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الدرة الم�ضية والعرو�سة المر�ضية وال�شجرة النبوية البن المبرد:
يو�سف بن ح�سن بن �أحمد ال�صالحي  909 -هـجري

Al-Durrah al-Mudiyyah wa al-Arusah al-Mardiyyah wa al-Shajarat al-Nabawiyyah
)By. Ibnul Mubarrid, Yusuf bin Hasan bin Ahmed al-Salihi, (D 909 AH

�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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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث91( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 91 ). Please send back the enclosed receipt of
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
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ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ف�ص ـ ـ ـ ــلية
ثقافي ـ ـ ـ ــة
تراثيـ ـ ـ ـ ــة

دول ـ ـ ـ ــة الإم ـ ـ ــارات العربيـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة

البريد الإلكترونيinfo@almajidcenter.org :
الموقع الإلكترونيwww.almajidcenter.org :
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رقــــم الت�سجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

�سكرتير التحرير
المجلة م�سجلة في دليــــل
�أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

اال�شتراك الم�ؤ�س�س ـ ــات
ال�ســــــنوي الأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب

داخ ــل الإمــارات
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 70درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
 40درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

خـ ــارج الإمـ ـ ــارات
 150درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 100درهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
 75درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

�أ .منى مجاهد المطري

هيئة التحرير
�أ .د .ف ــاطـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة ال�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
�أ .د .حمزة عبد اهلل الماليباري
�أ .د� .سالمة محمد الهرفي البلوي
د .م���ح���م���د �أح����م����د ال��ق��ر���ش��ي

المقاالت المن�شورة على �صفحات المجلة تعبر عن �آراء كاتبيها
والتمثل بال�ضرورة وجهة نظر المجلة �أو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
معهد اال�ست�شراق في �سراييفو بالبو�سنة والهر�سك
تراثنا كان هنا يا ولدي
مدير التحرير ٤
المقـاالت
المفاهيم الرحالة :المداخل �إلى مو�ضوع انتقال
المفاهيم في كتب التراث العربي
د .محمد مريني 6
�آليات �صناعة الم�صطلح الل�ساني الحديث
د .ه�شام خالدي 22
دور تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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معهد اال�ست�شراق في �سراييفو
بالبو�سنة والهر�سك
تراثنا كان هنا يا ولدي
افتتاحية العـدد

ت�أ�س�س معهد اال�ست�شراق ( )Orijentalni institut u Sarajevuفي ربيع �سنة 1950م ب�سراييفو
 عا�صمة البو�سنة والهر�سك التي كانت �ضمن االتحاد اليوغ�سالقي �ساب ًقا  ،-وهو معهد للدرا�ساتاال�ست�شراقية ،وكان في بداية ت�أ�سي�سه معهدًا لت�أدية مهمة ا�ست�شراقية بحتة ،ولكن �أخذت هذه المهمة
في التغير بعد فترة من الزمن؛ وذلك عندما تولى �إدارت��ه الم�ست�شرق �سليمان غروزينيت�ش؛ حيث
تغيرت النظرة للتراث البو�سني ,ف�أ�صبح يدر�س كتراث �أ�صيل ،ومرجع ح�ضاري للأجيال الجديدة,
ولي�س بو�صفه ترا ًثا �شرق ًيا �أجنب ًيا عن �أهل البو�سنة ,ف�أ�صبح المعهد يقوم بدور الم�سئول عن ردم تلك
الهوة التي ف�صلت الأجيال الجديدة عن تراثها الما�ضي زم ًنا طويلاً ؛ وذلك ب�إ�صدار درا�سات و�أبحاث
و�إعادة ن�شر هذا التراث باللغة البو�سنية الحالية ,وبترجمة الم�ؤلفات الكال�سيكية التي كتبت بالعربية
والفار�سية والعثمانية �إلى اللغة الب�شناقية؛ وبذلك ف�إن �أدب الم�سلمين في البو�سنة �أخذ يعود �إلى
الحياة ،ويجري على �أل�سنتهم و�أقالمهم بعد عام 1970م؛ حيث كثرت الإ�صدارات والمختارات التي
تعيد تقديم هذا التراث ،وتعريف الأجيال الجديدة بمحتواه الغني والمتنوع الذي امتد على مدار
� 450سنة تقري ًبا.
ف���إن المنحى الجديد ال��ذي اتخذه معهد اال�ست�شراق في �أهدافه وفل�سفته و�أبعاد �أعماله تحت
�إ�شراف الإدارة الجديدة ,والمتمثلة في �إعادة بعث �أمجاد الم�سلمين وح�ضارتهم في البلقان عمو ًما،
خ�صو�صا ،بل�سان �شعوبها و�أقوامها ,وكذلك �إحياء �سير عظماء تلك الح�ضارة من العلماء
والبو�سنة
ً
وال�شعراء والأدباء والم�ؤرخين وغيرهم؛ مما �أدى �إلى ا�ستنها�ض الهمم وتحريك الوعي الإ�سالمي
والقومي ل��دى كثير م��ن �أب��ن��اء تلك ال��ب�لاد ,وه��و م��ا ح��رك م�شاعر ال��خ��وف وال��ح��ذر ل��دى الجهات
الر�سمية ,والهيئات والمنظمات الغير الم�سلمة في المنطقة؛ مما �أدى �إلى تنامي الكراهية للتراث
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الإ�سالمي ال��ذي عد �إع��ادة �إحيائه من قبل معهد اال�ست�شراق بمثابة تهديد للكيان اليوغ�سالفي
الموحد؛ ولذلك لما �أعلنت جمهورية البو�سنة ا�ستقاللها عن االتحاد اليوغ�سالفي �سنة 1992م� ,صب
ال�صرب جم غ�ضبهم على معهد اال�ست�شراق فحدث له ما حدث.
ففي ال�سنة التي �شهدت �إع�لان ا�ستقالل البو�سنة عن يوغ�سالفيا ال�سابقة 1992م ،ك��ان عدد
المخطوطات بمعهد اال�ست�شراق قد و�صل �إلى  5263مخطوطة في اللغات ال�شرقية الثالثة؛ (العربية
والعثمانية والفار�سية) بالإ�ضافة �إلى اللغة البو�سنية المكتوبة بالحروف العربية ،مما جعلها من �أهم
المجموعات في دول البلقان ,فقد �ض ّمت هذه المجموعة مخطوطات متنوعة يعود تاريخ �أقدمها �إلى
�سنة 413هـ ,وهي المو�سومة بـ" :النوازل من الفتاوى" لل�سمرقندي ,كما ا�شتملت على مخطوطات
كثيرة م�ؤلفوها من منطقة البلقان نف�سها ،وبالتحديد من البو�سنة.
ولكن من كان يتوقع �أن حر ًبا �ستندلع في البلقان ،وفي البو�سنة نف�سها ،ويقع فيها ما ي�صدم
العالم من "تطهير عرقي وديني وثقافي" ،كان يهدف �إلى تطهير مناطق وا�سعة في البو�سنة من
�سكانها ،ومما يذ ّكر بهم من معالم ح�ضارتهم وتراثهم ,بغ�ض النظر عن قيمتها التاريخية( :جوامع
ومدار�س ومكتبات الخ) ،وفي خ�ضم هذه الحرب ال�ضرو�س وال�شر�سة بكل المقايي�س جاء الدور على
معهد اال�ست�شراق في �سراييفو.
ففي ي��وم � 18أي���ار 1992م ،حين ك��ان��ت المدينة محا�صرة م��ن الجهات الأرب��ع��ة ،تعر�ض معهد
اال�ست�شراق �إل��ى ق�صف �صربي مر ّكز �أدى �إل��ى تدميره بالكامل ،و�أ�صبح �أث�� ًرا بعد عين ،وف��ي ذلك
اليوم الحزين والأليم على الأمة الإ�سالمية �أمكن القول �إن تلك الثروة الإن�سانية من المخطوطات
ً
تاريخا �ستدر�سه الأجيال القادمة� ,أو
ال�شرقية التي تم ت�أليفها وجمعها خالل �ألف عام� ,أ�صبحت
حكايات يرويها من عاينوا الأحداث لمن جا�ؤوا بعدهم ,وهم يق�صون على م�سامعهم تفا�صيل تلك
الم�أ�ساة ،ويقولون لهم كنا نملك ثروة من العلوم ورثناها عن �أجدادكم وكان مكانها هنا ،ولكن حرب
ال�صرب علينا ق�ضت عليها وعلى المعهد فال هي باقية ,وال المكان.
واهلل ن�س�أل �أن يحفظ الأمة الإ�سالمية وتراثها

مدير التحرير

د .عز الدين بن زغيبة
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معهد
اال�ست�شراق
في �سراييفو
بالبو�سنة
والهر�سك
تراثنا كان
هنا يا ولدي

المفاهيم الرحالة :المداخل إلى موضوع
انتقال المفاهيم في كتب التراث العربي
د .محمد مريني

جامعة محمد الأول بوجدة  -المغرب
مدخل:

مقـــاالت

�إن انتقال المفاهيم �شرط �أ�سا�س في كل توا�صل معرفي �أو ثقافي؛ ذلك �أن ما يح�صل على
أي�ضا� .إن المفاهيم ترتحل عبر
م�ستوى الحياة الإن�سانية ،يح�صل على م�ستوى الحياة الفكرية � ً
المكان ،وعبر الزمان ،وعبر المجال؛ �إذ غال ًبا ما تظهر المفاهيم في �سياق تاريخي �أو فكري
معين ،تكون منا�سبة لذلك ال�سياق ،لكن هذه المفاهيم تخ�ضع لتحوالت طفيفة �أو جوهرية
بح�سب طبيعة ال�سياق الجديد الذي ي�ؤطرها.
لقد تنوعت المداخل �إلى مو�ضوع انتقال المفاهيم في الفكر الغربي الحديث ،ويمكن
عر�ض هذه المداخل بالطريقة الآتية:
و�إذا كانت المقاربات التي قدمت �ضمن حقل
تاريخ الأفكار قد تنوعت ،ف�إنه يمكن الإ�شارة �إلى
كتابات "مي�شال فوكو" (1984 -1926م) من خالل
ما ي�سميه التحليل الجينيالوجي  :Généalogieلقد
�أ�شار فوكو بو�ضوح �إلى �أنه لي�س هناك �شيء �أول،
فوراء هذا ال�شيء حت ًما "�أول �آخر" ،لكنه ال يمثل
�سره الجوهري الخالد� .إن ماهية هذا ال�شيء قد تم
�إن�شا�ؤها من �أ�شياء غريبة عنه؛ لذلك ف�إن ما نعثر
عليه في البداية التاريخية للأ�شياء لي�س هو الأ�صل
المحفوظ ،و�إنما نجد الت�شتت والتعدد ،واالنقطاع
واالنف�صال(((.

