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خامتة البحث
ظهر لنا بعد بحث وتدقيق أن ابن الندمي لم يكن شيعي ًا كما أظهرته كتب التراجم
والرجال ،وحتامله على أهل السنة وانتقاصه له كان من جهة اعتزاله ،وهو حتامل
تشهد له مؤلفات املعتزلة الكثيرة ،وميكن اختصار الدالئل التي تنفي تهمة التشيع
عنه في اآلتي:
طعنه في اإلمام الشافعي وركوب احلمار ولبسه لباس املغنيني فذلك أمر في عهدة
الرواة وذمتهم وابن ال َّندمي ناقل عن الثلجي ،والثلجي من فقهاء وقضاة األحناف
وعهد عنه حنق األحناف الكالسيكي على الشافعي والشافعية ،قال عنه ابن حجر:
«الفقيه احلنفي البغدادي اتهمه بن عدي بالوضع وكان ينال من الشافعي وأحمد»،
وابن الندمي ناقل ،ومن أسند فقد حمل.
أنصف السبكي ابن ال َّندمي في طبقاته ،فلم ينسبه إلى التشيع ،وإمنا نسبه إلى
االعتزال وذلك في معرض ترجمته البن القطان ،وإقحام ابن ال َّندمي في جملة بابية
احلشوية أبا احلسن األشعري مؤسس فرقة األشاعرة ،وهو إقحام متعمد يظهر ابن
ال َّندمي معتزلي ًا حتى النخاع ،فهو لم يكتف بتسمية األشعري والقطان باحلشوية بل
سماهما بابية احلشوية ،وفي هذا ما فيه من حنق ونقمة عليهما العتزالهما أو ًال ثم
لنكوصهما عن االعتزال ومنافحتهما عن عقائد ما يسميه احلشوية.
استعماله للفظتي اخلاصة والعامة واضح جلي ،ومثل ذلك ورد في ترجمته ألبي
محمد العياشي ،إال أن هذا االستخدام كان معروف ًا عند املعتزلة ،والشواهد
النضر َّ
الكثيرة تشير إلى اعتزال ابن الندمي ال تشيعه.توثيق ابن ال َّندمي للواقدي وغيره ال
يعني رضاه عن تشيعه ،فابن ال َّندمي مييز بني غالة الشيعة الذين يسميهم رافضة وبني
املعتدلني منهم ،وثمة فرق بني التوثيق وبني متييز الرافضي من املعتدل.
محمد بن اسحق مد ّعم بتجريح اإلمام مالك وهشام بن عروة
طعن ابن الندمي في َّ
له ،ورمبا تأثر ابن الندمي مبقولة اإلمام مالك ،خاصة وأنه كان يكن له احترام ًا عميقاً.
ثمة عبارات هي أشبه أن تكون عبارات البن ال َّندمي نفسه تشير بوضوح كبير إلى
سمة تبجيل رموز سن ّية بله التعالي عن االستخفاف بها .ومسموعات ابن ال َّندمي
احلديثية من طريق أهل الس َّنة وال تنتهي بإمام من أئمة أهل البيت كما هو املعهود
في األحاديث املعتمدة عند اإلمامية ،بل تنحى منحى روايات أهل الس َّنة.
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ويثني على الطبري ،وهو ‘إمام من أئمة الس َّنة ،ويصف تفسيره بأنه“ :لم يعمل
أحسن منه ،وقد اختصره جماعة ، (Ibn An-Nadim,1978)”...ولم يذكر ابن
ال َّندمي أحمد بن حنبل في طبقات الفقهاء ،بل ذكره في طبقات احملدثني ،ورمبا تابع
في ذلك الطبري ،وامللفت للنظر أنه ميدح عبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،ويقول“ :ثقة،
يسمع منه احلديث”) ،(Ibn An-Nadim,1978وال يخفى أن طريقة التوثيق هذه
توثيق س ّني ،وفي ذلك العصر بالذات حيث لم يظهر إلى الوجود بعد علم مصطلح
احلديث عند الشيعة ،إذ ينقسم علماء الشيعة في موقفهم من نقد الروايات إلى
مدرستني :مدرسة األخباريني التي تدور أحاديثها في فلك الكتب األربعة :الكافي
للكليني (329هـ) ،وكتاب “من ال يحضره الفقيه” البن بابويه القمي (381هـ)،
وكتابي شيخ الطائفة الطوسي (460هـ) :التهذيب ،واالستبصار ،وهي كتب
معتمدة وقطعية عندهم؛ ومدرسة األصوليني التي ظهرت في أواخر القرن السابع
الهجري ،وبدأت بنقد الكتب األربعة واتهمها األخباريون بتقليد أهل الس ّنة في
مصطلح احلديث ونقده ،وأبرز رموز هذه املدرسة :أحمد بن طاووس (673هـ)،
والعاملي (965هـ) (دمييريل2005،م) .ونالحظ هذه التوثيقات في مواضع متعددة
من الفهرست ،فأبو سعيد االصطنحري ،حسب تعبير ابن ال َّندمي ،كان «ثقة مستوراً
وفقيه ًا مقدماً») ،(Ibn An-Nadim,1978وإبراهيم احلربي من “جلة احملدثني العارفني
باحلديث ،وكان عامل ًا ورع ًا عارف ًا باللغة”) ،(Ibn An-Nadim,1978واألخطر من
ذلك هو حديثه عن البخاري ،اخلضم األلد للشيعة ،ووصفه له بأنه“ :من علماء
احملدثني الثقات”) ،(Ibn An-Nadim,1978ويبدي ابن ال َّندمي إعجاب ًا كبيراً بأبي
داود السجستاني فهو“ :من جلة احملدثني ،وفقائهم ثقة”).(Ibn An-Nadim,1978
وهذه املقتطفات تدل داللة واضحة على أمرين :إجالل ابن ال َّندمي للمحدثني الس ّنة
وهو أمر غير معهود عن الشيعة ،واألمر الثاني ،وهو األهم في نظرنا ،اتباعه طريقة
سن ّية في التوثيق ونقد الرجال.
وهل ميكن لشيعي إال أن يكون حانق ًا على اخلوارج؟ في حني أن ابن ال َّندمي يخصص
لهم الفن الثامن من املقالة السادسة حتت عنوان “فقهاء الشراة» ،وهو اللقب الذي
يطرب له اخلوارج!)(Ibn An-Nadim,1978
ويتعالى ابن ال َّندمي كذلك على التعصب العرقي ،فذكر أخبار عالن الشعوبي ،أو
غيالن كما رود في بعض الكتب ،املعروف بحقده على العرب وكتاباته املثيرة عن
مثالبهم قبيلة قبيلة ،وبطن ًا بطناً ،فتحدث عنه بسماحة العالم ورحابة املفكر ،قال
فيه“ :وهو عالن الشعوبي ،أصله من الفرس ،وكان راوية عارف ًا باألنساب واملثالب
واملنافرات”) ،(Ibn An-Nadim,1978ثم شرع في ذكر مصنفاته.
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ثناؤه على الصحابة وعلماء أهل الس ّنة
ثمة عبارات هي أشبه أن تكون عبارات البن ال َّندمي نفسه تشير بوضوح كبير إلى سمة تبجيل
رموز سن ّية بله التعالي عن االستخفاف بها ،ففي حديثه املطول عن احلارث املدائني ذكر شيئ ًا
من مؤلفات املدائني في أخبار اخللفاء ،ومنها“ :كتاب أخبار اخللفاء الكبير ،ويحتوي على
أخبار أبي بكر ،عمر ،عثمان ،علي عليهم السالم!!”) ،(Ibn An-Nadim,1978والعبارة

األخيرة تبدو من كالمه ال من كالم املدائني ،وأوضح من ذلك حديثه عن مؤلفات
أبي احلسن املدائني ،حيث قال :ومن كتبه :حجة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه!
