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 تقديم الناشر

الحمد هلل وכفى، وصالة على رسوله محمد وسالم على عبאدہ الذين اصطفى.

نُشـر هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم ضمـن ”مشـروع العصـور المتأخـرة مـن 
التאبـع   (ISAM) اإلسـالمية  البحـوث  مرכـز  أطلقـه  الـذي  اإلسـالمية“  الحضـאرة 
لوقـف الديאنـة الترכـي بهـدف تسـليط الضـوء علـى تراثنא المعرفـي والثقאفي العريق، 
وتشـכيل أرضّيـة محכمـة إلنشـאء العصـر الحديـث. وفـي هـذا اإلطـאر أَولـى المرכـز 
اهتمאًمـא כبيـًرا بنشـر כتـب التراجـم والمونوغرافيـא والمؤلفـאت العلمّيـة مـع وضـع 
الحيـאة العلميـة والفכريـة فـي العصـر العثمאنـي تحـت مجهـر البحـث والـدرس، ال 

سـيمא وأن الدراسـאت العلميـة قـد أُهملـت فـي هـذا المجـאل إلـى حـّد مـא.

إن اللغـة العربيـة هـي لغـة المتـون األسאسـية اإلسـالمية والثقאفيـة فـي العصـر 
العثمאني، ومن المعروف أنه قد تم تأليف כتب مختلفة حول الخصאئص البالغية 
ـق الـذي بيـن أيديכـم. ضمـن  للغـة العربيـة، ومـن هـذہ المؤلفـאت الכتـאُب المحقَّ
هـذا المشـروع نُشـر כتـאب الهوادي في شرح المسالك ِلحمـزة بـن ُدْرُغـود اآلْيِديِنـي 
(ت. ٩٨١ه/١٥٧٤م) أحـد العلمـאء العثمאنييـن فـي القـرن السـאدس عشـر. اختصـر 
القزوينـي  للخطيـب  البالغـة  فـي  المفتاح  تلخيص  כتـאب  أواًل  ُدْرُغـود  بـن  حمـزة 
(ت. ٧٣٩ه/١٣٣٨م) بאسم: المسالك، ثم شرح هذا المختصر في כتאب الهوادي 
في شرح المسالك. ُعنيـت المـدارس العثمאنيـة بهذيـن الכتאبيـن، ولهمـא نسـخ כثيـرة 

فـي مכتبـאت ترכيא.

ق نفسه مرتين من قبل، وبمא أن الכتאب  سبق وأن طبع الכتאب بتحقيق المحّقِ
يُعتبـر إحـدى أهـّم المسـאهمאت التـي قّدمهـא المؤلفـون العثمאنّيون للتـراث البالغي؛ 
 (ISAM) الכتאب مرة ثאلثة نشرا محّققא ومنّقحא. يقّدم مرכز (ISAM) فقد َنشر مرכز
- بـدال مـن نشـر الכتـب التـي تصـل إليـه مبאشـرة - مسـאعداٍت ومسـאهمאت مهمـة 

١٩
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للمؤلفين والمحررين والمحققين الذين يعمل معهم؛ وذلכ لدعم عملية التحقيق 
ـא وفنيًّـא؛ ليضـع تلـכ المؤلفـאت بيـن يـدي القـאرئ الכريـم علـى أحسـن  ـא وتقنيًّ علميًّ
وأدق صـورة. وبنـאء علـى ذلـכ تتميـز هـذہ الطبعـة عـن الطبعـאت السـאبقة بأنـه قـد 
تمـت إعـאدة دراسـة أכثـر مـن مئـة نسـخة للכتـאب، وفـي هـذا التحقيـق اعتمـدت 
النسـخ الجيـدة مـن تلـכ النسـخ، ففـي هـذا السـيאق تقـرر أن الכتـאب أُلّـف مـرة ثאنيـة 
فـي مدينـة ُجوْرلـو (Çorlu)، ومـن ثـم تبيـن أيضـא تאريـخ وفـאة المؤلـف بدقـة، وممـא 
يميـز هـذہ الطبعـة أيًضـא إضאفـة منهـوات المؤلـف وبعـض التعليقـאت المهمـة التـي 
فهـم  ليسـهل  المتـن  تفقيـر  وتـم  العنאويـن  ووضعـت  إليهـא،  النسـخ  هوامـش  علـى 
الכتـאب، כمـא قـرئ الכتـאب قـراءة تصحيحيـة إمالئيـة، وهכـذا تم تقديم مسـאهمאت 
جليلـة لتقديـم المتـن علـى أحسـن وجـه وأفضـل صـورة. وبسـبب أن الכتـאب عبـאرة 
ًقـא أعلـى الصفحـة، لنضمـن  عـن شـرح لمختصـر فإننـא جعلنـא متـن المسالك محقَّ

بذلـכ وحـدة المتـن مـع الشـرح وسـهولة المتאبعـة بينهمـא.

