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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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دائرة المعارف العثمانية
بحيدر�آباد

افتتاحية العـدد

تقع دائ��رة المعارف العثمانية في منطقة �سكندر �آب��اد بمدينة حيدر �آب��اد عا�صمة والي��ة �أندهر
بردات�ش ،وكانت ت�سمى ب��دائ��رة المعارف النظامية ,و�سماها ال�شيخ محمد عمران الأعظمي بدار
الخزائن الكال�سيكية.
لقد كانت فكرة هذا الم�شروع ب�أن التقت كلمة ثالثة رجال من �أركان المملكة الآ�صفية  -ال�شيخ
محمد �أنوار اهلل  -المخاطب بالنواب ف�ضيلة جنغ �شيخ الإ�سالم للبالد الآ�صفية ,وال�شيخ مال عبد
القيوم �أحد �أ�ساطين الدولة ,وال�سيد ح�سين البلجرامي ناظر معارف الدولة الآ�صفية ,وكاتب ال�سر
لح�ضرة ال�سلطان النظام ال�ساد�س ,وكان كبير الوزراء بالمملكة ,ويلقب بعماد الملك على �أمر ت�شكيل
جمعية علمية �أكاديمية �أو ما في حكمها خدمة للعلم في �أنحاء المملكة و�إحياء للمعارف الإ�سالمية،
فكانت دائرة المعارف العثمانية ,وا�شتغل الجميع على تج�سيد هذه الفكرة وتحقيق كيانها.
وفي  14جمادى الآخر �سنة 1308هـ ,الموافق �سنة 1888م �صدر المر�سوم الملكي بت�أ�سي�س دائرة
المعارف العثمانية ,وفر�ض لها  500ربية كم�ساعدة �شهرية ,وكانت حينها تحت ا�سم دائرة المعارف
النظامية ,و�أول من ت�شرف بتولي رئا�ستها الأمير ال�سير وقار الأمراء ,وزير معارف الدولة الآ�صفية.
ولقد كانت الأهداف من ت�أ�سي�س هذه الدائرة هي:
•جمع التراث الإ�سالمي و�صيانته من التلف وال�ضياع.
•القيام بتحقيق ون�شر القطع الفريدة من الأع�م��ال العربية غير المطبوعة والتي تتراوح
فترتها الزمانية ما بين القرن الأول والقرن الثامن الهجري باعتبارها قرون االزدهار العلمي
والعطاء الفكري والإبداعي للم�سلمين.
•هدف النظام ال�سابع الذي كان حاكما في حيدر �آباد من ت�أ�سي�سها م�ساعدة الباحثين ورجال العلم
في �أداء مهامهم العلمية ,وتطوير البحث العلمي بالجامعة العثمانية التي �شيدت بجوارها.
وقد بذلت المجموعة غاية المجهود في تطوير هذا المولود الجديد وتنميته وتحقيق �أهدافه.
وف��ي عهد الملك مير عثمان علي خ��ان نظام الملك �آ�صفجاه ال�سابع ,ن�شطت الحياة العلمية
والثقافية كثيرا وازدهر نتاجها وعطا�ؤها ,وقد ا�ستفادت الدائرة من هذه الأو�ضاع �أمرين مهمين:
الأول� :صدور مر�سوم ملكي بتخ�صي�ص ن�صف مليون ربية ,معونة مالية دفعة واحدة ل�صالح دائرة
المعارف العثمانية ,وهو مبلغ كبير وخطير في ذلك الوقت.
4
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الثاني� :صدور الأمر الملكي ب�إقامة مجل�س البحوث والتحقيق والت�صحيح للكتب القديمة من
العلوم ال�شرقية.
وعند ا�ستقالل الهند واجهت الدائرة م�شاكل عوي�صة و�صعوبات كبيرة ,فتدخل وزير المعارف في
الحكومة المركزية الهندية حينها العالمة والزعيم ال�سيا�سي موالنا �أبو الكالم �أزاد ،وتحدث مع
رئي�س ال��وزراء وقتها ب�ش�أنها جواهر الل نهرو؛ ف�أجريت لها الم�ساعدات المالية من قبل الحكومة
المركزية بدلهي.
وفي �سنة  1953م �صدر قرار تحولت دائرة المعارف بموجبه �إلى �إ�شراف مجل�س تنفيذي ير�أ�سه
نائب رئي�س الجامعة العثمانية ,و�إلى جانبه يوجد مجل�س علمي مهمته الإ�شراف على الأعمال العلمية,
وين�ص القانون المنظم للدائرة على �أنها هيئة م�ستقلة تتبع الجامعة العثمانية ا�سما فقط.
وقد ُجمِ ع في الدائرة مجموعة معتبرة من المخطوطات التي جاء بها الخبراء من مكتبات عامة
وخا�صة في مدينة حيدر �آباد� ,إال �أن معظم تلك المخطوطات قد فقدت وبطرق متنوعة حتى �أنه لم
يبق بها �إال عدد قليل ,نحو  40مخطوطا �أ�صليا ال �أكثر ,وقد �أخبرنا ال�شيخ �أبو بكر الها�شمي رحمه اهلل
عند زياراتنا المتكررة �إلى الدائرة �ضمن عملنا في م�شروع حفظ التراث الإ�سالمي الذي كان ينفذه
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالهند� ،أن بع�ض هذه المخطوطات ورد �إلى الدائرة من مكتبة
رو�ضة الحديث على �سبيل الإعارة ولم يرد �إليهم حتى الآن ,وكانت الرو�ضة في ذلك الوقت مغلقة من
قبل الحكومة المحلية لوالية �أندهر برادت�ش وذلك ب�سبب خالف ن�شب بين �أهلها  -بع�ضها ورد من
مكتبة رو�ضة الحديث على �سبيل الإعارة العلمية ولم ير ّد �إليها ,و�أقدم مخطوط بالدائرة هو م�سند
�أبي يعلى ,وعدد كبير من الم�صورات الورقية للمخطوطات ح�صلت عليها الدار من مكتبات عالمية
متنوعة في �إطار عملها في تحقيق التراث و�إخراجه للنا�س .
�إنها غنية بالكتب النادرة حيث يفوق عددها  2000كتاب ،وقد قامت ب�إ�صدار مئات الكتب ،ويوجد
بها ق�سم لتحقيق المخطوطات النادرة ي�شرف عليه كبار المحققين الهنود ،وممن مروا على هذا
المن�صب العالمة ال�شيخ �أبو بكر محمد الها�شمي وهو رئي�س لجنة �إحياء المعارف النعمانية بعد وفاة
العالمة �أبو الوفاء الأفغاني رحمه اهلل.
وتربط مركز جمعة الماجد بدائرة المعارف العثمانية عالقة علمية وطيدة وذل��ك بناء على
االتفاقيات الموقعة بيننا.
واهلل ولي التوفيق وال�سداد

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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دائرة
المعارف
العثمانية
بحيدر�آباد

التحول المذهبي في العهد ال�صنهاجي
الحمادي الزيري-و�أثره على بالد المغرب الأو�سط
عبد القادر بوعقادة

جامعة الم�سيلة  -الجزائر
مقدمـة:

مقـــاالت

تو�سعت دار الإ�سالم في نهاية القرن الأول للهجرة ف�شملت بالدا كثيرة مختلفة الثقافات
والعادات والأجنا�س واللغات ،وكان بنهاية هذا القرن �أن ا�ستقر الإ�سالم في بالد المغرب بعد
جهود جهيدة وت�ضحيات عديدة ،وكان من البديهي �أن يت�ساير اال�ستقرار هذا مع �إقرار وتثبيت
القوانين الإ�سالمية التي تتوافق وطبيعة البيئة الجديدة .ومن المعلوم �أنّ الم�سلمين كانوا
يتحاكمون في حياة الر�سول  --في �ش�أنهم العام �إلى الوحي ،ولكن بوفاته  انقطع الوحي
�أما الحوادث فلم تنقطع بل بقيت تتوالى فكان من طبيعة الت�شريع المتّ�سم باال�ستمرارية
والتجدد �أن ُي�صدر فيها حكم ،مع العلم �أن هذه الم�ستجدات التي برزت في البالد المفتوحة
خ�صو�صا لم تكن لت�شبه في الظاهر ما كان من حوادث في بالد العرب و�شبه الجزيرة تحديدا -
هذه الأخيرة التي تميزت عوائدها بالب�ساطة وعدم التعقيد وقد نزل ب�ش�أنها �آيات و�أحاديث وتم
الف�صل فيها بالح ّل �أو التحريم بل كانت فريدة تقت�ضي االجتهاد من ال�صحابة والتابعين ،ومن
هنا فقد اختلف الم�سلمون في تف�سير الحوادث و�إعطاء الأحكام ب�ش�أنها ،كما اختلفوا في تف�سير
الوحي وفق اختالفهم في ا�ستيعاب اللغة والتفاوت في درجة الفهم والقدرة على اال�ستنباط
وكمال ملكة الذوق الفقهي ،وعلى هذه الأ�س�س كان بروز المذاهب والفرق المتعددة في التاريخ
الإ�سالمي و ُيلخّ �ص االنق�سام هذا حول ما يلي:
1-1االختالف في الإيمان والذات وال�صفات وهذا
ما يدور في نطاق العقيدة.

3-3االخ��ت�ل�اف ف��ي �آي الأح� �ك ��ام وال �ت��ي تخت�ص
بالعبادات والفقه �أ�سا�سا.

2-2االختالف في الإمامة وال�سيا�سة �أي حول كيفية
انتقال الحكم وتداوله.

و�إذا كانت بالد الم�شرق تعج بالفرق والمذاهب،
ٍّ
ولكل معتق ٌد وفه ٌم يحاول �أن يفر�ضه بال�سلم كما
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ي�ح��اول �أن يفر�ضه ب��ال�ق� ّوة ،ف��إن��ه ق��د انتقل هذا
المظهر الم�شرقي �إلى �ساحة بالد المغرب ف�أ�صبح
هذا الإقليم كما يقول الأ�ستاذ مو�سى لقبال مرجال
يغلي بالمذاهب؛ من �أوزاعية وثورية وحنفية ومالكية
وظاهرية و�صفرية و�إبا�ضية وزيديه و�إ�سماعيلية
ومعتزلة و�أ� �ش��اع��رة(٭) .ول��م ت�ستق ّر ب�لاد المغرب
�إ ّال في عهد المرابطين ّثم الموحدين لتتبلور في
الأخير ظاهرة الت�ص ّوف التي ب��رزت ب�شكل جلي
بعد تقل�ص مهام الرباط �أو الثغر ،وتقرر انتهاء
المغرب الإ�سالمي �إلى المذهب المالكي في الفقه
والأ�شعري في العقيدة ،و�إلى رواية ور�ش في الإقراء
وفي الت�صوف �إلى الجنيدية.
ففيما يخ�ص المذهب المالكي ال��ذي يعتبر
بمثابة الخ�صو�صية الثقافية وال�ف�ك��ري��ة لبالد
المغرب ف� ّإن التمكين له لم يحدث �إال بعد جهاد
مرير و�صراع كبير خ�صو�صا �أي��ام الفاطميين،
حيث قاوم فيه �شيوخ المالكية جميع الإكراهات
والإغ��راءات .كما يالحظ � ّأن �أهم تحول برز في
مجال المذهبية ذلك الذي وقع �أيام ال�صنهاجيين
ال��ذي��ن ت�م�ك�ن��وا م��ن ب�ل�اد ال �م �غ��رب ب �ع��د رحيل
الفاطميين فخالفوهم مذهبيا وبالتالي �سيا�سيا،
ويبرز في هذا ال�ش�أن حماد بن بلكين ك�أول زعيم
�صنهاجي جاهر بالمذهب المالكي و�أعلن التحول
من الوالء لل�شيعة �إلى الوالء لل�سنة �سنة 405هـ،
لي�سير في نف�س التوجه بعده المع ّز بن بادي�س.
ويمكن مناق�شة ه��ذه الفكرة بعد عر�ض وقائع
الحركة المذهبية منذ بروز الكيانات ال�سيا�سية
ببالد المغرب .فما هي الأو�ضاع الفقهية المذهبية
التي كانت �سائدة قبل ه��ذا التحول ،وكيف وقع
هذا التحول؟ وما �أبرز نتائجه؟
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الواقع المذهبي في عهد الأغالبة:

ال �شك � ّأن نظام الدولة الأغلبية قام على فتح
مجال الحرية لكل المذاهب الفكرية لدواع عديدة
لكي ال تجعل حاجزا يحول دون المراقبة الدقيقة
وهو عك�س ما تبناه الأمويون من �سيا�سة �سابقا-حتى �شاع االعتزال ووج��د بع�ض من ت�أثر بالفكر
الخارجي ،وهذا �إلى جانب مذهب الدولة الحنفي
الذي تقلدته النخبة وال�سلطة ،في حين كان المذهب
المالكي هو مذهب العامة( .)1وقد بدا وا�ضحا �أن
ال�صراع برز على �أ�ش ّده في ظل الحرية التي تميز
بها حكم الأغالبة بين الأحناف الذين وجدوا في
()2
�أ�سد بن الفرات المالذ كما يقول المقريزي وابن التحول
فرحون ،وه ��ؤالء ال ينكرون االجتهاد وي�سعون �إلى المذهبي
الق�ضاء ،ومذهب مالك الذي ن�شره تالمذة مالك في العهد
( )3ال�صنهاجي
و�سفيان الثوري و�أبرز من قام عليه علي بن زياد
الحمادي()4
والبهلول بن را�شد وغيرهما ،ثم جاء �سحنون الزيري-
�سنة 191ه�ـ ال��ذي راج��ع الأ�سدية مع ابن القا�سم
و�أثره
و�ألغى كل ما �أ�س�سه ابن الفرات ،وكان نتاج ذلك على بالد
المدونة وه��ذا ما اعتبر كانت�صار �أول��ي للمذهب المغرب
الأو�سط
المالكي ب�أفريقية والمغرب عموما.
�إن ما يطبع الواقع المذهبي في هذا العهد هو
احتدام النزاع بين المالكية والأحناف ،ومن الأمثلة
الب ّينة على ذلك ما وقع بين ابن �أبي الجواد الحنفي
القا�ضي الذي �ضغط على المالكية ،والإمام �سحنون
ال��ذي ج��اء بعد ع��زل القا�ضي الحنفي حيث عمد
�سحنون �إلى فر�ض �شروطه وطريقته في الق�ضاء،
وقام بت�أديب القا�ضي المعزول �ضربا بحجة وديعة
�ضيعها وحكم عليه ب�إرجاعها ،وقد انتهى الأمر بوفاة
القا�ضي الحنفي(� .)5إن الأم��ر لم ي�صل �إل��ى هذا
الحد من االحتدام بين زعماء المذهبين بالقيروان

في حا�ضرة �إم��ارة الأغالبة بل كان �أهل االعتزال
قد وج��دوا �ضالتهم بعد �أن ق��رر الم�أمون التوجه
االعتزالي و�أعلن على المنابر محا�صرة معار�ضي
هذا المنحى ،كمالم يكن التوجه االعتزالي مقت�صرا
على دولة الأغالبة بالمغرب بل وجد -منذ الن�صف
الأخير من القرن الثاني للهجرة  -الوا�صليون في
كنف ال��دول��ة الأدار� �س��ة بفا�س وال��دول��ة الإبا�ضية
بتهرت المتنف�س والتمكين لأفكارهم ،ولكن الغلبة
في �أفريقية كانت للمالكية على يد �سحنون الذي
ق��ام على الق�ضاء ففرق جميع المخالفين لنهج
�أهل ال�سنة و على طريقة �أهل المدينة( .)7وال ندري
�سببا لو�صول المالكية �إل��ى �سدة الق�ضاء والفتيا
على ح�ساب المذهب المقرب من الحكام الأغالبة
�سوى �أن �صمود الزعماء المالكية والتفاف النا�س
حول مذهب �أهل المدينة قد دفع ب�سا�سة الأغالبة
�إلى تغيير �إ�ستراتيجية التعامل مع الحركة الفكرية
والمذهبية ب�أفريقية والتي �أخذت منحى يختلف عن
التوجه ال�سابق.

فج�أة ،بل �إن الخالف كان ككرة الثلج يزداد تو�سعا
وح� ّدة من حقب ٍة لأخ��رى ب�سبب ق�ضايا خالفية لم
ي�صل فيها الطرفان في الم�شرق �أي��ام الزعماء
المتقدمين  -الأحناف والمالكية� -إلى توافق لدواع
اجتهادية واختالف وجهات النظر فيها،وقد انتقل
ذلك الخالف �إلى بالد المغرب مع حداثتها ونق�ص
فهم النا�س بها لجوهر الدين.وبقيت نف�س الق�ضايا
التي �أثير حولها النقا�ش في الم�شرق قائمة ببالد
المغرب.

مقـــاالت

من الق�ضايا التي �أثير النقا�ش والجدل حولها
�آنذاك ما كان من بيع و�شرب النبيذ بالقيروان معقل
المالكية� ،إذ عمد المالكية �إلى �إنكار فتوى �إباحة
ذلك وانتقاد منحى الفقهاء الأحناف ،ولتجاوز هذه
الفتنة لج�أ �إبراهيم بن الأغلب �إلى منعه بالقيروان
معقل المالكية و�إباحته برقادة التي ا�شتهرت بالتوجه
الحنفي وهي دار الإمارة تجنبا لكل �إثارة ال تُحمد
عقباها ،وهو حل لم يكن كافيا لإزالة ما من �ش�أنه
�أن ُيعكر �صفو العالقة بين �أتباع المذهبين .وفي
ذلك قال بع�ض الظرفاء من �أهل القيروان:

الواقع المذهبي في عهد الفاطميين:

�أ�س�س العبيديون دولتهم ببالد المغرب بعد
مغامرات متقنة قام بها دعاتهم حيث تغلغل ه�ؤالء
في الو�سط االجتماعي وتبنوا �آمال النا�س و�آالمهم
مما دفع بااللتفاف حولهم ،وقد تدعم ذلك بحب
�أهل المغرب لأفراد العترة النبوية ال�شريفة ،لكن
هذا االلتفاف �سرعان ما انف�صمت عراه وتال�شت
رابطته حينما �أظ�ه��ر العبيديون ن��واي��اه��م ،فقاد
ال�سنة المالكية زمام المعار�ضة بكل الأ�شكال التي
تدعم التوجه المالكي وتقو�ض كل تيار �ضدهم حتى
ولو كان ذا توجه �سني وعلى ر�أ���س هذا الأحناف.
ذلك �أن ال�سا�سة ال�شيعة ببالد المغرب عمدوا �إلى
ا�ستمالة الزعماء الأح�ن��اف وتقريبهم بالإغراء

ي������ا �����س����ي����د ال�����ن�����ا������س واب����������ن �سيدهـم
وم��������ن �إل������ي������ه ال�������رق�������اب م���ن���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ادة
م������ن ح�������رم ال�����������ش�����راب ف������ي مدينتنا
وه����������و ح�����ل����ال ب����������أر����������ض رق����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ادة
وي�شير الون�شري�سي(� )6إلى تم�سك �أهل المغرب
بالمذهب المالكي ،حيث وقف المالكية في وجه
كل من خرج عن المذهب و�أنكروا عليه بل �شوهوا
�شخ�صه ومنحاه .لقد احتدم ال�صراع بالخ�صو�ص
بين المذهبين ،وتجاوز ذلك �إلى امتحان المالكية
ف��ي م�س�ألة خلق ال �ق��ر�آن ف��ي ه��ذا الع�صر الذي
ا�ست�شرى فيه القول ب�أفكار االع�ت��زال لي�س فقط
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والق�ضاء .مقابل �إ�ضفاء ال�شرعية والح ّد من قلق
العامة التي كانت �أكثريتها الكاثرة �سنّة ،وعليه فقد
عم المالكية عند قيام
انقلب ذلك ال�سكوت الذي ّ
دولة الفاطميين �إلى تزعم تيار المعار�ضة ال�سنية.
ولم تكن ظاهرة النزاع بين ال�سنة وال�شيعة وليدة
هذه الفترة بل �إن جذورها قديمة منذ العهود الأولى
للخالفة الإ�سالمية ،وعموما يمكن �إرج��اع �أ�سباب
النزاع المالكي ال�شيعي ببالد المغرب �إلى �أ�سباب
تاريخية �سيا�سية وفكرية �إعتقادية �أهمها:
•التنافر القديم بين ال�سنة وال�شيعة ب�سبب م�س�ألة
الإمامة.
•و�أن الفاطميين ع�م��دوا �إل��ى ��س� ّ�ب ال�صحابة
ونا�صبوا العداء للمالكية.
•وكذلك م�س�ألة التراويح التي �ألغاها الفاطميون
باعتبار �أنها بدعة ا�صطنعها عمر بن الخطاب
(.)
•كما عمد الفاطميون �إلى تغيير �أوقات ال�صالة،
وكذلك تحوير �صيغة الآذان ب�إ�ضافة حي على
خير العمل ومحمد وع�ل��ي هما خير البرية،
بل �أدب��وا م�ؤذنا ن�سي �صيغتهم فقطعوا ل�سانه.
وا�ستباحوا ما هو محظور لدى ال�سنة في �شهر
رم�ضان � -إذ يذكر البع�ض �شرب الخمر مثال
 و�صادروا الأم��وال ،ب�أخذهم مال الأحبا�س،وبثوا العيون على النا�س لينكلوا بهم( .)8وقد
ا�ستنكر ال�سنة المالكية �أع�م��اال كانت تقليدا
عند الفاطميين ،و�سكت عنها الأحناف حينما
جعل الفاطميون �صيغة البيعة ما يمت ب�صلة
�إل��ى ت�أليه المهدي الإ�سماعيلي بقولهم عند
المبايعة( :وحق عالم الغيب وال�شهادة موالنا
الذي برقادة) .كما اعتبر المالكية الفاطميين
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مارقين فا�سدي ال ّدين حينما خُ وطب المهدي
بقول ال�شاعر المادح الم�ؤله:
ح��������������ل ب������������رق������������ـ������������ادة ال������م�������������س������ي������ـ������ح
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �آدم ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح
ح��������ل ب������ه������ا �أح��������م��������د ال����م���������ص����ط����ـ����ف����ى
ح����������ل ب�������ه�������ا ال������ك������ب�������������ش وال�������ذب�������ي�������ح
ح����������ل ب�������ه�������ا اهلل ذو ال�����م�����ع�����ـ�����ال�����ي
وك�������������������ل �������������ش������������يء ���������������س��������������واه ري����������ح
وحينما قال ابن هاني في معزياته:
������ش�����ئ�����ت ال م��������ا �������ش������ـ������اءت الأق����������������دار
()9

ف���اح���ك���م ف������أن�����ت ال������واح������د ال����ق����ه����ار

لقد قام الفاطميون با�ستعمال كل و�سائل ال�سيطرة
على خ�صومهم ،فعقدوا مجال�س المناظرة و�أغدقوا
المال والجاه تجاه من نهج منحاهم �أو ت�ساهل مع
عقيدتهم ،وكانوا �إن لم يجدوا �سبيال �إل��ى قلوب
الفقهاء المالكية الذين ا�ستمروا في ت�أليب الر�أي
العام اتبعوا �سيا�سة التعذيب والتنكيل وبالأخ�ص
�ضد من كان ي�شكك في ن�سلهم من فاطمة ر�ضي اهلل
عنها .وكان رد فعل المالكية عنيفا قوال (الفتيا)
وفعال (الثورة) واعتزاال ،ومن ذلك �أن �أبا الف�ضل
المم�سي (ت333ه� �ـ) ر�أى ر�أي ال�خ��وارج ،واعتبر
ال�شيعة مجو�سا زال عنهم ا�سم الإ�سالم ،و�أن قتالهم
فر�ض �أولى من قتال الم�شركين .و ُيذكر �أن �أعنف
�شخ�صية مالكية قامت �ضد ال�شيعة هو �أبو يو�سف
جبلة بن حمود ابن عبد الرحمن بن م�سلمة ال�صدفي
الذي الزم حياة الرباط (في ق�صر الطوب) حيث
�سئل عن ال�شيعة فقال« :كنا نحر�س عدوا بيننا وبينه
البحر والآن حل بينها ذلك العدو»(.)10
الجمع حتى �صار
ومن مواقف المالكية �أن تركوا ُ

التحول
المذهبي
في العهد
ال�صنهاجي
الحماديالزيري-
و�أثره
على بالد
المغرب
الأو�سط

ال يح�ضرها �أحد ،ومنهم من لعن ال�شيعة وو�سمهم
بالمروق ،وهو ما �سار عليه فقهاء المالكية فيما
بعد خ��روج الفاطميين من بالد المغرب ب�سنوات
ع ّدة ،حيث ذهب كل من القاب�سي والجبنياني وابن
�أب��ي زي��د القيرواني �إل��ى الفتوى بعدم ج��واز دفع
الزكاة لهم ،و�أنها ال تجزئ لأنها تنفق على الخمور
والمعا�صي( )11ولعل هذا الموقف من فقهاء بالد
المغرب تجاه الفاطميين بم�صر هو الذي �سيطرح
�إ�شكاال �آخ��ر بث فيه الفقهاء في �إط��ار ما يعرف
بالنوازل في ق�ضية حج بيت اهلل الحرام خ�صو�صا
ممن ُعرف عنهم هذا الموقف وهل ي�سقط الحج
على الم�ستطيع كالأمراء خوفا من تر�صدهم في
الطريق من قبل ال�شيعة بم�صر ؟.

لأنه يع ّده ا�ست�شهادا في �سبيل ال�سنة .ومن الفقهاء
الذين ذهبوا �ضحية تم�سكهم بالمذهب ُيذكر محمد
ال�ضبي المعروف بابن البرذون ،و�أبو بكر بن هذيل
بعد تعذيب وت�شهير م��ن ِقبل اب��ن خنزير بتهمة
الطعن في النظام الإ�سماعيلي ،وقد �أطلق النا�س
على قبورهما ا�سم قبور ال�شهداء (.)13

مقـــاالت

لكن ما يالحظ من ا�ستقراء بع�ض الن�صو�ص في
الم�صادر المتخ�ص�صة هو وجود بع�ض االختالف
حول طبيعة تعامل الزعماء ال�شيعة مع المالكية،
حيث ت�شدد الفاطميون ات�ج��اه المالكية الذين
ي�ستطيعون تحريك الجماهير� ،أو الذين كانت لهم
مواقف الح�سم في العالقة بين ال�سلطة ال�شيعية
الإ�سماعيلية و�أهل ال�سنة و ُي�شت َّم من خاللها رائحة
الثورة ،في حين �أنهم كانوا ي�سمحون ببع�ض الآراء -
التي ال ت�صب في معتقدهم  -بفتح مجال�س الجدل
والمناظرة لإظهار ن��وع من الت�سامح والتنوع في
الر�أي والتنفي�س على العامة .ويبرز هذا من خالل
ال�ج��دل ال��ذي ق��ام بين �سعيد ب��ن ال�ح��داد وزعيم
الأح�ن��اف محمد بن الكالعي وك��ذا �أب��ي المنهاج
�شيخ العراقيين ،حيث ك��ان التحالف قائما بين
الأحناف وال�شيعة الإ�سماعيلية ،بل ناظر �أبو عثمان
�سعيد بن الحداد �إمام ال�شيعة نف�سه في مناظرات
�أرب��ع( )14وهو ما ُيظهِ ر مدى الإخال�ص في الدفاع
عن المذهب كذلك ،كما �أن هناك فقهاء �آخرون
جادلوا ال�شيعة منهم :محمد ا بن ن�صر بن ح�ضرم،
ومحمد بن �سحنـون ،و�أبو بكر بن القمودي ،وعلي
بن من�صور ال�صفار ،ومحمد الرقادي ،وعبد الملك
بن محمد ال�ضبي ،وابن القطان ،و�أبو العرب تميم
وغيرهم .ومن هنا ف �� ّإن ق�ضية �إك��راه الفاطميين
النا�س على اعتناق مذهبهم ون�شره بالقوة في
�أو�ساط العامة التي بقيت دوما �سنة مالكية ق�ضية

ق��اوم المالكية و�أ� �ص � ّروا على مواقفهم تجاه
الفاطميين بت�أليب الر�أي العام ،ومن ذلك �أن الفقيه
المالكي عبد اهلل بن التبان (ت 377هـ) ُ�سئل حينما
ر�آه النا�س يبكي ف�أجاب« :خ�شيت �أن ّ
ي�شك النا�س
في كفر بني عبيد فيدخلوا ال �ن��ار»( .)12بل و�صل
الأمر بالمالكية �إلى �أن يفروا بمذهبهم ويعت�صموا
بالمقابر ي��ؤي��دون كل ثائر ،فحملوا ال�سالح �ضد
ال�شيعة ومن ذلك �أنهم ان�ضموا �إلى ثورة �أبي يزيد
مخلد بن كيداد (ت336ه�ـ) ،وكان هذا االن�ضمام
ب�سبب حديث رواه �أحد المالكية جاء فيه «�سي�أتي
�آخر الزمان قوم ي�سمون الراف�ضة �إن �أ�صبتموهم
فاقتلوهم لأنهم كفار» ،وه��و حديث ال نعلم مدى
�صحته ولكن كان يحر�ض �ضد الراف�ضة حيث انقلب
من خالله فقهاء المالكية �إلى م�ساندة هذه ثورة
التي دام��ت مدة غير قليلة من الزمن و قتل فيها
العديد من فقهاء المالكية .ويذكر �أ�صحاب الطبقات
�أن بع�ض من انت�سب �إل��ى المالكية كان ُيخير بين
الدخول في طاعة العبيدين �أو القتل فيختار القتل
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يجب الوقوف عندها والتمحي�ص في دقائقها من
خالل الن�صو�ص ال�سنية وال�شيعية على حد ال�سواء
حتى ُي�صدر ب�ش�أنها حكم دقيق بعيد عن كل ت�أثيرات
التي قد تم�س بالحقيقة التاريخية.
ل��م ي�ستقر العبيديون ف��ي ب�لاد ال�م�غ��رب ،بل
عمدوا �إل��ى حمل رحالهم نحو م�صر ،حيث كانوا
يحاولون دوما غزوها ،ويفكرون في الو�صول �إلى
مراكز الإ�سالم في الم�شرق ،وعلى ما نفقه ف� ّإن
مكوث العبيديين بالمغرب لم يكن على الترحاب
باعتبار ا�ستماتة المالكية ،و� ّأن النّا�س لم يتمذهبوا
بمذهبهم ،فكان نتيجة ذلك عدم اال�ستقرار ،مع
�أن هناك من يرد ال�سبب �إلى �أن دولة الفاطميين
قامت على �أ�سا�س اال�ضطهاد والجور وعلى �أ�سا�س
القبيلة ولي�س على �أ�سا�س العدل والإي�م��ان ،وهي
عك�س ال�سيا�سة التي انتهجتها في م�صر ،حيث
غ ّيرت من مواقفها تجاه �أهل ال�سنة من اال�ضطهاد
�إلى االعتراف .وتزامن التفكير في الخروج من بالد
المغرب ،مع التفكير فيمن يخلفهم و ُيبقي نفوذهم
بهذا المجال الحيوي ،الذي هو امتداد مهم للعالم
الإ�سالمي وم�ساحة مفيدة لأي دولة تروم ال�س�ؤدد؛
فكان التفكير في بديل ي�ضمن اال�ستمرارية ،وبعد
تجريب مفيد وقع االختيار الأخير على الزيريين
الذين �أخ�ضعوا زناتة ،مع العلم �أن الخليفة الفاطمي
لم يولّ الزيريين �صقلية وطرابل�س حتى يكون للمعز
�أن�صار �آخ��رون في المنطقة ،لأن��ه كان يخ�شى �أن
يعلن الزيريون اال�ستقالل ،وهو ما وقع فعال بعد
الرحيل(.)15
الواقع ال�سيا�سي والمذهبي في عهد الزيريين:
�إن م��ا يميز ال��واق��ع المذهبي ف��ي ه��ذا العهد
هو التحول التدريجي عن الدعوة الإ�سماعيلية �إلى
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�أهل ال�سنة ،وبالمقابل حدث التحول ال�سيا�سي نحو
العبا�سيين ،وبذلك كان لرحيل الفاطميين الأثر
في زوال الت�شيع ببالد المغرب ،ويعود ف�ضل هذا
التحول �إل��ى عمل الفقهاء من جهة ،و�إل��ى عملية
تعريب �صنهاجة التي بلغت حدا يمكن لها �أن تخرج
عن طاعة الفاطميين من جهة �أخرى(.)16
حافظ الزيريون �إل��ى غاية عهد المعز �شكليا
على ال��والء للفاطميين ب�إلقاء الخطب با�سمهم،
وكانت البنود وال�سكة تابعة لهم ،كما كان التر�سل
بينهما قائما ،وكان تبادل التهاني وتقديم الهدايا
حا�ضرا ،في وق��ت عمل الفاطميون �سيا�سيا على
الح ّد من ق ّوة الزيريين ،وقد ذكر ابن عذاري �أن
التحول
الخليفة الفاطمي �أر�سل �سنة 371هـ981/م ر�سالة
المذهبي
�إل��ى �أب��ي الفتوح يو�سف يطلب منه �أل��ف فار�س ،في العهد
فا�ستند �أبو الفتوح �إلى حجج حتى ال يبعث �إليه بهذا ال�صنهاجي
العدد �إلى م�صر ،منها �ضغط الأمويين وحلفائهم- ،الحمادي
ووا�ضح �أن الخليفة الفاطمي كان يريد تجريد �أبا الزيري-
و�أثره
الفتوح من قوته ففقه الأمير الزيري الر�سالة واتخذ
على بالد
هذه الحجج ليتن�صل من الطلب .وقد برزت رغبة
المغرب
الزيريين في اتباع المالكية حينما �أوك��ل بادي�س الأو�سط
بن المن�صور رعاية ابنه المعز وت�أديبه �إلى الفقيه
المالكي �أبي الح�سن بن �أبي الرجال ،فحر�ص هذا
الأخير على �أدبه ود ّله على المذهب المالكي وحر�ص
حب
كذلك على الت�ستر في الأمر ،فن�ش�أ المعز على ّ
ال�سنّة واالن�صراف عن ال�شيعة(.)17
وقد عمد المعز في زمانه �إلى ا�ضطهاد ال�شيعة
وقتلهم بعد حادثة كبوة الفر�س و�صدعه با�سمي
�أب��ي بكر وع�م��ر� ،إال � ّأن الم�ؤرخين اختلفوا حول
موقف حكام م�صر من ذل��ك� ،إذ يرى ابن الأثير
� ّأن الخليفة الفاطمي لم يعاتب المعز على فعلته
بل بعث �إليه بلقب �شرف الدولة ،في حين يرى ابن

ال�سواء؛ يطلبون منهم الم�ساعدة و�أعدم االنحياز
للفاطميين ،والأك�ي��د �أكثر �أن ذل��ك التحول وتلك
القطيعة قد انجرت عليهما نتائج جمة على بالد
المغرب في ال�سيا�سة والمذهب .وما يمكن ت�سجيله
هو � ّأن قطيعة الزيريين كانت بعد قطيعة الحماديين
�سنة 405هـ �أو 408هـ� ،أي � ّأن حمادا كان �أ�سبق في
التحول عن القبلة ال�سيا�سية الفاطمية عك�س �أبناء
�أخيه الزيريين ،كما ن�سجل �أي�ضا موقف الفقهاء
المالكية الجريء حينما �أراد الأمير الزيري المعز
�أن يعلن نف�سة خليفة بالمنطقة ،واتفقوا على فتوى
�أب��ي عمران الفا�سي ال�صادرة �آن��ذاك بعدم جواز
الم�س�ألة باعتبار مبد�أ القر�شية ،ولذا كان البد �أن
يتوجه نحو ال�سنة العبا�سيين ،فبعث �إليه القائم
بالتقليد والخلع(.)22

خلدون � ّأن وزيرهم �أبا القا�سم الجرجائي بعث �إلى
المعز محذرا( .)18وما ُي�سجل هو � ّأن ميل المعز �إلى
التمذهب بال�سنّة المالكية كان نتيجة مطالبة �شيوخ
له -ب��دون انقطاع� -أن يخلع ال�سلطة الفاطمية،
()19
وكان على ر�أ�س ه�ؤالء� :أبو بكر بن عبد الرحمن
و�أبو عمران الفا�سي(.)20

مقـــاالت

يذكر ال�شيخ عبد الرحمن الجياللي في م�ؤلفه
المفيد � ّأن المع ّز عمد في �إحدى الجل�سات مع الفقهاء
التي كان فيها المالكية والأحناف يتناظرون� ،أن
�س�ألهم عن الإم��ام مالك فقيل له :عالم المدينة،
و�س�أل عن �أبي حنيفة فقيل له :الكوفة ،فقال :عالم
المدينة يكفينا ،و�أمر ب�إخراج �أ�صحاب �أبي حنيفة،
والحقيقة �أن هذه الحادثة ت�شبه �إلى حد بعيد ما وقع
من �أ�سباب تمكن المذهب المالكي ببالد الأندل�س
على �أي��ام الأمويين ،ول�سنا ندري �سبب ن�سبة هذه
الحادثة �إلى المعز هل هي الت�شابه �أم االختالط
؟ باعتبار �أن الم�صادر تن�سبها �إلى الحاكم الأموي
ه�شام بن عبد الرحمن بن معاوية بالأندل�س(.)21

قطيعة حماد للفاطميين:

كان حماد كما ُنقل عن ابن الخطيب� ،شيخ وحده
وفريد ع�صره وفحل قومه ملكا كبيرا و�شجاعا ثبتا
وداهية ح�صيفا ،ق��ر�أ الفقه بالقيروان ونظر في
كتب الجدل وعلوم المعتزلة ،وله في علوم القر�آن
والحديث ،تميز ب�شخ�صيته دون �إخوته �إذ كان يميل
�إلى الفرو�سية وله علم كبير بالقر�آن ،ولم يكن منذ
طفولته ليقبل بالت�شيع( .)23برز على ح�ساب زناتة
و�أ�س�س عا�صمة له ب�أ�شير ،ك��ان له مع اب��ن �أخيه
بادي�س ميثاق على �أن يخ�ضع البالد الغربية وت�صير
�إل�ي��ه ،وه��و ميثاق �شرعي ا�ستند �إليه حماد على
المدى البعيد وكان ذلك �سنة 395هـّ ،ثم بنى القلعة
�سنة 398هـ(.)24

ول�ق��د اختلفت ال��رواي��ات ح��ول تحديد تاريخ
القطيعة بين المعز بن بادي�س والدولة الفاطمية،
حيث ي��رى فريق بوقوعها �سنة 430ه �ـ وه��ي �سنة
وفاة �أبي عمران الفا�سي ،ويرى �آخرون بوقعها �سنة
435هـ وقيل �سنة 433هـ وقيل �سنة 437هـ ،في حين
ي�ؤكد �آخرون �أن القطيعة وقعت تحديدا �سنة 443هـ؛
حيث تم الإع�لان عليها ومنع الدعاء للفاطميين
على المنابر وتر�سيم الدعوة للعبا�سيين ،بل تم في
هذه ال�سنة حرق بنود الفاطميين وتبديل ال�سكة
و�صبغ الثياب بال�سواد وقد لب�سها الق�ضاة والفقهاء
والم�ؤذنون �سنة 443ه���ـ1149/م ،لكن من الم�ؤكد
�أنه قبل قطع العالقة مع الفاطميين كان الزيريون
قد را�سلوا العبا�سيين والأمويين والبيزنطيين على

لقد ن�ش�أت الدولة الحمادية في ظل ال�صراع،
مما �أعطاها �صبغة االفتخار والعزّة تجاه الزيرين،
�إذ ن��زع الحماديون �إل��ى اال�ستقالل تدريجيا عن
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الزيريين والفاطميين منذ 395هـ �إلى غاية 405هـ،
و�أعلنوا الوالء للعبا�سيين ونبذوا الت�شيع وخلع طاعة
الفاطميين ،فكانوا بذلك �أول كيان بربري �إ�سالمي
بالمغرب الإ�سالمي تمذهب بالمذهب ال�سني(.)25
لقد كان حماد يعمل منذ زمن بعيد على تكوين
الدولة التي كان يحلم بها ك ّل ذي طموح �سيا�سي
وكل ناقم على ال�شيعة ،وربما ازداد حماد امتعا�ضا
�أك �ث��ر حينما ج��اء العهد م��ن الخليفة الفاطمي
بم�صر بالوالية للمعز بعد وال��ده بادي�س ،وعندها
برزت نوايا حماد �أكثر وجاهر بالمقاطعة لل�شيعة
وقتل الرواف�ض .وا�شتدت بذلك المعار�ضة ال�سنية
المالكية وقويت �شوكتها و�صار الوعي يتغلغل لدى
العامة �أكثر ف�أكثر ،وهذا ما �أحدث نوعا من الفطنة
لدى الزيريين في عهد المعز بن بادي�س(.)26
لكننا ن�سجل �أن والء الحماديين ظل يت�أرجح
بين العبا�سيين والفاطميين ،وي�ستظلون تحت
الراية الزيرية �أحيان ًا �أخرى ،وهذا كله كان ت�ضبطه
الم�صلحة ال�سيا�سية التي تحقق الفائدة ،وا�ستمر
الأمر كذلك من 395هـ �إلى غاية الجواز �إلى بجاية،
وكان في ك ّل مرة يتدخل الزيريون �أو الفاطميون
لكبح ج�م��اح الحماديين ،ول�ك��ن م��ن ال�م��ؤك��د �أن
مذهبيتهم بقيت على المذهب المالكي منذ �أن
ا�ضطهد حماد ال�شيعة ،و ُيذكر � ّأن القائد بن حماد
ال��ذي تولى الحكم �سنة 419ه����ـ1028/م قد خلع
�سلطة الفاطميين تماما ولب�س �سلطة العبا�سيين منذ
�سنة 432ه��ـ1041/م �إلى وفاته وبعدها ،بدليل �أن
ممثل الدولة العبا�سية لج�أ �إلى القلعة بعد �أن خ�ضع
المعز للفاطميين مرة ثانية �سنة 446هـ1054/م،
وكان ممثل العبا�سيين هو �أبو الف�ضل محمد بن عبد
الواحد الدريمي البغدادي ،الذي قيل ب�أنه �شارك
�إلى جانب الأمير الحمادي في ع ّدة غزوات(.)27
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�أم��ا م�س�ألة تحالفه مع المعز بن بادي�س �ضد
الهاللية التي �أر�سلها الفاطميون ،والتي كان نتيجتها
انهزام �صنهاجة (الحماديون والزيريون على حد
ال�سواء) والعودة �إلى االعتراف بالحكم الفاطمي،
ومنه �إعطاء لقب �شرف الدولة للمعز ال�صنهاجي
فهي م�س�ألة �سيا�سية ،و�أن االتفاق الموقع ما هو �إال
هدنة م�ؤقتة �سرعان ما يعود بعدها الحماديون �إلى
اال�ستقالل عن الدولة الفاطمية ،و�أم��ا من حيث
المذهبية ف�إن المالكية قد كانوا دوما ي�سيطرون
على جانب الق�ضاء والت�شريع.
وما يظهر البعد المذهبي المالكي للحماديين هو
توافقهم مع المرابطين الذين ظهروا ببالد المغرب
التحول
ً
وحاولوا التو�سع �شرقا على ح�ساب الدولة الحمادية المذهبي
بهدف �ص ّد الغزوة الهاللية ،فوقع �سوء التفاهم من في العهد
جانب الطرفين �إال � ّأن يو�سف ابن تا�شفين ق ّومه ال�صنهاجي
بر�سالة �إلى الأمير الحمادي يعاتبه على اال�ستعانة -الحمادي
بعرب بني ه�لال في وق��ت ك��ان من المفرو�ض �أن الزيري-
و�أثره
ي�ساند بنو حماد المرابطين �ض ّد الفرنجة في
على بالد
الأندل�س ،كما ُر ّ�سمت الحدود بينهما في جو من الو ّد المغرب
والمحبة ،ولم تزل العالقة ودية بينهما �إلى �أن ظهر الأو�سط
الموحدون فاقت�ضت الم�صلحة باتحادهما حربيا
�ضد العدو الم�شترك وهو ما ج ّر الوبال على بجاية
وحكامها من جانب الموحدين( .)28ويظهر �أي�ضا
�أن المذهب المالكي لدى الطرفين كان له البعد
الوا�ضح في ذلك التقارب التاريخي الذي ا�ستمر
�إلى غاية نهاية دولة الموحدين في �شكل ثورة بني
غانية -بقايا المرابطين  -وتحالفهم مع حماديي
بجاية ،وذل��ك �إذا علمنا بما ال ي��دع مجاال لل�شك
ب�أن التوجه المذهبي للقبيلة والدولة كان له الدور
الفعال في ر�سم معالم ال�سيا�سة وتحديد العدو من
المحالف في تلك المرحلة.

� ّأن رجال خرج مع امر�أته وكانت �شابة يريد القلعة،
و�صحبه في بع�ض الطريق �شابا -ف�أُعجب بالفتاة
و�أُعجبت به -فاتفقا على دعوى الزوجية و�إ�سقاط
ال�شيخ فا�شتكى ال�شيخ �إل��ى حماد في ذل��ك ،وكان
لل�شيخ كلب فعمد حماد  -لأجل التث ّبت من الق�ضية
 �إل��ى ربط الكلب في باب خيمتها ،و�أم��ر المر�أة�أن تذهب ّ
لفك رباطه فكان ذل��ك دون ح��رج ،ثم
�أمر ال�شاب بنف�س الفعل فثار الكلب ،وكان جزاء
ال�شاب القتل( .)29وهذا يعتبر من الحيل الفقهية
التي عرف بها الأحناف و�سار على منوالهم المالكية
وجميع المذاهب ال�سنية عدا الظاهرية ،وذلك لأجل
الو�صول �إلى جوهر ال�صواب في الفتيا والخروج من
النازلة بحكم يوافق الحادثة.

الواقع الديني للدولة الحمادية:

مقـــاالت

لقد كان لجواز الفاطميين �إلى م�صر مع القبائل
الكتامية الأثر الكبير في انقالب المنطقة ب�صفة
وا��ض�ح��ة �إل ��ى ال�م��ذه��ب ال�سني ال�م��ال�ك��ي ،ف�ألغي
المذهب ال�شيعي وتراجع نفوذ الأحناف الموالين
لهم .مع العلم �أنه حتى في �أثناء الحكم الفاطمي
للقيروان ولبالد المغرب وانت�شار المذهب ال�شيعي
هناك ،نجد �أن المذهب ال�سني كان حا�ضرا في
كيان هذه الدولة من خالل تحالف حكام ال�شيعة مع
�أ�صحاب المذهب الحنفي ،وبمعنى �آخر �أن المذهب
ال�شيعي في االعتقاد والت�شريع لم يكن لي�سيطر على
القيروان و�ضواحيها ،ناهيك عن بالد المغرب ككل،
بل � ّإن ال�سيطرة كانت في المجال ال�سيا�سي فح�سب.
وهذه ال�صبغة نجدها في �أفريقية لكن كلما �سرنا
نحو الغرب حيث �إم��ارة بني حماد ومناطق زناتة
وقبائل �أخرى �إلى ال�شرق من فا�س؛ وجدنا الوالء
يتوطد ل�صالح الأمويين بالأندل�س الذين نزعوا �إلى
المذهب المالكي في كل �شيء .و��ص��ارت الرعية
على العهد الحمادي على المالكية تدر�س موط�أ
مالك ومدونه �سحنون وعقيدتها عقيدة �أهل ال�سنة
والجماعة.

ومما يد ّلل على المذهبية المالكية لدولة بني
حماد عدد الفقهاء الذين و�صلوا �إلى مراتب راقية
في �أجهزة الدولة وعلى ر�أ�سها الق�ضاء �أو الإفتاء
للجماهير عبر الم�ساجد ونذكر منهم:
 �أبو الف�ضل يو�سف بن محمد المعروف بابنالنحوي التوزري 513-433ه���ـ1119-1041/م من
�أهل القلعة ،ا�ستقر بالقلعة على ر�أ�س ق6هـ ودر�س
بالقيروان علم ال�ك�لام والأ� �ص��ول ،و�أخ��ذ �صحيح
البخاري عن �أبي الح�سن علي بن محمد اللخمي
والمازري و�أبي زكرياء ال�سقراط�سي وعبد الجليل
الربعي ،وعنه �أخذ جماعة من �أهل �أفريقية وفا�س
منهم �أبو عمران مو�سى بن حماد ال�صنهاجي مفتي
فا�س ،كان �أول دخوله �إلى مدينة تهرت و�أق��ر�أ بها
النحو وك��ان من تالمذته �أب��و محمد عبداهلل بن
من�صور التهرتي .كان النحوي عارف ًا ب�أ�صول الدين
والفقه ويميل �إلى النظر واالجتهاد ،وكان من مواقفه
�أنه لما �أفتى علماء المغرب ب�إحراق �إحياء �أبي حامد
الغزالي� ،أن انت�صر �أبو الف�ضل لأبي حامد ،وكتب

والظاهر �أن رجال مثل حماد في علمه وفقهه،
وب�صومه ثالثة �أ�شهر في ال�سنة ،والذي كان كريما
مع حلفائه و�أق�سى من الحجر على �أعدائه وال�شهير
بحيله ،حينما اعتنق المذهب المالكي و�أعلن الوالء
للعبا�سيين لم يكن ليفعل ذلك �إال بقناعة �شرعية
وفتوى �صارمة ،مع العلم �أنه كان هو الذي يق�ضى
بين النا�س في �أم��ور يعجز عندها بع�ض الفقهاء،
وذل��ك نظرا لغزارة علمه وفقهه العميق .وهو ما
تظهره رواية ذكرها البكري و�صاحب اال�ستب�صار،
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�إلى �أمير الم�سلمين في هذا ال�ش�أن وتولى الدفاع
عنه ،وقد عرف بتدري�سه لعلم الكالم ،وكان بالبالد
المغربية كالغزالي بالعراق علما وعمال وا�شتهر
بق�صيدته المنفرجة( )30والتي منها :
ا��������ش�������ت�������ـ�������دى �أزم������������ـ������������ة ت����ن����ف����ـ����رج����ي
ق��������ـ��������د �آذن ل������ي������ـ������ل������ك ب�����ال�����ب�����ل�����ـ�����ج
وظ�����������ـ�����ل�����ام ال�������ل�������ي�������ـ�������ل ل��������ـ��������ه �������س������رج
ح������ت������ى ي�����غ�����������ش�����ـ�����اه �أب���������������و ال������ ّ�����س�����ـ�����رج
 وهنالك عالم �آخر �أخذ عن ابن النحوي وهواب��ن ال ّرمامة (محمد بن علي بن جعفر القي�سي
�أبو عبد اهلل) 567-478ه�����ـ1171-1085/م ،وهو
فقيه من الق�ضاة ،ول��د بالقلعة و�أخ��ذ �أي�ضا عن
ابن �إ�سحاق �إبراهيم بن حماد وخاله �أبي الح�سين
علي بن الطاهر بالجزائر ،و�أب��ي حف�ص التوزري
ببجاية ،كان فقيها عالما عاكفا على كتب �أبي حامد
الغزالي �أخذ عنه �أبو ذر الخ�شني و�أبو القا�سم بن
بقي و�أبو الح�سن ابن الف�ضل .له كتب منها ت�سهيل
المطلب في تح�صيل المذهب ،والتبيين في �شرح
التلقين(.)31
 ومن العلماء �أي�ضا م��روان البوني (�أب��و عبدالملك مروان بن محمد الأ�سدي) كان فقيها محدثا،
وقد �أخذ عن ج ّلة من العلماء منهم القاب�سي و�أبي
جعفر داوود ،له كتاب �شرح فيه موط�أ الإمام مالك،
رواه عنه حاتم الطرابل�سي وابن الحذاء وتوفي قبل
�سنة 440هـ(.)32
 ومن العلماء الحماديين �أبو علي الح�سن بنعلي الم�سيلي الذي ُ�سمى ب�أبي حامد ال�صغير ،وهو
فقيه وقا�ض ،جمع بين العلم والعمل والورع ،له كتب
منها النبرا�س على منكر القيا�س ،ولي ق�ضاء بجاية
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وله منهج الغزالي(.)33
فمن خالل ه�ؤالء العلماء و�أعمالهم وم�ؤلفاتهم
و�شيوخهم وتالميذهم ودرا�ساتهم نلحظ تم�سك
الحماديين �سواء في القلعة �أو بجاية بالمذهب
المالكي ،حيث تق ّلد (ه� ��ؤالء الفقهاء) منا�صب
الق�ضاء واجتهدوا في �شرح الموط�أ ،مثلما نجدهم
ال ينكرون القيا�س واالجتهاد وهو �أ�صل ا�ستعمله
المالكية والأح �ن��اف م��ع ف��ارق م��ن حيث الترتيب
وا�ستخراج الحكم ل�ل�ح��وادث .كما نلحظ كذلك
ميولهم �إلى ال ّدفاع عن �أبي حامد الغزالي والت�أثر
به ،وهم بذلك ي ّتبعون عقيدة �أهل ال�سنة والجماعة
على الطريقة الأ�شعرية النا�صرة لل�سنة با�ستعمال
العقل و علم الكالم.
لقد كانت القلعة تعج بالمذاهب باعتبار �أنها
كانت مركزا مهما في طريق التجارة ،كما كانت
عا�صمة الدولة مترامية الأطراف ،وقد عرفت هذه
الدولة مذهب الإبا�ضية الذين كانوا بتهودة و�سدراته
وورق�ل��ة ،حيث لج�أ �إليها الر�ستميون بعد �سقوط
تهرت ،ووجد بقايا ال�شيعة وبع�ض الأحناف(.)34
كما تميزت القلعة بالت�سامح الديني والحرية
المذهبية ،وهذا ما يظهر في تنوع القائمين على
التجارة والحياة االجتماعية بها ،حيث كان �أهل الذ ّمة
يتمتعون بالحرية في �إجراء �أمور دينهم وا�ستقالل
ذواتهم و�أرزاقهم ،ولهم نظمهم وكنائ�سهم ،فوجد
ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن امتهنوا ال�ت�ج��ارة وال �ط� ّ�ب وكانوا
م�ست�شارين وخبراء في ال�ش�ؤون المالية .كما وجد
النّ�صارى الذين هم من بقابا الرومان �أو ال�سبي �أو
من البربر كذلك� ،إذ يخبرنا ابن حماد ال�صنهاجي
ب ��أن ال��ذي بنى القلعة ه��و مملوك روم��ي يقال له
بونيا�ش ،الذي �أقام �صرح المنار وهو �صرح عالي

التحول
المذهبي
في العهد
ال�صنهاجي
الحماديالزيري-
و�أثره
على بالد
المغرب
الأو�سط

البناء له �صومعة ،و�شمل على جملة من المرايا
لإر�سال العالئم في النهار ،وتوقد في �أعالها النار
بالليل لتر�سل �إ�شارات على الأخطار بح�سب �أ�سلوب
معروف بين المنارات القائمة على الجبل( ،)35كما
يذكرنا الميلي ب� ّأن الن�صارى �أ�س�سوا كني�سة بالقلعة
�سنة 400هـ يديرها ق�سي�س برتبة �أ�سقف ،وت�أ�س�ست
كني�سة �أخ��رى �سنة 507ه �ـ �سميت بكني�سة مريم
العذراء وق�سي�سها ي�سمى ع��زون ال��ذي ابتنى دارا
لنف�سه عند الكني�سة(.)36

مار�ستها بريطانيا ف��ي الع�صر الحديث مع
الدولة العثمانية وال تزال اليوم الدول العظمى
تتبع نف�س المنهج.
ّ �44-4أن المذهبين ال�شيعي والحنفي لم ي�ستطيعا
اقتالع ج��ذور المذهب المالكي ال��ذي ا�ستم ّر
بين العامة وفي المدن ،وكان قريبا من قلوب
ال�سكان ،ولهذا ف� ّإن انتقال الفاطميين �إلى م�صر
ك��ان �إي��ذان��ا بعودة �سريعة للمالكية �إل��ى �سدة
الت�شريع.

الخال�صة:

5-5وال يمكن �أن نن�سى حركة الجدل والمناظرات
التي �أفادت الح�ضارة الإ�سالمية؛ �إذ اغتنى الفكر
الإ�سالمي بحجج عقلية و�آثار نقلية ،حيث كانت
المناظرات تجري برقادة والقيروان وينت�شر
لهيبها في باقي بالد المغرب .ثم � ّإن النوازل
التي كانت تو�صف في تلك الفترة كانت تجد
لها �إجابات لدى الفقهاء ،خ�صو�صا بعد انتقال
الفاطميين �إلى م�صر وحدوث الحرج بالن�سبة
لل�صنهاجيين في كيفية الحج.

وم��ا ن�ست�شفه م��ن ه��ذا ال�ت�ع��اط��ي ال�سيا�سي
والمذهبي ما يلي:

مقـــاالت

ّ �1-1أن ر�سوخ المذهب المالكي ببالد المغرب كان
بف�ضل جهود جهيدة ون��زاع��ات ع��دي��دة ،كان
لطبقتي الفقهاء والعامة الدور المهم في �إحداث
التحول نحو ال�سنّة والمذهب المالكي ،و�أبعد
المناف�سين من �شيعة وحنفية وحتى ظاهرية
فيما بعد عهد المرابطين.
2-2كان للكيان الحمادي اليد الطولى والحظ الوافر
في �إح��داث االنقالب نحو المذهبية ال�سنية،
و�إظهارها منذ ت�أ�سي�س القلعة 398ه�ـ و�إعالن
االنف�صال �سنة 405هـّ ،ثم االتفاق مع المع ّز �سنة
408ه�ـ من طرف حماد ّثم القائد ،و�سار على
منهج بني حماد بنو عمومتهم الزيريون منذ �أن
اعتلى العر�ش المعز.

6-6ومهما بلغ النزاع بين الفاطميين ال�شيعة والمالكية
ال�سنّة ف�إنّه يمكن �أن يكون هناك تعاي�ش اليوم؛
على �ضوء التجارب ال�سابقة والمتم ّثلة في ع ّدة
نماذج يمكن ا�ستثمارها اليوم ومنها :قبول علي
بخالفة �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهم ،و�إقرار
ها�شم ب�أحقية بني العبا�س بالخالفة ،وقبول
الزيدية بخالفة ال�شيخين ،وتحالف الدولة
الإدري�سية الزيدية مع المالكية ال�سنية وغيرها
من الحوادث التي ت�صب في �إطار التقارب بين
المذاهب بعيدا عن النزاع والتع�صب الذي ال
يخدم م�صالح الم�سلمين عامة.

ّ �3-3أن الفاطميين بعد نزوحهم �إل��ى م�صر عملوا
�إث��ارة ال�صراع ببالد المغرب من �أجل الإبقاء
على ن�ف��وذه��م ،حيث اع�ت��رف��وا بالزيريين مع
ع��دم تقويتهم لإح��داث ال�ت��وازن ،وه��ي �سيا�سة
انتهجتها دول ف��ي العهد اال�ستعماري حينما
16
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الهوام�ش :
(٭) اخت�ص الأ�ستاذ رحمه اهلل بمو�ضوع المذهبيات ببالد
المغرب الإ��س�لام��ي و�سطر ف��ي ذل��ك توجها ��س��ارت في
اتجاهه العديد من الأبحاث على م�ستوى البحث بالجامعة
الجزائرية ،وهو توجه برز من خالل م�ؤلفاته ( المغرب
الإ��س�لام��ي ،والح�سبة المذهبية ،ودور كنامة في قيام
الدولة الفاطمية ،بالإ�ضافة �إلى �أبحاث ومقاالت ت�صب في
�إطار هذا التوجه ) .
1-1عبد العزيز المجدوب :ال�صراع المذهبي ب�أفريقية ،الدار
التون�سية� ،1975 ،ص65؛ الحبيب الجنحاني :القيروان،
الدار التون�سية للن�شر ،ط.162 ،1966
2-2هو �أبو عبد اهلل �أ�سد بن الفرات ،ولد �سنة 145هـ وتوفي
وهو �أمير جي�ش الم�سلمين في ح�صار ل�سرقو�سة �سنة
213ه� �ـ .انظر ترجمته عند القا�ضي عيا�ض :ترتيب
المدارك وتقريب الم�سالك ،تحقيق �أحمد بكير محمود،
دار مكتبة الحياة ،بيروت ،ج� ،1ص 465وما بعدها لعدة
�صفحات.
3-3هو �أبو الح�سن علي بن زياد التون�سي �سمع من الليث بن
�سعد والثوري والإم��ام مالك ،وهو �أ ّول من �أدخ��ل موط�أ
مالك �إلى المغرب ،و�أخذ عنه �أ�سد ابن الفرات والبهلول
بن را�شد .توفي �سنة 183ه .انظر ترجمته عند محمد بن
مخلوف� :شجرة النور الزكية ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط ،2003 ،1ج� ،1ص.91
4-4هو البهلول بن را�شد �أبو عمران القيرواني� ،سمع من مالك
وال�ث��وري والليث بن �سعد وروى عنه �سحنون ،ول��د �سنة
128هـ ،وتوفي �سنة 183هـ للمزيد من االطالع انظر محمد
بن مخلوف :نف�س الم�صدر ،ج� ،1ص.92
 5-5القا�ضي عيا�ض :الم�صدر نف�سه ،ج� ،1ص11 ،10 ،9؛ وانظر
�أي�ضا ح�سن محمود :قيام دول��ة المرابطين ،القاهرة،
�ص91؛ عبد العزيز مجدوب :نف�س المرجع� ،ص.67
6-6هو �أحمد بن يحي بن محمد الون�شري�سي التلم�ساني ،من
فقهاء المالكية ولد بجبل الون�شري�س �سنة 843ه�ـ ون�ش�أ
بمدينة تلم�سان في ظل �سالطين بني زي��ان� ،أخ��ذ العلم
عن الإمام قا�سم بن �سعيد العقباني وغيره من العلماء،
وله كتاب المعيار المعرب واعتمد فيه على نوازل البرزلي.
توفي �سنة 914ه��ـ .انظر محمد بن مخلوف :الم�صدر
نف�سه ،ج� ،1ص.397
7-7كمال �أبو م�صطفى :جوانب من ح�ضارة المغرب الإ�سالمي،
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م�ؤ�س�سة الجامعة ،الإ�سكندرية ،ط� ،1997ص94؛ الجنحاني:
نف�س المرجع��� ،ص .155وقد ذكر ذلك الون�شري�سي في
المعيار المعرب ،ج� ،2ص ،169 ،وج � ،16ص26؛ وال�سراج
الأندل�سي في الحلل ال�سند�سية ،ج� ،1ص.271
8-8الدباغ :معالم الإيمان ،المطبعة العربية التون�سية1320 ،هـ،
ج��� ،3ص36؛ م�ج��دوب :المرجع نف�سه��� ،ص176؛ مو�سى
لقبال :دور كتامة في قيام الخالفة الفاطمية ،ال�شركة
الجزائرية للن�شر والتوزيع ،الجزائر� ،1979 ،ص.414
 9-9ابن عذاري :البيان المغرب ،الدار العربية للكتاب ،بيروت،
ج��� ،1ص160؛ مجدوب :نف�س المرجع��� ،ص172؛ لقبال:
نف�س المرجع� ،ص. 410 ،409
 1010القا�ضي عيا�ض :الم�صدر نف�سه ،ج� ،3ص.251
 1111مو�سى لقبال :نف�س المرجع� ،ص .421انظر في �شخ�صية
جبلة بن حمود ترجمة مو�سعة في كتب المالكية ،كالدباغ
 :معالم الإي �م��ان ،المجلد ،1ج ،1دار الكتب اللبنانية،
بيروت ط� ،2005 ،1ص 148؛ كما ذكره المالكي في ريا�ض
النفو�س ج ،2من � 27إل��ى  ،45مخلوف في �شجرة النور
الزكية ج�،1ص.322
1212محمد محمود بن ب ّية :الأث��ر ال�سيا�سي للعلماء في عهد
المرابطين ،دار الأندل�س الخ�ضراء ،ط� ،2000 ،1ص.26
1313الدباغ :نف�س الم�صدر ،ج� ،3ص.37
 1414المالكي :ريا�ض النفو�س ،القاهرة ،1951 ،ج� ،2ص47؛
لقبال :نف�س المرجع� ،ص419؛ الحبيب الجنحاني :المرجع
ال�سابق� ،ص .157وقد طرح الأ�ستاذ نجم الدين الهنتاتي
مناق�شات ع��دة ف��ي م�ج��ال ت �ط��ورات ال�م��ذه��ب المالكي
و�صراعاته مع المذاهب الأخرى ب�أفريقية يمكن الرجوع
�إليها.
 1515ح�سين م�ؤن�س :تاريخ المغرب وح�ضارته ،دار الع�صر
الحديث للن�شر والتوزيع ،بيروت ،ط ،1992م��ج ،1ج،1
�ص559؛ الجنحاني :نف�س المرجع� ،ص.99
 1616ح�سين م�ؤن�س :نف�س المرجع ،مج ،1ج� ،1ص681؛ هادي
روجي �إدري�س :الدولة ال�صنهاجية ،دار الغرب الإ�سالمي،
بيروت ،ط ،1992 ،1ج.214 ،1
1717ابن عذارى :الم�صدر نف�سه ،ج� ،1ص273؛ ابن خلدون:
العبر وديوان المبتد�أ والخبر ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت،
 ،1961ج�،6ص 325و في طبعة دار الكتب العلمية بيروت،
،2006ج�� �،6ص  187؛ ر�شيد بورويبة :الدولة الحمادية
تاريخها وح���ض��ارت�ه��ا ،دي ��وان المطبوعات الجامعية،
الجزائر� ،1977 ،ص.31

التحول
المذهبي
في العهد
ال�صنهاجي
الحماديالزيري-
و�أثره
على بالد
المغرب
الأو�سط

مقـــاالت

1818ابن الأثير :الكامل في التاريخ ،دار الكتاب العربي ،ج،7
�ص278؛ ابن خلدون :نف�سه ،ج� ،6ص.16
1919هو �أبو بكر بن �أحمد بن عبد الرحمن الخوالني القيرواني،
تفقه عن ابن �أبي زيد القيرواني و�أبي الح�سن القاب�سي،
وه��و �إم��ام حافظ وفقيه نابغ .توفي �سنة 432ه �ـ .انظر
محمد بن مخلوف ،الم�صدر ال�سابق ،ج.159 ،1
2020هو �أبو عمران مو�سى بن عي�سى بن �أبي الحاج الغفجومي
الفا�سي القيرواني الفقيه الحافظ المتوفى �سنة 430هـ.
انظر محمد بن مخلوف :نف�س الم�صدر ،ج� ،1ص.158
2121راجع في هذه الق�ضية القا�ضي عيا�ض  :ترتيب المدارك،
مطبعة ال�شمال الأفريقي ،الرباط،1965 ،ج�� �،1ص681؛
ر�شيد بورويبة :نف�س المرجع� ،ص.42
2222الدباغ :الم�صدر نف�سه ،ج��� ،3ص243؛ بورويبة :نف�سه،
�ص.45وقد حلل المو�ضوع بطريقته الأ�ستاذ هادي روجي
�إدري����س ،المرجع ال�سابق ،ج���،1ص212وم��ا بعدها لعدة
�صفحات.
2323عبد الفتاح مقلد الغنيمي :مو�سوعة المغرب العربي،
مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ط ،1994 ،1مج ،1ج� ،4ص.168
 2424نف�سه��� :ص .260وانظر في المو�ضوع ما كتبه الأ�ستاذ
محمد بن عميرة في م�ؤلفه دور زناتة في الحركة المذهبية
بالمغرب الإ��س�لام��ي ،حيث ناق�ش في ر�سالته المفيدة
الأ�شياء الكثيرة والدقيقة في مو�ضوع قبيلة زناتة.
� 2525سليمان ع�شراتي :ال�شخ�صية الجزائرية ،دار الغرب
للن�شر والتوزيع ،الجزائر ،ج� ،1ص�.170أنظر مراجع عقيلة
الغناي :قيام دولة الموحدين ،من�شورات جامعة قاريون�س،
ليبيا� ،1988 ،ص.38

2626عبد الرحمن الجياللي :تاريخ الجزائر العام ،ج ،1دار
مكتبة الحياة ،بيروت ،ط  ،1962 ،2ج� ،1ص.339
2727راج��ع �أخ��ذ ح�م��اد بالمذهب ال�سني عند اب��ن خلدون
:العبر،دار الكتب العلمية ،بيروت ط� ،2006ص�ص202،203
؛ر�شيد بورويبة :الجزائر في التاريخ ،الم�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،1984 ،ج�� � ،3ص206؛ م�ب��ارك الميلي :تاريخ
الجزائر ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،ج��� ،2ص210؛ عبد
الرحمن الجياللي :نف�س المرجع ،ج� ،1ص.367
2828الميلي :نف�س المرجع� ،ص.236وهنلك تحليل �آخر للأ�ستاذ
ه��ادي روج��ي �إدري ����س يمكن ال��رج��وع �إليه،ج�،1ص.289
ويحتاج مو�ضوع العالقة بين الحماديين والمرابطين �إلى
المزيد من البحث لمعرف طبيعتها و�أبعادها ومجاالتها.
2929البكري :المغرب في ذكر بالد �أفريقية والمغرب ،باري�س،
��� ،1968ص184؛ م�ؤلف مجهول :اال�ستب�صار في عجائب
الأم�صار ،الإ�سكندرية.56 ،1958 ،
 3030محمد بن مخلوف :نف�س الم�صدر ،ج185 ،1؛ هادي
روجي �إدري�س :المرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.347
3131ر�شيد بورويبة :الجزائر في التاريخ ،ج� ،3ص.262
3232محمد بن مخلوف :نف�س الم�صدر ،ج� ،1ص.170
3333ر�شيد بورويبة :الجزائر في التاريخ ،ج� ،3ص.260
3434ر�شيد بورويبة :الجزائر في التاريخ ،ج� ،3ص240؛ بورويبة:
الدولة الحمادية� :ص .164
3535عثمان الكعاك :موجز التاريخ العام للجزائر ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بيروت ،ط� ،2003 ،1ص185؛ بورويبة :الدولة
الحمادية� ،ص.203
 3636مبارك الميلي :نف�س المرجع ،ج� ،2ص.258
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�ضوابط طلب الرزق
في �ضوء ر�سائل النور

�أ .د� .أ�سامة عبد المجيد العاني

الجامعة الإ�سالمية  -بغداد

مقدمة
من الأم��ور التي ترتقي بقدرات الإن�سان وت�ضمن له مختلف جوانب حياته وب�ضمنها
الجانب الديني ,يحتل توفير ال��رزق وقدرته على �سد احتياجاته موقعا �أ�سا�سياً في �سلم
متطلبات الفرد ,والعك�س �صحيح ,فتعذر الح�صول على الرزق يجعل الإن�سان م�ضطربا وقلقا
ومحدود الطاقات ,ي�سهل بعدها جره �إلى االنحراف لذلك قيل (كاد الفقر �أن يكون كفرا)
وع ّد الإم��ام الغزالي الرزق عار�ضة من العوار�ض التي قد تعوق �أو تحد من خطى ال�سالك
لطريق اهلل تعالى.
وحيث �أن ال��رزق مكفول به ومتعهد به من
الخالق تجاه كل مخلوق ,ل��ذا يكت�سب الرزق
�أهمية خا�صة في الإ���س�لام ,فقد ق��ال تعالى:

ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﭼ((( .من جهة �أخ��رى ف��إن هذا الرزق

مقرون بال�سعي وح�سن التوكل  ,حيث �إن ال�سماء
ال تمطر ذهبا وال ف�ضة .ويتحدد �أي�ض ًا بالغيب
�أي (بالق�ضاء والقدر)الذي يعد ركنا من �أركان
الإيمان .وهذه العالقة �أثارت جدال ً كبيرا بين
فقهاء الم�سلمين والتزمت كل فرقة منهم ر�أيا
معينا واختلط فهمه على كثير من النا�س.
وم��ع تعقد �أم��ور الك�سب وال��رزق في وقتنا
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الحا�ضر ,انتاب النا�س �سوء الفهم في جانب
التوكل� ,أو فيما يتعلق بجانب الإيمان بالقدر,
الأمر الذي يحتم �ضرورة �إعادة ت�سليط ال�ضوء
عليه وبحثه �ضمن م�ستجدات الع�صر ,هذا
المو�ضوع تمت معالجته ع�صريا وذل��ك من
خ�لال ر�سائل ال��ن��ور� .سواء في الكلمات كما
في ر�سالة القدر �أو من خالل المكتوبات كما
في المكتوب الثاني والع�شرين �أو في اللمعات
كما في اللمعة الثانية ع�شرة والتا�سعة ع�شرة
وغيرها ب�شكل عام.
ي��ه��دف ال��ب��ح��ث �إل���ى �إي�����ض��اح �أث���ر التوكل
والت�سليم بالقدر على طلب ال��رزق في �ضوء
ر�سائل النور .ولتحقيق ه��ذا الهدف فقد تم

�ضوابط
طلب
الرزق
في �ضوء
ر�سائل
النور

و�ضحت في �سبيل دينها
رفعت راية الإ�سالم،
ّ
مئات الألوف بل الماليين من ال�شهداء ،ف� ً
ضال
عن تربيتها ماليين الأولياء ،لذا ال ُي�ستل ال�سيف
على �أحفاد الأمة البطلة الم�ضحية للإ�سالم،
الأمة التركية ،و�أنا �أي�ض ًا ال �أ�ست ُلّه عليهم» .
ينج بديع الزمان من �شرارة
ورغم ذلك لم ُ
الفتن واال�ضطرابات؛ فنفي مع الكثيرين �إلى
«بوردو» ،وو�صل �إليها في �شتاء �سنة 1926م .ثم
نفي وحده �إلى ناحية نائية وهي «ب��ارال» جنوب
غربي الأن��ا���ض��ول .وي��ق��ول ع��ن نف�سه ف��ي هذه
الفترة� …« :صرفت كل همي ووقتي �إلى تد ّبر
معاني ال��ق��ر�آن الكريم .وب���د�أت �أعي�ش حياة «
�سعيد الجديد»� ،أخذتني الأقدار نف ًيا من مدينة
�إلى �أخرى ،وفي هذه الأثناء تو َلّدت من �صميم
قلبي معانٍ جليلة نابعة من فيو�ضات القر�آن
الكريم� ،أمليتها على َمن حولي من الأ�شخا�ص،
تلك الر�سائل التي �أطلقت ُعليها «ر�سائل النور»،
وهكذا ا�ستمر الأ�ستاذ النور�سي على ت�أليف
ر�سائل النور حتى �سنة 1950م ،وهو ُينقل من
�سجن �إلى �آخر ومن محكمة �إلى �أخرى ،وهكذا
طوال ربع قرن من الزمن لم يتوقف خالله من
الت�أليف والتبليغ حتى �أ�صبحت �أكثر من ()130
ر�سالة ،جمعت تحت عنوان «كليات ر�سائل النور»
ولم يتي�سر لها الطبع في المطابع �إال بعد �سنة
1954م .وكان الأ�ستاذ النور�سي ي�شرف بنف�سه
على الطبع حتى �أكمل طبع الر�سائل جميعها.
وكانت تدور موا�ضيعها حول تف�سير �آيات القر�آن
ب�أ�سلوب علمي ع�صري وك��ان من �أقواله�(:إن
الدين هو �ضياء القلوبّ � ،أم��ا العلوم الحديثة
فهي نور العقول) .وهو من رواد التف�سير العلمي
للقر�آن.