)(Ibn An-Nadim,1978ولو سلمنا أن عبارة الترضي من املدائني لكفى ابن ال َّندمي
حسن خلق منه إبقاؤها على ما هي عليه!؛ ومثل ذلك بدر منه أثناء حديثه عن
اإلمام مالك ،فقال :وله من الكتب كتاب املوطأ كتاب رسالته الى الرشيد رواها أبو
بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه)(Ibn An-Nadim,1978؛
ولو كان من الشيعة النتسب إليهم وملا نفى نفسه من جماعتهم ،فقد قال عن ابن
املعلم :ابن املعلم أبو عبد اهلل في عصرنا انتهت رياسة متكلمي الشيعة إليه ،مقدم
في صناعة الكالم على مذهب أصحابه دقيق الفطنة ماضي اخلاطر شاهدته فرأيته
بارعاً!) ،(Ibn An-Nadim,1978ولو عدّ نفسه منهم لقال :مقدم في صناعة الكالم
على مذهب أصحابنا!!
وأثناء حديثه عن شيطان الطاق أبي جعفر األحول ـ وهو أحد رموز الشيعة األوائل ـ
محمد رضي
قال“ :ويلقبه الشيعة مبؤمن الطاق من أصحاب أبي عبد اهلل جعفر بن َّ
اهلل عنه ،وكان متكلم ًا حاذقاً ،وله من الكتب كتاب اإلمامة ،كتاب املعرفة ،كتاب
الرد على املعتزلة في إمامة املفضول ،كتاب في أمر طلحة والزبير وعائشة رضي اهلل
عنهم») ،(Ibn An-Nadim,1978والعبارة األخيرة ،عبارة الترضي عن طلحة والزبير
والسيدة عائشة ،تبدو كذلك من كالم ابن ال َّندمي إذ ال يعقل ورودها عن شيطان
الطاق الذي لم يأل جهداً في النيل من تلك الرموز.
ومسموعات ابن ال َّندمي احلديثية من طريق أهل الس َّنة وال تنتهي بإمام من أئمة
أهل البيت كما هو املعهود في األحاديث املعتمدة عند اإلمامية ،بل تنحى منحى
روايات أهل الس َّنة ،كما في حديثه عن جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق:
محمد بن يوسف الناقط،
محمد بن إسحق (يعني نفسه) حدثنا أبو احلسن َّ
قال َّ
محمد أبو القاسم ،قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي،
بن
يحيى
حدثني
قال
َّ
قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السلف أن زيد بن ثابت
حدثه . (Ibn An-Nadim,1978).وهذا احلديث رواه البخاري في صحيحه في
ثالثة أبواب(Hadith. Bukhari. #169) .
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الشيعية واستكملت بنائها العقدي والتشريعي بعد أن كانت فرقة سياسية ،وظهر
التمايز التام بني الشيعة وبني محبي آل البيت.
وكانت محبة آل البيت سابق ًا قد جتر إلى ويالت وكوارث إذا رافقها اتهام بالتشيع
كما حدث لإلمام الشافعي ،وهذه احملبة أوقعت ابن ال َّندمي نفسه في التباس فقال
في ترجمته عن الشافعي“ :وكان الشافعي شديداً في التشيع .”....ويكون ابن
ال َّندمي بحكمه هذا على الشافعي قد وقع في اخلطأ نفسه الذي وقع فيه من حكم
عليه بالتشيع من بعد!! ،وحقيقة هناك ثمة تشابه كبير بني (تشيع) الشافعي
وتشيع ابن ال َّندمي ،وميكننا مالحظة ذلك في الفهرست ،فابن ال َّندمي عندما يذكر
أهل البيت يردف ذلك بعبارة (عليه ،عليهم السالم) ،وهو أمر ال يؤاخذ عليه وإن
كان داللة عند البعض على تشيعه ،فمحبة أهل البيت اشترك فيه الشيعة والس َّنة
خاصة في العراق ،وأضحت مسألة مقبولة نوع ًا حتى إذا صدرت من بعض العلماء
املعتبرين كالشوكاني ،وكان الزمخشري نفسه يكرر هذه الالحقة تودداً إلى ابن
وهاس العلوي الذي طاملا مدَّ له يد العون دون أن ُيدان بالتشيع بسببها ،وكانت
أواصر احملبة التي عقدت بينه وبني األمير ابن وهاس نقيب آل البيت في مكة وإكرام
األمير له وراء شكره الدائم ،وكذلك ذكره آل البيت في تفسيره مشفوع ًا بـ :عليه
السالم ،يفعل ذلك إكرام ًا وحتبب ًا إلى الشريف العلوي ،وحسب قوله فإنه ألف
الكشاف بناء على رغبة األمير سنة 526هـ وكان بينهما مجالس أنس ونقاش علمي
جاد ،وقد مدحه الزمخشري قائالً)Bardi,n.d( :
لوال ابن وهاس وسابغ فضله

رعيت هشمي ًا واستقيت مصردا

ويبدو أن ابن ال َّندمي كان ناقم ًا على السلطة العباسية بحكم انتمائه إلى طبقة
التجار التي تضيق ذرع ًا بتسلط الدولة وحجزها على نشاطهم التجاري طمع ًا في
وخاصة فرقة الزيدية الثائرة،
مشاركتهم أربحاهم ،ووجد في انتصاره ألهل البيت،
َّ
متنفس ًا للتعبير عن سخطه وتبرمه .بل يبدو أن ابن ال َّندمي من الثائيرين املتحمسني
ضد فساد بني العباس إلى الدرجة التي يثني فيها على رمز من رموز الغليان والثورة،
فهو يقول في ترجمته للحسن بن علي بن احلسن بن زيد بن عمر بن علي بن
احلسني بي علي بن أبي طالب :الداعي إلى اهلل اإلمام الناصر للحق ،ويخط عنوان
(الداعي إلى احلقّ ) لـ :احلسن بن زيد ....بن احلسني بن علي .ويزعم أن أكثر
احملدثني مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري على مذهب الزيدية في أن القول
بإمامة زيد بن علي ،ثم القول باإلمامة في ولد فاطمة كائن ًا من كان بعد زيد بن
علي!)(Ibn An-Nadim,1978
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حامت :عظيم الغناء في اإلسالم ثقة مأمون .وقيل إن الرشيد أخذ زنديقًا ليقتله فقال
أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ قال :فأين أنت يا عدو اهلل عن أبي إسحاق
الفزاري وابن املبارك ينخالنها فيخرجانها حرف ًا حرفاً .قال أبو داود الطيالسي :مات
أبو إسحاق الفزاري وليس على وجه األرض أفضل منه .وعن ابن عيينة قال :واهلل
ما رأيت أحدا أ ّقدمه على أبي إسحاق الفزاري :قال عطاء اخلفاف :كنت عند
األوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال لكاتبه :ابدأ به فإنه واهلل
خير مني”)Az-Zahabi(b),1988(.
محمد بن احلارث التميمي فهو في
ولعل ابن ال َّندمي خلط بينه وبني إبراهيم بن َّ
محمد بن
جملة الضعفاء ،قال عنه ابن عدي اجلرجاني في الكامل« :إبراهيم بن َّ
احلارث بن خالد التميمي ولم يكتب حديثه ،يروي عنه موسى بن عبيدة ضعف
محمد بن احلارث بن
محمد بن أحمد بن حماد يقول إبراهيم بن َّ
لذلك .سمعت َّ
خالد التميمي ولم يثبت حديثه يروي عنه موسى بن عبيدة ضعف لذلك .قاله
محمد هذا عن موسى بن عبيدة وعن غيره
البخاري قال الشيخ وليس إلبراهيم بن َّ
إال دون عشرة أحاديث» (اجلرجاني .)1/263 ،فهذا التشابه في األسماء يوهم من
هم في طبقة ابن ال َّندمي ونظرائه ممن لم يشتغلوا بعلم الرجال ،بل ثمة أشخاص
محمد بن
آخرون غير الفزاري والتميمي يحمالن االسم نفسه ،وهم :إبراهيم بن َّ
محمد بن احلارث املكتب)Al-Jurjani,1988( .
