـّي؛ ألنه 

فـي إثبـات منهـج التحقيق تتضـح الخطوات المنهجيّة التي سـار عليهـا المحّقق في البناء 

الداخلـّي أو الخارجـّي للديوان الشعــــرّي عـن طريق مقّدمة الديـوان، وعنوانه، ووصف 

مخطوطتـه، وإثبـات منهجـه فـي التخريجـات، وتراجـم األعلم، ومـا يتبع ذلك من شـرٍح 

لمفـردات الديـوان الغامضة وبيانها، وتراجم األعلم، وُختم البحـث بأنواع فهارس الديوان 

الفنيّـة، وقائمـة المصـادر والمراجع فيه.



س احأت ل ا حا لح ل احاحلسأهحأاحتةل خحتمس ن ةةة456 يدسأهح و

Abstract

Poetry is the recorded heritage of Arabs, an entry of their history, a 
record of their lives, and a treasury for preserving their memories, which 
can be taken lessons from and connects between its present and past.

Cherishing our Arabic poetry heritage has brought us precious works 
of poetry that have been collected. It has also given scholars of the Arab 
language the opportunity to interpret and narrate them, as well as to 
clarify their strange words. Among the valuables of that poetic heritage 
is the poetical works of Sheikh Al-Abtah Abi Talib )s(, compiled by Abu 
Hafan Abdullah bin Ahmad Al-Mahzami, reported by Afif bin Asaad on 
the authority of Othman bin Jinni Al-Mawsili Al-Baghdadi Al-Nahawi. 
The collection was published with the examination and alterations of the 
scholar, Al-Haj, Al-Sheikh Muhammad Baqir Al-Mahmudi on behalf of 
the Revival of Islamic Culture Institute in Holy Qom.

The topic of this paper is critical review of the scientific methodology 
used the examination of the book )The Poetical Works of the Chief of 
Al-Abtah Abi Talib(. This is along with an explanation of the examiner’s 
methodology in the used in these poetic texts, whether they were 
well scientifically investigated, and fulfilled the principles of scientific 
investigation. Pinpointing the used methodology gives us an insight on 
the steps followed during the work on the document as well as clarity 
on the introduction put forward, the titles given to each chapter, the 
description of its manuscript given, reference usage, and the subsequent 
explanation of the book’s ambiguous vocabulary. 
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المقّدمة

األنبيـاِء  خاتـم  محّمـٍد  سـيّدنا  علـى  والسـلُم  والصـلُة  العالميـَن،  ربِّ  للـِه  الحمـُد 

المياميـَن. وصحبـه  آلِـِه  وعلـى  والمرسـليَن، 

وبعُد:

يُعـدُّ ديـوان أبـي طالب))1 من الدواوين األكثر أهمية فـي تاريخ األدب العربّي؛ 

نسـبة إلى ما يؤرّخه هذا التراث الشـعرّي من سـيرة خاتم األنبياء والمرسـلين النبّي األكرم 

محّمـد فـي بدايـة دعوتـه إلـى توحيد اللـه )سـبحانه وتعالـى(، وترك عبـادة األصنام، 

ونشـر تعاليم اإلسـلم الحنيف، وتتجّسـد هذه األهّمية من جانب باهتمام أرباب السـير؛ 

ومنهـم: ابـن هشـام )ت 218ه(، والقاضـي عيّـاض )ت 544 ه(، ومحّمـد بـن إسـحاق 

المدنـّي )ت 768 ه(، وعلـّي بـن برهـان الديـن الحلبـّي )ت 1044ه(، وغيرهـم، بتوثيق 

بدايـة الرسـالة المحّمديّـة باالعتماد علـى نصوصه الّشـعريّة التي سـّجلت مراحل متنوعة 

من حياته الشـريفة.

ومـن جانـب آخـر تنماز أهّمية الديوان بـأن يكون ناظم درر أشـعاره، ومبدُع فرائده، 

عـّم النبـّي األكـرم محّمـد أبا طالب عبد منـاف بن عبد المطلب بن هاشـم؛ إذ 

جاء شـعره في معاٍن محّددة، وأغراض تكاد تكون خاّصة في شـخص الرسـول الكريم؛ 

أبرزهـا: الدفـاع عنـه، ودعوة قريش إلى عدم مهاجمته وقتالـه، وتوحيد القبائل، والدعوة 

)1( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب جمع أبي هّفان عبد الله بن أحمد الِمْهزَمّي المتوفّى 

سنة )257 ه(، برواية: عفيف بن أسعد عن عثمان بن ِجنِّّي الموصلّي البغدادّي النحوّي المتوفّى 

سنة )392 ه(، تحقيق واستدراك: المحّقق العّلمة الحاّج الشيخ محّمد باقر المحمودّي، مجمع 

إحياء الثقافة اإلسلميّة، الطبعة األولى، قُـم المقّدسة، )د . ت(.



س احأت ل ا حا لح ل احاحلسأهحأاحتةل خحتمس ن ةةة458 يدسأهح و

إلى اإلسـلم، والفخر بقوته وقوة بني هاشـم. 

أخـرج لنـا االعتـزاز بالشـعر العربـّي فـي عصـوره األدبيّـة نفائـس مـن الّدواويـن التي 

ُجمعـت، وانبـرى لها علماء العربيّة لشـرحها، وروايتها، وتفسـير غريبهـا، ومن هؤالء ابن 

السـّكيت )ت244ه()1(، وأبـو جعفـر الّنّحـاس )ت 338 ه()2(، وعلـّي بـن حمـزة البصـرّي 

)ت375 ه()3(، وابـن ِجنِّـّي )ت 392 ه()4(، وغيرهـم.

فـكان مـن بيـن نفائـس ذلـك التـراث الشـعرّي ديـوان أبي طالـب الـذي ُجمع 

ن بروايتيـن:  بصنعتيـن، وُدوِّ

األولـى: صنعـة أبي هّفــان عبد الله بن أحمـد بن حرب الِمْهزَمّي البصـرّي )ت 257ه(، 

بروايـة: عفيـف بن أسـعد عن عثمان بن ِجنِّـّي الموصلّي البغدادّي النحـوّي )ت 392ه(.

الثانيـة: صنعـة أبي القاسـم علّي بن حمزة البصرّي التميمـّي )ت 375 ه(، برواية أبي 

محّمد هارون بن موسـى التَّلعكبرّي )ت 385 ه(.

ونُشـر الديــوان بطبعـاٍت مختلفـة، حمـل غلفهـا مفـردات متنوعـة منهـا: تحقيـق، 

وتقديـم وتعليق وتصحيح، وجمع وشـرح، وجمع وتحقيـق لمحّققين عّدة؛ وهي كاآلتي: 

ديـوان شـيخ األباطـح أبـي طالـب، صنعة أبي هّفــان عبـد الله بن أحمـد بن حرب   .1

الِمْهزَمـّي البصـرّي )ت 257 ه(، بروايـة: عفيـف بـن أسـعد عـن عثمـان بـن ِجنِّـّي 

الموصلـّي البغـدادّي النحـوّي )ت 392 ه(، تقديم وتعليق وتصحيح: السـيّد محّمد 

صـادق آل بحـر العلـوم، المطبعـة الحيدريّـة، النجف األشـرف، سـنة 1356ه/ 1936م. 