 -المدخل التاريخي:

يمكن ع ُّد حقل تاريخ الأفكار هو الإطار المعرفي
الخا�ص الذي يمكن �أن ندرج �ضمنه مو�ضوع "انتقال
المفاهيم" ،ويعد هذا الحقل �أحد الفروع العلمية
التي تبحث في جوانب التطور والثبات في الأفكار
وال�م�ع��ارف الب�شرية عبر ال��زم��ن؛ ذل��ك �أن هذا
أ�سا�سا بن�ش�أة فكرة �أو �أفكار
الحقل المعرفي يهتم � ً
معينة ،يحدد ظروف ظهورها ،و�أ�شكال ال�صراع مع
المدار�س والتيارات الفكرية المزامنة لظهورها،
وذل��ك في ارت�ب��اط مع التطور العام للمعرفة في
مجتمع من المجتمعات.
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 -المدخل الإب�ستيمولوجي:

ظهرت بع�ض الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
ان �ت �ق��ال ال�م�ف��اه�ي��م ف��ي ��س�ي��اق ف �ك��رة "التناظم
المعرفي"(((  ،L’interdisciplinaritéخا�صة بعد
�أن و�ضعت مو�ضوعية العلوم المدعوة بالدقيقة
تحديدا �إلى
مو�ضع ال�شك والن�سبية ون�شير هنا
ً
كتاب "�إيزابيل �ستينغر" :Isabelle Stengers
"من علم �إل��ى �آخ��ر :المفاهيم الرحالة"(((؛ وهو
كتاب يتناول انتقال وانت�شار المفاهيم في المجاالت
والتخ�ص�صات العلمية الدقيقة ،وذلك من خالل
البحث في مجاالت التوازي والتقاطع بين اتجاهات
التفكير العلمية المختلفة ،والتمييز فيها بين
الثابت ،الذي يحيل على العنا�صر الذاتية الأ�سا�سية
في مفهوم من المفاهيم ،والمتغير الذي يت�شكل عبر
"حوار" المفهوم مع غيره.
�أما على م�ستوى العلوم الإن�سانية فنحيل على
كتاب "اجتياز الحدود"((( ،وهو عنوان دال ووا�صف
لما �أ�صبحت تتميز به مباحث العلوم الإن�سانية
من تقاطع وتداخل ،لقد �أ�صبحت المعارف جمي ًعا
"�ضر ًبا من الخيال وحكاية ت�أويل"(((� .إن المفاهيم
�أو النظريات تنخرط -بعد ت�شكلها -في عالقات
تفاعل مع مفاهيم ونظريات �أخرى ،وذلك في �إطار
دينامي ،ي�سعف في بلورة معارف جديدة.
 -المدخل التداولي:

يمكن القول �إن عملية انتقال المفاهيم تخ�ضع
لل�سيرورة العامة لخطاطة التوا�صل التي و�ضعها
و�ضعها "�شانون"((("Shannon؛ �إذ ظهرت بع�ض
الدرا�سات التي نقلت هذه ال�شبكة �إلى حقول معرفية
�أخ��رى((( ،وال �شك في �أن العنا�صر الخم�سة التي
أي�ضا في عملية
تقوم عليها هذه الخطاطة ،حا�ضرة � ً
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"انتقال المفاهيم" .ون�شير هنا �إلى العنا�صر التي
و�ضعها "�إدوارد �سعيد" في مقاله المهم الذي
ترجم �إل��ى اللغة العربية بعنوان "عندما ت�سافر
النظرية" .لقد حدد �أربع مراحل تكون الإطار العام
النتقال المفاهيم والنظريات:
هناك �أو ًال نقطة االنطالق �أو ما يبدو كذلك،
وهي مجموعة من الظروف الأ�صيلة التي رافقت
ميالد الفكرة �أو دخولها ميدان الخطاب.
وه�ن��اك ث��ان� ًي��ا ال��م�����س��اف��ة ال��م��ق��ط��وع��ة �أو ذلك
الممر الذي تجتازه الفكرة ،عبر �ضغط ال�سياقات
المختلفة ،خالل انتقالها من نقطة معينة �إلى زمان
ومكان ت�صبح فيهما وا�ضحة البروز.
ويوجد ثال ًثا مجموعة من ال�شروط التي يمكن
ت�سميتها ���ش��روط ال��ق��ب��ول� ،أو �أ���ش��ك��ال المقاومة،
كجزء البد منه لكي يح�صل القبول .هذه ال�شروط
تواجه النظرية �أو الفكرة المزروعة ،وتمكن من
�إدخالها �أو الت�ساهل تجاهها مهما بدت غريبة.
وه �ن��اك راب� � ًع ��ا ،تغيير ال���ف���ك���رة ال��م��ك��ي��ف��ة �أو
المدمجة ،جزئ ًيا �أوكل ًيا ،وفق ا�ستعماالتها الجديدة
وموقعها الجديد في زمان ومكان جديدين(((.
�أم��ا في التراث العربي ،ف��إن مو�ضوع "انتقال
المفاهيم" لم يطرح على نحو تنظيري م�ستقل،
لكننا ن�صادف �إ�شارات �إليه في �سياق الحديث عن
تاريخ الظواهر الثقافية والعلمية .ويمكن �أن نر�صد
لهذا االنتقال ثالث اتجاهات:
 -1انتقال عمودي زمني؛ حيث يتطور المفهوم عبر
الزمن لي�شحن في كل فترة تاريخية ب��دالالت
جديدة ،وانتقال �أفقي تزامني في اتجاهين:
 -2يكون �أولهما عبر المكان؛ حيث ي�أخذ المفهوم

المفاهيم
الرحالة:
المداخل �إلى
مو�ضوع
انتقال
المفاهيم في
كتب التراث
العربي

وهي كتب �أقرب �إلى الت�أريخ المو�سوعي الذي ي�شتمل
على مختلف المعارف التي �أنتجها العقل العربي.
�إن الت�أريخ من هذا النوع كان يثير �ضمن ًيا ق�ضايا
ان��ت��ق��ال المفاهيم؛ بو�صفه ك��ان معن ًيا بتحديد
�أ���ص��ول ال��ظ��واه��ر الثقافية ال��ت��ي ك��ان ال��دار���س��ون
يتناولونها بالدرا�سة والتحليل.

ت �� �ش �ك�لات ج ��دي ��دة ب�ح���س��ب ال�خ���ص��و��ص�ي��ات
ال�سو�سيوثقافية الخا�صة بكل ف�ضاء جديد
يرتحل �إليه.
 -3وثانيهما ع�ب��ر ال �م �ج��ال؛ �أي ح�سب الحقول
المعرفية المختلفة التي ينتقل �إليها.
و�إذا كان من ال�صعب –�ضمن الحيز الذي نحن
ب�صدده -تتبع ور�صد حركية المفاهيم في تراثنا
العربي القديم من خالل هذه الم�سارات الثالثة
مجتمعة ،ف�إننا �سنكتفي هنا بتقديم نماذج ممثلة
للم�سار الأخير.

�أما ثالثها فيتمثل في كتب "الأ�شباه والنظائر".
وال �شك في �أن هذا النوع من الكتب يثير جوانب
ذات �صلة بـ "انتقال المفاهيم" ،وهي كتب كانت
معنية -في منحاها العام -بجمع �أ�شتات الم�سائل،
ذات ال�شبه والتقارب ،في مجال معرفي معين.

مقـــاالت

وحينما نريد الحديث هنا عن انتقال المفاهيم
في ال�ت��راث العربي  -من خ�لال ا�ستح�ضار هذه
جيدا �أن هذا النوع
الخلفية المعرفية الجديدة -نعي ً
من التحليل قد ي�ؤدي �إلى ال�سقوط في مزالق عدة،
لعل من �أخطرها :الإ�سقاط ،و التع�سف في تحميل
الن�صو�ص ما ال تحتمله! .ذلك �أن هذا المو�ضوع لم
يرد في التراث العربي القديم على نحو تنظيري
م�ستقل؛ لذلك ك��ان التن�صي�ص في العنوان على
م�صطلح "المداخل"" :المداخل �إلى مو�ضوع انتقال
المفاهيم في كتب التراث العربي".

� ً
أوال ،الم�صنفات الجامعة في تاريخ العلوم

نعني بـ"الم�صنفات الجامعة" هنا الم�ؤلفات
أ�سا�سا على
ذات الطابع المو�سوعي ،التي ا�شتغلت � ً
جمع ،وتدقيق �أنواع العلوم ،وكذا تك�شيف وفهر�سة
الظواهر العلمية والم�ؤلفات والن�صو�ص والأعالم
الذين ا�شتغلوا في مو�ضوع معين .لقد كانت هذه
الم�صنفات معنية بالمو�ضوع؛ وذل��ك ف��ي �سياق
تتبع �أ���ص��ول الكتب والظواهر الثقافية ،وت�أكيد
عالقة ال�سابق بالالحق .يفتر�ض الت�أ�صيل وجود
نموذج �أ�صلي �أو ما ي�سميه �أحد الباحثين "ال�شاهد
الأمثل" �أو "المثال الأول"((( الذي يمكن �أن نقي�س
عليه الن�صو�ص الالحقة؛ بحيث نرجع الفرع �إلى
الأ��ص��ل �أو ال�شاهد �إل��ى ال�غ��ائ��ب� .إن فعل �إ�سناد
�صالحية االتباع �إلى بع�ض الن�صو�ص دون �أخرى
ن�صا �أو �شرعة ،هو فعل انتقائي واختياري،
لت�صبح ً
"يخ�ضع لأحكام الم�ؤ�س�سة االجتماعية العامة،
وغايتها ،ونوع الر�ؤية العامة للعالم والوجود"(.((1

�سنعمل على تتبع هذا المو�ضوع من خالل ثالثة
�أنواع من الم�صنفات:
يتمثل �أولها في ما ي�سمى "الم�صنفات الجامعة"،
أ�سا�سا
وه��ي كتب ذات طابع مو�سوعي ،ا�شتغلت � ً
على جمع ،وتدقيق المعارف والعلوم المختلفة،
وك��ذا على تك�شيف وفهر�سة ال�ظ��واه��ر العلمية،
والم�ؤلفات والن�صو�ص والأعالم الذين ا�شتغلوا في
مو�ضوع معين ،وذلك في �سياق تتبع �أ�صول الكتب
والظواهر الثقافية والمعرفية.