احلارث الفارسي وإبراهيم بن َّ
دالالت نبذ التشيع
من هذا البيان ينجلي لنا صحة ما قاله ابن حجر عن اعتزال ابن ال َّندمي ،وينجلي
كذلك بطالن نسبته للتشيع ،ولعل ابن حجر مؤاخذ أكثر من ياقوت ألن الثاني ال
يرقى إلى مستوى ابن حجر في التحقيق ومعرفة علم الرجال وقوادح العدالة ،وفاته
أول ما فاته أن ابن ال َّندمي تتلمذ على إسماعيل الصفار احملدث الكبير الذي يصفه
ابن حجر نفسه بأنه كان« :ثقة ،إماماً ،نحوي ًا مشهوراً» ،وقال :وانتهى إليه علو
اإلسناد ،روى عنه الدارقطني ،وابن مندة ،واحلاكم ،ووثقوه ،وآخر من حدث عنه
بجزء بن عرفة أبو احلسن بن مخلد عبد الرحمن ،سمعنا من حديثه جملة بعلو.
ولم يعرفه ابن حزم! فقال في احمللى إنه مجهول! وهذا هو رمز بن حزم ،يلزم منه أن
ال يقبل قوله في جتهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره ،ومن عادة األئمة أن يعبروا
في مثل هذا بقولهم :ال نعرفه ،أوال نعرف حاله ،وأما احلكم عليه باجلهالة بغير
زائد فال يقع إال من مطلع عليه أو مجازف ،بل يؤكد ابن حجر أن ابن ال َّندمي أخذ
احلديث باإلجازة من الصفار ) .(Al-Asqalani,1986ومعروف من طبيعة العالقة
االجتماعية التي صبغت الصالت بني الشيعة والس َّنة أن كال الطرفني كان يتحاشى
أخذ العلم عن اآلخر أو َّ
يتنكر لها في الفترة التي توضحت فيها معالم املدرسة
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ولم يتعرض ابن ال َّندمي إلسحق بن بشير بتوثيق أو جتريح ،إمنا ذكر أبا إسحق بن بشير
ووثقه ،قال“ :إبراهيم احلربي أبو إسحق إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم بن بشير بن
عبد اهلل من جلة احملدثني العارفني باحلديث وكان عامل ًا ورع ًا عارف ًا باللغة ،وكان من
احلفاظ ،وتوفي إبراهيم سنة خمس وثمانني ومائتني ،وله من الكتب كتاب غريب
احلديث والذي خرج منه مسند أبي بكر مسند عمر مسند عثمان مسند علي
...مسند معاوية وغيره مسند عمرو بن العاص مسند عبد اهلل بن العباس مسند
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب مسند املوالي ،وهو آخر ما عمل وله بعد ذلك من الكتب
كتاب األدب ،كتاب املغازي ،كتاب التيمم”) ،(Ibn An-Nadim,1978وهو حقيقة
ثقة كبير وإمام عظيم ،قال عنه الذهبي“ :ولد سنة ثمان وتسعني ومائة ...وتفقه
على اإلمام أحمد ،فكان من جلة أصحابه ...قال اخلطيب :كان إمام ًا في العلم،
رأس ًا في الزهد ،عارف ًا بالفقه ،بصيراً باألحكام ،حافظ ًا للحديث ،مميزاً لعلله ،قيم ًا
باألدب ،جماع ًا للغة ،صنف غريب احلديث ،وكتب ًا كثيرة .أصله من مرو .قال
القفطي :غريب احلديث له من أنفس الكتب وأكبرها”)Az-Zahabi(b),1988( .
وقد طعن ابن ال َّندمي فع ً
محمد بن إسحق صاحب السيرة فقال“ :مطعون عليه
ال في َّ
محمدا يغازل النساء فأمر
غير مرضي الطريقة يحكى أن أمير املدينة رقى اليه أن َّ
بإحضاره وكانت له شعرة حسنة فوقف رأسه وضربه أسواط ًا ونهاه عن اجللوس في
موخر املسجد وكان حسن الوجه يروى عن فاطمة بنت املنذر زوجة هشام بن عروة
فبلغ هشاما ذلك فأنركه وقال متى دخل إليها ومتى سمع منها ،ويقال كان يعمل
له األشعار ويؤتى بها ويسئل أن يدخلها في كتابه في السيرة فيفعل! فضمن كتابه
من االشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر ،وأخطأ في النسب الذي أورده في
كتابه ،وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم األول
وأصحاب احلديث يضعفونه ويتهمونه”) ،(Ibn An-Nadim,1978ورمبا يشير ابن
محمد بن إسحق هو وهشام بن
الندمي إلى اإلمام مالك بن أنس الذي حط من شأن َّ
عروة ،كما أن ابن اسحق نال من نسب اإلمام مالك وزعم أنه من موالي بني تيم بن
مرة ،فكانت بينهما وحشة ،فرمبا تأثر ابن الندمي مبقالة اإلمام مالك ،خاصة وأنه يكن
له احترام ًا عميقاً ،إذ وصفه وصف ًا ال ُيرقى إليه في حسن الديباجة وكمال املدح،
خاصة عبارته بعد أن ذكر أن جعفر بن سليمان جلده ،فقال“ :فلم يزل بعد ذلك
في علو ورفعة ،وكأمنا كانت تلك السياط حلي ًا عليه”(Ibn An-Nadim,1978).
محمد بن احلارث بن اسما بن خارجة
وجرح ابن ال َّندمي أبا إسحاق إبراهيم بن َّ
الفزاري ،فقال« :كان حراً فاضالً ،غير انه كان كثير الغلط في حديثه»(Ibn An-
) ،Nadim,1978في حني أنه إمام ثقة ثقة! ،قال الذهبي “ :قال يحيى بن معني:
محمد بن سعد :أبو إسحاق ثقة صاحب سنة وغزو .وقال أبو
ثقة ثقة ...قال َّ
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توثيقات ابن ال َّندمي وجتريحاته
تبقى مسألة توثيق ابن ال َّندمي للواقدي وغيره ،وهي املسألة التي عدها ابن حجر في
جملة ما عده من أدلة على تشيع ابن ال َّندمي ،فأما الواقدي فإن ابن ال َّندمي لم يوثقه،
وقال فيه باحلرف“ :كان يتشيع حسن املذهب يلزم التقية ،وهو الذي روى أن علي ًا
عليه السالم كان من معجزات النبي صلى اهلل عليه و سلم كالعصا ملوسى عليه
السالم ،وإحياء املوتى لعيسى بن مرمي عليه السالم ،وغير ذلك من األخبار»(Ibn
) ،An-Nadim,1978وقوله (حسن املذهب) ال يعني رضاه عن تشيعه ،فابن ال َّندمي
مييز بني غالة الشيعة الذين يسميهم رافضة وبني املعتدلني منهم ،ففي الفن الثالث
من مقالته الثالثة ذكر أبا العبر الهاشمي وأنه ُقتل بقصر ابن هبيرة ،فقال“ :قتله قوم
من الرافضة سمعوه يتناول علي ًا كرم اهلل وجهه ،فرموا به من سطح كان بايت ًا عليه
فمات») .(Ibn An-Nadim,1978وثمة فرق بني التوثيق وبني متييز الرافضي من
املعتدل ،فالشيعة مذاهب وفرق وطبقات ،الغالة منهم يقدمون علي ًا على النبي
صلى اهلل عليه وسلم ،والواقدي جعله من معجزاته صلى اهلل عليه وسلم كما كانت
محمد
العصا معجزة ملوسى الكليم عليه السالم ،ومن املعلوم أن الواقدي كان شيخ َّ
بن سعد ،ولو كان فيه غلو في تشيعه ملا لزمه صاحب الطبقات واستفاد منه.
محمد بن سعد كاتب الواقدي ،فقال“ :من أصحاب الواقدي،
وقد وثق ابن ال َّندمي َّ
روى عنه وألف كتبه من تصنيفات الواقدي ،وكان ثقة مستوراً عامل ًا بأخبار الصحابة
والتابعني» (ابن الندمي ،ص  ،)145ولو كان ابن ال َّندمي شيعي ًا حلمل حملة شعواء
على ابن سعد وطعن فيه طعن ًا شديداً! وهذا التوثيق أكده جلة أهل التراجم ،فقال
محمد بن سعد كاتب الواقدي« :كان من أهل العلم
احلافظ املزي في ترجمة َّ
ومحمد ابن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه
والفضل ...قال احلافظ أبو بكر:
َّ
يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته»)Al-Mazi,1980( .