غايـة المطالـب فـي شـرح ديـوان أبي طالـب عّم النبـّي، جمع وشـرح: محّمد   .2

خليـل الخطيـب، مطابـع طنطـا، مصـر، 1371ه/ 1951م.

)1( ينظر: ديوان الُمزرد بن ضرار الغطفانّي، ديوان الحطيئة.

)2( ينظر شرح ديوان امرئ القيس.

)3( ينظر ديوان أبي طالب بن عبد المطلب .

)4( ينظر ديوان العرِجّي، ديوان أبي الطيب المتنبي.
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شـعر أبـي طالـب وأخباره والمسـتَدرك عليـه لألديب اللغـوّي أبي هّفـان عبد الله   .3

بـن أحمـد الِمْهزَمـّي، تحقيـق: قسـم الدراسـات اإلسـلميّة، مؤّسسـة البعثـة، قـم 

المقّدسـة، إيـران، 1414ه. 

4.  ديـوان أبـي طالـب عمُّ النبـّي، جمع وشـرح: د. محّمد التّونجـّي، دار الكتاب 

العربـّي، بيـروت، 1418ه/ 1998م.

5.  ديـوان َشـيخ األباِطـح أبـي طالـب جمـع أبـي هّفـان عبـد اللـه بـن أحمـد 

الِمْهزَمـّي المتوفّـى سـنة )257 ه(، برواية: عفيف بن أسـعد عن عثمـان بن ِجنِّّي 

الموصلّي البغدادّي النحوّي المتوفّى سـنة )392 ه(، تحقيق واسـتدراك: المحّقق 

العّلمـة الحـاّج الشـيخ محّمـد باقر المحمـودّي، مجمع إحيـاء الثقافة اإلسـلميّة، 

الطبعـة األولى، قُــم المقّدسـة، )د . ت(. 

ديوان أبي طالب بن عبد المطلب، صنعة أبي هّفان الِمْهزَمّي البصرّي )ت257ه(،   .6

وصنعـة علـّي بن حمــزة البصـرّي التميمّي )ت 375 ه(، تحقـيــق: الشـيخ محّمد 

حسـن آل ياسـين، دار ومكتبة الهلل، الطبعة األولى، بيروت، 2000م.

وموضـوع البحـث يتعلّـق بقـراءة نقديّـة فـي منهجيّـة التحقيـق العلمـّي لـ)ديـوان 

َشـيخ األباِطـح أبــي طالـب َجمع أبي هّفـان عبد الله بـن أحمد الِمْهزَمـّي، برواية: 

عفيـف بـن أسـعد عن عثمان بـن ِجنِّّي الموصلـّي البغدادّي النحوّي، الـذي صدر بتحقيق 

واسـتدراك المحّقـق العّلمـة الحاّج الشـيخ محّمـد باقـر المحمودّي .

ويحـّدد األسـس المنهجيّـة للمحّقـق فـي تحقيـق هـذه النصـوص الّشـعريّة فيمـا إذا 

كانـت محّققـة تحقيقـاً علميّـاً جيداً، ومسـتوفية ألُصول التحقيق العلمـّي؛ ألّن في إثبات 

منهـج التحقيـق تتضـح الخطوات المنهجيّة التي سـار عليهـا المحّقق في البنـاء الداخلي 

أو الخارجـي للديوان الشـعرّي عن طريق مقّدمة الديـوان، وعنوانه، ووصف مخطوطته، 

وإثبـات منهجـه فـي التخريجات، واختلف الروايـات، وما يتبع ذلك من شـرح لمفردات 

الديـوان الغامضـة وبيانهـا، وتراجـم األعـلم، وختـم بأنـواع الفهـارس الفنيّـة، وقائمـة 

المصـادر والمراجع.



س احأت ل ا حا لح ل احاحلسأهحأاحتةل خحتمس ن ةةة460 يدسأهح و

وفي ضوء ما تقّدم قُـّسم البحث على قسمين:

أوالً: البنـيـة الخارجيّـة للديـوان تناولنا فيها مايأتي:

منهج المحّقـق في مقّدمة الديوان.  	

عنوان الـديوان.  	

وصف مخطوطة الديوان.  	

ثانياً: البنية الداخليّة للديوان وقد تضّمنت:

تقسيـم النصوص الّشعريّة.  	

التخريجات.  	

تراجـم األعـلم.  	

الفهارس الفنيّة، وقائمة المصادر والمراجع.  	

وفـي الختـام الننسـى في هـذا البحث اإلشـارة إلى جهـد المحّقق الشـيخ المحمودّي 

فـي نشـر التـراث الشـعرّي المخطـوط في زمـن لم تتوافـر فيـه اإلمكانيّـات المتوافرة في 

الوقـت الحاضـر ضمـن خطوات التحقيـق العلمّي، فإليـه يرجع الفضل فـي إعادة تحقيق 

)ديـوان شـيخ األباطـح أبي طالب( برواية عفيف بن أسـعد عن عثمان بـن جّنّي الموصلّي 

البغـدادّي النحـوّي الُمتوفّـى سـنة )392ه(، واالسـتدراك علـى نصوصـه الشـعرية، فجزاه 

الله خيـر الجزاء.
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أواًل: البنـية الخارجّية للديوان:

يتضّمـن منهـج المحّقـق الشـيخ محّمد باقـر المحمودّي فـي البنية الخارجيّـة لديوان 

َشـيخ األباِطـح أبـي طالب فـي مقّدمة المحّقق باالشـتراك مع السـيّد محّمد صادق 

ـق)2(، والمسـتدرَك بعنـوان: )منيـة الطالـب في  آل بحـر العلـوم)1(، ونـّص الديـوان المحقَّ

مسـتدرك ديـوان سـيّد األباِطـح أبـي طالـب()3(، وكتابـاً بعنـوان: )الـروض النزيـه فـي 

األحاديـث التـي رواهـا أبو طالب عن ابن أخيه( تأليف: شـمس الّديـن محّمد بن علّي بن 

أحمـد، ابـن طالون الصالحّي الدمشـقّي المتوفّى سـنة )953ه()4(، وختـم الديوان بفهرس 

مفرد بعنـوان: )فهـرس الكتاب()5(.

أ – منهـج المحقـّق في مقّدمة الـديوان: 

بلغـت مقّدمـة ديـوان َشـيخ األباِطـح أبي طالب خمس عشـرة صفحة، قّسـمها 

المحّقـق المحمـودّي على خمسـة عناوين هي:

جامع الديوان)6(.  .1

ترجمة ابن ِجنِّّي النحوّي)7(.  .2

شيخ األباطح أبو طالب وجهوده)8(.  .3

)1( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5 – 19.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 21 – 96.

)3( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 99 – 152.

)4( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 157 – 163.

)5( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 165 – 166.

)6( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5 – 8.

)7( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 9 – 11.