تق�سيمه �إلى ثالثة مباحث ,تطرق الأول منها
�إل��ى تحديد مفهوم ال���رزق ف��ي �ضوء الكتاب
وال�سنة .التوكل وعالقته بطلب الرزق هو ما تم
تناوله في المبحث الثاني� .أما المبحث الثالث
فقد �سعى �إل��ى �إي�ضاح معنى الق�ضاء والقدر
وعالقته بطلب الرزق.
�سعيد النور�سي توطئة موجزة

مقـــاالت

�أحد �أبرز علماء الإ�صالح الديني واالجتماعي
في الع�صر الراهن .ولد �سعيد النور�سي في
قرية ( ُن��ور���س) الواقعة �شرقي الأنا�ضول في
تركيا ع��ام (1294ه���ـ 1877 -م) من �أبوين
�صالحين كرديين كانا م�ضرب المثل في التقوى
وال��ورع وال�صالح ون�ش�أ في بيئة كردية يخيم
عليها الجهل والفقر ،ك�أكثر بالد الم�سلمين
في �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،وبدايات القرن
الع�شرين .و�إلى قريته ( ُن ْور�س) ُي ْن َ�سب.
لم تكن حياة �سعيد النور�سي �إال ملحمة من
الوقائع والأحداث التي و�ضع جميعها في خدمة
القر�آن العظيم وتف�سير ن�صو�صه ،وبيان مرامي
�آياته البينات� ،ضمن ر�ؤي��ة تبلورت مع الزمن
ومع �أطوار رحلة العمر ،وكانت غايتها النهائية
بث اليقظة ،و�إع��ادة الحياة للأمة الإ�سالمية
بعد طول رقاد.
وق����ام ال�����ش��ي��خ �سعيد ب��ي��ران (ال��ب��ال��وي)
النق�شبندي ( )1925/2/13ب��ال��ث��ورة �ضد
ال�سلطة �آن��ذاك ،وطلب قائد الثورة من بديع
الزمان ا�ستغالل نفوذه لإم��داد الثورة �إال �أنه
رف�ض الم�شاركة وكتب ر�سالة �إليه جاء فيها:
«�إن ما تقومون به من ثورة تدفع الأخ لقتل
�أخيه ال تحقق �أي��ة نتيجة ،فالأمة التركية قد
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وتوفي �سعيد النور�سي في الخام�س والع�شرين
من رم�ضان المبارك �سنة  1379هـ الموافق 23
�آذار 1960م ،فدفن في مدينة «�أورف��ة» .ولكن
ال�سلطات الع�سكرية الحاكمة لتركيا لم تدعه
يرتاح حتى في قبره؛ �إذ قاموا بعد �أربعة �أ�شهر
من وفاته بهدم القبر ،ونقل رفاته بالطائرة
�إلى جهة مجهولة ،بعد �أن �أعلنوا منع التجول
في مدينة «�أورفة» .ف�أ�صبح قبره مجهوال حتى
الآن ال يعرفه النا�س.
من �أبرز م�ؤلفاته المثنوي العربي النوري،
�إ�شارات الإعجاز في مظان الإيجاز ،قطوف من
�أزاهير النور( ،من كليات ر�سائل النور) ،الآية
الكبرى .وم�ؤلفات عديدة �أخرى(((.
المبحث الأول :
معنى الرزق في الكتاب وال�سنة

المطلب الأول :ر�ؤية القر�آن �إلى طلب الرزق
ال�����رزق (ل���غ���ة) :م���ا ي��ن��ت��ف��ع ب���ه والجمع
الأرزاق,,و(ال�������رزق) �أي�ض ًا العطاء ,م�صدر
قولك رزق��ه اهلل يرزقه بال�ضم (رزق) .قال
الأزهري:يقال رزق اهلل الخلق (رزقا)بك�سر
ال��راء,وال��م�����ص��در الحقيقي (رزقا)واال�سم
يو�ضع مو�ضع الم�صدر ,و(ارتزق)الجند �أخذوا
�أرزاقهم (((.
يحث القر�آن الكريم على طلب الرزق بدرجة
ت�صل �إلى �صيغة الأمر ويتكرر هذا الت�أكيد بما
يمكن اال�ستنتاج من ن�صو�صه ب�أنه دعوة للعمل
ب�شكل ع���ام ,ذل��ك ف��ي ق��ول��ه تعالى :ﭽ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ((( .ويرى الرازي في تف�سيره

لهذه الآية(ب�أنها �صيغة �أم��ر بمعنى الإباحة
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بجلب الرزق بالتجارة ,كما �أن �إباحة االنت�شار
زائلة بفر�ضية �أداء ال�صالة .ف��إذا زال ذلك
عادت الإباحة فيباح لهم �أن يتفرقوا في الأر�ض
ويبتغوا من ف�ضل اهلل وهو الرزق(((.
عز وجلّ �سخر الأر�ض وك ّيفها
كما �أن الباري ّ
على نحو تتالءم فيه و�سعي المخلوق في طلب
رزقه ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(((.
وال��ذل��ول كل �شيء ينقاد وي��ذّ ل لك وم�صدره
ال��ذل وهو االنقياد ,وبعد االنقياد جاء الأمر
بالم�شي في رحاب الأر�ض .وي�ؤكد هذا المفهوم
قوله تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(((.
بل �أن ال�شيباني يذكر بان (اهلل تعالى قد
فر�ض على عباده االكت�ساب لطلب المعا�ش
ي�ستعينون به على طاعته ،((( ,وذلك في قوله
تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭼ (((( ,فجعل االكت�ساب �سببا للعبادة)
وعلى الرغم من ورود االكت�ساب بمعان عدة,
�إال �أن��ه عند وروده ب�صورة مطلقة يفهم منه
اكت�ساب المال .بل �أن ال�شيباني يبني قاعدة
مفادها (ما ال يت�أتى �إقامة الفر�ض ا ّال به يكون
فر�ضا في نف�سه( .((1وي�ستدل من ذلك على �أن
طلب الرزق يكون فر�ضا .
وف��ي ذل��ك ال�سياق يقول النور�سي (بينما
الذي يقيم ال�صالة دون �أن ين�سى ن�صيبه من
ال���رزق ,يبحث عنه في مطبخ رحمة الرزاق
الكريم لئال يكون عالة على الآخرين فجميل
عمله ،بل هو رجولة و�شهامة ,وهو �ضرب من
العبادة �أي�ض ًا)(.((1
ويعطي القر�آن لطلب ال��رزق مكانة كبيرة

�ضوابط
طلب
الرزق
في �ضوء
ر�سائل
النور

مقـــاالت

الآخرة حكماّ � ،أما الحكم في الدنيا ف�إنه يراه
اهلل وي��راه الر�سول وي��راه الم�ؤمنون ف��إن كان
العمل فيه طاعة ح�صل منه الثناء العظيم
والثواب العظيم في الدنيا والآخرة).
المطلب الثاني :نظرة ال�سنة �إلى طلب الرزق
وردت �أح���ادي���ث ك��ث��ي��رة ت��ح��ث ع��ل��ى طلب
الرزق ،فقد روي �أن النبي محمدا () قال:
«م��ن ال��ذن��وب ال يكفرها �إال ال��ه��م ف��ي طلب
المعي�شة»(.((1
و�أخ��رج الترمذي والحاكم من حديث �أبي
�سعيد �أن النبي () قال« :التاجر ال�صدوق
يح�شر يوم القيامة مع ال�صديقين وال�شهداء»
وروى الطبراني في معاجمه الثالثة �أن النبي
() كان جال�س ًا مع �أ�صحابه ذات يوم ،فنظر
�إلى �شاب ذي جلد وقوة وقد بكّر ي�سعى .فقالوا:
ويح هذا لو كان �شبابه وجلده في �سبيل اهلل
فقال:ال تقولوا هذا ,ف�إنه �إن كان ي�سعى على
نف�سه ليكفها عن الم�س�ألة ويغنيها عن النا�س
فهو في �سبيل اهلل ,و�إن كان ي�سعى على �أبوين
�ضعيفين �أو ذري��ة �ضعاف ليغنيهم ويكفيهم
فهو في �سبيل اهلل ,و�إن كان ي�سعى تفاخرا فهو
ي�سعى في �سبيل ال�شيطان(.((1
تدل الأحاديث المذكورة على �أن الرزق هو
ي�سرها �سبحانه وتعالى
من �أبواب العمل التي ّ
لتكفير الذنوب .وكذلك ف��إن ارتقاء الإن�سان
بعمله في خدمة المجتمع يبلغه درجة الح�شر
مع الأنبياء وال�صديقين كما �أن ال�سعي على
الوالدين وعلى الذرية وحتى ال�سعي على النف�س
فقط يعد من الأعمال التي تندرج تحت لواء
�سبيل اهلل وتحظى بر�ضاه �سبحانه.

ت�صل �إلى حد �إ�ضفاء القد�سية عليه ،واعتبار
ممار�سته من �أرقى مظاهر الحياة الإن�سانية،
ي�شترك فيها النوع الإن�ساني برمته ,بما فيه
�أف�����ض��ل ع��ن��ا���ص��ره وه���م ال��ر���س��ل ،ول���و حاولنا
ا�ست�سقاء الأدل��ة على ه��ذه النظرة القد�سية
لطال ذل��ك ولكن يكفي لتباينها �إي��راد �أمثلة
منها(:((1
المثال الأول:
وهو ي�شتمل على الآيات الدالة على ممار�سة
الر�سل لطلب الرزق واعتبار �سنة اهلل في ر�سله،
ان يعتمدوا على عملهم في تح�صيل رزقهم
ومعا�شهم وان يم�شوا في الأ�سواق كغيرهم من
الأفراد وهو قادر على �أن يغنيهم عن ذلك ,قال
اهلل تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ (.((1
المثال الثاني:
وي�شتمل على الآيات الدالة على طلب الرزق
بم�ستوى فرو�ض العبادة في القيمة والتقدير
لدى اهلل تعالى ،ومن هذه الآي��ات ،الآي��ة التي
�أب��اح��ت التجارة �أث��ن��اء الحج ويذكر في هذا
ال�سياق قوله تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ (.((1
ففي الآية داللة وا�ضحة على �أن العمل الذي
هو و�سيلة لطلب ال��رزق ,لينظر �إليه فقط في
الحياة الآخ��رة و�إنما في الحياة الدنيا �أي�ض ًا
وفي اقتران الر�ؤية باهلل والر�سول والم�ؤمنين
�إ�شارة �إلى تقويم دنيوي ،ومما جاء في تف�سير
ه��ذه الآي��ة (فك�أنه تعالى يقول :اجتهدوا في
الم�ستقبل ف��إن لعملكم في الدنيا حكما وفي
الآخرة حكماّ � ،أما الحكم في الدنيا حكما وفي
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المطلب الثالث�:ضوابط الرزق في الإ�سالم
يميز النور�سي بين نوعين من الرزق ،حيث
يقول ،نعم� ،إن الرزق ق�سمان:
الق�سم الأول :وه��و ال��رزق الحقيقي الذي
تتوقف عليه حياة ال��م��رء ،وه��و تحت التعهد
الرباني ،ي�ستطيع المرء الح�صول على ذلك
ال��رزق ال�ضروري مهما كانت الأح��وال� ،إن لم
يتدخل �سوء اختياره ،دون �أن ي�ضطر �إلى فداء
دينه وال الت�ضحية ب�شرفه وعزته.
الق�سم الثاني :هو الرزق المجازي ،فالذي
ي�سيء ا�ستعماله ال ي�ستطيع �أن يتخلّى عن
الحاجات غير ال�ضرورية ،التي غدت �ضرورية
ع��ن��ده نتيجة االب��ت�لاء ب��ب�لاء التقليد .وثمن
الح�صول على هذا الرزق باهظ جد ًا وال�سيما
في هذا الزمان ،حيث ال يدخل �ضمن التعهد
الرباني(.((1
الإ���س�لام كعادته دي��ن و�سط ون��ظ��ام ي�ضع
لكل م�صطلح مهم في حياة الإن�سان �ضوابط
تحدد م�ساره وتجنبه االنحراف وكذلك الحال
فيما يخ�ص ال��رزق فقد و�ضعت له ال�ضوابط
الآتية-:
- 1اليقين بان اهلل �سبحانه قد كفل الرزق لكل
العباد م�ؤمنهم وفاجرهم� ,إن�سانهم وحيوانهم
,يقول النور�سي (�إن التعهد الرباني بالرزق
وتكفله له بنف�سه حقيقة ثابتة .فال �أحد
يموت من عدم على ذلك)(.((1
� -2إخال�ص النية والتوكل على اهلل في كل عمل
ابتداء ,و�سيتم تناولها بالتف�صيل عند طرح
فقرة التوكل.
 -3ال�سعي هو الم�صدر الوحيد لطلب الرزق:
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تتجلى هذه القاعدة في موا�ضع عديدة من
كتاب اهلل العزيز  ,فال�سعي ونوعه هو الذي
يحدد طبيعة النتيجة التي �سيح�صل عليها
العبد �سواء كانت دنيوية �أو �أخروية ,فمن ابتغى
النتيجة الدنيوية فقط يطمئنه ال��ق��ر�آن ب�أنه
�سيح�صل على نتيجته دون �إنقا�ص ،ت�شير �إلى
ذلك الآي��ة الكريمة ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(.)((1

و�إن �أراد العبد ابتغاء الآخ��رة في عملـــه
فانـــه �سيح�صل على نتيجة عمله الملمو�سة
دنيوي ًا وكذلك على الأجر والثواب في الآخرة

ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(.((2

وفي معر�ض حديثه عن تكفل الباري بالرزق
للعباد و�ضرورة ال�سعي ,يذكر النور�سي (عندما
يتكامل االقتدار واالختيار-للإن�سان-فال يعدو
الرزق نحوه وال ي�ساق اليه,بل ي�سكن قائال:تعال
اطلبني ,فت�ش عني وخذني) (.((2
 -4اليقي��ن ب�أن هناك تفاوت��ا في الرزق بين
العباد:
ويرجع ذلك �إل��ى �أن الأف��راد لي�سوا �سواء,
�إذ يختلف �أحدهم عن الآخ��ر بح�سب طبيعة
العمل الم�ؤدى ودرجة �إتقانه .فالعمل قد يختلف
من حيث طبيعته فيما يخ�ص درج��ة �صعوبته
�أو �سهولته ومقدار الجهد المبذول فيه ,وقد
يتطلب العمل االنتقال من مكان �إلى �آخر وفقا
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لتوفر المواد الأولية �أو قد يتطلب ا�ستقرار ًا
�إلى غير ذلكّ � ،أما درجة الإتقان فمختلف �إلى
طبيعة المهارة �أو الم�ستوى العلمي المطلوب
لذلك العمل .
قال تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ( ,((2وق���د ج���اء في
تف�سير هذه الآية �أن تقدير الكالم لهم درجات
عند اهلل ,لأن اختالف �أعمالهم قد �صيرتهم
بمنزلة الأ�شياء المختلفة في ذواتها ,والحكماء
يقولون� :أن النفو�س مختلفة بالماهية والحقيقية,
واختالف هذه ال�صفات لي�س الختالف الأمزجة
البدنية ,بل الختالف ماهيات النفو�س ,ولذلك
قال  (النا�س م��ع��ادن)( .((2ويمكن �أن نعد
ك�لام النور�سي رحمه اهلل ح��ول �أن��واع الرزق
�إي�ضاح ًا لأ�سباب التفاوت في الرزق .فالجميع
مت�ساوون في الرزق الحقيقي� ،إال �أنهم متفاوتون
في الرزق المجازي.
-5الم�س�ؤولية الفردية في ك�سب الرزق:
ال يمكن النمو ال�صحيح لفردية الإن�سان
والنبوغ الكامل ل�شخ�صيته بدون �أن يكون متمتع ًا
بالحرية ف��ي فكره وعمله ,ول��ه��ذا الغر�ض ال
يحتاج الإن�سان �إلى حرية الر�أي وحرية الكتابة
والخطابة وح��ري��ة ال�سعي وح��ري��ة االجتماع
فح�سب ,بل يحتاج �إل��ى حرية المعا�ش �أي�ض ًا
وتلك حقيقة فطرية ال حاجة لإثباتها �إلى بحث
طويل عري�ض ,لذا ف�إن لم يكن حر ًا في معا�شه
فال حرية له �أ�صالً.
ث��م �أن الإ���س�لام يريد �أن يبقى الإن�سان
�أقرب ما يكون للحالة الفطرية ,وال يحب منه
التكلف والت�صنع في �أي ناحية من نواحي
الحياة ,والحالة الفطرية لالقت�صاد الإن�ساني

هي �أن يملك الأفراد ما قد ب�سط اهلل تعالى
من و�سائل الرزق على وجه الأر�ض ويت�صرفوا
فيها ويتمتعوا بها �أفراد ًا وطوائف  ,ويتبادلوا
الأ���ش��ي��اء وال��ج��ه��ود وال��خ��دم��ات ع��ل��ى �صفة
ح��رة فيما بينهم ,وف��ق� ًا ل�ضوابط ال�شريعة
الإ�سالمية(.((2
-6رعاية الدولة لتوفير فر�ص الرزق:
ينبغي �أن ت��ق��وم ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة تجاه
رعاياها بتوفير العمل المنا�سب لهم حتى ولو
اقت�ضى الأم��ر �إقرا�ضهم من بيت المال لكي
يوفروا لأنف�سهم ما ي�ؤهلهم للك�سب واالرتزاق.
روى �أ�صحاب ال�سنن عن �أن�س بن مالك (�أن
رجال من الأن�صار �أتى النبي  � -أي لل�س�ؤال
 فقالّ � :أما في بيتك �شيء؟ فقال بلى :حل�سنلب�س بع�ضه ونب�سط بع�ضه ،وقعب ن�شرب به
الماء ،قال ائتني بهما ،ف�أخذ هما الر�سول ،
وقال:من ي�شتري هاتين ؟ قال رجل �أنا �آخذهما
ب��دره��م ق��ال م��ن يزيد على دره��م مرتين �أو
ثالثا ،قال رجل �أنا �آخذهما بدرهمين ،ف�أعطى
الدرهمين للأن�صاري ,وقال ا�شتر ب�أحدهما
طعاما وانبذه لأهلك وا�شتر بالآخر قدوما ف�أتني
به ف�شد فيه ر�سول اهلل () عودا بيده ثم قال
له :اذهب فاحتطب وبع وال �أرينك خم�سة ع�شر
يوما .فذهب الرجل يحتطب ويبيع ،فجاء وقد
�أ�صاب ع�شرة دراهم ،فقال ر�سول اهلل ():
هذا خير �أن تجيء الم�س�ألة ،الم�س�ألة نكتة في
وجهه يوم القيامة)(.((2
يالحظ من هذا الحديث �أن النبي ()
وهو يمثل الدولة قد وفر المال الالزم لعائلة
العامل قبل ابتدائه لعمله ول�شراء و�سيلته.
وعرف قابلية ال�سائل في نوع العمل الذي يتمكن
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منه ،وحدد �سلعة تتميز بتوفير �سوق لها �إذ �أنها
�سلعة ذات طلب متعدد .ف ��إذا ما ك��ان طالب
العمل في حاجة �إلى �إعداد خا�ص� ،أو تدريب
مهني ي�ستطيع به �أن يجيد العمل المنا�سب فمن
واجب الإ�سالم (جماعة وحكومة) �أن ت�ساعد
على ذلك حتى ينه�ض بعمله ،دون طلب لمعونة
�أو �صدقة� ،أ�ضف �إلى ذلك �أن م�س�ؤولية الدولة
تقع في متابعة عمل الفرد بعد تحديد عمله كي
ينه�ض بالعملية الإنتاجية �أو على الأقل معرفة
النتائج المتحققة في عمله.
المطلب الرابع:اال�ستخالف وطلب الرزق
عندما خلق اهلل �سبحانه وتعالى الإن�سان
و�أراد �أن يكون خليفة له في �أر�ضه �أُنيطت به
مهمة العبادة ذل��ك؛ لأَ ّن الحق يقول :ﭽ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(.((2
ويذكر النور�سي في تف�سير هذه الآي��ة (�أنكم
لم تخلقوا لإي�صال الرزق �إلى مخلوقاتي التي
تعهدت �أن��ا ب��رزق��ه��م .ف��ال��رزق �أن��ا ب��ه زعيم.
فواجبكم الأ�سا�س هو العبودية وال�سعي على
وفق �أوام��ري للح�صول على ال��رزق وهو بذاته
نوع من العبادة.((2().
والعبادة هلل تقوم على الحب الخال�ص هلل
مع الذل الكامل له .ومظهر ذلك توجه العبد
�إلى اهلل والتوكل عليه والثقة به والخوف منه
والإن��اب��ة �إل��ي��ه والطلب منه والأُن�����س بذكره..
و�إقامة دينه واال�صطباغ ب�صبغته وجعل ال�سلوك
والأق��وال والأفعال و�سائر الأح��وال على الوجه
المر�ضي هلل وبهذا يحقق الم�سلم ال�شهادة
بالقول والعمل(.((2
من هنا ف�إن مهمة العبادة و �إقامة الدين
وجعل �سلوك الفرد والمجتمع ,من�سجما مع اهلل
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وال�شكل الذي يريده اهلل �سبحانه وتعالى للأمة
والعبد منح�ص ٌر بالموا�صفات ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ( .((2والأم��ر

بالمعروف والنهي عن المنكر ال يتم �إال بالعمل
وممار�سة جميع �أن���واع الن�شاط االقت�صادي
ال��ذي ي�سخر للفرد وال�سلطة ممار�سة دورها
القيادي.
تتج�سد ممار�سة الدور الفردي والمجتمعي
بقوله تعالى :ﭽﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﭼ( ((3التي ي�ستند عليه الج�صا�ص لإعالن
�أن الإن�سان م�أمور بعمارة الأر�ض بموجب هذه
الآية)(.((3
� ّإن الأ�سا�س الذي تقوم عليه مهمة (عمارة
الأر�ض) هو العمل الذي تطيب به حياة الإن�سان
فيحقق وعيه وحريته وحاجته ومن هنا ت�أكيد
القر�آن الكريم على القيمة العليا للعمل (العمل
ال�صالح) ال��ذي ي��أت��ي قرين الإي��م��ان دائما،
وال��ذي هو بجوهره (العمل المنتج) ذلك �أن
كل (عمل �صالح) يت�ضمن بال�ضرورة (عم ً
ال
منتج ًا)(.((3
� ّإن (ع��م��ارة الأر����ض) تمثل تنفيذ ًا لأمره
�سبحانه وتعالى لل�سعي في طاعة اهلل والتي
تمثل في كل جانب من تف�صيالتها طلبا للرزق,
ف�إعالة النف�س وال��زوج��ة وال��وال��دي��ن ه��و �أمر
بالمعروف واحترام الذات ،والكف عن ال�س�ؤال
واالبتعاد عما حرم لك�سب لقمة العي�ش هو نهي
عن المنكر وكل عمل يبغى به وجه اهلل �سبحانه
هو عبادة:الأمر الذي يو�صلنا �إلى نتيجة مفادها
�أن مهمة الخالفة متالزمة مع طلب الرزق وال
تتحقق �إال بها .

�ضوابط
طلب
الرزق
في �ضوء
ر�سائل
النور

التوكل ح��ال مركبة م��ن مجموع �أم���ور ال تتم
حقيقة التوكل �إال بها .وذك��ر ع��ددا من هذه
الأم��ور ،ف�أولها معرفة بالرب و�صفاته ،ومنها
ر�سوخ القلب في مقام التوحيد ،ومنها اعتماد
القلب على اهلل ،فالتوكل كالطفل ال يعرف �شيء
ي ��أوي �إليه غير ثدي �أم��ه ،ومنها ح�سن الظن
باهلل  ،ومنها ا�ست�سالم القلب هلل ،ومنها
التفوي�ض �إليه(.((3
ويقول القزويني (وجملة التوكل تفوي�ض
الأمر �إلى اهلل �سبحانه وتعالى والثقة به ،مع ما
قدر له من الت�سبب)(.((3
� ّأم���ا النور�سي فيقول (ف��الإي��م��ان يقت�ضي
التوحيد ,والتوحيد يقود �إلى الت�سليم ,والت�سليم
يحقق التوكل)( .((3مما يدلل �إلى �أن التوكل يعني
مقت�ضى الت�سليم �إلى الباري �سبحانه .والتوكل
�أي�ض ًا هو (التوكل على اهلل والتحلي بال�صبر،
�أي اال�ستناد �إلى قدرة الخالق الكريم والثقة
بحكمته �سبحانه)( .((3وهو �أي�ض ًا (ال�صبر عند
الم�صيبة ،وهذا هو التوكل وت�سليم الأمر �إليه
�سبحانه)(.((3
المطل��ب الثان��ي� :إ�شكالية الت��وكل والأخذ
بالأ�سباب
ال يتنافى التوكل �إطالقا مع الأخذ بالأ�سباب
ب��ل هما مقتربان ،وي���دل على ذل��ك الكتاب
والأح��ادي��ث التي وردت ف��ي ال�سنة المطهرة
و�سنن الأنبياء من قبل وكذلك فعل ال�صحابة
والتابعين .
�أوال -الأدلة في الكتاب:
يقــــول تعــالى فــي محكـم كتابــــه الكـــريم

و�إن �أراد العبد ابتغاء وجه اهلل في عملــه
فانه �سيح�صل على نتيجة عمله الملمو�سة
دنيويا وكذلك على الأجر والثواب في الآخرة

ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(.((3
المبحث الثاني :

التوكل وعالقته بطلب الرزق

مقـــاالت

المطلب الأَ ّول:مفهوم التوكل
التوكل لغة(الوكيل)معروف يقال ( َو َّك َل ُه)
ب�أمر كذا (توكيال) واال�سم (الوكالة)بفتح الواو
وك�سرها .و(التوكل)�إظهار العجز واالعتماد
على غيرك واال���س��م (ال��ت��ك�لان) ،واتكل على
فالن في �أمره �إذا اعتمده (.((3
�أما في اال�صطالح ال�شرعي:
فيقول الإم��ام �أحمد :التوكل عمل القلب،
ومعنى ذلك �أنه عمل قلبي لي�س بقول الل�سان
وال ع��م��ل ال���ج���وارح وال ه��و م��ن ب���اب العلوم
والإدراكات.
وق��ال ب�شر الحافي :يقول �أح��ده��م توكلت
على اهلل ،ويكذب على اهلل لو توكل على اهلل
لر�ضى بما يفعل اهلل .ومنهم من قال التوكل هو
الت�سليم لأمر الرب وق�ضائه.
وقال الإمام الغزالي في الإحياء (اعلم �أن
التوكل من باب الإيمان) وجميع �أبواب الإيمان
ال تنظم �إ ّال بعلم وحال وعمل.
� ّأم���ا اب��ن القيم رحمه اهلل فقد ذك��ر ب�أن
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(.((4
وقال تعالى �أي�ض ًا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(.((4

هذه الآيات وغيرها تر�شدنا �إلى �أن هناك
�أوام��ر وا�ضحة من الباري ع� ّ�ز وج��لّ بالم�شي
في مناكب الأر���ض كما �أن الم�ؤمنين كادحون
يعملون قبل ال�صالة وبعدها مما ي��دل على
وجوب ات�صاف الم�ؤمنين بال�سعي.
ويعلمنا ال��ق��ر�آن الكريم كيف خطط نبي
من �أنبياء اهلل لمواجهة القحط الذي �أ�صاب
م�صر ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(،((4
مما يدلل على �ضرورة �إعداد التدابير الالزمة
والأخذ بالأ�سباب .ويتمثل في هذه الآية بزيادة
الإنتاج الزراعي في ال�سبع �سنوات الأول وتقليل
اال�ستهالك فيها كي تتم مواجهه الأزمة فيما
بعد .فالآيات المذكورة وهناك العديد غيرها
تدلل على م�شروعية الأخذ بالأ�سباب.
ثانيا-الأدلة من ال�س ّنة:
وردت العديد من الأحاديث النبوية ال�شريفة
التي ت�أمر بالأخذ بالأ�سباب منها قوله ()
�أنه قال للأعرابي ،كما ورد في حديث �أن�س بن
مالك ،الذي ترك ناقته بباب الم�سجد طليقة
بعد توكله على اهلل قال (اعقلها وتوكل)(.((4
ويقول ( .لو توكلتم على اهلل حق توكله
ل��رزق��ك��م ك��م��ا ي���رزق ال��ط��ي��ر ،ت��غ��دو خ�صاما
وت��روح ب��ط��ان� ًا)( ((4من هنا يمكن اال�ستدالل
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على الترابط بين التوكل والأ�سباب ،فالأ�صل
ح�سن التوكل لكنه مرتبط بالفعل وهو (الغدو
خما�ص ًا) �أي �أن ال�سبب في تحقق ال��رزق هو
�سعيها و�إ ّال لقال �شيئ ًا �آخر .
وال يت�سع المقام ل�سرد �أحاديثه في الحث
على العمل و طلب الرزق ،عن طريق ممار�سة
الأع��م��ال الم�شروعة ك��ال��زراع��ة وال�صناعة
والتجارة فهي كثيرة وم�شهورة .هو ما كان
م��ن عمل ال��ف��رد حيث ق��ال () (م��ا �أكل
�أحد طعام ًا قط خيرا من �أن ي�أكل من عمل
يده ،و�إن نبي اهلل داوود كان ي�أكل من عمل
يده)(.((4
ثالث ًا  :فعل ال�صحابة والتابعين:
لم تذكر كتب ال�سيرة على اختالف �أنواعها
رواية تدل على تقاع�س �أحد من ال�صحابة عن
الأخذ بالأ�سباب لطلب الرزق .
فهذا �أول خليفة لر�سول اهلل �أبو بكر ال�صديق
( )يريد بعد بيعته الذهاب �إلى ال�سوق كي
يوفر القوت لأهله .فكره له ال�صحابه ر�ضوان
اهلل عليهم ل��ه ذل��ك ف��ق��ال :ال ت�شغلوني عن
عيالي ،فاني �أن �أ�ضعتهم كنت لما �سواهم
�أ�ضيع ،حتى فر�ضوا ل��ه دخ�لا م��ن بيت مال
الم�سلمين(.((4
ويروي معاوية بن قرة بان عمر بن الخطاب
( )لقى نا�س ًا من �أهل اليمن فقال من �أنتم؟
قالوا نحن المتوكلون قال بل �أنتم المتواكلون،
�إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأر�ض ويتوكل
على اهلل .((4(
وق��ال عمر � أي�ض ًا ال يقعد �أحدكم عن
طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم �أن
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مقـــاالت

ال�سماء ال تمطر ذهبا وال ف�ضة .وكان زيد بن
م�سلمة يغر�س في �أر�ضه ،فقال له عمر �أ�صبت
ا�ستغن عن النا�س يكون �أ�صون لدينك و�أكرم
لك وعليهم.
وقال ابن م�سعود �إني لأكره �أن �أرى الرجل
فارغا ال في �أمر دنياه وال في �أمر �آخرته(.((4
وقد حكوا عن �شقيق البلخي  -وهو من �أهل
العبادة والزهد �أَن��ه و ّدع �صديقه �إبراهيم بن
�أدهم ،ل�سفره في تجارة عزم عليها ،فما لبث
�أن وجده عائد ًا ،فيروي �شقيق �أنه نزل للراحة
في الطريق فدخل خربة يق�ضي بها حاجته
فوجد فيها طائرا �أعمى ك�سيحا ال يقدر على
حركة ف��رق لحاله ،وق��ال ف��ي نف�سه:من �أين
ي�أكل هذا الطائر الأعمى حتى ي�أكل وي�شبع،
في هذه الخربة فلم يلبث �أن جاء طائر �آخر
يحمل الطعام �إليه ويمدد به حتى ي�أكل وي�شبع
وي�ضيف� :إن ال��ذي رزق ه��ذا الطائر الأعمى
الك�سيح في هذه الخربة لقادر على �أن يرزقني
لذلك ع��اد .وهنا قال له �إبراهيم بن �أدهم:
�سبحان اهلل يا �شقيق لماذا ر�ضيت لنف�سك �أن
تكون الطائر الأعمى العاجز الذي ينتظر عون
غيره وال تكون �أنت الطائر الآخر الذي ي�سعى
ويكدح ويعود بثمرة ذل��ك على من حوله من
العمي والمقعدينّ � ،أما علمت �أن النبي ()
قال(:اليد العليا خير من اليد ال�سفلى) فقام
�شقيق وقبل يده وقال له� :أنت ُا�ستاذنا يا �أبا
�إ�سحاق)(.((4
ويروي القزويني في مخت�صره �شعب الإيمان
ب�أنه �سمع �أبا علي الف�ضيل بن عيا�ض يقول البن
المبارك �أنت ت�أمرنا بالزهد والتقلل والبلغة
ونراك تاتي بالب�ضائع من بالد خرا�سان �إلى

البلد الحرام ،كيف ذا و�أنت ت�أمر بخالف ذا؟
فقال ابن مبارك :يا �أبا علي افعل ذلك لأ�صون
بها وجهي و�أكرم بها عر�ضي ،وا�ستعين بها على
طاعة ربي .ال �أرى هلل حقا حتى �سارعت �إليه
حتى �أقوم به ،فقال له الف�ضيل :يا ابن المبارك
ما �أح�سن ذا �أن تم ذا(.((5
يعالج النور�سي �إ�شكالية التوكل والأخ��ذ
بالأ�سباب من خالل قوله رحمه اهلل (وال تظنن
�أن التوكل هو رف�ض الأ�سباب ور ّدها كليا ,و�إنما
هو عبارة عن العلم ب�أن الأ�سباب هي حجب بيد
القدرة الإلهية ,ينبغي رعايتها ومداراتها� ،أما
الت�شبث بها �أو الأخذ بها ،فهو نوع من الدعاء
الفعلي .فطلب الم�سببات �إذن وترقب النتائج ال
يكون �إال من الحق �سبحانه وتعالى ,و�إن المنّة
والحمد والثناء ال ترجع �إال �إليه وحده(.((5
مما يدلل على �أن الرا�شدين �أبو بكر وعمر
وغيرهم (ر�ضي اهلل عنهم) لم يتركوا الأ�سباب
ف��ي طلب ال���رزق �أو �إن��ج��از الأع��م��ال حتى مع
الأعمال التي يبتغي فيها وجه اهلل وهي الحج-
فعل عمر مع �أه��ل اليمن ّ � -أم��ا التابعون فقد
كان نهجهم امتداد ًا لفعل النبي وال�صحابة من
بعده.
المطلب الثالث :التوكل والرزق
حين تحدث ال��غ��زال��ي ف��ي كتابه (مناهج
العابدين) عن العوار�ض التي تعر�ض ل�سالك
الطريق �إل���ى اهلل جعل ف��ي مقدمتها ال��رزق
وو�صف لها العالج في التوكل .وال يخفى ما
للرزق من حيز في م�شاغل الإن�سان وتفكيره
�إال �أن الم�ؤمن المطمئن قلبه باهلل قد فرغ من
هذا الأم��ر و�أيقن ب�أن م�س�ألة ال��رزق مق�سومة
ولن يكون هناك كائن له القدرة على �إنقا�ص �أو
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زيادة ذلك الرزق من دون م�شيئ ِة اهلل تعالى،
م��ع �إ���ص��راره على الأخ���ذ بالأ�سباب ب��ل يعمل
ويكدح و�إن اهلل �سيبارك له ويق�سم رزقه المقدر
من دون �أن يتجاوز على رزق الآخرين �أو �أن
ي�ستحوذ عليه �أحد غيره.
جهل عــرب الجاهليــة هــذا الأمــر فاقترفــوا
�أب�شــع جريمــة وهي قتـــل �أوالده��م ب�أيديهــم
�شـــر قتلـة وب�أخبــث داف��ـ��ع ،من �أج��ل �إمالق
(فقر) واق��ع �أو خ�شية (�إم�لاق) متوقــــع �أي
مخافـــة �أن يطعموا معهم ويزاحموهم في
رزقهم غافلين عن �أن رزقهم ي�أتي معهم(.((5
ق��ال تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ(.((5
وقد �أبطل الإ�سالم هذه الجريمة وعلّم النا�س
�أن اهلل هو ال��رزاق الكريم  .ولكن الجاهلية
الحديثة  -جاهلية القرن الواحد والع�شرين -
ت�سعى �إلى �إحياء ما در�س من الجاهلية الغابرة
من تخويف للب�شرية في �أم��ور ال��رزق .وذلك
من خ�لال وثيقة م�ؤتمر ال�سكان العالمي في
القاهرة � ،1994/إذ �أنها تدعو �إلى �أن الحد
من النمو ال�سكاني يمثل الطريق الأمثل لتحقيق
التنمية ورفع م�ستوى المعي�شة واحتواء الفقر
وذلك من خالل �إنهاء الحمل وتخفيف عواقب
الإجها�ض  . . . .الخ(.((5
ومع ذكر الأدلة على الأخذ بالأ�سباب وعدم
منافاتها للتوكل نجد ا�شتطاط المغالين بين
�إف���راط وتفريط فيما يخ�ص ه��ذه الم�س�ألة.
هناك من ترك الأخذ بالأ�سباب ولم يلقِ لها �أي
بال بل قالوا ب�أن اهلل تعالى غير خالق لإك�ساب
النا�س وال ل�شيء من �أعمال الحيوانات ،وقد
زعمو �أن النا�س هم الذين يقدرون �إك�سابهم،
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و�أن��ه لي�س هلل ع� ّ�ز وج��لّ في �إك�سابهم وال في
�أعمال �سائر الحيوانات �صنع وال تقدير و�أولئك
هم القدرية(.((5
� ّأما الجبرية فعلى النقي�ض منهم قالوا �إن اهلل
يخلق جميع �أفعال الإن�سان ،وجميع الخا�صيات
التي يحدثها الإن�سان في الأ�شياء -ومنها طلب
الرزق  -وهو الذي يوجدها وال دخل للعبد في
خلق الفعل �أو �إيجاده(.((5
عدوا
وهناك العديد من الم�شايخ ال�صوفية ّ
الأخذ بالأ�سباب قدحا في التوكل ،ف�أبو �سليمان
الداراني يقول:لو توكلنا على اهلل تعالى ما بنينا
الحيطان وال جعلنا لباب ال��دار غلقا مخافة
الل�صو�ص .وب�إ�سناد عن ذي النون الم�صري
�أنه قال �سافرت �سنين وما منح لي التوكل �إال
ووقتا واحدا عندما ركبت البحر فك�سر المركب
فتعلقت بخ�شبة من خ�شب المركب فقالت لي
نف�سي �إن َحك ََم اهلل عليك بالغرق فما تنفعك
هذه الخ�شبة فخليت الخ�شبة فطفت على الماء
فوقعت على ال�ساحل( .((5مما يبين �إنكارهم
للأخذ بالأ�سباب على �أي �شكل و�أي حال.
�أن��ك��ر ف��ق��ه��اء الأم����ة ال��م��ت��ب��وع��ون و�أئمتها
المعتبرون على كل من فرط �أو �أفرط في الأخذ
بالأ�سباب  .فالإمام �سفيان الثوري �إمام الفقه
والزهد يقول( ،العالم �إذا لم تكن له معي�شة
�صار وكي ً
ال للظلمة ،والعابد �إذا لم تكن له
معي�شة �صار وكي ً
ال للف�ساق)(.((5
وممن رد على ال�صوفية في ت�صرفهم هذا
وعد عملهم من تلبي�س �إبلي�س عليهم ابن الجوزي
ّ
في كتابه (تلبي�س ابلي�س)حيث قال:قلة العالم
�أوجبت التخليط ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا
�أنه لي�س بينه وبين الأ�سباب ت�ضاد .وذلك �أن
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التوكل اعتمد القلب على الوكيل وحده وذلك
الينافي حركة البدن في التعلق بالأ�سباب وال
ادخ���ار ال��م��ال .فقد ق��ال تعالى ﭽ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(،((5
�أي قوامــا لأبـدانكـم واعلـم �أن ال��ـ��ذي �أمـر
بالتوكل �أم��ر ب�أخذ الحذر فقال :ﭽ ﮊ
ﮋﮌ ﭼ( .((6وق��د ظاهر الر�سول ()
بين درعين ي��وم �أح��د واختفى في الغار يوم
الهجرة وقال من يحر�سني الليلة ،و�أمر ب�إغالق
الباب .وفي ال�صحيحين من حديث جابر �أن
النبي ( قال� :أغلق بابك) وقد �أخبرنا �أن
التوكل ال ينافي االحتراز(.((6
الأخ����ذ ب��الأ���س��ب��اب ه��و دع���اء ف��ع��ل��ي ,علما
�أن اجتماع الأ�سباب لي�س المراد منه �أيجاد
الم�سبب .و�إنما هو التخاذ و�ضع مالئم َو ُم ْر ٍ�ض
هلل �سبحانه لطلب الم�سبب منه بل�سان الحال.
حتى �أن الحراثة بمنزلة ط��رق ب��اب خزينة
الرحمة الإلهية.((6().
و�شاع في زماننا �صنف من النا�س اعتمد على
الأ�سباب دون م�سببها فت�شبثوا بها بجوارحهم
وقلوبهم وغفلوا ع��ن م�سببها وخالقها فكل
نظرهم اليها ،وك��ل اعتمادهم عليها ،حتى
�أم�ست وك�أنها �آلهة تعبد مع اهلل� ،أو من دون
اهلل .ف�لا ي��ك��اد �أح��ده��م ي��رى ال���رزق �إال في
الوظيفة التي يقب�ض راتبه منها كل �شهر� ،أو
في التجارة التي تعود عليه بالأرباح كل عام،
�أو في ال�شركة التي �أ�سهم فيها �أو في �أبيه الذي
تكفل بالنفقة عليه� ،أو بفالن الأمير �أو الوزير
�أو الوجيه ال��ذي ي�سنده في من�صبه وي�سهل
له �صفاته(( .((6ففعل ه��ؤالء قدح في التوكل
وبعبارة �أخرى قدح في الإيمان والركون كليا

ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(.((6

ي�شرح ح��ال �أول��ئ��ك ,في�صفهم النور�سي
بقوله( :ف��الأ���س��ب��اب الظاهرة التي ه��ي ،في
وه��م �أه��ل الغفلة ،في حكم -خالق ومنعم.-
وال��ت��ي ت��ك��ون ح��ج��اب��ا حقيقيا دون المنعم
الحقيقي� ,إذ يت�شبثون بها ويرون ورود النعمة
والإح�سان من تلك الحجب ,فيقدمون ثناءهم
ومدحهم �إليها( ،((6فيا عابد الأ�سباب� . . .أيها
الم�سكين(.((6
�إن تح�صيل ال��رزق يتم في �إط��ار دائرتين
هما الأ�سباب الإرادي��ة والأ�سباب الال �إرادية
الأ�سباب التي ال يعلمها الإن�سانّ � ،أما الأ�سباب
الإرادي��ة فتمثلها دائرة علم الإن�سان وجهوده،
وبالتقاء الدائرتين وتداخلهما نح�صل على
النتيجة ،وكلما كان جهد المرء وتحركه من�صبا
في ح��دود الأ�سباب الإرادي���ة ،كانت النتيجة
علمية ومتما�شية مع متطلبات ال�سنن الكونية.
وعلى الرغم من �أن �أثر الأ�سباب الإرادية يمكن
�أن يالحقه وي�صل �إليه �إ ّال �أن المرء يظل ي�شعر
ف��ي ق���رارة نف�سه بعدم التق�صير وباالكتفاء
وذل��ك من خالل الإنجاز والقيام ب��دوره على
�أكمل وجه والر�ضا في كل حال وهو من مظاهر
التوكل(.((6
المطلب الرابع :دور الأ�سباب في تفاوت الرزق
�إن الأخ��ذ بالأ�سباب هو الأ�سا�س في طلب
الرزق وال ينافي التوكل �إطالق ًا� ،إال �إنه قد يكون
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�سببا في االختالف في مقدار الرزق وذلك من
خالل الآتي:
 -1اختالف كمية العمل المبذول:ودليل
ذلك قوله تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ(.((6
 -2اختالف درجة الإتقان والأداء ويدل على
ذلك قوله تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ( ((6حيث تركز
االهتمام على اختالف الدرجات في المكاف�أة
الناجمة عن اختالف وتباين المزايا والقدرات
الذاتية.
 -3اختالف درجة الت�ضحية والخطورة .ويدل
على ذلك قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭼ( .((7فعلى الرغم

من �أن الآي��ة تدل على اختالف الأج��ر ما بين
تمدنا
المجاهدين والقاعدين� .إال �أنها يمكن �أن ّ
بمعايير مو�ضوعية وا�ضحة للتفاوت في الرزق
الع��ت��ب��ارات الخطورة والت�ضحية م��ع ا�ستواء
جميع العاملين ب�صفة الإيمان .
-4اختالف المزايا وال�صفات الفردية التي
تنعك�س على �أداء العمل :ودليل ذلك قوله تعالى:
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ(.((7
مما تقدم يالحظ �أن الأ�سباب الم�أمور الأخذ
بها لتحقيق الرزق تمار�س دورا في تفاوته وذلك
من خالل اختالف كمية العمل المبذول لكل
�شخ�ص واختالف درجة الإتقان والأداء ،وتبعا
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لمقدار الت�ضحية المطلوب تقديمها وخطورتها
واختالف المزايا وال�صفات الفردية المنعك�سة
على الأداء(.((7
المبحث الثالث:
الرزق وعالقته بالق�ضاء والقدر

المطلب الأول :معنى الق�ضاء والقدر
تعريفه لغة
الق�ضاء :الحكم والجمع (الأق�ضية) (,((7
القدر( :قدر) ال�شيء مبلغه ،والقدر �أي�ض ًا ما
يقدره اهلل من الق�ضاء(.((7
ا�صطالح ًا القدر علم اهلل تعالى بما تكون
عليه المخلوقات في الم�ستقبل .والق�ضاء �إيجاد
اهلل تعالى الأ�شياء ح�سب علمه و�إرادت���ه وقد
عرفها ال�سيد �سابق تعريفا واح��د ًا فقال هو
النظام الذي و�ضعه اهلل لهذا الوجود والقوانين
ال��ع��ام��ة وال�����س��ن��ن ال��ت��ي رب���ط ب��ه��ا الأ�سباب
بم�سبباتها(.((7
معنى الإي��م��ان ب��ال��ق��در :يق�صد بالإيمان
بالقدر الإي��م��ان بعلم اهلل القديم والإيمان
بم�شيئة اهلل النافذة وقدرته ال�شاملة وفي بيان
ذلك يقول ال�شيخ الإمام ابن تيمية ب�أن الإيمان
بالقدر يكون على درجتين وكل درجة ت�شتمل
على �شيئين(.((7
الدرجة الأولى:
الإيمان بان اهلل علم ما الخلق عاملون بعلمه
القديم الذي هو مو�صوف به �أز ًال وعلم جميع
�أحوالهم من الطاعات والمعا�صي والأرزاق
والأجل ثم كتب اهلل في اللوح المحفوظ مقادير
الخلق ف ��أول ما خلق اهلل القلم ق��ال له اكتب
قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن �إلى يوم
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القيامة فما �أ�صاب الإن�سان لم يكن ليخطئه
وم��ا �أخ��ط��أه لم يكن لي�صيبه ,جفت الأقالم
وطويت ال�صحف.
ال��درج��ة الثانية :فهي الإيمان بم�شيئة اهلل
النافذة وقدرته ال�شاملة وهو الإيمان بما �شاء
اهلل ك���ان وم���ا ل��م ي�����ش��أ ل��م ي��ك��ن و�أن����ه م��ا في
ال�سموات والأر�����ض م��ن حركة وال �سكون اال
بم�شيئة اهلل �سبحانه وتعالى( :ال يكون في ملكه
ما ال يريد و�إنه �سبحانه على كل �شيء قدير من
الموجودات والمعدومات فما من مخاوف في
الأر�ض وال في ال�سماء �إال اهلل خالقه �سبحانه
وال خالق غيره وال رب ���س��واه وم��ع ذل��ك فقد
�أمر العباد بطاعته ونهاهم عن مع�صيته وهو
�سبحانه يحب المتقين والمح�سنين والمق�سطين
وال يحب الكافرين ،والعباد فاعلون حقيقة واهلل
خالق �أفعالهم والعبد هو الم�ؤمن والكافر والبر
والفاجر وللعبادة قدر على �أعمالهم ولهم �إرادة
واهلل خالق قدرتهم و�إرادتهم .
ويرى ابن تيمية رحمه اهلل تعالى �أن الإيمان
بالقدر ي�شتمل على �أربع مراتب هي:
الأولى :الإيمان بعلم اهلل القديم و�إنه علم
�أعمال العباد قبل �أن يعملوها.
الثانية :كتابة ذلك في اللوح المحفوظ.
ال��ث��ال��ث��ة :م�شيئة اهلل ال��ن��اف��ذة وق��درت��ه
ال�شاملة.
الرابعة� :إيجاد اهلل لكل المخلوقات و�إنه
الخالق وما �سواه مخلوق.
�أن القدر وال��ج��زء االختياري ج��زءان من
�إي��م��ان حالي ووج��دان��ي ,يبين ح��دود الإيمان
والإ�سالم,و لي�سا مباحث علمية ونظرية� .أي:

�أن الم�ؤمن يعطي هلل كل �شيء ,ويحيل �إليه كل
�أم��ر ،وما يزال هكذا حتى يحيل فعله ونف�سه
�إليه .ولكي ال ينجو في النهاية من التكليف
والم�س�ؤولية يبرز �أمامه الجزء االختياري قائال
له�( :أنت م�س�ؤول� ,أنت مكلف)!(.((7
من هذا كان (الق�ضاء والقدر) والإيمان
بها يعنيان تقدير اهلل تعالى �أرزاق المخلوقات
(�إن�سان ًا وحيوان ًا) و�أقواتهم تبع ذلك في علم
اهلل القديم وكتبه في اللوح المحفوظ .كذلك
ف�إنه بقدرة اهلل وم�شيئته مكّن العباد من ال�سعي
وممار�سة �أعمالهم وجعل لهم �إرادة في االختيار
مع كونه خالقهم وكل ما�سواه مخلوق.
فالعقل المميز ال��ذي خلقه اهلل �سبحانه
وتعالى للإن�سان �أعطاه ب ��أن يقوم بالفعل �أو
يتركه (�أي ب�إمكانه �أن يبحث عن العمل الذي
يتالءم مع �إمكانياته للح�صول على الك�سب
�ضره تركه لذلك
ف ��إن واءم��ه ا�ستمر به وان ّ
كان الإن�سان مختار ًا في التوجه نحو الفعل �أو
الترك ,بما وهبه اهلل من العقل المميز وجعله
مناط التكليف ال�شرعي.
ل��ذا ,ف��ان م�س�ألة القدر لي�ست للفرار من
التكليف والم�س�ؤولية بل هو لإنقاذ النا�س من
الفخر وال��غ��رور ول��ه��ذا دخلت �ضمن م�سائل
الإيمان(.((7
المطلب الثاني:الإيمان والأخذ بالأ�سباب
الإن�سان م�أمور بالأخذ بالأ�سباب ،بعد التوكل
على اهلل  ،و�إيمانه المطلق ب�أن بيده �سبحانه
كل �شيء .و�أن الأ�سباب لي�س بمقدورها �إعطاء
النتائج �إال ب�إذن من اهلل �سبحانه وتعالى ،فالذي
خلق الأ�سباب هو الذي خلق النتائج والثمار.
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فااللتفات �إلى الأ�سباب ،واعتبارها موثرة في
الم�سببات� ،شرك في التوحيد ومحو الأ�سباب
�أن تكون �أ�سباب نق�ص في العقل ،والإعرا�ض
عن الأ�سباب الم�أمور بها قدح في ال�شرع(.((7
ويعلق �شارح العقيدة الطحاوية على هذا
ظن بع�ض النا�س �أن التوكل
المو�ضوع قائال (وقد ّ
ينافي االكت�ساب وتعاطي الأ�سباب ،و�أن الأمور
�إذا كانت مقدرة فال حاجة �إلى الأ�سباب وهذا
فا�سد ف�إن االكت�ساب منه فر�ض ،ومنه م�ستحب
ومنه مكروه ومنه حرام .وقد كان النبي محمد
() �أف�ضل المتوكلين يلب�س ثياب الحرب،
ويم�شي في الأ�سواق لالكت�ساب(.((8
يقول ابن القيم( :ال تتم حقيقة التوحيد �إال
بمبا�شرة الأ�سباب التي ن�صبها هلل تعالى . .و�إن
تعطيلها يقدح في نف�س التوكل . .و�إن تركها
عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب
على اهلل في ح�صول ما ينفع العبد في دينه
ودنياه ،ودفع ما ي�ضره في دينه ودنياه ،والبد
في هذا االعتماد من مبا�شرة الأ�سباب �إال �إذا
كان معطال للحكمة وال�شرع ،فال يجعل العبد
عجزه توكال عجزا(.((8
�أن الجزء االختياري (الأخذ بالأ�سباب) ال
ينافي القدر ،بل �أن القدر ي�ؤيده ذلك لأن القدر
ن��وع من العلم الإلهي وق��د تعلق العلم الإلهي
باختيارنا ،ولهذا ي�ؤيد االختيار وال يبطله(.((8
مما تقدم ف ��إن الإي��م��ان بالق�ضاء والقدر
ال ينافي �إط�لاق� ًا الأخ��ذ بالأ�سباب المختلفة
لتحقيق ال���رزق ،فعدم الأخ���ذ بالأ�سباب هو
قدح في التوكل وه��ذا يعني قدح في التوحيد
وتعطيلها تعطيل للإيمان وللوظيفة الرئي�سة
التي خلق الإن�سان من �أجلها وهي الخالفة في
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الأر�ض هذا من جانب.
م��ن جانب �آخ���ر ،يحتم الإي��م��ان بالق�ضاء
والقدر ا�ست�سالم العبد لنتيجة �سعيه بعد الأخذ
بالأ�سباب ف�إن كان خيرا �شكر و�إن كان �ضرا
�صبر ور�ضي بما ق��در اهلل فهذه النتيجة قد
تكون اختبار ًا له من ناحيه الإيجاب وال�سلب
على حد �سواء .
تلعب الأمور القدرية الدور ذاته في تفاوت
الرزق وفقا لم�شيئة اهلل �سبحانه وتعالى ،وحكم
جليلة منه يمكن �إدراجها في الآتي(:((8
�إ�صالح حال الدنيا قال تعالى ﭽ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(.((8

م�����س��اع��دة ال��ن��ا���س لبع�ضهم البع�ض قال
تعالى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ( ،((8ويعني
ذلك �أن اهلل خلق النا�س على درجات في الرزق
والعلم والمهنة من �أج��ل تحقيق التبادل في
المنافع التي تختلف باختالف الأفراد.
لغــر�ض االبـتـــالء واالخـتـبــــار قــال تـعـــالى

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﭼ(.((8
الخاتمة

عني الإ���س�لام بطلب ال��رزق ،وتفاوت ر�أي
العلماء في وج��وب��ه ,ف��الإم��ام ال�شيباني جعل
االكت�ساب �سببا للعبادة بل ا�ستدل من بع�ض
وعده
القواعد على كون طلب ال��رزق فر�ضا ّ .
الإمام النور�سي نوعا من العبادة .وحدد الإ�سالم
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طلب الرزق ب�ضوابط معينة في �إطار اهتمامه
ب��ه ،ف�أمر ب�إخال�ص التوكل على اهلل وح�صر
طرق االكت�ساب بال�سعي ,و�أق��ر تفاوت الرزق
بين العباد وجعله م�س�ؤولية فردية ابتداء ،ثم
م�س�ؤولية الدولة �شرعا .وتبين من البحث ب�أن
التوكل ال يتنافى �إطالق ًا مع الأخذ بالأ�سباب،
فهما مقترنان ,بداللة الكتاب وال�سنة المطهرة،
و�سنن الأنبياء من قبل ،وكذلك فعل ال�صحابة
(ر�ضي اهلل عنهم) ومن ثم التابعين رحمهم
اهلل.
لقد ع��ال��ج الإ���س�لام وم��ن خ�لال��ه ر�سائل
النور�,إ�شكالية العالقة بين الأخ��ذ بالأ�سباب
والتوكل وربط ذلك بالقدر ،وات�ضح من خالل
البحثّ � ,إن دين الو�سطية �أراد لخليفة اهلل في
�أر���ض��ه �أن يمار�س دوره الطبيعي في الحياة
وال�سعي من �أج��ل تنفيذ واج��ب الخالفة دون
�إف��راط �أو تفريط .و�إن الباري �سبحانه كفل
الرزق� ,إال �أنه ح ّتم ال�سعي من �أجل الح�صول
عليه .وقد ج�سدت هذه العالقة المتوازنة في
ر�سائل النور ،مما يحتم �أن تكون دليل عمل
لل�شعوب الإ�سالمية لتحث الخطى من �أجل
ال�سعي للنهو�ض بواقعها و�إدراك المكانة التي
ر�سمها الباري لها .و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل
رب العالمين.
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�أعمال الم�ست�شرق جورج فايدا
حول التراث الإ�سالمي
د .عبد الواحد جهداني

جامعة ابن زهر � -أغادير  -المغرب
تقديم:
في �إطار م�شروعنا حول �أعالم اال�ست�شراق الغربي عامة ،والفرن�سي خا�صة� ،سبق لنا �أن �أنجزنا
مقالة تعريفية مو�سعة بالم�ست�شرق الفرن�سي ج��ورج فايدا باعتباره �أح��د الوجوه الغربية البارزة
في مجال ال�ت��راث((( .وفي هذه المقالة الثانية �سنحاول �أن نقدم للقارئ العربي �أهم �إنتاجات هذا
الم�ست�شرق حول التراث الإ�سالمي ،وقبل ذلك� ،سن�سوق موجزا لحياته وم�سيرته العلمية.
�أوال :محطات من حياته وم�سيرته العلمية(((:

1ـ المرحلة المجرية:
ول ��د ج���ورج (ي��ه��ودا �أري � ��ح) ف��اي��دا بمدينة
بوداب�ست عا�صمة المجر ف��ي  18نونبر 1908
من عائلة يهودية محافظة .وتابع فيما بين �سن
الرابعة ع�شرة والواحدة والع�شرين درا�سته بثانوية
المعهد اليهودي حيث در�س الآداب القديمة،ثم
التحق بالمعهد نف�سه ليتتلمذ على كبار �أ�ساتذة
«العلوم اليهودية» ،و�سيمكنه ذلك من االلتحاق
فيما بين  1928-1927بجامعة بوداب�ست  -ق�سم
الدرا�سات ال�شرقية  -حيث تتلمذ على الأ�ستاذ
جوليو�س نيمت  ،Julius Némthوفي الوقت ذاته
بد�أ �أي�ضا درا�سته للغة العربية والتركية .وفي �سبيل
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تعميق درا�سته وتخ�ص�صه بالدرا�سات ال�شرقية،
توجه فايدا �سنة � 1928إلى فرن�سا لمتابعة درا�سته
بالمعهد الإ�سرائيلي بباري�س.
ومن �أه��م ال�شخ�صيات العلمية التي �أث��رت في
م�سيرة جورج فايدا العلمية وتوجهه الفكري منذ
هذه الفترة نجد �شخ�صيتين يهوديتين:
لودفيكبالو،((()1936-1861( Ludwig Blauمدير المجمع الديني اليهودي ببوداب�ست والذي
�أ�شــــرف لمـــدة تزيـــد عـــلى �أربعــين �سنـــة عــلى
المجلــــــة الدوريـــة الهـنـغــاريــــة للعلـــوم اليهوديـــــة
 Magyaar Zsido Szemleالمتخ�ص�صة في الثقافة
اليهودية.
 -وال�شخ�صية الثانية  -و هي الأكثر �أهمية و

�أعمال
الم�ست�شرق
جورج
فايدا
حول
التراث
الإ�سالمي

الأكثر ت�أثيرا  -هي برنار هيلر Bernard Heller -
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فيه وهو ي�شتغل حول ابن حزم الأندل�سي في يوم 11
(((1
�أكتوبر .1981
وخ�ل�ال عملـه ب�ه��ذا الق�سم،وبالإ�ضافـة �إلى
�أبحاثه المتعلقة بالمخطوطات العربية� ،أقــــام
ج���ورج ف��اي��دا ال�ل�ب�ن��ات الأول � ��ى لـــم�شروع مهم
وط�� �م� ��وح ي��ح��م��ل ا�� �س� �ـ ��م «�أع� � �ل� ��ام ال� �ع� �ـ ��رب»
 ONOMASTICON ARABICUMويهدف هذا
الم�شروع �إلى �إن�شاء بنك للمعلومات خا�ص ب�أعالم
الح�ضارة الإ�سالمية من القرن الأول �إل��ى القرن
العا�شر(.((1
وبجوار هذه الأن�شطة والمهام المتعددة ،كان
فايدا حتى وفاته م�س�ؤو ًال عن الق�سم العربي والعبري
للمخطوطات بالمكتبة الوطنية الفرن�سية بباري�س.
يعتبر ج��ورج ف��اي��دا م��ن �أغ ��زر الم�ست�شرقين
والباحثين الفرن�سيين �إنتاجا ،ف�أعماله و�أبحاثه
المختلفة  -مابين كتاب ومقالة طويلة �أو ق�صيرة
�أو عر�ض نقدي لكتاب ما  -تناهز الأل��ف( .((1كما
يمكن اع�ت�ب��اره م��ن �أواخ ��ر ال��وج��وه اال�ست�شراقية
المو�سوعية ال �ت��ي �أل �م��ت ب�م�ج��االت م�ت�ع��ددة من
الح�ضارة الإ��س�لام�ي��ة� ،ساعده ف��ي ذل��ك تكوينه
النقدي -التاريخي الذي �أر�ست المدر�سة الألمانية
الفيلولوجية دعائمه ومناهجه.
تتوزع �أع�م��ال و�أب�ح��اث فايدا مابين مجالين:
�أبحاث في مجال الدرا�سات اليهودية و�أبحاث في
مجال الدرا�سات الإ�سالمية،خالل الفترة الزمنية
ال �ت��ي يطلق عليها ف��ي ال�ف�ك��ر ال �غ��رب��ي «ال �ق��رون
الو�سطى»(.((1
ويعتبر فايدا بالن�سبة لكثير من الباحثين اليهود
الفرن�سيين �أ�ستاذ الدرا�سات اليهودية بفرن�سا خالل
القرن الع�شرين بال منازع(.((1