وأما عبد املنعم بن إدريس ،حفيد وهب بن منبه ،فذاهب احلديث ،قال عنه ابن
عدي في الكامل“ :سمعت بن حماد يقول ،قال البخاري :عبد املنعم بن إدريس
ذاهب احلديث .وعبد املنعم بن إدريس صاحب أخبار بني إسرائيل كوهب بن منبه
وغيره ال يعرف باألحاديث املسندة” ()Al-Jurjani,1988؛ وال يبدو من كالم ابن
ال َّندمي أنه يوثقه ،فقد قال“ :عبد املنعم بن إدريس بن سنان بن ابنة وهب بن منبه
مات سنة ثمان وعشرين ومائتني ،وبلغ فوق املائة السنة ،وعمي آخر عمره وله من
الكتب كتاب املبتدأ”)(Ibn An-Nadim,1978؛ فليس في هذا الكالم ما يشبه
التوثيق ،وعدم قدح ابن الندمي فيه ال يعني تعديله ووضعه في مصاف الثقات
والعدول.
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فألزمهما أئمتنا أن يكون القدر املشترك موجوداً بغير واحد من خصوصياته».
()As-Subki,1413H
وأقحم ابن ال َّندمي في جملة بابية احلشوية أبا احلسن األشعري مؤسس فرقة األشاعرة،
وبهذا اإلقحام املتعمد يظهر ابن ال َّندمي نفسه معتزلي ًا حتى النخاع ،فهو لم يكتف
بتسمية األشعري والقطان باحلشوية بل سماهما بابية احلشوية ،وفي هذا ما فيه من
حنق ونقمة عليهما العتزالهما أو ًال ثم لنكوصهما عن االعتزال ومنافحتهما عن
عقائد ما يسميه احلشوية ،فقد هاله صنيع هذين الرجلني من تدمير لعقائد املعتزلة،
وتدشينهما بوابة كالمية مهيبة يلج منها املنافحون عن أصول الس ّنة ،ميتلكون
بضاعة كالمية وفلسفية ال يستهان بها ،األمر الذي كان املعتزلة يظهرون به على
أهل احلديث ومن دار في فلكهم.
العوام والعامة في الفهرست
استخدام ابن الندمي للفظة العوام ال يختلف عن استخدامنا لها اليوم ،فهم الدهماء
والرعاع التي تتبع كل ناعق ،كما في كتاب :مساوي العوام وأخبار السفلة األغنام
ألبي العنيسي الصميري) ،(Ibn An-Nadim,1978وأثناء حديثه عن أبي معشر
البلخي قال“ :وكان أو ًال من أصحاب احلديث ،ومنزله في اجلانب الغربي بباب
خراسان ،وكان يضاغن الكندي ويغري به العامة!”) (Ibn An-Nadim,1978؛ إال
في موضع يشير فيه إلى أسماء كتب وضعها الشيعة ،فحمد بن اجلنيد اإلمامي
له كتاب :معنى اإلشارات إلى ما ينكره العوام وغيرهم من األسباب(Ibn An-
) ،Nadim,1978وفي موضعني ،وهما املوضعان اللذان عثر عليهما ابن حجر
بحذاقته رحمه اهلل ،أطلق صفة العامة على أهل السنة واخلاصة على الشيعة فقال
في ترجمة ابن أبي الثلج الكاتب“ :خاصي عامي ،والتشيع أغلب عليه ،وله رواية
كثيرة من روايات العامة ،وتصنيفات في هذا املعنى ،وكان دين ًا فاض ً
ال ورع ًا(Ibn
) ،An-Nadim,1978فاستعماله للفظتي اخلاصة والعامة واضح جلي ،ومثل ذلك
محمد العياشي ،حيث قال“ :ومما صنفه من رواية
ورد في ترجمته ألبي النضر َّ
العامة كتاب سيرة أبي بكر ،كتاب سيرة عمر ،كتاب سيرة عثمان ،كتاب سيرة
معاوية ،كتاب معيار األخيار ،كتاب املوضح”) ،(Ibn An-Nadim,1978إال أن هذا
االستخدام كان معروف ًا عند املعتزلة ،والشواهد الكثيرة تشير إلى اعتزال ابن الندمي
ال تشيعه.
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الدين والد اإلمام فخر الدين في كتاب غاية املرام في علم الكالم ،وزعم أنه كان أخا
يحيى بن سعيد القطان كبير احملدثني ،وأنه دمر املعتزلة في مجلس املأمون ...ونقل
احلاكم في تاريخه عن ابن خزمية أنه كان يعيب مذهب الكالبية ،ويذكر عن أحمد
بن حنبل أنه كان أشد الناس على عبد اهلل بن سعيد وأصحابه ،وقول الضياء أنه
كان أخا ليحيى بن سعيد القطان غلط وإمنا هو من توافق االسمني والنسبة ،وأخطأ
صاحب معجم املؤلفني في هذه املسألة التي حيرت الذهبي نفسه من قبل ،فقال إن
القطان محدث ،وليس مبحدث ،وإمنا تشابه اسمه ونسبه مع اسم ونسب القطان
احملدث مجرد اتفاق كما قال ابن حجر العسقالني رحمه اهلل )،(Kahalah, n.d.
وقول ابن ال َّندمي أنه من احلشوية يريد من يكون على طريق السلف في ترك
التأويل لآليات واألحاديث املتعلقة بالصفات ويقال لهم املفوضة وعلى طريقته
مشي األشعري في كتاب اإلبانة»(Al-Asqalani,1986).
فالقطان ،بتأييد من أقوال ابن حجر رحمه اهلل ،شخص مختلف فيه ،فاإلمام أحمد
كان شديداً عليه وعلى أصحابه ،واإلمام الذهبي يقول أن القطان يوافق آراء املعتزلة
حين ًا ويرد عليهم حين ًا آخر ،وبعض أصحابه حلق األشعري )،(Az-Zahabi(a),1993
وب
وقضية تفويضه آليات الصفات موضع نزاع ،فقد أول األصبعني في « إ َِّن ُق ُل َ
َب ِنى آ َد َم ُك َّل َها َبينْ َ إ ِْص َب َعينْ ِ ِم ْن َأ َصاب ِِع ال َّر ْح َم ِن َك َق ْل ٍب َو ِاح ٍد ُي َص ِّر ُف ُه َح ْي ُث َي َشا ُء
») ،(Hadith. Muslim. Jil.8:#6921فقال :إمنا هما نعمتان ،واليد صفة للذات(Ibn
Abi Ya’la, n.d

وقد أنصف السبكي ابن ال َّندمي في طبقاته ،فلم ينسبه إلى التشيع ،وإمنا نسبه إلى
االعتزال وذلك في معرض ترجمته البن القطان ،فقال“ :أحد أئمة املتكلمني،
ُ
وك َّ
الب مثل خطاف لفظاً ،ومعنى بضم الكاف وتشديد الالم لقب به ألنه كان
ُ
لقوته فى املناظرة يجتذب من يناظره كما يجتذب الك َّ
الب الشيء» .ثم ذكر كالم
النجار عن التقاء القطان باجلنيد وأن ذلك محال فقد كان القطان في زمن ابن
حنبل ،ثم عقب« :وليس ما ذكره ابن النجار من شأنه وال هو من أهل هذه الصناعة
محمد بن إسحاق ال َّندمي فقد كان فيما أحسب معتزلياً ،وله
فماله ولها ،وأما َّ
بعض املسيس بصناعة الكالم ،وعباد بن سليمان من رءوس االعتزال فإمنا يذكر ما
يذكره تشنيع ًا على ابن كالب ،وابن كالب على كل حال من أهل السنة وال يقول
هو وال غيره ممن له أدنى متييز إن كالم اهلل هو اهلل ،إمنا ابن كالب مع أهل السنة فى
أن صفات الذات ليست هى الذات وال غيرها ثم زاد هو وأبو العباس القالنسى
على سائر أهل السنة فذهبا إلى أن كالمه تعالى ال يتصف باألمر والنهى واخلبر فى
األزل حلدوث هذه األمور وقدم الكالم النفسي ،وإمنا يتصف بذلك فيما ال يزال
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فأما ركوب اإلمام الشافعي احلمار ولبسه لباس املغنيني فذلك أمر في عهدة الرواة
وذمتهم وابن ال َّندمي ناقل عن الثلجي ،والثلجي من فقهاء وقضاة األحناف وعهد
عنه حنق األحناف الكالسيكي على الشافعي والشافعية ،قال عنه ابن حجر:
“الفقيه احلنفي البغدادي اتهمه بن عدي بالوضع وكان ينال من الشافعي وأحمد”
) ،(Al-Asqalani,1986وابن ال َّندمي ناقل ،ومن أسند فقد حمل .وأما تشيع اإلمام
الشافعي فهو من باب االنتصار ألهل البيت ليس إال ،وجرت عادة القوم في ذلك
الزمان على وصف محبي آل البيت بالشيعة ،في وقت لم تتأصل فيه بعد عقائد
الشيعة وتنضج مدارسهم الكالمية والفقهية ،وسيأتي بيان ذلك.