 -2-1الم�صنفات التي يمكن �أن ندرجها �ضمن
جدا .قبل �أن نقف عند نماذج
هذا االتجاه كثيرة ً

ويتمثل ثانيها في كتب تاريخ التراث العربي،
8

�آفاق الثقافة والتراث

منها ن�شير �إلى �أن بع�ض العلماء كانوا ينظرون �إلى
"ن�صا جام ًعا" لمختلف
ال��ق��ر�آن الكريم بو�صفه ً
العلوم التي ظهرت عند ال��ع��رب .معنى ذل��ك �أن
مختلف ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة والعقلية ال��ت��ي عرفها
الم�سلمون في تاريخهم الطويل ،قد انتقلت �إليهم
من هذا الم�صدر الأ�سا�س .ومن المهم الوقوف عند
هذا الن�ص لل�سيوطي (894هـ) الذي يك�شف  -من
خالله  -بو�ضوح عن هذا الت�صور ،يقول:
"جمع القر�آن الكريم علوم الأولين والآخرين
بحيث ل��م ي�ح��ط ب�ه��ا ع�ل� ًم��ا حقيقة �إال المتكلم
ب��ه ،ث��م ر� �س��ول اهلل () ،خ�لا م��ا ا��س�ت��أث��ر به
�سبحانه ،ثم ورث عنه بعد ذلك �سادات ال�صحابة
و�أعالمهم( ،)...ثم ورث عنهم التابعون ب�إح�سان،
ثم تقا�صرت الهمم وفترت العزائم وت�ضاءل �أهل
العلم و�ضعفوا عن حمل ما حمله ال�صحابة والتابعون
من علومه و�سائر فنونه ،فنوعوا علومه وقامت كل
طائفة ،بفن من فنونه فاعتنى قوم ب�ضبط لغاته،
وتحرير كلماته ،ومعرفة مخارج حروفه وعددها
و�آياته و�سوره و�أحزابه"(.((1
ثم عمد ال�سيوطي  -بعد ذلك � -إل��ى تف�صيل
القول في مختلف العلوم التي ا�ستنبطها الم�سلمون
من القر�آن الكريم ،بحيث ال نكاد نجد عل ًما من
العلوم �إال وله �أ�صول فيه .لقد �أورد ال�سيوطي في
هذا الكتاب كل ما ا�ستنبط منه �أو ا�ستدل به عليه
من م�سائل فقهية �أو �أ�صولية �أو اعتقادية �أوعلمية،
مقرو ًنا بتف�سير الآية؛ حيث توقف اال�ستنباط عليه،
معز ًّوا �إلى قائله من ال�صحابة والتابعين.
لنتتبع  -من خالل ما ي�أتي  -هذه العلوم التي
يجد لها ال�سيوطي �أ�ص ًال في القر�آن الكريم ،ولنبد�أ
بالعلوم اللغوية والدينية التي هي وثيقة ال�صلة بهذا
الم�صدر؛ �أي التي ال يمكن ال�شك في م�صدرها
�آفاق الثقافة والتراث 9

القر�آني:
 علم النحو" :واعتنى النحاة بالمعرب منهوالمبني من الأ�سماء ،والأفعال ،والحروف العاملة
وغيرها و�أو�سعوا الكالم وتوابعها.((1("...
 ال��م��ع��ج��م" :واعتنى ال�م�ف���س��رون ب�ألفاظهلفظا يدل على معنى واحد ً
فوجدوا منه ً
لفظا يدل
على معنيين ً
ولفظا يدل على �أكثر.((1("..
 علم الأ�صول" :واعتنى الأ�صوليون بما فيه منالأدلة العقلية وال�شواهد الأ�صلية والنظرية ()...
فا�ستنبطوا منه الأدل��ة على وحدانية اهلل ووجوده
وبقائه وقدمه وعلمه وتنزيهه عما ال يليق به و�سموا
هذا العلم ب�أ�صول الدين"(.((1
 الفقه" :وت�أملت طائفة منهم معاني خطابهف��ر�أت منها ما يقت�ضي العموم .ومنها ما يقت�ضي
الخ�صو�ص �إلى غير ذلك ،فا�ستنبطوا منه �أحكام
اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخ�صي�ص،
والإ�� �ض� �م ��ار ،وال �ظ��اه��ر ،وال �م �ج �م��ل ،وال�م�ح�ك��م،
والمت�شابه ،والأمر ،والنهي والن�سخ� ،إلى غير ذلك
من �أنواع الأقي�سة وا�ست�صحاب الحال واال�ستقراء،
و�سموا هذا الفن �أ�صول الفقه"(.((1
 الوعظ" :وتلمحت طائفة ما فيه من الحكموالأم�ث��ال والمواعظ التي تقلقل القلوب...ف�سموا
بذلك الخطباء والوعظاء"(.((1
 ع��ل��م ال���ر�ؤي���ا" :وا�ستنبط ق��وم مما فيه من�أ�صول التعبير مثل ما ورد في ق�صة يو�سف ....
و�سموه الر�ؤيا"(.((1
 البالغة" :ونظر الكتاب وال�شعراء �إل��ى مافيه من جزالة اللفظ ،وبديع النظم ،والتلوين في
الخطاب والإط �ن��اب والإيجاز...فا�ستنبطوا منه

المفاهيم
الرحالة:
المداخل �إلى
مو�ضوع
انتقال
المفاهيم في
كتب التراث
العربي

المعاني والبيان والبديع"(.((1

ا�ستنباط مختلف العلوم وال�صنائع واالجتهادات
والت�صورات:

 علم المواقيت" :ونظر قوم �إلى ما فيه منالآيات الدالة على الحكم الباهرة في اليل والنهار
وال�شم�س والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير
ذلك ،فا�ستخرجوا منه علم المواقيت"(.((1

"قلت :قد ا�شتمل كتاب اهلل على كل �شيء!
�أم��ا �أن��واع العلوم فلي�س منها ب��اب وال م�س�ألة هي
�أ��ص��ل �إال وف��ي ال �ق��ر�آن م��ا ي��دل عليها ،وف�ي��ه من
عجائب المخلوقات ،وملكوت ال�سموات والأر�ض وما
في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق و�أ�سماء
م�شاهير الر�سل والمالئكة وع�ي��ون �أخ�ب��ار الأم��م
ال�سالفة"(.((2

 علم الت�صوف" :ونظر فيه �أرباب الإ�شاراتو�أ��ص�ح��اب الحقيقة ف�لاح لهم م��ن �ألفاظه معان
�لام��ا ا�صطلحوا عليها مثل
دقيقة جعلوا لها �أع ً
ال�ف�ن��اء ،وال�ب�ق��اء وال�ح���ض��ور ،وال �خ��وف ،والهيبة
والأن�س ،والوح�شة ،والقب�ض ،والب�سط ،وما �شابه
ذلك"(.((2

كما يح�ضر هذا الت�صور في الكثير من الكتابات
الإ�سالمية ،وبخا�صة الم�ؤلفات التي اهتمت بفكرة
الإعجاز القر�آني� :إن القر�آن الكريم ن�ص معجز؛
لأنه جامع للعلوم والمعارف المختلفة(.((2

مقـــاالت

بالإ�ضافة �إل��ى ه��ذه الطائفة من العلوم التي
ا�ستنبطتها الأم��ة الإ�سالمية من القر�آن الكريم،
ي�ستعر�ض ال�سيوطي طائفة �أخرى من علوم الأوائل
ال�ت��ي اح�ت��واه��ا ،م�ث��ل :ال�ط��ب ،وال �ج��دل ،والهيئة،
والهند�سة ،والجبر ،والمقابلة ،والنجامة ...وغير
ذلك:

� -3-1إذا تركنا الت�آليف التي كتبت حول القر�آن
الكريم ،يمكن البحث عن فكرة "انتقال المفاهيم"
أ�سا�سا
في "الم�صنفات الجامعة" التي ا�شتغلت � ً
ع��ل��ى ف��ه��ر���س��ة وت��ك�����ش��ي��ف ال���ظ���واه���ر وال��ن�����ص��و���ص
والأعالم .وال�شك في �أن الكتب من هذا النوع كثيرة
جدا في تراثنا العربي .الدليل على ذلك هو كثرة
ً
العناوين الدالة على هذا المنحى ،التي اختارها
العلماء العرب عناوين لكتبهم ،مثل :الطبقات،
الذخيرة ،الفهر�ست...لقد كان المحور الأ�سا�س
الذي ا�شتغل عليه ه�ؤالء هو ت�صنيف العلوم؛ حيث
ح��ددوا الأ�صناف والأن ��واع التي تقوم عليها هذه
العلوم.