(� ،((()1943-1871أح ��د ت�لام��ذة الم�ست�شرق
الم�شهور جولدزيهر ( .)1861-1936وهو الذي
كتب في دائرة المعارف الإ�سالمية  -التي ين�شرها
الم�ست�شرقون الغربيون  -المقاالت حول ال�شخ�صيات
المذكورة في التوراة ،وهو نف�س العمل الذي قام به
فايدا في الطبعة الثانية لهذه المو�سوعة((( ،وبتوجيه
من �أ�ستاذه هيلر �سيتوجه فايدا �إل��ى الدرا�سات
الإ�سالمية.
 - 2المرحلة الفرن�سية:
في باري�س وبجامعة ال�سوربون �سيح�صل فايدا
في �سنة  1931على الإج��ازة في الآداب ،وبعدها
على الجن�سية الفرن�سية ،وفي �سنة  1933على دبلوم
المدر�سة الوطنية للغات ال�شرقية(((.
وف ��ي  22ي��ون�ي��و � 1933سيناق�ش ف��اي��دا �أول
ر�سالة جامعية له بالمدر�سة التطبيقية للدرا�سات
العليا تحت �إ��ش��راف �أ�ستاذه موري�س ك��ودف��ري -
دومومبين((( بعنوان :المانوية لدى بع�ض ال�شعراء
بداية الخالفة العبا�سية.
بعد انتهاء «الحرب الغربية الثانية»(((� ،سيناق�ش
فايدا �سنة  -1946 -بجامعة ال�سوربون ر�سالته
للدكتوراه وال�ت��ي تحمل ع�ن��وان «النظام العقدي
والفل�سفي لدى يهودا بن ن�سيم بن مالكا».
عندما تم ت�أ�سي�س الق�سم العربي معهد «بحوث
وتاريخ الن�صو�ص»((( �سنة  1940برعاية الم�ست�شرقين
(((1
الم�شهورين ريجي�س بال�شير Regis Blachère
 �صاحب الدرا�سات حول القر�آن  -وجان �سوفاجي ،((1( Jean Sauvagetالباحث في مجال التاريخ
الإ�سالمي،عهد ب�إدارته �إلى جورج فايدا حيث بقي
فايدا رئي�سا لهذا الق�سم منذ ت�أ�سي�سه حتى توفي
38
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كما نبغ فايدا  -خالل هذه الفترة -في مجال
الدرا�سات العربية والإ�سالمية ،ويعتبر  -في نظرنا-
رائدا بفرن�سا في مجالين وهما:
 مجال طرق نقل المعرفة Transmission du savoirفي الح�ضارة الإ�سالمية.
 مجال التراث العربي المخطوط(.((1ثانيا� :أعمـاله حول الثرات الإ�سالمي

(((1

1931
 رواية ق�صة �أهل الكهف في الأدبيات الإ�سالمية،مجلة الدرا�سات اليهودية.)466-463(111 ،
1932
 م�صدر عربي ل�سعدية :كتاب ال��زه��رة لأبىب�ك��ر ب��ن داود ،مجلة ال��درا� �س��ات ال�ي�ه��ودي��ة112 ،
(.)150-145
1933
 ال�ط��ائ�ف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ال �م��روان �ي��ة ببامير،ح �� �س��ب ب � ��ارت � ��ول � ��د(( ،)((1وه � ��ي ت��رج �م��ة من
ال��رو� �س �ي��ة ق ��ام ب �ه��ا ف ��اي ��دا] .م�ج�ل��ة ال��درا� �س��ات
الإ�سالمية.)300-295(7،
1934
 ال � �م � �ه� ��ن ب� �ت ��رك� �ي ��ا م � ��ن خ� �ل ��ال كتابينلكوردلف�سكيج  ،Gordlevskijمجلة الدرا�سات
الإ�سالمية.)88-79(8،
1935
 «يهودي  -عربي»:ج .1م �ل �ح��وظ��ات ح� ��ول ب �ع ����ض االقتبا�سات
التوراتية عند ابن قتيبة،
ج.2ح� ��ول ال�م��وق��ف ال��دي�ن��ي لحيفي البلخي،
مجلة الدرا�سات اليهودية.)91 -68( 99،
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 حول و�ضعية اليهود والم�سيحيين با�شبيليةبداية القرن 12م ،مجلة الدرا�سات اليهودية99 ،
(.)129-127
 ال��و��ض�ع�ي��ة ال �ح��ال �ي��ة ل�ل�ب�ح��وث ح ��ول �أ�صلالإ�سالم ،مجلة اال�ستنتاجات185( 9 ،ـ.)195
1937
 ال�ي�ه��ود و الم�سلمون م��ن خ�ل�ال الحديث،المجلة الآ�سيوية57( 229 ،ـ.)127
 «يهودي  -عربي»:ج  .3ال�شيطان في البحر،
ج .4رواي � � ��ة ع��رب �ي��ة ال� �س �ت �� �ش �ه��اد الإخ� � ��وة
المقابيين( ،((2مجلة الدرا�سات اليهودية-68(101،
�أعمال
.)91
الم�ست�شرق
1938
جورج
 ن�صو�ص من المزامير من خالل كتاب عليفايدا
بن ربن الطبري� ،ضمن الأعمال المهداة �إلى د .بلو
حول
الجو�س ،بوداب�ست( 298-295،بالمجرية).
التراث
 ال�صوم الإ�سالمي و ال�صوم اليهودي ،االتحاد الإ�سالميالجامعي اليهودي ال�سنوي.)385-367( 13-12 ،
 �أب��راه��ام برحا وال�ف��اراب��ي ،مجلة الدرا�ساتاليهودية.)119-113( 104 ،
 ال��زن��ادق��ة ف��ي ب�لاد الإ� �س�لام ب��داي��ة الع�صرالعبا�سي ،مجلة الدرا�سات ال�شرقية (�إيطاليا)17،
(.)229-173
1941
 محا�ضرة حول �إله القبالة المجهول وم�صادرهالإ�سالمية ،المجلة الآ�سيوية.)221-220(233،
 معهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص وق�سمه العربي،مجلة الدرا�سات الإ�سالمية.)150-145( 15 ،
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القرون الو�سطى ،مجلة النقد.)851-884(4 ،
 المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية،مجلة الدرا�سات الإ�سالمية.)94-89(17،
 مجموع ن�صو�ص تاريخية يهودية-مغربية،]1ه�سبري�س.)358-311( 35،
 ن�شرة ح��ول انت�صار بايزيد الثاني ،المجلةالآ�سيوية.)102-87( 236 ،
 �أح��د �أب�ط��ال ال�سينوية :م�شكلة هوية الإلهوالمـحرك الأول مـن خالل ر�سالة يهودية  -عربية
م��ن ال�ق��رن 13م غير من�شورة ،المجلة الطومية،
.)508-480(68
1949
 هل ذكر ابن ر�شد التلمود؟� ،أر�شيفات تاريخعقائد و�آداب القرون الو�سطى.)270-267(27 ،
 مجموع ن�صو�ص تاريخية يهودية-مغربية ،]2ه�سبري�س.)188-139(36 ،
 ح��ول بع�ض الم�سائل :الإي�م��ان والعقل فيالفل�سفة اليهودية ف��ي ال�ق��رون الو�سطى ،مجلة
الفكر اليهودي.)115-100(1،
 درا�سات حول �سعديا:.1مراجعة نقدية لـ« كتاب الأمانات واالعتقادات»
ل�سعديا من خالل ترجمتين حديثين.
.2ح��ول مفهوم «الإي�م��ان» عند �سعديا ،مجلة
الدرا�سات اليهودية.)102 -68(109 ،
 موافقة الفل�سفة لل�شريعة ليو�سف بن �أبراهامبن وقار(� ،]1 ،((2سفاراد.)350-311(9 ،
1950
 ف�ه��ر���س ال�م�خ�ط��وط��ات ال�ع��رب�ي��ة بالجمعيةالآ�سيوية ،المجلة الآ�سيوية.)29-1(238 ،

1944
 م�شكلة الحقيقة ف��ي الفل�سفة اليهودية-العربية ،حوليات المدر�سة التطبيقية للدرا�سات
العليا(.)1945-1944
1945
 الملكيين( ((2في الميتولوجيا الإ�سماعيلية،المجلة الآ�سيوية 183-173( 234 ،و .)447
 ق���ص�ت��ان م��ن ق���ص����ص الأن �ب �ي��اء م��ن خاللالأح � � ��ادي � � ��ث ال �� �ش �ي �ع �ي��ة الإم � ��ام� � �ي � ��ة ،درا�� �س ��ات
يهودية.)133-124(106،
1946
 ع�ق��ائ��د ال �ق��رائ �ي��ن الأق��دم �ي��ن :م�صادرهااليهودية والإ�سالمية ،حوليات المدر�سة التطبيقية
للدرا�سات العليا (.)1947-1946
 رواية عبرية غير معروفة للدوائر الموهومةللبطليو�سي� ،ضمن الأعمال المهداة �إلى عمناويل
لو.)204-202( ،
1947
 محا�ضرة :ن�صو�ص يهودية  -عربية متعلقةب �ت��اري��خ ال �ق �ب��ال��ة ،ح��ول�ي��ات ال�م��در��س��ة التطبيقية
للدرا�سات العليا(.)1948-1947
 مداخلة ح��ول تاريخ النبي �إدري����س ،المجلةالآ�سيوية.)170( 237 ،
1948
 ح ��ول ب�ع����ض ال�ع�ن��ا��ص��ر ال �ي �ه��ودي��ة وال�شبهال �ي �ه��ودي��ة ف��ي ال �م��و� �س��وع��ة ال���س�ح��ري��ة للبوني،
�ضمن الأع�م��ال المهداة للم�ست�شرق جولدزيهر،
.392-378/1
 العلوم وال�شعر اليهوديان في الأندل�س �إبان40
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 م�ل�اح �ظ��ات ح� ��ول ت ��اري ��خ الأدب العربيل� �ب ��روك� �ل� �م ��ان ،]1 ،ال �م �ج �ل��ة الآ�� �س� �ي ��وي ��ة238،
(.)236-225
 م � �ح� ��اول� ��ة ل �ل �ت �ع ��ري ��ف ب � � � � ��الأدب ال� �ع ��رب ��يب�أفريقيا الغربية ،مجلة المجتمعات الأفريقية،
.)238-229(20
 م�ل�اح �ظ��ات ب �ب �ل �ي��وغ��راف �ي��ة م �غ��رب �ي��ة ،]1ه�سبري�س.)216-208(37 ،
 ح��ول مخطوطات البحر الميت  ،]1مجلةالدرا�سات اليهودية.)122 -118(110،
 م�لاح �ظ��ات ح ��ول م�ج��ام�ي��ع المخطوطاتالعربية بالمكتبة الوطنية بباري�س ،مجلة درا�سات
�شرقية.)10-1(25،
 م��واف �ق��ة ال�ف�ل���س�ف��ة ل�ل���ش��ري�ع��ة ل�ي��و��س��ف بن�أبراهام ابن وقار ،]2 ،مجلة �سفاراد71-25(10،
و.)323-281
1951
 مارك الطليلي ،مترجم �أعمال ابن تومرت ،]1مجلة الأندل�س ،140-99(16،و.)307-259
 مالحظات اب��ن �سينا ح��ول عقيدة �أر�سطو،المجلة الطومية.)406-346(51،
1952
 مارك الطليلي ،مترجم �أعمال ابن تومرت ،]2مجلة الأندل�س.)99-30 ،56-1(17 ،
 م�ل�اح �ظ��ات ح� ��ول ت ��اري ��خ الأدب العربيلبروكلمان ،]2 ،المجلة الآ�سيوية.)36-1(240،
 وث�ي�ق��ة وق��ف م��ن م��رع����ص ،مجلة ��ش��رق5 ،(.)59-47
 درا�� �س ��ات ح��دي�ث��ة ح ��ول اب ��ن ��س�ي�ن��ا ،المجلة�آفاق الثقافة والتراث 41

الآ�سيوية.)59-47(240 ،
 ح��ول الر�شدية ال�ي�ه��ودي��ة ،مجلة �سيفاراد،3(12ـ.)29
 يهودا بن ن�سيم بن مالكا :فيل�سوف يهوديمغـربي  ،]1مجلة ه�سبري�س.)458-407(39،
1953
 يهودا بن ن�سيم بن مالكا :فيل�سوف يهوديمغـربي  ،]2مجلة ه�سبري�س]3 ،)183-119(40،
(.)509-441
 ن�سختان من مخطوط محاكمات لقطبالدين التهتاني� ،ضمن منتخبات،المعهد الفرن�سي
للآثار ال�شرقية القاهرة] ،في ذكرى ابن �سينا ،ج
�أعمال
.32-31/4
الم�ست�شرق
1954
جورج
 مكتبة الجيب لأدي��ب عثماني من هنغاريا،فايدا
المجلة ال�شرقية الهنغارية.)106-103(3 ،
حول
 ب�ع����ض �إج� � ��ازات ال� �ق ��راءة ف��ي المخطوطةالتراث
العربية الوطنية في باري�س  :1رواية كتاب الخراج الإ�سالمي
ليحي بن �آدم ،مجلة �أربيكا.)342-337(1 ،
 �إ�� �ض ��اف ��ات وت �� �ص �ح �ي �ح��ات ل �ل �ف �ه��ر���س العامل�ل�م�خ�ط��وط��ات ال�ع��رب�ي��ة باال�شتراك م��ع ريتر]،
ال�شرق.)164-162(7،
 ب�ب�ل�ي��وغ��راف�ي��ا اب��ن ��س�ي�ن��ا ،مجلة الدرا�ساتالإ�سالمية.)165-163(22 ،
 مالحظات ببليوغرافية مغربية  ،]IIمجلةه�سبري�س.)377-365( 51،
 قطع عربية ج��دي��دة م��ن تعليق دون��ا���ش بنت�م�ي��م ع�ل��ي « ك �ت��اب ال �م �ب��ادئ» ،مجلة الدرا�سات
اليهودية.)61-37(113 ،
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 �أربعة �أربعون حديثية] غير م�شهورة ،مجلة�أربيكا.)41-34( 4،
 رواي ��ة ك�ت��اب» الكفاية ف��ي معرفة الرواية»للخطيب البغدادي ،مجلة �أربيكا.)307-304(4 ،
 ح��ول مجموع دم�شقي م��ن القرن7هـ13/ممخطوط الزيتونة رقم  ،]5032المجلة الآ�سيوية،
.)146 - 135( 245
1958
 ح��ول بع�ض الن�صو�ص الملحمية العربية،مجلة �أربيكا.)294-293( 5 ،
 ر�سالة �إ�سماعيلية ب��رواي��ة عبرية-عربية:ر� �س ��ال ��ة ال� �ج ��وه ��ري ��ن ،ال�م�ج�ل��ة الآ���س��ي��وي��ة246،
(.)466-459
 المخطوطات العربية ال�م��ؤرخ��ة بالمكتبةالوطنية بباري�س ،الن�شرة الإخبارية لمعهد بحوث
وتاريخ الن�صو�ص47(7 ،ـ.)69
1959
 �أ��س�م��اء �شيوخ الخليفة النا�صر ل��دي��ن اهلل،مجلة �أربيكا.)177-173( 6،
 ح��ول بع�ض الن�صو�ص العربية الطبية فيروايات يهودية ،مجلة �أربيكا.)311-310( 6،
 ت�ل�م�ي��ذ � �س��وري ل �ل��رودان��ي ،مجلة �أربيكا6،(.)312-311
 و�صف قبة �صخر بيت المقد�س من خاللكتاب « الم�سالك والممالك » للمهلبي ،المجلة
الآ�سيوية193 247 ،ـ.)202
 رواي��ة عبرية لكتاب «الملخ�ص ف��ي الهيئةلمحمود بن محمد بن عمر الجغميني» ،المجلة
الآ�سيوية.)478-471( 247 ،

 الروايتان العبريتان لبحث ابن ر�شد حولال�ع�ل��م الإل �ه��ي ،مجلة ال��درا��س��ات اليهودية113 ،
(.)67-63
 ح��ول مخطوطات البحر الميت ،]2مجلةالدرا�سات اليهودية.)70-67( 113،
1955
 �إج ��ازات ال�سماع ف��ي المخطوطات العربيةبالمكتبة الوطنية بباري�س ،مداخلة �ضمن الم�ؤتمر
الدولي  23للم�ست�شرقين بكمبريدج،غ�شت ،]1954
الن�شرة الإخبارية لمعهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص،
.)110-107( 3
 المخطوطات العربية المقتناة حديثا منطرف المكتبة الوطنية بباري�س ،الن�شرة الإخبارية
لمعهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص.)75-73( 4،
1956
 م�خ�ط��وط « ك �ت��اب دالئ ��ل ال�ن�ب��وة « لجعفرال �م �� �س �ت �غ �ف��ري»�� ،ض�م��ن ك �ت��اب��ات ��ش��رق�ي��ة مهداة
للم�ست�شرق الإي� �ط ��ال ��ي] ل �ي �ف��ي دي �ل�ا ف �ي��دا.
.572-567/2
 ع�ل��ى ه��ام����ش ال���س�ي��رة ال��ذات�ي��ة الب��ن عربي،مجلة �أربيكا.)437( 3 ،
 روايات مدح زين العابدين ،المجلة الآ�سيوية،.)427-433( 244
 مالحظات ح��ول م�ؤلفات محمد المرابطالدالئي ،مجلة ه�سبري�س.)216-215( 63،
1957
 خ�ل�ا�� �ص ��ة غ� �ي ��ر م� �ع ��روف ��ة ح� � ��ول ال ��وح ��يوال�ف�ل���س�ف��ة «:ك�ن��ز ال�ع�ل��وم » لمحمد ب��ن ع�ل��ي بن
تومرت الأندل�سي� ،ضمن  -الأعمال المهداة للوي�س
ما�سينيون.374-359/3 ،-
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 ح��ول خلود ج��زاء ث��واب القبر ف��ي العقيدةالإ� �س�لام �ي��ة (ن ����ص ل� ��داود ال�م�ق�م����س) ،درا�سات
�إ�سالمية.)38-29(11،
1960
 مالحظات لغوية على هام�ش ق�صة حي بنيقظان ،مجلة �أربيكا.)87 - 85(7 ،
1961
 م�ساهمة بع�ض الن�صو�ص اليهودية-العربيةف��ي ال �ت �ع��رف ع�ل��ى ح��رك��ة الأف� �ك ��ار ف��ي الإ�سالم
�إب��ان القرن 3ه �ـ9/م� ،ضمن �أعمال م�ؤتمر« :تكون
الإ���س�ل�ام»� ،سترا�سبورغ 14-12 ،يونيو ،1959
باري�س87( ،1961،ـ.)91
 ن�ظ��رة ف��ي ك�ت��اب التوحيد للكليني ،المجلةال�شرقية الهنغارية.)234-232(12 ،
 لمحات حول التاريخ الأدبي في القرن 7هـ13/ممن خالل كتاب معجم ال�شيوخ للدمياطي» ،مجلة
�أربيكا.)99-98( 8 ،
 ر��س��ال��ة م�ف�ق��ودة ل�ل���ش��اذل��ي ،مجلة �أربيكا8،(.)100
 الحروف والأ��ص��وات في اللغة العربية عند�أبي حاتم الرازي ،مجلة �أربيكا .)130-113( 8
1962
 م�ؤلف مغاربي في نقد اليهودية�« :أحكام �أهلال��ذم��ة» لل�شيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي،
�ضمن «درا��س��ات �شرقية مهداة �إل��ى ذاك��رة ليفي
بروفن�سال».813-805/2 ،
 الو�سط اليهودي ببغداد� ،أربيكا 393-389/9العدد الخا�ص بمنا�سبة مرور � 1200سنة على بناء
بغداد].
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�إ�سحاق بن علي التاج جمال الدين البكري الملتاني
البكري ،المجلة الآ�سيوية.)233-215(250،
1963
 م�ل�اح �ظ��ات ح� ��ول خ ��زائ ��ن المخطوطاتال�ع��رب�ي��ة بمكتبة الإ� �س �ك��وري��ال ،مجلة الأندل�س،
.)94-61(28
 ق�ط�ع�ت��ان ع��رب�ي�ت��ان ج��دي��دت��ان ح��ول تعليقدونا�ش بن تميم على �سفر يت�صيرا ،مجلة الدرا�سات
اليهودية.)162-149(72 ،
 ق �ط �ع �ت��ان م ��ن الأ�� �ص ��ل ال �ع��رب��ي ل � �ـ» دالل ��ةالحائرين» ،مجلة الدرا�سات اليهودية.)163(72 ،
1964
�أعمال
 ك �ي��ف ك� ��ان ال �ف �ي �ل �� �س��وف ال �ي �ه ��ودي مو�سىال�ن��رب��ون��ي �� -ش��ارح اب��ن طفيل  -يفهم �شطحات الم�ست�شرق
جورج
ال�صوفية� ،ضمن «�أعمال الم�ؤتمر الأول للدرا�سات
فايدا
العربية والإ�سالمية» (مدريد).)135-129( ،
حول
 ح ��ول ب�ع����ض م�ل�ام��ح ال�ف�ل���س�ف��ة اليهوديةالتراث
ب�إ�سبانيا خ�لال القرن 14م� ،ضمن �أعمال جمعية الإ�سالمي
الإ�سبانية لفل�سفة القرون الو�سطى.)53-41(8 ،
1965
 م�ل�اح� �ظ ��ات م ��وج ��زة ح � ��ول « ر�� �س ��ال ��ة فيال�ع�ل��وم » لأب ��ي ح�ي��ان ال�ت��وح�ي��دي ،مجلة �أربيكا،
.)199-169/12
 معجم ال���ش�ي��وخ« :تحفة �أه ��ل ال�ح��دي��ث في�إي�صال �إج ��ازة القديم بالحديث» لمن�صور ابن
�سالم وجيه الدين الهمذاني ،المجلة الآ�سيوية،
.)406-341(253
 حول عبارة غير معروفة للفارابي في «داللةالحائرين» ،المجلة الآ�سيوية.)50 -43(253 ،
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1966
 �شهادة الماتريدي حول عقيدة المانويين(،((2والدي�صانية( ،((2والمرقيونية( ،((2مجلة �أربيكا،
 38-1(13و .)128-113
 ر�سالة غير من�شورة لل�سلفي ،الن�شرة الإخباريةلمعهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص.)92-85(14 ،
 � �ش �ه��ادة غ �ي��ر م �ع��روف��ة ح ��ول «الفيل�سوفالع�صامي» ،مجلة الأندل�س.)382-379(31 ،
 الت�صوف ال�ي�ه��ودي والت�صوف الإ�سالمي،مجلة الكرا�سات الجديدة.)38-34(2 ،
 ال �م �ع��رف��ة ال �ف �ط��ري��ة هلل ع �ن��د الجاحظونقدها من طرف المعتزلة ،درا�سات �إ�سالمية،
.)33-19(24
 اليهودية ما بعد ال�ت��وراة :م�شكلة المعرفةعند �سعديا والمفكرون الم�سلمون المعا�صرون،
حوليات المدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا،
(.)1967-1966
1967
 حول نظرية المعرفة عند �سعديا: ]1م��رات��ب المعرفة ،النظر ،المعتزلة �أمام
ال�شك ،ال�سنة م�صدر للمعرفة ،م�شكلة م�صادر
المعرفة وقيمتها في « كتاب التوحيد « للماتريدي،
مجلة الدرا�سات اليهودية.)189-135(126 ،
 حول نظرية المعرفة عند �سعديا: .]2ال� �ف ��اراب ��ي :ق�ي�م��ة ال �م �ع��رف��ة الجدلية
ع �ن��د ال � �ف ��اراب ��ي ،م�ج�ل��ة ال ��درا�� �س ��ات اليهودية،
.)397-375(126
1968
 -ال�م�غ��ام��رة ال�م��أ��س��اوي��ة ل�ق��ا���ض م�غ��رب��ي في

م���ص��ر ال�ف��اط�م�ي��ة (ع�ت�ي��ق ب��ن ع �م��ران الربعي)،
�أربيكا.)5-1(15،
 �أبو الم�ؤيد الموفق الها�سي ور�سالة مفقودةلأحمد الغزالي ،مجلة �أربيكا.)210-209(15 ،
 �صورة اليهودي من خالل ال�سنة الإ�سالمية،مجلة الكرا�سات الجديدة.)7-3(14-13 ،
 م�ؤلف جدلي م�سيحي  -عربي �ضد اليهودمن�سوب �إلى �أبراهام التبريادي ،الن�شرة الإخبارية
لمعهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص ،الأعمال المهداة
�إلى ج.فييار] 137(15ـ.)150
1969
من�شورات جديدة لن�صو�ص عربية في المنطق،
المجلة الآ�سيوية.)194-189(257 ،
1970
 م���س��أل��ة ر�ؤي� ��ة اهلل ل ��دى ب�ع����ض الم�ؤلفينال�شيعة� ،ضمن �أعمال م�ؤتمر �سترا�سبورغ :الت�شيع
الإمامي.)54-31( ،
 م���ش�ي�خ��ة اب ��ن ال �خ �ط��اب ال� � ��رازي :للتاريخال�سني في م�صر الفاطمية ،ن�شرة درا�سات �شرقية،
.)99-21(23
 برنامج عالم عثماني من القرن 18م� ،أوراق�شرقية.)301-297(12 ،
 �شرح مجهول لـ« :كتاب لإ�شارات و التنبيهات»البن �سينا ،المجلة الآ�سيوية.)45-43(258 ،
 اللغة والفل�سفة و ال�سيا�سة و ال��دي��ن منخ�لال كتاب جديد لأب��ي ن�صر ال�ف��اراب��ي ،المجلة
الآ�سيوية.)260-247( 258 ،
 � �ص �ف��ة الإرادة م ��ن خ �ل��ال م �� �ص��در غيرمعروف(يو�سف الب�صير) ،درا�سات �إ�سالمية عدد
خا�ص بجوزيف �شاخت].)268-257(31 ،
44
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1971
 م���ش�ي�خ��ة ع �ب��د ال� �ق ��ادر ال �ي��ون �ي �ن��ي ،المجلةالآ�سيوية.)246 - 223( 259 ،
 منتخب ح��ول ال�صداقة من�سوب للثعالبي،مجلة �أربيكا.)213- 211(18 ،
 الفل�سفة اليهودية بالأندل�س� ،ضمن كتاب«التراث ال�سفرادي(.111- 81،»((2
1972
 ك�ت��اب «م �ع��ارج ال�ق��د���س ف��ي م ��دارج النف�س»المن�سوب للغزالي وكتابات ابن �سينا ،مجلة درا�سات
�شرقية �إ�سرائيلية.)473-470(2 ،
 م���س��ال��ة ر�ؤي ��ة الإل ��ه ع�ن��د ي��و��س��ف الب�صير،��ض�م��ن ك �ت��اب «ال�ف�ل���س�ف��ة الإ� �س�لام �ي��ة وال��ت��راث
الكال�سيكي» ،الأعمال المهداة �إلى ريا�شارد ويلزر
.489-473،Walzer
1973
 كلمات حول رواية عربية لكتاب طبي تركي-عثماني من القرن 17م (غاية البيان البن �سلوم)،
ن�شرات �شرقية .)349-345(27
 علم الكالم في الفكر الديني اليهودي للقرونالو�سطى ،مجلة تاريخ الأديان.)160-143( 132 ،
1974
 �� �س ��ت � � �ش � �ه� ��ادات ال� ��� �س� �م ��اع م � ��ن ب �ل ��اد ماب �ي��ن ال �ن �ه��ري��ن ال�ع�ل�ي��ا و�إي � � ��ران ال �غ��رب �ي��ة ،مجلة
�أربيكا.)334-331(21،
 رواي ��ات « م�شيخة �أ�سنى المقا�صد و�أعذبال �م��وارد » الب��ن ال �ب �خ��اري م��ن خ�ل�ال مخطوط
رئي�س الكتاب بالمكتبة ال�سليمانية با�ستنامبول،
مجلة درا�سات �شرقية.)74-55(47،
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1975
 ال��رواي��ات ال�شفهية للعلم في الإ��س�لام �إبانالع�صور الأولى ،ن�شرة الم�ستعرب.)8-2(4 ،
1976
 �إ� �ش��ارة مجهولة ح��ول ال�ت��دري����س اليهوديببغداد ،مجلة �أربيكا.)84-83(23 ،
 م�ل�اح �ظ��ات ح� ��ول م�ل�ح�م��ة دان � �ي� ��ال ،مجلة�أربيكا84(23،ـ.)87
 حول رد من�سوب لحاتم الأ�صم ،مجلة �أربيكا،.)90-88(23
 ق�ط��ع م��ن ن���ص��و���ص م�ع�ت��زل�ي��ة باليهودية-ال �ع��رب �ي��ة .و� �ص��ف م� ��ؤق ��ت ،ال�م�ج�ل��ة الآ�سيوية،
�أعمال
.)7-1(264
الم�ست�شرق
1977
جورج
 من �أجل ملف النظر� ،ضمن  �أبحاث �إ�سالمية:فايدا
م �ق��االت م �ه��داة �إل ��ى ج .ق �ن��وات��ي ول .غ� ��اردي]،
حول
.282-279
التراث
 م ��ؤل��ف دم���ش�ق��ي م � ��ؤرخ ق�ب��ل زم��ان��ه ،مجلة الإ�سالمي�أربيكا.)90-88(24،
1979
 مجموع ن�صو�ص تاريخية يهودية  -مغربية،�ضمن كتاب :فا�س و�أحبارها (بالعبرية).108-1،
1980
 م � �ق� ��دم� ��ة ل � � � �ـ :ف � �ه� ��ر�� ��س ال� �م� �خ� �ط ��وط ��اتال�ي�ه��ودي��ة المغربية ف��ي مجموعة كالج�سبالد
(.)Klagsbald
 الخطاب الذي �ألقاه فايدا بجامعة ال�سوربونبمنا�سبة تو�شيحه باليوبيل ال��ذه �ب��ي( ،((2مجلة
الدرا�سات اليهودية.)115-109( 139 ،
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 ن�ص هجائي �ضد رق�ص ال�صوفية ،درا�سات�إ�سالمية51 )163-179( .،
1981
 حول بع�ض االقتبا�سات اليهودية الأ�صل فيالحديث ال�شيعي� ،ضمن «درا�سات يهودية و�إ�سالمية
مقدمة لجواتيان .53-45 ،((2(»Goitein
 ذم ال �ت��راب��ة ف��ي ال���س�ن��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة :عبدالرحمن بن محمد ابن منده :تحريم �أكل الطين
وح��ال �أك�ل��ه ف��ي ال��دن�ي��ا والآخ� ��رة ،مجلة درا�سات
�شرقية الإيطالية].)538( 55 ،
(((2
1982
 ثالث مخطوطات من مكتبة العالم الدم�شقييو�سف ب��ن عبد ال �ه��ادي ،المجلة الآ�سيوية270 ،
(.)256- 229
 نبذة مخت�صرة ح��ول الت�صوف :كتاب «روحال � ��روح» ،ر��س��ال��ة غ�ي��ر م�ن���ش��ورة لمحمد ب��ن علي
ال�سهلكي الب�سطامي� ،أربيكا .)314-307( 29
1984
 ن�ق��د غ�ي��ر م�ن���ش��ور ح ��ول ق��دري��ة الأف�ل��اك،حوليات جامعة القدي�س يو�سف ،الأعمال المهداة
�إلى مي�شال �آالر وبول نويا].)729-719( 50،
1985
 �إج � ��ازات ال ��رواي ��ة ف��ي ال�م�خ�ط��وط العربييهودا  409بالمكتبة الوطنية بباري�س] وجامعة
القد�س المحتلة] كرا�سات الأع�لام العربية3،
(.)162-85
الأعمال الجامعية:
 -1ال�م��ان��وي��ة ع�ن��د بع�ض ال���ش�ع��راء ف��ي بداية
ال�خ�لاف��ة العبا�سية ،ر�سالة جامعية مقدمة �إلى
المدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا ،بباري�س .1933
 -2ال�ن�ظ��ام ال�ع�ق��دي وال�ف�ل���س�ف��ي ل��دى يهودا
بن ن�سيم اب��ن مالكا ،ر�سالة الدكتوراه الأ�سا�سية

للح�صول على دكتوراه الدولة قدمت لجامعة باري�س
(ال���س��ورب��ون)�� ��538+15 ،ص ،ونوق�شت  16يناير
.1946
 -3التف�سير القيرواني ل�صفير ي�سيرة� ،أطروحة
�إ�ضافية لدكتوراه الدولة�219 ،ص.
الكتب والدرا�سات:
 مدخل �إل��ى الفكر ال�ي�ه��ودي خ�لال القرونالو�سطى ،باري�س ،فران� 244+8 ،1947،،ص .وقد
ترجم هذا الكتاب �إلى العربية:
ه �ن��داوي :الأث ��ر العربي ف��ي الفكر اليهودي،
ال �ق��اه��رة ،المكتبة الأن �ج �ل��و ـ م���ص��ري��ة،1963 ،
�190ص.
 عقيدة الزهد عند يحيى بن باقودا ،باري�س،المطعبة الوطنية�154 ،ص.
وترجم هذا الكتاب �إلى اللغة الإ�سبانية ،ون�شره
المجل�س الأعلى الإ�سباني للبحث العلمي.1950،
 معجم فهار�س و م�سارد المخطوطات العربيةفي العالم] ،باال�شتراك مع مادلين ديرانتيت،
باري�س ،معهد
بحوث وت��اري��خ الن�صو�ص  -المركز الوطني
للبحث العلمي�47 ،ص.1949 ،
 الفل�سفة اليهودية ،بالألمانية ،برن.1950 ، مجموع ن�صو�ص تاريخية يهودية-مغربية،معهد الدرا�سات العليا المغربي ،باري�س ،الروز،
.1951
 ال �ف �ه��ر���س ال� �ع ��ام ل �ل �م �خ �ط��وط��ات العربيةالإ�سالمية بالمكتبة الوطنية بباري�س ،من�شورات
المركز الوطني للبحث العلمي ،باري�س,1953 ،
 ج��ود بن ن�سيم اب��ن مالكة،فيل�سوف يهوديمغربي ،معهد الدرا�سات المغربية العليا((،)((3
باري�س ،الروز.1954 ،
 الحب الإلهي في العقيدة اليهودية خالل46
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القرون الو�سطى ،باري�س،فران (درا�سات لفل�سفة
القرون الو�سطى)�307 ،ص.1957 ،
 �إج��ازات القراءة والرواية في المخطوطاتالعربية بالمكتبة الوطنية بباري�س،باري�س ،مركز
البحث العلمي (من�شورات معهد بحوث وتاريخ
الن�صو�ص�81 ،)6،ص.1957،
 م�صور الخط العربي ،باري�س� ،أندريان-ميزونوف.1958،
 �إ�سحاق �أبالغ :يهودي ر�شدي ،مترجم ومعلقللغزالي( ،درا��س��ات لفل�سفة القرون الو�سطى)،
باري�س المكتبة الفل�سفية ،ج فران�289،ص.1960 ،
 م�ع�ج��م � �ش �ي��وخ ع �ب��د ال �م ��ؤم��ن الدمياطي،باري�س ،المركز الوطني للبحث العلمي ،من�شورات
(معهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص ،وثائق،درا�سات
وم�سارد ،)7،باري�س�221،ص.1962 ،
 �أب�ح��اث ح��ول الفل�سفة والقبالة ف��ي الفكراليهودي خالل القرون الو�سطى ،باري�س-الهاي،
موتون�420 ،ص.1962 ،
 فهر�س التف�صيلي للمخطوطات العربية:الجزء الثاني من � 590إلى  ،1120باال�شتراك مع
ايفيت �سوفان ،باري�س ،المكتبة الوطنية.1978 ،
 فهر�س التف�صيلي للمخطوطات العربية:الجزء الثاني ،م ،3باال�شتراك مع ايفيت �سوفان.
 ن�شر المعرفة في بالد الإ�سالم ق 7هـ18/م،جمع ن .كوتار ،تقديم ج� .سوبلي ،لندن ،فاريوم،
�330+1983،5ص.
 درا�� �س ��ة ف��ي ال �ع �ق �ي��دة وال�ف�ل���س�ف��ة العربية الإ��س�لام�ي��ة ف��ي الفترة الأول ��ى ،جمع ون�شر د.جيماري و م .حيون ،و ج .جوليفي ،لندن ،فاريوم
للطباعة�318+10 ،1986 ،ص.
 حكماء ومفكرون �سفارديين من بغداد �إلىقرطبة ،باري�س ،دار الن�شر �سرف� ،سل�سلة التراث
اليهودية�296+1989،11 ،ص.
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كتب حول فايدا:
 �أعمال مهداة �إلى جورج فايدا :درا�سة للفكروالفل�سفة والأدب العربي واليهودي ،جمعها جورج
ويل ،من�شورات الق�سم التوراتي لمعهد بحوث وتاريخ
الن�صو�ص�855 ،1982 ،ص.
 �أع �م��ال م �ه��داة �إل ��ى ج ��ورج ف �ي��دا :درا�ساتح��ول ال�ت��اري��خ والفكر اليهوديين ،ن�شرها جرار
ناحون و�شارل تواتي،ج  ،1باري�س  -لوفان،1980 ،
�611ص.
مقاالت جورج فايدا في دائرة المعارف
الإ�سالمية (اال�ست�شراقية):

كتب فايدا مقاالت عديدة في دائ��رة المعارف
الإ�سالمية ،خا�صة الأعالم الواردة في التوراة،ومن
�أعمال
مقاالته:
اب��ن ال��روان��دي ،اب��ن ميمون� ،إج ��ازة� ،إدري�س ،الم�ست�شرق
جورج
�إ�سرائيليات� ،إليا�س ،بختن�صر ،ج��ال��وت ،حبيب
فايدا
النجار ،ح��واء ،دان�ي��ال ،الدمياطي عبد الم�ؤمن،
حول
الدمياطي نور الدين ،ذو الكفل ،عمران ،فرعون،
التراث
هابيل وقابيل.
ثبــت ب�أهم المجـالت المذكورة في هذه
الببليوغرافيا

�أربيكا ( Arabicaمجلة فرن�سية ا�ست�شراقية،
بد�أت بال�صدور منذ )...1954
�أر�شيفات تاريخ عقائد و�آداب القرون الو�سطى

Archives d’ histoire Doctrinale et

( Littéraire du Moyen Ageمجلة فرن�سية،
بد�أت بال�صدور منذ )...1926
الآ�سيوية (المجلة) Journal Asiatique
(مجلة فرن�سية ،من �أقدم المجالت اال�ست�شراقية،
بد�أت بال�صدور منذ )...1822
الأندل�س �( Al-Andalusأهم مجلة ا�ست�شراقية
�إ�سبانية ،بد�أت بال�صدور منذ  1931وتوقفت �أواخر

الإ�سالمي

(مجلة فرن�سية ،بد�أت بال�صدور منذ )...1952
ن�شرة الم�ستعرب L’Arabisant
(ن�شرة غير دورية ت�صدرها جمعية الم�ست�شرقين
الفرن�سيين)
ه���س�ب��ري����س ( Hésperisمجلة علمية كانت
ت�صدرها �سلطة االحتالل الفرن�سية بالمغرب ،وبعد
اال�ستقالل �أ�صبحت ت�صدر من المغرب وتحمل ا�سم
هي�سبري�س تمودا).

ال�سبعينات)
حوليات المدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا
Annuaire de l’Ecole Pratique des hautes
Etudes

(دوري��ة �سنوية ت�صدرها المدر�سة التطبيقية
العليا بباري�س)
درا�سات �إ�سالمية Studia Islamica
(مجلة ا�ست�شراقية فرن�سية ،ب��د�أت بال�صدور
منذ )1953
ال��درا��س��ات الإ�سالمية Revue des Etudes

الهوام�ش:
1 .1الم�ست�شرق الفرن�سي ج��ورج فايدا و�آث ��اره ح��ول التراث
الإ��س�لام��ي� ،ضمن كتاب « ف��ي المخطوطات والتراث:
درا�سات مهداة �إلى الأ�ستاذ الدكتور عبد ال�ستار الحلوجي
بمنا�سبة بلوغه �سن ال�سبعين»� ،ص �ص.360-343.

Islamiques
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(مجلة ا�ست�شراقية فرن�سية ،ب��د�أت بال�صدور
منذ  ،1927وتوقفت �سنة )1992
درا�سات �شرقية Rivista degli Studi Orientali
(مجلة ا�ست�شراقية �إيطالية ،ب��د�أت بال�صدور
منذ )1907
درا�سات �شرقية �إ�سرائيلية Isreal Oriental
( Studiesمجلة ا�ست�شراقية �صهيونية ،وت�صدر من
فل�سطين المحتلة)
الدرا�سات اليهودية
Revue des Etudes Juives

(مجلة فرن�سية يهودية ،ب��د�أت بال�صدور منذ
)...1880
ال�شرق Oriens
(مجلة ا�ست�شراقية �ألمانية ،بد�أت بال�صدور منذ
)...1948
الطومية Revue Thomiste
(مجلة م�سيحية فرن�سية ،بد�أت بال�صدور منذ
)1893
ال �ن �� �ش��رة الإخ� �ب ��اري ��ة ل�م�ع�ه��د ب �ح��وث وتاريخ
الن�صو�ص
Bullettin de l’Institut de recherche et
d’Histoire des Textes

.ـ2. -Encyclopaedia Judaica, 7/753752
- Fenton. Paul B: Bibliographie de l’oeuvre de
Georges Vajda , Peeters ,Louvain-Paris, 1991.
- Sublet, J: Bibliographie De Georges Vajda
(1908-1981). Arabica, Volume 29, Fasc 3, 1982,
pp. 315-329.
- Sublet. J: Georges Vajda (1908-1981), Dictionnaire
des orientalistes de la langue française,
pp.947-948.

3 .3در�س بالو في المجمع اليهودي في بودب�ست وكذلك في
جامعة بوداب�ست.كان بالو ال يزال طالبا حين عر�ض عليه
التدري�س في المجمع اليهودي،حيث �سي�صبح �أ�ستاذا كامل
الع�ضوية �سنة ،1889ول��م يلبث �أن �أ�صبح مديرا للمجمع
نف�سه �سنة .1914
	�أ�س�س ب�لاو المجلة العبرية Ha-Zafeh le-Hokmat
 ،Yisreal be-Erz Hagarوبقي رئي�سا لتحريرها حتى
�سنة  .1931كان بالو باحثا يهوديا غزير الإنتاج �ساهم
في كل �أ�شكال البحث حول اليهودية ،حيث ت�شمل قائمة
م�ؤلفاته على  887م�ؤلفا ما بين كتاب �أو مقال �أو غير
ذلك.ويعتبر بالو من �أوائل الباحثين الذين حاولوا تقييم
الأخبار التلمودية حول الأناجيل،كما اهتم بالمخطوطات
العبرية،وكان من �أوائل من ا�ستغل البرديات اليونانية في
تقييم ودرا�سة القوانين العبرية.
يراجع.1076/7,Encyclopaedia Judaica :
4 .4ب��رن��اد هيلر :ب��اح��ث م�ج��ري متخ�ص�ص ف��ي الدرا�سات
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العربية والفلكلور وتاريخ الأدب�،أ�صبح هيلر حبرا �سنة
 1896في مجمع �أحبار ببودب�ست،حيث در�س فيه الإنجيل
فيما بين  1922و ،1931ولم يلبث �أن �أ�صبح م�شرفا عاما
على المدار�س اليهودية في بودب�ست.كما كان ع�ضوا في
جمعية الدرا�سات الإثنية وال�شرقية في الأكاديمية المجرية
للعلوم.
ولت�أثره ال�شديد ب�أ�ستاذيه با�شر  Bacherو جولدزيهر،كر�س
هيلر حياته لدرا�سة الأغ��ادا (ال��رواي��ات ال�شفهية حول
التلمود والمدرا�ش) والإ��س�لام .كما كان ت�أثره ب�أ�ستاذه
جولدزيهر وا�ضحا،حيث جمع درا�سات مختلفة في كتاب
«درا�سات �شرقية» « »Oriental Studiesفي �سنة 1910
و�أهداه �إلى �أ�ستاذه بمنا�سبة بلوغه ال�ستين عاما.كما �أعد
ببليوغرافيا حول �أعمال جولدزيهر �سنة .1927
يراجع.307/7,Encyclopaedia Judaica :
5 .5انظر :مقاالت فايدا في دائرة المعارف الإ�سالمية.
6 .6المدر�سة الوطنية للغات ال�شرقية ،مدر�سة للدرا�سات
العليا ،بد�أت بتدري�س اللغات ال�شرقية (العربية ،الفرن�سية،
التركية وغيرها) ابتداء من �سنة  .1796وفي �سنة 1971
�أ�صبحت تحمل ا�سم «المعهد الوطني للغات والح�ضارات
ال�شرقية» ( ،)INALCOويقارب عدد اللغات التي تدر�س
الآن بهذا المعهد حوالي ثمانين لغة.
Dictionnaire des orientalistes de
la langue française, pp.349-350.

7 .7م��وري�����س ك� ��ود ي��ف��ري ـ دي �م��وم �ب �ي��ن
 ،)1957-1862( Demombynes Mauriceم�ست�شرق
فرن�سي ،در�س القانون ثم �أقام بالجزائر والتحق بمدر�سة
الآداب العليا بالجزائر ثم بالمدر�سة اللغات ال�شرقية
بباري�س ،وفي �سنة  1923عين مدر�سا بجامعة ال�سوربون،
وفي �سنة  1927عين مديرا للدرا�سات الخا�صة بالإ�سالم
بالمدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا.من �أهم م�ؤلفاته
المتميزة كتابه :النظم الإ�سالمية .مو�سوعة الم�ست�شرقين
.182-181
8 .8ن�ستعمل ه��ذا الم�صطلح م�ك��ان الم�صطلح ال�شائع “
الحرب العالمية الثانية” لأن هذا الأخير م�صطلح غربي
متحيز،ينطلق من ك��ون الغرب هو المركز وه��و العالم
والباقي حوا�شي و�أط ��راف .وبما �أن ه��ذه الحرب كانت
غربية ،فهي بالتالي وفق هذا المنظور عالمية.
9 .9ينظر مقالتنا« :ورقة تعريفية بمجموعة البحث الدولية»
�أع�لام العرب «»ONOMASTICON ARABICUM

Gaudefroy -
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�ضمن ندوة «�صناعة الفهر�سة و التك�شيف» ،جامعة محمد
الأول ،كلية الآداب ،وجدة.1998/1418 ،
1010ريجي�س بال�شير ( ،)1973-1900ولد في باري�س وتلقى
التعليم الثانوي بالمغرب ،على الإجازة في اللغة العربية من
كلية الآداب بالجزائر .تولى العديد من المنا�صب العلمية
منها �أ�ستاذ اللغة العربية في معهد موالي يو�سف بالرباط،
ومدير معهد الدرا�سات المغربية العليا (،)1935-1924
و�أ�ستاذ كر�سي الأدب العربي في مدر�سة اللغات ال�شرقية
الحية بباري�س و�أ�ستاذ ًا محا�ضر ًا في ال�سوربون ثم مدير
مدر�سة الدرا�سات العليا والعلمية ،ثم �أ�ستاذ اللغة العربية
وح�ضارتها في باري�س.
من �أب��رز �إنتاجه ترجمته لمعاني القر�آن الكريم وكذلك
كتابه (تاريخ الأدب العربي) ،وله �أي�ض ًا كتاب (�أبو الطيب
المتنبي:درا�سة في التاريخ الأدبي) .مو�سوعة الم�ست�شرقين
.127
1111م���س�ت���ش��رق ف��رن���س��ي ( ،)1950-1901ع �ن��ي ب��الآث��ار
والتاريخ� .شغل مديرا للمدر�سة التطبيقية للدرا�سات
العليا بال�سوربون ،و�أ�ستاذا بالكوليج دو فرن�س ،مو�سوعة
الم�ست�شرقين .356
1212ب�ع��د وف ��اة ف��اي��دا� ،ستخلفه ال���س�ي��دة جاكلين �سوبيله
 ،Jacqueline Subletالعالمة المتخ�ص�صة في اال�سم
العربي .ولقد �أ�صبح هذا الق�سم من �أهم المراكز التي
يفد �إليها الباحثون المتخ�ص�صون في التاريخ والح�ضارة
الإ�سالمية من �شتى بقاع العالم ،لما احتواه هذا المركز من
مكتبة متخ�ص�صة في كتب التاريخ والتراجم والطبقات،
�إ�ضافة �إل��ى مكتبة ميكروفيلمية  Filmothèqueجمعت
�صور ميكروفيلمية لحوالي  2000مخطوط عربي�،أكثرها
في التاريخ ومعاجم ال�شيوخ والأن�ساب والطبقات.
1313حول هذا الم�شروع العلمي ينظر مقالتنا ال�سابقة:
«ورق��ة تعريفية بمجموعة البحث الدولية» �أع�لام العرب
«»ONOMASTICON ARABICUM
�1414أح�صى بول ب.فونتون في كتابه حول م�ؤلفات جورج فايدا
حوالي  1656عمال،مابين قراءة نقدية و مراجعة للكتب
المن�شورة (التي ت�شكل ن�سبة ال ب�أ�س بها من مقاالته)
ومقاالت علمية من�شورة.
«1515القرون الو�سطى» �أو القرون المظلمة (،)Moyen âge
هو م�صطلح غربي نقل حرفيا �إلى العربية ،وهي ت�سمية
غربية للفترة المظلمة التي عا�شتها �أوربا بين الح�ضارة
الرومانية القديمة والنه�ضة ال�صناعية الحديثة .وهي

�أعمال
الم�ست�شرق
جورج
فايدا
حول
التراث
الإ�سالمي
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الفترة التي كانت فيها �أورب ��ا غ��ارق��ة ف��ي ظ�لام الجهل
واال�ستبداد الإقطاعي و�سيطرة الكني�سة ،بينما كانت
الح�ضارة الإ�سالمية تعي�ش �أوج ع�صرها.
�1616أه��دى ف��اي��دا مكتبته الغنية �إل��ى الرابطة الإ�سرائيلية
بباري�س.
1717ينظر تف�صيل ذلك في مقالتنا  :الم�ست�شرق الفرن�سي جورج
فايدا و�آثاره حول التراث الإ�سالمي� ،ص�ص.359-358
1818حاولنا في هذا العمل �أن ن�ستق�صي جل ما كتبه فايدا حول
التراث الإ�سالمي ،من خالل مقاالته الموجودة بالق�سم
العربي لمعهد بحوث وتاريخ الن�صو�ص� ،أو من خالل ما
كتب عنه تالمذته.
1919فا�سيلي بار تولد � )1930-1869( V.V. Bartholdأحد
�أب��رز وج��وه اال�ست�شراق الرو�سي خ�لال الن�صف الأول
من القرن الع�شرين.در�س التاريخ الإ�سالمي في جامعة
بطر�سبرج وعمل فيها �أ�ستاذ ًا لتاريخ ال�شرق الإ�سالمي.
اهتم بم�صادر التاريخ الإ��س�لام��ي العربية ،كما اهتم
بدرا�سة ابن خلدون ونظريته في الحكم .انتخب ع�ضو ًا
في مجمع العلوم الرو�سي ورئي�س ًا للجنة الم�ست�شرقين.ع.
العطاوي ،اال�ست�شراق الرو�سي.130 -128،
2020ا�سم لعائلة يهودية ،من القرن الثاني الميالدي،قاومت
الحركة الهيلينية ،ثم �أ�صبحت تطلق على فرقة من فرق
اليهود.كتبها الأربعة المقد�سة ،يعترف بها الم�سيحيون
الأرث��ودوك����س ،بينما ال يعترف الكاثوليك �إال بالكتابين
الأولين� ،أما البروت�ستانت واليهود فال يعترفون لهم ب�أي
كتاب .ينظر عنهم :دائرة المعارف العالمية.

ق�صدا واختيارا والظالم يفعل ال�شر طبعا وا�ضطرارا .كتاب
الملل والنحل  .250 /1وينظر عنهم كذلك :الأ�شعري،
مقاالت الإ�سالميين( ...338 ،337 ،332 ،طبعة ريتر).
2525المرقيونية �أ�صحاب مرقيون،ذكرهم ال�شهر�ستاني في فرق
الثنوية ،وتذكر الدرا�سات الم�سيحية �أن مرقيون كان على
ر�أ���س طائفة م�سيحية،ت�أثرت بالأفكار الثنوية المنت�شرة
في ع�صره،و�أنه كان يعتقد ب�أن هذا العالم المملوء بال�شر
لم يخلقه الإله المتعالي�،إله الإنجيل،ولكن �إله اليهود�،إله
التوراة التي �أنكرها فيما بعد.
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.
douloureux/03.html

2626حول هذا الم�صطلح ال�صهيوني ،يراجع مو�سوعة اليهودية
وال�صهيونية للمرحوم عبد الوهاب الم�سيري.
�2727أي خم�سين �سنة من البحث والتدري�س.
�2828أحد م�ؤ�س�سي اال�ست�شراق ال�صهيوني في القرن الع�شرين.
2929ن�شرت بعد وفاته.
3030معهد �أقامه االحتالل الفرن�سي بالمغرب.

الم�صادر والمراجـع
 عبد الرحمن بدوي ،مو�سوعة الم�ست�شرقين ،ط ،2بيروت،دار العلم للماليين.1989 ،
 ع�ب��د ال��واح��د ج �ه��دان��ي ،الم�ست�شرق الفرن�سي جورجفايدا و�آث��اره حول التراث الإ�سالمي� ،،ضمن كتاب « في
المخطوطات والتراث :درا�سات مهداة �إلى الأ�ستاذ الدكتور
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التف�سير ال�صرفي
لعمل الأفعال والم�صادر والم�شـتقات
د .محمود محمد الح�سن

كفرعويد � -إدلب � -سوريا
من الثابت عند النحاة �أن الألفاظ ُي�ؤ ِّثر ُ
بع�ضها في بع�ض ،حين تنتظم في التركيب .وهذا الت�أثير
ينتج عنه اختالف في عالمات الإعراب ،التي تلحق �أواخر الألفاظ ،تبعاً لنوع ال ُم�ؤثر الذي يت�س َّلط
عليها .وقد ع َّبر النحاة عن هذه الظاهرة بال َع َمل((( ،وذهبوا �إلى �أن «ال َع َمل � ٌ
أ�صل في الأفعالَ ،فر ٌع في
الأ�سماء والحروف»(((ُ ،م ِ
�ستد ِّلين على �أ�صالة العمل في الأفعال ب�أن «ك َّل فعل ال يخلو من �أن يكون
التف�سير
عام ً
ال .و�أ ّول عمله �أن َيرفع الفاع َل� ،أو المفعول الذي هو حديث عنه �أي نائب الفاعل] نحو :قا َم زَي ٌد،
ال�صرفي
ُ
و�ضر َِب عم ٌرو .وك َّل ا�سم تذكره ِل َيزي َد في الفائدة بع َد �أن ي�ستغني الفع ُل باال�سم المرفوع ،الذي يكون
لعمل
(((
.
ذلك الفعل حديثاً عنه ،فهو من�صوب .ونَ�ص ُبه لأن الكالم قد ت َّم قبل مجيئه»
الأفعال
وال�شائع عند النحاة �أن الفعل يعمل فيما يدلّ كالم�ستثنى والتمييز والتوابع الأخ��رى والمنادى والم�صــادر
عليه لفظه ،كالم�صدر والفاعل والمفعول به� ،أو فمخت َلف في العامل فيها .وه��ي �أ�ضعف ارتباط ًا والم�شـتقات
ٍ
ال�صريح من المتع َّلقات المذكورة.
فيما كان �صفة
لواحد من هذه� ،سواء كان نعت ًا �أو بالفعل َّ
حا ًال« ،لأن الو�صف هو المو�صوف في المعنى»(((.
وال�سائد عند جمهور النحاة �أن �صيغة الفعل هي
كما يعمل �أي�ض ًا فيما يقت�ضيه لفظه من زمان ومكان التي �أعانته على العمل ،و�أن الم�صادر والم�شتقات
وعلة و ُم���ص� ِ
�اح��ب((( .ويعمل في الجار والمجرور لي�ست �أ��ص�ل ًا في العمل ،و�إذا عملت ف ��إن عملها
لأنهما ُي�ؤديان الوظائف ال�سابقة.
يكون ل�ضرب من الم�شابهة بينها وبين الأفعال(((.
فالفعل «� َ��ض� � َرب» م�ث�ل ًا ي��دل ال�ن�ط��قُ ب��ه على ومعنى ذلك �أنهم ين�سبون العمل �إلى �صيغة الفعل ال
و«ال�ضارِب» وهو الفاعل� ،إلى معنى الحدث الذي يت�ضمنه� .أي �أنهم يتكلفون
«ال�ض ْرب» وهو الم�صدر،
َ
ّ
و«ال َم�ضروب» وهو المفعول به ،كما يقت�ضي :زمان ًا الإقرار ب�أن الحدث قد انتقل من الم�صدر �إلى الفعل
ومكان ًا ،ويقت�ضي ع ّلة لأن عامة �أفعال العقالء تكون عبر اال�شتقاق ،على حين انتقل العمل من الفعل �إلى
محكومة بغر�ض ،وهذا الغر�ض ُجعل مفعو ًال لأجله((( ،الم�صدر والم�شتقات عن طريق الم�شابهة.
�صاحب ًا وهو المفعول معه� ،إ�ضافة �إلى
والذي ال ُيقنع في هذه المقولة هو �أن الفعل لوال
ويقت�ضي ُم َ
ما ك��ان و�صف ًا لما �سبق� .أم��ا المتعلقات الأخرى الم�صدر لما كان موجود ًا .فكيف احتاج الم�صدر
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للفعل لي�ستم َّد منه ال � ُق��در َة على العمل م��ع �أنه
أوج َده؟
� َ
مثل هذه الت�سا�ؤالت ال تجد �أجوبة ُمق ِنعة في
دعوى النحاة ال�سابقة ،التي ال تخلو من التك ّلف.
ولع َّل الأَولى �أن ُيقال� :إن ال َعمل من خوا�ص الحدث،
فيكون الم�صدر �أ� ً
صال لل َعمل ،لأنه �أ�ص ٌل للحدث،
وحين ا�شت َُّق الفعل من الم�صدر اكت�سب منه الدالل َة
على الحدث والقدر َة على العمل مع ًا� .أما كون الفعل
ال يخلو من العمل ،برفعه فاع ًال على الأق ّل في ك ّل
تركيب ِ
يح ُّل فيه ،بخالف الم�صدر الذي ال يعمل في
�أغلب ا�ستعماالته ،فهذا ال ينه�ض دلي ًال على �أ�صالة
العمل في الفعل وفرعيته في الم�صدر ،بل يعود �إلى
الطبيعة الفعلية للفعل التي تجعله ال يقوم بنف�سه وال
ي�ستغني عن فاعله .والطبيعة اال�سمية للم�صدر التي
تجعله ،كغيره من الأ�سماء ،يقوم بنف�سه وي�ستغني
عن الفاعل ،بل ويخرج �أحيان ًا عن معناه الم�صدري
ف ُي�ستع َمل ا�ستعمال �أ�سماء الذوات.
وم�م��ن ان�ف��رد ف��ي التلميح �إل��ى ه��ذه الحقيقة
ال�سهيلي ت 581ه��ـ ،حين تح َّدث عن الغاية من
ا�شتقاق الفعل من الم�صدر .فذكر �أن الم�صدر في
�أغلب ا�ستعماالته يكون م�ضاف ًا �إل��ى فاعله ،نحو:
خروج ٍ
َّ
ي�ستقل الفاعل
زيد ،ف�إذا �أرادوا �أن
�أعجبني
ُ
بنف�سه ،و�أن ينف�صل عن الإ�ضافة ،ا�ستعملوا الفعل
لأنه ال ُي�ضاف �إلى فاعله ،فقالوا :خرج زي ٌد(((� .أي
�إن الفعل ا�شت َُّق من الم�صدر للإخبار عن فاعل
الحدث ،ال ل َي َ
عمل حيث عجز الم�صدر عن العمل.
�ضمني ب�أن الفعل لم ُيوجد ليخت�ص
وفي هذا ت�صريح
ّ
بال َع َمل دون الم�صدر ،و�إنما ا�شت َُّق للإخبار عن فاعل
الحدث فح�سب.
ولعل ال��ذي دف��ع النحاة �إل��ى القول ب ��أن العمل
�أ�صل في الأفعال دون الم�صادر �أنهم وجدوا الفعل

يعمل حيثما ُوجِ د ،على حين �أن الم�صدر في �أغلب
�رت ال
ا�ستعماالته ال يكون ع��ام�ل ًا .وه��ذا كما ذك� ُ
ينه�ض دلي ًال على �أ�صالة العمل في الفعل ،وفرعيته
في الم�صدر ،لأن العامل الحقيقي هو الحدث،
والم�صدر في كثير من ا�ستعماالته يفقد داللته على
الحدث ،فمن الطبيعي في ه��ذه الحالة �أال يكون
عام ًال.
ومن �أمثلة فقدان الم�صدر للحدث ،وا�ستعماله
«ه ًدى» في قوله تعالى:
للداللة على �أ�سماء الذوات ُ
خ�صا ها ِد ًيا.
ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(((؛ �أي �شَ ً
فال ُه َدى :م�صدر َه َدى َي ِ
هدي بمعنى ا�سم الفاعل:
ال �ه��ا ِديُ ،ع� ِّب��ر ب��ه ع��ن ا�سم ال ��ذات ،لأن��ه دلّ على
�شَ خ�ص ُيد َرك بالحوا�س.
وم��ن ذل��ك قوله تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ(،((1
فالحرث :م�صدر ُحرِ ثَ ُيح َرثُ
�أي ال َّزرع وال ُّذ ِّر ّيةَ ،
بمعنى ا�سم المفعول :ال َمح ُروثُ ،ع ِّبر به عن ا�سم
الذات ،لأنه دلّ على ال� َّزرع .والنَّ�سل :م�صدر ُن ِ�س َل
ن�سول ،لأن ال ُّذ ِّر ّية
ن�س ُل بمعنى ا�سم المفعول :ال َم ُ
ُي َ
ُن�س ُل من �أ�صالب الآباءُ ،ع ِّبر به عن ا�سم الذات.
ت َ
الح ْرث والن َّْ�سل َد ّال على ال�شيء المحروث
�أي �إن َ
الح َدث.
وال�شيء المن�سول ،ال على َ
ومنه قول عمرو بن كلثوم(:((1
ِب � ��ر�أ� � � ٍ�س ِم � ��ن َب � � ِن ��ي ُج� �� � َ�ش� � َم ب � ��نِ َب� �ك ��رٍ ،
َن � � � � � ُدقُّ ِب� � � � ِه ال � �� ُّ��س � � ُه ��ول � � َة ،وال � ُ�ح� �ـ� �زُون ��ا
فال�س ُهولة وال� ُ�ح �زُون:
�أي :ك � ّل َل� ِّي��ن و�َ��ص�ع��بُّ .
وحز َُن َيحز ُُن ،بمعنى
م�صدران للفعلين َ�س ُه َل َي�س ُه ُل َ
والح ْزنُ ،ع ِّبر بكل
ِّ
ال�س ْهل َ
ال�صفتَين الم�ش َّبهتَينَّ :
ال�سهل وال�شيء
منهما عن ا�سم الذات� ،أي ال�شيء َّ
الح ْزن.
َ
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�إن الم�صادر ال�سابقة لم تعمل لي�س لأن الم�صدر
لي�س �أ��ص�ل ًا للعمل ،ب��ل لأن�ه��ا فقدت داللتها على
الحدث ،وا�ستُعم َلت ا�ستعمال �أ�سماء الذوات .وفي
ه��ذا دليل على �أن العمل مرتبط بالحدث ،وفيه
دليل �أي�ض ًا على �أن الم�صدر ُي ّ
غطي مجا ًال وا�سع ًا في
اال�ستعمال اللغوي.
و�أنتقل الآن �إل��ى الحديث عن عمل الم�صادر
والم�شتقات في �ضوء معطيات علم ال�صرف.
التف�سير ال�صرفي لعمل الم�صادر

�رت فيما ت�ق� َّدم �أن العمل يرتبط بطبيعة
ذك� ُ
الحدث ،لذلك فهو �أ�صل في الم�صدر ،لأن الم�صدر
هو الأ�صل في الداللة على الحدث .ولكن �إثبات هذه
الحقيقة يحتاج �إلى المزيد من الأمثلة الم�أخوذة
مف�صل لعمل
م��ن واق��ع اللغة .وفيما يلي عر�ض َّ
الم�صدر ،ومناق�شة وافية لما ا�شترطه النحاة من
�شروط لإعماله.
فمن الثابت عند النحاة �أن الم�صدر يعمل عمل
ِفعله الم�شتقّ منه(�.((1إال �أنهم اختلفوا في تف�سير
�سبب قدرته على العمل .ولعل ال�سائد عند معظمهم
�أن الم�صدر يعمل ل�شبهه بالفعل( .((1وانطالق ًا من
قناعتهم هذه راحوا يلتم�سون في الم�صدر العامل
�أوجه ال�شبه بينه وبين الفعل ،فا�شترطوا في عمله
ع� ّدة �شروط ،ر�أوا �أن تح ُّققَها ي ��ؤ ِّدي �إل��ى ح�صول
الم�شابهة ،فيكون الم�صدر عام ًال.
ومن هذه ال�شروط �أن يكون الم�صدر �أ�صل ًّيا،
�أي �أ ّال يكون ميم ًّيا �أو دا ًّال على الم ّرة �أو النوع ،و�إذا
كان �أ�صل ًّيا فغَير م�ستع َمل مفعو ًال مطلق ًا ،و�أ ّال يت�أخّ ر
عن معموله ،و�أ ّال يكون مو�صوف ًا بنعت �أو حال،
أجنبي ،و�أ ّال يكون
و�أ ّال ُي َ
ف�صل بينه وبين معموله ب� ّ
م�صغَّر ًا .و�إذا عمل الم�صدر دون تحقُّق �شرط من
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ال�شروط ال�سابقة حملوه على الم�سموع ال��ذي ال
ُيقا�س عليه� ،أو تك َّلفوا تقدير عامل �آخر( .((1ولكن
عند النظر في الواقع اللغوي ي ّت�ضح �أن عدم تحقُّق
ه��ذه ال�شروط لم َي ُحل دون عمل الم�صدر(.((1
ن�صب مفعو ًال به
«�ضربة» مث ًال
فم�صدر المرة َ
َ
«ال َمال» في قول ال�شاعر(:((1
ُي �ح��ا ِي��ي ِب �ه��ا ال� َ�ج � ْل � ُد ال ��ذي ُه ��و ح� ��ا ِز ٌم،
ِب �� َ��ض��رب � ِة َك � َّف �ي � ِه ال� � َم�ل�اَ ،ن �ف ��� َ�س را ِك� ��بِ
والم�صدر الميمي َ«مت َركهم» ن�صب �أي�ض ًا مفعو ًال
به هو «خليل» في قول جرير(:((1
�أف � � َب � �ع � � َد َم � �ت � � َر ِك � � ِه ��م خَ � � ِل� �ي � � َل ُم � َ�ح� � َّم � ٍ�د
�رج��و ال � ُق �ي��ونُ َم� � َع ال � َّر� � ُ�س � ِ
�ول َ�سبِيال
َت� ُ
وم � �� � �ص� ��در ال� � �ن�� ��وع «خ� �ي� �ف� �ت� �ك���م» ن �� �ص��ب التف�سير
م �ف �ع��و ًال ب ��ه ه ��و «�أن�� ُف�����س�� ُك��م» ف ��ي ق��ول��ه تعالى :ال�صرفي
َ
لعمل
(((1
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ .
الأفعال
ومن �إعمال الم�صدر المت�أخر عن معموله قول والم�صــادر
جرير(:((1
والم�شـتقات
�إذا َع � � ِل � � َق� ��ت ِح � �ب� ��ا ُل� � َ�ك َح � �ب � � َل ع ��ا� � ٍ�ص
ر�أى ال �ع��ا� ِ��ص��ي ِم� ��ن ال َأج� � � � ِ�ل اق ِترابا
فالجار والمجرور «من الأجل» تع َّلقا بالم�صدر
«اقترابا».
وم��ن �إع�م��ال الم�صدر المف�صول عن معموله
ب�أجنبي قوله تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ( .((2فالظرف « َيوم» متع ّلق بالم�صدر
«رجعه» ،وهو مف�صول عنه بـ «لقادر».
ِومن �إعمال الم�صدر الم�صغَّر قول جرير(:((2
�� َ�س � َق � ْي��نَ ال � ِب �� �ش��ا َم ال� ِ�م �� �س� َ�ك ث��م َر�شَ ْف َن ُه
ُر� � َ�ش� �ي ��فَ ال � � ُغ � � َري � � ِري� � ِ
�ات م � ��ا َء ال��وق��ائ � ِع

مقـــاالت

فالم�صدر « ُر�شيف» ن�صب مفعو ًال به ،مع �أنه
م�صغَّر.
َ
من هذه الأمثلة ي ّت�ضح �أن ال�شروط التي و�ضعها
النحاة لعمل الم�صدر غير الزمة ،وال حاجة للتق ّيد
تم�سكهم بتلك ال�شروط ق��د �أوقعهم
بها ،ب��ل �إن ُّ
َ
العوامل فيما رف�ضوا �أن
قدرون
في التك ّلف ،وهم ُي ِّ
َ
ِ
ال�شروط ،في
ي�ستوف
َيعمل فيه الم�صد ُر الذي لم
نظرهم.
و�إن المت�أ ّمل في ال�شواهد ال�سابقة ،التي تفي�ض
ب�أمثالها كتب النحو والأدب ،ي�ستنتج ُبطالن تلك
ال�شروط ،ويرى بو�ضوح �أن النحاة �إنما «و�ضعوا تلك
المتعددة ،لعمل الم�صدر ،العتقادهم �أن
ال�شروط
ِّ
الفعل هو بلفظه �أ�ص ٌل في العمل ،والم�صدر محمول
عليه»(.((2
ولم ِ
يكتف النحاة بو�ضع �شروط لعمل الم�صدر،
بل و�ضعوا معايي َر �أي�ض ًا لمعرفة الم�صدر العامل،
ق��ال اب��ن مالك« :الم�صدر العامل على َ�ضر َبين:
�دري ،و�ضرب
�َ��ض��رب ُي �ق � َّدر بالفعل وح��رف م���ص� ّ
ُيق َّدر بالفعل وحده .وهذا هو الآتي بد ًال من اللفظ
بفعله»( .((2فهناك �إذ ًا معياران لمعرفة الم�صدر
العامل .والم�صدر الذي ي�صدق عليه المعيار الأول
يعمل ُم َك َّب ًال بال�شروط التي م ّر ذكرها ،على حين
�أن الم�صدر الذي ي�صدق عليه المعيار الثاني يعمل
دون �شروط ،كما في قول ال�شاعر(:((2
ي ��ا ق ��ا ِب� � َل ال � � َّت� ��وبِ غُ � �ف ��ران� �اً م � ��آ ِث � � َم َقد
�أ� �س �لَ �ف � ُت �ه��ا� ،أن � ��ا م �ن �ه��ا ُم �� �ش � ِف��قٌ َوجِ � � � ُل
ن�ص َب الم�صدر « ُغفران ًا » مفعو ًال به هو
حيث َ
«م�آ ِثم» ،وهو مق َّدر بالفعل « اغ ِف ْر » وحده.
وتجدر الإ� �ش��ارة �إل��ى �أن المعيار الثاني الذي
ذكره النحاة لعمل الم�صدر  -وهو �أن يكون عو�ض ًا