)8( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 13 – 15.
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وفاته وتأبين النبّي والوصّي له)1(.  .4

. )2(ديوان أبي طالب  .5

بـدأ المحّقـق مقّدمتـه بعنـوان )جامع الديوان( ترجـم فيها لجامع الديـوان أبي هّفان 

عبـد اللـه بـن أحمـد الِمْهزَمـّي )ت 257 ه(، وجـاءت الترجمـة فـي أربـع صفحـاٍت مـن 

المقّدمـة)3(، سـرداً لتسـع ترجمات لجامع الديـوان، جمعها من كتب تراجـم العلماء، من 

دون أن يذكـر سـنوات وفاتهـم، مرتّبـاً إياهـا الترتيب اآلتي: 

ترجمة ابن حجر العسقلنّي.  .1

ترجمة النجاشّي.  .2

ترجمة العّلمة المجلسّي.  .3

ترجمة المحّقق البحرانّي.  .4

ترجمة ياقوت الحموّي.  .5

ترجمة الخطيب البغدادّي.  .6

ترجمة السمعانّي.  .7

ترجمة الصفدّي.  .8

ترجمة ابن حجر العسقلنّي.  .9

وبعـد ملحظـة ترجمـة المحّقـق لجامع الديـوان وقفنا فيهـا على الكثير مـن األخطاء 

المنهجيّـة التـي تخالف قواعـد التحقيق العلمـّي، ومنها:

لـم يلتـزم المحّقـق فـي ترتيـب ترجمة جامـع الديوان التسلسـل الزمنـّي ألصحاب  أ- 

تلـك الترجمـات؛ فبدأهـا بترجمة ابـن حجر العسـقلنّي المتوفّى سـنة )852 ه(، 

)1( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 16 – 17.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18 – 19.

)3( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5 – 19.
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وترجمـة النجاشـّي المتوفّـى سـنة )450 ه(، وترجمـة المجلسـّي المتوفّـى سـنة 

)1111ه(، وترجمـة البحرانـّي المتوفّى سـنة )1186ه(، وترجمـة ياقوت الحموّي 

المتوفّـى سـنة )623 ه(، وترجمـة الخطيـب البغـدادّي المتوفّـى سـنة )463 ه(، 

وترجمـة السـمعانّي المتوفّـى سـنة )562 ه(، وترجمـة الصفـدّي المتوفّـى سـنة 

)764 ه(، ليعـود مـرة أخـرى ليختـم ترجمتـه لجامـع الديـوان بما بدأهـا بترجمة 

ابـن حجر العسـقلنّي.

فوجـب علـى المحّقق مراعاة التسلسـل الزمنـّي لتراجم العلماء فـي ترجمة جامع 

الديـوان؛ وبذلـك يبتعد عـن مخالفة قواعـد التحقيق العلمّي.

ب-  لـم تتضّمـن الترجمـة فـي صفحاتهـا األربـع عناويـن فرعيّـة؛ كعنـوان: والدة 

المترَجـم لـه، أو وفاتـه، أو أسـاتذته، أو تلمذتـه، أو رواتـه، أو مؤلَّفاتـه، لكـي 

يناقـش المحّقـق ضمـن هذه العناويـن ما اختلـف أو اتفق فيه أصحـاب التراجم، 

بـل جـاءت الترجمـة خاليًة من ذلك، ومثـال ذلك: خلفهم في اسـمه)1(، وكنيته)2(، 

وسـنة وفاتـه بيـن سـنة )195 ه(، وسـنة )275ه()3(. 

ت-  تبايـن المحّقـق فـي نقـل بعـض الترجمـات فاقتصـر فـي بعضهـا علـى كلمات 

محـّددة كترجمـة العّلمـة المجلسـّي والمحّقـق البحرانـّي، إذ نقـل منهـا قولـه: 

الميم،  )مهزم( جاء على كسر  أن  )اللباب(: 3/ 194،  كتابه  األثير في  ابن  إليه  ما ذهب  )1( ينظر: 

وسكون الهاء، وفتح الزاي، وأشار العّلمة الحلّي في كتابه )ُخلصة األقوال(: 55، إلى أّن )فزر( 

بحرف الزاي بعد حرف الفاء وحرف الراء أخيراً.

كنيته  في  الهاء  أن حرف   ،55 األقوال(:  )ُخلصة  كتابه  في  الحلّي  العلّمة  إليه  ذهب  ما  )2( ينظر: 

)هفان( ورد مكسوراً )ِهفان(، وأشار ابن ُدريد في كتابه )االشتقاق(: 230، إلى المعنى المعجمي 

)هفان – فعلن( من الهف؛ وهو: السحاب الذي ال ماء فيه، وهو ما أشار إليه الشيخ محّمد حسن 

آل ياسين في مقّدمة تحقيقه لديوان أبي طالب بن عبد المطلب: 37.

)3( ينظر: ما ذهب إليه ياقوت الحموّي في كتابه )معجم األدباء(: 2/ 45، في ترجمته ألبي هفان، أّن 

وفاته سنة )195ه(، وبذلك يخالف ما أجمعت عليه المصادر األخرى أن سنة وفاته )257 ه( منها:

لسان الميزان، ابن حجر العسقلنّي: 3/ 250. أ- 

معجم الشعراء، المرزبانّي: 503. ب- 
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<وعـّده العّلمة المجلسـّي في كتاب )الوجيزة( مـن الممدوحين، وتبعه على ذلك 
المحّقـق البحرانـّي في كتاب )بلغة الرجال(>)1(، وقي بعضها اآلخر على اإلسـهاب؛ 

كترجمـة الخطيـب البغـدادّي، إذ ركّـز فيهـا على جانٍب مـن رواته وأخبـاره)2(.

ث-  لـم يتبـع المحّقـق منهجيّـة علميّة واضحة فـي الهامش، فجـاءت ترجمة جامع 

الديـوان خاليـًة مـن الهوامـش إاّل مـن هامشـين؛ األول فـي الصفحـة األولـى)3(، 

والثانـي فـي الصفحـة الثالثة)4(، ومـا تبّقى من تراجم العلماء لجامـع الديوان ذكره 

المحّقـق فـي ضمـن متـن الترجمـة، فجاءت على أشـكال عـّدة، وهـي كاآلتي: 

لـم يذكـر عنـوان الكتاب ومعلوماتـه الكاملة، ورقـم الصفحة؛ كمـا في ترجمة   .1

النجاشـّي، إذ جـاء فـي المتـن: <قال النجاشـّي تحت الرقـم 567 مـن رجاله>)5(.

لـم يحـّدد رقم الجزء أو الصفحة؛ كما في ترجمة العّلمة المجلسـّي)6(، والعلّمة   .2

المامقانـّي)7(، والمحقق البحرانّي)8(، والسـمعانّي)9(، واكتفى بذكر عنوان الكتاب 

من دون معلوماته الكاملة؛ كما في ترجمة العّلمة المامقانّي، إذ يقول: <وناضل 

عنـه وأطـراه العّلمة المامقانّي طاب ثراه في كتـاب )تنقيح المقال(>)10(.

)1( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5 – 6.

)3( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5.