ف��ال�ط��ب م� ��داره ع�ل��ى ح�ف��ظ ن �ظ��ام ال�صحة،
وا�ستحكام القوة ،وذلك �إنما يكون باعتدال المزاج
تب ًعا للكيفيات المت�ضادة ،وقد جمع ذلك في �آية
واح ��دة ،وه��ي قوله تعالى :ﭽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﭼ( ،((2والهيئة ففي ت�ضاعيف �سوره من الآيات
التي ذكر فيها ملكوت ال�سماوات والأر�ض ،وما بث
في العالم العلوي وال�سفلي من المخلوقات(.((2
�أم ��ا الهند�سة ففي ق��ول��ه تعالى

ﭽﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ

ذكر ابن النديم ( - )385مث ًال � -أنه �سي�صنف
العلوم �إل��ى مقالتين�" :إحداهما لعلوم ال�شريعة،
والثانية لعلوم العجم من اليونانيين وغيرهم من
الأمم"( ،((2كما ذكر �أب��و حامد الغزالي �أن��ه بنى
كتابه على �أرب �ع��ة �أق���س��ام كبرى ه��ي :ال�ع�ب��ادات،

[ال �م��ر� �س�لات .((2(]30:يهمنا ه��ذا الت�صور الذي
يقدمه ال�سيوطي هنا بو�صفه يثير ب�شكل �ضمني
مو�ضوع انتقال المفاهيم� .إن الن�ص القر�آني خزان
للمعارف المختلفة ،بحيث يعمد الم�سلمون �إلى
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والعادات ،والمهلكات ،والمنجيات"(.((2
لكن ه�ؤالء العلماء �أكدوا – في الوقت نف�سه -
بع�ضا ،و�أن المعرفة �سلم
"�أن العلوم يخدم بع�ضها ً
يترقى مرتبة مرتبة"(.((2
 -4-1يمكن �أن نمثل لهذا النوع من الكتب بـ
"الفهر�ست" البن النديم .الكتاب عبارة عن محاولة
لح�صر مختلف الكتابات التي �ألفت �أو ترجمت �إلى
اللغة العربية ،في مختلف الحقول المعرفية� ،إلى
ح��دود �أواخ��ر القرن الرابع الهجري ،وقد ت�ضمن
الكتاب ع�شر مقاالت ،تراوحت بين اللغات ،والكتب
المقد�سة ،وعلوم القر�آن ،واللغة والنحو ،والأخبار
والأن�ساب ،وال�شعر ،وعلم الكالم ،والحديث والفقه،
والفل�سفات ،والأ�سماء والخرافات ،واالعتقادات،
والكيمياء �أوال�صنعة.
من حيث المنهج ق�سم الم�ؤلف كل مقال �إلى عدة
فنون ،وذكر في حديثه عن كل فن منها �أ�سماء الكتب
و�أخبار الم�ؤلفين على اختالف طبقاتهم .فقد ذكر
الرواة والفقهاء والنحاة والمتكلمين والأطباء وغير
ه�ؤالء ،كل ح�سب تخ�ص�صه.
وال�شك في �أن النزعة الت�أ�صيلية في عمل ابن
النديم كانت تقوده في كثير من موا�ضع الكتاب
�إلى مالم�سة مو�ضوع "انتقال المفاهيم" .يقول
في مقدمة الكتاب:
"هذا فهر�ست كتب جميع الأم��م من العرب
والعجم الموجود منها بلغة العرب والعجم الموجود
منها بلغة العرب وقلمها في �أ�صناف العلوم ،و�أخبار
م�صنفيها ،وطبقات م�ؤلفيها ،و�أن�سابهم ،وتاريخ
مواليدهم ومبلغ �أعمارهم ،و�أوقات وفاتهم ،و�أماكن
بلدانهم ،ومناقبهم ومثالبهم ،منذ ابتداء كل علم
اخترع �إلى ع�صرنا"(.((2
�آفاق الثقافة والتراث 11

لذلك ف�إن الكتاب �أقرب �إلى مو�سوعة �شاملة،
يتتبع من خاللها ابن النديم االنتقاالت المختلفة
التي عرفتها العلوم العربية من ن�ش�أتها �إلى القرن
الرابع الهجري.
 -5-1ك�م��ا ينطلق ال �ف��اراب��ي(339ه �ـ) -ف��ي
ت�صنيفه للعلوم -من ت�صور �أ�سا�س ،يتمثل في ربط
قيمة علم من العلوم بمبد�أ ا�ستنباط القوانين
الكلية لذلك العلم:
"الأ�شياء المفردة الكثيرة �إنما ت�صير �صنائع �أو
في �صنائع ب�أن تح�صر في قوانين تح�صل في نف�س
الإن�سان على ترتيب معلوم"(.((3
وقد ا�ستهل هذا الت�صنيف بمقدمة ت�أ�سي�سية
�سماها :كتاب العلم ،جعلها �سبعة �أب ��واب تمثل
ح�صيلة تجريدية لنظريته في المعرفة العامة ،وقد
�أو�ضح الق�صد من الت�صنيف الذي و�ضعه بقوله:
"ق�صدنا في ت�أليف هذا الكتاب �أن نح�صي
العلوم الم�شهورة عل ًما عل ًما ،ونعرف جملة ما ي�شتمل
عليه كل واحد منها �أجزاء( )...وينتفع بما في هذا
الكتاب؛ لأن الإن�سان �إذا �أراد �أن يتعلم علما من هذه
العلوم وينظر فيه على ماذا يقدم ،وفي ماذا ينظر،
و�أي �شيء �سيفيد بنظره ،وما غناء ذلك ،و�أي ف�ضيلة
تنال ب��ه( )...وبهذا الكتاب يقدر على �أن يقاي�س
بين العلوم"(( .((3الت�شديد من عندنا)
 -6-1وق��د نبه بع�ض الم�شتغلين بت�صنيف
العلوم �إلى ما يلحق العلوم من تطور وتغير بفعل
عامل الزمن واالنتقال من ح��ال �إل��ى ح��ال؛ ذاك
�أن "�أرباب الهمم لما لم يكتفوا بالمحاورة في
�إ�شاعة هذه النعم؛ الخت�صا�صها بالحا�ضرين �سمت
همتهم ال�سامية �إل��ى اط�لاع الغائبين ،بل الذين
�سيولدون بعدهم على ما ا�ستنبطوه من المعارف
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والعلوم واتعبوا نفو�سهم في تح�صيلها وتدوينها
لينتفع بها علماء الأقطار ولتزداد العلوم بتالحق
الأفكار ،بحثوا عن �أحوال الكتابة الثابتة ونق�شوها
على وجه كل زمان وعن حركاتها و�سكناتها ونقطها
و�ضوابطها م��ن �شداتها وم��دات�ه��ا ،وع��ن تركيبها
وت�سطيرها ،لينتقل منها الناظرون �إلى الحروف
والألفاظ"(.((3

ثانيًا ،كتب تاريخ التراث العربي

وهي الكتب التي تنعت تارة بتاريخ الأدب العربي،
لكن دون �أن يكون المق�صود بها تاريخ ال�شعر والنثر،
بل هي �أق��رب �إلى الت�أريخ المو�سوعي الذي ي�شمل
مختلف المعارف التي �أنتجها العقل العربي� .إن
الت�أريخ من ه��ذا النوع ك��ان يثير �ضمن ًيا ق�ضايا
ان��ت��ق��ال المفاهيم؛ بو�صفه ك��ان معن ًيا بتحديد
�أ����ص���ول ال��ظ��واه��ر ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ك���ان يتناولها
ب��ال��درا���س��ة والتحليل؛ ذل��ك �أن الت�أ�صيل يحمل
"مفهوم الأ�صل الذي تتولد عنه الفروع وترجع �إليه
وتحمل خوا�صه ،وهو المعيار الذي يجب �أن يقا�س
عليه كل فعل تال له؛ لأنه الأول �أو اتخذ كذلك"(.((3

�إن العلوم قد تتباين في م�صادرها وو�سائلها،
لكنها مع ذلك قد يكون هناك وجه يجمع بينها.
لذلك يقول حاجي خليفة:

مقـــاالت

"اعلم �أن مو�ضوع علم يجوز �أن يكون مو�ضوع
علم �آخر ،و�أن يكون �أخ�ص منه و�أعلم ،و�أن يكون
مباينًا عنه لكن يندرجان تحت �أم��ر ثالث ،لكن
ي�����ش��ت��رك��ان ب���وج���ه دون وج�����ه ،وي���ج���وز �أن ي��ك��ون��ا
متباينين مطلقا"((.((3الت�شديد من عندنا)

 -1-2ه��ذا المعنى ال�شمولي لمفهوم التاريخ
ن�صادفه –على الخ�صو�ص -ف��ي م��ق��دم��ة اب��ن
خلدون (1406م) .ذاك �أن التاريخ عنده ي�شمل
ما �أنتجه العقل الب�شري .فهو "في ظاهره ال يزيد
على �أخبار عن الأيام والدول ،وال�سوابق من القرون
الأول( .)....وف��ي باطنه نظر وتحقيق ،وتعليل
للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم بكيفيات الوقائع
و�أ�سبابها عميق؛ لذلك فهو �أ�صيل في الحكمة عريق،
وجدير ب�أن يعد في علومها وخليق"(.((3

من هنا ي�شير ه�ؤالء الم�صنفون �إلى جملة من
المهارات التي يجب على العالم �أن يكت�سبها ،من
بينها مهارة "المقاي�سة بين العلوم" ،وهذا يقت�ضي
منه �أن "يكون على علم ب�أنواع العلوم ليتبين منها
هذا الغر�ض ثم العلم ب�أ�صناف الكتب في نف�سها
ومرتبتها ليكون على ب�صيرة من �أمره ،ويقاي�س بين
العلوم والكتب فيعلم �أف�ضالها و�أوثقها ،يعلم حال
العالم به وحال من يدعي عل ًما من العلوم ،ويك�شف
دعواه ب�أنه هل يخبر خب ًرا تف�صيل ًّيا عن مو�ضوع ذلك
العلم وغايته ومرتبته فيح�سن الظن به فيما ادعاه،
أي�ضا ومراتبها وجاللة
ويعلم ح��ال الم�صنفات � ً
قدرها والتفاوت فيما بينها وكثرتها ،وفيه �إر�شاد
�إلى تح�صيلها وتعريف به بما يعتمد منها وتحذيره
مما يخاف من االغترار به ،ويعلم حال الم�ؤلفين
ووفياتهم و�أع�صارهم"(( .((3الت�شديد من عندنا)