م��ن فعله  -فيه نظر ،لأن الم�صدر ال��ذي ُيغني
عن ِذكر فعله ،نحوَ :ع َجب ًا ُ
وعفو ًا ُ
وغفران ًا
و�شكر ًا َ
و�سحق ًا و َويح ًا وتَع�س ًا،
َ
و�سقي ًا و َر ْعي ًا و ُبعد ًا ُ
وحنان ًا ُ
�إنما ُي َ�ص َّرح به لتوكيد الم�صدر ال ُم َ�ض َّمن في الفعل
وتحقيقه ،ولي�س له التعدية �إلى ما َيرِ د معه� ،إذ هي
للفعل المحذوف(� .((2أي �إن العامل في المثال الذي
�أوردت��ه قبل قليل هو الفعل المق َّدر «اغ ِفر» ،الذي
جاء الم�صدر ُ
«غفران ًا» لت�أكيده وتحقيقه ،ولي�س
الم�صدر ذاته.
وبناء على ما تق َّدم فالمعيار «الوحيد في عمل
الم�صدر ،ب�صوره المختلفة� ،أن يقع موقع ًا ُي َق َّدر فيه
بفعله بعد حرف م�صدري ،هو � ْأن غالب ًا .وقد يكون
� ّأن مع ا�سمها ،و�أق� ّل منه ما مع الكاف� ،إن احتاج
الأمر .فقول جميل بثينة(:((2
َو ِددتُ َع� �لَ ��ى ُح� � ِّب ��ي ال � َ�ح� �ي ��ا َة َل� � � َو انَّها
ُي � ��زا ُد َل �ه��اِ ،ف ��ي ُع �م � ِره��اِ ،م ��ن َحيا ِتيا
الحياةَ .وبعد ذلك التقدير
يعني على ما �أُ ِح� ُّ�ب َ
عامة ،تجري ال ُمطابقة في الجن�س والعدد والزمان،
بما ُينا�سب»(.((2
وكما �أف��ا���ض النحاة في الحديث عن �شروط
ف�صلوا �أي�ض ًا في
الم�صدر العامل ومعاييره ،فقد َّ
الحاالت التي يكون عليها( .((2فذكروا �أن��ه يكون
من َّون ًا كما في قوله تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ( ((2حيث ُن ِ�صب
« َيتيم ًا» على �أنه مفعول به للم�صدر المن َّون «�إطعام».
�أو يكون ُم�ضاف ًا �إلى فاعله �أو مفعوله وعام ًال في
الآخر كما في قول لبيد(:((3
َع �ه � ِ�دي ِب �ه��ا الإن� �� � َ�س ال� َ�ج� ِ�م �ي � َع و ِفي ِه ُم
َق � � �ب � � � َل ال� � � � َّت� � � � َف� � � � ُّرقِ َم � �ي � ��� ِ��س � � ٌر و ِن � � � � ��دا ُم
«ع ِ
هدي»
حيث ُن ِ�ص َب «الإن�س» مفعو ًال به للم�صدر َ
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وهو م�ضاف �إلى فاعله .ومثله قول جرير(:((3
�أال َح� � ِّ�ي َرب� �ع� �اً ِب ��ال� � ِّل� � َوى َذ َّك � � � َر ال َعهدا
َم� َ�ح �ت � ُه ال�� َّ��ص�ب��ا َج � � َّر ال � َي �م��ا ِن � ّي � ِة ال ُبردا
ون�صب
ح�ي��ث �أ���ض��اف ال� َ�ج�� ّر �إل���ى ال�ي�م��ان�ي��ة
َ
ب��ه «ال �ب��ردا» .وي�ك��ون مع ّرف ًا ب�ـ «ال» كما ف��ي قول
ال�شاعر(:((3
�� �َ ��ض � � � ِع � � �ي� � ��فُ ال � � � ِّن � � �ك� � ��اي � � � ِة �أع� � � � � � � � � ��دا َء ُه
�ال ال � � � � ِف� � � ��را َر ُي � � � ِ
َي � � �خ� � � ُ
�راخ � � ��ي ال َأج � � � ��ل
لاح��ظ �أي�ض ًا �أن ه��ذا التف�صيل غير
وال��ذي ُي� َ
�ضروري ،لأن الم�صدر ا�سم جن�س متم ّكن ،واال�سم
ّ
المتم ِّكن ال يجيء �إال ُمن َّون ًا �أو ُم�ضاف ًا �أو ُمع َّرف ًا
ب �ـ«ال» ،ف��إذا كان عام ًال في ك ّل هذه الحاالت فما
الفائدة من ِذكرها؟ فالأَولى �أن ُيلغَى هذا التف�صيل،
لأنه ال فائدة منه ،وخا�ص ًة �أننا في ع�صر يميل فيه
الباحثون �إلى تب�سيط النحو ،وتَي�سير مباحثه.
ُي�ستنتج مما �سبق �أن تقييد عمل الم�صدر،
بال�شروط التي و�ضعها النحاة ،لي�س �ضروري ًا ،لأن
العامل الحقيقي هو الحدث ،والم�صدر �أ�صل في
العمل لأنه �أ�ص ٌل للحدث .وما دام كذلك فال يحتاج
�إل��ى �شروط .كما �أن التف�صيل في الحاالت التي
يجيء وفقها الم�صدر العامل ال حاجة �إليه �أي�ض ًا،
ي�صح
كما ظهر قبل قليل .ولعل ال�شيء الوحيد الذي ّ
م�سك به هو اال�ستدالل على الم�صدر العامل
ال َّت ُّ
ب�إمكان تقديره بفعله م�سبوق ًا بحرف م�صدري،
علم ًا �أن هذا لي�س �شرط ًا ل َعمل الم�صدر ،بل هو
معيار لمعرفة الم�صدر العامل فح�سب.
وبناء على كل ما تق ّدم يمكن القول ب�أن العامل
الحقيقي هو الحدث ،بدليل �أن ك ّل ما يعمل يت�ض َّمن
حدث ًا ،و�أن ك ّل ما ال يدلّ على حدث ال يعمل.
وانطالق ًا من هذا الت�ص ُّور ُيمكن فهم ال�سبب
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ال��ذي لأجله تعمل الأف�ع��ال في ك� ّل التراكيب التي
تح ّل فيها ،وذل��ك �أن�ه��ا ف��ي كافة ا�ستعماالتها ال
تفقد الداللة على الحدث� .أما الم�صادر والم�شتقات
ف�إنها تكون عاملة �أو غير عاملة ،وذل��ك بح�سب
الح َدث الذي تت�ض َّمنه ،عند
ال�صورة التي ي�ؤول �إليها َ
ا�ستعمالها في التراكيب.
�إذ ًا فالمطلوب لتحديد الم�صادر والم�شتقات
العاملة معرف ُة �صورة الحدث الذي تت�ض َّمنه ،بعد
بيان الخ�صائ�ص التي ينبغي �أن ي ّت�صف بها الحدث
العامل .ولتحقيق ذلك ال ب َّد �أو ًال من ر�صد خ�صائ�ص
الحدث في الأفعال ،باعتبارها ال تكون �إال عاملة ،ثم
االنتقال في �ضوئه �إلى و�ضع ت�ص ُّور عام لخ�صائ�ص
الحدث العامل في الم�صادر والم�شتقات.
ولمعرفة �صورة الحدث في الأبنية الفعلية ال ب َّد التف�سير
من الوقوف على تعريف النحاة الأوائل للفعل ،وهو ال�صرفي
لعمل
�أن «الفعل ما �أنب�أ عن حركة الم�س َّمى»( .((3فمنه
ُي�ستَنتَج �أن الحدث الذي يت�ض َّمنه الفعل هو حركة الأفعال
من�سوبة �إلى الأ�سماء التي ترتبط به في التركيب .والم�صــادر
فكونه حرك ًة من�سوب ًة يجعله يقت�ضي ما تقت�ضيه والم�شـتقات
الحرك ُة عق ًال من ُم ِ
حدث به
حدث وهو الفاعل ،و ُم َ
ي�صح �إيقاعه
وهو المفعول به� ،إن كان الحدث مما ّ
كال�ضرب وال ِعلم ،كما يقت�ضي زمان ًا ومكان ًا،
بالغَير َّ
وغير ذلك من المتعلقات التي م ّر ذكرها �سابق ًا.
ن�سب الحدثُ �إلى الأ�سماء َّ
ظل ُمب َهم ًا ،ال
ف�إذا لم ُي َ
معنى ِلذكره ،و�إذا ُن ِ�سب �إلى الأ�سماء َع ِم َل فيها،
وانتقل من الإبهام �إلى التحديد.
�أي �إن الحدث الفعلي ذو طبيعة حركية ،تجعله
ي َّتجه نحو معموالته ويحتاج �إليها ،كحاجة الحركة
�إلى ال ُم ِ
حدث والزمان والمكان وال ِع ّلة وغير ذلك
مما تتع ّلق به ،فيتجاوز بنا َءه ُم�ستعين ًا بقدرته على
االنت�ساب �إلى الأ�سماء ،في رحلته من الإبهام �إلى

ا�سم المفعول ال � َم��زروعُ ،ع ِّبر به �أي�ض ًا عن ا�سم
الذات ،لداللته على ال�شيء المزروع.
فقد الداللة
فال�صيد وال � َّزرع كالهما م�صدر َ
َّ
على الحدث ،و�أ�ص َبح دا ًّال على ا�سم ال��ذات� .أما
ظ�لال الحدث الباقية في بناء الم�صدر فهي ما
يجعلنا نقبل �إطالق لفظ ال�صيد مث ًال على الغزال
والأرنب والطير وغيرها ،لأنها تُ�صاد ،ونقبل �أي�ض ًا
�إطالق لفظ الزرع على القمح والبقول وغير ذلك،
يتنحى منها
لأنها تُز َرع .وال ُم ّ
هم �أن الم�صادر التي ّ
الحدث ،وتدلّ على �أ�سماء ال��ذوات ،ال تعمل ،لأنها
محمولة في هذه الحالة على �أ�سماء الذوات ،وهذه
الأخيرة ال تعمل لأنها ال تدلّ �أ� ً
صال على الحدث.
الم�صدري
 وال�صورة الثالثة �أن يكون الحدثّ
حرك ًة من�سوب ًة �إل��ى الأ�سماء ،كما هو ال�ش�أن في
الأفعال .وفي مثل هذه الحالة يكون الم�صدر عام ًال،
ِ
أ�سلفت تقت�ضي ُم ِ
وم�صاحب ًا
حدث ًا
لأن الحركة كما � ُ
له وزمان ًا ومكان ًا ِ
وع ّل ًة وغير ذلك ،لنقلها من الإبهام
�إلى ال َّتحديد ،ومن �أمثلة ذلك قول الفرزدق(:((3
ِب �� َ��ض��ر ِب��ي ِب ��� َ�س �ي � ِف��ي � �س ��ا َق ُك � � ِّل َ�س ِمين ٍة
و َت �ع � ِل �ي��قِ َرح� � ِل ��ي م��ا�� ِ�ش �ي �اً َغ� �ي� � َر را ِك � ��بِ
فال�ضرب هنا حركة �أُ�ضيفَت �إلى �ضمير المتك ِّلم،
َّ
قام بها ،و�أو َق َعها ب�ساقِ ِّ
كل �سمينة ،ب�آلة هي
الذي َ
ال�سيف .ولأن��ه حرك ٌة من�سوبة �إلى هذه المتعلقات
َع ِمل فيها .والم�صدر الذي يكون فيه الحدث على
هذه ال�صورة يعمل في الأ�سماء ،كما تعمل الأفعال،
�إال �أن الم�صدر يختلف ع��ن الفعل ف��ي طبيعته
اال�سمية ،التي تجعله يت�صل بـ «ال» ،ويقبل التنوين،
و ُي�ستع َمل في الغالب م�ضاف ًا �إلى فاعله ،وقلي ًال �إلى
مفعوله ،ونادر ًا �إلى الظرف ،ثم يكون عام ًال فيما
عدا ما ُي�ضاف �إليه من متعلقاته.

التحديد ،و ُي ِ
ن�شئ روابط بالأ�سماء ،تكون م�صحوبة
بالعمل .والمتكلم ع��اد ًة يذكر من الأ�سماء التي
يتع َّلق بها الفعل ما يكفي ،في نظره ،لتحديد الحدث
الفعلي ،بح�سب ظروف المقام.
�أما الحدث الذي تت�ض َّمنه الم�صادر ف�إنه ي�ؤول
في اال�ستعمال �إلى �إحدى ُ�ص َور ثالث:
معنوي جامد،
 الأول� ��ى �أن ي��دلّ على جن�سّ
كال َب�شا�شة وال َّت َجنُّب والنُّفور ،في قول جرير(:((3
�وب َب� ��� �ش ��ا�� �ش� � ٍة �أن� �� َ��ض� �ي� � َن� � ُه
و َر�أي � � � � � ��نَ َث � � � � َ
ف � َ�ج� � َم� �ع ��نَ َع � �ن � � َ�ك َت� � َ�ج � � ُّن � �ب � �اً و ُن� � � ُف � ��ورا
ِ
وكالخالفة والنُّب ّوة وال ُهدى وال َم ُ�شورة والت�شا ُور
في قوله �أي�ض ًا(:((3
ِف �ي �ن��ا ال � ِ�خ�ل�اف� � ُة وال � � ُّن � � ُب � � ّو ُة وال � � ُه � � َدى

مقـــاالت

و َذ ُوو ال� � َم� �� �ُ�ش ��ور ِة ُك � � � َّل َي � � ��و ِم َت� ��� �ش ��ا ُو ِر
فالحدث في الم�صادر ال�سابقة دلَّ على جن�س
معنوي جامد ،قائم ب��ذات��ه ،ول��م ي��دلّ على حركة
تحددها المتعلقات .لذلك فالم�صدر
مرتبطة بمحالّ ِّ
ال��ذي يت�ض ّمنه ال يعمل� ،أي �إن الم�صدر في هذه
الحالة �أ�صبح ا�سم ًا خال�ص اال�سمية ،كالجبل والبحر
وغير ذلك ،وما كان على هذه ال�صورة ال يعمل.
 وال���ص��ورة الثانية التي ي ��ؤول �إليها الحدثيتنحى من البناء
الم�صدري في اال�ستعمال هي �أن ّ
الم�صدري وتبقى ظالله دا ّل ًة على الأ�صل ،ويح�صل
كال�صيد
ذلك حين ُيع َّبر بالم�صدر عن ا�سم الذاتَّ ،
في قوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﭼ(،((3
وكال َّزرع في قوله تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
فال�صيد في الأ�صل :م�صدر
ﮋ ﭼ(َّ .((3
ِ�ص َيد ُي�صا ُد ،بمعنى ا�سم المفعول ال َم ِ�صيدُ ،ع ِّبر
به عن ا�سم ال��ذات ،لداللته على المخلوقات التي
تُ�صا ُد .وال َّزرع في الأ�صل :م�صدر ُز ِر َع ُيز َر ُع ،بمعنى
56

�آفاق الثقافة والتراث

�إذ ًا فالم�صدر العامل هو الذي يكون فيه الحدث
من ال�صورة الثالثة� .أما �إذا كان الحدث الذي يت�ض َّمنه
الم�صدر من ال�صورتَين الأولى �أو الثانية فالم�صدر ال
ف�سر في �ضوئه كون
يعمل .وهذا ُ
الحكم ُيمكن �أن ُي َّ
الم�صدر في كثير من ا�ستعماالته غير عامل.
و ُي�شار �إل��ى �أن الم�صادر ُو ِ�ض َعت في الأ�صل،
لتدلَّ على الحدث الذي ينتمي �إلى ال�صورة الثالثة،
الم�صدري حرك ًة من�سوب ًة
التي يكون َوفقها الحدثُ
ّ
�إلى الأ�سماء ،قال الر�ضيُ ،مع ِّلق ًا على تعريف ابن
الحاجب للم�صدر ب�أنه ا�سم الحدث الجاري على
الفعل« :يعني بالحدث معنًى قائم ًا بغيره� ،سواء
كال�ضرب وال َم�شي� ،أو لم ي�صدر ّ
كالطول
�صدر عنه َّ
وال ِق َ�صر»(((3؛ �أي �أن الحدث الذي يدلّ عليه الم�صدر
في �أ�صل الو�ضع «ال ب ّد له في الوجود من ٍّ
محل يقوم
به وزمان ومكان ،ولبع�ض الم�صادر مما يقع عليه
وهو
المتعدي ،ولبع�ضها من الآل��ة كال�ضرب»(.((4
ِّ
ولما كان الحدث ،الذي ُو�ضع الم�صدر في الأ�صل
للداللة عليه ،عبارة عن معنًى يقوم بغيره� ،أي عبارة
عن حركة من�سوبة �إلى الأ�سماء ،لما كانت �صورته
ن�سب �إليها.
كذلك عمل في الأ�سماء التي ي�ص ُّح �أن ُي َ
ومعنى هذا �أن الم�صدر يعمل في �أ�صل الو�ضع ،وال
حاجة اللتما�س ال ُم�شابهة بينه وبين الفعل ليكون
عام ًال.
الم�صدري في �إحدى
�أم��ا حين يظهر الحدث
ّ
ال�صورتين ،الأول��ى �أو الثانية ،ف�إنه ال يعمل ،لأن
الم�صدر في هاتين الحالتين يقوم بنف�سه ،وال يقبل
االنت�ساب �إلى الأ�سماء.
وتجدر الإ��ش��ارة �إل��ى �أن النحاة ،حين و�ضعوا
ال�شروط لعمل الم�صدر ،ك�أنهم نظروا �إليه باعتباره
يت�ض َّمن حدث ًا �آلَ في اال�ستعمال �إلى ال�صورة الأولى
�أو الثانية ،لذلك ذهبوا يلتم�سون من وراء �شروطهم
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ما يكفل �إظهار الحدث وف��ق ال�صورة الثالثة في
الم�صدر الذي ين�سبون �إليه العمل� ،أي �إن الت�أمل في
تلك ال�شروط يوحي ب�أنها ُو ِ�ض َعت لنقل الحدث من
ال�صورتين الأولى �أو الثانية �إلى ال�صورة الثالثة .لكن
تو�ضح �أن الم�صدر ُو ِ�ض َع في الأ�صل ،ليدلَّ
بعد �أن َّ
على حدث ينتمي �إل��ى ال�صورة الحركية العاملة،
ت�صب في �إمكان ر ّد
فال معنى لتلك ال�شروط ،لأنها ُّ
�صورة فرعية �إلى �صورة �أ�صلية.
وفي �ضوء هذه الحقيقة ُيمكن فهم قول النحاة
ب�أن الم�صدر يعمل �إذا �شا َب َه َ
الفعل ،على �أن الم�شا َبهة
ال تكون لفظ ّية ،و�إنما تكون في �صورة الحدث الذي
يت�ض ّمنه ك ٌّل من الفعل والم�صدر� .أي �إن الم�شابهة
تتحقَّق حين ينتقل الحدث في البناء الم�صدري من
ال�صورتين الأول��ى �أو الثانية �إلى ال�صورة الثالثة ،التف�سير
التي تقبل االنت�ساب �إلى الأ�سماء والعمل فيها ،والتي ال�صرفي
لعمل
تُطابق تمام ًا �صورة الحدث في الأفعال.
وفي �ضوء انتقال الحدث في البناء الم�صدري الأفعال
�إلى ال�صورة الثالثة ،يمكن فهم قول الر�ضي« :ف�إن والم�صــادر
ُ
ُقلت :ف ��إذا كانت م�شابهتُه �أي الم�صدر] للفعل والم�شـتقات
َ
ُ َ
ناق�صة لفظ ًا ومعنى كان حقُّه �أ ّال يعملُ .ق ُلت� :إ ّال
�أنه لما كان بنف�سه يط ُلب الفاعل والمفعول عق ًال،
فب�أدنَى م�شابهة لطالبهما و�ضع ًا� ،أعني الفعل،
يتح َّرك ذل��ك ال� َوج� ُد الكامن ،فجاز �أن يطلبهما
ويعمل فيهما»( .((4فحديثه عن تح ُّرك الوجد الكامن
يعني انتقال الحدث في الم�صدر من ال�صورة التي
يكون عليها دا ًّال على جن�س جامد ،لي�س له تعلُّق
بغيره �إال عن طريق الإ�سناد� ،إل��ى ال�صورة التي
ُي�صبِح فيها دا ًّال على الحركة ،بما تقت�ضيه الحركة
من محالٍّ تتع َّلق بها عن طريق االنت�ساب� ،أي �إنه
ينتقل من �صورة الجمود واالنطواء �إلى ال�صورة التي
يكون وفقها عام ًال.

مقـــاالت

ف��ي ال�ك�لام ،وال ت��دلّ على ال�ح��دث ،ب��ل ت��دلّ على
�أ�سماء ذوات .وفي كون الم�شتقات الو�صفية عاملة،
والم�شتقات غير الو�صفية ال تعمل ،دليل على �أن
بال�ص َيغ.
العمل مرتبط بالحدث ،ال ِّ
ا�سم الفاعل ومبالغته:
ُيع َّرف ا�سم الفاعل ب�أنه� :صفه تُ�شتق من م�صدر
الفعل المت�ص ِّرف ،المبني للمعلوم ،للداللة على من
وقع منه الفعل حدو ًثا ال ثبوتًا(.((4نحو ِ
�سامع وقا ِئل
وجاء ،و ُمخرِ ج و ُم ِ
وكا ِتب ِ
و�ساع ٍ
�ساعد و ُمنت ِقم
والعب ٍ
و ُم�ستن ِفر و ُم� َت� َك� ِّب��ر ،ق��ال تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ(.((4
ف ُم ِ
ر�سلة� :صفة تدلّ على ذات في حال مالب�ستها
لفعل الإر��س��ال .ون� ِ
�اظ��رة� :صفة تدل على ذات في
حالة مالب�ستها لفعل الن ََّظر .فكل منهما ا�سم فاعل.
�أما نحو « َكرِ يم » في قوله تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭼ( ((4ف�صفة م�شبهة ت��دل على ثبوت
ودوام ن�سبتها �إلى �صاحبها.
وثمة ما ي�سمى مبالغة ا�سم الفاعل ،وهي(:((4
�صفة تفيد ال ّتكثير في ا�سم الفاعل ،ولي�ست على
�صيغته .نحو قول امرىء القي�س(:((4
ِم� � � َك� � � ٍّرِ ،م� � � َف� � � ٍّرُ ،م� �ق� � ِب � ٍ�ل ُم � ��د ِب � ��رٍ َ ،م � ًع��ا

�أم��ا قوله ب ��أن الم�صدر �أ�ضعف من الفعل في
العمل ،لأن��ه يطلب الفاعل والمفعول عق ًال ،على
حين �أن الفعل يطلبهما و�ضع ًا ،فقد ثبت �أن العامل
الحقيقي هو الحدث .والحدث يطلب متعلقاته كلها
فعلي �أم في
عق ًال� ،سواء ح َّل هذا الحدث في بناء ّ
م�صدري ،بدليل �أن النحاة متفقون على �أن
بناء
ّ
الفعل يعمل فيما ي��دلّ عليه لفظه ،ودالل��ة الفعل
على ما يعمل فيه هي داللة عقليةُ ،يح ّركها الحدث
الذي يت�ضمنه الفعل� ،أما بناء الفعل فلي�س فيه ما
يدلّ على معموالته .وبما �أن الم�صدر �أ�صل للحدث
فهو �إذ ًا �أ�صل في العمل .وه��ذه الحقيقة ال تت�أثر
بكون الأفعال كلها عاملة ،على حين �أن الكثير من
الم�صادر ال تعمل ،لأن ذلك يعود ،كما تق َّدم� ،إلى
طبيعة البناء و�صورة الحدث في كل منهما.
فطبيعة البناء الفعلي تجعل الحدث ال يظهر �إال
في �صورته الحركية العاملة ،على حين �أن الطبيعة
اال�سمية للبناء الم�صدري تجعل الحدث ي�ؤول �إلى
�إح��دى �ُ��ص� َور ث�لاث ،منها اثنتان ال يكون الحدث
وفقهما عام ًال .وه��ذا ال يعني �ضعف الحدث في
الم�صدر وق ّوته في الفعل ،بل يعني �أن الم�صدر
متعددة في التراكيب ،بينما ُي�ستعمل
ي�ؤ ّدي
َ
وظائف ِّ
الفع ُل على �سمت واحد.

ال�سي ُل ِم��ن َع ِل
َك� ُ�ج�ل� ُم��و ِد َ�صخ ٍر َح� َّ�ط� ُه َّ
ف ُمقبِل و ُمدبِر :ا�سما فاع َلين ،يحتمالن الو�صف
بق ّلة الإقبال والإدب��ار �أو كثرتهما� .أما ِم َك ّر ِوم َف ّر
فالمراد بهما الو�صف بكثرة ال� َك� ّر وال � َف � ّر ،فهما
يفيدان �إ�ضافة معنى المبالغة �إلى ا�سمي الفاعلين
كا ّر وفا ّر.
ولمبالغة ا�سم الفاعل �صيغ كثيرة� ،أ�شهرها
وح ّمال ،و« َف ُعول»
كج ّراح َ
ا�ستعما ًالَ « :ف ّعال» َ
وع ّالم َ
و�ص ُبور وفَخُ ورِ ،
و«مفعال» ِ
كمقدام ِومطعان
ك َغفُور َ

التف�سير ال�صرفي لعمل الم�شـتقات

الم�شتقات التي تعمل عمل الفعل هي الم�شتقات
الو�صفية ،التي ت�صلح �أن تُ�ستع َمل �صفة في الكالم.
وهذه الم�شتقات تت�ض َّمن معنى الحدث ،لأنها تدل
في �أ�صل الو�ضع على ذات مو�صوفة بحدث ،وت�شمل:
ا�سم الفاعل ومبالغته ،وا�سم المفعول وال�صيغ
النائبة عنه ،وال�صفة الم�شبهة ،وا�سم التف�ضيل(.((4
�أما الم�شتقات الأخرى وهي :ا�سما الزمان والمكان
وا�سم الآلة ،فال تعمل عمل الفعل ،وال تُ�ستع َمل �صفة
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ِوم��درار .ثم ت�أتي « َف ِعيل» َك َر ِحيم و َق ِدير ،و« َف ِعل»
وح ِذر( .((4وهناك �صيغ �أخرى �أقل ا�ستعما ًال،
كفَهِ م َ
و�س ُّبوح ِوم ِ
نحو :فا ُروق ِ
�سكين
و�ص ِّديق و َق ُّيوم ِوم َك ّر ُ
وه َمزة .وهذه الأمثلة تدل على �ص َيغها .و ُي�شار �إلى
ُ
�أن ِ�ص َيغ المبالغة ترتبط بم�صدر الفعل الثالثي
المجرد فقط( ،((4لذلك ُح ِمل على ال�شذوذ نحو:
ِمعطاء ِوم�ه��وان وز َُه ��وق ،للأفعالَ � :
�ان
أعطى و�أه� َ
أزهقَ .
و� َ
وا�سم الفاعل يعمل عمل فعله ،ال��ذي ُي�شاركه
في الم�صدر( .((5كالحافظين والذاكرين في قوله
تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(.((5
فقد رف��ع ال ُ
أول فاع ًال هو ال�ضمير الم�ستتر فيه،
وجهم» .ورفع الثاني فاع ًال
َ
ون�صب مفعو ًال به هو « ُف ُر َ
هو ال�ضمير الم�ستتر فيه ،ون�صب مفعو ًال به هو لفظ
الجاللة «اهلل» ومفعو ًال مطلق ًا هو «كثير ًا» .وقال
جرير(:((5
�أن� � � َك � ��رتَ َع � �ه � � َد َك َغ� �ي� � َر �أ َّن� � � � َ�ك ع� � ��ار ٌِف
َط� � �لَ �ل � ً
ا ،ب � ��أل � � ِوي � � ِة ال � � ُع � �ن� ��ابِ ُ ،م ِحيال
فا�سم الفاعل «ع��ارِف» رفع فاع ًال هو ال�ضمير
الم�ستتر فيه ،ون�صب مفعو ًال به هو َ
«ط َل ًال» ونَعت ًا له
هو « ُمحيال».
وذك��ر النحاة �أن ا�سم الفاعل العامل يجيء
مقرون ًا بـ «ال» المو�صولة� ،أو مج ّرد ًا عنها .فالمقرون
بها يعمل عمل فعله مطلق ًا ،كما في قول جرير(:((5
ال� �� � ّ�س ��ا ِل� � ِب� �ي ��نَ َع� � ��نِ ال � َ�ج� �ب ��ا ِب� � ِر َب � �ز َُّه� ��م
وال��خَ �ي� ُل َت�ح� ُ�ج� ُل ِف��ي ال� ُغ�ب��ا ِر و ِف��ي ال َّد ِم
فا�سم الفاعل «ال�سالبين» رفع فاع ًال م�ستتر ًا
فيه ،ون�صب مفعو ًال به هو « َبزّهم» ،وتع ّلق به الجا ّر
الجبابر».
والمجرور «عن َ
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�أما المج َّرد عن «ال» فيعمل ب�شرطين� :أحدهما
�أن يدلّ على الحال �أو اال�ستقبال .و�أجاز الك�سائي
�أن يعمل وهو دالّ على ال ُم ِ�ض ّيِ ،
م�ستد ًال بقوله تعالى
في ق�صة �أهل الكهف :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﭼ( .((5وت�أ َّولها �أكثر النحاة على �أنها
حكاية حال ما�ضية� ،أي �إن ا�سم الفاعل ِ
«با�سط»
قدر �أنه
في الآية يدل على الحال بالن�سبة �إلى َمن ُي ِّ
موجود في ذلك الزمان(.((5
وال�شرط الثاني �أن يقع خَ َبر ًا ُم�ستعين ًا بالمبتد�أ
�أو ما �أ�صله المبتد�أ� ،أو �أن يقع ح��ا ًال ُم�ستظهِ ر ًا
ِ
ب�صاحبه� ،أو نعت ًا ُم َع َّزز ًا بمنعوته� ،أو �أن يكون غير
ذلك ُم ِ
نفي �أو ا�ستفهام.
عتمد ًا على ٍ
فمن �أمثلة عمل ا�سم الفاعل الواقع خبر ًا قوله
تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ التف�سير
ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ( .((5ف��ا� �س��م الفاعل ال�صرفي
لعمل
«منزلون» وقع خبر ًا للحرف الم�ش ّبه بالفعل ،وقد
الأفعال
رفع فاع ًال م�ستتر ًا فيه ،ون�صب مفعو ًال به «رِجز ًا»،
والم�صــادر
وتع َّلق به الجار والمجرور «على �أهل».
والم�شـتقات
ومن �أمثلة عمل ا�سم الفاعل الواقع حا ًال قوله
تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﭼ( .((5فا�سم الفاعل «�آخذين» وقع حا ًال
من ال�ضمير المدلول عليه بالجار والمجرور «في
جنات» المق َّدر بـ «هم» ،وقد رفع فاع ًال م�ستتر ًا فيه،
ون�صب مفعو ًال به هو اال�سم المو�صول «ما».
ومن �أمثلة عمل ا�سم الفاعل الواقع نعت ًا قوله
تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ(.((5
فا�سم الفاعل « ُمختلف ًا » الواقع نَعت ًا رفع فاع ًال هو
«�ألوا ُنها».
«راع» ف��ي قول
وم� ّم��ا عمل العتماده على نفي ٍ
ال�شاعر(:((5

م� � ��ا را ٍع ال � � � � ِ�خ � �ل � � ّ
انُ ِذ ّم � � � � � � � َة ن � ��ا ِك � � ٍ�ث
َب ��ل َم ��ن َو َف � ��ى َي ��جِ � � ُد ال��خَ � ِل �ي � َل خَ ِليال
فقد رفع فاع ًال هو «الخالن» ،ون ََ�صب مفعو ًال به
هو ِ«ذ ّمة» .ومما اعتمد على ا�ستفهام «ناوٍ» في قول
ال�شاعر(:((6
�أن � � � � � ��ا ٍو ِرج� � � ��ا ُل� � � � َ�ك َق� � �ت� � � َل ام� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ر ٍِئ

�إن المت�أمل في �أ�سماء الفاعلين ،الم�ستع َملة في
التراكيب ،يجد �أن الحدث الذي تت�ض َّمنه يظهر في
�إحدى �صورتَين:
 الأولى يكون فيها الحدث دا ًّال على حركة قابلةلالنت�ساب �إلى الأ�سماء .ويح�صل ذلك حين يكون
ا�سم الفاعل م�ستع َم ًال في باب ال�صفات� ،أي حين
يكون خبر ًا �أو حا ًال �أو نعت ًا� ،سواء كان مقرون ًا بـ «ال»
المو�صولة كما في قول جرير(:((6
و َن � � �ح� � ��نُ ال� � � � ُم � � ��و ِق � � ��دو َن ِب � � � ُك � � � ِّل َث � �غ ��رٍ

ِم� ��ن ال � � ِع � �زِِّ ،ف� ��ي ُح � � ِّب� � َ�ك ،اع �ت ��ا� � َ�ض ُذ ّال
ون�صب مفعو ًال به
حيث َرفع فاع ًال هو «رِجالك»َ ،
هو « َق ْتل».
ويعمل عمل ا�سم الفاعل مبالغتُه .ومن عملها
قول ال�شاعر(:((6
ال�س ِ
وب ِبن ِ
يف �� ُ�س��و َق ِ�سما ِنها
� َ��ض � ُر ٌ
َ�صل َّ

ُي � � �خ� � � ُ
�اف ِب � � � � ِه ال� � � � َع � � ��د ُّو َع � �لَ � �ي � � َ�ك ن � ��ارا
�أو مج َّرد ًا عنها كما في قول كثير عزة(:((6
ف ��إ ّن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـِ��ي ل ٍآت َق � � �ب � � � َر ُهَ ،ف� � ُم� �� � َ�س� � ِّل� � ٌم،
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و�إِنْ َل� ��م ُت� � َك� � ِّل� � ْم ُح� �ف ��ر ٌة َم� ��ن َي ��زو ُره ��ا
وفي مثل هذه الحالة يكون ا�سم الفاعل عام ًال،
كما م ّر في الحديث عن عمل الم�صدر.
يتنحى الحدث من �صيغة
 وال�صورة الثانية �أن َّا�سم الفاعل ،وتبقى ظالله ُم�ش ِعرة به .و َيح�صل ذلك
حين ُي�ستع َمل ا�سم الفاعل بمعنى �أ�سماء الذوات،
فيفقد داللته على ال�ح��دث ،كما في قوله تعالى:

�إذا َع� � ِ�د ُم � �ـ � �ـ� ��وا زاداً ف � � ��إ َّن� � � َ�ك ع� ��ا ِق � � ُر
«�ض ُروب» فاع ًال م�ستتر ًا فيها،
�إذ رفعت المبالغة َ
ون�ص َبت مفعو ًال به هو «��ُ�س��وق» ،وتع َّلق بها الجا ّر
والمجرور « ِبنَ�صل» .وقال الراعي(:((6
َع ��� ِ�ش � ّي � َة �� ُ�س �ع � َدى َل ��و َت � � ��را َءت ِل ِ
راهـبٍ
وح ��جِ � �ي� � ُج
ِب� � � َدوم� � �ـ� � � َةَ ،ت � ْ�ج � �ـ � � ٌر ِع � �ن � �ـ � � َد ُه َ
َق� �لَ ��ى ِدي� � � َن� � �هُ ،واه � �ت� ��ا َج ل �ل �� � َّ�ش ��وقِ � ،إنها
َع �لَ ��ى ال �� � َّ�ش ��وقِ �إخ � � ��وا َن ال � � َع� ��زا ِء َه � ُي ��و ُج
«ه� ُي��وج» فاع ًال م�ستتر ًا فيه ،ون ََ�صب
فقد َر َف��ع َ
مفعو ًال به «�إخوان» ،مع �أنه ت�أخَّ ر عن المفعول.
فا�سم الفاعل �إذ ًا يعمل عمل فعله ،وكذلك
مبالغته ،وال ُي�ؤ ِّثر في عمله ال ّتقديم والت�أخير� ،إال �أن
النحاة ا�شترطوا في ا�سم الفاعل العامل ومبالغته
تحقُّق ال�شرطين اللّذَ ين عر�ضتهما قبل قليل .فما
�أهمية هذه ال�شروط؟ وما حقيقة عمل ا�سم الفاعل
ومبالغته؟

ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ(.((6
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ّ
ُون وال ُّركَّع :جمع طا ِئف ِ
ِ
وعاكف
ُون
والعاكف َ
فالطا ِئف َ
وراك��ع .وه��ي �أ�سماء ِ
ِ
فاع ِلين ُع ِّبر بها عن �أ�سماء
ذوات للمبالغة .و«ال» ال�م�ق��رون��ة ب�ه��ا جن�س ّية
ال�س ُجود:
لال�ستغراق العرفي ،ولي�ست مو�صولة� .أما ُّ
فجمع �ساجِ د .وهو ا�سم فاعل على بابه ،لأنه �صفة
لل ُّركَّع( .((6وفي هذه الحالة ال يكون ا�سم الفاعل
عام ًال� ،سواء اقترن بـ «ال» كما في المثال ال�سابق،
�أم تج َّرد عنها كما في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ( .((6فـ ِ
«�ساحر» :ا�سم
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وع ِّبر به عن ا�سم
فاعل فقد داللته على الحدثُ ،
الذات.
ويكثر مجيء ا�سم الفاعل في الن�صو�ص ،للتعبير
ال�صفة
عن ا�سم الذات ،فيما ُي َ�س ِّميه النُّحاة ب�إقامة ِّ
مقام المو�صوف ،حيث ُيحذف المو�صوف ،وتقوم
فال�س ِاحر في
ِّ
ال�صفة دا ّل��ة عليهُ ،مت ََ�ض ِّمنة معناهّ .
الأ�صل :ا�سم فاعل وهو ِ�صفة ،لكنّه ُ�أقيم هنا مقام
�سحر ،فزالت داللته على الحدث،
ال�شَّ خ�ص الذي َي َ
وخل�ص للداللة على ا�سم الجن�س.
و ُي�شترط في ا�سم الفاعل وغيره من الم�شتقات
الو�صفية ،التي تقوم مقام المو�صوف ،فتع ِّبر عنه
و ُت � ��ؤ ِّدي معناه� ،أن ت�ك��ون م��ن ال�صفات الخا�صة
بالمو�صوف ،التي ي��دلّ �إطالقها عليه دون غيره،
قال ال ُم َب ِّرد« :تقول :جا َء ِني �إن�سا ٌن َطوِيل .ف�إن ُق َلت:
جا َء ِني َطوِي ٌلَ ،لم َي ُجز ،ل َّأن َطوِي ًال � َأع ُّم ِمن �إن�سانٍ ،
فال ي��د ُّل ع َليه .ف��إن ُق َلت :جا َء ِني �إن�سا ٌن ُم َت َك ِّل ٌم،
ثم ُق َلت :ج��ا َء ِن��ي ُم َت َك ِّل ٌم ج��ازَ ،لأ َّن� َ�ك ت��دلّ به على
الإن�سان»(.((6
ي َّت�ضح من كالم المبرد �أن قولنا« :جا َء ِني ُم َت َك ِّلم»
يدلّ على �إن�سان .والإن�سان :ا�سم جن�س يدلّ على
ذات .وه��ذا يدعم �صحة الجزم ب �� ّأن الم�شتقات
الو�صفية تُ�ستعمل في مثل هذه الموا�ضع ،للتعبير
عن ا�سم ال��ذات ،فتفقد معنى الحدث ،وتدلّ على
المو�صوف ال ُمق َّدر ،الذي هو ا�سم ذات غال ًبا.
و�صف من
ومن الثابت عند النُّحاة �أن ك ّل ما ُي َ
م�صادر �أو م�شتقات تزول داللته على الحدث(.((6
فال يتع َّلق به الجا ّر والمجرور والظرف� ،إن كان
م�صد ًرا ،وي�صبح ا�سم ذات �إن كان م�شتقًّا و�صف ًّيا.
و�صف َيخرج عن بابه من
وذلك لأن الم�شتق الذي ُي َ
تخ�ص�ص بالو�صف والأ�صل فيه العموم،
جهة �أنَّه َي َّ
ومن جهة �أنَّه يقع في موقع اال�سم الجامد .ولذلك
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يزول منه معنى الحدث الذي كان يت ََ�ض َّمنه ،عندما
كان جار ًيا على بابه ،لي�سوغ و�صفه بالحدث الذي
تت�ض َّمنه �صفته� ،أي �أنه ي�صبح ا�سم ذات .و ُي�ؤ ِّكد ذلك
َ
«ال�صفة �إذا َج َرت على ال َمو�صوف
قول ابن جنيِّ :
�آذَ نَت بت ِ
َمامه ،وان ِق�ضاء �أجزائه»( .((7ومعنى ذلك
�أن المو�صوف ي�صبح قائ ًما بذاته ،غير معتمد على
غيره ،وغير محتاج �إلى مكان وزمان ل�ضبط الحدث
الذي تت ََ�ض َّمنه ال�صفات .وال يتحقَّق ذلك فيه �إال �إذا
�أ�صبح ا�سم ذات.
فا�سم الفاعل �إذ ًا يعمل �إذا كان الحدث الذي
يت�ض َّمنه ينتمي �إل��ى ال�صورة الأول ��ى ،التي يكون
فيها الحدث دا ًّال على حركة قابلة لالنت�ساب �إلى
الأ�سماء .ويح�صل ذل��ك حين يكون ا�سم الفاعل
م�ستع َم ًال على بابه الو�صفي� ،أما �إذا ُع ِّبر به عن التف�سير
ا�سم الذات ف�إنه ال يعمل.
ال�صرفي
لعمل
وبهذا الت�ص ّور لعمل ا�سم الفاعل يمكن اال�ستغناء
عن ال�شروط التي و�ضعها النحاة .تلك ال�شروط الأفعال
تم�سكوا بها ،العتقادهم ب�أن الأ�سماء والم�صــادر
التي يبدو �أنهم َّ
تو�ضح لدى الحديث والم�شـتقات
لي�ست �أ� ً
صال في العمل ،كما ّ
عن عمل الم�صدر .لذلك راحوا يلتم�سون في ا�سم
الفاعل العامل  -كما التم�سوا في الم�صدر العامل
أوج َه الم�شابهة مع الفعل ،ذاهبين �إلى �أن ا�سم
� ُالفاعل يعمل لأنه �أ�ش َب َه الفعل الم�ضارع في حركاته
و�سكناته ،وفي داللته على الحال واال�ستقبال(.((7
وال ب� ّد �أخ�ي��ر ًا من الوقوف على ال�شروط التي
و�ضعها النحاة لعمل ا�سم ال�ف��اع��ل ،لبيان مدى
مطابقتها لما تق َّرر من �أن العامل الحقيقي هو
الحدث الذي يت�ض َّمنه ا�سم الفاعل .فا�شتراطهم
�أو ًال �أن يكون ا�سم الفاعل العامل دا ًّال على الحال �أو
اال�ستقبال لي�س �شرط ًا ُملزِ م ًا ،لأن من كبار النحاة
َمن لم يتق َّيد به كالك�سائي وبع�ض الكوفيين ،ف� ً
ضال
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عن �أن الذين تق َّيدوا بهذا ال�شرط �إنما �أوجبوه فقط
في ا�سم الفاعل النا�صب للمفعول ب��ه� ،أم��ا ا�سم
الفاعل العامل في غير المفعول به فلم ي�شترط فيه
�أحد �أن يكون دا ًّال على الحال �أو اال�ستقبال(.((7
و�أما ا�شتراطهم �أن يكون ا�سم الفاعل معتمد ًا
على نفي �أو ا�ستفهام فال ُي�ؤخَ ذ به ،لأن هذا في
ل�صحة االب �ت��داء با�سم الفاعل
الحقيقة ��ش��رط
ّ
ل�صحة
الم�ستغني بمرفوعه عن الخبر ،ولي�س �شرط ًا ّ
عمله ،قال ابن ه�شام « :والمبتد�أ الم�ستغني عن
الخبر ال ب ّد �أن يعتمد على نفي �أو ا�ستفهام ،كقوله:
خَ � � ِل� �ي� �لَ � َّ�ي م ��ا ٍ
واف ِب � َع �ه �ـ �ـ �ـ �ـ� ِ�د َي �أنتُما
(((7
�إذا َل��م َت� ُك��ون��ا ِل��ي َع�لَ��ى َم��ن ُ�أق � ِ
�اط � ُع»
ُي�ضاف �إل��ى ذلك �أن بع�ض النحاة ،كالأخف�ش
والكوف ِّيين� ،أج���ازوا �إع �م��ال ا�سم الفاعل وا�سم
المفعول وال�صفة الم�ش َّبهة ،دون اعتماد(.((7
و�أم��ا ا�شتراطهم �أن يكون ا�سم الفاعل العامل
ي�صب فيما
واقع ًا خَ َبر ًا �أو حا ًال �أو نعت ًا فهذا ال�شرط ّ
تق َّرر من �أن العامل الحقيقي هو الحدث ،الذي
يكون ذا �صورة حركية قابلة لالنت�ساب �إلى الأ�سماء.
�إذ ثبت فيما تق َّدم �أن الحدث الذي يكون على هذه
ال�صورة هو الحدث ال��ذي يت�ض َّمنه ا�سم الفاعل
الم�ستع َمل في باب ال�صفات.
ُي�ستخ َل�ص من ك� ِّ�ل ما �سبق �أن ا�سم الفاعل
يكون عام ًال ،حين يت�ض َّمن حدث ًا ذا �صورة حركية
قابلة لالنت�ساب �إلى الأ�سماء ،لأن العامل الحقيقي
ه��و ال �ح��دث .ويح�صل ذل��ك حين ال ي�ك��ون ا�سم
الفاعل ُم�ستعم ًال بمعنى �أ�سماء الذوات ،لأنه في
هذه الحالة يفقد داللته على الحدث ،فال يكون
عام ًال .وكل ما ينطبق على ا�سم الفاعل ينطبق
على مبالغته.

ا�سم المفعــول:
وهو �صفة تُ�شتَق من م�صدر الفعل ال ُمت�ص ِّرف،
المبني للمجهول ،للداللة على َمن وقع عليه الفعل
ُح ُدو ًثا ال ُثبوتًا( .((7نحوَ :مح ُمود َومع ُدود َومقُول
َومبِيع ،و ُمك َرم و ُم َع َّظم و ُم�شتاق �إليه و ُمنت ََ�صر عليه.
وقد ذهب النحاة �إل��ى �أن ا�سم المفعول يعمل
عمل فعله المبني للمجهول� .إال �أنهم ا�شترطوا فيه
ما ا�شترطوا في ا�سم الفاعل العامل ،من الداللة
على الحال �أو اال�ستقبال� ،أو االعتماد على نفي �أو
ا�ستفهام� ،أو الوقوع خبر ًا �أو حا ًال �أو نعت ًا .هذا �إذا
كان مج َّرد ًا من «ال» المو�صولة� .أما المقرون بها
فيعمل دون �شروط(.((7
وق��د ظهر ل��دى الحديث ع��ن ا��س��م الفاعل �أن
للتم�سك
العامل الحقيقي هو الحدث ،فال حاجة
ُّ
بهذه ال�شروط ،لأنها �صادرة ،كما ظهر �سابق ًا ،عن
اعتقاد النحاة ب�أن الأ�سماء لي�ست �أ� ً
صال في العمل،
ل�ضرب من ال ُم�شا َبهة مع
و�أنها �إذا عملت كان ذلك َ
الأفعال .وظهر �أي�ض ًا �أن ا�سم الفاعل يعمل �إذا دلّ على
الحدث� ،أما �إذا فقد داللته على الحدث ،وذلك حين
ُي َع َّبر به عن �أ�سماء الذوات ،ف�إنه ال يعمل .والأمر في
ا�سم المفعول وال�صيغ النائبة عنه ال يختلف عما هو
عليه في ا�سم الفاعل ومبالغته ،لأن الحدث في ا�سم
المفعول يظهر على �إحدى �صورتين:
 الأولى يكون فيها الحدث دا ًّال على حركة قابلةلالنت�ساب �إلى الأ�سماء .ويح�صل ذلك حين يكون
ا�سم المفعول م�ستع َم ًال على بابه الو�صفي� ،سواء
كان مقرون ًا بـ «ال» المو�صولة كما في قول كعب بن
زهير(:((7
َق ��د ُي� �ع� � ِو ُز ال � �ح� ��ا ِز ُم ،ال � َم �ح � ُم��و ُد ِن ّي ُتهُ،
الح ِمقُ
َب �ع � َد ال� � َّث ��را ِء ،و ُي �ث �رِي ال �ع��اجِ � ُز َ
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نائب فاعل هو
فقد رفع ا�سم المفعول «المحمود» َ
« ِن ّيتُه»� ،أم مج َّرد ًا عنها كما في قول جرير(:((7
و�إ َّن َد ِف� � �ي � ��نَ ال � � � ُّل � � ��ؤ ِم ي� ��ا ِت � �ي � � ُم ِفي ُك ُم
ف � َق ��د �أ� �ص � َب � َ�ح ��ت ِت� �ي� � ٌم م � �ث ��اراً َدفينُها
حيث رفع ا�سم المفعول «مثار ًا» وهو مج َّرد عن
«ال» نائب الفاعل « َدفينُها» .وفي مثل هذه الحالة
يكون ا�سم المفعول عام ًال.
يتنحى الحدث من �صيغة
 وال�صورة الثانية �أن َّا�سم المفعول ،وتبقى ظالله ُم�ش ِعرة به .و َيح�صل
ذل��ك حين ُي�ستع َمل ا�سم المفعول بمعنى �أ�سماء
ال��ذوات ،فيفقد داللته على الحدث ،كما في قوله
ت�ع��ال��ى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ( .((7فال َمع ُروف :ما �أ َق � َّر ُه ال�شَّ ر ُع.
وال ُمن َكر :ما �أن َك َر ُه و َق َّب َحهُ .فكل منهما ا�سم مفعول
ُع ِّبر به عن ا�سم ال��ذات للمبالغة .وق��ال تعـالى:
ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ(.((8
ح�صود ،فهو َف ِعيل بمعنى
فالح ِ�صيد :ال�شَّ يء ال َم ُ
َ
وع ِّبر به عن ا�سم
َمف ُعولَ ،
فقد داللته على الحدثُ ،
ال��ذات للمبالغة .وف��ي ه��ذه الحالة ال يكون ا�سم
المفعول عام ًال.
والخال�صة �أن ا�سم المفعول يكون عام ًال �إذا
دلّ على الحدث .ويح�صل ذلك حين ُي�ستع َمل على
بابه الو�صفي� .أما �إذا ا�ستُعمل للداللة على �أ�سماء
الذوات فال يكون عام ًال ،لأنه في هذه الحالة يفقد
داللته على الحدث.
ال�صفة الم�شبهة:
هي �صفة م�صوغة ،من م�صدر الفعل الثالثي
المجرد غال ًبا ،لغير تف�ضيل ،للداللة على ثبوت ن�سبة
الحدث الذي تت�ضمنه �إلى مو�صوفها( .((8نحو قول
زهير في رثاء هرم(:((8
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ُح � � � �ل � � � � ٌو �أ ِري� � � � � � � � � � � ٌ�ب ِف � � � � ��ي َح� � �ل� ��او ِت � � � � � ِه
ُم � � � � � � � ٌّر َك� � � � ��ري � � � � � ٌم ث� � � � ��ا ِب� � � � ��تُ ال� � � ِ�ح � � �ل� � � ِ�م
فحلو و�أرِيب و ُم ّر و َكريم �صفات م�ش ّبهة ،دلَّت على
ُ
ن�سبة الحدث �إلى مو�صوفها على �سبيل اال�ستمرار
والدوام ،ال التج ُّدد والحدوث.
وال�صفة الم�شبهة ال تُ�صاغ �إال من فعل الزم،
متعد ف�إنها تكون م�صوغة على
و�إذا �صيغت من فعل ٍّ
اعتبار مطلق االت�صاف بالحدث ،ولي�س على اعتبار
�إي�ق��اع الحدث بالغير( .((8لذلك فهي تعمل عمل
الفعل الالزم ،فال تن�صب مفعو ًال به ،بل ُم�شَ َّبه ًا به،
ح�سن ال َوج َه(.((8
كقولهم :زَي ٌد ٌ
وي��رى النحاة �أن ال�صفة الم�ش ّبهة تعمل عمل
فعلها ،ل�شبهها با�سم الفاعل� ،أي �أنها محمولة ،في
ر�أيهم ،على ا�سم الفاعل ،وا�سم الفاعل محمول على التف�سير
ال�صرفي
الفعل ((8(.ولهذا ا�شترطوا في ال�صفة الم�ش ّبهة ما
لعمل
ا�شترطوه في ا�سم الفاعل ل�صحة العمل .وقد ظهر
الأفعال
�أن ا�سم الفاعل �إنما يعمل لت�ض ُّمنه معنى الحدث،
والم�صــادر
ولي�س لأن��ه محمول على الفعل .واتَّ�ضح �أن ا�سم والم�شـتقات
الفاعل يكون عام ًال �إذا ا�ستُعمل على بابه الو�صفي،
ولم ُي�ستع َمل بمعنى �أ�سماء الذوات.
وال�صفة الم�ش ّبهة ال تختلف في ذلك عن ا�سم
الفاعل .فالحدث ال��ذي تت�ض َّمنه يظهر �أي�ض ًا في
�صورتين:
 الأولى يكون فيها الحدث دا ًّال على حركة قابلةلالنت�ساب �إل��ى الأ�سماء .فتكون ال�صفة الم�ش َّبهة
عاملة .ويح�صل ذل��ك حين تُ�ستَع َمل على بابها
الو�صفي� ،سواء كانت مقرونة بـ «ال» المو�صولة
كـ«القليل» في قول الفرزدق(:((8
ف �لَ��و ك � ��ا َن ه� ��ذا ال � � ِّدي� ��نُ ِف� ��ي ِ
جاه ِل ّي ٍة
() الرضي :شرح الكافية ،القسم ،2ص .747

َع � َرف��تَ َم ��نِ ال � َم��و َل��ى ال� َق�ل�ي� ُل َحال ِي ُب ْه

و«الكريم» في قول جرير(:((8
و َو َج� � � � ��دتُ َم �� �س �لَ �م � َة ال� �ك ��ري� � َم ِن � �ج� ��ا ُر ُه
ِم� � �ث� � � َل ال � � � ِه �ل � ِ
�ال �أ َغ� � � � � � َّر َغ � �ي� ��ر َب� � ِه� �ي � ِ�م
�أو مج َّردة عنها ،كـ « َكريمة» في قول ح�سان بن
ثابت(:((8
ِب �ي ��� ُ�ض ال� � � ُو ُج � ��و ِه َك� � ِري� �م� � ٌة �أح�سا ُب ُهم
� �ُ�ش � ُّ�م الأُن� � � � � ِ
�وف ِم� � ��نَ ال � � ِّ�ط � ��را ِز الأ َّو ِل

ا�سم التف�ضيل:
وهو �صفة ت�شتق من الم�صدر للداللة على �أن
مو�صوفها قد تف َّوق على غيره ،في انت�سابه �إلى
معنى م�صدرها( .((9نحو� :أك َثر و� َأع ّز في قوله تعالى:
ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ(.((9
ويرى النحاة �أن ا�سم التف�ضيل ين�صب مفعو ًال
فيه ،دون غيره من المفاعيل ،وتمييز ًا وحا ًال ،ويرفع
أ�صح،
فاع ًال م�ستتر ًا ،وال يرفع فاع ًال ظاهر ًا ،على ال ّ
أح�س َن
�إال في م�س�ألة الكحل ،كقولهم :ما ر� ُ
أيت رج ًال � َ
في َعي ِن ِه ال ُك ُ
حل ِمنه في َعينِ زَيد(.((9
والذي ُيالحظ على ا�سم التف�ضيل �أنه يعمل ،كغيره
من الم�شتقات الو�صفية ،لت�ض ُّمنه معنى الحدث .ف�إذا
فقد القدرة على العمل .فالحدث
فقد معنى الحدث َ
َ
الذي يت�ض َّمنه يظهر �أي�ض ًا في �صورتين:
 الأولى يكون فيها الحدث دا ًّال على حركة قابلةلالنت�ساب �إلى الأ�سماء .فيكون ا�سم التف�ضيل عام ًال.
ويح�صل ذلك حين ُي�ستَع َمل على بابه الو�صفي ،كما
في قول جرير(:((9
�أب �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا�ؤ ُُه��نَّ �أ َق � � � � ُّ�ل َق� � � ��و ٍم ُح ��رم� � ًة
ِع � �ن � � َد ال � �� � َّ��ش � ��رابِ  ،وم � ��ا َل � � ُه� ��نَّ ُع � � ُق� � ُ
�ول
فقد ن�صب ا�سم التف�ضيل «�أق � ّل» َظ��رف زمان
«حرمة».
«عند ال�شراب» ،وتمييز ًا هو ُ
يتنحى الحدث من �صيغة
 وال�صورة الثانية �أن َّا�سم التف�ضيل ،وتبقى ظالله ُم�ش ِعرة به .و َيح�صل
ذلك حين ُي�ستع َمل بمعنى �أ�سماء ال��ذوات ،فيفقد
داللته على الحدث ،وال يكون عام ًال .وم��ن �أمثلة
ذلك قوله تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ(.((9
الجنّة باتِّفاق .فهي
ُ
أح�سن .وهي َ
فالح�سنَى :م�ؤنّث ال َ
ا�سم تف�ضيل ُع ِّبر به عن ا�سم الذات للمبالغة .وقال
الح َطيئة(:((9
ُ

و«�شديد وبطيء» في قول جرير(:((8
� � َ��ش � � ِ�دي � � ٍ�د ِم� � ��ن َورا ِئ � � � � ِه � � � � ُم �� َ��ض � � ِري � �رِي
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َب� � � ِ�ط� � ��ي ٍء َب� � �ع� � � َد ِم� � � � ّر ِت � � � َ�ي ان� � ِت� �ق ��ا� ِ��ض ��ي
يتنحى الحدث من �صيغة
 وال�صورة الثانية� :أن َّال�صفة الم�ش ّبهة ،وتبقى ظالله ُم�ش ِعرة به .و َيح�صل
ذلك حين تُ�ستع َمل بمعنى �أ�سماء ال��ذوات ،فتفقد
داللتها على الحدث ،وال تكون عاملة .ومن �أمثلة ذلك
قوله تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ(،((9
وقــولــــــــــــه :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(،((9
وقـــولـــــــــــه :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ(،((9
وقـــولـــــــــــــه :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(.((9
فالخَ بِيث َّ
وال�س ِّيئة:
وال�س ِّيد َ
والح َ�سنة َّ
والط ِّيب وال َق ِليل َّ
كلها �صفات م�شبهة ُع� ِّب��ر بها ع��ن �أ�سماء ذوات
للمبالغة.
فال�صفة الم�ش ّبهة �إذ ًا � -ش�أنها �ش�أن ا�سمي الفاعل
والمفعول  -تكون عاملة �إذا د ّلت على الحدث .وذلك
حين تُ�ستع َمل على بابها الو�صفي� .أما �إذا ا�ستُعملت
للداللة على �أ�سماء الذوات فال تعمل ،لأنها في هذه
الحالة تفقد داللتها على الحدث .وبناء على ذلك
فال حاجة للتق ّيد بال�شروط التي و�ضعها النحاة،
وال حاجة �أي�ض ًا للقول ب�أنها محمولة في عملها على
ا�سم الفاعل.
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َح� � َّت ��ى �إذا م ��ا ال �� ُّ��ص �ب � ُح � � َ�ش� � َّق َع � � ُم� ��و َد ُه
و َع � �ل � ��ا ُه �أ�� � �س � � َ�ط� � � ُع ،ال ُي � � � � � � َر ُّدُ ،م� � ِن� �ي� � ُر
ف� َ
أ�سطع :ا�سم تف�ضيل بمعنى ا�سم الفاعل:
ال�س ِاطع للمبالغةُ ،ع ِّبر به عن ا�سم الذات لتوكيد
ّ
ال�س ِاطع.
المبالغة .وهو َّ
ال�ضوء ال ُمنت َِ�شر ّ
ُي�ستنتج مما تقدم �أن ا�سم التف�ضيل يعمل عمل
فعله �إذا دلَّ على الحدث� ،أما �إذا ا�ستُعمل بمعنى
�أ�سماء الذوات فال يكون عام ًال ،لأنه في هذه الحالة
يفقد دالل�ت��ه على ال�ح��دث .وه��ذا ي��ؤ ِّك��د فكرة �أن
العامل الحقيقي في الأفعال والم�صادر والم�شتقات
الو�صفية هو الحدث .وهذا ُيغني عن التف�صيالت
التي د�أب النحا ُة على تناولها ،كما ُيغني عن ال�شروط
تم�سكوا بها.
التي ّ
٭٭٭٭٭
من كل ما تق َّدم ُي�ستَنتَج �أن الأ�سماء والأفعال
تعمل لت�ض ّمنها معنى ال�ح��دث .وال�ح��دث كما هو
معروف ينتقل من الم�صدر �إلى الأفعال والم�شتقات
الو�صفية عبر اال�شتقاق .فم�س�ألة �أن العمل �أ�صل في
الفعل ،وفرع في اال�سم ،لي�س لها ما ُي�س ِّوغها� .أما
كون الأفعال عاملة ،في ك ّل التراكيب التي تح ّل فيها،
فهذا ال يعني �أنها �أ�صل في العمل ،بل يعود �إلى �أنها
في كافة ا�ستعماالتها ال تفقد الداللة على الحدث،
على حين �أن الم�صادر والم�شتقات الو�صفية قد
تفقد ،ف��ي كثير م��ن اال�ستعماالت ،دالل� َت�ه��ا على
الحدث ،فال تكون عاملة .وذلك حين ُيع َّبر بها عن
�أ�سماء الذوات .وهي في هذه الحالة ال تكون عاملة
لي�س لأنها لم تُ�شبِه الأفعال ،بل لأنها فقدت داللتها
على الحدث.
وبناء على �أن العامل هو الحدث يمكن اال�ستغناء
عن كل ال�شروط التي و�ضعها النحاة لعمل الم�صادر
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والم�شتقات الو�صفية ،لأن تلك ال�شروط كما ظهر
�سابق ًا �صادرة عن اعتقادهم ب�أن الفعل �أ�صل في
العمل ،و�أن الأ�سماء في عملها محمولة على ال�شبه
بالأفعال .وال�شرط الوحيد لعمل الأ�سماء ،الذي
ُيمكن االحتكام �إليه ،هو داللتها على الحدث .فكل
ما يدلّ منها على الحدث يعمل ،وكل ما يفقد معنى
الحدث ال يعمل .والم�صادر والم�شتقات تفقد داللتها
على الحدث ،فال تكون عاملة� ،إذا ا�ست ِ
ُعملت للتعبير
عن �أ�سماء ال��ذوات .وفيما عدا ذلك تكون عاملة.
وتعمل الأفعال و�أ�سما�ؤها والم�صادر والم�شتقات
الو�صفية في ك ّل الأ�سماء ،التي ي�ص ُّح ن�سبة الحدث
�إليها.