الشيعة(  تصانيف  إلى  )الذريعة  كتاب  من  الديوان(  )جامع  ترجمة  مقّدمته  في  المحّقق  )4( أثبت 

ضمن هامش رقم )1(، نقل اسم مؤلف صاحب )الذريعة( باسم )العّلمة الرازّي( في موضعين 

من الهامش نفسه، وهو لقب غير متعارف عليه كثيراً في األوساط العلمية أمام لقب )العّلمة 

 .7 :)الطهرانّي

)5( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5.

)6( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب 5.

)7( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب 5.

)8( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب 5.

)9( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب 6.

)10( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5.
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ذكـر عنـوان الكتـاب فقـط ثـم الجـزء، والصفحـة، ورقـم الترجمـة، كمـا فـي   .3

ترجمـة ياقـوت الحموّي)1(، والخطيب البغـدادّي)2(، والصفـدّي الذي نقل عنه: 

<قـال الصفـدّي فـي الوافـي ج 7 ص 27 – 30 تحـت الرقـم 22>)3(.
ونلحـظ مّمـا تقـدم أن المحّقق لـم يعتمد منهجـاً علميّاً محّدداً فـي صياغة الهوامش 

ومحلّهـا، بـل تعـّددت الهوامـش إلـى أنـواٍع مختلفـة فـي الصفحـة الواحدة، وهـذا األمر 

مخالـف لقواعد التحقيـق العلمّي.

ب-  عنوان الديوان: 

وسـم المحّقـق الشـيخ محّمـد باقـر المحمـودّي صفحـة الغـلف الخارجـي للديـوان 

بعنـوان: )ديـوان َشـيخ األباِطـح أبـي طالب(، في حيـن خلت مقّدمـة المحّقق من 

أّي سـبب منهجـّي، أو أّي خطـوة منهجيّة مـن خطوات التحقيق العلمـّي في إثبات صحة 

العنـوان المثبـت فـي صفحته الخارجيّـة، على الرغم مـن اعتماده على نسـخٍة مخطوطة 

من الديوان استنسـخها عن نسـخة الشـيخ محّمد السـماوّي، وأشـار إلى ذلك في مقّدمته 

بقولـه: <أتحفنـا بهـذا الديـوان القيّـم العّلمة الخبير األسـتاذ الشـيخ محّمد السـماوّي دام 

عله...>)4(. 

إذن ال بـّد أن تحتـوي نسـخة الديـوان المخطـوط على عنـوان صريح وواضـح، إاّل في 

بعـض المراحـل التـي حّددتها منهجيّـة التحقيق العلمـّي التي يصعب فيها علـى المحّقق 

التعـرّف على عنـوان المخطوط)5(.

)1( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 5.

)3( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 7.

)4( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18.

 ،89 – الغريانّي: 88  الرحمن  الصادق عبد  القديم والحديث:  التراث في  )5( ينظر: تحقيق نصوص 

نقديّة  تطبيقية  أنظار  الّنص  تحقيق  في   ،36  –  7 ناجي:  النصوص:هلل  تحقيق  في  محاضرات 

في مناهج تحقيق المخطوطات العربيّة: بّشار عواد معروف: 265 – 266، أصول البحث العلمّي 

وقواعد تحقيق المخطوطات: عبد الله محّمد الشامّي: 35 – 39.
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وعن طريق البحث واالسـتقصاء اطلعُت على نسـخة الشـيخ محّمد السـماوّي؛ وهي 

النسـخة الوحيـدة المعتَمـدة فـي تحقيـق الديوان حسـب ما ذكـر المحّقق فـي مقّدمته، 

وقـد وجـدُت أّن العنـوان فيهـا واضح المعالم ال يحتـاج إلى إجهاد العقـل، وإعمال الفكر 

فـي التعـرّف عليـه، وإثبـات صحتـه؛ إذ جـاء صـدر المخطوطة موسـوماً بعنـوان: )ديوان 

.)أبـي طالب

وجـاء آخرهـا: )نجـز شـعر أبـي طالب عبـد مناف بن عبـد المطلب بن هاشـم، وكتبه 

عفيـف بـن أسـعد لنفسـه ببغـداد فـي المحـرم سـنة ثمانيـن وثلثمائـة مـن نسـخة بخط 

الشـيخ أبـي الفتـح عثمـان ابن ِجنِّـّي، وعارضتـه به، وقرأتـه عليه، وللـِه الحمـد كثيراً(.

وبهـذا الدليـل القاطـع علـى وجـود عنـوان واضـح للديوان يختلـف فـي ألفاظه عن 

العنـوان الحالـي: )ديـوان َشـيخ األباِطـح أبـي طالـب(، أجـد أّن المحّقـق خالـف 

أهـم قواعـد التحقيـق العلمـّي فـي إثبـات عنـوان المخطـوط مـن جانب، ومـن جانب 

آخـر عـدم تأكيـد صحتـه بإيـراد أهـّم المصـادر والمراجـع التي أشـارت إليه فـي طيات 

 .)1 ( صحائفها

وهنـا يجـب إثبـات العنـوان األصلّي للديـوان كما ورد في نسـخة المخطـوط بعنوان: 

)ديـوان أبـي طالـب(؛ مـن أجل أن يكـون مطابقـاً لقواعد التحقيـق العلمّي.

ج – وصف مخطوطة الديوان: 

أشـار المحّقـق فـي مقّدمتـه إلـى أنّـه حّقـق الديـوان علـى نسـخة الشـيخ محّمـد 

 )السـماوّي، وجـاء ذلـك تحـت أحد عناويـن المقّدمة الموسـوم بـ )ديوان أبـي طالب

ذكـر فيـه: <أتحفنـا بهذا الديـوان القيّم العّلمة الخبير األسـتاذ محّمد السـماوّي دام عله، 

وأذن لنـا أن نستنسـخه مـن نسـخته التي كتبها عن نسـخٍة ظفر بها في إحـدى المكتبات 

)1( ينظر: رجال النجاشّي: أحمد بن علي النجاشّي: 151، نزهة األلباء في طبقات األدباء: كمال الّدين 

أسماء  العارفين  12/ 54، هدية  الحموّي:  ياقوت  األدباء:  معجم  األنبارّي: 89،  الرحمن  عبد  بن 

المؤلّفين وآثار المصّنفين: إسماعيل باشا البغدادّي: 1/ 448، الفوائد الرضويّة في أحوال علماء 

المذاهب الجعفريّة: الشيخ عبّاس القمّي: 1/ 244. 
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ببغـداد>)1(. الكبرى 

واقتصر المحّقق في وصف المخطوط على ذكر اسم الناسخ بقوله: <كُتبت عن النسخة 

التـي كتبها لنفسـه عفيف بن أسـعد ببغداد في المحرم سـنة380>)2(، ثـّم أعقب ذلك بذكر 

النسـخة التـي اعتمدها الناسـخ )عفيف بن أسـعد( بعد عرضها وقراءتها علـى كاتبها بقوله: 

<عن نسـخة بخّط الشـيخ عثمان بن ِجنِّّي النحوّي وعارضها به، وقرأها عليه>)3(.
ليختـم ذلـك الوصـف بشـكره ودعائه للشـيخ السـماوّي بقولـه: <وإنّا لنشـكر العّلمة 