احلشوية في الفهرست
احلشوية مصطلح عام له معان مختلفة ،والزم املشبهة ،وهو اجتاه غنوصي نشأ في
البصرة يفسر اآليات املتشابهة تفسيراً إسرائيلي ًا أو غنوصياً ،وعند الشيعة :احلشوية
هم أهل الس ّنة واجلماعة خاصة الفقهاء األربعة ألنهم قالوا بحشو الكالم مثل أن
النبي صلى اهلل عليه وسلم مات ولم يستخلف من يجمع الكلمة ويحفظ الدين
) .(An-Nashar,2008واستخدام ابن ال َّندمي للفظة احلشوية قد يكون عام ًا ال يقصد
محمد بن إسحاق قرأت في كتاب وقع إلى قدمي
به فرقة معينة ،كما في قوله“ :قال َّ
النسخ يشبه أن يكون من خزانة املأمون ذكر ناقله فيه أسماء الصحف وعددها
والكتب املنزلة ومبلغها وأكثر احلشوية والعوام يصدقون به ويعتقدونه” (ابن
الندمي ،ص  ،)32فابن ال َّندمي هنا يتحدث عن معتقد العوام من الناس (شيعة كانوا
أو س ّنة) في عدد األنبياء والكتب املنزلة وما قيل في ذلك ،ومجموع تلك األقوال
لم يثبت بطريق معتمد ،وليس أص ً
ال في الدين حتى يثار حوله نزاع عقائدي ،وما
ورد في عددهم من باب احلشو فمن رواه فهو حشوي ومن اعتقده كان حشوي ًا
كذلك!
وأما احلشوية كمصطلح كالمي فقد استخدمه ابن ال َّندمي في الفن الثالث من املقالة
اخلامسة بعنوان :أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب ويحتوي على أخبار
متكلمي املجبرة وبابية احلشوية وأسماء كتبهم ) ،(Ibn An-Nadim,1978ونعرض
هنا عن احلديث عن املجبرة وشيخهم احلسني النجار الذي رفسه النظام املعتزلي
فأهلكه ،فسيان أسماهم ابن ال َّندمي عوام ًا وحشوية أم ال ،فهم شر من ذلك عندنا
وعند ابن حجر نفسه رحمه اهلل تعالى!؛ وما يهمنا هنا هو األسماء التي ذكرها
ابن ال َّندمي في ثبت بابية احلشوية ،وعلى رأسهم عبد اهلل بن ُك َّ
الب القطان (Ibn
) ،An-Nadim,1978وقد أفرد له ابن حجر أسطراً في لسان امليزان ،وبسط قوله في
تشيع ابن ال َّندمي هناك ،فقال“ :أحد املتكلمني في أيام املأمون ذكره اخلطيب ضياء
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كان ياقوت الرومي أول من ذكر الفهرست وصاحبه في تراجمه وذلك أمر ُيحمد
له ،وكانت التراجم التي سبقته البن خلكان وغيره قد أعرضت عن ذكر مأثرة
ابن ال َّندمي ،وكان كذلك أول من وجه تهمة التشيع مرفقة بتهمة االعتزال إلى ابن
ال َّندمي دون تعليق ،قال“ :كنيته أبو الفرج ،وكنية أبيه أبو يعقوب ،مصنف كتاب
الفهرست الذي جود فيه ،واستوعب استيعاب ًا يدل على اطالعه على فنون من العلم
وحتققه جلميع الكتب ،وال أبعد أن يكون قد كان وراق ًا يبيع الكتب ،وذكر في
مقدمة هذا الكتاب أنه صنف في سنة سبع وسبعني وثالثمائة ،وله من التصانيف:
فهرست الكتب ،كتاب التشبيهات .وكان شيعي ًا معتزلياً( .ياقوت ،باب امليم)
وعثر ابن حجر على عبارات في الفهرست أ َّولها بصورة تؤكد التهمة ،ومن تلك
التأويالت انبعثت موجة عداء البن ال َّندمي ال يزال املرء يعثر على طرف منها على
صفحات اإلنترنت وغيرها .وث ّبت الزركلي في أعالمه هذه التهمة نق ً
ال عن ابن
حجر“ :وكان معتزلي ًا متشيعاً ،يدل كتابه على ذلك ،فإنه كما يقول ابن حجر،
يسمي أهل السنة (احلشوية)»(Az-Zarkali,1980).
قال ابن حجر“ :وملا طالعت كتابه ظهر لي انه رافضي معتزلي فإنه يسمي أهل
الس ّنة احلشوية ويسمى األشاعرة املجبرة ويسمي كل من لم يكن شيعي ًا عامي ًا
وذكر في ترجمة الشافعي شيئ ًا مختلق ًا ظاهر االفتراء ،فمما في كتابه من االفتراء
ومن عجائبه أنه وثق عبد املنعم بن إدريس والواقدي وإسحاق بن بشير وغيرهم من
ّ
محمد بن إسحاق وأبي إسحاق الفزاري وغيرهما من الثقات».
الكذابني وتك ّلم في َّ
)(Al-Asqalani,1986

ولعل ما أشار إليه ابن حجر هو :قال -هارون الرشيد -للشافعي ما حملك على
اخلروج مع اللهبي؟ قال أنا رجل أملقت وخرجت أضرب في البالد طلب ًا للفضل
فصحبته لذلك .فاستوهبه الفضل بن الربيع فوهبه ،فأقام مبدينة السالم مدة فحدثنا
محمد بن شجاع الثلجي قال :كان مير بنا في زي املغنيني! على حمار وعليه
َّ
محمد بن احلسن سنة حتى كتب كتبه.