الحوا�شي:
التف�سير
1-1ينظر �سيبويه :الكتاب ،تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون ،ال�صرفي
لعمل
ط ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة .13 :1 .1988
2-2ال�سيوطي :الأ�شباه والنظائر في النحو ،مطبوعات مجمع الأفعال
والم�صــادر
اللغة العربية بدم�شق ،دون تاريخ.514 :1 ،
3-3اب��ن ال�سراج :الأ��ص��ول في النحو ،تحقيق :الدكتور عبد والم�شـتقات

الح�سين الفتلي ،ط ،4م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،1999
.54 :1
4-4ال�سهيلي� ،أب��و القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل :نتائج
الفكر ف��ي النحو .تحقيق :ال�شيخ ع��ادل عبد الموجود
وال�شيخ علي محمد مع ّو�ض ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بيروت � ،1992ص .301
5-5الر�ضي� :شرح الكافية ،درا�سة وتحقيق :الدكتور يحيى
ب�شير م�صري ،ط ،1جامعة الإم ��ام محمد ب��ن �سعود،
الريا�ض  ،1996الق�سم� ،2ص .706
6-6ينظر العكبري :اللباب في علل البناء والإعراب .تحقيق:
غازي طليمات وعبد الإله نبهان ،ط ،1دار الفكر ،دم�شق
.277 :1 ،1995
7-7الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .710-709
ُ 8-8ينظر ال�سهيلي :نتائج الفكر في النحو �ص .54 -53

مقـــاالت

2222قباوة :وظيفة الم�صدر في اال�شتقاق والإعراب �ص .192
2323ابن مالك� :شرح الكافية ال�شافية �ص .1024
2424الم�صدر نف�سه �ص.1025
ُ 2525ينظر قباوة :وظيفة الم�صدر في اال�شتقاق والإعراب �ص
.189 -188
2626ديوانه ،دار �صادر ،بيروت ،دون تاريخ� ،ص .139
2727قباوة :وظيفة الم�صدر في اال�شتقاق والإعراب �ص .188
ُ 2828ينظر� :سيبويه :الكتاب  192 -189 :1؛ وابن مالك� :شرح
الكافية ال�شافية �ص .1012
2929الآية  14و  15من �سورة البلد ؛ ومكي بن �أبي طالب :م�شكل
�إع��راب القر�آن ،تحقيق :الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن،
ط ،1دار الب�شائر ،دم�شق .356 :2 ،2003
3030ديوانه ،تحقيق :الدكتور �إح�سان عبا�س ،الكويت ،1962
�ص .288
3131ديوانه �ص .240
3232م��ن �شواهد �سيبويه الخم�سين التي ال ُي�ع��رف قائلها.
ُينظر �سيبويه :الكتاب 192 :1؛ وابن مالك� :شرح الكافية
ال�شافية �ص .1012
3333الزجاجي� ،أبو القا�سم� :أمالي الزجاجي ،تحقيق :عبد
ال�سالم هارون ،ط ،1الم�ؤ�س�سة العربية الحديثة ،القاهرة
� ،1962ص 238؛ وياقوت الحموي :معجم الأدباء ،تحقيق:
الدكتور �إح�سان عبا�س ،ط ،1دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت
� ،1993ص 1813؛ والأ�شباه والنظائر .9 :1
3434ديوانه �ص .226
3535ديوانه �ص .316
3636الآية  95من �سورة المائدة.
3737الآية  11من �سورة النحل.
3838ديوانه ،عني به :عبد اهلل �إ�سماعيل ال�صاوي ،ط ،1مطبعة
ال�صاوي ،م�صر � ،1936ص .28
3939الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .703
4040الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .706
4141الم�صدر نف�سه ،الق�سم� ،2ص .710
4242الأ�شموني� :شرحه على �ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد
محيي ال��دي��ن عبد الحميد ،ط ،1دار الكتاب العربي،
بيروت � ،1955ص 396 -395؛ وابن عقيل� :شرحه على

9-9الآية  10من �سورة طه ؛ والقرطبي :الجامع لأحكام القر�آن،
راجعه� :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت ،1995
.93 :11
1010الآي��ة  205من �سورة البقرة ؛ والعكبري� ،أب��و البقاء:
التبيان في �إعراب القر�آن .تحقيق :علي محمد البجاوي،
ط ،2دار الجيل ،بيروت� ،1987ص  167؛ و�أبو حيان :البحر
المحيط ،بعناية� :صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت
 316 :2 ،1992و .427
1111التبريزي� :شرح المعلقات الع�شر .تحقيق:الدكتور فخر
الدين قباوة ،ط ،1دار الفكر ،دم�شق� ،1997ص.272
1212الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص  707؛ وابن ه�شام:
�شرح �شذور الذهب ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،لم تُذكر دار الن�شر وتاريخه� .ص .381
1313ينظر الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .710
1414اب��ن م��ال��ك� :شرح الكافية ال�شافية ،تحقيق :الدكتور
عبد المنعم �أحمد هريدي ،ط ،1جامعة �أم القرى ،مكة
المكرمة ��� ،1982ص  1020 -1012؛ وال��ر��ض��ي� :شرح
الكافية ،الق�سم� ،2ص  707؛ واب��ن ه�شام� :شرح �شذور
الذهب �ص .381
ُ 1515ينظر في مناق�شة هذه ال�شروط :قباوة ،الدكتور فخر
الدين :وظيفة الم�صدر في اال�شتقاق والإعراب .ط ،1دار
القلم ،حلب � ،2007ص.195 -185
1616ابن مالك� :شرح الكافية ال�شافية �ص  .1015و ُيحايِي:
القوي .والحازم:
والجلْدّ :
بمعنى ُيحيي .وبها� :أي بالماءَ .
و�ضربة الكفَّين :كناية
الحكيم ال�ضابط .وال َمال :الترابَ .
عن ال َّت َي ّمم .وال�شاعر ي�صف م�سافر ًا معه م��اء ،فت َي َّمم
نف�س ِ
راك� ٍ�ب ك��ا َد يموت عط�ش ًا .والبيت ال
و�أحيا بالماء َ
ُيعرف قائله.
1717ديوانه ب�شرح محمد بن حبيب ،تحقيق :نعمان �أمين طه،
ط ،3دار المعارف ،القاهرة � ،1986ص .109
1818الآية  28من �سورة الروم.
1919ديوانه �ص .244
2020الآية  8و  9من �سورة الطارق ؛ والزمخ�شري :الك�شاف،
ترتيب و�ضبط وت�صحيح :م�صطفى ح�سين �أحمد ،دار
الكتاب العربي ،دون تاريخ.735 :4 ،
2121ديوانه �ص .661
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الألفية ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة
الع�صرية� ،صيدا وبيروت  .132 :2 ،2005و ُيق�صد بال�صفة:
النعت والحال والخبر.
4343ابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص .385
4444الآية  35من �سورة النمل.
4545الآية  31من �سورة يو�سف.
4646ابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص .392
4747التبريزي� :شرح المعلقات الع�شر �ص .65
4848الجرجاني ،عبد القاهر :المفتاح في ال�صرف .تحقيق:
الدكتور علي توفيق الحمد ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت
� ،1987ص 15؛ واب��ن مالك� :شرح الكافية ال�شافية �ص
 1031؛ وابن ه�شام� :شرح قطر الندى وبل ال�صدى ،تحقيق
و�شرح :محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة الع�صرية،
�صيدا وبيروت � ،1992ص.301
4949ابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص .392
5050العكبري :اللباب 437 :1؛ واب��ن مالك� :شرح الكافية
ال�شافية �ص 1027؛ والر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص
 724؛ وابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص .385
5151الآية  35من �سورة الأحزاب؛ ومكي بن �أبي طالب :م�شكل
�إعراب القر�آن .128 :2
5252ديوانه �ص .107
5353ديوانه �ص  .513وال َبزّ :ال�سالح.
5454الآية  18من �سورة الكهف.
5555الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .728
5656الآية  34من �سورة العنكبوت.
5757الآية  15و 16من �سورة الذاريات؛ والعكبري :التبيان في
�إعراب القر�آن �ص .1179
5858الآي��ة  27من �سورة فاطر؛ ومكي بن �أبي طالب :م�شكل
�إعراب القر�آن .143 :2
5959ابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص  .388والبيت ال ُيعرف
قائله.
6060الم�صدر نف�سه �ص  .389والبيت ال ُيعرف قائله.
�6161سيبويه :الكتاب  111 :1؛ والعكبري :التبيان �ص .441
6262الراعي النميري� :شعره و�أخباره ،تحقيق :نا�صر الحاني،
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق � ،1964ص 29؛
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و�سيبويه :الكتاب 111 :1؛ وابن منظور :ل�سان العرب ،ط،1
دار �صادر ،بيروت  ،1992مادة هيج.
6363ديوانه �ص .889
6464ديوانه� .شرحه :عدنان زكي دروي�ش ،ط ،1دار �صادر،
بيروت � ،1994ص .145
6565الآية  125من �سورة البقرة.
ُ 6666ينظر في تف�صيل مجيء ا�سم الفاعل ومبالغته بمعنى
�أ�سماء الذوات :مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق ،الجزء1
من المجلد � ،82ص .122 -117
6767الآية  79من �سورة يون�س.
6868المبرد :الكامل ،تحقيق :الدكتور محمد الدالي ،ط،2
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت � ،1997ص .1382
6969العكبري :التبيان �ص  565و.889
7070ابن جني :الخ�صائ�ص ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،دون تاريخ.258 :3 ،
ُ 7171ينظر في هذا التعليل :العكبري :اللباب  437 :1؛ والر�ضي:
�شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .724
7272ينظر الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .724
7373ابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص .180
7474ابن ال�شجري ،هبة اهلل بن علي� :أمالي ابن ال�شجري،
تحقيق :الدكتور محمود الطناحي ،ط ،1مكتبة الخانجي،
القاهرة .220 :3 ،1992
7575الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص  741؛ وقباوة:
ت�صريف الأ�سماء والأفعال ،ط ،3مكتبة المعارف ،بيروت
� ،1998ص .156
7676الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص  742؛ وابن ه�شام:
�شرح �شذور الذهب �ص .396
7777ديوانه �صنعة ال�سكري ،ط ،1دار الكتب الم�صرية ،القاهرة
� ،1950ص  .228و ُيعوزُ :ي�صبح ذا َع َوز� ،أيَ :يفتقر.
7878ديوانه �ص .554
7979الآية  110من �سورة �آل عمران.
8080الآي��ة  24من �سورة يون�س ؛ و�أب��و عبيدة :مجاز القر�آن،
تحقيق :الدكتور ف�ؤاد �سزكين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
.277 :1 ،1988
8181ابن ه�شام :الجامع ال�صغير في النحو ،تحقيق :الدكتور
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تحقيق :الدكتور علي توفيق الحمد ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت .1987
جرير ت110ه� �ـ :دي��وان��ه ب�شرح محمد ب��ن حبيب .تحقيق:
نعمان �أمين طه ،ط ،3دار المعارف ،القاهرة .1986
جميل بثينة ت82هـ :ديوانه .دار �صادر ،بيروت ،دون تاريخ.
ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ت392هـ :الخ�صائ�ص .تحقيق :محمد
علي النجار ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،دون تاريخ.
ح�سان بن ثابت ت54هـ :ديوانه .تحقيق :الدكتور �سيد حنفي
ح�سنين ،الهيئة العامة الم�صرية للكتاب ،القاهرة ،1974
�ص .123
الحطيئة ت45هـ :ديوانه برواية ابن ال�سكيت .تحقيق :الدكتور
نعمان محمد �أمين طـه ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة
.1987
�أبو حيان ،محمد بن يو�سف الأندل�سيت745هـ :البحر المحيط
في التف�سير .بعناية� :صدقي محمد جميل ،دار الفكر،
بيروت .1992
الراعي النميري ت90هـ� :شعره و�أخباره .تحقيق :نا�صر الحاني،
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق .1964
الر�ضي ،ر�ضي الدين الأ�ستراباذي ت686ه �ـ� :شرح الر�ضي
لكافية ابن الحاجب .درا�سة وتحقيق :الدكتور يحيى ب�شير
م�صري ،ط ،1جامعة الإم��ام محمد بن �سعود ،الريا�ض
.1996
الزجاجي� ،أبو القا�سم ت337ه �ـ� :أمالي الزجاجي .تحقيق:
عبد ال�سالم ه��ارون ،ط ،1الم�ؤ�س�سة العربية الحديثة،
القاهرة .1962
الزمخ�شري ،جار اهلل محمود بن عمر ت528هـ :الك�شاف عن
حقائق غ��وام����ض التنزيل وع�ي��ون الأق��اوي��ل ف��ي وجوه
الت�أويل .ترتيب و�ضبط وت�صحيح :م�صطفى ح�سين �أحمد،
دار الكتاب العربي ،دون تاريخ.
زهير بن �أبي �سلمى :ديوانه ب�شرح ثعلب .تحقيق :الدكتور فخر
الدين قباوة ،دار الفكر ،دم�شق .1996
ِّ
اب��ن ال���س��راج� ،أب��و بكر محمد ب��ن �سهل ت316ه� �ـ :الأ�صول
في النحو .تحقيق :الدكتور عبد الح�سين الفتلي ،ط،4
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت .1999
ال�سهيلي� ،أب��و القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل ت581هـ:
نتائج الفكر في النحو .تحقيق :ال�شيخ عادل عبد الموجود
وال�شيخ علي محمد مع ّو�ض ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بيروت .1992

�أحمد محمود الهرميل ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،1980
�ص .159
الدين قباوة،
8282ديوانه ب�شرح ثعلب ،تحقيق :الدكتور فخر ِّ
دار الفكر ،دم�شق � ،1996ص .283
8383الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص  745؛ و ابن عقيل
.133 :2
8484ابن عقيل .134 :2
8585الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص .747
8686ديوانه �ص .49
8787ديوانه �ص .657
8888ديوانه ،تحقيق :الدكتور �سيد حنفي ح�سنين ،الهيئة العامة
الم�صرية للكتاب ،القاهرة � ،1974ص � ،123ص .123
8989ديوانه �ص .576
9090الآية  2من �سورة الن�ساء.
9191الآية  40من �سورة هود.
9292الآية  25من �سورة يو�سف.
9393الآية  22من �سورة الرعد ؛ والقرطبي .270 :9
9494الر�ضي� :شرح الكافية ،الق�سم� ،2ص.765
9595الآية  34من �سورة الكهف.
9696ابن ه�شام� :شرح �شذور الذهب �ص .415 -414
9797ديوانه �ص .103
9898الآية  95من �سورة الن�ساء؛ و�أبو حيان :البحر المحيط
.38 :4
9999دي��وان��ه ب��رواي��ة اب��ن ال�سكيت ،تحقيق :الدكتور نعمان
محمد �أمين طـه ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة ،1987
�ص .147

الم�صادر والمراجع
الأ�شموني� ،أبو الح�سن ت بعد 900ه�ـ� :شرح الأ�شموني على
�ألفية ابن مالك .تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
ط ،1دار الكتاب العربي ،بيروت .1955
التبريزي� :أبو زكرياء يحيى بن علي ت 502هـ� :شرح المعلقات
الع�شر .تحقيق:الدكتور فخر الدين قباوة ،ط ،1دار الفكر،
دم�شق.1997
الجرجاني ،عبد القاهر ت 471ه �ـ :المفتاح ف��ي ال�صرف.
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�سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر ت180ه�ـ :الكتاب .تحقيق
و�شرح :عبد ال�سالم محمد هارون ،ط ،3مكتبة الخانجي،
القاهرة .1988
ال�سيوطي ،جالل الدين ت911هـ :الأ�شباه والنظائر في النحو.
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق ،دون تاريخ.
ابن ال�شجري ،هبة اهلل بن علي ت542هـ� :أمالي ابن ال�شجري.
تحقيق :الدكتور محمود الطناحي ،ط ،1مكتبة الخانجي،
القاهرة .1992
�أبو عبيدة :معمر بن المثنى ت211هـ :مجاز القر�آن .تحقيق:
الدكتور ف�ؤاد �سزكين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.1988 ،
العكبري� ،أبو البقاء عبد اهلل بن الح�سين ت616هـ:
التبيان في �إعراب القر�آن .تحقيق :علي محمد البجاوي ،ط،2
دار الجيل ،بيروت.1987
اللباب في علل البناء والإعراب .تحقيق :غازي طليمات وعبد
الإله نبهان ،ط ،1دار الفكر ،دم�شق .1995
الفرزدق ،همام بن غالب ت 110هـ :ديوانه .عني به :عبد اهلل
ال�صاوي ،ط ،1مطبعة ال�صاوي ،م�صر .1936
قباوة ،الدكتور فخر الدين:
ت�صريف الأ�سماء والأفعال .ط ،3مكتبة المعارف ،بيروت
.1998
وظيفة الم�صدر في اال�شتقاق والإعراب .ط ،1دار القلم،
حلب .2007
القرطبي� ،أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد الأن�صاري ت671هـ:
الجامـع لأحكام القـر�آن .راجعه� :صدقي محمد جميل ،دار
الفكر ،بيروت .1995
كثير عزة ت105هـ :ديوانه� .شرحه :عدنان دروي�ش ،ط ،1دار
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�صادر ،بيروت .1994
كعب بن زهيرت26هـ:ديوانه �صنعة ال�سكري ،ط ،1دار الكتب
الم�صرية ،القاهرة.1950
لبيد بن ربيعة العامري ت41ه �ـ :دي��وان��ه .تحقيق :الدكتور
�إح�سان عبا�س ،الكويت .1962
ابن مالك ،جمال الدين محمد بن عبد اهلل ت 672هـ� :شرح
الكافية ال�شافية .تحقيق :الدكتور عبد المنعم �أحمد
هريدي ،ط ،1جامعة �أم القرى ،مكة المكرمة .1982
المبرد� ،أبو العبا�س محمد بن يزيد ت 286هـ:
الكامل في اللغة والأدب .تحقيق :الدكتور محمد الدالي،
ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت .1997
مكي بن �أبي طالب القي�سي ت437هـ :م�شكل �إع��راب القر�آن.
تحقيق :الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن ،ط ،1دار الب�شائر،
دم�شق .2003
ابن منظور ،محمد بن مكرم ت711هـ :ل�سان العرب .ط ،1دار
�صادر ،بيروت .1992
ابن ه�شام ،جمال الدين بن يو�سف الأن�صاري ت 761هـ:
الجامع ال�صغير في النحو .تحقيق :الدكتور �أحمد محمود
الهرميل ،مكتبة الخانجي ،القاهرة .1980
�شرح ��ش��ذور الذهب .تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،لم تُذكر دار الن�شر وتاريخه.
�شرح قطر الندى وب��ل ال�صدى .تحقيق و�شرح :محمد
محيي ال��دي��ن عبد الحميد ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا
وبيروت .1992
ياقوت الحموي ت626ه��ـ :معجم الأدب ��اء .تحقيق :الدكتور
�إح�سان عبا�س ،ط ،1دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت .1993
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المعنى بين التراث البالغي القديم
والفل�سفات النقدية الحديثة؛
نحو تقويم جمالي للمفهوم
د .م�صطفى الطوبي

جامعة ابن زهر � -أغادير  -المغرب
تو�ضيحات �أولية:
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يعتبر المعنى من الموا�ضيع الدقيقة جدا في الدرا�سات البالغية والأ�سلوبية والنقدية الحديثة،
و�إن كانت نظرية المعنى مالزمة �أ�صال للفل�سفات النقدية بح�سب توجهاتها وقناعاتها .ويمكن �أن
نجزم �أن كل من قال في الأدب �أو نظرية الأدب قد تعر�ض لظاهرة المعنى ب�شكل من الأ�شكال .ويمكن
�أن نجزم �أي�ضا �أنه لم يح�صل هناك ح�سم في معنى المعنى في الأدب �سواء في القديم �أو الحديث ،ولم
يتم ا�ستيعاب هذا المعنى بال�شكل المنا�سب .فنحن ن�سمع في النقد القديم عن المعنى المقابل للفظ،
وهو ما يمكن �أن ين�صرف �إلى المعنى المجرد .وقد ارتبط المعنى في هذا الإطار بالماهية في ت�صورها
الفل�سفي القديم ، ،وفي الوقت نف�سه ن�سمع عن المعني الفني الذي ي�ستقي مادته من اللفظ وال�صورة،
والتركيب ،والواقع ،و�أمور �أخرى نعد منها وال نعددها .ون�سمع عن المعنى التاريخي المتوقف عن ردود
فعل القراء �إزاء الظاهرة الأدبية على اختالف الأزمنة والأمكنة .ون�سمع عن المعنى الأدبي الموجود
في المكان االفترا�ضي بين الن�ص والمتلقي..ثم �إننا من جهة �أخرى ن�سمع عن �ضروب من المعاني
المتوقفة �إما عن نف�سية المبدعين� ،أو مجتمعاتهم� ،أو عن تواريخهم� ،أو عن �أحوالهم .ون�سمع �أي�ضا عن
المعنى الن�صي البحت� ،أو المعنى المو�ضوعاتي� ،أو المعنى ال�شكالني..فكل هذه التوجهات المنهجية
هي في �أ�صلها اجتهادات في محا�صرة المعنى الأدبي .وقد �شعر النقاد بهذا االختالف في تحديد
المعنى وفي تحديد اللفظ �أي�ضا ،ف�أعادوا النظر في مجموعة من الم�سلمات النقدية التي كان ينطلق
منها الدار�سون ،يقول الدكتور م�صطفى نا�صف في هذا الباب " :ت�ستعمل كلمة المعنى في الكتابات
العربية القديمة ا�ستعماالت متعددة هي على التقريب:
على حين ت�ستعمل كلمة اللفظ على الخ�صو�ص في
داللتين اثنتين:
- 1ما ن�سميه التكوين المو�سيقي و�إيقاع العبارات.
- 2ال���ص��ورة الدقيقة للمعنى ،وم��ا تنطوي عليه
من تف�صيالت تهمل غالبا في التعبير النثري

-1الغر�ض الذي يق�صد �إليه المتكلم.
-2ال �ف �ك��رة النثرية ال�ع��ام��ة المتخلفة ف��ي �شرح
الق�صيدة �أو نثرها.
-3الأفكار الفل�سفية والخلقية خا�صة-4 .الت�صورات
الغريبة والأ�شباه النادرة.
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المقابل"((( ..و�إذن فنحن ال يمكن �أن نطمئن
�إلى مفهوم واحد في المعنى ،وال يمكن �أن نقبل
باللغة الوا�صفة القديمة التي كانت في غالب
الأحيان لغة تعميمية..ومهما يكن من �أمر فنحن
يمكن �أن نقول �إن المعنى في �شتى �صوره قد
�أ�سهم بن�صيب الأ�سد في ت�شعير الن�ص الأدبي،
�إذ لي�ست هناك مدر�سة نقدية قد غ�ضت الطرف
عن المعنى �سواء في القديم �أو الحديث ،وفي
المقابل يمكن �أن نجزم �أن معنى هذه المعاني قد
اختلفت من ت�صور نقدي �إلى �آخر ،ومن مدر�سة
�إل��ى �أخ��رى ،حتى �إننا يمكن القول �إن ت�صور
المعن  Nفي هذه النظريات قد ارتبط بن�صيب
كبير بت�صور الأدب في ذات��ه� ،إذ ال يمكن �أن
نقدم مفهوما للمعنى في غياب مفهوم الأدب..
فكما �أن الأدب ق��د و�سمه التنوع واالختالف
فكذلك المعنى..
مفهوم المعنى في التراث البالغي القديم

يمكن القول �إن المعنى في جانب من العرف
البالغي القديم كان مرتبطا بمعطيات عديدة..
فهو قد ارتبط بالحقيقة �أو الواقع من جهة ،وارتبط
بال�شعر من جهة �أخ��رى من حيث مو�ضوعاته� ،أو
�صوره� ،أو �إيقاعه ..ففي الجانب الأول نقول �إن
المعنى الأدبي كان يحاكم من خالل الواقع ،وكان
يقبل ال�صدق والكذب على النحو الذي يوجد عليه
الخبر اليومي .ومقولة الأ�صمعي "�أعذب ال�شعر
�أكذبه" تدل على هذا الأمر؛ �إذ تظهر ب�شكل وا�ضح
�أن المعنى عار من فل�سفة مخ�صو�صة بالأدب .وهو
الأمر الذي �أ�شار �إليه ابن �سالم الجمحي حينما قال
في و�ضع ال�شعر":وفي ال�شعر م�صنوع مفتعل مو�ضوع
كثير ال خير فيه  ،وال حجة في عربية ،وال �أدب
ي�ستفاد ،وال معنى ي�ستخرج ((( "..فه�ؤالء النقاد
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القدامى قد ربطوا بين الأدب والواقع ب�شكل وا�ضح
ال غبار عليه ،وم��ن ه��ذا المنطلق فالمعاني هي
المعطيات الواقعية التي ت�صورها لغة ال�شعر..ونقول
بخ�صو�ص الإ�شكالية التقليدية للمعنى �إن النا�س
قد انق�سموا �إزاء المعنى فرقا ،فمنهم من ذهب
�إلى �أ�سبقية المعنى على اللفظ ،ومنهم من ذهب
�إلى �أ�سبقية اللفظ على المعنى ،ومنهم من ذهب
�إلى الموازاة بين اللفظ والمعنى ،ومنهم من رف�ض
هذه الثنائية وانت�صر لأمر �آخر في معالجة المعنى
تجعل هذا الأخير مرتبطا باال�ستعمال اللغوي كما
هو الأم��ر عند عبد القاهر الجرجاني ال��ذي جعل
المعنى مرتبطا بالنظم ..وهذا �أمر اجتره الغادي
وال�ب��ادي ،وق��د لطنا منه ك�لام كثير..وال ب�أ�س �أن
نعرج على بع�ض الت�صورات في هذا الباب..
ت�صورات تقليدية في ق�ضية اللفظ والمعنى

يمكن القول منذ البداية ،وتما�شيا مع ما �أ�سلفنا
من كون المعنى مفهوما عائما� ،إنه لي�س هناك ر�أي
م�ستقر لدى النقاد القدامى في �أمر المعنى .فنحن
ال يمكن �أن نجزم �أن ه�ؤالء النقاد كانوا منا�صرين
للفظ مائة في المائة� ،أو كانوا منا�صرين للمعنى
مائة في المائة.ثم �إننا ال نكاد ن�ستقر على ر�أي في
�أمر اللفظ مثال ..فبالرغم من �أن هناك فئة كبيرة
تنت�صر للفظ في المقام الأول ،وتقول ب�أولوية اللفظ
على المعنى ..فهذه الفئة تنت�صر للمعنى في �أحيان
�أخرى ،ولكن بت�صور خا�ص لهذا "المعنى"..فحينما
يعتبر الجاحظ �أن المعاني ملك م�شترك بين النا�س،
و�إنما العبرة في اللفظ في مقولته الم�شهورة..":
ذهب ال�شيخ((( �إلى ا�ستح�سان المعاني ،والمعاني
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي،
والقروي والبدوي ،و�إنما ال�ش�أن في �إقامة الوزن،
وتخير اللفظ ،و�سهولة المخرج ،و�صحة الطبع وكثرة
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يقول فيها ناهجا نهج الجاحظ في �إعطاء الأولوية
للألفاظ على ح�ساب المعاني" :ولي�س ال�ش�أن في
�إيراد المعاني ،لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي
والقروي والبدوي ،و�إنما هو في جودة اللفظ و�صفائه
وح�سنه وبهائه ونزاهته وبهائه وكثرة طالوته ومائه،
مع �صحة ال�سبك والتركيب والخلو من �أود النظم
والت�أليف ،ولي�س يطلب من المعنى �إال �أن يكون
�صوابا وال يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على
ما و�صفناه من نعوته التي تقدمت"((( ف�إنه يذهب
في موطن �آخر مذهبا �آخر مظهرا �أهمية المعنى
في ن�سيج ال�شعر "ولي�س لأحد من �أ�صناف القائلين
غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم ،وال�صب على
قوالب من �سبقهم"((( �أي �أن الع�سكري بالرغم مما
قيل عنه من �أنه لفظيا في الت�صور التقليدي لهذه
الإ�شكالية ف�إنه لم يكن لين�سى المعنى ،ولكن المعنى
ال�شعري �أو المعنى المرتبط بالغر�ض ،وعلى هذا
الأ�سا�س فنحن مدفوعون �إلى التمييز بين المعنى
ال�شائع العام الذي قال فيه" :المعاني يعرفها العربي
والعجمي" والمعنى ال�شعري الخا�ص الذي يدخل في
�إطار مفهوم التقلييد والذي ق�صده بقوله" :ولي�س
لأحد..غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم"..
وقد انتبه ال�شعراء �أنف�سهم �إلى هذا المعنى الن�صي
الدقيق ، ،وهو ما ق�صده عنترة في قوله:

الماء ،وجودة ال�سبك ،و�إنما ال�شعر �صياغة و�ضرب
من الت�صوير ((( "..ف�إنه في مكان �آخ��ر ينت�صر
للمعنى..يقول �أبو الفرج الأ�صفهاني" :تذاكروا يوما
�شعر �أبي العتاهية بح�ضرة الجاحظ �إلى �أن جرى
ذكر �أرجوزته المزدوجة التي �سماها ذات الأمثال
ف�أخذ من ح�ضر ين�شدها حتى �أتى على قوله:
ي � � ��ا ل � �ل � �� � �ش � �ب ��اب ال� � � �م � � ��رح ال� �ت� ��� �ص ��اب ��ي
روائ � � � � �ـ � � � ��ح ال� � �ج� � �ن � ��ة ف� � � ��ي ال � �� � �ش � �ب� ��اب

مقـــاالت

فقال الجاحظ للمن�شد قف ثم قال:انظروا �إلى
قوله" :روائح الجنة في ال�شباب" ،ف��إن له معنى
كمعنى الطرب الذي ال يقدر على معرفته �إال القلوب،
وتعجز عن ترجمته الأل�سنة �إال بعد التطويل ،و�إدامة
التفكير ،وخير المعاني ما كان القلب �إل��ى قبوله
�أ�سرع من الل�سان �إلى و�صفه"(((..وهذا يدل داللة
ال تقبل ال��رد من �أن المعنى ال��ذي �أراده الجاحظ
في هذا الباب لي�س هو المعنى المق�صود في قوله
"المعاني مطروحة في الطريق" ،فالمعنى هنا هو
معنى نمطي مرتبط بالعرف ال�شعري ،وقد اتفق
النقاد على �أنواع هذه المعاني المعتادة التي ينمو
من خاللها الإبداع..ويت�أرجح ابن قتيبة بين اللفظ
والمعنى ،و�إن ك��ان الباحثون قد جعلوه منا�صرا
للمعنى .ويظهر ذلك جيد ًا في تق�سيمه ال�شعر �إلى
�أربعة �أ�ضرب؛

ه � ��ل غ � � � ��ادر ال � �� � �ش � �ع� ��راء م � ��ن م � �ت� ��ردم

�- -ضرب منه ح�سن لفظه وجاد معناه

�أم ه � ��ل ع� ��رف� ��ت ال� � � � ��دار ب� �ع ��د ت ��وه ��م

 �-ضرب منه ح�سن لفظه وح�لا ف ��إذا فت�شته لمتجد هنا فائدة في المعنى

وبالجملة يمكن القول �إن هناك تيارا نقديا
قديما ك��ان يميز بين معنيين ؛معنى م�ستقر في
النفو�س ومعنى كائن في ال�شعر ذاته .يقول الدكتور
م�صطفى نا�صف بهذا ال�ش�أن" :الناقد �أو اللغوي
القديم يقول ف�لان عنده معنى قائم ف��ي نف�سه

 �-ضرب منه جاد معناه وق�صرت �ألفا�ضه�- -ضرب منه ت�أخر معناه وت�أخر لفظه

(((

و�أم��ا �أب��و ه�لال الع�سكري ففي اللحظة التي
72

�آفاق الثقافة والتراث

وا�ضح ولكنه ال يجد كفاءة من اللفظ الوا�ضح .هذه
هي ثنائية و�صورته الح�سنة في القلب ،هذه ثنائية
المعنى الطروح في الطريق وال�صياغة التي تجوده...
عبارة الجاحظ وعبارة الرماني والخطابي والآمدي
والجرجاني و�أب��ي هالل الع�سكري ترجع كلها �إلى
هذا الموقف من اللغة ،موقف و�ضحه الجاحظ في
ر�سالته الجد والهزل .((( "..ونحن بالمقابل بالرغم
من �أننا قد نقف على عدد من منا�صري المعنى من
مثل �أبي عمرو ال�شيباني ،وابن قتيبة ،وابن طباطبا،
ف�إن ه�ؤالء لم يتغافلوا ال�صياغة ..فها هو �أبو حيان
التوحيدي ينت�صر لفل�سفته في المعنى دون �أن ين�سى
ال�صياغة "يقول �أبو حيان التوحيدي هناك خالف
بين اللفظ والمعنى ،ولكن �أبا حيان متفل�سف يرى
اللفظ بائدا على الزمان.((1( "..
والحقيقة �أن الم�س�ألة �إنما ترتبط بالت�أ�سيم �أو
بالتعبير الدقيق في النقد القديم ،فنحن ال نحبذ
اال�ستمرار في اجترار ثنائية اللفظ والمعنى ،و�إنما
الأ�صوب �أن نتحدث عن ثراء م�صطلح المعنى في
النقد العربي القديم ،واحتماله ل��دالالت عديدة
ت�ف�ه��م م��ن ال �� �س �ي��اق ..ورب �م��ا ن�ف�ه��م م��ن المعنى
الن�صي �أو المعنى الخا�ص الأغ��را���ض ال�شعرية..
وه��ا ه��و ح��ازم القرطاجني يذهب ه��ذا المذهب
من �أن المعاني �إنما تن�صرف �إلى �أغرا�ض ال�شعر،
وهي عنده طبقات ،يقول ":فقد تبين �أن �أغرا�ض
ال�شعر �أجنا�س و�أن��واع تحتها �أنواع.ف�أما الأجنا�س
الأول فاالرتياح واالك�ت��راث وم��ا ترتب منهما نحو
�إ� �ش��راب االرت �ي��اح االك �ت��راث �أو �إ� �ش��راب االكتراث
االرتياح ،وهي الطرق ال�شاجية.والأنواع التي تحت
هذه الأجنا�س هي:اال�ستغراب واالعتبار والر�ضى
والغ�ضب والنزاع والنزوع والخوف والرجاء.والأنواع
الأخر التي تحت تلك الأن��واع هي:المدح والن�سيب
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والرثاء ...فمعاني ال�شعر على هذا التق�سيم ترجع
�إلى و�صف �أحوال الأمور المحركة �إلى القول �أو �إلى
و�صف �أحوال المتحركين لها �أو �إلى و�صف �أحوال
المحركات والمحركين معا.((1( "...وقد تولى حازم
القرطاجني الحديث عن المعاني ،و�أنحاء وجودها،
ومواقعها ،وكيفية التئام بع�ضها ببع�ض ..ويفرق بين
العديد من المعاني؛ من مثل المعاني الجمهورية،
والمعاني العلمية ،والفنية ،ونحوها..وهكذا يكون
في تف�صيله للأغرا�ض ال�شعرية قد رد ب�شكل غير
مبا�شر على �إقران ال�شعر بالكذب ،وقد انت�صر لنوع
من المعاني في �صنعة ال�شعر هي الأغرا�ض ال�شعرية
وما تفرع عنها..
وي �ع��ر���ض ال �ق��ا� �ض��ي ال �ج��رج��ان��ي �إل� ��ى تفاعل
الن�صو�ص في ذهن ال�شاعر ،وتفاعل المعاني التي
تحويها الن�صو�ص مع مقدرته الخا�صة و�شاعريته.
وهو ي�ؤمن ب�إمكانية توليد معنى جديد من معنى
�سابق �أي �أنه يتحدث عن المعاني المبتكرة في �إطار
ه��ذه المعاني ال�شعرية المتداولة بين ال�شعراء..
وعبر النقاد عن هذا التداول في القديم بم�صطلح
ال�سرقات الأدبية والن�سج على منوال الآخرين، ،
يقول القا�ضي الجرجاني بهذا الخ�صو�ص " :ال�سرق
 �أيدك اهلل داء قديم ،وعيب عتيق ،ومازال ال�شاعري�ستعين بخاطر الآخر ،وي�ستمد من قريحته ،ويعتمد
على معناه ؛وكان �أكثره ظاهرا كالتوارد الذي �صدرنا
بذكره الكالم..ثم ت�سبب المحدثون في �إخفائه
بالنقل والقلب ؛وتغيير المنهاج"( ((1وبذلك ي�ستطيع
ال�شاعر ت�ج��اوز م��ا ه��و م��أل��وف متوقع �إل��ى م��ا هو
جديد مبتكر ،وهو ما ي�ستطيعه �إال الماهرون ممن
يجعلون الم�شترك مخترعا والمعنى المخترع عند
القا�ضي الجرجاني هو طريقة الترتيب واختيار
الألفاظ والخ�صو�صية في الزيادة ..يقول القا�ضي
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الجرجاني" :وقد يتفا�ضل متنازعو هذه المعاني
بح�سب مراتبهم من العلم ب�صنعة ال�شعر ،فت�شترك
الجماعة ف��ي ال�شيء ال�م�ت��داول ،وينفرد �أحدهم
بلفظة ت�ستعذب� ،أو ترتيب ي�ستح�سن� ،أو ت�أكيد يو�ضع
مو�ضعه� ،أو زي��ادة اهتدى لها دون غيره ؛فيريك
(((1
الم�شترك المبتذل في �صورة المبتدع المخترع"
وهذا الكالم ي�ؤكد لنا بو�ضوح �أن هذا المعنى حتى
في �صورته الم�شتركة التي تطالها ال�سرقة هو معنى
فني مختلف عن المعاني المطروحة في الطريق..

مقـــاالت

لباطلهم عرقا ينب�ض �إال كويناه وال للخالف ل�سان
ينطق �إال �أخر�سناه ولم نترك غطاء على ب�صر ذي
عقل �إال ح�سرناه "( ..((1وهكذا فقد ربط عبد القاهر
الجرجاني تحقيق القول بالبالغة ،والف�صاحة،
والبيان ،والبراعة في القول ،وغير ذلك من هذه
الأمور التي ال ي�ستطيعها �إال الحاذقون وال ي�ستقيم
ذلك �إال بالإتيان بالمعنى من جهته ال�صحيحة ثم
اختيار اللفظ المخ�صو�ص لها .يقول في هذا الأمر:
"وال جهة ال�ستعمال هذه الخ�صال غير �أن ي�ؤتى
المعنى من الجهة التي هي �أ�صح لت�أديته ويختار
له اللفظ الذي هو �أخ�ص به و�أك�شف عنه و�أتم له
و�أح��رى ب ��أن يك�سبه نبال ويظهر فيه مزية"(.((1
والحق �أن "المعنى" عند عبد القاهر الجرجاني هو
نتيجة تفاعل بين معاني الألفاظ من ناحية ومعاني
النحو من ناحية �أخ��رى.وه��و يختلف عن الغر�ض
بال�شكل ال��ذي يوحي به المعنى عن الجاحظ �أي
الفكرة العام قبل �أن ت�صاغ في �أ�سلوب بعينه..وهو
من جهة �أخرى يركز على ال�سياق في تحقيق جمال
القول ،ففي قوله تعالى:وقيل يا �أر�ض ابلعي ماءك،
ويا �سماء �أقلعي وغي�ض الماء وق�ضي الأمر وا�ستوت
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين( ،((1يالحظ
الجرجاني �أن �إعجاز الآية �إنما مرده �إلى ارتباط
الكلم بع�ضه ببع�ض فتم لها بذلك النظم ،ويو�ضحه
قائال" :لي�س الغر�ض بنظم الكلم �أن توالت �ألفا�ضه
في النطق ،بل �أن تنا�سقت داللتها ،وتالقت معانيها
على الوجه الذي اقت�ضاه العقل"( .((1وفيما يخ�ص
العالقة بين اللفظ والمعنى فهو يقول�" :إن اللفظ
تبع للمعنى في النظم ،و�أن الكلم تترتب في النطق
ب�سبب ترتب معانيها في النف�س ،و�أن�ه��ا لو خلت
من معانيها حتى تتجرد �أ�صواتا و�أ�صداء حروف
لما وقع في �ضمير وال هج�س في خاطر �أن يجب

و�أدرك ابن ر�شيق القيرواني هذا الأم��ر ب�شكل
دقيق وا�ستوعب هالمية المعنى ف��ي اال�ستعمال
النقدي ،فبادر �إلى التمييز بين �ضربين من المعنى؛
المعنى العام والمعنى الخا�ص يقول "واتكال ال�شاعر
على ال�سرقة بالدة وعجز ،وتركه كل معنى �سبق �إليه
جهل ،ولكن المختار له عندي �أو�سط الحاالت"(.((1
ونالحظ �أن ابن ر�شيق بهذا االقتراح قد و�ضعنا
ب�إزاء �سنن قرائي تفاعلي ..هناك مرحلة ال�سرقة،
وهناك مرحلة الإبداع..ال�شاعر ال يمكن �أن يلج�أ
�إلى ال�سرقة ب�شكل كامل ،وفي الوقت نف�سه ال يمكن
�أن يبدع م��ن ال �ف��راغ �إن�ه��ا حقا ر�ؤي��ة دقيقة جدا
للعملية الإبداعية تف�صل في المعنى ب�شكل ن�سلم
معه �أن هناك �ضربين من المعنى ؛المعنى المرتبط
بال�سرقة والمعنى المرتبط بالإبداع..
�أما عبد القاهر الجرجاني فقد ت��دارك النقد
العربي بنظرية النظم ال�شهيرة رادا بها على �أن�صار
اللفظ و�أن�صار المعنى على حد �سواء..يقول" :قد
بلغنا في م��داواة النا�س من دائهم وعالج الف�ساد
الذي عر�ض في �آرائهم كل مبلغ وانتهينا �إلى كل غاية
و�أخذنا بهم عن المجاهل التي كانوا يتع�سفون فيها
�إلى ال�سنن الالحب ونقلناهم من الآجن المطروق
�إل��ى النمير ال��ذي ي�شفي غليل ال�شارب ول��م ندع
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فيها ترتيب ونظم.و�أن يجعل لها �أمكنة ومنازل و�أن
يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك"( .((1فالنظم
عند عبد القاهر الجرجاني �إذن هو توخي معاني
النحو .والنحو له معنى خا�ص هو ن�سق منطقي في
ترتيب المعاني" :واعلم �أن لي�س النظم �إال �أن ت�ضع
كالمك الو�ضع ال��ذي يقت�ضيه علم النحو ،وتعمل
على قوانينه و�أ�صوله وتعرف مناهجه التي نهجت
فال تزيغ عنها ،وتحفظ الر�سوم التي ر�سمت لك فال
تخل ب�شيء منها "(..((2وهكذا يمكن القول �إجماال
�إن عبد القاهر الجرجاني قد �صاغ نظريته وفق
المحاور الآتية:
 ترتيب المعاني في النف�س ترتيب الألفاظ الدالة عليها وفق معاني النحوالتي تطابق الفكر اللغوي لدى المتكلم يقول" :ال
يت�صور �أن تعرف للفظ مو�ضعا من غير �أن تعرف
معناه وال تتوخى في الألفاظ من حيث هي �ألفاظ
ترتيبا ونظما�..إذا فرغت من ترتيب المعاني في
نف�سك لم تحتج �إل��ى �أن ت�ست�أنف فكرا في ترتيب
الألفاظ"( .((2وينحو عبد القاهر الجرجاني من
جهة �أخ��رى �إل��ى المعادلة بين المعاني النف�سية
ومعاني النحو يقول "العلم بمواقع المعاني في
النف�س هو علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في
النطق"(..((2ومن منظور توا�صلي يمكن القول
�إن العنا�صر التوا�صلية كلها حا�ضرة في خطاب
عبد القاهر الجرجاني النقدي؛ فهناك المتكلم،
والمخاطب ،والكالم ،وال�سياق..وي�سهم المخاطب،
هو بدوره ،في بناء المعني بهذا ال�شكل �أو ذاك فهو
الذي يطلع على المزية في الكالم ،و�إنما ي�صل �إلى
ذل��ك باال�ستدالل توخيا للو�صول �إل��ى الق�صد في
التعابير المجازية ،وتقدير المحذوفات ،و�إرجاعها،
وترجيح وجه النظم المنا�سب لق�صد المتكلم عند
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تعدد االحتماالت النظمية في الكالم ، ،فالمخاطب
يكون م�ستدال وم�ستنبطا لمقا�صد المتكلم ،وم�ؤوال
لكالمه ،وكا�شفا عن المزية في كالمه..و�إجماال
نقول �إن المعنى عند عبد القاهر الجرجاني هو
مح�صلة تفاعل العالقات النحوية داخل النظم �أو
بالتعبير الحديث "الأ�سلوب" يقول في تو�ضيح هذا
الأمر " :واعلم �أن َم َث َل وا�ضع الكالم مثل من ي�أخذ
من الذهب �أو الف�ضة فيذيب بع�ضها في بع�ض ،حتى
ت�صير قطعة واحدة.وذلك �أنك �إذا قلت�:ضرب زيد
عمروا يوم الجمعة �ضربا �شديدا ت�أديبا له ،ف�إنك
تح�صل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو
معنى واحد ال عدة معان كما يتوهمه النا�س:وذلك
لأن��ك لم ت��أت بهذه الكلم لتفيده يعني المخاطب المعنى
بين
�أنف�س معانيها ،و�إنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق
التراث
التي بين الفعل ،الذي هو �ضرب وبين ما عمل فيه ،البالغي
والأحكام التي هي ح�صول التعلق.و�إذا كان الأمر القديم
والفل�سفات
كذلك فينبغي لنا �أن ننظر في المفعولية من عمرو النقدية
وك��ون ي��وم الجمعة زمانا لل�ضرب ،وك��ون ال�ضرب الحديثة؛
�ضربا �شديدا ،وكون الت�أديب علة لل�ضرب�:أيت�صور نحو تقويم
جمالي
فيها �أن تفرد ع��ن المعنى الأول ال��ذي ه��و �أ�صل للمفهوم
الفائدة ،وهو �إ�سناد "�ضرب" �إلى "زيد" و�إثبات
"ال�ضرب" به له ،حتى يعقل كون "عمرو" مفعوال
ب��ه .وك��ون ي��وم الجمعة مفعوال فيه ،وك��ون �ضربا
�شديدا م�صدرا ،وكون الت�أديب مفعوال له  -من غير
�أن يخطر ببالك كون "زيد" فاعال لل�ضرب ؟
و�إذا نظرنا وجدنا ذل��ك ال يت�صور:لأن عمرا
مفعول ل�ضرب وق��ع من زي��د عليه ،وي��وم الجمعة
زم��ان ل�ضرب وق��ع من زي��د ،و�ضربا �شديدا بيان
لذلك ال�ضرب كيف هو وما �صفته ،والت�أديب علة
وبيان �أنه كان الغر�ض منه.و�إذا كان كذلك بان منه
وثبت؛ �أن المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد،

اال�ستقالل الذي يتمثل في �إيمانهم ب�سبقها عن تلك
ال�صياغة ،وفيما ات�سمت به من خ�صائ�ص و�سمات
تتميز بها عنها�..((2( "..أما ما يخ�ص المعنى الفني
وهو بيت الق�صيد في هذا الباب فهو التنبيه على
�أن هناك زم��رة من النقاد الحاذقين قد نفذوا
�إلى جوهر المعنى ،واتقوا الق�شور في الت�صورات
النقدية الجوفاء ،وذهبوا �إلى �أن المعنى الحقيقي
هو ذاك الذي يتم عن طريق ال�صياغة ،وهو يتميز
باالمتزاج بال�صورة والثراء والت�أثير الفني والتجدد
على النحو ال��ذي ذهب �إليه ح�سن طبل في كتابه
الآنف الذكر(..((2واعتبارا للمعطيات المذكورة نقول
�إن �إ�شكالية اللفظ والمعنى بحاجة �إلى مزيد من
ال�صقل.فالمعنى ب�صورته المطروحة مفهوم عائم
يت�سع لمجموعة من الم�صطلحات الدقيقة التي ال
ي�سعنا �إال �أن نعلن �ضرورة �إعادة قراءة الم�شاريع
النقدية القديمة بمزيد من التحري والدقة� ،إذ �إننا
يمكن �أن نقول �إن الجاحظ كان لفظيا وفي الوقت
نف�سه كان من �أن�صار المعنى ،فلفظيته �إنما ترتبط
بعالقة ال�صياغة بالمعاني المجردة �أو الأفكار..
وهكذا يمكن �أن نقر�أ م�شاريع نقدية �أخ��رى من
منطلق �أننا ال نقر�أ في هذه الم�شاريع �إال وجها من
الوجوه..

ال عدة معان ،وهو �إثباتك زيدا فاعال �ضربا لعمرو
في وقت كذا ،وعلى �صفة كذا ،ولغر�ض كذا ؛ولهذا
المعنى نقول �إنه معنى واحد "( ((2ولعل هذا الكالم
�سابق لأوان��ه ،وهو يوحي بنظرية �أ�سلوبية جديرة
بهذا اال�سم ،ا�ستطاعت �أن تتخل�ص من النظرة
البدائية للغة الأدب�ي��ة التي تحتكرها في الغ�شاء
اللغوي والمعني التي تحيل عليها �إلى ت�صور جمالي
نا�ضج يج�سد وقع الن�ص في تما�سكه بل وذوبانه في
بع�ضه..و�إ�شارة عبد القاهر الجرجاني �إلى التعلق
هو ت�أكيد �أهمية الن�ص الأدبي في ذاته قبل النظر
في داللته القريبة �أو البعيدة..
ثنائية المعنى المجرد والمعنى الفني

مقـــاالت

ي�ب��دو �أن ثنائية المعنى واللفظ ال ت�ستوعب
الظاهرة المدرو�سة .وهي الوقوف بحقيقة المعنى
في التراث الأدب��ي والنقدي القديم .فكثيرة هي
الت�صورات المتداخلة التي ال تكاد ت�ستقر على ر�أي
(((2
من الآراء .ولذلك لج�أ مجموعة من الباحثين
�إلى التمييز بين المعنى المجرد والمعنى الفني.
والمق�صود بالمعنى المجرد الفكرة المجرة المبتعدة
عن الن�ص .ولذلك ف�إن هذا المعنى ي�شتبه بالمادة
الخام المنف�صلة عن ال�صياغة .وت�أتي ال�صياغة
في �صورة منف�صلة عن هذه المادة ولها مميزات
منف�صلة عنها ،ويتميز المعنى ال�م�ج��رد �أي�ضا
بالعمومية والتداول وهو يرتبط �إلى حد ما بال�صور
البالغية المتوفرة في ال�شعر ،والمتكررة على �أل�سنة
المبدعين .ثم �إن ه��ذا المعنى المجرد يجب �أن
يهي�أ نثريا في نفو�س ال�شعراء قبل �أن ي�صاغ �صياغة
�شعرية �أ�سلفنا الحديث عن ا�ستقالليتها ..ولقد "
كان التجريد هو ال�سمة الأ�سا�سية للفكرة �أو المعنى
في نظر نقادنا القدماء ،فلقد كانت للفكرة لديهم
ا�ستقاللها عن ال�صياغة الفنية في ال�شعر ذلك

المعنى البالغي

البالغة هي الوجه الجلي الذي ك�شف لنا ب�شكل
دقيق ع��ن ال���ص��ورة الثانية للمعاني التي تنزاح
عن الأفكار المجردة �إل��ى ال�صياغة �أو ال�صورة.
فال�صورة هي معنى مرتبط باللغة ارتباطا دقيقا،
ومرتبط �أي�ضا بالغر�ض ب�شكل �أث��ار انتباه النقاد
القدامى..فال�صوغ �أو ال�صنعة التي يقوم بها الأديب
للمعاني المجردة �أو للمعاني المطروحة في الطريق
كما قال الجاحظ عبر اللغة هي التي من �ش�أنها �أن
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تلفت نظر القارئ لمعنى �آخر هو المعنى الن�صي
ال�صميم ال��ذي ي��زدان بالت�شبيهات واال�ستعارات
وغيرها..قال عبد القاهر الجرجاني" :ف�إذا ر�أيتهم
يجعلون الأل �ف��اظ زي�ن��ة للمعاني وحلية عليها �أو
يجعلون المعاني كالجواري ،والألفاظ كالمعار�ض
لها ،وكالو�شي المحبر واللبا�س الفاخر والك�سوة
الرائقة� ،إلى �أ�شباه ذلك مما يفخمون به �أمر اللفظ،
ويجعلون المعنى ينبل به وي�شرف فاعلم �أنه ي�صفون
كالما قد �أعطاك المتكلم �أغرا�ضه فيه عن طريق
معنى المعنى ،فكنى وعر�ض ومثل وا�ستعار ،ثم
�أح�سن في ذل��ك كله و�أ��ص��اب وو�ضع كل �شيء في
مو�ضعه ،و�أ�صاب به �شاكلته ،وعمد فيما كنى به
و�شبه ومثل ،لما ح�سن م�أخذه ،ودق م�سلكه ،ولطفت
�إ�شارته ،و�أن المعر�ض وما في معناه لي�س هو اللفظ
المنطوق به ،ولكن معنى اللفظ الذي دللت به على
المعنى الثاني كمعنى قوله:ف�إني جبان الكلب مهزول
الف�صيل الذي هو دليل على �أنه م�ضياف ،فالمعاني
الأول المفهومة من نف�س الألفاظ هي المعار�ض
والو�شي والحلي و�أ�شباه ذل��ك ،والمعاني الثواني
يوم�أ �إليها بتلك المعاني هي التي تك�سى تلك
التي َ
المعار�ض ،وتزين بذلك الو�شي والحلي"( ..((2ويقول
عبد القاهر الجرجاني �أي�ضا في معنى التمثيل:
"وكذلك تقول للرجل يعمل في غير معمل "�أراك
تنفخ في غير فحم ،وتخط على الماء "فتجعله في
ظاهر الأمر ك�أنه ينفخ ويخط ،والمعنى على �أنك
في فعلك كمن يفعل ذلك.وتقول للرجل ُي ِعمل الحيلة
حتى يميل �صاحبه �إلى ال�شيء قد كان ي�أباه ويمتنع
منه":ما زال يف ِت ُل في الذرة والغارب حتى بلغ منه
ما �أراد " ،فتجعله في ظاهر اللفظ ك�أنه كان منه
فَتل في ذروة وغارب ،والمعنى على �أنه لم يزل يرفق
ب�صاحبه رفقا ي�شبه حاله فيه حال الرجل يجيء
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�إلى البعير ال�صعب فيحكه ويفتل ال�شعر في ذروته
وغاربه ،حتى ي�سكن وي�ست�أن�س.((2("..ويقول في
معنى اال�ستعارة "وكذلك لي�ست المزية التي تراها
لقولك "ر�أيت �أ�سدا "على قولك:ر�أيت رجال ال يتميز
عن الأ�سد في �شجاعته وجر�أته �أنك قد �أفدت في
الأول زيادة في م�ساواته الأ�سد ،بل �أن �أفدت ت�أكيدا
وت�شديدا وقوة في �إثباتك له هذه الم�ساواة ،وفي
تقريرك لها.فلي�س ت�أثير اال�ستعارة �إذن في ذات
المعنى ،بل في �إيجابه والحكم به "(..((2
وهكذا فقد كان عبد القاهر الجرجاني �سباقا
�إلى طرح المعاني الثواني في هذا البعد البالغي
وي��ذه��ب الأ��س�ت��اذ �إدري ����س بلمليح �إل��ى �أن المعنى
المعنى
الثاني �أ�صل والمعنى الأول فرع عند عبد القاهر
بين
الجرجاني..":المعنى ال�ث��ان��ي لي�س م�ج��رد نقل
التراث
للألفاظ من المعاني التي و�ضعت لها في �أ�صل اللغة البالغي
القديم
�إلى معان جديدة يريدها الم�ستعمل؛ و�إنما المعنى والفل�سفات
الثاني ت�صور في ذهن المتكلم يتو�سل �إلى نقله �إلى النقدية
المتلقي بالمعنى الأول"( ((3و�إدري�س بلمليح �إنما �أراد الحديثة؛
نحو تقويم
�أن ي�ؤ�س�س ت�صورا خا�صا للمعنى ال�شعري يقوم على جمالي
اال�ستقاللية �إذ ال معنى لتبعية المعنى الثاني للمعنى للمفهوم
الأول �إال من ب��اب �أول��وي��ة الأول على الثاني وهذا
�أم��ر م��ردود في الت�صور الفني لل�شعر والواقع �أن
هذا التق�سيم للمعنى لم يكن م�ستوعبا للت�صورات
الدقيقة التي كانت رائجة للمعنى ففي ال�شكل الفني
معنى خا�ص بال�شكل الذي تحدث عنه الأ�سلوبيون
الو�ضعيون عن معنى ال�شكل الفني ،وهكذا..والمعنى
الثاني عند عبد القاهر الجرجاني الذي لخ�ص به
ال�صور الفنية هو وجه جمالي للمعنى �إذ ال وجود
له �إال في دائرة التقبل �إذ يعمد القارئ من خالل
التقليد �إلى رد فعل توا�صلي تفاعلي يخلق من خالله
هذا الإثراء للن�ص الأدبي المفتوح ..و�أعتقد �أن عبد

ال�شواهد الأ�سلوبية التي تدعمها(..((3وي�أتي" �أمادو
�ألون�سو" �إلى اال�ستمرار في مبادئ "بالي" وذلك
بالتمييز بين الداللة المنطقية والعنا�صر العاطفية
في اللغة؛ "فالداللة هي الإ�شارة المق�صودة لل�شيء
وهي عمل منطقي؛ فداللة كلمة �شم�س هي الإ�شارة
�إلى كوكب ال�شم�س..بيد �أنه بالإ�ضافة �إلى الداللة
على هذا الواقع ف�إنها عندما ينطق بها الإن�سان
تفهمنا �أو توحي لنا ب�أ�شياء �أخرى من �أهمها الواقع
النف�سي الحر لل�شخ�ص "( ..((3ويميز بين ال�شكل
الداخلي وال�شكل ال�خ��ارج��ي ،معتبرا �أن المعنى
كامن في العالقة بين ال�شكل الخارجي وال�شكل
الداخلي منظورا �إليها من زاوية المدلول .فالدال
عند "�أمادو �ألون�سو "هو م��ادة "قابلة للت�سجيل
الطبيعي وال�صعوبة الوحيدة التي تعتر�ضنا فيه
هو ما يت�ضمنه مما ال يح�صى من العالقات�.أما
المدلول فلي�س �سوى حد�سنا الخا�ص بالق�صيدة..
ويرى �أن مراحل المعرفة ال�شعرية ثالث:القراءة
والنقد والعلم ..فاللذة الجمالية ال�صافية ،وال�شعور
الذي تنحو الق�صيدة �إلى تو�صيله ،ينبغي �أن يكونا
بريئين �سابقين على �أي تحليل ،نابعين من ذوق
ال�شعر ،وجديرين ب�أن يرتجف لهما كل قارئ ح�سا�س
عندما يت�ضمخ بماء ال�شعر العذب والمعذب في
نف�س الوقت"(..((3

القاهر الجرجاني ك��ان �سباقا �إل��ى ه��ذه الفل�سفة
الجمالية في معمارية الن�ص الأدب��ي .وهي فل�سفة
تراعي حركية القراءة و�شروط التقبل لمعنى جديد
على �أنقا�ض المعاني الم�ألوفة..
مفهوم المعنى في النقد الحديث

مقـــاالت

يمكن القول �إن المعنى قد ارتبط ارتباطا وثيقا
بالمنهج في النقد الحديث .فنحن نتحدث عن
معنى الأدب ،في �إرادة منا للإم�ساك ب�سر الأدب،
و�سر القراءة ،و�سر الجمال الكامن في الن�صو�ص
الأدبية ..فقد ان�صرف المعنى �إلى تاريخ الن�ص �أو
بيئته� ،أو �صاحبه� ،أو نف�سية �صاحبه� ،أو المجتمع
الذي �أنتجه ،ولم ينظر �إلى الأدب �إال على �أ�سا�س
�أن��ه �صدى لهذه المعطيات�..إن المعنى في النقد
الحديث �إنما هو م�ؤ�س�س على ت�صور خا�ص للأدب
والمعطيات المحيطة به ..ففي الفل�سفات الأ�سلوبية
ان�صرف المعنى �إلى النظرة �إلى اللغة و�إلى اللغة
الأدبية المت�سمة بالفردية بوجه خا�ص ..وهكذا ف�إذا
كان "�شارل بالي" يركز على الوحدات الن�صية في
المقام الأول تليها العنا�صر الذهنية والعاطفية في
التعبير ((3(،ف�إن الأ�سلوبية المثالية قد �أعطت الأولوية
لل�شكل الداخلي �أو الروح..فقد تكلم "كروت�شه" عن
وحدة الن�ص ،ورف�ض النظرة البالغية التجزيئية
�إال �أنه ركز عن الطاقة ال�شعورية ال�شخ�صية ،مفندا
بذلك نظرية المعنى اللغوي الم�ستقل .فاللغة هي
�أر�ض موات �إنها �أج�ساد ثاوية محنطة( .((3ومادامت
اللغة بهذه ال�صورة ف�إن المعنى مت�ضمن �أ�صال في
ال�شعور العاطفي لم�ستعمل اللغة.وكان" فو�سلير"
متحم�سا �أي�ضا للجانب ال��روح��ي ف��ي ال�ل�غ��ة(..((3
وين�صرف المعنى في منهج الدائرة الأ�سلوبية عند"
�سبت�سر" �إل��ى حد�س الظاهرة الأ�سلوبية الالفتة
للنظر ،واختبار هذه الظاهرة بالقراءة والبحث عن

و يعتبر" هان�س روبير يو�س " معنى الأدب عبارة
عن تقارب الن�ص والتلقي� ..إنه بنية متحركة ال يمكن
�أن تفهم �إال في تحقيقاتها التاريخية المتوالية .ومن
هنا يمكن التمييز بين فعل الأثر الأدبي ،ورد الفعل
الذي �أنتجه من خالل تلقيه ..فالمعنى بهذا ال�شكل
هو ما يقوله الن�ص ،ولكن بمعنى دقيق ج��دا� ،إذ
يتوخى منه �أن يكون منفتحا على معان كثيرة .وبهذا
ال�شكل� ،سي�صبح المعنى هو التعدد في المعنى..
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ولهذا فـ"يو�س "يتحدث ب�شكل �أدق عن التكوين
التفاعلي للمعنى..ويتطلب التكوين التفاعلي للمعنى
توا�صال على م�ستويي ال�شكل والمعنى؛ يعني �أنه
ينبغي �أن يكون للمو�ضوع الجمالي خا�صية ال�شكل
الفني وخا�صية الجواب ،ومن هنا ي�ستطيع الأثر
الأدبي �أن يقول للأجيال الالحقة �شيئا معينا ذلك
لأنه فوق �شكله الالزمني يتوفر على قيمة فنية ت�سمو
على الوظيفة العملية للغة التي تجعل العمل �شاهدا
على فترة محددة..وتبقى مفتوحة وحا�ضرة على
الرغم من الزمن الذي يمر ويتغير..وثنائية ال�س�ؤال
والجواب تبقيان في �أغلب الأحيان كامنين(� ..((3إن
المعنى في الن�ص الأدب��ي هو مخالف للمعنى في
الن�ص الديني� ..إنه بنية مفتوحة يتطور فيها معنى
لم ينعك�س ،ولكنه يتحقق في موازاة مع التفاعالت
المتوالية التي تت�أ�س�س على ثنائية �س�ؤال جواب..
�أما المعنى عند "�إيزر" ،فهو يرتبط �أوال بم�شائية
القراءة بمعنى �أن المعنى كامن وراء �أن�شطة القراء
الالمتناهية ..وهو يرتبط من جهة �أخرى بالجمالي
والفني ،وبالتحديد والالتحديد ، ،وهكذا ال يمكن
للمعنى �أن يتطابق مع الن�ص �أو التحقيق لأنه يوجد
في مكان افترا�ضي بينهما ،الأم��ر ال��ذي يف�ضي
�إلى حركية القراءة �أو بناء المعنى ..فالمعنى غير
موجود �إذن� ((3(،إنه غير متوفر ب�شكل م�سبق ال في
الن�ص وال عند القارئ..وهكذا فالذي يبحث عن
المعنى في فل�سفة "�إيزر" عليه �أن ي�ضع في االعتبار
قطبين ي�سهمان معا في بنائه؛ القطب الفني والذي
يمثله الن�ص نف�سه ،والقطب الجمالي؛ والذي يمثله
الإدراك الذي يحققه القارئ..فالموقع الحقيقي
للمعنى �أو للأدب هو المكان المفتر�ض بين الن�ص
والقارئ والذي يبقى مفتوحا لكل الأزمنة والأمكنة..
ولذلك فالتركيز على نف�سية القارئ وحدها� ،أو
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على تقنيات الكاتب وح��ده��ا لي�ست مجدية في
تعقب معنى الأث��ر الأدب��ي ،لأن المعنى في معناه
الأ�صح �إنما ي�أتي من انتهاك التقليد عبر انحرافات
ت�سمى الفراغات.وهذه الفراغات هي التي تحرك
عملية التوا�صل من �أجل بناء المعنى " �إن ال�شيء
المفقود في الم�شاهد التي تبدو تافهة والثغرات
التي تبرز من الحوارات هو ما يحث القارئ على
ملء الفراغات باالنعكا�سات ؛يجذب القارئ داخل
الأحداث وي�ضطر �إلى �إ�ضافة ما يفهم مما لم يذكر.
وما يذكر ال يكون له معنى �إال كمرجع لما لم يذكر.
�إن المعاني ال�ضمنية ولي�س ما يعبر عنه بو�ضوح
هي التي تعطي �شكال ووزن��ا للمعنى ((3( "..وهذا
ف�إن المعنى عند "�إيزر" مرتبط بالفراغ ب�شكل ال المعنى
بين
فت للنظر ،وه��و يرتبط بم�سار بناء المعنى "�إن
التراث
الفراغ الذي ينتقل من مكان �إلى �آخر م�سئول عن البالغي
�سل�سلة من ال�صور المت�صادمة ،وي�ؤثر بع�ضها في القديم
والفل�سفات
البع�ض الآخر خالل مدة القراءة.وتفر�ض ال�صور النقدية
الملغية نف�سها على ال�صورة التي تليها ،ول��و �أن الحديثة؛
المق�صود من هذه الأخيرة هو ت�صحيح ما ينق�ص نحو تقويم
جمالي
الأول��ى .وهكذا تلتحم ال�صور في متتالية ،وب�سبب للمفهوم
هذه المتتالية ي�صبح معنى الن�ص الأدبي حيا في
مخيلة القارئ "( ((4وي�صبح المعنى عند "�إيزر" في
نهاية المطاف حقيقة غائبة� ،أو هو غير مج�سد في
الن�ص� ،إنه �صورة..فالمعنى ال يمكن �أن يكون �إال
�صورة ؛�أي �أنه ال يوجد بال�ضرورة في ثنايا العمل
�أو بين �سطوره .وهو ما يوجب على القارئ والناقد
�أن يغير من موقفه تجاه العمل ب�ضرورة التخلي عن
الفر�ضيات التي ينطلق منها ليتمكن من تمثل الوقع
ال��ذي يرمي �إليه معنى العمل� .إن عالقة القارئ
بالعمل يجب �أن تتغير في نظر" �إيزر "ما دام �أن
المعنى هو �صورة في الأ�صل ،وب�أنه يجب التخلي عن

�أن ت�شكل الت�أويل الطبيعي والعادي لإ�شارات النظام
(((4
وعالقاته المختلفة بما ي�سعى �إلى تنظيمه"..
وهذا كالم يظهر محا�صرة دقيقة للأدب..فالأدب
ح�سب هذا الر�أي ذو معنى خا�ص�..أق�صد �أننا �إذا
�سلمنا ب�أن المعنى يبنى في الأدب ،و�إذا �سلمنا �أن
الن�ص في مبناه يرتبط ببنيات مركزية يحتفظ بها
المتلقي من خالل تعامله الم�ستمر مع الواقع ،ف�إن
ال�س�ؤال ال��ذي يطرح هو عن نوعية هذا المعنى..
هل ن�سلم ب�أن المعنى ،و�إن في �صورته النموذجية
والأدبية ،م�ستقل عن االحتكار الإديولوجي واليومي؟،
�أم �أن المعنى و�إن تبو�أ مكانا خا�صا في �إطار الأدب
يظل موجها ب�شكل م�سبق؟�..إن النماذج التي يمكن
�أن نقف بها في التراث الأدب��ي التي انزاحت عن
معيارية المعنى ظلت وفية لهذا التوجيه المدرو�س..
ومثال ذلك "كليلة ودمنة" البن المقفع التي ال يمكن
�أن ننكر �أداة الرمز الكامنة فيها بحيث �إنه كتاب
يرمي �إلى الن�صح الخلقي ،قبل �أن يكون عمال فنيا
الفتا للنظر في �صورته الجمالية..