يت�أكد الطابع الت�أ�صيلي في مقدمة ابن خلدون
في حر�صه على تدقيق الظواهر ،وتتبع �أ�صولها،
وف��روع��ه��ا .الدليل الوا�ضح على ه��ذا المنحى �أن
كلمة "فروع" ترد في �أغلب عناوين الف�صول التي
خ�ص�صها للحديث عن العلوم المختلفة" :ف�صل في
�أ�صناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد"(،((3
"علم الفقه وما يتعلق به من الفرائ�ض"(�" ،((3أ�صول
الفقه وما يتعلق به من الجدل والخالفيات"(،((3
"العلوم العقلية و�أ�صنافها"(" ،((4فروع علم العدد
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و�صناعة الح�ساب"(( ....((4الت�شديد من عندنا).
وقد كان ابن خلدون خالل تناوله لهذه العلوم
وال�م�ع��ارف المختلفة ح��ري���ً��ص��ا ع��ل��ى ب��ي��ان عالقة
الأ���ص��ول بالفروع ،وال�سابق بالالحق .ويمكن �أن
نمثل لذلك بما �أورده في حديثه عن الأدب في ف�صل
"ف�صل في علوم الل�سان العربي"(:((4
يقدم ابن خلدون ت�صو ًرا �شمول ًيا للأدب ،الذي
يعني ب��ه ك��ل م��ا �صاغه الإن���س��ان ف��ي ق��ال��ب لغوي
ليو�صله �إلى الذاكرة .من هذا المنظور ي�ستوعب
تاريخ الأدب مختلف �أنماط الإنتاج الثقافي� ،سواء
�أكان في مجال العلوم ال�شرعية �أم في مجال العلوم
اللغوية �أم في مجال العلوم الكونية .يقول في ن�ص
طويل نثبته هنا كام ًال لأهميته في ما نحن ب�صدده:
"هذا العلم ال م��و��ض��وع ل��ه ينظر �إل �ي��ه في
�إثبات عوار�ضه �أو نفيها ،و�إنما المق�صود منه عند
�أهل الل�سان ثمرته ،وهي الإجادة في فني المنظوم
والمنثور على �أ�ساليب العرب ومناحيهم ().....
ثم �إنهم �إذا �أرادوا حد هذا الفهم قالوا :الأدب هو
حفظ �أ�شعار العرب و�أخبارها من كل علم بطرف،
يريدون :من علوم الل�سان �أو العلوم ال�شرعية من
حيث متونها فقط ،وهي القر�آن والحديث؛ �إذ ال
مدخل لغير ذلك من العلوم في كالم العرب؛ �إال ما
ذهب �إليه المت�أخرون عند كلفهم ب�صناعة البديع
من التورية في �أ�شعارهم وتر�سلهم باال�صطالحات
العلمية؛ فاحتاج �صاحب هذا الفن حينئذ �إلى معرفة
ا�صطالحات العلوم؛ ليكون قائ ًما على فهم"(.((4
م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال�ت���ص��ور ال���ش�م��ول��ي ل�ل��أدب،
�سيحاول ابن خلدون -بعد ذل��ك -تف�صيل القول
في الفروع المختلفة للمعرفة الأدبية .هكذا يتكامل
هيكل المعارف الأدبية عند ابن خلدون على بنية
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قائمة على �أربعة �أق�سام ،تتدرج في تفاعل ع�ضوي،
ويتنا�سل بع�ضها في بع�ض؛ يبتد�أ بنا�ؤها بعلم اللغة،
الذي يتناول فيه المادة اللفظية ،ثم علم النحو،
ال ��ذي ي�ك��ون مو�ضوعه ه��و تركيب ال �ك�لام ال��ذي
يثمر الطاقة التعبيرية ،وثالثها علم البيان ،الذي
يولد الطاقة التوا�صلية ،ويكون م��داره هو �أح��وال
التخاطب ،و�آخرها علم الأدب ،الذي يفجر الطاقة
الإبداعية.
ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى ه���ذا الت�صنيف "ذي ال��ط��اب��ع
التعالقي" الذي يربط المعارف ال�سابقة بالأ�صل
الذي �أ�شرنا �إليه ،يقف ابن خلدون عند العالقات
القائمة بين هذه الفروع الأربعة:
يثبت العالقة القائمة بين ظهور "علم النحو"
وظهور "علم اللغة"؛ ذل��ك لأن��ه لما ف�سدت ملكة
الل�سان العربي في الحركات الم�سماة عند �أهل
النحو بالإعراب ،وا�ستنبط العلماء القوانين لحفظ
أي�ضا في مو�ضوعات
اللغة العربية ،ظهر الف�ساد � ً
الألفاظ؛ فا�ستُعمل كثير من كالم العرب في غير
مو�ضعه؛ ف�شمر �أئمة اللغة على �سواعدهم ،و�أملوا
فيه الدواوين ،وكتبوا فيه الكتب(.((4
كما يقف عند ال��ع�لاق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن "علم
البيان" ،و"علم اللغة"؛ ذلك �أن علم البيان "حادث
في الملة بعد علم العربية واللغة ،وهو من العلوم
الل�سانية؛ لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده؛ ذلك �أن
الأم��ور التي يق�صد المتكلم بها �إف��ادة ال�سامع من
كالمه هي �إما ت�صور مفردات ت�سند وي�سند �إليها،
ويف�ضي بع�ضها �إل��ى بع�ض ،وتكون دال��ة على هذه
هي المفردات من الأ�سماء والأف�ع��ال والحروف،
و�إما تمييز الم�سندات من الم�سند �إليها والأزمنة،
وي��دل عليها بتغير الحركات من الإع��راب و�أبنية

المفاهيم
الرحالة:
المداخل �إلى
مو�ضوع
انتقال
المفاهيم في
كتب التراث
العربي

�آدم عليه ال�سالم(.((4

الكلمات ،وه��ذه �صناعة النحو ،ويبقى من الأم��ور
المكتنفة بالواقعات المحتاجة للداللة على �أحوال
المتخاطبين وما يقت�ضيه حال الفعل وهو محتاج
�إلى الداللة عليه لأنه من تمام الإفادة"(.((4

وال �شك ف��ي �أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن البحث قائم
على ت�صور يهدف �إل��ى و�ضع كل �شيء في مكانه
وتراتبيته ،من حيث الأ�سبقية والت�أخير .لقد حاول
الأ�صفهاني البحث عن الأول والآخر ،وعن ال�سابق
وعن الالحق ،وعن العربي الأ�صيل ،وعن العجمي
الدخيل ،وع��ن القديم والمولد والمحدث .وكان
وف ًيا للمنطلق ال��ذي �أعلن عن تبنيه ،وهو القائم
على "االنتقال من �شيء �إل��ى �شيء ،واال�ستراحة
من معهود �إل��ى م�ستجد .وك��ل منتقل �إليه �أ�شهى
�إلى النف�س من المنتقل عنه ،والمنتظر �أغلب على
القلب من الموجود()...؛ ليكون القارئ بانتقاله
من خبر �إل��ى غيره ،ومن ق�صة �إل��ى �سواها ،ومن
�أخبار قديمة �إلى محدثة ،ومليك �إلى �سوقة ،وجد
�إلى هزل� ،أن�شط لقراءته و�أ�شهى لت�صفح فنونه،
وال �سيما والذي �ضمناه �إياه �أح�سن جن�سه ،و�صفو
ما �أل��ف في بابه ،ولباب ما جمع في معناه"(.((4
ف�����إذا ب��ن��ا �أم����ام م��و���س��وع��ة ت�����ؤرخ الن��ت��ق��ال وت��ط��ور
الظواهر الأدب��ي��ة والفنية والثقافية ب�شكل عام.
نجد فيها ك��ل مكونات التاريخ العربي القديم؛
من الغناء� ،إل��ى الأل��ح��ان� ،إل��ى ال�شعر ،والأخ��ب��ار،
وتاريخ الأجنا�س ،والأقوام ،والديانات�..إلخ .لكن،
هذا التنوع ال يمنع  -مع ذلك -من وجود انتظام
ن�سقي عام يحكم الكتاب .وي�صدق هنا ما ذكره �أحد
الباحثين وهو يتحدث عما �سماه "الفو�ضى المنظمة
في الأغاني"(.((5

يتبين مما �سبق �أن ابن خلدون يعر�ض للمعارف
والعلوم المختلفة من منظور عالئقي ،يحر�ص
م��ن خ�لال��ه -على ت�أكيد ال��ع�لاق��ات وال��رواب��ط؛بحيث ي��خ��رج ال��ف��رع م��ن رح��م الأ���ص��ل ،وتتنا�سل
العلوم من منظور دينامي.

مقـــاالت

 -2-2النموذج الثاني ال��ذي يمكن �أن نقدمه
هنا ،ونحن ب�صدد الحديث عن الم�ؤلفات التي ت�ؤرخ
للظواهر الثقافية من منظور �شمولي ،هو كتاب
الأغاني( ((4لأبي الفرج الأ�صفهاني(284هـ) .وقد
�أجمع الدار�سون قدي ًما وحدي ًثا على طابعه الإخباري
المو�سوعي .فقد و�صفه ابن خلدون في مقدمته ب�أنه
ديوان العرب:
"وقد �ألف القا�ضي �أبو الفرج الأ�صفهاني كتابه
في الأغاني جمع فيه من �أخبار العرب و�أ�شعارهم
و�أن�سابهم و�أيامهم ودولهم ( )....فا�ستوعب فيه
ذلك �أتم ا�ستيعاب و�أوفاه ولعمري �إنه ديوان العرب
وجامع �أ�شتات المحا�سن التي �سلفت لهم من كل فن
من فنون ال�شعر والت�أريخ والغناء و�سائر الأحوال وال
يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو الغاية التي
ي�سمو �إليها الأديب ويقف عندها و�أنى له بها"(.((4
لقد كان �أبو الفرج الأ�صفهاني يبحث عن الأ�صل
في كل �شيء ،في العلوم ،في الأن�ساب ،في �أن��واع
الأ�شعار ،في الظواهر الثقافية المختلفة .ففي بحثه
عن الأن�ساب -مث ًال -يتتبع �سل�سلة الن�سب بطريقة
ا�ستق�صائية تعود �إلى الجذور الأولى ،بل ن�صادف
في الكتاب نماذج من �سل�سلة الن�سب التي تعود �إلى