رداء محشا وشعره مجعد ،قال ولزم َّ
محمد وقر جمل كتباً،
فحدثونا عن الربيع بن سليمان عن الشافعي قال كتبت عن َّ
وكان الشافعي شديداً في التشيع وذكر له رجل يوم ًا مسألة فأجاب فيها ،فقال له:
خالفت علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،فقال :له ثبت لي هذا عن علي بن أبي
طالب حتى أضع خدي على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله،
وحضر ذات يوم مجلس ًا فيه بعض الطالبييني ،فقال :ال أتكلم في مجلس بحضرة
أحدهم هم أحق بالكالم ،ولهم الرياسة والفضل!!)(Ibn An-Nadim,1978
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وثمة نقطة أخرى لها صلة بهفوات الوراقة جتعلنا نقف حائرين أمام فرضية أن
الوراقني عبثوا بالفهرست بعد ابن ال َّندمي ،مسخرين صفحاته لدعايات مذهبية
وطائفية خاصة وأن الكتاب لم يحفل به معاصروه وال من يليهم إلى مجيء ياقوت
احلموي (626هـ) ،وكان ادعاء ياقوت بامتالكه نسخة من الفهرست بخط ابن
ال َّندمي سيخفف من غلواء هذا االفتراض لوال أن الشاغاني (650هـ) ادعى امتالك
نسخة بخط ابن ال َّندمي كذلك ممهداً بذلك الدعاءات أخرى ،وإذا قبلنا بوجود
نسختني بخطه بعد ما يزيد على قرن ونصف تنامت على نحو تدريجي فرضية
أن الفهرست تعرض للقرصنة وإهمال الوراقني ،وهفوات الوراقني عديدة مثالها أن
ابن ال َّندمي ملا ذكر مصعب بن عبد اهلل الزبيري قال« :حواري نزل بغداد»(Ibn An-
) ،Nadim,1978ورمبا جاءت كلمة حواري بناء على وصف نبوي جلده الكبير الزبير
بن العوام بأنه حواري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن اجلهمي الذي يأتي
بعده بصفحة واحدة يصفه ابن ال َّندمي كذلك بأنه“ :حواري دخل العراق” ،وصفة
حواري ال تليق باجلهمي مطلقاً ،ألن ابن ال َّندمي يصفه بالبذيء الذي ينال من أجالء
ِّ
بالكف عن
القوم ،فقد صدف أن شتم عمر وعثمان فلما نصحه أحد الهاشميني
ذلك بدأ يشتم العباس بن عبد املطلب ،ولم تهدأ سالطة لسانه حتى رفع أمره إلى
وجلد مائة جلدة ) ،(Ibn An-Nadim,1978ورمبا كانت الكلمة املقصودة
املتوكل ُ
هي“ :وهو أخباري” أي من رواة القصص واألخبار ،وهذا اخلطأ في الغالب من
النساخ.
هفوات بعض َّ
التحقيق العلمي لتشيع ابن ال َّندمي
لم يكترث علماء القرن الرابع الهجري بعمل ابن ال َّندمي الضخم ،رمبا لعدم وضوح
القيمة العلمية لكتابه ،فنظروا إليه على أنه مجرد إحصاء للكتب واملؤلفات ،وهذا
اإلحصاء مت بنحو ما في الكتب األخرى املعنية باألدب والتراجم ،وملا ظهرت القيمة
العلمية املدهشة للفهرست ارتبط اإلعجاب بالكتاب بتوجيه تهمة التشيع إلى
ابن ال َّندمي ،فلم يحفل به أهل الس ّنة كثيراً ،وفي الصفحات اآلتية سيتم عرض
جوانب هذه التهمة ومناقشتها في ضوء ما يقدمه ابن ال َّندمي نفسه من إضاءات في
الفهرست.
َّإن ما يجعلنا مستيقنني من بطالن تهمة التشيع املوجهة إلى ابن ال َّندمي من قبل ياقوت
احلموي أو ابن حجر العسقالني أسباب بعضها صريح مبعثر في ثنايا الفهرست،
وبعضها اآلخر يتعلق بطبيعة التواصل االجتماعي والسياسي الذي شاب العالقة
بني معسكري أهل الس َّنة والشيعة في ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا ،وهي بدورها
مبسوطة في ثنايا الفهرست.
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ال َّندمي قد وفى بوعده“ :فأما كتبه على مذهب الشيعة فنحن نذكرها في موضعها
إن شاء اهلل”) ، (Ibn An-Nadim, 1978ولكنه لم يذكره في الفن املخصص ملؤلفات
الشيعة اإلمامية ،وال للمنثورات الالحقة في فن الصوفية والزهاد.
ويبدو أن موسوعية علماء العصر العباسي ولدت باستمرار ثغرات في الفهرست،
فالرماني لغوي ونحوي كبير ،إضافة إلى كونه معتزلي ًا صاحب تصانيف في علم
الكالم ،وقد ذكره ابن ال َّندمي في طبقات املعتزلة وانقطعت عبارته قبل ذكر مؤلَّفات
الرماني ،وظن ابن ال َّندمي أنه “قد مضى ذكر أبي احلسن ،يعني علي بن عيسى
الرماني ،في مقالة النحويني واللغويني”) ،(Ibn An-Nadim,1978ومبراجعة مقالة
النحويني كاملة لم نعثر على الرماني وال على مؤلفاته!! .وكثيراً ما تنقطع أخبار
بعض التراجم قبل ذكر مؤلَّفاتهم ،مع العلم أن ذكر مدوناتهم هو األهم ،ورمبا لم
يجد ابن ال َّندمي فرصة حتى إلكمال بعض األسماء كالرمذي الكبير ،الذي ال نعرف
من هو بالضبط ،ناهيك عن معرفة مؤلفاته(Ibn An-Nadim,1978) .
وإضافة إلى الثغرات الناجمة عن سمة املوسوعية في أعمال مصنفي القرون األولى
تظهر منافذ أخرى تقوض بنيان النسقية في الفهرست ،وتورث فيه نوع ًا من عدم
ال لكتب األخباريني والنسابني وأصحاب
االنسجام ،فاملقالة الثالثة املخصصة أص ً
السير واألحداث ،تختلط فيها كتب السير والتاريخ بكتب األدب والنقد الشعري،
وعلى الرغم من أن ابن ال َّندمي التفت ببداهته املعروفة إلى هذه النقطة فجعل عنوان
الفن الثالث من املقالة الثالثة :أخبار الندماء واجللساء واألدباء واملغنني والصفادمة
والصفاعنة واملضحكني وأسماء كتبهم ،فأدخل األدباء من باب االستدراك ،إال أن
تخريجه ال يحظى بوافر القبول ،ألن املقالة الرابعة مخصصة لكتب الشعر والشعراء،
وكان من حقّ أديب كبير كاآلمدي أن يوضع هناك في قائمة نقاد الشعر لوفرة
تصانيفه في هذا الباب ،مثل :كتب املختلف واملؤتلف في أسماء الشعراء ،كتاب
معاني شعر البحتري ،كتاب املوازنة بني أبي متام والبحتري ،كتاب الرد على علي
بن عمار فيما ّ
خطأ فيه أبا متام ،كتاب إصالح ما في معيار الشعر البن طباطبا...
وغيرها ) ،(Ibn An-Nadim,1978ال أن يوضع إلى جانب أبي حشيشة الطنبوري
وابن الشاه الظاهري صاحب املؤلفات الفكاهية من قبيل :أخبار الغلمان ،فخر
املشط على املرأة ،كتاب اخلبز والزيتون ،كتاب حرب اللحم والسمك ،كتب البغاء
ولذاته ،...وينطبق هذا إلى حد بعيد على جعفر بن حمدان املوصلي صاحب
التصانيف النقدية ) ،(Ibn An-Nadim,1978مثل :كتاب الباهر في االختيار من
ال عن
أشعار احملدثني ،كتاب الشعر والشعراء الكبير ،كتاب السرقات ،وهو فض ً
ذلك شاعر ،وحقه أن يوضع جنب ًا إلى جنب مع اآلمدي في املقالة الرابعة.

4/1/14 3:05 PM

ulum islamiyyah 11.indd 193

VOL.11 (DECEMBER) 2013

194

والعباد واملتصوفة املتكلمني على اخلطرات والوساوس يفتقر إلى النسقية العلمية،
فبعد أن ذكر بعض الصوفية خصص مبحث ًا عن اإلسماعيلية ،ورمبا نفترض أن ابن
ال َّندمي عدَّ اإلسماعيلية من املتكلمني على اخلطرات والوساوس ،ويصح هذا الوصف
على معظم الفرق الباطنية ،إال أنه وبعد فراغه من احلكايات التي رويت عن نشأة
اإلسماعيلية وك ّتابها عاد من جديد إلى الصوفية وأفرد فقرات طويلة عن احلالج
فسر بأن ابن ال َّندمي عدّ احلالج من الباطنية وهذا
وشعبذاته وطواسينه ،ولعل هذا ُي َّ
شأنه في تقييم الفرق والتيارات الباطنية ،ولكن ما ال ميكن تفسيره بعد ذلك هو
عودته إلى احلديث عن الزيدية واإلمامية ،وكان من املفروض أنه فرغ من احلديث
عنهما في الفن الثاني)Ibn An-Nadim,1978( .