سـאهم الכثيـرون فـي تحضيـر الכتـאب للنشـر، وبهـذہ المنאسـبة أتقـدم بאلشـכر 
المنيـة  وافتـه  الـذي  صאلـح  إبراهيـم  الدمشـقي،  العאلـم  الجليـل  لألسـتאذ  الجزيـل 
برحمتـه؛  يتغمـدہ  أن  المولـى  سـאئاًل  الכتـאب،  نشـر  قبـل  כورونـא  فيـروس  بسـبب 
وذلـכ علـى جهـودہ الכبيـرة فـي المراجعـة الدقيقـة ألبيـאت الشـعر الموجـودة فـي 
الכتـאب، وضبـط وزنهـא وقوافيهـא. כمـא أتقـّدم بجزيـل الشـכر خصوصـא للدכتـور 
أُوْرَخـאن أَْنَجאَقـאر عضـو هيئـة التحقيـق والتحريـر في مرכـز (ISAM) لمتאبعته جميع 
مراحل النشـر، ومسـאهمته في تقديم الכتאب بحّلته النهאئية. כمא أشـכر منذر شـيخ 
بتصحيحـאت  ومسـאهمته  الכتـאب  مـن  العربـي  للقسـم  اإلمالئيـة  لمراجعتـه  حسـن 
ومالحظאت مهمة، وسـعيد قאيאجي الذي تولى تصحيح القسـم العربي من دراسـة 
الכتـאب، والدכتـور مصطفـى دميـرآي مصحـح القسـم الترכـي من الدراسـة. وأتقدم 

بאلشـכر כذلـכ لعلـي حيـدر أولوصـوي لتصميـم صفحـאت الכتـאب.

أ. د. طُوْنَجאي بאْش أوغلو
منسق مشروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية
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 تقديم المحقق

أَوَلـى العلمـאء العثمאنيـون أهميـة خאصـة لعلـم البالغـة حيـث כאن يـدرَّس فـي 
جميع المراحل التعليمية بمא يتمאشى ومستوى تلכ المرحلة. بאلنظر إلى مא تحقق 
على هذا الصعيد في الدولة العثمאنية نلحظ أن العلمאء قد أכثروا من وضع مؤلفאت 
فـي مجـאل البالغـة. وإن כאنـت تلـכ المؤلفـאت هـي اختصـאرات وشـروح وحـواٍش 
وتعليقـאت علـى مؤلفـאت ُכتبـت سـאبقא فإنهـم قد أْثَروا تلכ الכتـب بآرائهم الخאصة.

المؤلـف حمـزة بـن ُدْرُغـود اآليدينـي هـو عאلم بالغة عאش في القرن السـאدس 
عشر وقضى ُجلَّ حيאته خالل فترة حכم السلطאن سليمאن القאنوني. قאم حمزة بن 
ُدْرُغـود أوال بتلخيـص כتـאب تلخيص المفتاح للقزوينـي حـول البالغة وحمل ذلכ 
التلخيـص اسـم المسالك في المعاني والبيان. ثـم قـאم بشـرحه وسـمאہ الهوادي في 
شرح المسالك. وهنـאك نحـو ٢٠٠ نسـخة مכتوبـة بخـط اليـد لهذيـن الכتאبيـن فـي 
فـي  األقـل  علـى  واحـدة  نسـخة  منهمـא  وتوجـد  وخאرجهـא.  ترכيـא  داخـل  مכتبـאت 
جميـع مכتبـאت المحאفظـאت الترכيـة تقريبـא مـא يـدل علـى اإلقبـאل الشـديد للعلمـאء 

ولطلبـة البالغـة علـى هذيـن الכتאبيـن.

وهنـא ال يسـعني إال أن أتوجـه بאلشـכر لـכل مـن لـم يبخـل علينـא بدعمـه المـאدي 
والمعنـوي إلنجـאز هـذا العمـل الرامـي إلـى إثـراء أدبيـאت البالغـة التقليديـة بכتـאب 
جديد خطَّه أحد المؤلفين العثمאنيين، وأخص بאلشכر أسאتذتي وأصدقאئي األعزاء 
األسـتאذ المشـאرك د. زيـאد الرواشـدة، واألسـتאذ المسـאعد د. رجـب عبـد الوهـאب، 
واألستאذ المسאعد د. موسى علق، والمحאضر َسْرכאن أونאل، واألخ محمد إبراهيم 
آيدن وهو أحد طلبتي، وכذا مسؤولي مرכز البحوث اإلسالمية (ISAM) والعאملين 

فيـه، وأشـכر כذلـכ زمالئـي وعאئلتـي وכل مـن أسـهم فـي إنجـאز هـذا العمل.

أ. د. علي بولوط
الخمیس ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ (١ ذي الحجة ١٤٤٣)

الفאتح - إستאنبول
٢١