المنطلقات التي تقوم فيما تقوم عليه على الف�صل
بين الذات والمو�ضوع � ،أي ذات تبحث عن حقيقة �أو
معنى خارج عنها وم�ؤطر داخل مرجعية معينة�.إن
هذه النظرة في اعتبار" �إيزر" م�ؤ�س�سة على غياب
كل ذاتية والحال �أنه ما دام المعنى يتقدم في �شكل
�صورة ف�إن ال��ذات ال يمكن �أب��دا �أن تغيب..((4("..
وهكذا نالحظ في هذه الفل�سفات تقدما نوعيا في
الإم�ساك بمفهوم المعنى ، ،لي�صبح المعنى ح�سب
هذه النظريات حا�ضرا غائبا محا�صرا ومفتوحا
على الأزمنة والأمكنة والأطياف المتقبلة بح�سب
�ألوانها الثقافية والإديولوجية..
المعنى المنوذجي وتوجيه المعنى

مقـــاالت

لم يبق هناك معنى واقعي في النقد الحديث
بالمفهوم الدقيق للكلمة ،و�إنما �أ�صبحنا نتحدث
عن المعنى النموذجي ،فمعنى الأدب في النقد
الحديث �أ�صبح مرتبطا بالنموذج� ،إذ �إن الواقع
(((4
الفعلى �أ�صبح متجاوزا في النظريات الحديثة
والبنيات المركزية �إنما هي محاكاة للواقع ب�شكل
من الأ�شكال ..المعنى المنمذج ي�سري في جانب
كبير منه على النظام المنمذج ال��ذي هو �أ�صال
نظام فني له ن�ساق مرجعية خا�صة به� ،إن المعنى
المنمذج لي�س نقال للواقع ،و�إنما هو نموذج لعالم
المراجع المتمثلة في الداللة اللغوية العامة(..((4
يقول الأ�ستاذ �إدري�س بلمليح " :ومعنى هذا �أنه �إذا
ت�أملنا مختلف الأنظمة الإ�شارية التي قد نتعر�ض لها
بالبحث والدرا�سة في �ضوء علم ال�سيمياء الحديث،
ف�إننا ن�ستخل�ص ال �شك �أنها �أنظمة تنمذج العالم
بطرق مختلفة .ويمكننا �أن نميز تمييزا �أوليا بين
هذه الأنظمة تبعا لدرجة تجريدها بالن�سبة لمجموع
ما يكون محتواه ؛ �أي بالمقارنة �إلى جملة ما تنظمه
وت�ستوعبه من �أ�شياء ومو�ضوعات وق�ضايا ،ال بد من

التقويم الجمالي:

بناء على ما �أ�سلفنا �أري��د �أن �أط��رح من جديد
�إ�شكالية نوعية المعنى و قيمة المعنى في الأدب..
�أعتقد ب ��أن المو�ضوع قد تم تناوله في الفل�سفة
وفي علم النف�س والأنتربولوجيا ولكن وفق فل�سفات
مختلفة ..لنميز �أوال بين �ضربين من المعنى ال بد
من التعامل معهما في �إط��ار الحديث عن المعنى
؛المعنى النموذجي والمعنى الن�صي؛ ف�أنا �أريد
بالمعنى النموذجي المعني الذي يرتبط بالبنيات
المركزية التي تنمذج ال��واق��ع ،وال تعك�س الواقع
و�أريد بالمعنى الن�صي المعنى الفني �أو الأ�سلوب.
وهما متداخالن ،بحيث �إنهما يكونان كال موحدا
هو الم�سئول عن الجمال في الن�ص .و�أعتبر �أن
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هذا الفهم ي�شكل الذخيرة الأولية في �سنن القراءة
؛�إذا ال يمكن �أن ي�شتغل ال�ق��ارئ بتفكيك �شفرة
الن�ص عبر توا�صل تفاعلي منتج دون �أن ي�ضع
في اعتباره هذا المعطى ..المعنى �إذن هو رحلة
البحث عن الأدب �أو بالأ�صح عن �أدبية الأدب..
ويبقى المعنى غائما طالما �أن هناك �آداب��ا كثيرة
تختلف باختالف الأزمنة والأمكنة..ال �أحد يمكن �أن
يتجر�أ لكي يحا�صر المعنى طالما �أن هناك معاني
كثيرة ت�ستمر ف��ي �إث ��ارة �شهوة ال�ق��راء باختالف
الأزمنة والأمكنة ،و�أي�ضا باختالف الإديولوجيات
والعقليات والطبائع ،والبيئات ،والم�ستويات الفكرية
تماما مثل دوغمائية اللغة في ت�سريب معنى الوجود
�إلى م�ستعمليها� ..إذ للغة �سطوة و�سلطة مقدرة على
متنف�سيها.والنا�س بالأ�صح ينظرون �إلى الكون عبر
ل��ون اللغة..ال يختلف النقاد ،في ق�ضية المعنى،
عن نوعية المعنى الأدب��ي� ،أو �أبجدية التقبل لهذا
المعنى� ،أو خ�صو�صيات ه��ذا المعنى ،و�إنما عن
البنيات المركزية وموجهات المعنى..فالموجهات
تختلف بالأ�سا�س فل�سفيا ،وعقديا ،و�إديولوجيا،
وبيئيا ،وتاريخيا ،وجغرافيا�..إن مدر�سة كون�سطان�س
الألمانية حينما �أولت اهتماما كبيرا للتاريخ ،فلكونها
انتبهت لهذه التيمة في �إحداث تغيير نوعي في معنى
الأدب.والنا�س حينما �أولوا الأدب الأ�سطوري �أهمية
بالغة فلكونهم عجزوا عن تف�سير كثير من الظواهر
المحيطة بهم .والقراء في القارة الأوربية الباردة
حينما كانوا يتملون ب�أدب ال�صحراء الالفح فلكونهم
ر�أوا فيه النموذج البيئي الذي يتوقون �إلى اال�ستمتاع
به ،وق�س على ذلك في �أمور كثيرة مرتبطة ب�أحوال
النا�س..
حينما حاول "�إيز" محا�صرة بناء المعنى ف�إنه
لم يتدخل في نوعية المعنى ،و�إنما كان ي�شرع فقط
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لأبجدية القراءة ب�صرف النظر عن نوعية المعنى..
هذا تماما �صلب الإ�شكال النقدي العالق بخ�صو�ص
المعنى ،وقد ج�سده "�إيزر" بطريقة جوانية بالتنحي
عن الخو�ض في هذا الأمر ..هل يجوز �أن نقول هذه
هي البنيات المركزية النموذجية لتوجيه المعنى
في الأدب� ،أم نقول �إن كل البنيات المركزية وكل
الحيوات المعا�شة هي �صالحة ب�شكل من الأ�شكال
لتوجيه معنى م��ن المعاني ه��و م��ا ن�صطلح عليه
المعنى في الأدب..ون�ح��ن يمكن �أن نت�صدى لهذا
الأمر ،ولكن بالوقوف على مجموعة من الم�سلمات:
 - 1هناك �شبه �إجماع على �أن المعنى غير متجان�س
بين �أو� �س��اط المتقبلين ل�ل��أدب وي��رج��ع ذلك
�إلى اختالف فل�سفاتهم في الحياة ،وبيئاتهم،
ومجتمعاتهم ،و�أديانهم ،وتواريخهم ،و�إكراهات
الظرفية التاريخية ،ونحو ذلك..
 – 2هناك �أط��روح��ات نقدية تج�سد هذا التعالق
بين المعنى وفل�سفة الحياة من مثل الأ�سلوبية
ال�م�ث��ال�ي��ة ،والأ� �س �ل��وب �ي��ة ال��و��ض�ع�ي��ة ،ونظرية
ال�شكالنيين الرو�س ،والنظرية المارك�سية في
الأدب ،والنظريات البنيوية باختالف �أنواعها،
ونظريات التلقي وغيرها..
 -3ه�ن��اك ت�ط��ور وتغير لمعنى الأدب باختالف
الأزمنة والأمكنة..
-4ه �ن��اك ت�صور ل�ل��أدب ذو بعد عقدي ل��دى كل
الأديان�..إذ لكل ديانة �سماوية �أو و�ضعية �أثرها
في ر�سم ح��دود المعنى في الأدب ..ونجد في
الإ�سالم ت�صور ًا خا�ص ًا للأدب مبني ًا على الإيمان
والعمل ال�صالح( .((4والمفهوم من هذا الكالم
�أن المعنى الأدب��ي في ال�شعر يجب �أال يكتفي
باالبتكار في التعامل مع البنيات المركزية من
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والإ�سالم ،ب�سبب ظهور الإ�سالم طبعا ((4(" .وي�سهم
هذا الطرح في ربط الإ�سالم بالتاريخ في حين �أننا
نجد مفكرين �آخرين يخرجون الإ�سالم من التاريخ،
ويجعلونه خطاب ًا ال تاريخي ًا حينما تلغى المعطيات
االجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،التي كمنت
وراء ظهوره(!!!((4

قبيل �أن امر�أ القي�س قد �سبق ال�شعراء �إلى �أ�شياء
ابتدعها ف��ي ق��ول ال�شعر ،ولكن ف��ي تمحي�ص
نوعية هذه الأ�شياء وتكون المثل الإ�سالمية العليا
هي النموذج في بناء لبنات ال�شعر..وقد �شعر
النقاد وال�شعراء على حد �سواء ب�أن المق�صود هو
ال�صدق في قول ال�شعر وعدم التغني بالرذائل
و�أعراف الجاهلية..وفي اللحظة التي كان فيها
مجموعة من النقاد يت�سلحون بنظريات �أجنبية
في تف�سير الأدب �أ�صبحوا ،وفق �أدبيات الكتابة
نف�سها القابلة للتنوع ،يذودون عن الإ�سالم في
تف�سير معنى الأدب كما ح�صل للأ�ستاذ �إدري�س
الناقوري..
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وقد عاي�ش هذا الهاج�س �إدري�س الناقوري حتى
جعله يقتنع ويدافع على �أن الإ�سالم لم ي�سهم في
ازده��ار الأدب فقط ،بل �أدى �إل��ى تطور المعارف
والعلوم في مجاالت متعددة( .((4ولعل الإ�شكالية
التي �أ�سيل حولها حبر كثير لدى النقاد الأوائل �أال
وهي �إ�شكالية اللفظ والمعنى� ،إنما مردها �إلى ق�ضية
الإع�ج��از في اللفظ �أو المعنى ...فكان للإ�سالم
ف�ضل تطور هذه المباحث والعلوم.
واعتبار ًا لهذه المعطيات نقول �إن التمييز بين
الأدب والخطابات الأخ��رى بما في ذلك الخطاب
الديني �أ�صبح معطى متجاوز ًا .و�أن الأخذ بثقافة
معينة في �صلب ممار�سة الأدب �إذا لم يكن مقبوال
نظريا فهو حقيقة عملية يمار�سها النا�س ،وينت�صرون
لها بالرغم من كل االعتبارات الأخرى..فنحن نقول
�إذن �إن اختيار ثقافة معينة �أو �أديولوجيا معينة
لتكون �أر�ضية �أولية للبنيات المركزية في الأدب هو
�أمر �صحي ومقبول والدليل القاطع على ذلك �أن
رف�ض الإديولوجيا الدينية في ممار�سة الأدب لم
ي�أت بتاتا في يوم من الأيام من نظرة علمية �صرفة،
و�إنما كان يفد دائما من �إديولوجيا مخالفة..وال
مجال للحديث ع��ن العلم ف��ي الأدب�..إن��ن��ا نقول
ب�صورة �أخرى �إن البحث عن المجتمع في المعنى
المنمذج هو �أمر �صحي ومقبول في �أعراف القراءة،
و�إق�صاء الإديولوجا في مجتمعية الن�ص هو تكري�س
لأديولوجية �أخرى.من هذا المنطلق نقول �إنه ال ب�أ�س

وبالرغم من �أن هذا الباحث قد �أبقى على بع�ض
المخلفات المنهجية مثل ت�صنيف الخطابات كيفما
كان نوعها �إلى �إيديولوجيات ،وهو �أمر يرتبط في
حقيقة الأم��ر بالم�صطلح �أو �أداة اال�شتغال .فهو
قد �أن�صف الدين من حيث حديثه عن جانب واحد
منه هو الجانب االجتماعي؛ فالدين جاء ليحارب
القهر واال�ستغالل بكل �أ�شكاله ،ولم يكن يوما �سببا
في تخلف الآداب �أو الثقافات .و�أن�صف ال�شعر من
حيث تركيزه على الر�سالة التاريخية التي �أداها في
الإ�سالم ،على النحو الذي �أداها في فترات �أخرى
يقول":ومعالجة ق�ضية الإ�سالم وال�شعر من وجهة
نظر �أحادية دينية باعتبار العالقة بين الإ�سالم
وال�شعر هي في المقام الأول عالقة بين نوع معين
من االديولوجيا �إديولوجيا دينية وبين الفن ،ولكن
بهدف الطعن في الدين الإ��س�لام واالنحياز �إلى
جانب الفن ال�شعر �أو نقدية تعتمد معياري الجودة
والرداءة �أو الغزارة والندرة ،فيها تجن على الإ�سالم
وال�شعر معا ،و�إغفال للعن�صر الجوهري في الق�ضية
�أعني طبيعة ال�صراع ال��ذي ن�شب بين الجاهلية
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�أن ينطلق الأديب من هويته الإديولوجية ،والعقدية،
واالجتماعية ،والتاريخية ،والبيئية ،ونحو ذلك
�شريطة �أن يحترم الم�سلمات الآتية:
 �-أن ال�خ�ط��اب الأدب ��ي ه��و لغة م�ستقلة عنالخطاب اليومي.
 �-أن هناك بنيات مركزية م�ستوحاة �أ�ص ًالمن المعطيات المذكورة �آنفا يبقى الأدب
حائما حولها في نوع من المرونة واللباقة ال
ي�ستطيعها �إال الأدباء المطبوعون..
 �-أن المعنى في الخطاب الأدبي ق�سمان؛ ق�سمين�صرف �إلى ال�شكل الفني ومدى التجديد
في التقليد ،وق�سم ين�صرف �إلى المجتمع من
خالل الت�أويل..
وع �ل��ى ه ��ذا الأ� �س��ا���س ن �ك��ون ق��د داف �ع �ن��ا على
ا�ستقاللية لغة الأدب و�إيحائيتها من جهة وعلى
مجتمعيتها من خالل البنيات المركزية من جهة
�أخ��رى�..إذ ال بد بعد اال�ستمتاع الجمالي والن�شوة
الفائقة بالن�ص الأدب��ي �أن نبد�أ في بناء المعنى
العميق �أو �أن نبد�أ في الت�أويل ، ،والمعنى العميق هو
وجه من �أوجه المعنى في الأدب الذي يت�سم بالتنوع
واالنفتاح..
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الوزير الكبير نظام الملك ال�سلجوقي
�صاحب تجربة المدار�س النظامية
محاولة تطوير التعليم في العالم الإ�سالمي
�أ .د .علي �أجقو

جامعة ب�سكرة  -باتنة-الجزائر
مقدمة:
من خالل هذا المقال �سنحاول ت�سليط ال�ضوء على �أحد الوجوه ال�سيا�سية والعلمية البارزة في
التاريخ الإ�سالمي �أال وهو الوزير ال�سلجوقي نظام الملك الطو�سي ،الذي كان له دورا بارزا في ظهور
ال�سالجقة كقوة رئي�سة م�ؤثرة على م�سرح الأحداث في الم�شرق الإ�سالمي ،لم ت�سهم في تغير الأو�ضاع
ال�سيا�سية وح�سب ،بل �أي�ضا �ساهمت بفاعلية في خلق نه�ضة علمية بالغة الأثر ،يرجع الف�ضل للوزير
نظام الملك في الت�أ�سي�س لها وتنفيذها.
لقد تكر�ست الدولة ال�سلجوقية كقوة ع�سكرية
م�ؤثرة وفاعلة بعد هزيمة ال��روم في معركة مالذ
كرد عام 463هـ1070 /م ،في عهد ال�سلطان �ألب
�أر� �س�لان وات�سع نطاقها ف��ي عهد ابنه ال�سلطان
ملك�شاه ،لتبلغ �أق�صى امتداد لها من �أفغان�ستان
�شرقا �إلى �آ�سيا ال�صغرى غربا وبالد ال�شام جنوبا.

ودر�س الحديث والفقه على المذهب ال�شافعي ،كما
تنقل في طلب العلم بين �أ�صفهان ،بغداد وني�سابور.
ثم رحل �إلى غزنة وعمل في الديوان ال�سلطاني ،ثم
دخل في خدمة الوزير �أبا علي بن �شاذان ب�إخال�ص
وفاعلية ،وبعد وفاة هذا الأخير عينه ال�سلطان �ألب
�أر�سالن وزيرا.

لقد ظهر ،ف��ي زم��ن ال�سلطان �أل��ب �أر�سالن،
ال��وزي��ر َق��وام الدين �أب��و علي الح�سن بن علي بن
�إ�سحق بن العبا�س

ولما توفي ال�سلطان نجح نظام الملك في التغلب
على خ�صوم ملك�شاه وتثبيته في ال�سلطنة .وبقي
الوزير في من�صبه ع�شرين �سنة �أم�ضاها في �إدارة
�ش�ؤون الدولة ،وبناء المدار�س ،ون�شر العلم وخدمة
�أهله.

المعروف بنظام ال ُملك الطو�سي ،ولد في نواحي
طو�س في بلدة نوقان �سنة 408ه �ـ ،حفظ القر�آن
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مقـــاالت

هو ق��وام الدين �أب��و علي الح�سين بن علي بن
�إ�سحاق بن العبا�س الطو�سي الملقب بخواجة بزك
�أي نظام الملك ،ولد في بلدة �صغيرة من نواحي
طو�س ت�سمى نوقان في الحادي والع�شرين من ذي
القعدة 408هـ ،الموافق لإبريل �سنة  1018للميالد.
وك��ان �أب��وه من الدهاقين� ،أي ر�ؤ��س��اء الفالحين،
وتوفيت �أمه زمرد خاتون من عائلة �آل حميد الدين
الطو�سي الذين كان �أكثرهم وزراء((( ،وهو ر�ضيع
فكان �أبوه يطوف به على المر�ضعات فير�ضعنه حتى
�شب((( ،وقد ُعني به �أبوه فتعلم العربية وحفظ القر�آن
الكريم وهو في �سن الحادية ع�شر و�ألم بالفقه على
مذهب الإم��ام ال�شافعي و�سمع الحديث با�صفهان
من محمد بن علي بن مهريزد الأديب ،و�أبي من�صور
�شجاع بن علي بن �شجاع ،وبني�سابور من �أبي القا�سم
الق�شيري ،وببغداد من �أبي الخطاب بن البطر،كما
جل�س للإمالء ببغداد في مجل�سين �أحدهما بجامع
المهدي بالر�صافة ،والآخر بمدر�سته ،وزيادة على
ذلك در�س الآداب التي تتعلق ب�أمور الحكم.

لقد بذل الوزير جهودا م�ضنية للنهو�ض بالحركة
العلمية وتجديدها ،ومن َّثم قام بت�أ�سي�س المدار�س
النظامية في كل من بغداد والب�صرة والمو�صل
وغيرها من الأماكن ،وتع ُّد نظامية بغداد �أولى هذه
المدار�س .لقد كان لهذه المدار�س �أث��ر كبير في
الحياة العقلية الإ�سالمية وفي التنظيم التعليمي،
الذي �أ�س�س لنظام تربوي جديد يقوم على �أ�سا�س
التخ�ص�ص و�أي�ضا توفير البيئة المنا�سبة للعلم
والتح�صيل العلمي للعلماء والطلبة على حد �سواء.
وتعد تجربة المدار�س النظامية �أول تجربة ناجحة
في م�ؤ�س�سة التعليم و�إ�شراف الدولة على �ش�ؤونه،
حيث كان حر�ص الوزير �شديدا على �أن ت�ؤدي هذه
المدار�س الر�سالة التي �أن�شئت من �أجلها ومن بينها
الت�صدي للنفوذ المتزايد للمذهب ال�شيعي.
ومن خالل ما �سبق �سنحاول طرح الت�سا�ؤالت
الآتية:
من هو الوزير نظام الملك؟ ،ما حقيقة تجربة
المدار�س النظامية ؟ كيف نقيم تجربة المدار�س
النظامية و�أي���ض� ًا �إن �ج��ازات ه��ذا ال��وزي��ر العلمية
والثقافية؟

ولما تركه �أب��وه رحل �إلى بالد خرا�سان وو�صل
�إل��ى غزنة ف��ي �صحبة بع�ض المت�صرفين ،وبد�أ
�أمره في خدمة �أبا علي بن �شاذان وزير ال�سلطان
�أل� َ�ب �أر��س�لان ال��ذي �أحبه لما ر�أى فيه من العفة
والأمانة والتقوى ،و�أو�صى به ال�سلطان عند وفاته،
فقربه ال�سلطان �إليه ون�صبه وزي��را مكانه.ات�صل
نظام الملك ب��داود بن ميكال �شقيق طغرل بك،
وكان يحكم خرا�سان ،وعمل معه ف�أعجب بكفاءته
و�إخال�صه ،ف�ألحقه بحا�شية ابنه �ألب �أر�سالن ،وقال
والدا ،وال تخالفه فيما ي�شير به».
له« :اتخذه ً

�أوال -الوزير نظام الملك :ال�سيرة ال�شخ�صية:

لقد ارتبط نجاح ملك�شاه في �إدارة �ش�ؤون الدولة
بوزيره نظام الملك ،الذي لعب دورا مهما في ازدياد
قوة الدولة ال�سلجوقية ،وات�ساع نفوذها وازدهار
حركاتها الثقافية ،كما ي��ؤك��د على ذل��ك غالبية
الم�ؤرخين والباحثين ،وهو ما �أك�سب ال�سالجقة
احترام الم�سلمين وتقديرهم.
فمن هو نظام الملك؟
 -1المولد والن�ش�أة:

ومما يجدر ذكره في هذا ال�صدد �أنه كان لنظام
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الملك �صديقي درا�سة هما :ح�سن بن �صباح وعمر
الخيام .و�أق�سم جميعهم على م�ساعدة بع�ضهم في
حال نجاح �أحدهم في حياته وتوليه لمن�صب رفيع.
كان النجاح الأول من ن�صيب نظام الملك،الذي
اح�ت��ل من�صبا رفيعا يتمثل ف��ي وزي ��ر ال�سلطان
ال�سلجوقي .لم ين�سى نظام الملك ق�سمه الذي قطعه
مع �أ�صحابه ،وعليه فقد �أم��ر ب�صرف رات��ب ثابت
لل�شاعر عمر الخيام بينما �أ�سند لح�سن بن �صباح
من�صبا رفيعا في الدولة .لكن ،حدث ما لم يكن
بالح�سبان .فقد تمكن ح�سن بن �صباح من مناف�سة
نظام الملك في ال�سلطة مما ا�ضطر الأخير لطرده
من ال�سلطة عن طريق م��ؤام��رة حيكت من قبله.
وحينها اق�سم بن �صباح على االنتقام من �صديقه(((.
ومن هنا تبد�أ حلقة من ال�صراع بينهما ،انتهت �أخر
ف�صولها باغتيال الوزير نظام الملك بنهاوند.
وعلى كل فقد كان نظام الملك �شخ�صية تتحلى
بالفطنة وال��ذك��اء والحكمة ،وال�ق��درة على �إدارة
الأمور ،وكلها م�ؤهالت �ضرورية لمن يتطلع �إلى تولي
المنا�صب القيادية العليا بفاعلية واقتدار.
 -2من نظام الملك �إلى الوزير نظام الملك:
ول�م��ا ت��وف��ي ط�غ��رل ب��ك �أج�ل����س وزي ��ره الكندري
المعروف بعميد الملك على عر�ش الدولة �سليمان بن
داود ابن �أخ ال�سلطان وولي عهده ،وكان طفال �صغيرا
ال يتجاوز �أربعة �أعوام ،ولم ير�ض النا�س بذلك فالتفوا
حول �ألب �أر�سالن ،وكان قائدا �شابا و�سيا�سيا بارعا،
توفرت فيه �صفات القيادة ،فنجح في دخ��ول الري
عا�صمة الدولة ومعه نظام الملك ،وذلك في ذي الحجة
عام 455هـ /دي�سمبر 1063م وا�ستقبله الكندري وهن�أه
على ال�سلطنة ((( .
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وعقب تولي �ألب �أر�سالن ال�سلطة �أقر الكندري
على الوزارة ،الذي حاول �أن يك�سب ر�ضا ال�سلطان،
�أم�لا في االحتفاظ بمن�صبه ،لكن ذل��ك لم يدم
طويال ،ف�سرعان ما �ساءت عالقته بال�سلطان ،الذي
�أوج�س منه خيفة((( ،وكان لنظام الملك يد في ذلك
و�أي�ضا في التحري�ض على عزله :ف�أقدم ال�سلطان
على خلعه ف��ي المحرم  456ه �ـ /يناير 1064م
و�سجنه ،ثم لم يلبث �أن قتله بعد نحو عام((( .ويروى
�أن الوزير الكندري قال لجالده �ساعة قتله »:قل
للوزير نظام الملك :بئ�س ما فعلت علمت الأتراك
قتل الوزراء و�أ�صحاب الديوان ،ومن حفر مهواة وقع
فيها ومن �سنة �سنة �سيئة فله وزرها ووزر من عمل
بها �إلى يوم القيامة» ((( .
وبعد عزل الكندري تولى نظام الملك الوزارة،
ولم يكن وزيرا مدبرا للأمور فح�سب ،بل كان راعيا
للعلم والأدب ،يحفل مجل�سه بالعلماء والفقهاء
والأدباء.
وظل نظام الملك يعمل مع �ألب �أر�سالن ت�سعة
�أعوام ون�صف وزيرا وم�ساعدا له ،فازدهرت الدولة
في عهده ،وتوطدت دعائمها ،وات�سعت حدودها،
وتوجت جهودها باالنت�صار على الروم البيزنطيين.
 -3نظام الملك :الوزير ورجل الدولة:
ظهرت ق��وة الوزير نظام الملك وتكر�س نفوذه
بعد وفاة �ألب �أر�سالن ،فوقف �إلى جوار ابنه الأكبر
ملك�شاه ،وكان ال�صراع حينها محتدما بين �أفراد البيت
ال�سلجوقي ،لكن ملك�شاه كان �أرجحهم كفة ،و�أقواهم
نفوذا ،ف�ضال عن م�ؤازرة الوزير نظام الملك وت�أييده
له ،فتولى ال�سلطنة ،و�أ�سند الوزارة �إلى نظام الملك
حتى ت�ستقر الأو�ضاع ويعم الأمن �أرجاء الدولة.
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مقـــاالت

كان ال�سلطان الجديد في �سن الع�شرين عندما
تولى الحكم ،ف��ي حين ك��ان وزي��ره ف��ي الخام�سة
والخم�سين� ،سيا�سيا محنكا� ،صهرته التجارب
والأي��ام ،وخبر الحكام وال�سالطين ،وهو ما جعل
ال�سلطان الجديد يج ّله ويحترمه ،ويخاطبه بكل
تبجيل ويناديه بالعم ،ويلقي �إليه بمقاليد الأمور،
وي�ضع فيه ثقته ،قائ ًال له« :قد رددت الأم��ور كلها
كبيرها و�صغيرها �إليك ،ف�أنت الوالد»(((.
و�أدت هذه العالقة الوثيقة بين ال�سلطان ووزيره
�إل��ى ازده ��ار ال��دول��ة وبلوغها ذروة المجد،حيث
�أ�صبحت �أكبر قوة في العالم �آنذاك.
 -4الوزير نظام الملك المنظر ال�سيا�سي:
ومما يلفت النظر� ،أن الوزير خلف �آثارا فكرية
ت�شهد له بالنبوغ وبالحكمة وبالمعرفة الوا�سعة،
�أهمها كتابة� :سيا�ست نامه� ،أي كتاب ال�سيا�سة،
باللغة الفار�سية والذي ترجم �إلى لغات عديدة منها
اللغة العربية (((  .ويت�ضمن الكتاب �أف�ضل النظم
لحكم والي��ات ال��دول��ة ،وت�صريف الأم��ور ،و�أ�صول
الحكم ،التي ت�ؤدي �إلى ا�ستقرار البالد (. ((1
وكل ف�صل من ف�صول هذا الكتاب الخم�سين،
يك�شف بو�ضوح تام عن ناحية من �أو�ضاع الحكم،
و�أج�ه��زة الإدارة ،والطبقات االجتماعية ،قواعد
ال�سلوك ومرا�سم ذل��ك العهد ،وتقاليده و�آداب��ه.
ال�ك�ت��اب ع �ب��ارة ع��ن خال�صة ت�ج��ارب��ه ف��ي الحكم
وال�سيا�سة� .إن��ه م��ذك��رات �سيا�سي ووزي��ر عظيم
�أ�س�س ما ي�سمى في وقتنا الحا�ضر بالحكم الرا�شد
ابتعد فيها عن الخو�ض في الأمور المتعلقة بحياته
الخا�صة ،وان�صرف في الأكثر �إل��ى تعليم ال�سبل
التي تدار بها الممالك والدول.والكتاب فوق ذلك

غني بالآراء الحكيمة والن�صائح ال�سديدة والمنهج
الر�شيد في ت�سيير �ش�ؤون الدولة.
ويري الوزير �أن حكم الدول والممالك والحفاظ
عليها ال يقوم �إال على العدل المطلق ،وقد ن ّبه على
هذه الناحية مرات ب�صور �شتى :فهو يرى �أن ر�ضى
الحق تعالى ،وقوة �سلطان ملك�شاه ،و�صالح الجي�ش
والرعية منوطة كلها بالعدل والإح�سان ،ويعتقد ب�أن:
«الملك يبقى مع الكفر ،وال يبقى مع الظلم» .ويقول
لملك�شاه في �صراحة« :وفي الحقيقية �إن �سلطان
العالم خ َّلد اهلل ملكه يدرك �أنه �سي�س�أل في ذلك
اليوم العظيم عن جواب هذه الخالئق التي تحت
�إمرته ،و�أنه لن ُي�سمع منه �شيء �إذا ما �أحال �إلى
�شخ�ص �آخ��ر ،فمادام الأم��ر كذلك ،فعلى الملك
�أ ّال يعهد بهذه المهمة لأح��د ،و�أال يغفل عن �ش�ؤون
الخلق» .وي��رى �أي�ضا في ه��ذا الكتاب ال��ذي �سبق
به الم�ؤلفات ال�سيا�سية ال�شهيرة التي جاءت بعده:
«لي�س ثمة ذنب �أعظم من ذنوب الملوك عند اهلل
تعالى� ،إن معرفة حق نعمة اهلل على الملوك �إنما
وكف
تكون في المحافظة على الرعية و�إن�صافهاّ ،
�أيدي الظالمين عنها».
وال�لاف��ت لالنتباه هنا� ،أن نظام الملك ،وهو
ال��وزي��ر ذو النفوذ الوا�سع ،يكتب ه��ذه الن�صائح
ويوجهها �إل��ى ال�سلطان ملك�شاه وه��و يعمل تحت
�إمرته ،فهو ال يكتب من فراغ �أو يكتب لمجرد الت�أليف
النظري المح�ض ،ولكنه يكتب وهو يمار�س الحكم
�إلى جانب �صاحب ال�ش�أن الأول وولي الأم��ر الذي
يدين له بالطاعة .وتلك ميزة هذا الكتاب ،كما �أنها
ميزة فريدة لنظام الملك ،وفي هذا ال�صدد يقول:
«وعلى الملك �أال يقطع في �أمور الدولة من غير �أن
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ي�ست�شير المجربين وذوي ال��ر�أي في مملكته ،ف�إن
قوة ر�أيه ،و�إن كان م�صيبا كقوة رجل واحد ،ف�إذا
ا�ست�شار ع�شرة رج��ال من ذوي الخبرة كان ر�أيه
كقوة ع�شرة رجال ،ولي�س في ال�شورى �ضعف �أو عدم
ثقة بالنف�س ،ف��إن الم�سلمين جميعا متفقون على
ما كان للنبي عليه ال�سالم من قوة ال��ر�أي و�صدق
الفرا�سة ،وقد �أتيح له �أن يرى ال�سماوات والأر�ض
والجنة والنار واللوح والقلم والعر�ش والكر�سي،
وكان جبريل يتحدث �إليه وقد �أحاط خبرا بما كان
وبما �سيكون ،ومع كل ذلك الف�ضل الذي �أ�سبغه اهلل
عليه ومع معجزاته التي لي�ست في طاقة الب�شر ،ف�إن
اهلل تعالى يقول له« :و�شاورهم في الأمر» ( ،((1فعلى
الملك �أن ي�شاور ذوي الر�أي في مملكته ،و�أن يقارن
ر�أيه ب�آرائهم ويقلبها معهم جميعا حتى يظهر الر�أي
ال��ذي يجب �أن يتبع ،وعليه �أن يعلم �أن اال�ستئثار
بالر�أي �ضعفٌ ال قوة ،و�أن من الغرور �أن يعتد المرء
بر�أيه وال ي�س�أل عن �آراء الآخرين».
وقد كان �سالطين ال�سالجقة الأوائ��ل �شديدي
التعلق بالإ�سالم وم��ن ثمة فهم في �أ�شد الحاجة
لفهمه ولذلك عمل نظام الملك على توجيه عنايتهم
�إلى العلم ،واحترامهم للعلماء.
 -5منهجه في �إدارة �ش�ؤون الدولة:
لما تولى ملك�شاه ال�سلطة �أ�سند �إدارة �ش�ؤون
الدولة كلها �إلى الوزير نظام الملك و�أعطى له كل
ال�صالحيات ،فعمل على �إع��ادة تنظيم م�صالحها
المختلفة.
كان الوزير نظام الملك مقد�سا للإ�سالم متم�سكا
بتعاليمه و�شغوفا بعلومه محترما لأعالمه حتى �صار
دينه ودولته على ال�سواء .ولفرط تثمينه للدين و�شدة
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دفاعه عن الدولة ف�إنه يرى الدولة و�سيلة من و�سائل
ن�شر الإ�سالم بين النا�س .وقد ظهر علماء كبار بينوا
ارتباط الدين بالدولة ،بحيث �صار و�سيلة لها وغاية
في �آن واحد :فالغزالي والماوردي يقوالن�« :إنه لي�س
دين زال �سلطانه �إال بدلت �أحكامه وطم�ست �أعالمه
وك��ان لكل زعيم فيه بدعة ،كما �أن ال�سلطان �إن
لم يكن على دين تجتمع به القلوب حتى يرى �أهل
الطاعة فيه فر�ضا والتنا�صر له حتما» وقيل« :الدين
�أ�س وال�سلطان حار�س ،وما ال �أ�س له فمهزوم وما ال
حار�س له ف�ضائع» (. ((1
وال��واق��ع �أن نظام الملك وه��و يخطط لمعالم
الدولة المن�شودة ،كان �أق��رب �إلى الواقع منه �إلى
الخيال ،وقد انطلقت ر�ؤيته للدولة من �أ�صول المذهب
ال�شافعي الأ�شعري ،التي ّ
نظر لها علماء ع�صره.
ونظام الملك هو الذي رد االعتبار للأ�شاعرة و�أمر
ب�إ�سقاط لعنهم على المنابر(.((1
وكان الوزير �شديد االهتمام بالعمل على ا�ستتباب
الأم��ن الفكري في المجتمع ال باال�ضطهاد وقمع
الحريات و�إنما عن طريق بناء �شبكة من المدار�س
معروفة بالنظامية في مناطق مختلفة ،وكما تقول
فوقية محمود :فنظام الملك بفتحه هذه المدار�س،
والإن �ف��اق عليها ب�سخاء ،ل��م يكن يرمي �إل��ى ن�شر
العلوم الدينية فح�سب ،و�إنما كان يهدف في قرارة
نف�سه� ،إل��ى تحقيق �إ�صالح ج��ذري لأح��وال البالد
الم�ضطربة .وم��ن ثمة فهو لم يكن رج��ل �سيا�سة
فح�سب ،بل كان م�صلحا اجتماعيا( .((1ويقول عنه
الذهبي �أي�ضا« :الوزير الكبير ،نظام الملك عاقل،
�سائ�س ،خبير �سعيد متدين ،محت�شم ،عامر المجل�س
بالقراء والفقهاء� ،أن�ش�أ المدر�سة الكبرى ببغداد
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و�أخرى بني�سابور ،و�أخرى بطو�س ،ورغب في العلم
و�أدر على الطلبة ال�صالت ،و�أملى الحديث ،وبعد
�صيته .تنقلت به الأحوال �إلى �أن وزر لل�سلطان �ألب
�أر�سالن ثم البنه ملك�شاه ،فدبر ممالكه على �أتم
ما ينبغي ،وخفف المظالم ،ورفق بالرعايا ،وبنى
الوقوف ،وجذب الكبار �إلى جانبه و�أ�شار �إلى ملك�شاه
بتعيين ال �ق��واد والأم� ��راء ال��ذي��ن فيهم خلق ودين
و�شجاعة .وظهرت �آثار تلك ال�سيا�سة فيما بعد»(.((1
لقد كان للحركة الفكرية التي قادها الوزير،
ب �م��وازاة م��ع الحركة ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والتعليمية ،والع�سكرية ،الدور الكبير في الق�ضاء
على الفتن وفي ا�ستقرار الأو�ضاع في �أنحاء مهمة
من العالم الإ�سالمي.
و كان الوزير ي�شرف بنف�سه على ر�سم �سيا�سة
الدولة الداخلية والخارجية م�ستفيدا من خبرته
ومعرفته لنظم الحكم والإدارة (. ((1
ولكي ي�ضمن تنفيذ خططه الإدارية بدقة ا�ستعان
بعدد من كبار موظفي الدولة المخل�صين والأكفاء،
وكون منهم ما ي�شبه المجل�س اال�ست�شاري ( ،((1مهمته
درا�سة ما يعر�ض عليه من �أمور مهمة وو�ضع الحلول
المالئمة لها ،ومن ثم متابعة تنفيذها بدقة.
وكما كان لنظام الملك دور مهم في الإ�صالح
ال�سيا�سي ،والإداري والتعليمي ،وكان له دور ال يقل
�أهمية في مجال الإ�صالح الزراعي :فقد عمل على
�إعادة ر�سم �سيا�سة زراعية جديدة تقوم على تثمين
الأر�ض وزيادة مردودها ،حيث ر�أى �أنه من الأ�صلح
للدولة �أن ت��وزع الأرا� �ض��ي على �شكل �إقطاعات
�أو�أتباكيات على ر�ؤ�ساء الجند يتم ا�ستثمارها ،مقابل
دف��ع مبلغ من المال لخزانة الدولة مع المراقبة

ال�شديدة لمدى فالحة الأر�ض ووفرة �إنتاجها ،و�إال
ي�سحب حق االمتياز ،فكان هذا الإج��راء �سببا في
تطور الزراعة وزي��ادة الإنتاج .لكن ما لم يكن في
الح�سبان� ،أن �أ�صحاب الإقطاعات �سرعان ما حاول
كل منهم �أن يكون لنف�سه من �إقطاعته �إمارة �صغيرة
حاولت كل منها ،فيما بعد ،االنف�صال عن ال�سلطة
وهو عك�س ما كان تهدف �إليه �سيا�سة نظام الملك،
وق��د �أدى ه��ذا �إل��ى تفكك وح��دة دول��ة ال�سالجقة
وانق�سامها �إلى �إمارات (. ((1
�شجع ال��وزي��ر ح��رك��ة تعمير
وم��ن جهة �أخ ��رى ّ
المدن ،حيث �شيد كثيرا من الم�ساجد والمدار�س،
وخلف كثيرا من الأبنية والآثار العظيمة في بغداد
و�أ�صفهان ،كما كان خ ّيرا عادال� ،أقر الأمن والنظام
في جميع البالد الخا�ضعة لل�سالجقة (. ((1
ثانيا-التنفيذ العملي ل�سيا�سة نظام الملك
التعليمية:

ل�ق��د �أن �� �ش ��أ ال��وزي��ر ن�ظ��ام ال�م�ل��ك ال�ع��دي��د من
المدار�س النظامية في �أنحاء كثيرة من العراق
و�أرا�ضي الدولة ال�سلجوقية ،لكن �سنكتفي بالحديث
عن �أه��م ه��ذه المدار�س و�أ�شهرها وه��ي نظامية
بغداد.
 ت�أ�سي�س نظامية بغداد:بد�أ التنفيذ العملي ل�سيا�سة الوزير نظام الملك
التعليمية ب�إن�شائه لنظامية ب�غ��داد ،التي انتهى
بنـا�ؤهــا( ((2عـــام 459هـ ،وفتحــت للتـدري�س �سنــة
459هـ1066 /م و�سط احتفال كبير ( . ((2وقد انفق
على بنائها مائتي �أل��ف دينار وكتب عليها ا�سمه
و�أوقف عليها �أوقافا تكون م�صدر تمويلها.
وبلغ من اهتمام الخليفة العبا�سي بها �أنه كان
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يعين �أ�ساتذتها بنف�سه .وتع ُّد هذه المدر�سة بداية
تنظيم التعليم على �أ�س�س وقواعد معلومة ال في
العالم الإ�سالمي فح�سب ،بل في العالم �أجمع.
� -1أهدافها:
هدفت المدر�سة النظامية منذ ن�ش�أتها الأولى
زيادة على ن�شر المذهب ال�سني ال�شافعي ،والق�ضاء
على �آث��ار الأفكار ال�شيعية التي خلفها البويهيون
�إب��ان �سيطرتهم على مقدرات الخالفة العبا�سية.
ومن ثم كان التعليم الديني ا�ستنادا �إلى المذهب
ال�سني .وك��ان ن�ص الوقفية ي�ؤكد على �أن كل من
يدر�س بالمدر�سة ،ينت�سب �إليها �أو يعمل بها يجب
�أن يكون �شافعيا �أ�صال وفرعا( : ((2فهم من جهة
يريدون ك�سب والء الدولة العبا�سية التي اعتمدت
عليهم لدعم نفوذها ،ومن جهة �أخرى ،وعلى المدى
المتو�سط والبعيد ،محا�صرة المد ال�شيعي وتقلي�ص
نفوذه.
لقد كان نظام الملك يرمي بدرجة كبيرة من
وراء �إن�شاء المدار�س النظامية �إلى توجيه الرعية
وجهة تخدم م�صلحة الدولة ،وتبعث على اال�ستقرار
والأم� ��ن ،ل��ذا ك��ان َه�� ُّم ن�ظ��ام الملك الت�أكيد في
برامج الدرا�سة على �إفهام النا�س عامة ومنت�سبي
المدار�س النظامية خا�صة �أ�صول الدين الإ�سالمي
ال�صحيحة ،ولما كان نظام الملك �سنيا �شافعيا،
كان يرى �أن يدر�س الفقه والأ�صول الم�ستمدة من
�أفكار و�آراء ال�شافعية عن طريق مدر�س �شافعي
الفرع والأ�صل (. ((2
وي�م�ك��ن �إج �م��اال تلخي�ص �أه� ��داف المدار�س
النظامية في النقاط الآتية:
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ال �ف �ك��ر ال���ش�ي�ع��ي وي �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق�ل�ي����ص ن �ف��وذه.
 �إيجاد معلمين م�ؤهلين لتدري�س المذهب ال�سنيال�شافعي ون�شره في الأقاليم المختلفة.
 �إي �ج��اد ك ��وادر �سنية لي�شاركوا ف��ي ت�سيير�إدارة دواوين الدولة المختلفة ،وخا�صة في مجال
الق�ضاء.
وقد مكنت هذه المدار�س من تخريج �إطارات
�سنية رفيعة الم�ستوى من المدر�سين والدعاة �ساهمت
في حماية ون�شر المذهب ال�سني ال�شافعي(.((2
� -2أ�شهر علمائها:
زاول التدري�س بهذه المدر�سة كبار العلماء
والفقهاء نذكر منهم:
 �أبو المعالي الجويني :يعرف ب�إمام الحرمين،وكان فقيها �شافعيا وعالما متميزا في الفقه والأ�صول
والأدب ،عمل في التدري�س والت�أليف في ني�سابور
وترك عددا من الم�ؤلفات في �أ�صول الفقه والفقه
وكانت له �إجازة في الت�صوف من الحافظ �أبي نعيم
الأ�صفهاني .ولما عاد من الحجاز �أقام في ني�سابور،
حيث ا�شتغل بالتدري�س في المدر�سة النظامية التي
�أن�ش�أها له الوزير نظام الملك لتدري�س المذهب
ال�سني .وظل الجويني يدر�س بها ،فذاع �صيته بين
العلماء ،وق�صده الطالب والدار�سون من البالد
الأخرى .وكانت هذه الفترة من �أخ�صب الفترات في
حياة الإمام :ففيها بلغ �أوج ن�ضجه العلمي و�صنف
الكثير من م�ؤلفاته.
 �أب��و حامد ال�غ��زال��ي :عالم ك�لام وفيل�سوفو�صوفي وفقيه �شافعي تتلمذ ف��ي ني�سابور على
الجويني ،وك��ان له �أبلغ الأث��ر في تكوين الغزالي.
التقى الغزالي ال��وزي��ر نظام الملك ال��ذي �أكرمه
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وكلفه التدري�س في ّ
نظامية بغداد حيث بقي �أربع
�سنوات من 484هـ �إلى 488هـ.
ويذكر �أنهم �أح�صوا فـي مجل�س در�سه  300تلميذ
ثلثهم من �أبناء الأمراء والوزراء .وقد ا�ستحوذ على
مجال�س درو�س العامة ،حـتى ذاع �صيته وا�شتهر بين
علمائهم بلقب حجة الإ�سالم الغـزالي وكان متمر�سا
فـي فن الجدل والكالم .وفي ذروة النجاح هذه �ألف
جملة من كتبه الم�شهورة ،مثل :مقا�صد الفال�سفة
وتهافت الفال�سفة و�إحياء علوم الدين.
 �أبو ا�سحق ال�شيرازي :هو �أبو �إ�سحاق �إبراهيمابن علي ال�شيرازي �شيخ ال�شافعية .ولد بفيروز �آباد
في فار�س �سنة 393ه�ـ ،وتعلم بها ،ثم �أنتقل منها
�إلى الب�صرة ،ثم �إلى بغداد �سنة 415ه�ـ ،وما زال
بها حتى انتهت �إليه رئا�سة مذهب ال�شافعية في
زمانه ،وا�شتغل مدر�سا بالمدر�سة النظامية ببغداد
لمدة �أرب��ع �سنوات ،وكان �أول من عين بالنظامية
كمدر�س .توفي ببغداد �سنة 476ه��ـ .وم��ن �أ�شهر
م�ؤلفاته :المهذب في الفقه ،التنبيه في الفقه ،اللمع
في �أ�صول الفقه ،طبقات الفقهاء.
 مجد الدين �أبو طاهر بن محمد ال�شيرازيالفيروز �آبادي :المعيد بالمدر�سة و�صاحب قامو�س
المحيط والمتوفي �سنة  817هـ 1414 /م.
ي�ضاف �إل ��ى ه� ��ؤالء ع��دد كبير م��ن الأ�ساتذة
المرموقين ف��ي الفقه ال�شافعي وال�ن�ح��و ،منهم:
�أبون�صر ال�صباغ ،و�أبو القا�سم الدبو�سي ،و�أبو �سعيد
الني�سابوري ،وال�سهروردي ،وابن البرهان ،و�أبو يعقوب
الهمداني ،وابن الجوزي ،و�أبو الح�سن علي بن محمد
الطبري ،و�أب��و بكر ال�شائي ،و�أب��و زكرياء الخطيب
التبريزي وعلي بن محمد الف�ضيحي .ومن المعيدين

محمد ال�سلما�سي ،وابن رافع الأ�سدي المعروف بابن
�شداد و�أبو الح�سن علي بنعلي بن �سعادة الفارقي.
وك ��ان يميز ع�ل�م��اء النظامية لبا�سا انفرد
باللونين الأ�سود والأزرق( ،((2وك��ان مرتدي هذا
اللبا�س يحظى بقدر كبير من االحترام من عامة
ال �ن��ا���س( .((2وك��ان الأ� �س��ات��ذة يعينون بها نظير
مرتبات تدفع لهم ،وبذلك كانت النظامية �أول
م�ؤ�س�سة تعليمية يتقا�ضى �أ�ساتذتها �أجرا مقابل
التدري�س .وكان لكل مدر�س على الأق��ل م�ساعد،
و�إل��ى جانب �أع���ض��اء هيئة التدري�س ك��ان يوجد
عدد من الكتبة والخدم ،ف�ضال عن �أمين المكتبة
وم�سجل و�إمام لم�صلى المدر�سة.
وقد بلغت نفقات نظام الملك في كل �سنة على
المدار�س والفقهاء والعلماء ثالثمائة �ألف دينار،
فلما راجعه ال�سلطان ملك�شاه في هذا الأمر ،قال له
الوزير»:قد �أعطاك اهلل تعالى و�أعطاني بك ما لم
يعطه �أح ٌد من خلقه� ،أفال نعو�ضه عن ذلك في َح َملة
وحفَظة كتابه ثالثمائة �ألف دينار»(.((2
دينه َ
ومما تجدر الإ�شارة �إليه في هذا ال�صدد �أن عدد
طالب النظامية كان محدودا لأن االنت�ساب �إليها
كان مقت�صرا على ال�شافعية ،ومن ثمة فهي تختلف
عن الم�ستن�صرية التي كانت مفتوحة �أمام الجميع
�سواء كانوا من الحنفية� ،أو ال�شافعية� ،أو المالكية
�أو الحنابلة ،فمن غير المعقول �أن تكون عك�س
ذلك �سيما و�أن �صاحبها هو الخليفة .وقد تخرج
من النظامية عدد من العلماء الذين نالوا �شهرة
كبيرة نذكر منهم على �سبيل المثال ال الح�صر ابن
ع�ساكر ،والعز ابن عبد ال�سالم ،وابن رافع الأ�سدي
الذي در�س بالنظامية ثم عين معيدا بها و�أبو علي
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ابن من�صور الخطيبي المعروف بالأجل الذي �أ�صبح
مدر�سا بها هو الأخر.
 -3نظام الدرا�سة بها:
كانت الدرا�سة ت�ستمر �أربع �سنوات( ((2يدر�س فيها
الطالب الفقه و�أ�صوله ،وبع�ض العلوم الم�ساعدة� ،أما
كيفية التدري�س فيحدثنا عنها ابن جبير عندما زار
المدر�سة �سنة 580هـ ،وح�ضر در�سا وو�صف كيفية
�إلقاء المحا�ضرة من طرف المدر�س والأ�سئلة التي
يوجهها الطلبة ،قائال »:و�أول من �شاهدنا مجل�سه
ر�ضي الدين القزويني رئي�س
منهم ال�شيخ الإم��ام ّ
ال�شافعية وفقيه النظامية والم�شار �إليه بالتقديم في
العلوم الأ�صولية ....وطبيعي �أن المدر�س كان يجل�س
على مكان عال وهو متطيل�س والطريقة المتبعة �أن
الطالب يجل�سون �أمامه على �شكل ن�صف حلقة،
ويبد�أ الطالب بالقراءة ،وكانوا يقر�ؤون بتالحين
ونغمات محرجة مطربة»(.((2
ومما تجدر الإ��ش��ارة �إليه في ه��ذا ال�صدد �أن
التعليم لم يكن فقط في المدار�س بل كان منت�شرا
في الحلقات العلمية المختلفة ،بل كان لكل فرع
من المعرفة حلقته �أو حلقاته الخا�صة ..ومن �أبرز
الحلقات كانت حلقة المتكلمين لما يجري فيها من
مناظرات ومحاورات بينهم وبين �أ�صحاب الملل
والنحل .وكان يح�ضر في حلقات اللغويين والنحاة
الكثير ،ويقال �إنه كان يح�ضر حلقة ابن الأعرابي
ال�ك��وف��ي زه ��اء م��ائ��ة �شخ�ص ،وك�ث�ي��را م��ا كانت
تحتدم المناظرات بين الحا�ضرين .وكانت هناك
حلقات للفقهاء والمحدثين والمف�سرين والنحويين
وال�شعراء والق�صا�ص وغيرهم .ولم يكن ي�شترط
لح�ضور هذه الحلقات �أي �شرط �سوى التزام قواعد
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ال�سماع و�آداب الحوار والمناظرة.
وما ي�شد االنتباه هنا كثرة العلماء والمتخ�ص�صين
في �شتى �صنوف المعرفة ،حتى ليروى �أن الن�ضر بن
�شميل ،تلميذ الخليل بن �أح�م��د ،حين ع��زم على
الخروج من الب�صرة �إلى خرا�سان ودعه نحو ثالثة
�آالف �شخ�ص بين محدث ولغوي ونحوي و�إخباري.
و�إذا كانت الب�صرة ا�شتملت على هذا العدد الوفير
من العلماء ف�إنه ما من �شك �أن بغداد كانت ت�ضم
�أ�ضعاف ذلك.
 -4مكتبها:
�ألحق بمبنى المدر�سة النظامية بناء خا�ص
بالمكتبة ع��رف با�سم دار الكتب �أعطاها الوزير
نظام الملك اهتماما خا�صا ،حيث زوده ��ا بكل
غريب ونادر وقد كتب هو بنف�سه كتابا في الحديث
�أودعه عند زيارته الأولى لها برفقة ملك �شاه عام
479ه �ـ1086/م ،ودخل المدر�سة النظامية وجل�س
في خزانة الكتب وطالع فيها كتبا( .((3ولقد كانت
المدر�سة ومكتبتها من الأ�شياء القليلة التي نجت
من الخراب والدمار الذي تعر�ضت له بغداد على يد
المغول �سنة 656هـ 1258/هـ .ولقد �ضمت المكتبة
�أكثر من ع�شرة �آالف مجلد(� ((3أغلبها في الفقه
وال�سنة واللغة والأدب وعلم الكالم.
وق��د �شغل من�صب �أمين المكتبة فيها علماء
لهم �ش�أنهم كان منهم �أب��و يو�سف الإ�سفراييني
يعقوب بن �سليمان بن داود ،ال��ذي ك��ان فقيها،
و�أدي �ب��ا ،و��ش��اع��را وخ�ط��اط��ا .وعندما توفي جاء
بعده الإبيوردي �أبو مظفر محمد بن �أحمد ،وهو
�أديب م�شهور كان كثير الت�صانيف والت�أليف يتمتع
ب�شخ�صية قوية وله طموحات �أو�صلته �إلى ال�سلطان
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محمد بن ملك�شاه ،ملك خرا�سان لي�صبح واحدا
من رج��ال ال��دول��ة .وك��ان من بين �أمناء المكتبة
الم�شهورين �أي�ضا الخطيب التبريزي �أبو زكريا،
يحيى بن علي بن محمد ال�شيباني ،وقد كان �أديبا
له العديد من الكتب المهمة وكان �إلى جانب �أمانة
المكتبة يدر�س الأدب والفل�سفة في المدر�سة .وقد
توفي عام 502ه �ـ 1109/م وهو على ر�أ���س �أمانة
المكتبة .وقد كان �أكرم الدين �أبو �سهيل �آخر �أمين
لهذه المكتبة.
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كتابتها ولذلك كثرت الم�ؤلفات بهاتين اللغتين
في العلوم المختلفة ،مما جعل الدار�سين يلمون
ب�أطراف من مختلف العلوم والفنون في ع�صرهم،
ويحر�صون على �إظهار ذلك في كتاباتهم .وراجت
هذه الظاهرة عند العلماء والكتاب وال�شعراء(.((3
� -5أ�شهر طالبها:
لقد انت�سب �إل��ى هذه المدر�سة عدد كبير من
الطالب ،نذكر منهم:
 ع�ل��ي ب��ن ال�ح���س��ن ب��ن ع���س��اك��ر الدم�شقي571ه� �ـ1175/م :دخل بغداد ول��زم التفقه و�سماع
الدرو�س بالمدر�سة النظامية ومن �أ�شهر كتبه تاريخ
دم�شق(.((3
 العماد الأ�صفهاني 571هـ 1175 /م� :أبو عبداهلل محمد بن �صفي الدين الكاتب تعلم بالنظامية
على يد ال�شيخ ابن من�صور �سعيد مدر�س النظامية،
و�سمع بها الحديث من �أب��ي الح�سن علي بن هبة
اهلل بن عبد ال�سالم وغيره من �أعالم المدر�سين
في النظامية( ،((3ومن �أ�شهر كتبه :خريدة الق�صر
وجريدة الع�صر والفيح في الفتح القد�سي ،وكانت
له منزله رفيعة عند ال�سلطان ن��ور الدين زنكي
و�صار �صاحب �سره ،وك��ان من �أب��رز ُك َّتاب �صالح
الدين الأيوبي و�أ�صبح من جملة ال�صدور المعدودين
والأم��اث��ل الم�شهورين ي�ضاهي ال� ��وزراء( ،((3توفي
العماد بدم�شق ودفن في مقابر ال�صوفية(.((3
 بهاء الدين بن �شداد ت632هـ  :تتلمذ على يدال�شيخ ر�ضي الدين القزويني �شيخ ال�شافعية ببغداد
ومن ثم �صار من رج��االت ال�سلطان �صالح الدين
الأيوبي وعينه ال�سلطان قا�ضيا على حلب وتوفي
بها ،ومن كتبه �سيرة �صالح الدين بن �أيوب ،ا�شتغل

وفي �سـنــــة 510هـ 1117/م .نـ�شــــــب حـــــريــق
ف��ي ال�م��در��س��ة و� �س��رع��ان م��ا ق��ام ال �ط�لاب بنقل
كتب المكتبة حماية لها م��ن ال�ن��ار التي التهمت
م�ب�ن��ى ال�م�ك�ت�ب��ة م�م��ا ا��س�ت��وج��ب �إع � ��ادة ت�شييده
و�إع� ��ادة ترتيب الكتب فيه على رف��وف جديدة.
ومع مرور الوقت �أ�صاب المكتبة ت�صدع و�إهمال مما
جعل الخليفة العبا�سي النا�صر لدين اهلل ي�أمر �سنة
589هـ  1193 /م ب�إعادة �أعمارها ونقل �إليها �ألوفا
من الكتب والمجلدات النفي�سة ( ،((3بل ويقال �إنه
بني لها مبنى جديدا.
وك��ان��ت ال�م�ك�ت�ب��ات ع�ل��ى ث�لاث��ة �أن � ��واع ،منها:
العامة التي تعير الكتب لعامة النا�س وللفقراء
والطالب ،والخا�صة التي كانت موجودة في بيوت
الخلفاء والأمراء والأغنياء ،والمكتبات بين العامة
والخا�صة التي تعير الكتب لطبقة معينة من العلماء
والطالب.
وقد كان العلماء في الع�صر ال�سلجوقي يكتبون
م�ؤلفاتهم باللغتين العربية والفار�سية ،كون هاتين
اللغتين �آن��ذاك بمثابة اللغتين العالميتين ،وكانوا
يتباهون ب�أنهم يتقنون ه��ذه اللغات وبارعين في
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معيدا بالمدر�سة النظامية
وعلى ال�ع�م��وم ،فالذين در� �س��وا ف��ي النظامية
وا�شتهروا في حياتهم التعليمية ،الثقافية ،ال�سيا�سية
واالجتماعية عددهم كبير.
(((3

ثالثا -عوامل نجاح تجربة المدار�س النظامية:

لقد �أب��دى الوزير نظام الملك اهتماما كبيرا
وبذل جهودا جبارة حتى تحقق النظاميات الأهداف
التي �أن�شئت من �أجلها ،فاختار الموقع الجغرافي
ر�س المتميز ،وح��دد المنهج العلمي
الالئق
ِّ
والمد َ
ال�صارم ،ثم بذل �أق�صى جهوده لتوفير الإمكانات
المادية التي ت�ساعد هذه المدار�س على اال�ستمرار
في �أداء ر�سالتها العلمية بفاعلية ونجاح.
 -1اختيار �أح�سن الأماكن:
من ناحية الموقع الذي بنيت فيه النظاميات،
يقول ال�سبكي عن نظام الملك� :إن��ه بنى مدر�سة
ببغداد ومدر�سة ببلخ ،ومدر�سة بني�سابور ،ومدر�سة
بهراة ،ومدر�سة ب�أ�صفهان ،ومدر�سة بالب�صرة،
ومدر�سة بمرو ،ومدر�سة ب�آمل طبر�ستان ومدر�سة
بالمو�صل .ه��ذه �إذن هي �أمهات �شبكة المدار�س
النظامية ،ويت�ضح م��ن توزيعها ال�ج�غ��راف��ي �أن
معظمها �أُن�شئ �إما في بع�ض المدن التي تحتل مركز
القيادة والتوجيه الفكري ،كبغداد و�أ�صفهان ،حيث
كانت الأول��ى عا�صمة للخالفة العبا�سية ال�سنية،
ويتركز فيها ع��دد كبير م��ن المفكرين ال�سنيين
�أي�ضا ،والثانية كانت عا�صمة لل�سلطنة ال�سلجوقية
ف��ي عهد �أل��ب �أر� �س�لان وملك�شاه ،و�إم��ا ف��ي بع�ض
المناطق التي كانت مركز ًا لتجمع �شيعي في تلك
الفترة كالب�صرة وني�سابور ،وطبر�ستان ،وخوز�ستان،
والجزيرة الفراتية.
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�إن ه��ذا التوزيع الجغرافي ي�شير بو�ضوح �إلى
�أن و�ضع �إن�شاء المدار�س على النحو المذكور لم
ي�أت عن طريق ال�صدفة ،و�إنما كان �أمر ًا مق�صود ًا
ومدرو�سا حتى تقوم ب��دوره��ا في مواجهة الفكر
ال�شيعي في هذه المناطق ،وتفتح الطريق �أمام غلبة
المذهب ال�سني.
 -2اختيار الأ�ساتذة المتميزين:
و�إلى جانب االختيار المدرو�س للمكان ،ف�إنه تم
اختيار المدر�سين بعناية تامة بحيث كانوا �أعالم
ع�صرهم في علوم ال�شريعة ،واللغة العربية والنحو،
وي�شير الأ�صفهاني �إل��ى دقة نظام الملك في هذه
الناحية فيقول « :وكان بابه مجمع الف�ضالء ،وملج�أ
العلماء ،وكان نافذا ب�صير ًا ينقب عن �أح��وال كل
منهم ،فمن تفر�س فيه �صالحية الوالية واله ومن
ر�أى االنتفاع بعلمه �أغناه ،ورتب له ما يكفيه حتى
ينقطع �إلى �إفادة العلم ون�شره وتدري�سه ،وربما �سيره
�إلى �إقليم خال من العلم ليح ّلي به عاطله ،ويحيي به
حقه ،ويميت به باطله».
وفي كثير من الأحيان كان نظام الملك ال يعين
المدر�س �إال بعد �أن ي�ستمع �إليه ويثق في كفاءته،
وح��دث ذل��ك مع الإم��ام الغزالي ال��ذي ك��ان يتفقه
على �إمام الحرمين في نظامية ني�سابور ،فلما مات
�أ�ستاذه في عام 478هـ ق�صد مجل�س نظام الملك،
وك��ان مجمع �أه��ل العلم وم�لاذه��م ،فناظر الأئمة
العلماء في مجل�سه ،وقهر الخ�صوم ،وظهر كالمه
عليهم واع�ت��رف��وا بف�ضله وت ��و ّاله ال�صاحب نظام
الملك بالتعظيم والتبجيل وواله التدري�س بمدر�سته
ب�ب�غ��داد .وفعل مثل ذل��ك م��ع �أب��ي بكر محمد بن
ثابت الخُ جندي ت496هـ الذي �سمعه نظام الملك
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العلمي للأ�شاعرة .وكان اهتمام المدار�س النظامية
قد ان�صرف �إلى التركيز على مادتين �أ�سا�سيتين
هما :الفقه على المذهب ال�شافعي ،و�أ�صول العقيدة
على مذهب �أبي الح�سن الأ�شعري( ((4و�إلى جانب
ذلك كانت تدر�س بع�ض المواد كالحديث ،والنحو،
وعلمي اللغة والأدب ،وف��ي مرحلة �أخ�ي��رة �أخذت
العلوم الريا�ضية طريقها �إلى المدر�سة (. ((4
وي�شير ابن الجوزي �إلى �أن وقفية نظام الملك
الخا�صة بمدر�سة بغداد ن�صت على �أن يكون في
المدر�سة نحوي ي��در���س العربية ،وق��ام بتدري�س
الأدب في نظامية بغداد �أبو زكريا التبريزي� ،شارح
ديوان الحما�سة ت 502ه�ـ ،ثم خلفه في التدري�س
علي بن محمد الف�صيحي ( ((4ت516هـ ،ثم �أ�صبح
هـذا الكر�سـي من ن�صيب العالم اللغـوي الم�شهـــور
�أبومن�صور الجواليقي ت 540هـ .
لقد كانت المدر�سة الأ�شعرية ال�سنية م�ؤهلة
لمواجهة ال�شيعة فكريا ،وهم الذين ت�سلحوا بدرا�سة
الفل�سفات المختلفة وا�ستخدموا الجدل في الدفاع
عن عقائدهم ،و�أخذوا عن المعتزلة معظم �أ�صولهم،
ف�أ�صبحت ت�شكل لبنات مهمة في منهجهم الكالمي،
لقد كانت ت�ضم الفئات القادرة على خو�ض غمار
هذا الميدان الفكري ،وهم الذين ا�ستوعبوا تراث
�أبي الح�سن الأ�شعري� ،أي �إن نظام الملك ُوفّق تماما
في اختيار المنهج التعليمي المالئم لتحقيق الهدف
الذي �سعى �إليه.
ولم ينته المذهب الأ�شعري كما انتهت المدار�س
النظامية بوفاة نظام الملك ،بل تبناه وعمل على
ن�شره الكثيرون كالمهدي بن تومرت ،ونور الدين
محمود زنكي وال�سلطان �صالح ال��دي��ن الأيوبي،

وه��و يعظ بمرو ،ف�أعجب ب��ه ،وع��رف م�ستواه في
الفقه والعلم ،فحمله �إلى �أ�صفهان ،وعينه مدر�سا
بمدر�ستها ،كما ا�ستدعى ال�شريف العلوي الدبو�سي
ت 483هـ ،ليدر�س بنظامية بغداد؛ لأنه كان بارعا
في الفقه والجدل.
وف��ي بع�ض الأح�ي��ان ك��ان نظام الملك يكت�شف
الأ�ستاذ �أوال فيبني له مدر�سة با�سمه ،كما كان
الحال مع ال�شيخ �أبي �إ�سحاق ال�شيرازي ت 476هـ
ال��ذي بنى له نظامية بغداد ،ومع �إم��ام الحرمين
الذي بنى له نظامية ني�سابور(.((3
وكان نظام الملك يحيط ه�ؤالء العلماء برعايته،
ويمدهم بت�أييده ،حتى احتلوا منزلة عليا في البالد
التي حلوا بها ،و�صار لبع�ضهم وجاهة في بالط
ال�سلطان ك�أبي �إ�سحاق ال�شيرازي ال��ذي اختاره
الخليفة المقتدي في عام 475هـ ،ليحمل �شكواه من
عميد العراق �أبي الفتح ابن �أبي الليث �إلى ال�سلطان
ملك�شاه ووزيره نظام الملك ،ف�أكرماه و�أُجيب �إلى
جميع ما التم�سه ،وجرت بينه وبين �إمام الحرمين
مناظرة ،بح�ضرة نظام الملك ،ولما عاد �أبو �إ�سحاق
�إلى بغداد �أوقف العميد عند حده ،ورفعت يده على
جميع ما يتعلق بالخليفة.
 -3تحديد منهاج الدرا�سة:
حر�ص نظام الملك على تحديد منهج الدرا�سة في
هذه المدار�س ،ويت�ضح ذلك مما ورد في وثيقة وقفية
نظامية ببغداد من �أنها :وقف على �أ�صحاب ال�شافعي
�أ�صال وفرعا ،وكذلك �شرط في المدر�س الذي يكون
بها والواعظ الذي يعظ بها و�أي�ضا متولي الكتب.
وقد قامت المدار�س النظامية التي كانت تخرج
العلماء الذين يتبنون مذهب الدولة على التراث
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بالإ�ضافة �إل��ى اعتماد جمهرة من العلماء عليه،
وبخا�صة فقهاء ال�شافعية والمالكية المت�أخرين.
ولذلك انت�شر المذهب في العالم الإ�سالمي كله،
وال زال المذهب الأ�شعري �سائدا في �أكثر البالد
الإ�سالمية.
-4الدعم المادي الالمحدود:
لم يدخر نظام الملك جهدا في توفير الإمكانات
المادية التي ت�ساعد �شبكة ال�م��دار���س ه��ذه على
النهو�ض بر�سالتها على �أكمل وجه ،ولذا نراه ينفق
عليها ب�سخاء ويخ�ص�ص لها الأوق ��اف الوا�سعة،
فيذكر اب��ن ال �ج��وزي �أن ن�ظ��ام الملك وق��ف على
مدر�سته ببغداد �ضياعا و�أمالكا ،و�سوقا ُبنيت على
بابها ،و�أنه فر�ض لكل مدر�س وعامل بها ق�سطا من
الوقف ،و�أجرى للمتفقهة الطالب �أربعة �أرطال خبز
يوميا لكل واحد منهم� ،أما مدر�سة �أ�صفهان فقدرت
نفقاتها وقيمة �أوقافها بع�شرة �آالف دينار ،وكان
لنظامية ني�سابور �أوقاف عظيمة ،وقد اهتم نظام
الملك بتوفير ال�سكن للطالب داخل هذه المدار�س.
ويفهم م��ن بع�ض ال��رواي��ات التاريخية �أن كل
طالب كانت له غرفة خا�صة به� ،إذ روي �أن واحدا
من طالبها ،و ُيدعى يعقوب الخطاط توفي في عام
547ه �ـ وكانت له غرفة ،فح�ضر متولي التركات،
وخ �ت��م ع�ل��ى غ��رف�ت��ه ف��ي ال �م��در� �س��ة ،ك�م��ا حر�ص
نظام الملك على توفير الحياة المعي�شية الكريمة
لطالب مدار�سه ،و�أي�ضا تهيئة المناخ العلمي الذي
ي�ساعدهم على الدرا�سة والبحث ،حيث اجتهد في
توفير المراجع العلمية داخل هذه المدار�س ،فكانت
في كل مدر�سة مكتبة ت�ضم �أح�سن المراجع ،يتولى
�أمرها قوام على �ش�ؤونها.
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وكان نظام الملك يتفقد هذه المدار�س خا�صة
نظامية بغداد :ففي المحرم من عام 480هـ زار هذه
المدر�سة وجل�س في خزانة كتبها ،وقر�أ بها كتبا ،ثم
�شارك في التدري�س ،فقر�أ الفقهاء عليه �شيئا من
الحديث ال�شريف ،و�أملى عليهم بع�ضا منه.
وكان من الطبيعي �أن ت�ؤدي كل هذه الجهود في
ت�شييد هذه المدار�س وتي�سير �سبل العلم فيها ،وتوفير
الحياة الكريمة بداخلها� ,إلى رواج �سوق العلم بها،
ف�أقبل عليها طالب العلم والجاه حتى بلغ عددهم
في نظامية بغداد �سنة 488هـ ثالثمائة طالب كانوا
يتفقهون على الإمام الغزالي� ،أما نظامية ني�سابور
فكان يجل�س بين يدي �إمام الحرمين كل يوم نحو
من  300من الأئمة والطلبة.
ول ��م يقت�صر ف��ي ال��واق��ع الإق� �ب ��ال ع�ل��ى هذه
المدار�س النظامية ال�شافعية على الطالب فقط،
بل �شمل �أي�ضا الكثير من الأ�ساتذة الذين تطلعوا
�إلى التدري�س بها حتى و�صل الأمر بع�ضهم �إلى �أن
ي�ضحي في �سبيل هذه الغاية بالتخلي عن مذهبه،
وم��ن ه���ؤالء� :أب��و الفتح �أحمد بن علي بن تركان
المعرف بابن الحمامي ت518هـ كان حنبليا ،فانتقل
�إلى المذهب ال�شافعي ،وتفقه فيه على يد �أبي بكر
ال�شا�شي والغزالي فجعله �أ�صحاب ال�شافعية مدر�سا
بالنظامية ،وك��ان قد �سبقه �أب��و المبارك الملقب
بالوجيه النحوي الحنفي ،لما �شغر كر�سي تدري�س
النحو لم يجد حرجا من �أجل الفوز بالكر�سي �أن
ينتقل �إلى المذهب ال�شافعي ،وبالفعل حازه (. ((4
وي�ب��دو �آن انتقال الحنابلة �أو الأح �ن��اف �إلى
المذهب ال�شافعي في هذه الفترة كان ام��ر�أ كثير
الحدوث بدرجة �أزعجت �أحد الأئمة الحنابلة وهو
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المعين فيها ،ويح�ضر در�سه كبار رجال الدولة
والأ�ساتذة وال�شعراء ،وحين ينتهي تلقى الخطب
والق�صائد ترحيبا به وثناء عليه .و�إذا ما �أُريد
ف�صل مدر�س ل�سبب ما ا�ستدعي من قبل ممثل
نظام الملك ،وغالبا ما كان �أحد �أوالده ،وينزع
منه اللبا�س الر�سمي.
( -5ب) مراتب المدر�سين:
قد جرى العرف �أن��ه �إذا تم تعيين من تتوافر
فيه �شروط القدم وال�شهرة يبقى في من�صبه طوال
حياته ،ف�إذا ما تعذر ذلك ل�سبب من الأ�سباب كالوفاة
مثال يو�صي بمن يخلفه من كبار �أبنائه �أو المتفوقين
من طالبه ،غير �أن المدار�س النظامية خرجت على
ه��ذا التقليد نظرا لخ�ضوع ه��ذه المدار�س لحكم
و�إرادة م�ؤ�س�سها ،وقد يتناوب مدر�سان على كر�سي
واحد خالف ًا للم�ألوف.
 ال �م��در���س :ه��ذه الت�سمية ال تطلق �إال علىالمخت�ص بتدري�س الفقه ،و�إلقاء الدرو�س التي ال
تتعلق في العادة �سوى بموا�ضيع فقهية ،ف��إذا بلغ
المدر�س مرحلة عالية من ال�شهرة والت�أليف �صار
�أ�ستاذا ،وحاز على كر�سي المادة.
 النائب :وهو المكلف بالقيام بتدري�س المادةنيابة عن المدر�س �إذا كان م�شغوال بعمل �إداري �أو
ق�ضائي �أو لمر�ض �أو �سد ال�شاغر في فترة ال يوجد
فيها مدر�س.
 ال �م �ع �ي��د :ي�خ�ت��ار ال �م��در���س م��ن ب�ي��ن طلبتهمعيدين ،وق��د يكتفي بواحــد ،ومهمته �أن يلقي
الدر�س على الطلبة و�أن ي�ساعدهم في فهمه ،ومن
ثم كان من بين ه�ؤالء المعيدين مدر�سون في مكان
�آخر.والمعيد يمكن �أن يترقى �إلى مرتبة مدر�س:

�أب��و الوفاء بن عقيل ت513ه �ـ حيث ينقل عنه �أبو
الفرج بن الحوزي قوله�« :أن �أكثر �أعمال النا�س
ال يقع �إال للنا�س �إال من ع�صم اهلل� ،أي �أن معظم
النا�س ال يبتغون ب�أعمالهم وجه اهلل و�إنما يحاولون
التقرب بها �إلى ذوي النفوذ والجاه طمعا في متاع
الحياة الدنيا» .وق��د وج��د �أب��و ال��وف��اء المثل على
ذلك في انتقال الكثير من �أ�صحاب المذاهب �إلى
المذهب ال�شافعي بعدما عظم �ش�أن ه ��ؤالء عند
الحكام ،طمعا في المال والجاه.
 -5الهيئة التدري�سية ودقة تنظيمها:
تع ّد الهيئة التدري�سية على درج��ة كبيرة من
الأهمية ،وذلك لأن نجاح �أي مدر�سة مرهون بنجاح
المدر�سين وتفانيهم في �أداء مهامهم .وهذه بع�ض
الأمور المتعلقة بتنظيم الهيئة التدري�سية:
� ( -5أ ) طرق تعيين الأ�ساتذة وف�صلهم:
كان اختيار الأ�ساتذة للتعليم في النظاميات
يجري وفق تقاليد ت�شبه �أرقى الجامعات الحديثة
في وقتنا الحا�ضر ،فقد كان نظام الملك يختبر
معلوماتهم خالل المناظرات التي كان يعقدها
في المنا�سبات المختلفة ،ويلقي عليهم �أ�سئلة
كان قد فكر و�أعدها ،ف�إذا لم�س في �أحدهم علما
وجهه �إلى الم�سلك الذي يريده ،فالذين
وذكاء ّ
يكونون �أهال للتعليم ع ّينهم �أ�ساتذة في الحال
و� ّأ�س�س لهم مدر�سة ومكتبة �أو يوفدهم �إلى والية
�سكانها �أ�شد حاجة ،و�إذا �صدر الأمر بالتعيين
التحق المدر�س �إلى الجهة التي اختير لها ،ف�إذا
توجه �إلى دار الخالفة من
كان �إلى بغداد مثال ّ
�أجل الموافقة على التعيين ،ثم ُيخلع عليه طرحة
زرق��اء و�أهبة �سوداء ،و ُيحتفل به في المدر�سة
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ف�أبو الح�سن الفارقي كان معيدا بالنظامية ثم �صار
مدر�سا(.((4
 م��رت�ب��ة ال���ص��در :و�صاحب ه��ذه المرتبة لهال�صدارة المطلقة في المدر�سة ،والظاهر �أن ال�صدر
هو �إمام الع�صر في الفقه �أو الحديث �أو التف�سير
�أوف��ي �أي علم م��ن العلوم �أو ه��و عالمة ع�صره،
وعلى يديه تخرج الكثير من نوابغ المدر�سين ،و�إليه
يذهب الملوك والأمراء والوزراء والف�ضالء ل�سماعه
والإفادة منه ،ولي�س من ال�ضروري �أن يكون في كل
مدر�سة �صدر ،فه�ؤالء قلة ،ومن ح�سن حظ المدر�سة
وكمال �شهرتها �أن يزاول التدري�س بها �صدرا.
( -5ج) مراتب المتعلمين:
لعل �أول��ى درج��ات المتعلم �أن ُيطلق عليه ا�سم
تلميذ �أو ط��ال��ب ث��م بعد �أن ي�صل �إل��ى المرحلة
العالية في المعرفة ُيقال له :مثقف ثم فقيه ،ف�إذا
�أكمل درا�سة منهجه وبقي مالزما لأ�ستاذه لي�ستكمل
علومه ُي�سمى بال�صاحب ،وقد يعتمد عليه �أ�ستاذه
فيعينه معيدا ونا�سخا لم�ؤلفاته تحت �إ�شرافه.
( -5د) القبول والتخرج:
ل�ي����س ه �ن��اك � �س��ن م �ح��ددة ل�ل�ق�ب��ول ف��ي هذه
المدار�س ،فقد يدخلها الطالب وهو ابن الثالثين �أو
�أكثر� ،إال �أنه ال يقل عن الع�شرين في العادة� ،إذ يكون
قد ق�ضاها في التعليم بين الم�سجد والكتاتيب،
ف ��إذا دخ��ل �إح��دى النظاميات ،فلي�س هناك �سن
معينة تمنع من �سماعها ،فقد يح�ضرها وهو في
�سن الثمانين ،ولي�س هناك وق��ت محدد للمادة
التي ي�ستغرقها الدر�س �أو عدد الدرو�س اليومية،
فقد ي�ستمر �ساعة �أو �ساعتين وهناك ن�ص يمكننا
اال�ستفادة منه ف��ي تحديد �أق��ل م��دة ي�صل فيها
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الطالب مرحلة االعتماد على نف�سه ،واال�ستغناء عن
الجلو�س بين يدي �أ�ستاذه� ،إذ ذكر ابن الجوزي في
ثنايا ترجمته لأبي علي الفارقي �أحد تالميذ �أبي
�إ�سحاق ال�شيرازي �أنها �أربع �سنوات.
( -5هـ) الإجازة �أو ال�شهادة:
ه��ي ال��وث �ي �ق��ة ال �م��در� �س �ي��ة ،وك� ��ان اال�ستماع
للمحا�ضرات من �شروط الح�صول عليها ،لأنها ال
تفي بالق�صد من الدرا�سة والغر�ض من التعلم �إذا
لم ي�صحبها ح�ضور ،وهذا ما علل به الماوردي عدم
�صحة حمل الإجازة والرواية بها فقال »:ولو جازت
لبطلت الرحلة»( .((4وقد ُيمنح الطالب عدة �شهادات
من �شيوخ متعددين ،والح�صول عليها في العادة
يكون بناء على طلب يتقدم به لمدر�سه بعد �أن ينهي
درا�سته ،وقد �أ�صبحت هذه ال�شهادة �ضرورة بعد
ت�أ�سي�س النظاميات.
وكان الجاري به العمل في المدر�سة النظامية
هو �أن يتلقى الطالب العلم زمنا طويال ف�إذا وجد
في نف�سه القدرة على الت�صدي للعلم �أعلن ذلك
بين زمالئه و�شيوخه فتعقد له حلقة من العلماء
لمناق�شته و�إجازته ،وهو ما ي�شبه مناق�شة �أطروحة
الماج�ستير �أو الدكتوراه في وقتنا الحا�ضر.
( -5و) التوظيف وفر�ص العمل:
بعد نجاح الطالب وح�صوله على الإجازة ي�صبح
مهي�أ لأن ي�شغل الق�ضاء �أو الإفتاء �أو التدري�س �أو
المناظرة ،وقد يحظى ب�أكثر من واحدة منها فيكون
قا�ضيا ومفتيا ومدر�سا في �آن واحد� ،أو �أن يكون حر ًا،
فيعمل ليكون محدثا �أو متكلما �أو واعظا �أو خطيبا في
�أحد الم�ساجد .ومن الطلبة الذين �أ�صبحوا مدر�سين
بالنظامية الطالب عالء الدين �أر�سالن الذي قدم
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بغداد و�سكن بداخلية النظامية ودر�س الفقه ورتب
معيدا بها ثم عين مدر�سا للنحو والمالحظ في هذا
الع�صر كثرة العلماء والعلماء المتخ�ص�صين ،حتى
ليروى �أن الن�ضر بن �شميل ،تلميذ الخليل بن �أحمد،
حين عزم على الخروج من الب�صرة �إلى خرا�سان كان
في توديعه نحو ثالثة �آالف �شخ�ص بين محدث ولغوي
ونحوي و�أخباري .و�إذا كانت الب�صرة قد ا�شتملت على
هذا العدد الوفير من العلماء ف�إن بغداد كانت ت�ضم
�أ�ضعاف ذلك(.((4
وقد كانت المدار�س التي �أُ�س�ست في ذلك الوقت
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مدار�س �أحادية المذهب تفردت بتدري�س مذهب
واح��د ،ذل��ك لأن التناف�س المذهبي ال��ذي كانت
تعي�شه بغداد حا�ضرة الخالفة قد امتد �إلى بالد ما
وراء النهر .وهذا هو الرحالة ابن جبير يكتب لنا في
رحلته�« :أنه ر�أى ببغداد نحوا من ثالثين مدر�سة»،
وي�ضيف�« :إنه ما فيها مدر�سة �إال وهي يق�صر الق�صر
البديع عنها ،و�أعظمها و�أ�شهرها النظامية التي
بناها نظام الملك ،ولهذه المدار�س �أوقاف عظيمة،
وعقارات وا�سعة للإنفاق على الفقهاء والمدر�سين
بها ،وللإجراء على الطلبة» (. ((4
وزال��ت ه��ذه المدر�سة نتيجة �إه�م��ال من تولى
�أمرها وا�ستحوذ البع�ض منهم على �أوقافها كما
كانت ل�ح��وادث الحريق وال�غ��رق الأث��ر الفاعل في
�ضعف جوانب هذه المدر�سة وبخا�صة �أيام �ضعف
الخالفة العبا�سية ودخ��ول المغول بغداد وبمرور
الأي��ام وتوالي الأع��وام اندر�ست �آث��اره��ا وطم�ست
�أخبارها وانمحى ذلك المكان الذي كان ي�شع ب�أنوار
العلم والمعرفة وكان ينبوعا من ينابيع الثقافة التي
كانت في خدمة المجتمع الإن�ساني.