كما أن مشاق اجلمع الببليوغرافي وتأثيرها في انعدام النسقية ،وصعوبة تفريق
الكتب املؤلَّفة في حقول معرفية مختلفة ملؤلِّف واحد على املقاالت والفنون
املوضوعة أص ً
ال لهذه احلقول تظهر بني احلني واآلخر ،ألن ابن ال َّندمي معني بالدرجة
ِّ
األولى بوضع فهارس شاملة للمدونات ال للمؤلفني ،ومعلوم أن أكثر علماء العصر
العباسي كانوا موسوعيني يكتبون في فنون شتى ،فبشر بن املعتمر على سبيل املثال
ال احلصر مذكور في الفن الثاني من املقالة الرابعة ،ووعد ابن ال َّندمي بأنه سيستقصي
أخباره في املقالة اخلامسة ( ،)Ibn An-Nadim,1978وهو ما لم يفعله ألنه ببساطة
استقصى أخباره في املوضع األول ،ويتكرر اخلطأ نفسه مع ابن عبدامللك الزيات
املذكور في الفن الثاني من املقالة الثالثة ،إذ ذكر ابن ال َّندمي شيئ ًا من أخباره وأضاف:
“ونحن نستقصي خبره في غير هذا املوضع”) ، (Ibn An-Nadim,1978ويبدو أنه
اكتفى مبا ذكره ،كون الزيات من أصحاب الرسائل والدواوين وكان وزيراً لثالثة
خلفاء عباسيني ،ولو استقصى أخباره لفعل في املقالة الرابعة املخصصة للشعراء
ألن الزيات شاعر كذلك ،إال أننا ال جند له ذكراً هناك .ويندرج جعفر بن حمدان
املوصلي في طائفة ابن املعتمر والزيات ،إذ ذكره ابن ال َّندمي في الفن الثالث من املقالة
الثالثة ،وقال“ :متفقه على مذهب الشافعي  ...وله في الفقه عدة كتب نذكرها
عند ذكرنا الفقهاء”) ،(Ibn An-Nadim,1978ونسي أمره بعد ذلك ،ولم يذكره في
الفن الثالث من املقالة السادسة املخصصة لفقهاء الشافية.
ال عن السهو والنسيان الغالب على األعمال الكبيرة واجلليلة يالحظ شيء من
وفض ً
فمحمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن أحمد
اخللط كذلك في الفهرست،
َّ
الكاتب شافعي من جلة الشافعيني على حد قول ابن ال َّندمي ،ولكن “له كتب على
مذهب الشيعة!” ،وال ندري كيف مت له ذلك؟ هل تشيع بعد أن كان شافعياً ،أم
ألّف كتاب ًا في الفقه املقارن؟ ورمبا وجدنا إجابة عن هذه التساؤالت لو كان ابن
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كم هائل من العناوين
فن من الفنون العلمية أو األدبية ،وبعد أن تكدس لديه ٌّ
واألسماء في عقود من الزمن جلس في أواخر أيامه ليعيد ترتيبها وتصنيفها في
ضوء جتربته الطويلة ،ومعارفه املوسوعية ويضع اللبنة األولى في بناء التصنيف
الببليوغرافي للعلوم (.)Dodge,1970
ويصح هذا االفتراض إذا أخذنا بعني االعتبار عدم وجود كتاب سابق على الفهرست
يعنى بتراجم الكتب واملؤلِّفني سوى ما وضعه احملدثون من تراجم لرجال احلديث،
التراجم التي أوحت البن ال َّندمي وهو ينسق قوائم كتبه بني احلني واآلخر أن يضع
ترجمة للكتب ،وبدون هذا االفتراض ال بدَّ إلنسان عاش في بغداد في القرن
ابتداء تأليف عمل
الرابع الهجري ،مهما كانت مرتبته العلمية ،يضع في مخيلته
ً
موسوعي ال سابق له كالفهرست وفي عصر خال من آليات عمل مبرمج وفهارس
جامعة تعينه ،أن يكون عبقري ًَا به لوثة من جنون!
ِّ
ويؤكد ابن ال َّندمي هذه الفرضية من خالل بعض اإلشارات التي تدل داللة واضحة
على حرصه في اإلبقاء على معلومات قدمية على الرغم من عثوره على اجلديد
منها ،فهو على سبيل املثال يقول في ترجمته للمرزباني ،الذي هوأحد أساتذة
ابن ال َّندمي ،أنه“ :يحيا إلى وقتنا هذا وهو سنة سبع وسبعني وثالثمائة ،ونسأل اهلل
العافية والبقاء مبنه وكرمه ،وتوفي سنة ثمان وسبعني وثالثمائة رحمه اهلل!” (Ibn
 .)An-Nadim,1978وتدل عبارته الثانية على إضافة متت بعد سنة أو ما يقاربها
إلى الصفحة التي خصصها للمرزباني في قوائمه ،وقد كان بإمكانه حذف التاريخ
األول طاملا أن املنية أدركت املرزباني ،إال أن إبقائها يدل على مدى التوقير الذي
يكنه ابن ال َّندمي للمرزباني من جهة ،ويدل على منهجه العلمي في التصنيف
وطريقته في التأليف ودقته في إيراد املعلومات من جهة ثانية ،وهذه الدقة في إبراز
املعلومات ال تخفى فهو عندما يذكر مجموعة من الشعراء ومقادر حجم شعر كل
منهم ،يضيف“ :إذا قلنا أن شعر فالن عشر ورقات فإمنا عنينا بالورقة أن تكون
سليمانية ،ومقدار ما فيها عشرون سطراً”)Ibn An-Nadim,1978( .
ومما ِّ
يؤكد منهج ابن ال َّندمي في اجلمع والتأليف الذي امتد لسنوات متطاولة ما
جنده في الفهرست بني احلني واآلخر من انعدام النسقية واختالط التراجم والكتب،
فاملقالة اخلامسة على سبيل املثال تدور بصورة عامة عن الفرق من متكلمني ومعتزلة
ومرجئة ،والشيعة اإلمامية والزيدية ،واملجبرة واحلشوية ،واخلوارج ،والصوفية،
ال عن الفرق اإلسالمية واملؤلَّفات التي د َّونها أهل
واملقالة بهذه الصورة تبدو فص ً
كل فريق ،ولكن الفن اخلامس من هذه املقالة واملعقود عن أخبار السياح والزهاد
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على وجه التقريب َّ
كل األدوار الثقافية في حضارة العصر الوسيط (العصر الذهبي
ال
لإلسالم) .ففي الفهرست جند عرض ًا دقيق ًا للثقافة اليونانية بفنونها املختلفة ،وحتلي ً
عميق ًا للديانات الهندوسية في الهند ،ومعلومات نادرة عن الزرداشتية والثقافة
ال عن تفصيالت ومعارف عن الثقافتني الرومانية والسريانية.
اإليرانية القدمية ،فض ً
وقبل هذا وذاك ،فهو سجل دقيق للعلوم واملعارف اإلسالمية منذ نشأتها وإلى قبيل
وفاته في القرن الرابع الهجري.
ويعنى هذا البحث بتهمة التشيع التي وجهت إلى ابن الندمي وحالت دون اعتالء
هذا الكتاب ملكانته العلمية طوال التاريخ ،اعتماداً على ما ورد في كتاب الفهرست
نفسه من إشارات منهجية وتاريخية وثقافية تصلح مبجموعها أن تشكل رداً علمي ًا
مقنع ًا على الدالئل النسقية الواردة في األسطر القليلة ،املضغوطة و(املدمجة) البن
حجر رحمه اهلل تعالى في بيان تشيع صاحب الفهرست.