السـماوّي تحفتـه الثمينـة وله الفضل بـدؤه والختام، رزقه الله شـفاعة أبي طالب واألئّمة 

.)4(<الهداة مـن آله

ومّمـا تقـدم ذكـره نجـد أّن المحّقـق فـي وصفـه لمخطوطة الديـوان قـد اقتصر على 

ذكـر بعـض التفاصيـل العاّمـة، وأهمـل الكثيـر مـن التفاصيـل الخاّصـة التي أكّـدت عليها 

قواعـد التحقيـق العلمـّي؛ ومنها:

لـم يجـزم المحّقـق بـأّن نسـخة الشـيخ السـماوّي هـي نسـخة الديـوان الوحيدة،   .1

أو يصفهـا بأنّهـا فريـدة ال يوجـد غيرهـا فـي العالـم، ولـم يُبيّـن سـبب اعتمادهـا 

فـي تحقيـق الديـوان، علـى الرغـم من وجـود نسـخة أقدم استنسـخ منها الشـيخ 

السـماوّي نسـخته وجدهـا فـي مكتبـة مـن مكتبـات بغـداد الكبـرى، بـل اكتفـى 

المحّقق باستنسـاخ نسـخته عن نسـخة الشيخ السـماوّي بعد أن أذن له؛ إذ يقول: 

<وأذن لنـا أن نستنسـخه مـن نسـخته التـي كتبهـا عن نسـخٍة ظفر بهـا في إحدى 
المكتبـات الكبـرى فـي بغداد>)5(، ولـم يبحث أو يرجع إلى النسـخة األقدم، وهذا 

األمـر مخالـف لقواعد التحقيق العلمّي؛ إذ على المحّقق جمع نسـخ المخطوطة، 

)1( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18.

)2( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18.

)3( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18.

)4( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18.

)5( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 18.
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ودراسـتها، وإثبـات أيّهـا أقـدم التخاذها أصلً قبـل الشـروع بالتحقيق.

وردت مخطوطة الديوان بثلث نسخ لم يُشـر إليها المحّقق في مقّدمته هي:   .2

نسـخة جامعـة كارل ماركـس فـي مدينـة )ليبزك( فـي ألمانيا الشـرقية سـابقاً،  أ- 

وهـي مجموعـة تضـّم ثلثـة دواوين؛ أّولهـا: ديوان أبـي طالب، وثانيهـا ديوان 

أبـي األسـود الدؤلـّي، وثالثهـا: ديـوان سـحيم عبـد بنـي الحسـحاس، ناسـخها 

عفيـف بـن أسـعد، وتاريـخ نسـخها سـنة )380 ه()1(.

ب- نسخة مكتبة المتحف العراقّي ذات الرقم )1242( لم يؤّرخ تاريخ نسخها)2(.

ت- نسـخة مكتبـة المتحـف العراقـّي ذات الرقـم )525(، ناسـخها الشـيخ محّمـد 

ابن الشـيخ طاهر السـماوّي، تاريخ نسـخها سـنة )1342ه(، نسخها من نسخة 

مكتبـة المتحـف العراقـّي ذات الرقـم )1242(، وهـي النسـخة -ذاتهـا- التـي 

وقـف عليهـا الشـيخ آقا بـزرك الطهرانـّي في ِخزانـة آل السـيّد عيسـى العطّار)3(.

ومّمـا تقـّدم نجـد أن نسـخة المحّقـق التـي اعتمدهـا فـي تحقيـق الديوان هـي آخر 

نسـخة تّم استنسـاخها عن النسـخة األصل، من دون الرجوع إلى النسـخ األقدم الموجودة 

التـي ذكرهـا المحّقـق نقلً عن الشـيخ السـماوّي في إحـدى مكتبات بغـداد الكبرى.

لـم يذكـر المحّقـق وصفـاً دقيقـاً لمخطوطـة الديـوان، إذ خلـت مقّدمتـه مـن أّي   .3

وصـٍف مـادّي لهـا، وبهذا خالف المحّقـق أهّم قواعد التحقيـق العلمّي في وصف 

الديوان. مخطوطـة 

التـي اعتمـد عليهـا المحّقـق  الديـوان  الباحـث وصـف مخطوطـة  وهنـا يثبـت 

المحمـودّي؛ إذ بلـغ قيـاس طول المخطوطة وعرضها )12 × 22 سـم(، ومسـطرتها 

)1( ديوان أبي طالب بن عبد المطلب تحقيق: الشيخ محّمد حسن آل ياسين: 42.

)2( ينظر ديوان أبي طالب بن عبد المطلب تحقيق: الشيخ محّمد حسن آل ياسين: 43.

بن عبد  أبي طالب  ديوان  الطهرانّي: 14/ 195،  بزرك  آقا  الشيعة:  تصانيف  إلى  الذريعة  )3( ينظر: 

المطلب تحقيق: الشيخ محّمد حسن آل ياسين: 43 – 44.
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جـاءت فـي )15( سـطراً، وعـدد أوراقها الـذي بلـغ )23( ورقة، ونـوع خطها الذي 

كُتبـت فيـه؛ وهـو خـّط النسـخ، والمخطوطـة تنقـص من اآلخـر بمقـداٍر قليل.

لـم يُشـر المحّقق إلى مكان نسـخ المخطوطة وتاريخها التـي اعتمدها في تحقيق   .4

الديـوان، علمـاً أّن مـكان النسـخ وتاريخـه جاء مثبّتـاً في آخر نسـخة المخطوطة، 

حيـث جـاء فـي آخرها <كَتَـَب على نسـخٍة كُتبْت على هـذه النسـخة، الفقيُر إلى 

اللـه محّمـد بـن الشـيخ طاهـر السـماوّي، فـي النجـف، غـرَّة شـعبان سـنة ألـف 

وثلثمائـة واثنتيـن وأربعيـن مـن الهجرة، حامـداً مصلِّياً مسـلِّماً مسـتغفراً منيباً>)1(.

لـم يُثبـت المحّقـق صـورًة للصفحـة األولـى واألخيـرة مـن مخطوطـة ديـوان أبـي   .5

طالـب، وهـذا األمـر يُعـدُّ مـن أساسـيات قواعـد التحقيـق العلمـّي.

وهنـا ال بـّد أن نُثبـت الصورة األولى واألخيرة من مخطوطـة الديوان، لكي نؤكّد صحة 

مـا تـّم التوّصـل إليـه في هـذه القـراءة النقديّة عـن عنـوان المخطوطة، ووصفهـا، وبيان 

مـكان النسـخ وتاريخه، مّمـا يتوافق مع قواعد التحقيـق العلمّي.