 -رابعا تقييم تجربة المدار�س النظامية :

�إن �أبرز ما ميز الحياة العامة في ع�صر الوزير
ال�سلجوقي نظام الملك هو ذلك االهتمام بالجانب
الثقافي وما بلغ ُه العلم والمعرفة من تطور كبير وما
طر�أ على التعليم من تجديد وتطور وازدهار .و�إن�شاء
المدار�س النظامية كان من المنجزات العظيمة
و�أب ��رز مظاهر ذل��ك التجديد .وق��د حققت هذه
المدار�س الأه��داف العلمية والتربوية التي �أقيمت
من �أجلها.
كيف ذلك؟
لقد �أدت هذه المدار�س ر�سالتها بنجاح بتخريج
جمهرة من العلماء و�إن كانت على المذهب ال�سني
ال�شافعي ،وزودت الجهاز الحكومي بالموظفين
ردحا من الزمن وبخا�صة دوائر الق�ضاء والح�سبة
واال�ستفتاء ,وه��ي �أه��م وظ��ائ��ف ال��دول��ة ف��ي ذلك
الع�صر ،وانت�شر ه��ؤالء في العالم الإ�سالمي حتى
بلغوا المغرب الإ�سالمي ،ودعموا الوجود ال�سني
هناك.
لقد تخرج من هذه المدار�س جيل تحقق على
يديه معظم الأه��داف التي ر�سمها نظام الملك،
فوجدنا كثيرا من الذين تخرجوا فيها يرحلون
�إلى �أقاليم �أخرى ليقوموا بتدري�س الفقه ال�شافعي
والحديث ال�شريف ،وين�شروا عقيدة �أه��ل ال�سنة
في الأم�صار التي انتقلوا �إليها �أو يتولوا مجال�س
الق�ضاء والإفتاء� ،أو يتولوا بع�ض الوظائف الإدارية
المهمة في دواوين الدولة ،وينقل ال�سبكي عن �أبي
�إ�سحاق ال�شيرازي� ،أول مدر�س بنظامية بغداد،
قوله« :خرجت �إلى خرا�سان فما بلغت بلدة وال قرية
�إال وكان قا�ضيها �أو مفتيها �أو خطيبها تلميذي �أو
من �أ�صحابي».
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وقد �أ�سهمت هذه المدار�س في �إعادة دور منهج
ال�سنة في حياة الأمة بقوة ،وكان من �أبرز �آثارها
�أي�ضا تق ّل�ص نفوذ الفكر ال�شيعي خا�صة بعد �أن
خرجت الم�ؤلفات المناه�ضة له من هذه المدار�س،
وك��ان الإم��ام الغزالي على قمة المفكرين الذين
هاجموا ال�شيعة الباطنية الإ�سماعيلية ،فقد �ألف
كتبا ع��دة� ،أ�شهرها ف�ضائح الباطنية ال��ذي كلف
بت�أليفه عام 487هـ من قبل الخليفة الم�ستظهر.
هذا وقد نجحت المدار�س النظامية في ن�شر
مذهب الإم ��ام ال�شافعي ،ودخ��ل مناطق جديدة
في العراق وف��ي الم�شرق الإ�سالمي ،وق��د �صارت
النظاميات مدعاة لبناء المدار�س ومثارا للتناف�س
بقدر ما �أ�صبحت نموذجا يحتذي به ،وقد مهدت
ال�م��دار���س النظامية بتراثها ورجالها وعلمائها
ال�سبيل �أمام نور الدين زنكي والأيوبيين كي يكملوا
الم�سيرة التي من �أجلها �أن�شئت النظاميات ،وتتمثل
في العمل على �سيادة الإ�سالم ال�صحيح ،خا�صة في
المناطق التي كانت موطنا لنفوذ ال�شيعة ،كال�شام
وم�صر وغيرها.
لقد اهتم الرجل بالجانب المادي لهذه المدار�س،
وتح�صل على دع��م م��ادي كبير من �أل��ب �أر�سالن
وملك�شاه ،وعمل �أوقافا لهذه المدار�س ،التي ن�شرت
في �أرجاء الدولة ال�سلجوقية ،كما اهتم بم�شاهير
العلماء وتوا�صل معهم ،و�أتى بهم �إلى مجل�سه ،وكان
يختبرهم بالأ�سئلة وينظر للأجوبة ،ومن �أعجبه
ذكا�ؤه وقدرته على فهم الم�سائل العلمية ور�أى فيه
حيوية ون�شاطا وانت�صارا لعقيدة الإ�سالم ال�صحيحة،
�أخذه وعينه في هذه المدار�س ،وخ�ص�ص له �أوقافا
هائلة بحيث ال تجعل ه��ذا العالم يحتاج لأي من
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�أم��ور الدنيا ،و�إنما يتفرغ للعلم والعطاء والبذل.
وه��ذه من الأم��ور التي جعلت منظومتنا التعليمية
الحالية �ضعيفة الم�ستوى و�ضحلة الإنتاج وعاجزة
عن الم�ساهمة في تطور المجتمعات ورقيها.
ومن ه��ؤالء العلماء الذين توا�صل معهم نظام
الملك �إمام الحرمين الجويني �صاحب كتاب الغياثي
ال�شهير ،و�أب��و �إ�سحاق ال�شيرازي العالم الأ�صولي
والفقيه ال�شافعي ،وكذلك الإم��ام الغزالي .يبقى
فكرة مدار�س النظامية هي كانت تبنى للم�شروع
ال�ف�ك��ري وال�م���ش��روع ال�ع�ق��ائ��دي لأه ��ل ال�سنة من
ال�شافعية ،وه��و �أي�ضا تلبية لحاجة الأم��ة وحاجة
الدولة في تلك المرحلة ،لأنها كانت �أمام م�شاريع
غازية فكرية وعقائدية و�سيا�سية وع�سكرية ،فكان
ال�سالجقة نجحوا في الجانب الع�سكري وال�سيا�سي
والتنظيمي والإداري ،لكنهم يحتاجون لإزك��اء
عقيدتهم و�إحيائها من خالل العلماء والمحا�ضر
الفكرية والثقافية ،وتلك الفكرة كانت فكرة نظام
الملك.
لقد �أعد نظام الملك لمدار�سه مناهج متطورة،
بالن�سبة لذلك الع�صر ،تعد العلماء وطالب العلم
�إع��دادا عقائديا ،فقهيا و�أ�صوليا من نوع خا�ص،
ورك��زت المدار�س في تلك المرحلة على الجانب
الق�ضائي ،وجانب الإفتاء والتدري�س ،وجانب الإر�شاد
والت�صدي لل�شبهات والبدع.
وعموما ،خلفت هذه المدار�س نتائج من الأهمية
بمكان� ،إذ مكنت م��ن تخريج ع��دد م��ن العلماء
والدعاة من الطراز الرفيع ،و�أ�سفرت بالتالي عن
انت�صار وا�ضح للمذهب ال�سني ،ممثال في المدر�سة
الأ�شعرية التي دعمها الإم��ام الغزالي بالمنطق
والآراء الفل�سفية (. ((4
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وبهذه الإنجازات �سجل الوزير نظام الملك ا�سمه
في التاريخ ال�سيا�سي والعلمي الإ�سالمي بحروف من
ذهب.
خام�سا -نهاية الوزير نظام الملك:
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ك��ان ال��وزي��ر بعد م��ا ت�ق��دم ب��ه العمر ي�ستعين
ب�أبنائه و�أق��ارب��ه في �إدارة �أقاليم ال��دول��ة ،وكان
له�ؤالء نفوذ كبير في الدولة؛ ا�ستمدادا من نفوذ
نظام الملك نف�سه ،وكان بع�ضهم ي�سيء ا�ستخدام
ال�سلطة وي�ستغل نفوذه في م�آربه الخا�صة ،وهو ما
�أعطى الفر�صة لمعار�ضي الوزير �أن يف�سدوا العالقة
بينه وبين ال�سلطان ملك�شاه ،ونجحت م�ساعيهم
هم ال�سلطان بعزله ،لكنه لم يجر�ؤ
في ذلك ،حتى ّ
على تنفيذ هذا الأم��ر ،فبعث �إليه بر�سالة تحمل
تهديده ووع�ي��ده ،فما ك��ان من ال��وزي��ر �إال �أن قال
لمن حملوا له ر�سالة ال�سلطان« :قولوا لل�سلطان« :
�إن كنت ما علمت �أني �شريكك في الملك فاعلم،
ف�إنك ما نلت هذا الأم��ر �إال بتدبيري ور�أي��ي� ،أما
يذكر حينما ُقتل �أب��وه ،فقمت بتدبير �أمره وقمعت
الخوارج عليه من �أهله وغيرهم» ( . ((4ثم لم يلبث
�أن ُقتل ال��وزي��ر ف��ي �أ�صفهان ف��ي 10م��ن رم�ضان
485ه �ـ 14/من �أكتوبر 1092م على يد �أحد �أتباع
الفرقة المعروفة بالح�شا�شين ،الذي تقدم للوزير
وهو في ركب ال�سلطان في �صورة �سائل ،فلما اقترب
منه �أخرج �سكينا كان يخفيها وطعنه طعنات قاتله.
ورغم الإم�ساك بقاتله �إال �أنه قال ،كما يروي بع�ض
خدامه« :ال تقتلوا قاتلي ف�إني قد عفوت عنه وت�شهد
وم��ات» .وخلفه في ال��وزارة �أحد خ�صومه وهو تاج
الدين ال�شيرازي ،الذي على ما يبدو لم يكن خير
خلف لخير �سلف.

وبعد وفاته بخم�سة وثالثين يوما توفي ال�سلطان
ملك�شاه ،في  15من �شوال 485هـ 18 /من نوفمبر
1092م لتنطوي �صفحة من �أكثر �صفحات التاريخ
ال�سلجوقي ت�ألقا وازدهارا.
لقد كان الح�سن بن علي بن �إ�سحاق الطو�سي
الملقب بنظام الملك من �أ�شهر الوزراء في التاريخ
الإ��س�لام��ي ،وق��د عا�ش �سبعا و�سبعين عاما .لقد
كانت �أم��ور ال��دول��ة كلها تحت نظره ،وعلى يديه
تمت �إنجازات و�أعمال ُعزِ َيت �إليها �شهرة ال�سالجقة
وتقدمهم� ،سواء في عهد نظام الملك �أم بعده.
وباغتيال ال��وزي��ر نظام الملك وم��وت ملك�شاه
المتزامن انق�ضى الع�صر الذهبي للدولة ال�سلجوقية،
ليبد�أ ع�صر االنق�سامات ال�سيا�سية وال�صراع على
ال�سلطة بين ورث��ة العر�ش ،مما �أدى �إل��ى ت�شتيت
�صفوفهم و�إ�ضعاف �سلطانهم وزوال دولتهم نهائيا
عام 619هـ ،بعد �أن حكم منهم � 31سلطانا �سلجوقيا
قدموا للخالفة �أجل الخدمات وحموها من الكثير
من عثرات ال�سقوط.
 -ا�ستنتاج:

لقد ك��ان الوزير نظام الملك واح��دا من كبار
الوزراء في الإ�سالم ا�ستنادا للإنجازات التي حققها
خدمة للإ�سالم و�أه�ل��ه .ولعل �أب��ر ما تحقق على
ال�صعيد التعليمي كان تجربة المدار�س النظامية،
التي اعتبرت بحق تجربة رائدة �ساهمت في تخرج
الكثير من رج��ال الفقه ،الفكر والعلم ،وات�سمت
بتطور ظاهر في درا�سة علوم القران الكريم ،علم
الحديث ،الفقه ،اللغة و�آدابها وعلم الكالم ،الذي
نما خالل هذه الفترة وب�شكل ملحوظ.
ورغم ما يمكن �أن يقال حول هذه التجربة �إال �أنه
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يبقى ل�صاحبها الف�ضل في االهتمام بها اهتماما لم
ي�سبقه �إليه �أح ٌد قبله وربما بعده ،ف�ضـال عما بذله
من جهد كبير لت�أ�سي�س ون�شر التعليم النظامي في
�أهم واليات الدولة ال�سلجوقية الإ�سالمية �آنذاك،
على الرغم من هدفه الوا�ضح وهو خدمة المذهب
ال�شافعي على ح�ساب بقية المذاهب الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك �ساهمت هذه التجربة في
خلق تناف�س حاد بين �أم��راء الم�سلمين ووزرائهم
�شرقا وغربا على �إقامة المدار�س �إما طلبا لل�شهرة،
�أو حبا للعلم �أو رغبة في ن�شر التعليم.
وبنهاية نظام الملك الأليمة كانت نهاية �أخرى
�أكثر �ألما تنزل بالمدار�س النظامية ،حيث توقف
العمل بها تماما ،بل �أن بع�ضها مثل نظامية بغداد
اختفت في ظ��روف غام�ضة ،و�أ�صبحت �أث��را بعد
عين.
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 -9عهد «نظام الملك» في دولة ال�سالجقة ،لعلي ال�صالبي.
 -10قواعد الحكم في �سلطنة �آل �سلجوق من خ�لال كتاب
�سيا�سات نامة للوزير ال�سلجوقي نظام الملك الطو�سي،
لعليان عبد الفتاح الجالودي ،المجلة الأردنية في الدرا�سات
الإ�سالمية ،المجلد الخام�س ،العدد 1430 ،1هـ2009/م
 -11الكامل في التاريخ ،لإبن الأثير ،دار �صادر ،بيروت1399هـ/
1979م ،ج.6.
 -12المدار�س الإ�سالمية في الع�صر العبا�سي و�أثرها في تطور
التعليم ،لح�سين �أمين،الم�ؤرخ العربي،عدد،1978 ،7-6
من�شورات اتحاد الم�ؤرخين العرب ،بغداد.
 -13من تراث التركمان الح�ضارية في العراق ،لنجاة كوثر
�أوغ �ل��و ،مو�سوعة تركمان ال �ع��راق ،متوفر على الموقع:
http://www.alturkmani.com/makalaat/1-12092005.htm

 -14المنتظم ،لإبن الجوزي ،ج،9.
 -15معجم الأدباء ،لياقوت :ج.15 .
 -16نظام الملك الطو�سي ،لعبد ال �ه��ادي ر�ضا محبوبة،
485-408ه� � � � � �ـ ،ط ،1ال� � ��دار ال �م �� �ص��ري��ة اللبنانية
1419هـ1999/م.
 -17نظام الملك مالمح و�إن �ج��ازات ،في ذك��رى وفاته10 :
من رم�ضان 485ه �ـ ،لآح�م��د تمام ،متوفر على الموقع:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA

 -18وفيات الأع�ي��ان ،لإب��ن خلكان ،تح� .إح�سان عبا�س ،دار
�صادر ،بيروت.
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المـ�آذن والـقـبـاب الـتـاريـخـيـة في الم�ساجد الكُبرى
بمدينة ا�سطنبول التركية
ح�سني عبد الحافظ

الدقهلية  -م�صر

ــــقـــــد مــــــــة
ُم
ِّ
ت�شكّل الم�آذن والقباب� ،أحد �أهم العالمات البارزة ،في عمارة الم�ساجد ،وقد يت�ض ّمن الم�سجد
الواحد� ،أكثر من مئذنة ،وقبة ،كما هو ال�سائد ،في ال ُمدن والحوا�ضر الكُبرى ،في رب��وع العالم
الإ�سالمي ،ومنها مدينة ا�سطنبول التركية ،التي ت��زدان جل م�ساجدها ،بالم�آذن والقباب ،ذات
الطراز المعماري العثماني.
هذا البحثُ ،يلقي ال�ضوء على ماهية الم�آذن
والقباب ،وتط ّورها عبر التاريخ ،والخ�صائ�ص
ال�ت��ي ُت�م� ّي��ز ُط��رزه��ا ،م��ع التركيز على الطراز
العثماني ب�شكل خا�ص..ثم ُنق ّدم نماذج لأ�شهر
الم�آذن والقباب التاريخية ،التي تتم ّيز بها عمارة
الم�ساجد ال ُكبرى ،في مدينة ا�سطنبول.
الم�آذن وتطورها التاريخي:

وعرِ فت �أي�ضــًا ب�أ�سماء
الم�آذن ،جمع ِمئذنةُ ،
ع ��دي ��دة ،م �ن �ه��ا ال� �م� �ن���ارة( ،)1وال �� �ص��وم �ع��ة(،)2
وال�م�ي��ذن��ة( ،)3وال�م�ن��ار( ,)4وه��ي ت�شكيل هند�سي
معماري,يتباين ارت �ف��اع��ه..و�أق��دم دليل لدينا،
على بناء مئذنة( ,)5ما رواه البالذري (ت 245هـ
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 859م)� ,أن زي��اد ب��ن �أب�ي��ه ،عامل ُمعاوية على
العراق ،لما �أعاد بناء جامع الب�صرة عام 45هـ /
665م�,أمر ببناء «منارة من الحجر»( ،)6ي�صعدها
الم�ؤذن ،وي�صدح في �شرفتها ،بحيث ُي�سمع �صوته
في �أرج��اء المدينة ،التي ات�سع ُعمرانها ،وزاد
�سكانها( ,)7ول��م يذكر ال �ب�لاذري� ،أي تفا�صيل
ب�ش�أن هذه المنارة..ويذكر ُكل من ابن دقماق(،)8
والمقريزي(� ،)9أن ت�شييد الم�آذن انتقل �إلى م�صر،
في عهد م�سلمة بن مخلد( ,)10عامل معاوية ابن
�أبي �سفيان على م�صر ,حيث �أن�شئ في العام 53هـ
672/م�« ،أربع �صوامع ،في �أركان جامع عمرو بن
العا�ص ،بالف�سطاط ،لغر�ض الآذان»( )11ولم تذكر
الم�صادر الت�أريخية� ،أي تفا�صيل حول الت�صميم
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مقـــاالت علميــة

رجح �أنها
الهند�سي لهذه ال�صوامع ,و�إن كان ال ُم ّ
كانت �أكثر �ضخامة وارتفاعــًا من المنارة.
ويذهب البع�ض� ،إلى �أن الم�آذن الأول��ى ،التي
ت��م ت�شييدها ف��ي ع �م��ارة ال�م���س��اج��د ،ه��ي �شكل
ُمتط ّور من �أ�شكال الزيقورات( )12العراقية,التي
وج��د فيها ال ُمهند�س الم�سلم ،م��ا ُي�لائ��م ِفكرة
االن�ت�ق��ال م��ن ال �م��ادي� ،إل��ى الروحاني..وكانت
بعثة الحفائر االيطالية( ,)13قد ك�شفت في العام
1959م�,أن ما كان ُيعتقد ب�أنه «برج الن�صر» ،في
الق�صر الأموي (ق�صر الحير الغربي) ,وكذا «برج
م�سعود» ،في غزنة ب�أفغان�ستان�,إنما هما مئذنتين
لم�سجدين(.)14
وف� ��ي ظ ��ل االت�����س��اع ال � ُم �ت �ن��ام��ي للفتوحات
الإ�سالمية�,شرقـــًـا وغربــًا ،فقد انت�شرت الم�ساجد
ال ُمزدانة بالم�آذن,التي تطو ّرت �أ�شكالها ،وتن ّوعت
ُطرزها,من منطقة لأُخرى,ومن ع�صر لآخر ,على
مدى القرون ،التي ازده��رت فيها فنون العمارة
الإ�سالمية.وب�شكل ع��ام ,ف��إن المئذنة ال ُمكتملة
الإن�شاء ،تت�ألف من ِعدة �أجزاء( ،)15هي:
•قاعدة المئذنة� ،أو بدنها..ومن درا�سة الهياكل
الإن�شائية ،للم�آذن التاريخية ،تب َّين �أنه ُك ّلما
ازداد البدن ارتفاعــًا ودق��ةُ ,كلما �صار �إلى
التدوير �أقرب.
•الدرج �أو ال�سـِ ّلم..وي�أخذ غالبــًا �شك ًال حلزونيـًا
داخليـًا ,يدور حول محور المئذنة( ,)16وتطل
عليه نوافذ �صغيرة ،للإ�ضاءة والتهوية(,)17
وفي بع�ض الم�آذن يوجد درجان الأول لل�صعود
وبابه خ��ارج الم�سجد ,والثاني للنزول وبابه
داخل الم�سجد.

•ال ���ُ�ش��رف��ة..وه��ي ال �م �ك��ان ال ��ذي ي�صعد �إليه
الم�ؤذن ،ليرفع الآذان ,وعادة ما ت�أخذ ُ
ال�شرفة
هيئة دوران البدن,حتى يتم َّكن ال�م��ؤذن من
توجيه النداء ،في جميع الجهات,وفي بع�ض
الم�آذن ثمة �أكثر من ُ�شرفة تعلو فوق بع�ضها,
ب ُم�ستويات مح�سوبة هند�سيــًا ,وق��د تُظلل
ه��ذه ُ
ال�شرفات بمظالت ،تُتخذ من الخ�شب
المزخرف(.)18
•الجو�سق..وهو الجزء الأعلى من المئذنة,وفي
بع�ض الم�آذن ،قد ُيتخذ �أكثر من جو�سق,كما
هو الحال في مئذنة الجامع الأزهر ،بالقاهرة
الفاطمية.
•الهالل..وهو �شعار ال ُم�سلمين,الذي يكون من
معدن �أ�صفر ل ّماع� ،أو من ذهب براق(ُ ,)19يث ّبت
في �أعلى الجو�سق,وفي بع�ض الم�آذن القديمة,
كان ُي�ستخدم بد ًال منه ،راية ُمد ّون عليها« ،ال
�إله �إال اهلل محمد ر�سول اهلل».
ومن حيث �أ�شهر ُطرزها المعمارية ,ف�إنه ُيمكن
ت�صنيف الم�آذن التاريخية ،على النحو الآتي:
 الطراز الأموي..وهو الأقدم ,ومن �أهم ِ�سماته،
ات �خ��اذ ق��اع��دت��ه ��ش�ك� ً
لا �أق ��رب �إل ��ى الأ�ضالع
ال � ُرب��اع �ي��ة ،ال���ض�خ�م��ة ال �ه �ي �ك��ل ،وال�سمكية
ال�� ُ�ج���دران ،ب���ش�ك��ل ُم �ل � ِف��ت للنظر..وتتعدد
ُ
ال�شرفات ،التي ي�صعد �إليها ال�م��ؤذن ،حيث
تتراوح حـول الأربعـة ُ�شـرفـات ( ،)20ومـن �أ�شـهر
نماذجهـا ،التي ما زالت قائمة �إلى الآن ،م�آذن
الجامع الأموي في دم�شق,والزيتونة في تون�س،
والخيرالدا في �أ�شبيلية(.)21
 الطراز العبا�سي..هو الأكثر ت��أث� ًرا بالعمارة
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القديمة ،لح�ضارة وادي الرافدين( ،)22وبخا�صة
ع �م��ارة ال ��زاق ��ورات ،ح�ي��ث يت�سم بالم�سقط
الأ�سطواني الدائري ،وتقل ُ
ال�شرفات ،ويزداد
االرت �ف��اع,وي �ك��ون ال�سطح ال�خ��ارج��ي للمئذنة
�أمل�س,وتتكاثف الزخارف وال ُمنمنمات.
 ال�ط��راز الفار�سي..ومن �أب��رز ِ�سماته ،وجود
الأقوا�س ال ُمدببة ،ذات ال�صفة التزيينية� ،أو
الإن�شائية(� ,)23إ�ضافة �إل��ى �أن��واع ُمتباينة من
الزخارف ،والمنحوتات ،والخطوط(.)24
 ال��ط��راز ال �م �� �ص��ري..ال��ذي ظ �ه��رت ِ�سماته
ال ُمم ّيزة� ،إب��ان الع�صر الفاطمي ,وتط ّور في
ِ
والمملوكي..وال�سمة الأبرز،
الع�صرين الأيوبي،
لم�آذن هذا الطراز ،الأ�ضالع ال ُمتعددة ,التي
ت�أخذ �شك ًال ُ�سـدا�سيــًا �أو مثمنــًا( ،)25وفي كثير
من الأح�ي��ان ،ي�أخذ الجو�سق� ،شكل ال ُكر�سي
ال�صغير  ،ال ُم�ست ِند �إلى قوائم من الرخام.
 ال � �ط� ��راز ال� �ه� �ن ��دي..وه ��و ي � ّت �� �س��م ب��ال �ب��دن
الم�ضلع ،الذي تبدو �أ�ضالعه� ،أ�شبه ب�أعمدة
ُمتال�صقة(ُ ,)26
و�شرفاته ُمتعددة,وغالبــًا ما
ت��زدان بالمقرن�صات بديعة ال�شكل( ،)27ومن
�أ�شهر نماذجه ،مئذنة قطب منارة ،في دلهي،
التي ُ�ش ِّيدت في عهد �أول �سالطين المماليك،
في الهند ،قطب الدين �أيبك(.)28
 الطراز العثماني..و�إذا كان البع�ض يرى ب�أنه
امتداد وتطوير لإبداعات ال�سالجقة( ،)29في
ت�صميم وهند�سة الم�آذن� ،إ ّال �أن ال ُم�شاهدات
والتدقيقات الفن ّية والهند�سية ،تُثبت ت�أثره
ب ُكل ال� ُ�ط��رز ،التي �سبقته ،ب��د ًءا من الم�آذن
الأم��وي��ة,ح�ي��ث ال�ب��دن ذو ال�شكل المربع(,)30
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و�صو ًال �إلى الم�آذن ال�سلجوقية,التي يغلب على
هيكلها ،ال�شكل ال��دائ��ري� ،أو ال ُم�ض ّلع,وتعدد
ال ���ُ�ش��رف��ات..و�إذا ك��ان ال�ط��راز العثماني ،قد
�أدخ ��ل ال�م��زي��د م��ن ال�ت�ط��وي��ر� ,إ ّال �أن��ه انفرد
بالعديد م��ن الخ�صائ�ص,لعل م��ن �أبرزها،
االرت �ف��اع الكبير ،ال��ذي يزيد ع��ن الخم�سين
مت ًرا( ،)31في العديد من الم�آذن,وكذا ال�شكل
ال ُمدبب,ال ُمغطى ب�صفيحة م��ن الر�صا�ص،
والذي تنتهي به ُ
ال�شرفة العلوية ،وي�أخذ هيئة
ال�سهم ،الذاهب نحو ال�سماء( ،)32وتُعد مدينة
ا�سطنبول ،المعقل الرئي�سي لطراز الم�آذن
العثمانية,كما �سنُب ّين بعد قليل.
.. و�إ�ضافة لما �سبق ،ف�إن ثمة م�آذن ،ذات طراز
خا�ص,ت�شتهر با�سم الملويات( ,)33وهي �شبه
مخروطية ,وي��دور ال�س ِلم م��ن ال �خ��ارج ،على
بدنها الملآن( ,)34ومن �أمثلتها مئذنة م�سجد
�سامراء( ،المئذنة الملوية) ،ومئذنة م�سجد
�أب��و دلف �شمال �سامراء( )35بالعراق,ومئذنة
م�سجد �أحمد بن طولون( ,)36بالقاهرة.
القباب وتطورها التاريخي

القباب جمع قبة ,وهي نوع من الأقبية ،التي
تُ�ستخدم للت�سقيف ،و�أب�سط �أ�شكالها« ،ن�صف ُكرة
ُمج ّوف ،يقف على �أعمدة� ،أو جدران»( ,)37وينعتها
البع�ض ب�أنها « قو�س ُمتكررُ ،ملتف حول و�سطه
«..وهي بهيئتها الهند�سية هذه ،لها ُقدرة كبيرة،
على ال�صمود� ،أم��ام �ضغط الأحمال الإن�شائية,
كما ُيمكن م ّدها على م�ساحات �أو��س��ع( ..)38ومن
المنظور الهند�سي ،ف��إن القبة التي ترتكز على
قاعدة مدورة ,ينتقل �ضغط �أحمالها� ،إلى القاعدة
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مبا�شرة(� ,)39أما �إذا كانت القاعدة ُمربعة( ,)40ف�إنه
يجب ا�ستخدام دعائم �إن�شائية ،مثل المقرن�صات
ونحوها( ،)41لتوزيع �ضغط الأحمال.
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وت�أريخيــًا ،فقد ُعرِ فت القباب ،في �صورتها
البدائية�,أوائل الألفية الرابعة قبل الميالد(,)42
في منطقة الجزيرة الفراتية(� ,)43شمال العراق،
و�شرق �سوريا ,حيث د ّلت الحفريات ،على بنائها،
قبل ال�ح���ض��ارة ال �� �س��وم��ري��ة( ,)44بغر�ض تثقيف
الأك��واخ الطينية ،ومخازن الحبوب ،والقبور..ثم
انتقلت �إل��ى مناطق ُمتف ّرقة ،ف��ي ب�لاد ال�شام،
و�شمال �إفريقيا( ,)45واقتب�سها الإغريق ,حيث كانوا
ُي�سقّفون مقابرهم بقباب ,ت�أخذ هيئة ال ُمنحدر
المدبب ,وتعتمد في ت�صميمها ،على �أ�سلوب الأُطر
الحجرية (عمود ج�سر) ,وهو ذات الأ�سلوب الذي
برع فيه من قبل الم�صريون والكنعانيون(.)46
ولم ت�شهد القباب تطو ًرا ُيذكر عند الإغريق,
بل كان التط ّور الحقيقي لها ،على يد الرومان،
الذين �أ�ضافوا مواد جديدة ،في البناء الحجري،
بحيث ي�صمد �أط��ول فترة ُممكنة� ،ضد عوامل
التعرية ،والإن �ه��اك البيئي ،ونجح نفر من كبار
مهند�سيهم� ،أمثال �أنتيميو�س التر الي�سي ،وايزيدور
الميليني( ،)47في ت�شييد قباب رائعة ،كتلك التي
ُت��ز ّي��ن مبنى البانثيون ،في روم��ا ،وه��ي تُعد من
�أكبر القباب البنائية على الإط�ل�اق ،حيث يبلغ
ارتفاعها ،وطول قطرها  43مت ًرا( ،)48والقبة التي
تُز ّين كاتدرائية �أيا �صوفيا في ا�سطنبول ,والتي
تح ّولت �إلى م�سجد ،م��زدان بالعديد من الم�آذن
والقباب  ،التي �أ�شرف على ت�صميمها المعماري
الم�سلم ال�شهير �سنان با�شا ,كما �سنعرف الحقـًا.

كما �أن ال��روم��ان بنو قباب م��ن الخ�شب ،كتلك
التي �سقّفوا بها كني�سة القدي�س �سمعان ،التي
يعود تاريـخ ت�شـييدها �إل��ى ع��ام 500م( ،)49ومن
رجح �أنهم اقتب�سوا في بنائها ،ذات الأ�سلوب
ال ُم ّ
الذي �سبقهم �إليه المناذرة ،عند ت�صميم القباب
الثالث ،في ق�صر الخورنق(.)50
وف��ي ع�صور الح�ضارة الإ�سالمية,طر�أ على
ت�صميم القباب ،المزيد من التطوير,وتباينت
�أ�شكالها ،ما بين القباب المل�ساء ،وال ُم�ض ّلعة،
والمخروطية ،وذات ال ُعنق الطويل ،وال ُمد ّورة(،)51
ول�ع��ل �أ��ش�ه��ر ال�ق�ب��اب ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ال�ت��ي مازالت
قائمة في العالم الإ�سالمي ،القبة الخ�ضراء(،)52
بم�سجد الر�سول  ،في المدينة المنورة ،وقبة
ال�صخرة( )53بمدينة القد�س ,فك اهلل �أ�سرها.
وظـائـف مـتـعـددة

ول�ل�م��آذن وال�ق�ب��اب ,ف��ي العمارة الإ�سالمية,
وظ��ائ��ف ُم �ت �ع��ددة ,ت �ت��راوح ب�ي��ن واالجتماعية،
ال��روح�ي��ة ،والبيئية ،ناهيك ع��ن قيمتها الفنية
والجمالية ،و ُيمكن �إي�ضاح ذلك ،في نقاط بعينها:
٭ �أو ًال :تُ�ش ّكل رم��وز رئي�سة و ُم�م�ي��زة ،لعمارة
م�سجدا،
الم�ساجد ،حيث يكاد ال يخلو منها
ً
م��ن الم�ساجد ال ُمنت�شرة ،ف��ي عموم العالم
الإ�سالمي.
٭ ث��ان�ي�ـً��ا :ا��س� ُت�خ� ِ�دم��ت ال��م���آذن ع�ب��ر التاريخ,
للإبالغ عن مواقيت ال�صالة ,حيث ي�صعدها
ال �م ��ؤذن��ون,ل �ل �ج �ه��ر ب�� ��الآذان ،ع�ن��دم��ا يحين
وقت كل �صالة..وفي البع�ض منها ،كان ثمة
ُغ��رف ُملحقة ،تُ�س ّمي الخلوات( ,)54تُ�ستخدم
لالعتكاف..وكانت ال�م��آذن ،تُ�ضاء بالأنوار،
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عند ال �غ��روب ،ف��ي رم���ض��ان ،وت�ظ��ل ُم�ضاءة
حتى طلوع الفجر,ثم تُطف�أ� ،إيذانــًا ببدء يوم
جديد ،من �أيام ال�صيام(..)55لقد منح اهتمام
عدا
ال ُم�سلمين بت�صميم الم�آذن ،وهند�ستهاُ ,ب ً
روحانيـًا لها,تم ّيز بالخُ لق الرفيع والأ�صالة(,)56
حيث �أخ��ذ ال�م�ع�م��اري الم�سلم على عاتقه،
«� �ض��رورة تطوير �أ�شكال ال �م ��آذن ،م��ن خالل
�إدخال التح�سينات ال ُمنا�سبة ،فنيــًا وهند�سيــًا،
بما يالئم فكرة الت�سـامي بالنف�س� ،إلى رحـاب
ال�سـماء ,وذل��ك مـن خ�ـ�لال ر�ؤي �ـّ��ة ب�صرية،
�أراده��ا المعماري لل ُم�شاهدة ,حيث �أن العين
تقر�أ دائمــًا المئذنة ،من �أ�سفل �إلى �أعلى(,)57
وفي هذا تعبير وا�ضح على �أنها تُمثل معب ًرا،
لالندفاع واالنطالق ،من الواقع الأر�ضي� ،إلى
ال�سماء ،وقد زاد من ت�أكيد هذا المعني ،تع ّهد
المعماري بالتخفيف من ت�أثير م��ادة البناء
الأ�سا�سية( ،ال�ح�ج��ارة الآج ��ر) ،كلما ارتفع
البناء ,وذلك من خالل ا�ستعمال ِن�سب �أرق،
وزخ��ارف �أدق ,لتحقيق الت�أثير المطلوب ،في
نف�س ال ُم�شاهد(.)58
٭ ثالثــًا :للم�آذن والقباب قيمة فنية وجمالية
�سامية ،كونها ت� ّ
�وط��د العالقة بين الحوا�س
قاطبة ,التي هي بطبعها مجبولة( )59على حب
الجمال ,وكذا تعمل على ك�سر جـمود المبنى
الكبير ،في بيت ال�صالة( ،)60والتخفيف من
ِحدة الكتل ال�ضخمة ال�صامتة.
٭ راب�ع�ـً��ا :ت� ��ؤ ّدي ال�ق�ب��اب ،ب�شكل خ��ا���ص ،دو ًرا
حيويـًا ،في �إي�صال الإنارة الطبيعية� ،إلى قلب
بيت ال�صالة ،عن طريق �أ�شعة ال�شم�س ،التي
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تتغلغل عبر النوافذ الكثيرة ،ال ُمحيطة برقبة
القبة( ..)61و�إل��ى جانب الإن��ارة ,ف��إن للقباب
وظيفة هامة �أُخرى ،هي ال ُم�ساهمة ب�شكل فاعل،
في جعل هواء بيت ال�صالة ِ�صحيــًا ,و ُمتجد ًدا
ب�شكل دائم ,حيث ثبت علميـًا �أن وجود القبة،
فوق بيت ال�صالة بالم�سجد ،يعمل على �سحب
الهواء ال�ساخن ،الذي يرتفع �إلى �أعلى ،فيخرج
من النوافذ ال ُمط ّلة على الناحية ال ُم�شم�سة,
�أما النوافذ التي في الناحية الظليلة ،فيدخل
منها الهواء البارد ال ُمنع�ش ,مما يف�سح المجال
�أم��ام الت ّيارات الهوائية ال�صحية ال�صافية،
للتردد على جنبات الم�سجد ,ط��اردة الهواء
المـ�آذن
()62
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والـقـبـاب
�أي�ضـًـا� ،أن ت�صميم القبة ل��ه �أث��ر كبير ،في الـتـاريـخـيـة
تو�صيل �صوت الإمام� ،إلى كافة ال ُم�صليين ،في في الم�ساجد
جنبات الم�سجد ,حيث تب ّين �أنها تعمل على
الكُبرى
بمدينة
ت�ضخيم( )63ال�صوت العادي ,و�إمكانية �سماعه
ا�سطنبول
بو�ضوح  ،في ال�صفوف الخلفية.
عدا روحانيــًا،
٭ خام�سـًا :كما �أن القبة تُ�شكل ُب ً
كونها ت��رم��ز �إل��ى ال��ك��ون( ،)64بات�ساع �أُفقه،
وا� �س �ت��دارة ه�ي�ئ�ت��ه..وح��ول التكامل الرمزي
والروحي ،بين القبة والمئذنة ,قيل» �أن القبة
كون �صغير ُمقفل ,جاءت المئذنة لتعيد �صلة
هذا الكون بال�سماء»(.)65
ا�سطنبول مدينة الم�آذن والقباب

وتُعد مدينة ا�سطنبول التركية� ,أحد �أهم و�أكبر
ال ُمدن في العالم الإ�سالمي ،التي تزخر بالم�آذن
والقباب التاريخية� ،إن لم تكن �أكبرها و�أهمها على
الإط�لاق ,حيث �أُح�صي فيها ما ُيقارب الـ 1000

التركية
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م�سجد( ،)66في الوقت الحا�ضر ،ال يخلو �أي منها،
من مئذنة وقبة� ،أو �أكثر..وكان الم�ؤرخ �صوالن زادة
(ت 1657م) ،قد �أ�شار في كتابه المو�سوم (و�صف
الق�سطنطينية) ،وال��ذي ُيعرف �أي�ضـًا بـ (تاريخ
�صوالن زادة)� ,إلى �أن المدينة في القرن ال�سابع
ع�شر الميالدي ،كانت ُت�شَ اهد في الأفق عبارة عن
غابة من الم�آذن والقباب ،و�أنه طبقـًا للإح�صاء
الر�سمي العثماني ،الخا�ص بح�صر ال ُمن�ش�آت
العامة والخا�صة ,ف�إن المدينة و�أرباعها كان بها
« من جوامع ال�سالطين الكبرى  74جامعـًا ,ومن
جوامع الوزراء الكبرى 1.985جامعــًا ,والجوامع
الأُخرى في �أرباع المدينة 6.990جامعـًا »(.)67
وم��ن �أ�شهــر المــ�آذن والقبــاب التاريخيــة،
التي ما زالت تُز ّين جوامع وم�ساجد ا�سطنبول,
م�آذن وقباب جامع ال�سليمانية ,والم�سجد الأزرق,
جامع �أيا �صوفيا ,وم�سجد ال�سلطان محمد الفاتح,
وم�سجد ال�سلطان بايزيد ,وجامع �شاه زاده.
1ـ :1جامع ال�سليمانية
وهو الأ�شهر ،بين جوامع وم�ساجد ا�سطنبول,
و ُين�سب �إل��ى ال�سلطان �سليمان الأول (�سليمان
القانوني)( ،)68الذي ك ّلف المعماري ال�شهير �سنان
با�شا( ,)69بت�صميمه وهند�سته ،والإ��ش��راف على
ت�شييده ،بد ًءا من عام 1550م ,وا�ستمر العمل فيه،
ب ُم�شاركة �آالف العمالُ ،قرابة ال�سنوات ال�سبع,
حيث تم افتتاحه عام 1557م965/هـ.
وف��ي و�صفه ،ي�ق��ول ال �م ��ؤ ّرخ العثماني� ،أوليا
جلبي ،وهو من م�ؤ ّرخي القرن ال�سابع ع�شر� »:إن
لفناء الجامع ثالثة �أبواب ,لها ثالث درجات من
ال�سلم ,لل�صعود وال �ن��زول ,وه��و مب ّلط بالرخام

كال�سجاد ,وف��وق �شبابيك
الأبي�ض ,وناعم �سهل
ِّ
هذا الفناء ،من كل جانب ،ن�صو�ص من القر�آن
ال�ك��ري��م ,منقو�شة بالخط الأب�ي����ض ،على بالط
القي�شاني الأزرق ,وال�ب��اب المواجه للقبلة� ,أي
الباب ال�شمالي� ,أكبر �أبواب الجامع جميعــًا� ,إنه
من المرمر ,ولي�س له نظير على وج��ه الأر���ض،
ف��ي ج�م��ال��ه ،وف��ي ال�م�ه��ارة الفنية ،ال�ت��ي تتجلي
في طريقه نحته وزخرفته ،وفي الجانب العلوي
منه ،ثمة �أزه ��ار منحوتة وم��زخ��رف��ة ,و�أغ�صان
�شجرة محفورة ،تت�شابك بع�ضها ببع�ض بمهارة،
ُم ّ
وع�ل��ى جانبي ه��ذا ال �ب��اب ،م�ب��انٍ ف��ي علو �أربعة
طوابق ،تحتوي على ُحجرات ل�سكن الم�ؤذنين،
والفرا�شين ،وعلي مدخله ا�سطوانة �ضخمة ،من
الرخام الم�صري البراق الأحمر ,التي ال نظير
ل�ضخامتها ،وروعة بريقها ،وعلي قواعد العواميد،
المن�صوبة في �أربعة جهات هذا الفناء ،لوحات من
النحا�س ،نق�شت فيها تواريخ الأح��داث الجديرة
بالذكر» ,كالحرائق الكبرى ,وال��زالزل والثورات
والفتن( ،)70وتُق ّدر م�ساحة رواق ال�صالة� ،أو �صحن
الجامع الداخلي بـ  63مت ًرا (عر�ضــًا) * 69متر
(ط��و ًال) ،وهي ذات الم�ساحة تقري ًبا ،التي يمتد
عليها الحرم ال�خ��ارج��ي( ،)71وال��ذي يت�سع لنحو
خم�سة �آالف م�صل( ،)72وبالجامع نحو � 4آالف من
القناديل الزجاجية الأثرية ,و 138نافذة كبيرة
و�صغيرةُ ،متباينة الأ��ش�ك��ال والأب �ع��اد ,وللجامع
ُملحقات معمارية ،ت�شتمل على  18مبنى ,ما
بين مدار�س (عددها  4مدار�س :مدر�سة طبية،
ومدر�سة للقائم مقامين ،ومدر�سة دينية للعلوم
ال�شرعية ،ومدر�سة ابتدائية) ،وم�ست�شفى ،ومطعم
()73
للفُقراء ،ودار �ضيافة,وح ّمام,و�سبيل م��اء
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ونحوها ،من المباني ال ُمقامة على ربوة ،ت ُِطل على
م�ضيق القرن الذهبي( ..)74وهذا المجمع الكبير
من المبانيُ ،محاط ب�سور �ضخم له 11بابــًا(.)75
وفي حديثه ،حول عبقرية الفن المعماري ،في
جامع ال�سليمانية ،يقول الم�ؤرخ روبير مانتران,
�إن ��ه ب�ك��ل ت��أك�ي��د ،ه��و الأروع والأج��م��ل ،ب�ي��ن كل
م�ساجد وجوامع مدينة ا�سطنبول( »,)76انه يبدو
ُمفعمــًا بالو�ضوح ،وبب�ساطة تحجب علمــًا عميقــًا,
وتتطابق ترتيباته الداخلية ،تطابقــًا وثيقــًا،
مع تراكيب الجهاز الداخلي,الأكبر بكثير مما
ف��ي �أي��ا �صوفيا «..و ُي���ض�ي��ف ب��رن��ارد لوي�س « �إن
جامع ال�سليمانية ،الذي ُ�ش ّيد بعد قرن ،من فتح
ا�سطنبولُ ,ي�ص ّور هيكل بنائه ،وطريقة زخرفته،
م��دى الت�أثر بينابيع التقليد الإ�سالمي الأول��ى،
و�أ�صالة حياته الدينية والجمالية في جوهرها،
وتميزها في �آن واحد»(.)77
1ـ :2م�آذن وقباب جامع ال�سليمانية
�أم��ا الم�آذن والقباب ،في جامع ال�سليمانية,
فحدث عنها وال حرج ,فهي من الجمال �أروعـه,
وم�ـ��ن التنظيم والت�صميم الهند�سي �أب��دع��ه..
الم�آذن ُم�ض ّلعة( ،)78وعددها �أربعة ،موزّعة على
�أركان الجامع ,المئذنتان الأماميتان� ،أقل طو ًال،
وبكل منهما �شرفتان( ,)79والخلفيتان �أعلى طو ًال
(74م) ،ل ُكل منهما ث�لاث ��ش��رف��ات(ُ ،)80ي�صعد
�إلى �أق�صاها عل ًوا ،بوا�سطة ُدرج من  200درجة،
ولعدد ال�م��آذن ،وال�شرفات ،م��دل��و ًال ترمز �إليه،
حيث �أن عدد الم�آذن ،يرمز �إلى ترتيب ال�سلطان
�سليمان القانوني ،بين ال�سالطين العثمانيين ،بعد
فتح الق�سطنطينية,بينما عدد ُ
ال�شرفات الع�شر،
�آفاق الثقافة والتراث 111

في ال�م��آذن الأرب�ع��ة ُمجتمعةُ ،ي�شير �إل��ى ترتيبه
بين �سالطين الدول العثمانية ،منذ �إن�شائها(..)81
وتجتمع في هذه الم�آذنُ ،كل الخ�صائ�ص الهند�سة
والفنية ،التي ينفرد بها ال�ط��راز العثماني(،)82
وت �ب��دو الب�صمات الإب��داع �ي��ة ال�م�ع�م��اري��ة ،لدى
�سنان با�شا ،حيث نجح ب�شكل رائ��ع ،في التوفيق
والتن�سيق ،بين مقايي�س �أج ��زاء ه��ذه الم�آذن،
وتكويناتها المعمارية(.)83
�أمـا قباب ال�سليمانية ،فعددها ثمانية وع�شرين
قبة� ,أكبرها القبة المركزية ،التي تقع فوق و�سط
بيت ال���ص�لاة ،وه��ي ت�ستند على �أرب �ع��ة �أعمدة
�ضخمة ،ت�أخذ هيئة �أق��دام الفيل(ُ ،)84متمركزة
المـ�آذن
ُق��رب ال�ج��دران ،ط��ول كل قطر فيها نحو 7,5م،
والـقـبـاب
بينما وزن العمود الواحد نحو  6طنــًا ،وترتفع
الـتـاريـخـيـة
عن م�ستوى �سطح الأر���ض بنحو  53مت ًرا..وهذه
في الم�ساجد
القبة ،التي ي�صل ُمحيطها اال�سطواني �إلى نحو
الكُبرى
 27,25متر( ,)85تحتوي على  32نافذة ،ب�أقوا�س
بمدينة
()86
م�ستديرة  ،لتمرير ال�ضوء� ،إلى رواق ال�صالة ،ا�سطنبول
وقد �أ�شرف على ت�صميم هذه النوافذ ،كبير حرفي
التركية
المهنة ،و ُيدعى �سرحو�س �إبراهيم( ،)87ولزيادة
ات�ساعها من ناحية المدخل� ،أُ�ضيف لها ن�صف
قبة ،بارتفاع  40مت ًرا( ,)88ولمزيد من التو�سعة،
�أُ�ضيف للمنطقة ح��ول القبة المركزية ،حنيات
ركنية �إ�ضافية,علي جوانبها �أُن�شئت خم�س قباب,
تع ّمد �سنان با�شا� ،أن يق�ضي على الرتابة في
ت�صميمها ،فلم يجعلها ُمتماثلة ,بل ابتكر �أُ�سلوب ًا
هند�سي ًا جذاب ًا ،غير م�ألوف ،يتلخّ �ص في التبادل
بين قبة �صغيرة ،و�أُخ �ـ��ري �أك �ب��ر منها ,ح�سب
الم�سـاحة التي ت ّ
ُغطيها الـقـبـة( ,)89لتنعك�س عليها
الأ�ضواء ,فتعطي منظ ًرا بديعـًا ..ومن الداخل ،ف�إن
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القباب ال تُخطئها العين ،لجمال نقو�شها ،وبديع
خطوطها ،التي �صنعها �أح��د �أ�شهر الخطاطين،
في التاريخ العثماني ،وهو �أحمد �سم�ستين,وتلميذه
ح�سن �شلبي(.)90
2ـ :1م�سجد ال�سلطان �أحمد (الم�سجد الأزرق)
وهو يناف�س ال�سليمانية ،روعة وجم ً
اال ,و ُين�سب
()91
�إلى ال�سلطان �أحمد الأول (1617- 1603م)
ال��ذي تولى الخالفة العثمانية ،عقب وف��اة مراد
الثالث� ,أما �سبب معرفة البع�ض له با�سم الم�سجد
الأزرق ,فذلك لكونه يبدو للناظرين غارقــًا في
الزرقة من الداخل( ،)92نتيجة انعكا�س الأ�ضواء
على ُجدرانه ،وكان المعماري محمد �أغا بن عبد
الم�ؤمن( ،)93هو الذي و�ضع ت�صميماته ،و�أ�شرف
على هند�سته ،وت�شييده بد ًءا من العام 1018هـ /
1609م ،وقد ا�ستمر العمل فيه ،طيلة �سبع �سنين,
حيث �أُفتتح عام 1024هـ 1616 /م(� ،)94أي ُقبيل
وفاة ال�سلطان بعام واحد.
وهو يقع �إلى الجنوب ،من م�سجد �أيا �صوفيا,
�شرقي ميدان ال�سباق البيزنطي القديم ,و ُيحاط
الم�سجد ب�سور من ثالث جهات,وفي ال�سور خم�سة
�أب���واب ،ث�لاث��ة منها ت� ��ؤدي �إل��ى ف�ن��اء الم�سجد،
الأو�سط �أو�سعها ،وهو من البرونز,واثنان ي�ؤديان
�إلى قاعة ال�صالة ،لهما عتبات رخامية مرمرية..
وثمة مكان ف�سيح للو�ضوء (مي�ض�أة)(ُ ،)95يطل على
الفناء الكبير ,محمول على �ستة �أعمدة رخامية،
ُمزخرفة بنقو�ش غاية في الروعة.
�أم��ا ف��ي ال��داخ��ل ،ف ��إن الم�سجد ي��أخ��ذ �شك ًال
م�ستطي ًال� ،أق��رب �إل��ى التربيع ،حيث ي�صل طول
�ضلعه الأكبر  72مت ًرا ،بينما طول ال�ضلع الأ�صغر

 64مت ًرا ,وقد ُغ ِّطيت الجدران بـ  21043قطعة من
البالط الخزفي الل َّماع ,التي تم توزيعها �ضمن �أكثر
من خم�سين ت�صميمــًا( ,)96منها ت�صاميم زهور
التوليب ،والقرنفل ،وال�ف��روع النباتية..و ُيحيط
بالم�سجد ،مجموعة من الأبنية ال ُملحقة ،منها
مدر�سة للتعليم االبتدائي ،وم�ست�شفى كبير ،ودار
للمرق (الطعام) ,و�سبيل ماء ,ومح ّالت ت ُِدر ربحـًا،
ُي�ستغل في ال�صرف على �ش�ؤون الم�سجد(.)97
2ـ :2م�آذن وقباب م�سجد ال�سلطان �أحمد
وينفرد م�سجد ال�سلطان �أحمد,ب�أنه الأكثر
احتواء للم�آذن ،في عموم الديار التركية,حيث
توجد ب��ه �ست م� ��آذن ،وت��روي كتب ال�ت��اري��خ� ،أن
ال�سلطان �أحمد ،كان قد تع ّر�ض للنقد ،من ِقبل
كثير من العلماء ،ب�سبب هذه الم�آذن ال�ست ,لأن
في ذل��ك ت�شبيه( )98بعدد ال�م��آذن ،في الم�سجد
ال �ح��رام بمكة ال�م�ك��رم��ة,وق��د ت ��دارك ال�سلطان
�أحمد هذا االنتقاد ،حين �أ�سرع بتمويل بناء مئذنة
�سابعة ،في الم�سجد الحرام ،حتى يحتفظ بتفرده
وعلو �ش�أنه ،وزاد في التمويل ،ف�أمر بك�ساء الكعبة،
ب�صفائح م��ن ذه��ب  ،ور ّك��ب على �سطح الكعبة
ميزابــًا من ذهب ،و�أحاط �أعمدة الحرم ،بحلقات
ذهبة ،و�أنفق على ترميم جميع قباب الم�سجد
ُم ّ
الحرام ،وعددها �آنذاك  260قبة(.)99
وم�آذن م�سجد ال�سلطان �أحمد ،توزع على النحو
الآتي:
 �أرب �ع��ة ف��ي زواي ��ا ق��اع��ة ال �� �ص�لاة ,ب ُمع ّدلمئذنة لكل زاوية ،وثمة �شرفات ثالث لكل
مئذنة(.)100
 اث�ن�ت��ان ف��ي زاوي �ت��ي �صحن الم�سجد ،ل ُكل� 112آفاق الثقافة والتراث

واحدة �شرفتان فقط(.)101
وكغيرها م��ن م ��آذن ال�ط��راز العثماني ،ذات
ال ِق ّمة المخروطية ،ف��إن م��آذن م�سجد ال�سلطان
�أحمد ،تعلو في الف�ضاء ،على هيئة �سهم �صاعد,
جيدا(.)102
�أو قلم ر�صا�ص مبري ً
�أم��ا ع��ن قباب الم�سجد ,ففي ال��و��س��ط ،ثمة
قبة كبيرة ،ي�صل ُقطرها �إل��ى نحو  33.5مت ًرا،
وترتفع �إلى نحو 43م�ت� ًرا( ،)103وتتكئ على �أربعة
�أك�ت��اف ��ض�خ�م��ة( ،)104م��ن الجرانيت ،على هيئة
�أرجل الفيل ,ولهذه الأكتاف تيجان من الرخام,
تزخرفها م�ق��رن���ص��ات( ،)105وي�صل قطر الكتف
الواحد منها ،نحو خم�سة �أمتار ،وهي تلتف حول
ُجدران الم�سجد..وهذه القبة ال�ضخمة والفخمة،
ُمحاطة ب�أربع قباب ن�صفية ،ت�ضفي على داخل
رواق ال�صالة� ،إح�سا�ســًا باالنطالق واالن�سيابية
والرحابة(.)106
�إ�ضافة �إلى ع�شرات القباب ال�صغيرة ،التي
ت ّ
ُغطي �سطح الم�سجد ،ب ُكل منها نوافذ ،ت�سمح
بالتهوية والإ�ضاءة,مجموعها  260نافذة(،)107
ُم�ح�لاة ب��ال� ُزج��اج ال�م�ل��ون ،ت��م ت�صميمها �ضمن
ُعقد متكامل( ,)108وم��و ّزع��ة على خم�س �صفـوف
م��ن ال��ب��وائ��ك ،م �ح �م��ول��ة ع �ل��ى  26ع� �م ��و ًدا من
ال �ج��ران �ي��ت( ،)109وه��ي ُت��زي��د م��ن ج�م��ال عمارة
الم�سجد ،وبديع هند�سته.
3ـ :1جامع �أيا �صوفيا
وهو في الأ�صل كان كاتدرائيةُ ،بنيت في عهد
الإمبراطور البيزنطي ج�ستنيان الأول ،بين عامي
 532و  537م,وقد �شارك في ت�صميمها ،وهند�سة
بنائها ،عدد من كبار المهند�سين المعماريين,الذين
�آفاق الثقافة والتراث 113

تم ا�ستدعا�ؤهم من روما ،والإ�سكندرية ..وكانت
الكاتدرائية ،قد تع ّر�ضت ،غير م َّرة ،النهيار بع�ض
�أجزاء منها ،بفعل ه ّزات �أر�ضية عنيفة� ،ضربت
منطقة ال�ق��رن ال��ذه�ب��ي ,منها زل ��زال وق��ع عام
558م ,ت�ضررت منه القبة الأ�صلية,فتم هدمها،
وبناء قبة �أخرى مكانها(.)110
والهيكل الإن���ش��ائ��ي ،لأي��ا �صوفياُ ،م�ستطيل
ال�شكل,يبلغ طوله  76متر ,من ال�شرق �إلى الغرب,
وعر�ضه  72متر ,من ال�شمال �إلى الجنوب(,)111
وفي داخل المبني ثمة ممرات معقودة ،بارتفاع
ط��اب�ق�ي��نُ ،ت�ح�ي��ط بال�صحن ال��رئ�ي���س��يُ ,مز ّينة
بزخارف جميلة من الف�سيف�ساء(.)112
وعندما فُتحت الق�سطنطينية ،على يد القائد
محمد الفاتح( ،)113ح ِّولت الكاتدرائية �إلى م�سجد،
وكان ذلك
تحديدا ،عام  857هـ 1453 /م(،)114
ً
بعد �أن �أُ ِدخلت �إ�صالحات وترميمات ،على بع�ض
�أج��زائ �ه��ا ال ُمتهالكة ،خا�صة قبتها ال�شهيرة،
والأبواب( ،)115وكذا المباني ال ُملحقة ،والدهاليز،
التي لم يكن بالإمكان تمييز حوائطها� ،أو النقو�ش
والكتابات والر�سوم الموجودة عليها ،حتى وقت
الظهيرة( ،)116نظ ًرا لعدم وجود نوافذ كافية.
وف ��ي و� �ص �ف��ه ،ل�م���س�ج��د �أي� ��ا � �ص��وف �ي��ا ،يقول
ال �م ��ؤ ّرخ �سليمان ب��ن خليل ب��ن بطر�س جاوي�ش،
ف��ي كتابه المو�سوم (التحفة ال�سنية ف��ي تاريخ
الق�سطنطينية)� ،إنه مبنى عظيم ,طوله مائتان
وت�سع و�ستون قدمــًا,وعر�ضه مائتان وثالثة و�أربعون
قدمـًا� ,أبوابه من نحا�س �أ�صفر منقو�ش( ،)117وفي
داخله مائة و�سبعون عمو ًدا جمي ًال ،من الحجر
ال�سماقي وال��رخ��ام ،على كل منها ت��اج ،قد ذاغ
ِّ