قراءة في آليات الفهرسة في الفهرست
يفترض البروفيسور بيارد أن مشروع ابن ال َّندمي الضخم من حيث املنهج وآلية العمل
بدأ كقوائم يضعها عادة جتار الكتب ملكتباتهم ) ،(Dodge,1970وقد اكتسب ابن
ال َّندمي خبرة وافية في التعامل مع الوراقني واملخطوطات من خالل تفويض والده
له وإلخوته في اقتناء وشراء املخطوطات واستنساخها ،واكتسب بصورة طبيعية
عقلية حسابية إضافة إلى العلوم املتنوعة التي قرأها من خالل عمليات االستنساخ،
وكلما كانت املكتبة أكبر فإن صناعة القوائم سرعان ما تتخذ صيغة حسابية وفنية
تتجاوز هموم التاجر احلاذق ،وألن ابن ال َّندمي لم يكن و َّراق ًا وتاجر كتب وحسب،
بل كان قارئ ًا فاحص ًا ومدققاً ،ميتلك حصيلة معرفية في الدراسات الفلسفية
واملنطقية اكتسبها من دراسته على أبي سعيد السيرافي وحسن بن سوار وأبي
أحمد احلسني بن إسحق ويونس القس ،فإن هذه القوائم سرعان ما حتولت إلى
مشروع موسوعي ،فضبط ابن ال َّندمي قوائمه لتنصب كل قائمة منها في خانة من
العلوم واملعارف ،وجمع أسماء الكتب التي استنسخها أو امتلكها أو حتاور عنها
مع العلماء والشعراء والطنبوريني الذين كانوا يرتادون متجره وجمع أخبار مؤلِّفيها
يشهد لذلك ما ذكره من الشعراء املجودين واملغمورين والسراق ،وأخبار املغنيني
والطنبوريني من أمثال (أبو حشيشة الطنبوري) الذي رأى ابن ال َّندمي مخطوطة
كتابه (املغني املجيد) ويقول في حديثه عن املخرفني أنه رأى كتاب ألف ليلة وليلة
(هزار أفسانه) بتمامه دفعات ،ووصفه بأنه كتاب غث بارد احلديث (Ibn An-
 ،)Nadim,1978وساعدته رحالته إلى املوصل والكوفة والبصرة ورمبا حلب ودمشق
على إثراء القوائم التي سرعان ما حتولت إلى مقاالت ،وكل مقالة منها تعني بكتب
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to investigate the charge of sectarianism through several connections.
Some of them related to the nature of communication between Sunnite
and Shiite, others based on anatomize terms and conception that widely
spread in Shiite literature and Ibn Annadim utilized them in his book like
(Awam, Hashawiyyah). Methodology of Annadim shows celebrating of some
companions and scholars that Shiite never do, at the same time his tendency
to the doctrine of Mu’tazilite is unmistakable.
Keywords: tashayyo’, warraq, hashawiyyah, al-Jarh wal Ta’dil.

تقدمي
محمد بن إسحق ال َّندمي الو َّراق (ت385هـ) (Al-
محمد بن إسحق
أبو الفرج
َّ
َّ
) ،Asqalani,1986مؤلِّف كتاب الفهرست ،و ُعرف بال َّندمي ألنَّه كان من نُدَ ماء
البالط ،كان والده ُيدعى بالو َّراق ،والو َّراق هو ال َّن َّساخ .و ُيس ِّلم معظم ال ُّن َّقاد
والباحثني َّأن األب واالبن كليهما كان ُيل َّقب بال َّندمي (أحد أفراد حاشية البالط)،
وتاريخ ميالده غير معلوم ،ولكن ال ميكن أن يتجاوز سنة 935م بكثير ،وعلى
السادس ،القسم الثَّامن ،يخبرنا ال َّندمي صاحب
األرجح يسبقها بزمن .ففي الفصل َّ
محمد بن عبد اهلل البرذعي الذي شرح عقائد
الفهرست عن لقائه بعالم ُيدعى َّ
املعتزلة ،وأعطاه قائم ًة بأسماء كتبه في َّ
الشريعة والقانون ،فإذا كان ال َّندمي ناضج ًا
وبكتب حول
بالقدر الذي يدفعه إلى االهتمام بعقائد فرقةٍ كالم َّية متح ِّررة،
ٍ
السادس عشر على ِّ
أقل تقدير ،بل رمبا أكبر بعدَّ ة
ال َّتشريع فال ُبدَّ أن يكون في ربيعه َّ
أعوام ،إذ َّمت هذا اللقاء سنة 340هـ (951/952م) ،وهذا ٌ
دليل على َّأن مولد ال َّندمي
ِّ
وبناء على ذلك َّ
يتأكد لنا َّأن مولده كان في ظل خالفة
كان قريب ًا من سنة 935مً .
املقتدر (908-932م) ،أو خالفة القادر (932-934م) ،وباحتمال أوهى في خالفة
ال ِّرضا (934-940م)(Dodge,1970).
ال متقن ًا وبارع ًا من خالل نشره ال ُّنسخة العرب َّية
أجنز غوستاف فلوجل سنة 1871م عم ً
لكتاب الفهرست ،ولكن ،ولسوء احلظ كما يقول مترجم الفهرست ،افتقر عمله
العلمي إلى ن َُس ٍخ مخطوطة رئيس َّية ومعتمدة من الفهرست ،وكانت الطبعات
ّ
العربية املتتالية لكتاب الفهرست مليئة باالخطاء ،وال زالت ،وال مفر من التسليم
اليوم بأن ترجمة البروفيسور بيارد هي املرجع األكثر مصداقية لكتاب الفهرست،
فقد جمع مخطوطات الكتاب املتعددة وقارن بينها ،وصحح أخطاء النساخ،
وكمل السقط الوفير ،وصحح وعدل باالعتماد على فريق علمي كبير من املعنيني
باملخطوطات من الغربيني واملسلمني.
ويحتل كتاب الفهرست البن ال َّندمي في الدورة احلضارية لعملية تصنيف العلوم
سجل للحضارات ) ،(Dodge,1970وأنه استوعب
موقع ًا المعاً ،حيث وصف بـِّ :
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Ibnu An-Nadim Al-Warraq & Accusation of Shiite Sectarianism: A
Scientific Investigation
Abd. Rahman Obeid Hussien1
Universiti Sains Islam Malaysia

امللخص
كان املستشرق األملاني غوستاف فلوجل (1802-1870م) أول من حقق فهرست
ابن الندمي وعني به عناية فائقة وأظهر قيمته العلمية للباحثني ،وتاله البروفيسور
بيارد دودج بتحقيق متقن وترجمة للفهرست إلى اإلجنليزية استغرق العمل فيها
سنوات واشترك في إجناز التحقيق والترجمة لفيف من العلماء والباحثني ،حتى
غدت الترجمة اإلجنليزية مهيمنة على النسخة العربية نفسها للفهرست ،ملا فيها
من جتاوز لعثرات الوراقني ،ومساوئ املخطوطات التالفة .ولم يحظ الفهرست قدمي ًا
باهتمام العلماء ،القتران اسم ابن الندمي بالتشيع ،وتعنى هذه الدراسة بتحقيق هذه
التهمة من خالل عدة محاور ،بعضها منبثق عن طبيعة العالقات بني معسكري أهل
الس ّنة وطائفة الشيعة ،وبعضها اآلخر قائم على األسس العلمية التي وضعها علماء
احلديث في الرواية ،وبعضها اآلخر يعالج مصطلحات ومفاهيم راجت في كتب
الشيعة وتلقفها ابن الندمي في الفهرست كاحلشوية والعوام والعامة .وكان منهج
ابن الندمي في اجلرح والتعديل ،وثناؤه على الصحابة وتوثيقه ألعالم سن ّية بينة على
عدم تشيعه ،وباملقابل ال يخفى على أهل النظر طريقته الكالمية املتقاطعة في كثير
من جزئياتها مع طرق واستدالالت املعتزلة.
كلمات مفتاحية :تشيع ،الوراق ،احلشوية ،اجلرح والتعديل.
Abstract
The German orientalist Gustav Flügel (1802-1870) was the first editor of
AlFihrist of Ibn Annadim who revealed the priceless value of this book for
all researchers. Professor Bayard Dodge was the next to re-edit Alfihrist and
translate it to English assisted with remarkable specialists. His translation
overrun errors of scripts copiers and defects of damaged manuscripts, and
dominated even the original Arabic copy!. The earliest Muslim scholars
did not pay much attention to alfihrist because of sectarian accusations
that classified Ibn Annadim as a Shiite. Therefore, this study is concerned
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