ثانًيا: البنية الداخلّية للديوان:

أ - تقسيـم النصـوص الّشعـرّية:

لم يُشـر المحّقق في تقسـيم النصوص الّشـعريّة إلى منهٍج علمّي محّدد؛ إذ لم يذكر 

فـي مقّدمتـه منهَجـُه فـي تحريـر النـّص الشـعرّي، أو تصويبـه، وإخراجه أقرب مـا يكون 

إلـى أصـل مؤلّفه، وفي ذلك أُشـير إلـى أهّم مخالفات التحقيق غير المنهجيّة في تقسـيم 

نصوص الديوان الّشـعريّة؛ وهي: 

لـم يُحـّدد المحّقـق العـدد الكلّـّي للنصـوص الّشـعريّة التـي حّققهـا وأثبتهـا فـي   .1

صفحـات الديـوان، مّمـا يضطـر الباحـث المختّص، وغيـر المختّص إلـى جرد عدد 

النصـوص الّشـعريّة بنفسـه، وبهـذا خالـف المحّقق أصـول المنهج العلمـّي الذي 

.1( ينظر صورة النّص المخطوط في آخر النسخة األخيرة لديوان أبي طالب(
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يؤكّـد علـى اختصـار الجهـد والوقت فـي البحث، وبعـد أن قمنـا بإحصائها وجدنا 

أّن عـدد نصـوص الديـوان الّشـعريّة بلغـت )436( بيتاً.

خـل منهـج المحّقـق مـن ترقيـم كّل قصيـدٍة أو مقطوعـة فـي الديـوان، وكذلـك   .2

مـن ترقيـم األبيات الّشـعريّة؛ لكي يسـهل الرجوع إليهـا في التعليـق، والتخريج، 

أّن المحّقـق عمـل مسـتدركاً علـى الديـوان بعنـوان: )منيـة  واالسـتدراك، علمـاً 

الطالـب فـي مسـتدرك ديوان سـيّد األباطـح()1( من دون اإلشـارة إلـى القصائد 

أو المقطوعـات التـي اسـتدرك عليهـا فـي الديـوان المحّقـق؛ والسـبب فـي ذلـك 

يرجـع إلـى عـدم الترقيم.

لـم يلتـزم المحّقـق في ترتيب نصوص الديوان الّشـعريّة ترتيباً موّحداً، سـواء أكان   .3

ترتيبـاً ألفبائيـاً أم ترتيبـاً أبجديـاً، إذ يحّقـق الترتيـب الموّحـد للنصـوص الّشـعريّة 

الرجـوع إلـى القصيدة أو المقطوعة بسـهولة ويسـر.

لم يَشـكََّل المحّقق نصوص الديوان، ولم يُثبت أنواع البحور الّشـعريّة في مقّدمة   .4

المقطوعات والقصائد. 

ب- التخريجات: 

جاءت التخريجات في ديوان أبي طالب متداخلة في هامش واحد منها:

ـق لبيان معاني المفـردات الغامضة  عمـل المحّقـق تخريجاً فـي متن النّص المحقَّ  .1

التـي بيّنهـا أبـو هّفـان الِمْهزَمـّي في جمعـه للديوان، بعـد أن أضاف إليها قوسـي 

التنصيـص وجـاءت مصـّدرُة بعبارة: ]قـال أبو هّفـان: يقال:[)2(.

أضـاف المحّقـق تخريجـاً آخـر فـي الهامـش لمعانـي المفـردات الغامضـة التـي   .2

أوجدهـا فـي النصوص الّشـعريّة؛ مثال ذلك بيان مفـردة: )النهنه( التي وردت في 

الشـعرّي:  البيت 

)1( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 99 – 152.

)2( ينظر: ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 21.
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ــة ــس بشك ــرأي لي ــّي إّن ال ــلخلي ــد األمــور الالت ــه عن وال نهن

ورد تخريـج فـي هامـش رقـم )2(: <النهنـة: الثـوب الرقيـق النسـج، ويريـد بـه هنـا 

الشـفاف>)1(، ويمتـّد ذلـك فـي تخريجات الديـوان جميعها، وقد جـاءت من دون 

اإلشـارة إلـى مصـدر أو مرجـع اعتمـد عليـه المحّقـق في بيـان غموضها.

التخريـج الثالـث جـاء فـي شـرح حـوادث ومناسـبات بعـض مقطوعـات الديـوان   .3

وقصائـده؛ فمنهـا مـا اكتفـى بشـرحه في سـطور عـّدة)2(، ومنها ما امتـّد إلى عدٍد 

مـن الصفحـات)3(، وهـذا المنهـج مخالـف لقواعـد التحقيـق العلمّي. 

التخريـج الرابـع الختـلف روايـة النصـوص الّشـعريّة؛ مثـال على ذلك مـا جاء في   .4

هامـش رقـم )2(، ورد التخريـج: < )2( ويـروى: أطاعـا أبيّـاً وابـن عبـد يغوثهـم.. 

إلـخ>)4( جـاء عـن اختـلف روايـة البيت الشـعرّي:

قائـلأطـااع بنـا الغاويـن يف ّك وجهـٍة مقالـة  فينـا  يرقبـا  ولـم 

وعنـد ملحظـة تخريـج اختـلف رواية البيت الشـعرّي نجـد أّن المحّقق لم يُشـر إلى 

المصـدر أو المرجـع الـذي نقـل منـه االختـلف فـي روايتـه، ويمتـّد ذلـك إلـى صفحـات 

جميعها)5(. الديـوان 

وعـن طريـق ملحظـة هـذه التخريجات أجـد أّن المحّقق لم يتّبع منهجيّـة علميّة في 

تقسـيم تخريجـات الديـوان الشـعرّي؛ إذ إنّـه حصـَر هـذه التخريجات في هامـٍش واحد، 

هـذا مـن جانـب، ومـن جانـٍب آخـر لـم يخّصـص هامشـاً منفصـلً لـكّل نـوٍع مـن أنـواع 

التخريجـات يسـهل مراجعتـه بيـن المتـن المحقَّـق، والهامـش المختّص به.

)1( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 21.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: هامش رقم 1: 21، وهامش رقم 5: 26، وهامش رقم 1: 41، 

وهامش رقم 1: 43 وغيرها. 

)3( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: هامش رقم 8: 26 – 32، وهامش رقم 10: 38 – 40.

)4( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 32.

)5( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 21 – 96.
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ج- تراجم األعالم:

نّصـت قواعـد التحقيـق العلمـّي على وجوب ترجمـة األعلم غير المعروفيـن التي ترد 

فـي المتـن المخطوط، ويُفـرد لها المحّقق هامشـاً خاّصاً بها.

ورد فـي ديـوان أبـي طالب عدد من األعلم غير المعروفيـن بلغ عددهم )32(، لم 

يتّبـع المحّقـق في ترجمتهم منهجاً محّدداً؛ إذ جاءت على الشـكل اآلتي: 

ترجـم المحّقـق )16( علمـاً، ووردت تلـك الترجمات بأسـلوب مختصـر لم يتجاوز   .1

بعضهـا السـطر الواحـد؛ مثال على ذلك ترجمة: )قيس بـن عاقل(، وردت ترجمته 

فـي هامـش رقـم )1(: <قيـس بـن عاقل من قدمـاء رجال قريش، وكانـت أم جمح 

أمتـه>)1(، وأورد المحّقـق سـّت عشـرة ترجمـًة مـن دون ذكر المصـدر أو المرجع 

الـذي اعتمـد عليه في هـذه الترجمات.