ل�ق��د ك��ان ه��دف��ه -ف��ي ال�ن�ه��اي��ة -ه��و ن��وع من
التفكيك لتاريخ الأدب العربي بحيث ك��ان ي�شير
فيه �إلى مكوناته الأ�صلية ،ومكوناته الأخرى التي
اكت�سبها و�أ�صبحت ب��دوره��ا منه ،كما ك��ان يتتبع
المرجعية العربية في خ�صو�صيتها وعموميتها.
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لقد ك��ان ك�ت��اب الأغ��ان��ي ع �ب��ارة ع��ن "بحث في
الأ�صول والأنوية وال�شواهد المثلى التي تملك القدرة
على التر�سيخ والإثبات واحتواء الممار�سة الرمزية
في الزمن"(.((5
� -3-2أما النموذج الثالث الذي نقدمه ،ونحن
ب�صدد الحديث عن تاريخ الظواهر الثقافية ،فيتمثل
في كتب "تاريخ الأدب" التي �ألفها الم�ست�شرقون،
وه��ي م���ؤل��ف��ات ك��ان��ت معنية �أي���ً��ض��ا بتتبع انتقال
ال��م��ف��اه��ي��م وال��ن��ظ��ري��ات وال���م���ع���ارف ف���ي ال��ت��راث
العربي.
لعل النموذج الذي يمكن تقديمه في هذا المجال
ه��و ن�م��وذج "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان
ب�أجزائه الأ�سا�سية التي �أ�صدرها �سنة 1898م،
و�أجزائه التكميلية التي �صدرت في مجلدات كبيرة
ت�صل �إلى حوالي � 2600صفحة �سنة 1942م؛ ليكون
هذا الم�شروع قد ا�ستغرق حوالي ن�صف قرن ،مع
ت�أكيد بروكلمان في مقدمة الكتاب ب�أنه ال يطمح �إلى
�إنجاز البحث الخ�صو�صي المت�صل بجميع الدوائر
العلمية ،و�إنما يقت�صر على �إعداد المادة المطلوبة
لمثل ذل��ك البحث ،وعلى تعبيد الطريق للجيل
المت�أخر ،وك�أن بروكلمان ي�ستوحي ما �سبق �أن عبر
عنه الم�ؤرخ الفرن�سي "كو�ستاف الن�سون" ،وهو
ي�شعر ب�أن عمر الم�ؤرخ الواحد ال ي�سعف في �إنجاز
تاريخ �أدبي على الوجه الأكمل "ولكن ما يعجز عنه
عمر ت�ستطيع �أعمار �أن تعمله"(!((5
لقد كانت هذه الم�ؤلفات اال�ست�شراقية معنية
ب�إرجاع الظواهر والن�صو�ص والق�ضايا �إلى �أ�صولها
الأول �ي��ة؛ لذلك نعد مبد�أ الت�أ�صيل من العنا�صر
الأ�سا�سية التي تقوم عليها هذه القراءة ،ويحمل
الت�أ�صيل هنا "مفهوم الأ�صل الذي تتولد عنه الفروع
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وترجع �إليه وتحمل خوا�صه ،وهو المعيار الذي يجب
�أن يقا�س �إليه كل فعل تال له؛ لأنه الأول �أو اتخذ
كذلك .البحث عن الأ�صول هو حفر �إل��ى ال��وراء،
لإثبات وجود الخيط المرتبط بالرحم �أي بالن�ص
الأول �أو الإنتاج الأول"( .((5لقد كانت هذه القراءة
اال�ست�شراقية لتاريخ الأدب تتميز بطابعها ال�شمولي،
ينطلق الم�ست�شرقون-في هذا الإط��ار -من ت�صور
مفاده �أن الأدب ي�شمل "كل ما �صاغه الإن�سان في
قالب لغوي ليو�صله �إل��ى الذاكرة"(� .((5إن��ه ت�أريخ
للحياة العقلية العربية ب�شكل عام ،ومن ثم فعلى
م��ؤرخ الأدب العربي �أن يدخل كل ظواهر التعبير
اللغوي في دائرة عمله ،وال يجوز له االقت�صار على
فن القول في نطاقه ال�ضيق"(.((5
ً
ثالثا -كتب الأ�شباه والنظائر

الأ�شباه لغة جمع كلمة ِ�ش ْبه و�شَ َبه و"�شبيه"،
بمعنى :المثل .يقال� :أ�شبه ال�شي ُء ال�شي َء� :أي ماثله.
ومنه يقال في المثل" :من �أ�شبه �أَباه فما َظ َلم"(.((5
�أم��ا النظائر ،فهي لغة جمع نظير ،بمعنى المثيل
أي�ضا .وفالن نظيرك �أي مثلك؛ لأنه �إذا نظر �إليهما
� ً
الناظر ر�آهما �سواء (.((5
وي�ستفاد من هذه ال�شروح �أن كلمتي "ال�شبيه"
تف�سران ب "المثل" ،و�أن الكلمات
و"النظير" ّ
الثالث بمعنى واح��د ،لكن ال�سيوطي ي�شير –مع
ذلك� -إلى فروق دقيقة بين اال�صطالحات الثالثة.
حا�صل هذا الفرق� :أن المماثلة تقت�ضي الم�ساواة
من كل وجه .والم�شابهة تقت�ضي اال�شتراك في �أكثر
الوجوه ال كلها .والمناظرة تكفي في بع�ض الوجوه
واحدا .يقال :هذا نظير هذا في كذا و�إن
ولو وج ًها ً
خالفه في �سائر جهاته(.((5
ال �شك ف��ي �أن كتب الأ���ش��ب��اه وال��ن��ظ��ائ��ر تثير

المفاهيم
الرحالة:
المداخل �إلى
مو�ضوع
انتقال
المفاهيم في
كتب التراث
العربي

للمزيد من التفا�صيل يمكن تقديم هذا المثال
الذي �أورده الدكتور م�ساعد الطيار ،وقد ا�ستقاه
من كتاب "الأ�شباه والنظائر" لمقاتل بن �سليمان
البلخي:

ج��وان��ب ذات �صلة ب "انتقال المفاهيم"؛ ذلك
�أن ه�����ذا ال����ن����وع م����ن ال���ك���ت���ب ك���ان���ت ُت��� ْع���ن���ى -ف���ي
منحاها العام -بجمع �أ�شتات الم�سائل ،ذات ال�شبه
والتقارب ،في مجال معرفي معين ،ويتحقق ذلك
من خالل عمليات رد الفروع �إلى الأ�صول ،وربط
الفروق بالقواعد ،وجمع المختلف مع الم�ؤتلف.

ورد لفظ ﭽ ﭔﭼ في القر�آن على ثالث ِة � ٍ
أوجه:

 الوجه الأول :الح�سنى؛ بمعنى :الج َّن َة ،فذلك(((6
يون�س :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
قو ُله في �سورة َ
معناه" :الذين َو َّح ُدوا لهم الح�سنى"؛ يعني :الجنَّة،
ﭽﭕﭼ؛ يعني :النَّظ َر �إلى وج ِه ا ِ
هلل.
َّجم؛ حيث ُ
يقول ﭽﮘ ﮙ
ون َِظي ُرها في الن ِ
ﮚ ﮛﭼ النجم31 :؛ يعني  :بالج َّن ِة ،وكقو ِله
في الرحمنِ  :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ
هل جزا ُء �أهلِ ال َّت ِ
[الرحمن ]60 :يقول ْ :
وحيد �إال
الج َّن ُة .

الأ�شباه والنظائر في القر�آن الكريم:

مقـــاالت

ظهر ا�ستعمال م�صطلح الأ� �ش �ب��اه والنظائر
–في البداية -في الدرا�سات المت�صلة بالقر�آن
اختلف العلما ُء في بيانِ معنى "الأ�شباه
الكريم ،وقد
َ
والنظائر" ،وبما �أن هناك �صعوبة في تحرير هذا
االختالف ،ف�إنه يمكن الوقوف عند �أول من قام
بالت�أليف تحت ه��ذا العنوان ،وه��و الإم��ام مقاتل
بن �سليمان البلخي"(ت150هـ) في كتابه "الأ�شباه
والنظائر في تف�سير القر�آن الكريم" ،وذلك قبل
�أن يتو�سع ا�ستعمال الم�صطلح المذكور في الفقه،
وفي النحو ،وفي الآدب.

الوجه الثاني :الح�سنى؛ �أي :البنون ،في قولهتعالى في �سورة الن َّْحلِ  :ﭽﯣ ﯤﯥﭼ (((6؛ �أي:
البنون.

وق��د ح��اول ال��دك��ت��ور م�ساعد الطيار ا�ستقراء
معنى "الأ�شباه والنظائر" في الكتاب المذكور،
وانتهى �إلى ما ي�أتي:

 الوجه الثالث :الح�سنى؛ يعني :الخير ،فيقوله تعالى في �سورة التوبة :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ِ
الم�سجد �إ َّال الخي َر.
ﭼ( ((6ومعناه :ما �أردنا ببنا َء
ونظيرها في �سورة الن�سا ِء :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﭼ(((6؛ ومعناه :الخير .

الوجو ُه :المعاني المختلف ُة ِل َّلفظ ِة القر�آني ِة في
موا�ض ِعها من القر�آن الكريم .والن ََّظا ِئ ُر :الموا�ض ُع
ِ
الواحد التي اتفقَ فيها
المتعد َد ُة للوج ِه
القر�آني ُة
ِّ
معنى ال َّل ِ
فظ  ،فيكون معنى ال َّلفظ في هذه الآية
نظي َر (�أي� :شبيه ومثيل) معنى ال َّل ِ
فظ في الآي� ِة
الأخ � ��رى .فعلى ه��ذا ت �ك��ون "الوجوه" م��ن ب��اب
الم�شترك اللفظي غالب ًا ،و�أما "النظائر" فلي�ست
�إال مجرد �أمثلة �أخ��رى للوجه ال��واح��د ،ولكن في
ٍ
حينئذ من الم�شترك وال من
موا�ضع �أخرى ،وال تعد
المترادف(.((5

وق��د ا�ستخل�ص ال��دك��ت��ور م�ساعد م��ط��ي��ار من
المثال ال�سابق الخال�صات الآتية:

جعل َ
بن �سليمان َ
َ
لفظ الح�سنى في
َّ �	-1إن
مقاتل َ
ال �ق��ر�آن على ث�لاث� ِة وج��وه( :ال�ج� َّن��ة ،والبنون،
وال�خ�ي��ر) ،وه��ذه ال��وج��و ُه م�ع��انٍ مختلف ٌة لهذه
ال َّلفظ ِة .
 -2و�إنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادة ،و�إن لم
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تتفق في �صور ِة ال َّل ِ
فظ ؛ كالح�سنى والإح�سانِ .
يون�س
 -3و�إنه في الوجه الأولِ ف ََّ�س َر الح�سنى في �آي ِة َ
ب�أنها الجنَّةَّ ،ثم جعل الح�سنى في �آي � َة �سور ِة
وف�س َر الح�سنى
الن ِ
َّجم نظير ًة لآي ِة �سور ِة يون�سَّ ،
ف��ي �آي��ة ��س��ورة ب��راءة ب�أنها الخير ُ ،ث� َّ�م َ
جعل
الح�سنى في �آية �سورة النَّ�ساء نظير ًة لها ،فهما
مو�ضعان مختلفان من القر�آن ،لكنهما اتفقا في
مدلولِ ال َّلفظ ِة ،وهذا يعني � َّأن َ
تماثل المدلولِ في
الآيتينِ هو النظائ ُر.
 -4و�إن��ه لم يذكر في الوجه الثاني نظي ًرا للآي ِة،
يكون في ِّ
كل ٍ
وجه من
يلزم �أن َ
وهذا يعني �أنَّه ال ُ
الوجو ِه نظائ ُر من الآيات(.((6
�ستظهر  -فيما بعد  -كتب تتبع اال�ستعماالت
المختلفة للفظ الواحد ،الذي ي�أتي بمعان متعددة،
في ال��ق��ر�آن الكريم؛ �أي �أن تكون الكلمة الواحدة
ذكرت في موا�ضع من القر�آن على لفظ واحد وحركة
واح��دة ،و�أري��د بكل مكان معنى غير الآخ��ر .هكذا
يكون لفظ كل كلمة ذكرت في مو�ضع من القر�آن
"نظي ًرا" للفظ الكلمة المذكورة في المو�ضع الآخر،
لكن "وجوه" التف�سير تختلف؛ بمعنى �أن كل كلمة
لها معنى �آخر مخالف لمعنى الكلمة الأخرى؛ لذلك
ف ��إن "النظائر" ا�سم للألفاظ ،و"الوجوه" ا�سم
للمعاني .ومن العلماء الذين �أفردوا هذا المو�ضوع
بكتب خا�صة ،غير مقاتل بن �سليمان البلخي ،الذي
تحدثنا عنه �سابقًا ،ن�شير �إلى :هارون بن مو�سى،
�أب���و عبد اهلل الأزدي (170ه� �ـ) ،وكتابه "الوجوه
والنظائر في القر�آن الكريم"( ،((6والح�سين بن
محمد ال��دام��غ��ان��ي ف��ي كتابه "�أ�ص ًال ح الوجوه
والنظائر في القر�آن الكريم"( ،((6واب��ن الجوزي
( )597في كتابه "نزهة الأعين النواظر في علم
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الوجوه والنظائر في القر�آن الكريم"(...((6
و�إذا ك��ان ع��ل��م��اء ال��ح��دي��ث ل���م ي���ف���ردوا ه��ذا
المو�ضوع بم�ؤلفات خا�صة ،ف�إنهم قد تطرقوا �إلى
المو�ضوع �ضمن بع�ض مباحث علوم الحديث مثل
"غريب الحديث" ،و "الم�ؤتلف والمختلف"؛ حيث
�أ�شاروا �إلى الكلمة الواحدة ،التي ت�أتي على معان
متعددة ،في موا�ضع مختلفة من الأحاديث النبوية.
الأ�شباه والنظائر في الفقه:

أي�ضا -في القرن ال�سابع الهجري وما
ظهرت � ً
بعده -كتب تعنى بتتبع "الأ�شباه والنظائر" في
الفقه .يق�صد بالأ�شباه والنظائر هنا الم�سائل
المختلفة الموزعة ،بين �أبواب مختلفة من الفقه،
المفاهيم
يكون بينها �شبه ما يجمعها؛ ذلك �أن معنى كلمة
الرحالة:
"ال�شبه" في ا�صطالح الأ�صوليين :هي ال�صفة
المداخل �إلى
الجامعة التي �إذا ا�شترك فيها الأ�صل والفرع ،وجب
مو�ضوع
ا�شتراكهما في الحكم(.((6
انتقال
لذلك ف�إن عالقة "الأ�شباه والنظائر" بـ"انتقال
المفاهيم" م����ؤك���دة م���ن خ�ل�ال ت��رك��ي��ز ال��ع��ل��م��اء
على الم�سائل وال��ف��روع الفقه ّية المت�شابهة ،من
حيث اندراجها تحت �أ�صل واحد يجمع بينها في
الحكم :من خ�لال عملية القيا�س؛ فال�شبه هي
ال�صفة الجامعة ال��ت��ي �إذا ا���ش��ت��رك فيها الأ���ص��ل
والفرع وجب ا�شتراكهما في الحكم.

ي�ظ�ه��ر -م ��ن ه ��ذا ال �م �ن �ظ��ور� -أن ا�ستعمال
الم�صطلح له �صلة بعلم القواعد الفقهية؛ على
عد �أن الفروع المخرجة عن كل قاعدة ت�شترك مع
�أ�صل القاعدة في الحكم المذكور؛ لذلك يمكن �أن
يطلق على الفروع :كلمة "الأ�شباه"؛ لأنها ت�شابهت
فيما بينها في ال�صفة الجامعة المذكورة في ن�ص
القاعدة الفقهية؛ ولهذا جمعت في مكان واحد تحت

المفاهيم في
كتب التراث
العربي

تلك القاعدة دون �أخرى(.((6

يجمع ف��روع ب��اب واح����د( .).....الثالث :فن بناء
الم�سائل بع�ضها على ب��ع�����ض( .)...ال��راب��ع :فن
الجمع والفرق .الخام�س :فن الألغاز والأحاجي
والمطارحات والممتحنات( .)...ال�ساد�س :فن
المناظرات والمجال�سات والمذاكرات والمراجعات
وال �م �ح��اورات وال�ف�ت��اوى وال��واق�ع��ات والمرا�سالت
والمكاتبات .ال�سابع :فن االف��راد والغرائب"(.((7
(الت�شديد من عندنا)

وم��ن الكتب التي �ألفت في المو�ضوع ،ن�شير
(((7
�إلى "الأ�شباه والنظائر" الب��ن نجيم الحنفى
(969هـ) ،وكتاب "الأ�شباه والنظائر" ،لتاج الدين
عبد الوهاب بن علي ال�سبكي(727( ((7هـ).
الأ�شباه والنظائر في النحو:

وقد �ألف ال�سيوطي كتا ًبا في النحو ،وذكر في
مقدمته �أنه �أراد �أن ي�سلك "بالعربية �سبيل الفقه
فيما و�صفه المت�أخرون فيه و�ألفوه من كتب الأ�شباه
والنظائر"(.((7

مقـــاالت

�أقول في الأخير �إن مو�ضوع "انتقال المفاهيم"
من خالل ما قدمناه �سابقًا لم ي�ستنفد (و�أن��ى لنا
ذلك !) فهو بحث في الأنوية والأ�صول ،وتك�شيف
للظواهر العربية التاريخة والعلمية ،وا�ستعادة
لأ�سئلة البداية التي الزم��ت الظواهر الثقافية..
لذلك كان التن�صي�ص في العنوان على م�صطلح
"المداخل" ،التي كانت بمثابة نماذج ،لمو�ضوع
جدا ،خا�صة في ثقافة مثل الثقافة العربية
وا�سع ً
التي هي �أو�سع من المحيط !

ل��ذل��ك ك��ان��ت منهجيته فيه قائمة ع��ل��ى جمع
الأ�شتات والق�ضايا النحوية المختلفة؛ وذلك من
خالل عملية رد الفروع �إلى الأ�صول ،والمختلف
�إلى الم�ؤتلف ،والجزئيات �إلى الكليات النحوية.
يقول:
"وهذا الكتاب بحمد اهلل م�شتمل على �سبعة
ف�ن��ون :الأول :ف��ن ال�ق��واع��د والأ����ص���ول ال��ت��ي ت��رد
�إليها الجزئيات والفروع ،وهو مرتب على حرف
ال�م�ع�ج��م( ،)....وق��د اعتنيت فيه باال�ستق�صاء
والتتبع والتحقيق و�أ�شبعت القول فيه ،و�أوردت
في �ضمن كل قاعدة ما لأئمة العربية من مقال
وت��ح��ري��ر وتنكيت وت��ه��ذي��ب واع��ت��را���ض وان��ت��ق��اد،
وج��واب و�إي���راد ،وطرزتها بما فيه الم�شكالت من
�إع ��راب الآي ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة ،والأح��ادي��ث ال�شعرية،
وتراكيب العلماء في ت�صانيفهم المروية ،وح�شوتها
بالفوائد ،ونظمت في �سلكها من القالئد .الثاني:
ف��ن ال�ضوابط واال���س��ت��ث��ن��اءات والتق�سيمات ،وهو
مرتب على الأب��واب الخت�صا�ص كل �ضابط ببابه،
وه��ذا �أح��د ال��ف��روق بين ال�ضابط والقاعدة؛ لأن
القاعدة تجمع فرو ًعا من �أبواب �شتى ،وال�ضابط
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4141الم�صدر نف�سه� ،ص.483 :
4242الم�صدر نف�سه� ،ص.545 :
4343الم�صدر نف�سه� ،ص.553 :
4444الم�صدر نف�سه� ،ص.547 :
4545الم�صدر نف�سه� ،ص.550 :
4646نعتمد هنا على الطبعة الآتية� :أب��و الفرج الأ�صفهاني،
الأغ��ان��ي ،مطبعة دار الكتب الم�صرية بالقاهرة ،ط:1
1474م.
4747مقدمة ابن خلدون ،دار القلم ،بيروت ،لبنان( ،ب-ت)،
�ص.554 :
4848يقول في ن�سب ال�شاعر ابن قطيفة:
"وقال �آخرون من الن�سابين ممن �أخذ  -فيما يزعم -
عن دغفل وغيره :معد بن عدنان بن �أدد بن �شاجيب بن
نبت بن ثعلبة بن عنز بن �سريج بن ملحم بن العوام بن
المحتل بن رائمة ابن العقيان بن علة بن �شحدود بن
ال�ضرب بن عيفر بن �إبراهيم ابن �إ�سماعيل بن رزين
بن �أع��وج بن المطعم بن الطمح ابن عتود ابن دعدع
بن محمود بن الرائد بن بن بدوان بن �أمامة بن دو�س
ابن ح�صين بن النزا بن الغمير بن مح�شر بن معذر
بن �صيفي بن نبت بن قيدار بن �إ�سماعيل ذبيح اهلل
بن �إبراهيم خليل اهلل �صلى اهلل عليهما وعلى �أنبيائه
�أجمعين و�سلم ت�سليما .ثم �أجمعوا �أن �إبراهيم بن �آزر
وهو ا�سمه بالعربية كما ذك��ره تعالى في كتابه ،وهو