المـ�آذن
والـقـبـاب
الـتـاريـخـيـة
في الم�ساجد
الكُبرى
بمدينة
ا�سطنبول
التركية

مقـــاالت علميــة

ع��ن �أ�صله الهند�سي ،لكثرة م��ا ح�صل فيه من
تغيير,وثمة مم�شى ُي�ص َعد عليه ب�ساللم حلزونية
عجيبة ،وف��وق المنبر ،مرفوع �سنجق ال�سلطان
محمد الفاتح(.)118
3ـ :2م�آذن وقباب جامع �أيا �صوفيا
ولجامع �أيا �صوفيا� ،أربعة م��آذن ,يعود البدء
في ت�شييدها� ،إل��ى �أواخ��ر ع�صر محمد الفاتح،
اثنتان على طرفي واجهة القبلة( ,)119واثنتان �إلى
الخلف ,وال ت��زال ه��ذه ال�م��آذن الأرب�ع��ة ،تحتفظ
بجمال ت�صميمها وروعة هند�ستها(.)120
�أما القباب ,في�أتي على ر�أ�سها القبة المركزية،
التي تقع فوق و�سط المبنى ،ويعود تاريخها �إلى
ما قبل تح ّول �أيا �صوفيا لم�سجد ،وهي تعلو عن
�سطح الأر�ض ،بنحو  56مت ًرا� ،أما قطرها نحو31
مت ًرا� ،أي �أق��ل بقليل عن ُقطر القبة المركزية،
ف��ي م�سجد ال�سلطان �أح��م��د( .)121و�إل��ى �شرقها
وغربها,ثمة ن�صفي قبتين ,بينما م��ن جهتيها
ال�شمالية والجنوبية ,ثمة قو�سين مقو�صرين(،)122
من�صتين �ضخمتين ،وتطوقان لوحة
ممدودين على ّ
جبهة( )123تخترقها نوافذ ،وهي ترتكز على قاعدة
ُم��ر ّب�ع��ة ,تحمل ع�ق��و ًدا ُمنفرجة ،ه��ي الغاية في
المتانة ،ور�شاقة الهيئة ،في نف�س الوقت(.)124
4ـ :1م�سجد ال�سلطان محمد الفاتح (م�سجد
المحمدية)
وهو من �أق��دم م�ساجد ا�سطنبول ،حيث يعود
تاريخه� ،إل��ى ب��داي��ة فتح المدينة ،وك��ان محمد
الفاتح ،قد ك َّلف بت�صميمه وهند�سته ،المعماري
� �س �ن��ان( ,)125وا�ستغرق ت�شييده ،الفترة م��ا بين
عامي873 -867هـ1470 1463/م ..و�إثر زلزال،

تعر�ضت له المدينة ،عام 1766م ،ت�ضرر الم�سجد
ب�شكل كبير ,ف�أُعيد بنا�ؤه في العام التالي(،)126
بتكليف م��ن ال�سلطان م��راد ال �ث��ال��ث ..وت��زدان
ُجدرانه بالكتابات ،التي ما تزال وا�ضحة ب�شكل
دقيق( ،)127وتتعدد الأروقة ..وفي ت�شييد الأعمدة،
ودعامات التحميل الداخلية ،ا�ست ِ
ُخدمت عنا�صر
وخ��ام��ات ع��دي��دة ،منها ال �ج��ران �ي��ت ،وال��رخ��ام
الأحمر والأخ�ضر ،مما �أثري تعدد �ألوان الرخام،
عدا جماليـًا رائعـًا،
و�صنجات العقود ،و�أ�ضاف ُب ً
ول��م يقت�صر دور الم�سجد على �أداء ال�صلوات
الخم�س ،واالحتفال بالمنا�سبات الدينية وكفي,
بل كان في وقت من الأوق��ات �أحد �أب��رز المراكز
التعليمية ،لي�س في مدينة ا�سطنبول وحدها ،ولكن
�أي�ضـًـا في عموم الإمبراطورية العثمانية.
4ـ :2م���آذن وقباب م�سجد ال�سلطان محمد
الفاتح (م�سجد المحمدية)
وال ُي�ع��رف  -ت�ح��دي� ً�دا  -الموا�صفات الفنية
والهند�سية ،للم�آذن والقباب الأ�صلية ،في م�سجد
ال�سلطان محمد الفاتح ,كونها قد ُه� ِ�دم��ت� ،إثر
الزلزال الذي �أ�شرنا �إليه �سلفــًا ،و�إن كانت بع�ض
الم�صادر الت�أريخية ،تُ�شير �إليها باعتبارها �أحد
�إبداعات المعماري ال�شهير �سنان ،التي ال تختلف
كثي ًرا عن �إبداعاته الأخرى ،و�إن كانت الإ�شارة قد
ر ّكزت على القبة الرئي�سية ،التي ُن ِعتت ب�أنها كانت
الأكبر بين قباب م�ساجد ا�سطنبول قاطبة ،في
تلك الفترة.
�أم��ا ال�م��آذن والقباب الموجودة الآن ,والتي
ي�ع��ود ت��اري��خ �إن�شائها �إل��ى عهد ال�سلطان مراد
الثالث ,فهي مئذنتان مت�شابهتان( ،)128على هيئة
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مخروط ،ي�ضيق �شيئــًا ف�شيئــًاُ ،ك َّلما ارتفع ،حتى
ي�صل �إل��ى ُ
ال�شرفة الأول��ى ،ثم يرتفع على نف�س
الطريقة� ،إلى ُ
ال�شرفة التالية ,ثم ي�صعد كال�سهم،
المنطلق نحو ال�سماء ..وثمة قبة مركزية كبيرة،
تتو�سط �سطح الم�سجد,بقُطر  26مت ًراُ ,محاطة
ب�أن�صاف �أرب�ع��ة ق �ب��اب( ,)129وتحملها �أرب�ع��ة من
الأع�م��دة ال��رخ��ام�ي��ة( ,)130التي يتوزع عليها ثقل
القبة ،و�أن�صافها.
5ـ :1م�سجد ال�سلطان بايزيد الثاني
وك��ان ال�سلطان بايزيد ال�ث��ان��ي( ،)131وه��و ابن
ال�سلطان محمد الفاتح,قد ك ّلف المهند�س خير
ٍ
م�سجد
الدين يعقوب �شاه ابن �سلطان �شاه ،ب�إن�شاء
ك�ب�ي��رٍ ( ,)132يحمل ا�سمه ,وعلى م��دى نحو خم�س
�سنوات  ,من �سنة � 886إلى 890هـ ،الموافق 1501
�إلى 1505م( ،)133تم ت�شييد الم�سجد ،والذي ُي�صنّف
على ر�أ���س قائمة م�ساجد ال�سالطين الكبرى،
التي لم تُغ ِّير الترميمات والإ�صالحات مالمحه
الأ� �ص �ل �ي��ة( ,)134وم��ن �أب��رز ٍ�سماته الفنية ،كثرة
ا�ستخدام المقرن�صات ،في تيجان الأعمدة(,)135
وتناوب �ألوان الرخام في عقودها� ،أما �أبرز ِ�سماته
الت�صميمية والهند�سية ,فتتمثل في ات�ساع رواقه
الأو�سط( ،)136الذي يمتد على جانبيه المزيد من
الأروق��ة ..وت�أخذ قاعدة ال�صالة ،و ِفناء النافورة
المك�شوف ،هيئة ُمربعين ُمت�ساويين( ,)137وت�شتمل
قاعة ال�صالة على ِ
وح��دة مركزية ،تت�صل بها،
من ال�شمال والجنوب ،وحدتان ُيقارب كل منهما
م�ساحة الوحدة المركزية,بينما يمتد من ال�شرق
�إل��ى الغرب ج�ن��اح��ان( ،)138و ُيحيط بالفناء �أربع
وع�شرون باكية..وللم�سجد ثالثة مداخل رئي�سية،
في ُمنت�صف كل �ضلع من الأ�ضالع الثالثة..وتقع
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النافورة ،عند تقاطع المحورين المارين ب ُمنت�صف
المدخل(.)139
 :2 5م�آذن وقباب م�سجد بايزيد الثاني
ولم�سجد بايزيد الثاني ،مئذنتان �أ�سطوانيتان,
مت�ساويتان في الحجم ،ومتماثلتان في ال�شكل،
يتخلل ُك��ل مئذنة � ُ��ش��رف��ة واح ��دة ،تنتهي ب�شكل
مخروطي ،ي�ضرب في الجو ،وك�أنه قلم ر�صا�ص
م�سنون  ،والمئذنتان في هيئتهما الت�صميمية،
�أقرب �إلى طراز الم�آذن ال�سلجوقية( ..)140وتُ�ش ّكل
الم�سافة ما بين المحراب والمئذنة اليمينية،
والمحراب والمئذنة ال�شماليةُ ،مثلثــًا ُمت�ساوي
()141
.
ال�ساقين
المـ�آذن
�أم��ا ال�ق�ب��اب ,ال�ت��ي ج��اء التباين بين ُكتلتها والـقـبـاب
عدا جماليــًا �إ�ضافيــًا ،وتنا�سقــًا الـتـاريـخـيـة
الثقيلة ,ل ُي�ش ّكل ُب ً
ُغطي �صحن في الم�ساجد
هند�سيــًا رائعــًا ,فهي قبة رئي�سة ،ت ّ
الكُبرى
الم�سجد ،وت�ستند �إلى خنا�صر ُمتدلية ،تقوم فوق
بمدينة
يتو�سط كل اثنين منها ،عمودان
�أربعة دعائمّ ،
ا�سطنبول
من حجر اليورفير ،وعلى جانبي القبة الرئي�سة،
التركية
ن�صفـا قبتين(� ,)142إ�ضافة �إلى �أرب ِع قباب �أ�صغر
حجمــًا ،تمتد �شرقــًا وغربــًا ،ف��وق الجناحين,
وع ��دد م��ن ال�ق�ب��اب ال� �ك ��روي ��ة( ،)143تنت�شر على
الأطراف ال ُمحيطة بفناء النافورة المك�شوف.
6ـ :1م�سجد �شاه زادة
وهو �أول بناء كبيرُ ,يك ّلف ب�إن�شائه المهند�س
�سنان( ,)144من ِقبل ال�سلطان �سليمان القانوني،
تخليدا لذكرى ابنه البكر� ،شاه زادة محمد ،الذي
ً
توفّي ولم يتجاوز الحادي والع�شرين ربيعـًا ،وقد
أربع �سنوات,
ا�ستغرقت عمليات الإن�شاءات ،نحو � ٍ
وانتهي البناء �سنــة 955ه�ـ 1458 /م ,وك�سابقه

ف��إن هذا الم�سجد يتك ّون من ُمربعين متكاملين
ُمتماثلين� ,أحدهما مك�شوف (ال�صحن الخارجي)،
تتو�سطه مي�ض�أه ،ثمانية الزوايـا ،والآخر م�سقوف،
وه��و ق��اع��ة ال�صالة (ال�صحن ال��داخ �ل��ي)(,)145
وت�ظ�ه��ر ح��وائ��ط الم�سجد ،م��ن ال �خ��ارج ،وك ��أن
الواحدة منها ،تلي التي في خلفها ،وترتكز على
قمتها ,حتى لتبدو هيئة الم�سجد ،وك�أنها هرم
ُمد ّرج ,وظهرت بهذه الإن�شاءات ال�ضخمة القوية،
ك�أ�سلوب �أكثر تط ّو ًرا..وثمة مجموعة من المباني
ال ُملحقة بالم�سجد ,من بينها مدر�سة ،ومطعم
خيري ،ودار لرعاية الأيتام ،و�سبيل ماء,وغيرها.
2ـ  :6م�آذن وقباب م�سجد �شاه زادة
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وثمة مئذنتان للم�سجد,عند ركنيه المجاورين
لل�صحن ،تتقدمان واجهة ِمظ ّلة القبلة ،من الخارج,
وترتفع كل واحدة بمقدار  41,5مت ًرا ,ولكل منها
ُم�ط� َّوف��ان ل�ل�م�� ِّؤذن,وق��د �أ�ضفى المهند�س �سنان
عليها ،ق��د ًرا كبي ًرا من الو�ضوح ،في الزخرفة،
والتفا�صيل المعمارية( ,)146يقول روبير مانتران
«ت� ��ؤ ِّدي الر�شاقة ،التي ال نظير لها حتى الآن،
في المئذنتين ،المز ّودتين ُ
ب�شرفتين ،والنوافذ
العديدة ،والأروق��ة الجانبية الطويلة ،التي تُ�ش ِّكل
زخرفة زاهية� ،إلى الحيلولة دون �أن ُي�صبح هذا
الأثر المعماري ال�صلب ،ثقيل الوقع»(.)147
و ُي ّ
غطي ال�صحن الرئي�سي الأو�سط قبةُ ,قطرها
نحو  18.5مت ًرا( ،)148و�أربعة �أن�صاف قباب ،في
�أركانها الأربعة( ..)149وت�ستند هذه المنظومة كلها،
على دعامات ُمث َّمنة الأ�ضالع ،عند قعدتها(،)150
و�أ�سطوانية وم�ض ّلعة ،في �أجزائها العليا ،وعلى
�أرب �ع��ة �أق��وا���س ك�ب�ي��رةُ ،ت�ن� ّ�ظ��م م �ج � ً
اال داخليـًا،

يتميز بتفا�صيل را�سخة وم�ح��ددة�,أم��ا الأحجام
الخارجية ،ال ُمترابطة ب�شكل يثير الإعجاب ,فهي
ت�ؤ ِّلف ُك ًال متما�سكـــًا�..إ�ضافة �إلى �ست ع�شر قبة،
تعلو الأروقة ،والأبراج الأ�سطوانية ،للزوايـا(،)151
والتي تتمثل وظيفتها في موازنة �سطوة الأقوا�س.
خـــــاتـــــمـــــــة

�إن ت�صميم وهند�سة الم�آذن والقباب ،من �أهم
الفنون ،التي ارتبطت ارتباطــًا وثيقــًا بالعمارة
الإ�سالمية ،وبخا�صة عمارة الم�ساجد..وقد �شهدت
المزيد من التطوير والإب��داع ،على �أي��دي طائفة
كبيرة من المعماريين الم�سلمين� ،إب��ان الع�صر
الو�سيط ،حتى �صارت تُ�صنَّف �ضمن ُطرز ُمتعددة,
�أقدمها الطراز الأموي ,و�أحدثها الطراز العثماني،
تج�سد ،ب ُكل ُمق ّوماته وخ�صائ�صه
وه��ذا الأخير ّ
الفنية والهند�سية ،في الم�آذن والقباب التاريخية،
التي ت��زدان بها الم�ساجد ال�ك�ب��رى ،ف��ي مدينة
٭٭
ا�سطنبول التركية..
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10107نف�سه �ص .108
10108نف�سه �ص .108
10109نف�سه �ص .109
11110مانتران� :سابق �ص .377
11111المو�سوعة العربية العالمية ح��رف الميم م�سجد �أيا
�صوفيا.
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11112مانتران� :سابق �ص .378
11113محمد الفاتح� ،أو محمد الثاني ،وهو ال�سلطان العثماني
ال�سابع ،من �سل�سلة �آل عثمانُ ،يلقّب بالفاتح ،كونه فتح
الق�سطنطينية ،كما ُيلقّب ب�أبي الخيرات..ولد عام 833هـ/
1432م ،تولى ال�سلطنة عام 855ه�ـ  ،وظل يحكم قرابة
ال �ـ �ـ� 30سنة(..للمزيد ع��ن حياته وان �ج��ازات��ه� ،أن�ظ��ر /
ال�صالبي ،د.علي محمد :فاتح الق�سطنطينية وعوامل
النهو�ض ف��ي ع�صره  -دار الإي �م��ان للن�شر وال�ت��وزي��ع -
الإ�سكندرية  2001م).
11114يو�سف� :سابق � -ص .157
11115نف�سه � -ص .158
11116نف�سه � -ص .158
11117جاوي�ش� ،سليمان بن خليل بن بطر�س :التحفة ال�سنية
في تاريخ الق�سطنطينية الجزء الأول � -ص  - 31المكتبة
العمومية بيروت 1887م.
11118ج��دي��ر ب��الإ� �ش��ارة� ،أن م�سجد �أي ��ا ��ص��وف�ي��ا ,ك��ان قد
تح ّول ،مع بدايـة عهد م�صطفي كـمـال ،م�ؤ�س�س تركيا
الحديثة� ،إلى متحف,يت�ضمن الكثير من الآثار الإ�سالمية
والم�سيحية معــًا ،في حوار �صامت بين �أ�صحاب الديانتين
تحديدا عام 1935م.
ال�سماويتين,كان هذا التح ّول
ً
11119يو�سف� :سابق � -ص .159
12120نف�سه � -ص .159
12121نف�سه � -ص  .159و�سالم�:سابق � -ص .ومانتران�:سابق
 �ص .37812122مانتران� :سابق� :ص .378
12123م�ؤن�س :الم�ساجد � -سابق �ص  . 89ومانتران� :سابق -
�ص .378
12124م�ؤن�س� :سابق � -ص .90
12125مانتران� :سابق � -ص .381
12126م�ؤن�س :الم�ساجد � -سابق �ص  .91والحافظ ،محمد
حيان :الجوامع التركية نجوم �آل عثمان التي لم ت�أفل -
مجلة المعرفة  -العدد � - 90ص � - 72شهرية  -ت�صدر
في الريا�ض.
12127مانتران� :سابق � -ص .380
12128عكا�شة� :سابق � -ص .162
12129الحافظ� :سابق � -ص .91

المـ�آذن
والـقـبـاب
الـتـاريـخـيـة
في الم�ساجد
الكُبرى
بمدينة
ا�سطنبول
التركية

مقـــاالت علميــة

13130نف�سه � -ص .92
الحكم ،بعد
13131هو بايزيد الثاني ،ابن محمد الفاتح ،تق ّلد ُ
وفاة �أبيه ..ولإقامة �أول �صالة في م�سجد بايزيد الثاني،
حكاية طريفة ،مفادها�:أن الم�ؤذّن عندما نادي لل�صالة,
تح ّير ال ُم�ص ّلين ،فيمن يكون �إمامــًا لهم,فاقترح �أحدهم �أن
يكون الإمام ،ممن لم تفته �صالة طـوال حياته ,وكان ذلك
من ن�صيب ال�سلطان بايزيد ،الذي كان الوحيد بينهم ،لم
تفته �صالة طوال حياته ..وما ُيذكر عن بايزيد الثاني،
ال��ذي ك��ان كثير ال �غ��زوات ،والجهاد في �سبيل اهلل� ,أنه
كان يحر�ص على جمع الغُبار ،الذي يعلق بمالب�سه� ،أثناء
فترات غ��زوه ،وجهاده ،وي�ضعه في ق��ارورة ..وفي �إحدى
المرات,و�أثناء قيامة بجمع الغبار ،لو�ضعه في القارورة،
قالت له زوجته ( كولبهار):لما تفعل هذا يا موالي ؟ وما
فائدة هذا الغبار ،الذي تجمعه ؟! قال�:أنني �س�أو�صي يا
كولبهار ،بعمل طابوقة ،من هذا الغبار ،و�أن تو�ضع تحت
ر�أ�سي ،في قبري ،عند وفاتي�.أال تعلمين يا كولبهار� ،أن
اهلل ي�صون م��ن ال �ن��ار ،ي��وم القيامة ،ج�سد م��ن جاهد
في �سبيله..وبالفعل ُنفِّذت الو�صية ،حيث ُجمع الغُبار،
وعمل منه طابوقة ،و�ضعت تحت ر�أ���س ال�سلطان الورع،
ُ
عندما توفي �سنة 918هـ 1512 /م..و�إل��ى جانب جهاده،
وغزواته ،ي�شهد التاريخ لل�سلطان بايزيد� ،أنه كان ُيعني
ب�إقامة العمائر والمن�ش�آت التعليمية والدينية ،ف ُر�صد له
ُ 651من�ش�أة في �أ�سيا ،و�أوروبا� ،أمر ب�إقامتها ما بين عامي
248م�سجدا،
 886هـ 1481 /م ،و918هـ 1512/م ،منها
ً
و 45مدر�سة ومكتبة ،وُ 73من�ش�أة لل ُكتّاب ،و 26زاوية
وتكية وخانقاه ،و� 3أ�سواق كبرى 54,قروان �سراي (فندق
للم�سافرين) ,و 84حمامـــًا ,و� 16سبي ًال ,و 8ج�سور ,و7

قالع ،ودار ل�صناعة البارود (ب��ارود خانة) ،ودار ل�سك
العملة (�ضرب خانة),ومن هذه ال ُمن�ش�آت مجتمعه ،ما
يزال ُ 229من�ش�أة قائمة �إلى الآن.
13132م�ؤن�س :الم�ساجد � -سابق � -ص  .91ومانتران� :سابق
�ص .379
13133يو�سف� :سابق .161 -
13134موقع �إ�سالم �أون الين � -سابق.
13135عكا�شة� :سابق � -ص .122
13136م�ؤن�س :الم�ساجد � -سابق � -ص .91
13137عكا�شة� :سابق � -ص .124
13138نف�سه �ص .124
13139نف�سه � -ص .124
14140م�ؤن�س :الم�ساجد � -سابق � -ص .92
14141موقع �إ�سالم �أون الين � -سابق.
14142عكا�شة� :سابق � -ص .124
14143نف�سه � -ص .124
14144نف�سه � -ص .124
14145نف�سه � -ص .124
14146مانتران� :سابق � -ص .282
14147نف�سه � -ص .283
14148نف�سه � -ص .382
14149عكا�شة� :سابق � -ص .118
15150مانتران� :سابق � -ص .382
15151نف�سه � -ص .383
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َك َّ�شاف مجلة «�آفاق الثقافة والتراث»
من العدد (� )1إلى العدد ()73

�إعداد
الدكتور يون�س َق ُّدوري ال ُك َب ْي ِ�سي
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َك َّ�شاف
مجلة
«�آفاق
الثقافة
والتراث»
من
العدد ()1
�إلى
العدد
()73

$
الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله ،و�صحبه ،ومن وااله �إلى يوم الدين..
�أما بعد؛
فقد م�ضى على �صدور �أول عدد من مجلة «�آفاق الثقافة والتراث» قرابة ع�شرون عاما ،فهي مجلة ف�صلية
ثقافية تراثية ،رفدت المكتبة العربية الإ�سالمية فذاع �صيتها بما ت�ضمنته بين دفتيها من مادة؛ علمية،
ثقافية ،فكرية متنوعة .وقد جادت بها �أقالم علماء ومفكرين وكتاب ي�شار �إليهم بالبنان ،توزعوا في �شتى
�أنحاء هذه المعمورة.
وقد �سبق �أن عملنا كَ�شَّ اف ًا �ضم جميع االفتتاحيات والمقاالت الم�ؤلفة ،والكتب والر�سائل المحققة،
والن�شاطات ،وجميع ما كتب بين دفتي هذه المجلة ابتدا ًء من عددها الأول �إلى العدد الواحد والخم�سين  -وقد
ن�شر في العدد الثاني والخم�سين -مرتبة على حروف المعجم؛ فقد ذكرنا :عنوان المقال ،ثم ا�سم كاتبه ،ثم
يليه رقم ال�سنة لعدد المجلة ،ثم رقم العدد للمجلة ،ثم تاريخ الن�شر بال�سنة الهجرية والميالدية ،ويعقبها
�أرقام ال�صفحات التي َ�ض ّمت هذه المقالة .وتم ترقيم هذه المقاالت ب�أرقام ت�سل�سلية و�ضعناها في �أول عمود
في الجدول ،كما و�ضع في نهاية ال َك�شَّ اف ملحق ذكرنا فيه جميع �أ�سماء ُك ّتاب المقاالت مرتبين على حروف
المعجم �أي�ضا ،و�أمام كل واحد منهم رقم المقال الذي كتبه؛ كما ورد في ال َك�شَّ اف المذكور في �أعاله.
وها نحن اليوم نتمم العمل المذكور في �أع�لاه وعلى المنهج نف�سه ،حيث �أتبعناه �إل��ى العدد الثالث
وال�سبعين ،وقد ا�ستدركنا على العمل ال�سابق؛ ذكر �أ�سماء م�ؤلفي الكتب والر�سائل المحققة وتواريخ وفياتهم
غالبا ،وكذا ميزنا في العنوانات؛ االفتتاحية (كلمة العدد) عن المقال ،و�إذا كان ن�صا محققا نختمه بكلمة
(تحقيق) ،و�إن كان عر�ضا لكتاب �أو مخطوط نختمه بكلمة (عر�ض) ،و�إن كان الن�ص �شعرا نختمه بكلمة
(ق�صيدة) ،ونحو ذلك ،كما تم ذكر اللقب العلمي للباحث على ح�سب ما كان عليه في زمن ن�شر تلك المادة
العلمية ،وعلى ح�سب ما توافر لدينا من معلومات في حينها.
وبنا ًء على ما َت َق ّدم؛ فقد جاء هذا ال َك�شَّ اف على ق�سمين؛ الأولُ :رت َِّب على عنوانات المقاالت والبحوث،
والثانيُ :رت َِّب على �أ�سماء الم�ؤلفين؛ لت�سهيل الو�صول �إلى المطلوب.
ون�س�أل اهلل �أن ينفع به بما يخدم العلم و�أهله ،و�أن يرزقنا التوفيق وال�سداد.
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íÛíÛ Ò{x}R .Ø

48 31

2003

1424

42

11

ïí}L énSÎ {e7 .Ø

34 18

2010

1431

69

18

30 6

2009

1430

64

16

çÐÛ}UÐ{L .Ø.Ì

ï{_UÐ 1}UÐ{L
ï{YnA }wn]UÐ {e7 x}cUÐ{L .Ø
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pHÐÚØ ghR _\CÐ ì|hYĆ>í {IÐÚ = }e_Y ×hI

Nh[UÐ DL phbh]>
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468

à]8 p[Sí hTUÐ =Ð x{UÐ Ú{É 469

nf¶Ún> : nw{_= nY n4 ënT ÔĆUÐ pxfUÐ p?n`HøÐ ÓnB£ 470
ÚnhdY : Ú5_HøÐ NedCÐ pYínbY Y Ò{h6 paÉ 471

i> Ê5dLí ÑnwUÐ {L ĽnbUÐ N= phed_UÐ ÓĆ[UÐ
(n@ÙeiÌ h_@ zhZUÐí ïÚÛnCÐ {e7 ênYüÐ)

472

YĆHüÐ ÔÐGUÐ : ÓnLnfÉ 473

phYĆHüÐ ÒÚn\"Ð : ãnÉúÐ pLnfÉ 474

– phYĆHüÐ ÒÚn\"Ð : ph]UÐ pLnf[UÐ

nwÚnciÎ DL n=ÚíÌ îb> U ÓÐÛniÎ 475
(phAnRÐ)

OÎ Yn#Ð ë}bUÐ [fY Y ênZUÐ ØĆ= : ph]UÐ pLnf[UÐ

ï}4Ð =nUÐ ë}bUÐ HÐíÌ

476

phYĆHüÐ ÒÚn\"Ð : Ú]_UÐ pLnfÉ 477

.U{iúÐ : NSÐÚ UÐ
ó }BË Ľnhó ó UÐ :¢U{iúÐ à]CÐ pLnfÉ 478
phYĆHüÐ ÒÚn\"Ð : çÚUÐ pLnfÉ 479
3n_UÐ ÓÐÚn\A : ÊÐA ÓÉ 480
x}cUÐ ëË}bUÐ Ónh>É 481

{bií hdĻ :êĆHüÐ S ph=}L px}_I ÓnLÐ{=Î : â!Ð ÒÚÉ 482
(p+}>) .nRch= nfhx}T :ÒÚT{dU ;ngaýnKíí 3n_UÐ ÒÚÉ 483
pfx{Y zxÚn> " =nTí }TnL =Ð ÒnhA Y pxÚn\A ÚÉ
."ZYØ

484

NbbCÐ Ê5d_UÐ {fL fUÐ  485

hi =Ðí JhUÐ N= piÚnbYí phdhÉj> pHÐÚØ éÐ~x ÚUÐ 486

px{bi pHÐÚØ /ëË}bUÐ x{= ÓÐØ}aY : phAĆ]ÉøÐ _ 487
{gCÐ ÓnicY : ph=}_UÐ p`dUÐ =Ð 488
<Ð~`UÐ {e7 zhZUÐ {fL pxöfUÐ pöfUÐ gR =Ð 489
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ê

OeTÐ oeG

åv

Øz^TÐ

oeTÐ

émaBÐ n=mS

167 154

2000

1420

28 27

7

HnS Õn"Ð Øe7 .Ø

47 44

1997

1423

19

5

ÚZ= hR> nfA .Ø

162 153

2009

1430

67

17

{e7 HnS Õn"Ð Øe7 .Ø

43 39

1997

1423

19

5

ï}TÐ|UÐ ØÐkR {e7 .Ø

140 130

2001

1422

34

9

Hn!Ð ÜnL B ~x~_UÐ{L .Ø

123 111

2002

1423

38

10

ïE`É x{UÐ Úi .Ø

17 6

2010

1431

69

18

hUÐ =Ì ÜgT {hIÚ .Ø

145 127

2009

1430

66

17

ën_fUÐ ÊnRí .Ø

24 6

1999

1420

26 25

7

hdB x{UÐ Ø5L .Ø.Ì

120 111

2002

1423

37

10

ÕíÚ{xÎ BúÐ

19 6

2004

1425

47

12

Ć= ML {hUÐ {e7 .Ø.Ì

5 4

2003

1424

41

11

phQÛ = x{UÐ~L .Ø

171 160

2005

1426

49

13

M_f= ënxÛ= {e7

87 76

1994

1415

7

2

pKn=Ì ÚÐ~i .Ø

90 71

2003

1424

41

11

Òí}L {1Ì Òni

55 45

2006

1427

53

14

96 89

2002

1422

36

9

22 17

1999

1419

24

6

hdB x{UÐ Ø5L Ø.Ì

5 4

2007

1428

57

15

phQÛ = x{UÐ~L .Ø

76 70

1997

1418

18

5

adR í{L {e7 .Ø

45 38

1995

1415

8

2

SÐUÐ {e7 {hUí

5 4

1999

1420

26 25

7

pdCÐ }x}Ļ pþhw

16 8

1993

1414

3

1

Ó5hdJ ïÛnQ .Ø

186 185

2000

1420

28 27

7

a][Y 3nH Õn"Ð .Ø

181 147

2010

1431

70

18
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NedCÐí Ñ}_UÐ ÊnJúÐ {fL ënfHúÐ oJ 490
õ fQõ =nT éĆB Y ï}ebô UÐ {fL {d!Ð oJ 491
fYí
fh>ĆUÐ o]UÐ : ì}?Ìí SÐ}_UÐ o]UÐ 492
phdwn!Ð : o]UÐ 493

ïØĆhCÐ PL ©nUÐ/ ï}4Ð ÜØnUÐ ë}bUÐ : n_UÐ W_UÐ : o]UÐ 494

gbaUÐ nf?Ð}> : o]UÐ 495

phiË}bUÐ fUÐ ànfHÐ ýÐ}J 496

W_UÐ : phYĆHüÐ ÒÚ5_UÐ : {f4Ð ÊnZiüÐ ýÐ}J
n@ÙeiÌ odA ©5_UÐ

êgaY : pHÐÚØ (ê1187 åw583) N]A OÎ x}]UÐ
hd[UÐ í~`dU phYĆHüÐ pYínbCÐ FL {g!Ð Ync>

497
498

eS}UÐ eCÐ Ênf= :©íGcUüÐ ed_UÐ PfUÐ x}J 499
phiË}bUÐ ÓÐÊÐ}bUÐ : ân>üÐ Ò}wnK 500

(phAnRÐ) ÑnHúÐ hZ> / x{UÐí d_UÐ : ]fUÐ Ò}wnK 501
-}_UÐ ÔÐGUÐ : ÓÐWCÐ Ò}wnK 502

(hbĻ) \aUÐ = {eC ;æ}^ö UÐí æ}^ö UÐ 503

©5_UÐ W_UÐ : }ýÐ~!Ð pfx{Y : p_[UÐ phZh_CÐ æí}^UÐ 504

ïí}L énSÎ {e7 .Ø pxö Únh_CÐ ,~hö UÐ ,ç{fUÐ :ýÐí}UÐ ï{bfUÐ Ñn]#Ð : phdH }wÐK 505
A ë5hdH {e7

1}UÐ{L ëni{L .Ø
ïÚí{UÐ

Ò}LnI phbZY{UÐ phiLnUÐ pZýnL 506

phedUÐ ÓnSĆ_UÐ zxÚn> : ÓÐ kY :ÒÚínCÐ îbUÐí êĆHüÐ 3nL 507
(phAnRÐ) ?ënhbdx Y ed_UÐ rUÐí -}_UÐ 3n_UÐ 508

.åw(1093 1030) ìÚn?Ëí >nhA ;ïØÐ{`UÐ ÚØnbUÐ{L 509
(bCÐ ïYúÐ }LnZUÐ) <dUÐ ênª = āÐ{L 510
êd_UÐ êÌ ph=}_UÐ 511

({bií ß}L) hR ënwx :©nCúÐ çPedU ph=}_UÐ 512

ÓÐÚnYüÐ pUí{U rx{"Ð ]UÐ zxÚnUÐ ænZT :ÑnT ß}L
Ò{CÐ ph=}_UÐ

ïF]UÐ fh"Ð ÚØnbUÐ{_U ; IÐ nY N= ç}aUÐí ZUÐ ç}L
.(hbĻ) – "åw1032Ó"xPUÐ ênbCÐ ênYÎ cCÐ _RnZUÐ
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ê

OeTÐ oeG

åv

Øz^TÐ

oeTÐ

émaBÐ n=mS

41 33

2009

1430

65

17

ïWCÐ èíFY . Ø

45 25

1997

1418

17

5

çĆA ënA .Ø

97 85

2007

1428

59

15

}bIÌ {1Ì

17 6

2006

1426

52

13

©ÐTnB ënB }Sn= {e7 .Ø

154 133

2001

1422

35

9

ÚØnbUÐ{L {1Ì ÚØnbUÐ{L

158 142

2008

1429

63

16

{e7 HnS Õn"Ð Øe7 .Ø

146 140

2001

1421

32

8

{e7 HnS Õn"Ð Øe7 .Ø

149 142

2005

1426

51

13

{e7 HnS Õn"Ð Øe7 .Ø

113 77

2006

1427

53

14

125 100

2003

1424

43

11

142 136

2002

1423

39

10

Øe7 Hx .Ø

44 37

1995

1416

9

3

E[i {hCÐ {L .Ø

67 60

1997

1417

16

4

ETn= Øe7

57 32

2010

1432

72

18

31 6

2010

1432

72

18

pxEe p_+ = ë5L .Ø

70 63

1997

1418

18

5

Ü{fgCÐ ÚØnbUÐ{L {1Ì

33 6

2008

1429

62

16

hL {e7 {e7 {e7 .Ø

77 72

1994

1414

4

1

Ñ~L {UnB

51 46

1993

1414

2

1

ãn[UÐ DhU .Ø

191 145

2006

1427

53

14

xíÛ ML .Ø

19 14

1996

1417

14

4

}LUÐ ëÛnY .Ø

91 88

1994

1415

7

2

.nY~@ ênA

112 90

2001

1422

34

9

©Ð{gZCÐ {1Ì {UnB .Ø

123 104

2010

1432

72

18

}x{bUÐ {L Rn"Ð .Ø

émaBÐ

p=ÚnbY pHÐÚØ phT}e!Ð phxUÐí phYĆHüÐ ÚZ_UÐ 515
zxÚnUÐ ëÐ{hY : ïÚn\"Ð Ñ}_UÐ Ên]L 516

n@Ùei
?fxØ Ú1 o[QÐ w :ph=}_UÐ OÎ "×nfUÐ" p+}> ÓnbL 517
ð
NhUÉúÐ {fL pxÐí}dU nJ aÉ= b_UÐ 518

(hdĻí ß}L) ég6 UkC :ÊĆ\aUÐ {fL {[aUÐ dL : ÊĆb_UÐ pdhbL 519

YĆHüÐ -}_UÐ o]UÐ : ph]UÐ Ón>nfUn= ënJUÐí êÐÚíúÐ ÕĆL 520
YĆHüÐ -}_UÐ o]UÐ : ënJUÐ :êÐÚí±U AÐ}!Ð ÕĆ_UÐ 521
YĆHüÐ -}_UÐ ÔÐGUÐ : _h]UÐ ÕĆ_UÐ 522

ML Øe7 {1Ì .Ø

ï}ýÐ~!Ð ¢UÐ Hnbd= = -}_UÐ zhZUÐ FbUÐ égCÐ {hgZUÐ pYĆ_UÐ

ML Øe7 {1Ì .Ø

=Ð }wn]UÐ {e7 zhZUÐ yd[CÐ phLÐ{UÐí Ø{CÐ pYĆ_UÐ

ïínhL
ïínhL

{L Ñb_x a][Y .Ø
fUÐ
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YĆHüÐí -}_UÐ ÔÐGUÐ DL ána"Ð : ì}?Ìí ÚInL

523
524

YĆHüÐ -}_UÐ ed_UÐ ÔÐGUÐ : pT}"Ð dL 525
YĆHüÐ -}_UÐ Ñn"Ð dL 526

YĆHüÐ -}_UÐ ÔÐGUÐ : nAĆ]ÉÐí p`U :h"Ð dL 527

ph=ÚíúÐ p\gfUÐ WL Úg^= L hTí -}_UÐ d_UÐ
ngdwÌ Y ÒØngI

528

xí{UÐ Ú]>í ÒjZfUÐ YÐL phYĆHüÐ Ò{hb_UÐ dL 529
NedCÐ Ñ}_UÐ {fL x{_UÐí ÓÐ~daUÐ dL 530
{x{UÐ ÒÚí¦í {hdbUÐ N= êĆcUÐ dL 531

phYĆHüÐ ÒÚn\"Ð : ngJnfHÐí ìnhCÐ dL 532
-}_UÐ ýn?UÐ dL 533

pUnHÚ hbĻ Y YĆHüÐ nf?Ð}> : h?UÐí ýn?UÐ dL
ïíÐ~edU ýn?UÐ dB DL ýnaUÐ hfUÐ

534

-ØúÐ f!Ð SYí Ñn]#Ð hdĻ dL 535
ph=}_UÐ ph]UÐ ÓnaUkCÐ : yxPUÐ dL 536
Úni±U ë=fCÐ Ê5d_UÐ 537

Ê : piÚnbY pHÐÚØ ïÛnA hií ETn= {1Ì ML
( ÒEBúÐ Ò}[UÐí ,ìnYĆHÎ Ëí) NxÐí}UÐ

538
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�إلى
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ê

OeTÐ oeG

åv

Øz^TÐ

oeTÐ

émaBÐ n=mS

88 81

1994

1415

5

2

pKn=Ì ÚÐ~i

106 100

1997

1418

17

5

<nbUÐ {he"Ð {L

95 83

2007

1427

56

14

Únc= Hx .Ø.Ì

130 114

2006

1426

52

13

{e"Ð ~ýnR {xÛ

44 26

2006

1427

53

14

ØdhY = YöĆH ÚØnbUÐ{L .Ø

36 26

1995

1416

11

3

ïØUCÐ {h_H {e7

131 125

2000

1421

31

8

ëÐ{_T £nfUÐ {L .Ø

98 96

1996

1417

13

4

?QFUÐ a][Y çÐÛ}UÐ{L

41 31

2010

1431

70

18

J {e7 a][Y .Ø

107 92

2007

1428

57

15

ïíÐ{gaUÐ ë5hdH {UnB .Ø

65 64

1995

1415

8

2

Inw Ún8 .Ø

11 4

1994

1415

7

2

oh]#Ð ênA .Ø

73 61

2009

1430

66

17

ÒØnbL= ÚØnbUÐ{L

81 74

1995

1415

8

2

ëna@úÐ =Ì {e7 .Ø

75

2006

1427

54

14

<Ć4Ð "Ð .Ø

132 130

1996

1417

15

4

Ó5hdJ ïÛnQ .Ø

103 100

1996

1417

14

4

Ó5hdJ ïÛnQ .Ø

55 38

2004

1425

45

12

}wnJn= hL = .Ø

5 4

2005

1426

50

13

phQÛ = x{UÐ~L .Ø

48 22

2010

1431

71

18

ĿhR āÐ Ên]L .Ø.Ì

5 4

2005

1426

49

13

phQÛ = x{UÐ~L .Ø

199 155

2003

1424

42

11

Yn\UÐ yUnÉ >nA .Ø.Ì

65 58

1994

1415

6

2

M_UÐ ên=

66

77 63
191 164

1996
2006

1417
1427

13
55

4
14

ÚØnbUÐ{L {1Ì ÚØnbUÐ{L
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émaBÐ

pbh?í Ynw DL 539

à]CÐ iÐxØí feó hó UÐ Òô Úó 5ó Lô 540

pHÐÚØí hbĻí + -}_UÐ ì}_I :ênhö #Ð }eL 541
êĆHüÐ Ú{É : ÊnS {Y ëÐ}eL 542

ph=}_UÐ phehd_UÐ : pY{bY ënb>üÐí ênCüÐ N= hdUÐ phdeL 543
ph=}_UÐ Ò{AUÐí px=GUÐ phde_UÐ 544

nfhH =Ð {fL a]Un= pxnf_UÐ 545
.(Ò{h[S) ëfCÐ ÒØL 546

pxÚn\A ÒÚí¦ ÔÐGUÐ OÎ ÒØ_UÐ 547

}Bùn= E?jUÐ @Ì Y phYĆHüÐ pRnbUÐ phCnLí pC_UÐ 548
(Ò{h[S) -}_UÐ à]CÐ p=}Q 549

phinTI Ò{h[S : phfR p_Cí ph=n«Î p=}Q 550

ÓnHnhUÐ {bií ÓnYÐ}cUÐ {hxj> N= Rni = pbL éA ÚØn[CÐ ßeQ 551
= {e7 āÐ{L -ú ;ýn?UÐí êncAúÐ pR}_Y : ýnaUÐ
(ß}L) "åw763Ó" ľabUÐ {IÐÚ

552

]fCÐí fUÐ N= pSĆ_UÐ yh[>í -ÐÚnaUÐ 553

(Ò{h[S) pZxÚ -Ì }eL ÖíÚ OÎ :}=nfCÐ ÜÚnR 554

(Ò{h[S) @Gx ÜÚnR 555

i = UnY }cR : ÒÊÐ}S – ïÚn\"Ð âíPCÐí phdLnaUÐ 556
(phAnRÐ) ÊÐ{gZUÐ ÑniÎ OÎ ÊnhHÐ DL VCÐ Y x{Y ÒnR 557
ënTn= : SÐUÐí px}^fUÐ N= îaUÐ 558

(phAnRÐ) ?nYx Ø_> w ... p_ýn\UÐ pÉ}aUÐ 559

©nhZUÐ ML = āÐ {L }c= -ú ;Ên^UÐí Øn\UÐ N= ç}aUÐ

.(hbĻ) "åw797Ó" MÉCÐ

560

Mwn!Ð ÔíÚCÐí ph=}"Ð ýn\aUÐ 561

peh^_UÐ ÓnxùÐ Y hR ØÚí nYí dwÌí xPUÐ d_UÐ \R

-Ì = {e7 : í ;peh!Ð Ún?ùÐí pex}cUÐ ÚnBúÐí 562
.(hbĻ) "åw986 Ó"}c=

©nTÚ~UÐ A hdB .Ø.Ì
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phYĆHüÐ ÒÚ5_UÐ bR 563
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Óm`ZTÐ

ê

OeTÐ oeG

åv

Øz^TÐ

oeTÐ

émaBÐ n=mS

2004

1425

45

12

M!Ð {e7 {1Ì

2006

1427

54

14

ØÐ{gY E=~UÐ

18 6

2009

1430

67

17

ï}e_UÐ çíÛ}Y .Ø

56 39

2011

1432

73

19

nx =Ì {hgI ën"Ð .Ø

77 66

1999

1419

24

6

65 55

2002

1423

38

10

ØÐ}Y {e7 ÓnT}= .Ø

95 89

1996

1417

13

4

©nQÐØ ên=

88 61

2010

1431

69

18

ìddL x{UÐ~L ëÐ{xÛ

58 52

1993

1414

2

1

¢fgUÐ haL .Ø

61 58

1993

1414

1

1

ënx}UÐ {UnB

90 63

2000

1420

28 27

7

:L x}cUÐ{L .Ø

21 6

2010

1431

71

18

ëh_= Øe7 gH .Ø

82 74

2004

1425

46

12

<Ć4Ð "Ð .Ø

54 40

1999

1420

26 25

7

Ó>ni . ê é Ćw

82 61

2010

1431

71

18

pdcUÐ Øe7 ÑnwUÐ {L .Ø

56 44

2001

1421

33

9

ØL ãndI .Ø

144 113

2007

1428

59

15

hÉUÐ ï}R .Ø

13 6

1998

1419

23 22

6

hdB x{UÐ Ø5L Ø.Ì

98 95

1995

1416

10

3

Yn\UÐ yUnÉ >nA .Ø.Ì

120 114

1993

1414

3

1

QÛ y>nR {e7

82 75

2003

1424

43

11

Ónx}B yUnÉ

93 88

2001

1421

32

8

ïí}L énSÎ {e7

62 58

1997

1418

18

5

Ý1 = {1Ì a][Y .Ø

101 97

2001

1422

35

9

ænbUÐ {e7 }a_@

195 194

2001

1422

35

9

{e7 {1Ì ph]L .Ø

120 117

1997

1418

18

5

hd"Ð {L x{UÐ 7.Ø.Ì

122 112

2003

1424

42

11

hcZUÐ ën_+ ML .Ø

37 16

118

87
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émaBÐ

bCÐ çnRËí ph¶ÚnUÐ ÒECÐ YĆHüÐ }caUÐ 564

(n@Ùei nfhH =Ðí ï{dUÐ) NedCÐ ÊnJúÐ {fL ï=GUÐ }caUÐ 565

pf@{UÐ ÒÊnÎ Y^fY éĆB Y ©nedUÐ ï}bCÐ {fL ï{b_UÐ }caUÐ 566
phR}_Y p=ÚnbY ëí{dB =Ðí JnZUÐ N= YĆcUÐ }caUÐ 567

phQÛ = x{UÐ~L .Ø ï}4Ð Yn#Ð ë}bUÐ [fY OÎ ëÐíEbUÐ ÊngbR {fL ï{ÉnbCÐ }caUÐ 568
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©Ð{@UÐ Ü{"Ðí YĆHüÐ aUÐ 569

(í}=üÐ çÚí) YnB}UÐ x}_UÐ R 570

yd][CÐ Ò}TÐÙ : }aA ï{bfUÐ ÔÐGUÐ : -n]#Ð aUÐ 571
p?Ð{"Ð {_= nYí pUnÉúÐ N= ÒÚ5_UÐ R 572

(ß}L){x~UÐ Ø_H {UnB pcY : Ò}RÐCÐ pdhÉúÐ ÓnJ]CÐ Ü}gR 573
pinx= ÚS}bUÐ OY {xÛ = {1Ì pxíÐÛ ÓnJ]8 Ü}gR

}ýÐ~!Ð pf>n= pxøí

574

Òí{bUÐ h@ pLnfÉ : pfUÐ gR 575

-ÐÚnaUÐ Wi -Ì {fL nwÚ]>í p`dUÐ ÉÌ : 576
@n_CÐí yd][CÐí ox}_UÐ : 577

n4 æí}A ø ÓÐÉÌ ph=}_UÐ p`dUÐ : 578
ox}`UÐí :nbUÐ yd][CÐ : 579

phYĆHüÐ ]HUÐ Ú[_UÐ : ph_h]UÐ ÔØÐ"Ðí ÔÚÐcUÐ ph¶Ún> : 580
pxÚí¦ Ón^AĆY :êĆHüÐ ÒÚn\A : 581

ï{h=~UÐ }c= -ú pYn_UÐ " ÑncU Ò{x{@ pJ]8 Ê : 582
ph=}_UÐ ÓnxÚí{UÐí [UÐ ß}_Y : 583
ì£nfLí énaJúÐ ÑØÌ êgaY : 584
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(hbĻ) "ï}ýÐ~!Ð ÚØnbUÐ{L EY±U ph¶Ún> pbh?í" pxÐ{UÐ Hn7 692

(ënTn= {f4Ð) px{f4Ð ÒÚnbUÐ I : ph=}_UÐ ÊÐ}_I ÒnTn7
ï{hdbUÐ -}_UÐ }_ZUÐ

©n=nhUÐ Ñ}_CÐí xØíí Ð~hU phcx}YúÐ pAnUÐ Y ÒÚín7
(ÚÐA) .ÐÚnwn>i TÌ =i
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710
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720
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ÚT{UÐ Y ÊnbUí ,TGUÐ 3n_UÐ Ô=í phi5_UÐ ÓnHÐÚ{dU ïWCÐ ~T}CÐ
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725

hcaUÐ {bi @Ux{xúÐ Ø{_UÐí {bfUÐ px~T}Y 726

(hbĻ) ï|YGUÐ hc"Ð ML = {e7 āÐ{L -ú ;phfUÐ ëjI : pUjY 727

pxd_UÐ pUí{UÐ {gL DL phAĆÉüÐ pT}"Ð : ph=}`CÐ pYnbCÐ pªnY 728
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133 122

2004

1425

47

12
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(phAnRÐ) ënhL {wnI {f4Ð : ëedCÐ 735
ph=}_UÐ p`dUÐ : SnbIüÐ }caUÐ ÒEY 736
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ph?Ð}> édAí çÚUÐ pLnfÉ : Ò£n_Y ÓĆcZY 738

Ñ}_UÐ Ónhnx}UÐ Ê5dL {fL nwØÐ{YÐí ÓnxÛÐCÐ pdcZY 739
(phAnRÐ) phýnQ`UÐí phed_UÐ N= yd][CÐ pdcZY 740

ÑnT : px`dUÐí pxfUÐ (åw637 Ó) :CÐ =Ð ÚØn[Y

"ên/ -Ìí fCÐ Ö : ên^fUÐ"

741

ëË}bUÐ êncAú Yn!Ð ìEa> : J}bUÐ ÚØn[Y 742
An[UÐ ÑnT : <ø{UÐ yd][CÐ 743

ï}_CÐ ÊĆ_UÐ -ú ëÐ}a`UÐ pUnHÚ : ï`dUÐ yd][CÐ 744

ohd`>í }caUÐ é5LÎ N= -}_UÐ _CÐ : .nfUÐ yd][CÐ

"Òn\_UÐ Ón_e6 _U pHÐÚØ" Þn[BøÐ

745

ÓÐÊÐ}bUÐ oT : ÊÐ}bdU ÛY}UÐí Ónd][CÐ 746
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747
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pYn_UÐ cY : }ahfUÐ <ÙnZUÐ zhZUÐ pYĆ_UÐ Y 749
phYĆHüÐ ÓnHÐÚ{dU ØÚaTÐ ~T}Y }x{Y Y 750

ÑØúÐ :í ëË}bUÐ : dHí hdL āÐ DÉ fUÐ p>n_Y 751

naUÐ aA -Ì pÚn_Y ;ýÐ}`]UÐ phYĆU ph=}`CÐ ÓnÚn_CÐ 752
éÉúÐ dL ÔÐ}> hbĻí ëí£n_CÐ 753
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155 �آفاق الثقافة والتراث

755

35

Óm`ZTÐ

ê

OeTÐ oeG

åv

Øz^TÐ

oeTÐ

émaBÐ n=mS

88 71

2002

1423

37

10

āÐ{L NHnx ~x~_UÐ{L .Ø

41 24

2007

1428

59

15

hdB hL5HÎ nR .Ø

46 40

1994

1415

5

2

zhZUÐ æÚnL

71 64

1996

1417

14

4

}ahfUÐ Ò{h1Ì .Ø

119 108

2007

1428

57

15

rh`df= ©nhZUÐ .Ø.Ì

179 168

1999

1420

26 25

7

_h=}UÐ ïÚi hL5HÎ .Ø

172 163

2002

1423

39

10

Yn\UÐ yUnÉ >nA .Ø.Ì

122 115

2002

1422

36

9

Ø_UÐ hwÐ}=Î ên=

67 59

1993

1414

2

1

Ñn[S {hUí .Ø.Ì

71 60

2001

1421

32

8

¡}bUÐ ë5hdH

12 8

1994

1414

4

1

fhinYGUÐ êĆUÐ{L .Ø

33 20

2007

1428

58

15

ïÚn= Úna`UÐ {L {hH

207 169

2006

1427

54

14

1}UÐ{L ]x =

126 112

2003

1423

40

10

ênª {e7

63 54

1995

1416

11

3

Únc= Hx .Ø

199 171

2008

1429

60

15

82 72

2008

1429

62

16

pxEe p_+ = ë5L .Ø
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(p+}> ) . }exÐ}T.é x@ :hUj> ph=}_UÐ p+GUÐ :
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784
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791
792
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OeTÐ oeG

Øz^TÐ

oeTÐ

émaBÐ n=mS

Óm`ZTÐ

ê

25 17

1993

1414

3

1

LnH ên= {1Ì.Ø

38 25

1994

1414

4

1

LnH ên= {1Ì .Ø

15 6

2001

1422

34

9

Yn\UÐ yUnÉ >nA .Ø.Ì

108 85

2008

1429

60

15

7 ØÐ@ {e7 {1Ì

71 57

2008

1429

62

16

eIn4Ð hR> {=nL .Ø.Ì

148 131

2006

1427

55

14

cUnCÐ dY êÛø 6 .Ø

131 123

2003

1424

42

11

HnS Õn"Ð Øe7 .Ø

172 160

2004

1425

46

12

Øe"Ð A {e7 .Ø

27 19

2006

1427

55

14

36 32

1995

1416

9

3

x~UÐ dö Y .Ø

56 46

1997

1418

17

5

{h_H āÐ EB

57 53

1996

1417

13

4

An[CÐ {1Ì .Ø

41 30

2001

1421

32

8

eL{UÐ {e7 .Ø.Ì

18 6

2001

1422

35

9

ïí}L énSÎ {e7 .Ø

44 35

2005

1426

49

13

ëÐ{1 }eL .Ø

70 69

1997

1418

19

5

}ahfUÐ <ÙnZUÐ

214

2001

1422

34

9

ÑngI= pahdB {1

5 4

2004

1425

46

12

phQÛ = x{UÐ~L .Ø

76 53

2010

1431

70

18

72 59

1998

1418

21 20

5

123 103

2009

1430

67

17

75 57

1997

1418

17

5

{1Ì ML .Ø

94 85
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1429
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émaBÐ RÚ

émaBÐ n=mS GÐ

815 792 358 169 114

ýn]UÐ hwÐ}=Î éØnL éng=Ð

107

dY {1Ì hwÐ}=Î

856

dQíÌ EYÌ hwÐ}=Î

754

InIÚ= hwÐ}=Î

378

æĆ_UÐ hdB hwÐ}=Î

827

x}cUÐ{L hwÐ}=Î

379

í}T hwÐ}=Î

351

ehU{UÐ o[Y hwÐ}=Î

852

E#n= inw }wÛÌ =Ì

890 808 647

āÐ {_H {UnB }c= =Ì

599 471

{e7 }c= =Ì

380 115

ML b@Ì

608 261 119

{e7 hdB êĆAÌ

847 269

x}cUÐ{L {1 hL5HÎ {1Ì

939 517

}bIÌ {1Ì

271

xnUÐ {1Ì

739

ïíĆcHUÐ {1Ì

219

ï{h_UÐ {1Ì

752

SÐ}_UÐ {1Ì

214

ï}gaUÐ naUÐ {1Ì

928

An[CÐ {1Ì

819

ÔÚÐUÐ {1Ì

918 917
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894 697
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345

ï}a_@ {1Ì

830

¢he#Ð A {1Ì

596

ï}cI {UnB {1Ì

738 201

āÐ {L {h_H {1Ì

731

Ú5L {e7 {hH {1Ì

19

oUnJ {1Ì

530 193

Ü{fgCÐ ÚØnbUÐ {L {1Ì

433

{e7 ML {1Ì

146

Inw }eL {1Ì

913 524 523 462 355 315 147

ïínhL ML Øe7 {1Ì

841

Hx nR {1Ì

84

êí}T {1Ì

893

]@ é5T {1Ì

564

M!Ð {e7 {1Ì

920 310

7 ØÐ@ {e7 {1Ì

67

x{UÐ dL {e7 {1Ì

38 37

ÚgZY {1Ì

759 258

}ahfUÐ Ò{h1Ì

499 343

ÕíÚ{xÎ BúÐ

295

ÜchL BúÐ

170

{e7 ë5hdH xÚØÎ

284
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469
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h² {e7 ê}TÌ
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749 725
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q=n? exÌ
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817 361
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241
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826

íÛ}UÐ }a^Y A

683 198

ïÛnY pfA

394

Rn"Ð {L ì{L ~_CÐ {L fA

135

_h=}UÐ {AÐUÐ{L Ú{hA NfA

156

p_+ NA

653

e^LúÐ 1}UÐ haA

199

EZ= {e7 haA

741 41

ë5hdH Øn1 hdA

684

3nUÐ {Uí āÐ ìn1

933 420 152

ÑngI= pahdB {1

14

ÜÚnR =Ì Ò~1

491

ÚZ= hR> nfA

621 443

ØÐ{A = h+ nfA

473

.S}S hwÐ}=Î ënfA

537

©Ð{gZCÐ {1Ì {UnB

5

{hiÛ {1Ì {UnB

63

LØÐFUÐ {UnB

573

ënx}UÐ {UnB

153

ÜĆaY ML = {UnB

727 266

ï}wÛ {UnB

548

ïíÐ{gaUÐ ë5hdH {UnB

722 532 35

Ñ~L {UnB

216

}Sn= paU {UnB

481

ïính_UÐ hdB Ø_Y {UnB

112

é{_Y {UnB
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311
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h4Ð {h_H {e7 hdB

145

xPUÐ āÐ EB

927 412

{h_H āÐ EB
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ýn]UÐ ix ëiÙ

13

.ÐíÚÛ y=ÐÚ

615 254

ïíÐ}`CÐ āÐ {L y=ÐÚ

812

px}L = phÐÚ

448

ÕÐUÐ NA {h_H p_RÐÚ

837

ïíÐ}UÐ ~x~_UÐ {L ënTÐÚ

907

oh]#Ð āÐ{L jIÚ

848

E_I = EZ= {hI}UÐ

181

ohd= {hIÚ

305

ïíÐ{e"Ð ML = {hIÚ

496

hUÐ =Ì ÜgT {hIÚ

706

ÝÐÉ nÚ

140

aÉ}CÐ ÑnwUÐ {L q_RÚ

96 95

æhdL hRÚ
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283
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émaBÐ n=mS GÐ

844 843

hdB hR> ënxÚ

565 161 7

ØÐ{gY E=~UÐ

47

ëÐ{h1 EwÛ

828

ÒÚ`= ïíÐí~UÐ

327

hbaUÐ yUnÉ {xÛ

542

{e"Ð ~ýnR {xÛ

571

ìddL x{UÐ~L ëÐ{xÛ

591

#Ð }eL 3nH

660

ïÚ[fCÐ Ún@ ML YnH

226

©n_UÐ cY YnH

392

KnT ïEY YnH

348

ënhI éË phYnH

73

dB }wnH

87

pSĆR= NA = {_H

774

ïíĆcHUÐ {h_H

891

ein`UÐ {h_H

282

ÚnI E`[UÐ = {h_H

633

heH x}cUÐ{L êĆH

786

ïdUÐ :}4Ð {e7 pYĆH

222

x_UÐ ML = ën]dH

64

Ú5L hdH

765

¡}bUÐ ë5hdH

157

dB ë5hdH

881 23

dQíÌ hwÐ}=Î ĆY ë5hdH
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Ñ7 ehdH
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603 593 11

[haUÐ AíÚ }eH

390

yhÉ pheH

609

xPUÐ {1Ì EeH

806 177

ïÚí{S EeH

359

Ün]H x{UÐ i EeH

575

ëh_= Øe7 gH

605

x]UÐ çÛÚ {hUÐ

767

ïÚn= Úna`UÐ {L {hH

932

}ahfUÐ <ÙnZUÐ

483 154

<~TÚ{UÐ ë5hdH î|I

166

rh`df= xPUÐ

579

ØL ãndI

902

x{UÐ é5T x{UÐ eI

760 164

rh`df= ©nhZUÐ

182

ïØÐ{`UÐ af"Ð éĆ@ zhZUÐ

375

Ün={UÐ Hx çØnÉ

428

M_UÐ {1Ì yUnÉ

905

Mhe!Ð Ú{hA yUnÉ

584

ÓnhH}B yUnÉ

872

ïE\#Ð ÜnL ï{gY yUnÉ

421

ï{xw yUnÉ

285

p=}S = Hx yUnÉ

850 787

MhZUÐ hwÐ}=Î ÖnÉ

234

Yn1 Øe7 É

620 123

eheUÐ yhÉ
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257

Wi = EZ= x{[UÐ

22

ÚÐ}@ ÖĆÉ

788 347 191

ï{h_UÐ NA ÖĆÉ

871

ën]dH R çÚnJ

849

ïÚe_CÐ {e7 = }wn]UÐ

730

ÚngfUÐ çÚnJ æÐ}J
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Ć_Y éĆJ

324

{hL B J

674 673

oh]#Ð £ni NHnx J

790 436

xPUÐ ML oh]UÐ

916

ïínf"Ð }cÉ {e7 }wnK

470 306

}gKÌ {1Ì ÚgK

921

eIn4Ð hR> {=nL

758 125

"Ð āÐ {L zhZUÐ æÚnL

416 217

ïFÉ A }YnL

426

ML ëÐ{hL }YnL

249

E[i Ò{xnL

887 16

pdhAÚÌ ÜnL

92

ïÚÐ}!Ð ÜnL

789

ÜnL hd"Ð {L ÜnL

330

"n[UÐ a][Y ÜnL

450 292

×Ð}!Ð ©nw ÜnL

675 272

J5_!Ð êĆU Ð {L

616 172

ëngi UüÐ {L

723

YkCÐ EYúÐ {L
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émaBÐ n=mS GÐ

239

1}UÐ {L Ún!Ð {L

878

hiúÐ hc"Ð {L

540

<nbUÐ {he"Ð {L

908 237

pYÐ}4Ð āÐ {L = {he"Ð {L

188

Ýn=Ø {he"Ð {L

747

ëí{1Ì \aCÐ = Un#Ð {L

377 190 42

ïØn1 Hn@ #Ð {L

281

ë5L {1Ì 1}UÐ {L

389

ï{Un#Ð 1}UÐ {L

340

ën]UÐ çÐÛ}UÐ {L 1}UÐ {L

388

ÕÐ}R 1}UÐ {L

670 646 645 644 643 642 641 640 639 456 134

911 864 857 823 687

ÚR}R 1}UÐ {L

229

Ñ}_UÐ ×Ì hA}UÐ {L

783

ïín]_UÐ hA}UÐ {L

88

hdB çÐÛ}UÐ {L

279 200

êS çÐÛ}UÐ {L

546

?QFUÐ a][Y çÐÛ}UÐ {L

882

ï{x~UÐ ë5dH éH}UÐ {L

766

fhinYGUÐ êĆUÐ {L

320

ên_UÐ xPUÐ {e7 êĆUÐ {L

797 698 478 332 331 17

ïÚínUÐ ~x~_UÐ {L

494

Hn!Ð ÜnL B ~x~_UÐ {L

756

āÐ {L NHnx ~x~_UÐ {L

903 895 180
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ox{UÐ Øe7 h^_UÐ {L

163

B 1}UÐ {L hd_UÐ {L

773 702 701 562 519 425 414 405 208 130 85

822 802

َك َّ�شاف
مجلة
«�آفاق
الثقافة
»والتراث
من
)1( العدد
�إلى
العدد
)73(

ÚØnbUÐ {L {1Ì ÚØnbUÐ {L

373 372

8ÐØ ÚØnbUÐ {L

853 799 798 668 617 12 2

pYnYÛ ÚØnbUÐ {L

811 745 543

ØdhY = YĆH ÚØnbUÐ {L

189

Öí{hR ÚØnbUÐ {L

625

haI {e7 êhbUÐ {L

693
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historical minarets and domes in Istanbul; such as the Suleymaniye Mosque, the
Sultan Ahmed Mosque (Blue Mosque) and Aya Sophia Mosque, the Mosque of
Sultan Mohammed Fatih (Muhammadiyah mosque), Sultan Bayazid II Mosque, and
Shah Zada Mosque.

Bibliography of the magazine “Afaq Al Thaqafah Wa’l-Turath” from
issue n.1 to issue n.73

This bibliography includes all editorials and articles of authors, manuscripts
verifications, activities, and all what was written in this magazine from its first issue
to its seventy three issue arranged in alphabetical order including: the research title
then the name of the author, followed by the volume and the issue numbers of the
magazine, then the date both Hijri and Gregorian, followed by the page numbers
which included these researches. The researches were renumbered with sequential
numbers on the first column of the table. As I posted in the end of the bibliography
an appendix stating the names of all authors arranged on alphabetical way as well,
and in front of each one of them the number of their researches; as stated in the
bibliography mentioned above.
This bibliography is divided into two categories: the first one is arranged according
to the title of the research, and the second is arranged according to the names of
authors in order to facilitate access to the required.
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Abstracts of Articles

Dr. Yunis Kadury Al Kubaisy

Senior minister, the Seljuk’s royal system the owner of the regular
schools experience - Attempting to develop education in
Muslim world

Abstracts of Articles

Dr. Ali Ajekko

This research highlights a feature of Islamic civilization in the process of education
care and its foundations, until it become a standard to all nations, the researcher
took as model the minister: royal system of the Seljuk, he presents a biography
of the minister, as well as his origins and stages of development until he reached
the ministry, and how he was as a minister and a man of the State, his method of
political and management in state affairs, and how he founded the regular school
in Baghdad showing its objectives and its famous savants, and the statement of a
system for study, and its library, the most famous students, as among the factors
which led success the experience of regular schools by choosing the best places to
set up and the selection of distinguished teachers and determine methods of study
with the unwavering financial support, as he mentions a methods of appointment
and dismissal of teachers, they level, they certificates and licenses, employment and
job opportunities for graduates.

The historical building of minarets and domes in major mosques at
Istanbul city in Turkey
Hosni Abd Al Hafiz

One mosque may have more than one minaret and one dome, it has been known
that the mosques of Istanbul in Turkey using a beautiful Ottoman architecture style,
this research highlights the nature of the minarets and domes and its evolution through
history and characteristics that distinguish them, with a focus on the Ottoman style,
in particular, through the full description of the models relating to the most famous
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the action of sources and its derivatives, he arguments with the explicit grammarians
subject on this issue, as well as he stated they insinuation regarding this subject
giving an example for all of this issues in which there is an impact of act or source
and its derivatives from the name of subject, the name of effect, the adjective, the
name of preference, and others. The researcher concludes that nouns and verbs are
included in the meaning of the event, the event moves from the source to the acts and
derivatives across descriptive derivation.

Meaning between the heritage of the ancient rhetorical and the
philosophies of modern monetary - Aesthetic concept evaluation

The meaning was and still the focus of critical and rhetorical studies, the researcher
mentions that it can be sure that there is no resolve in the sense of meaning in
literature, whether in ancient times or modern, and this meaning still not appropriately
assimilated, this research contains the concept of meaning in old rhetorical heritage
and the statement of traditional perceptions in case of pronunciation and meaning
and it has been supported by statements of many ancient and modern scholars in this
case, then he puts illustrative examples mentioning literal and technical meaning
and the relation between them, as he indicates the rhetoric meaning and the concept
of meaning in modern criticism, the model meaning and orientation of meaning. The
researcher concludes with general evaluation in what he reported in his research.
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Abstracts of Articles

Dr. Tobi Mustafa

divided into three sections, Section I: the vision of the Quran into the request for
livelihood, Section II: Sunnah overview in regard to livelihood request, and Section
III: Regulations of livelihood by Islam. The second chapter includes the trust and
its relation with earn livelihood divided into four sections, Section I: the concept of
trust, section II: The problem of trust and introduction of reasons, Section III: trust
and livelihood, and Section IV: the role of reasons in the disparity of livelihood.
The Third chapter includes: livelihood and its relation with fate and destiny, divided
into two sections, Section I: meaning of fate and destiny, and Section II: faith and
consideration of reasons.

The works of the Orientalist George Vaida on Islamic heritage

Abstracts of Articles

Dr. Abdul Wahid Jahdani

The Orientalist George Vaida is a professor of Jewish studies in France during the
twentieth century, he born in Budapest capital of Hungary in 1908 from a Jewish
conservative family, he went to France in 1928 and studied Arabic and Turkish, he
chaired the Arabic section of the research institute and the history texts in Paris since
its founding in 1940 until his death in 1981, he has a variety of researches in the
field of Jewish studies and Islamic studies, the researcher has gathers his studies on
Islamic heritage then he divides them over years starting from 1933 up to 1985, he
even mentions the published articles after his death.

Morphological interpretation of verbs action, sources and
derivatives actions

Dr. Mahmoud Mohammed Al Hasan

The grammarians said: (Work out in the acts and it is a part of names and
characters), the researcher raises the issue of action of verb and its impacts as well as
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Abstracts of Articles
Doctrinal conversion during the Senhadji Covenant –

AL Hammady AL Ziry - and its impact on the Maghreb East

The researcher introduces briefly the history of the extensive geographic spread
of Islam both westward and eastward, and he states that the causes of divergences
among Muslims which lies in several factors, including those related to faith and
divine attributes, and those related to policy and the Imamate and governance,
including with regard to the provisions doctrine and worship, here the researcher
focuses on sectarianism and how the conversion done during the Senhadji covenant
whom managed the West after the departure of the Fatimids, so they disagreed
them ideologically and politically; The first who did so is Hamad Ibn Belkin AL
Senhadji who manifested the Maliki doctrine and he announced his conversion from
his loyalty to Shia to his loyalty to Sunnah in 405 A.H., after him, came Moeez Ibn
Badis who has proceeded the same faith. This research discusses the doctrinal and
ideological conditions that prevailed prior to this conversion, he points out sectarian
reality: in the era of Aghlabid, in the era of the Fatimids, in the era of the Zirids, and
he explains the separation of Hamad from Fatimids and the emergence of Hammadia
State.

Rules of earning livelihood based on “Rasa’il Al Nour”
(group of booklet)

Prof. Dr. Osama Abdul-Majid Al-Ani

The research includes a brief introduction about the life of Said Al Nawrasy
and three chapters: the first includes the sense of livelihood in Quran and Sunnah
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Abstracts of Articles

Abd El Kader Bou Akkada
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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