انفـرد فـي ذكـر ثلثـة مصـادر فـي ترجمـة علـٍم واحد فقـط؛ وهـو: )أبـو ملحم(   .2

التـي وردت فـي الهامـش رقـم )1(: جـاء المصـدر األول بقولـه: <قـال المرزبانـّي 

فـي معجـم الشـعراء ج 2 ص 428 أبـو ملحـم الراويـة التميمـّي السـعدّي اسـمه 

محّمـد بـن هاشـم...>)2(، والمصـدر الثاني في قولـه: <وذكره أيضاً ابـن النديم في 

الفهرسـت ص 69، وقـال: إنّـه ُولـد فـي السـنة التـي حـّج فيهـا المنصـور، وتُوفّي 

سـنة 248 ه>)3(، والمصـدر الثالـث فـي قوله: <وذكـر المبرّد في الكامل شـيئاً من 

شعره>)4(.

ترك المحّقق )15( علماً دون ترجمة، وهم حسب مكان ورودهم في الديوان:   .3

خالد بن حرب)5(. أ. 

)1( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 35.

)2( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 61.

)3( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 61.

)4( ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 61.

)5( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 21.
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ب. أسيد ابن أبي العاص بن أمية)1(.

ت. شيبة بن عبد الدار)2(.

ث. خالد بن صفوان)3(.

ج.  عمرو بن أسد بن عبد العزّى)4(.

ح.  عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس)5( .

خ.  لؤي بن غالب)6(.

سهيل بن بيضاء األنصارّي)7(. د. 

األسود بن عبد العزّى)8(. ذ. 

ر.  أبو عمارة الفاكه بن المغيرة)9(. 

ز.  أم معبد الجهنمّي)10(. 

س. ابن عائشة)11(.

ش. عبد الكريم الباهلّي)12(.

ص. أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم)13(.

)1( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 27.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 32.

)3( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 32.

)4( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 32.

)5( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 35.

)6( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 45.

)7( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 46.

)8( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 47.

)9( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 57.

)10( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 75.

)11( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 95.

)12( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 94.

)13( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 95.
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ض. أبو الحسن بن علّي محّمد الكربنّي)1(.

ومّمـا تقـّدم نجـد أّن المحّقـق لـم يحـّدد منهجـاً يتوافق مـع قواعد التحقيـق العلمّي 

فـي ترجمـة األعـلم التـي وردت فـي متن الديـوان؛ فنجده بيـن ترجمة لعـدٍد من األعلم 

وعدمهـا، وبيـن عـدم ذكـر المصـادر والمراجـع لعـدٍد منهـا، وبين ذكـر ثلثة مصـادر في 

ترجمـة مفردة.

د- الفهـارس الفنّية، وقائمة المصادر والمراجع:

تؤكّـد قواعـد المنهـج العلمـّي أن تتواجـد فـي نهاية كّل عمـٍل من األعمـال المحّققة، 

وتحديـداً الدواويـن الّشـعريّة مجموعـٌة مـن أنـواع الفهارس الفنيّـة التي تشـمل ما يوجد 

فـي ماّدة النصوص الّشـعريّة؛ من فهـرس لعناوين القصائد، واألمكان، والقوافي، وأسـماء 

الشـعراء، واألعلم التـي وردت في المتـن المخطوط.

وفـي ديـوان أبي طالـب وأهّميته كمادة شـعريّة، وتاريخيّة، وسـيريّة اختّصت 

بشـخص الرسـول الكريـم محّمـد، كان مـن المؤّمـل أن يحتـوي منهـج المحّقـق علـى 

مجموعـة مـن أنـواع الفهـارس الفنيّـة التـي تنسـجم مـع حجـم المـادة الّشـعريّة، إاّل أّن 

الديـوان لـم يذكـر فيه المحّقـق إاّل فهرسـاً واحداً هو )فهـرس الكتاب()2(، وخـل من أنواع 

الفهـارس األخرى.

أّمـا قائمـة المصـادر والمراجـع فهي غيـر موجودة فـي ديوان أبـي طالب على 

الرغـم مـن عـدد المصـادر والمراجـع التـي اعتمـد عليهـا المحّقـق فـي تحقيـق الديوان، 

واالسـتدراك عليه.

)1( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 96.

)2( ينظر ديوان َشيخ األباِطح أبي طالب: 165 – 166.
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نتائج البحث

لـم يعتمـد محّقـق الديـوان فـي تحقيقـة القواعـد المنهجيّـة العلميّـة المتبعـة فـي 

تحقيـق المخطوطـات، بـل خالـف تطبيـق أهـّم تلـك القواعـد المنهجيّـة، فظهـرت عّدة 

مخالفـاٍت منهجيّـة وعلميّـة وهـي:

جـاءت ترجمـة جامع الديوان دون أن يعتمـد المحّقق في ترتيب مصادر ترجمتها   .1

التسلسـل الزمنّي من حيث المصـدر األقدم فاألقدم.

لـم تتضّمـن ترجمـة جامـع الديوان فـي صفحاتها األربـع عناوين فرعيـة؛ كعنوان   .2

والدة المترَجـم لـه، أو وفاتـه، أو أسـاتذته، أو تلمذتـه، أو رواتـه، أو مؤلّفاتـه.

لـم يركّـز المحّقـق علـى منهـج موّحد في إثبـات معلومـات المصادر التـي اعتمد   .3

عليهـا فـي ترجمـة جامـع الديـوان؛ فتنـوع بين ذكـر بعـض معلوماتها األساسـية، 

وبيـن عـدم ذكرها.

لـم يجمـع المحّقـق أكبـر عـدٍد مسـتطاع مـن نُسـخ الديوان؛ مـن أجـل أن يقابل   .4

بعضهـا علـى بعـض مقابلـة دقيقـة، ويتّخـذ أقدمهـا أصـلً قبـل الشـروع فـي التحقيق.

5.  لـم يُثبـت المحّقـق عنـوان الديـوان األصلـّي الـذي ورد فـي نسـخة المخطـوط 

.)أبـي طالـب )ديـوان  بعنـوان: 

أهمـل المحّقـق فـي مقّدمتـه وصـف مخطوطـة الديوان التـي اعتمد عليهـا، ولم   .6

يُشـر إلى مكان وتاريخ نسـخها، علماً أّن مكان وتاريخ نسـخها جاء مثبّتاً في آخر 

نسـخة المخطوطـة التي اعتمدها فـي التحقيق.

لـم يضـع المحّقـق صـورًة للصفحـة األولـى أو األخيـرة مـن مخطوطـة ديـوان أبـي   .7

طالـب، وهـذا األمـر يُعـدُّ مـن أساسـيات قواعـد التحقيـق العلمـي.

جـاءت نصـوص الديوان الّشـعريّة خالية من إثبات عددها الكلّـّي، وخلت األبيات   .8

مـن الترقيـم والضبط والتشـكيل؛ بل خلت أيضـاً من إثبات بحورها الّشـعريّة.
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صورة أول نسخة 
الديوان وآخرها

لـم يتّبـع المحّقـق منهجيّـة علميّـة فـي تقسـيم تخريجـات الديـوان الشـعرّي؛ إذ   .9

إّن حصـر هـذه التخريجـات فـي هامـٍش واحـد مـن جانـب، ومن جانـب آخر لم 

يُخّصـص هامشـاً منفصـلً لـكّل نـوٍع من أنـواع التخريجـات ليسـهل مراجعته بين 

المتـن المحقَّـق، والهامـش المختـّص به.

10.  لـم يحـّدد المحّقـق منهجـاً يتوافـق مـع قواعـد التحقيـق العلمـّي فـي ترجمـة 

األعـلم التـي وردت فـي متـن الديـوان؛ فنجـده بيـن ترجمـة لعـدٍد مـن األعـلم 

وعدمهـا، وبيـن عـدم ذكر المصـادر والمراجع لعدٍد منها، وبيـن ذكر ثلثة مصادر 

فـي ترجمـة مفردة.

أثقل المحّقق هوامش الديوان في ذكر مناسبات بعض المقطوعات والقصائد.  .11

خـل منهـج المحّقـق مـن إثبـات أنـواع الفهـارس الفنيّـة التـي يجـب أن تتوافق   .12

مـع حجـم المـادة الّشـعريّة للديـوان، وخـل الديـوان مـن وجـود قائمـة المصادر 

والمراجـع التـي اعتمدهـا المحّقـق فـي التحقيـق. 
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صورة أول نسخة 
الديوان وآخرها
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(صورة الصفحة األولى من مخطوطة )ديوان أبي طالب
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المصادر والمراجع
أصـول البحـث العلمـّي وقواعد تحقيـق المخطوطات: عبد الله محّمد الشـامّي، المكتبـة العصريّة،   .1

بيـروت، ط 1، 2012م.

تحقيـق نصـوص التـراث فـي القديـم والحديث: الصـادق عبد الرحمـن الغريانّي، منشـورات مجمع   .2

الفاتـح للجامعـات، 1989م.

ُخلصـة األقـوال فـي معرفـة الرّجال: العّلمـة الحلـّي )ت 726 ه(، تحقيق: جواد القيومّي، مؤسسـة   .3

نشـر الفقاهة، قُـم المقّدسـة، ط 4، 1431ه.

ديـوان أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب: صنعة: أبـو هّفـان الِمْهزَمـّي البصـرّي )ت 257 ه( وعلّي بن   .4

حمــزة البصـرّي التميمـّي )ت 375 ه(، تحقـيــق: الشـيخ محّمـد حسـن آل ياسـين، دار ومكتبـة 

الهـلل، بيـروت، ط1، 2000م.

ديـوان أبـي الطيـب المتنبي:بشـرح أبـي الفتح عثمـان بن ِجنِّّي، المسـّمى بــ )الفسـر(: تحقيق: د.   .5

صفـاء خلوصـي، مطبعـة دار الجمهوريـة، بغـداد، ط 1، 1970م.

ديـوان الحطيئـة: بروايـة وشـرح ابـن السـّكيت )ت 244 ه(: تحقيـق: د. نعمـان محّمـد أميـن طه،   .6

مكتبـة الخانجـّي، القاهـرة، ط 1، 1987م.

ديـوان َشـيخ األباِطـح أبـي طالب جمع: أبو هّفان عبد الله بن أحمـد الِمْهزَمّي )ت 257 ه(،   .7

بروايـة: عفيـف بـن أسـعد عن عثمان بـن ِجنِّّي الموصلـّي البغـدادّي النحـوّي )ت 392 ه(: تحقيق 

واسـتدراك: العّلمـة الحـاج الشـيخ محّمـد باقـر المحمـودّي، مجمـع إحياء الثقافة اإلسـلميّة، قُــم 

ط1. المقدسة، 

ديـوان العرِجـّي: بروايـة أبـي الفتـح عثمـان بـن ِجنِّـّي )ت 392 ه(: شـرح وتحقيق: خضـر الطائّي،   .8

ورشـيد العبيـدّي، الشـركة اإلسـلميّة للطباعـة والنشـر، بغـداد، ط 1، 1956م. 

ديـوان الُمـزرد بـن ضـرار الغطفانـّي: بروايـة ابـن السـّكيت وغيـره، وشـرح ثعلـب: تحقيـق: خليـل   .9

إبراهيـم العطيّـة، مطبعـة أسـعد، بغـداد، ط1، 1962م.

10. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهرانّي، دار األضواء، بيروت، ط 3، 1983م. 

11. رجـال النجاشـّي: أحمـد بـن علـّي النجاشـّي الكوفـّي األسـدّي )ت 450 ه(، تحقيق: محمـود جواد 
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الباب الرابع 
فهارس المخطوطات

النائينـّي، دار األضـواء، بيروت.

12. شـرح ديـوان امـرئ القيـس: أبو جعفر الّنّحـاس )ت 338ه(: قراءُه ووضع فهارسـُه وعلّق عليه: عمر 

الفجـاوّي، وزارة الثقافة، عّمان، ط 1، 2002م.

13. الفوائـد الرضويّـة في أحـوال علماء المذهب الجعفريّة: عبّاس القمـّي )ت1359 ه(، تحقيق: باصر 

باقري بيدهندي، قم المقّدسـة، ط1، 1385ه.

14. فـي تحقيـق الّنـص، أنظـار تطبيقيّـة نقديّة فـي مناهج تحقيـق المخطوطـات العربيّة: بشـار عواد 

معـروف، دار الغـرب اإلسـلمّي، بيـروت، ط 1، 2004م.

15. كتـاب االشـتقاق: محّمـد بـن الحسـن بـن ُدريـد األزدّي، تحقيـق: عبـد السـلم محّمد هـارون، دار 

الجيـل، بيـروت، ط 1، 1991م.

16. اللباب في تهذيب األنساب: عّز الّدين ابن األثير الجزرّي )ت 630 ه(، مكتبة المثنى، بغداد.

17. لسـان الميـزان: أحمـد بـن علـي بن حجـر العسـقلنّي )ت 852 ه(، تحقيق: عبد الفتـاح أبو غدة، 

دار البشـائر اإلسـلميّة، ط 1، 2002م.

18. محاضرات في تحقيق النصوص: هلل ناجي، دار الغرب اإلسلمّي، بيروت، ط1، 1994م.

19. معجـم األدبـاء: ياقـوت الحمـوّي )ت 623 ه(، مراجعـة: وزارة المعـارف العموميّـة، مكتبة عيسـى 

البابـي الحلبّي.

20. معجـم الشـعراء: محّمـد بـن عمـران بـن موسـى المرزبانـّي )ت 384 ه(، تحقيـق: ف. كرنكو، دار 

الكتـب العلميّـة، بيروت. 

21. نزهـة األلبـاء فـي طبقات األدباء: كمـال الّدين عبد الرحمن بن محّمد األنبـارّي، تحقيق: محّمد أبو 

الفضـل إبراهيم، دار الفكر العربّي، القاهرة، 1998م.

22. هديـة العارفيـن أسـماء المؤلّفيـن وآثـار المصّنفيـن: إسـماعيل باشـا البغـدادّي )ت1339ه(، وكالـة 

المعـارف الجليلـة، إسـتانبول، 1955م.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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