المفاهيم
الرحالة:
المداخل �إلى
مو�ضوع
انتقال
المفاهيم في
كتب التراث
العربي

6666الح�سين بن محمد الدامغاني� ،إ�صالح الوجوه والنظائر
في القر�آن الكريم ،تحقيق :عبد العزيز �سيد الأهل ،دار
العلم للماليين1980 ،م.
6767اب��ن ال �ج��وزي ،نزهة الأع�ي��ن النواظر ف��ي علم الوجوه
والنظائر في القر�آن الكريم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة 1987م.
6868علي �أحمد الندوي ،القواعد الفقهية ،دار القلم ،دم�شق،
 1418هـ � ،ص.76 :
6969المرجع نف�سه� ،ص.10-9 :
7070ابن نجيم الحنفي ،الأ�شباه والنظائر ،تحقيق :د .محمد
مطيع الحافظ ،دار الفكر ،دم�شق2005 ،م.
7171الأ��ش�ب��اه والنظائر ،لتاج ال��دي��ن عبد ال��وه��اب ب��ن علي
ال�سبكي ،تحقيق :عادل �أحمد عبد الموجود وعلي محمد
عو�ض ،دار الكتب العلمية ،بيروت1991 ،م.
7272الأ�شباه والنظائر في النحو ،عبد الرحمن ال�سيوطي جالل
الدين ،تحقيق :عبد الإله نبهان ،غازي مختار طليمات،
�إبراهيم محمد عبد اهلل� ،أحمد مختار طليمات1407 ،م،
مجلد� ،1ص.3:
7373المرجع نف�سه ،ج� ،1:ص.9 :

مقـــاالت

في التوراة بالعبرانية تارح بن ناحور ،وقيل :الناحر بن
ال�شارع وهو �شارع بن �أرغو وهو الرامح بن فالغ – وهو
قا�سم الأر���ض الي ق�سمها بين �أهلها – ابن عابر بن
�شالخ بن �أرفخ�شد ،وهو الرافد بن �سام بن نوح �صلى
اهلل عليه و�سلم ابن مالك وهو في لغة العرب ملكان بن
المتو�شلخ وهو المنوف بن �أخنخ وهو �إدري�س نبي اهلل
عليه ال�سالم بن مهالبل بن �آدم �أبي الب�شر �صلى اهلل
عليه وعلى �سائر الأنبياء وعلى نبينا محمد خا�صة و�سلم
ت�سليما .وهذا الذي في �أي��دي النا�س من الن�سب على
اختالفهم فيه" .انظر :الأغاني ،ج� -1:ص.15-14:
4949الم�صدر نف�سه� ،ص.4:
�5050أحمد بو ح�سن ،العرب وتاريخ الأدب ،دار توبقال للن�شر،
البي�ضاء2003 ،م� ،ص.107 :
5151المرجع نف�سه� ،ص.154 :
5252الن�سون ،منهج البحث في تاريخ الآداب� ،ضمن كتاب
محمد مندور ،النقد المنهجي عند العرب ،دار نه�ضة
م�صر للطبع والن�شر ،القاهرة (ب.ت)�،ص.420 :
�5353أحمد بوح�سن ،التقليد وت��اري��خ الأدب العربي� ،ضمن
كتاب( :التحقيب  -القطيعة -ال�سبرورة) ،من�شورات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط� ،سل�سلة :ندوات
ومناظرات ،رقم.81 :
5454كارل بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي ،ج ،1 :ترجمة :د.
عبد الحليم النجار ،دار المعارف ،القاهرة ،ط1983-5م،
ج� ،1ص3 :
5555الم�صدر نف�سه� ،ص.4 :
5656ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر2003 ،م ،ج،15 :
�ص.215 :
5757الم�صدر نف�سه ،ج� ،14 :ص.292 :
5858جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،الحاوي
للفتاوى ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1402،هـ ،ج� ،2 :ص:
.466
5959م�ساعد الطيار ،التف�سير اللغوي للقر�آن الكريم ،دار ابن
الجوزى للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1422 ،هـ� ،ص.94-91 :
�6060سروة يون�س.26 :
�6161سورة النحل.62 :
�6262سورة التوبة.107 :
�6363سورة الن�ساء.62 :
6464م�ساعد الطيار ،التف�سير اللغوي للقر�آن الكريم� ،ص.94:
�6565أبو عبد اهلل الأزدي ،الوجوه والنظائر في القر�آن الكريم،
تحقيق :حاتم ال�ضامن ،دار الب�شير 1427 ،هـ.

الئحة الم�صــادر والمراجع
•االت�صال الفعال في العالقات الإن�سانية والإدارة ،م�صطفى
حجازي ،بيروت ،الم�ؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع1990 ،م.
•�إح�صاء العلوم� ،أبو ن�صر الفارابي ،تحقيق :عثمان �أمين،
دار الفكر العربي بم�صر1974 ،م.
•�إحياء علوم الدين� ،أبو حامد الغزالي ،طبعة لجنة ن�شر
الثقافة الإ�سالمية1356 ،هـ ،دار الفكر 1975م.
•الأ�شباه والنظائر ،ابن نجيم الحنفي ،تحقيق :د .محمد
مطيع الحافظ ،دار الفكر ،دم�شق2005 ،م.
•الأ�شباه والنظائر ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي ال�سبكي،
تحقيق :عادل �أحمد عبد الموجود وعلي محمد عو�ض ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1991 ،م.
•�إ�صالح الوجوه والنظائر في القر�آن الكريم ،الح�سين بن
محمد الدامغاني ،تحقيق :عبد العزيز �سيد الأه��ل ،دار
العلم للماليين1980 ،م.
•�إع�ج��از ال �ق��ر�آن ،الباقالني ،تحقيق� :أح�م��د �صقر ،دار
المعارف بم�صر( ،ب-ت).
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•الأغ��ان��ي� ،أب ��و ال �ف��رج الأ��ص�ف�ه��ان��ي ،مطبعة دار الكتب
الم�صرية بالقاهرة ،ط1474 :1م.
•الإكليل في ا�ستنباط التنزيل ،ج�لال الدين ال�سيوطي،
تحقيق� :سيف ال��دي��ن عبد ال �ق��ادر ال�ك��ات��ب ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان1981 ،م.
•تاريخ الأدب العربي ،ك��ارل بروكلمان ،ج  ،1 :ترجمة:
د .ع�ب��د ال�ح�ل�ي��م ال �ن �ج��ار ،دار ال �م �ع��ارف ،ال �ق��اه��رة،
ط1983-5م.
•التف�سير اللغوي للقر�آن الكريم ،م�ساعد الطيار ،دار ابن
الجوزى للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1422 ،هـ.
•التقليد وتاريخ الأدب العربي ،مجموعة من الم�ؤلفين،
�ضمن ك�ت��اب ( :التحقيب  -القطيعة -ال���س�ب��رورة)،
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط� ،سل�سلة:
ندوات ومناظرات  ،رقم.81 :
•التلقي والت�أويل ،محمد مفتاح ،مقاربة ن�سقية ،المركز
الثقافي العربي ،بيروت 1994م.
•ال �ح��اوي للفتاوى ،ج�لال ال��دي��ن ال�سيوطي ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1402،هـ.
•حفريات المعرفة ،مي�شال فوكو ،ترجمة� :سالم يفوت،
المركز الثقافي العربي ،الدار البي�ضاء1986 ،م.
•ر�سالة في مراتب العلوم �ضمن ر�سائل ابن حزم ابن حزم،
ن�شر �إح�سان عبا�س ،المجموعة الأول��ى ،مكتبة الخانجي
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بم�صر ،النثنى ببغداد( ،د-ت).
•العرب وتاريخ الأدب� ،أحمد بو ح�سن ،دار توبقال للن�شر،
البي�ضاء2003 ،م.
•عندما ت�سافر النظرية� ،إدوارد �سعيد ،مقال �ضمنه كتابه:
العالم الن�ص الكاتب ،ترجمة :عبد الكريم محفوظ،
من�شورات اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق2000 ،م.
•الفهر�ست ،ابن النديم ،تحقيق يو�سف علي طويل ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1996 ،م.
•القواعد الفقهية ،علي �أحمد الندوي ،دار القلم ،دم�شق،
 1418هـ.
•ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر2003 ،م.
•مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة في مو�ضوعات العلوم،
�أحمد بن م�صطفى ،ال�شهير بطا�ش كبرى زاده ،دار الكتب
العلمية ،بيروت (ب-ت).
•مقدمة ابن خلدون ،دار القلم ،بيروت ط1978 :1م.
•منهج البحث في تاريخ الآداب ،الن�سون� ،ضمن كتاب
محمد مندور ،النقد المنهجي عند العرب ،دار نه�ضة
م�صر للطبع والن�شر ،القاهرة (ب.ت).
•نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القر�آن
الكريم ،ابن الجوزي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة 1987م.
•الوجوه والنظائر في القر�آن الكريم� ،أبو عبد اهلل الأزدي،
تحقيق :حاتم ال�ضامن ،دار الب�شير1427 ،هـ.
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�آليات �صناعة
الم�صطلح الل�ساني الحديث
د .ه�شام خالدي

جامعة �أبي بكر بلقايد
تلم�سان( -الجزائر)
تقديــم:

مقـــاالت

�إن ق�ضية الم�صطلح من الق�ضايا الهامة التي �أولى لها علم اللغة الحديث في هذا القرن
اهتماما بالغًا؛ وذلك لالعتماد عليها في تي�سير العلوم وتو�ضيح مبادئها وتحديد �أفكارها من
جهة ،و�إيجاد التقارب بين العلماء والباحثين من جهة �أخرى ،و�أهمية الم�صطلح العلمي ترجع
�إلى �أنه �أ�سا�س الدرا�سة والبحث والت�أليف ،وهو عامة لغة العلماء ،وقد ُبذلت في درا�سته جهود
كثيرة منذ فجر القرن الع�شرين واختلفت الأ�ساليب المتبعة من �أجله ،فمن �إحياء الم�صطلحات
القديمة �إلى ا�ستحداث م�صطلحات جديدة عن طريق اال�شتقاق �أو التعريب �أو نقل الم�صطلح
بعينه ،و�صدرت معاجم متخ�ص�صة� ،إال �أن التقدم الإن�ساني ،و�سرعة الع�صر ،كانا �أ�سرع و�أكثر
بكثير من كل جهد مبذول ،وم ّما زاد في تعقيد الم�س�ألة اختالف الم�صطلح العلمي من دولة
عربية �إلى دولة �أخرى(((.

مفاهيم الم�صطلحات واختالفها يعود �أ�سا�سا �إلى
هذا الأمر.

لقد �أ�ضحت ق�ضية الم�صطلح عتبة الإ�شكال
المعرفي ،فالم�صطلح لي�س �إال جز ًءا من بناء نظري
في اللغة ،ولغة الم�صطلحات ال ي�ستغني عنها عالم
في تخ�ص�صه ،وال مفكر في منهجه ،وه��ي ربما
تكون و�سيلة في بع�ض الأحيان؛ الخت�صار كثير من
المعاني في قليل من الكلمات و�إن ُعزل الم�صطلح
فه ًما وتقيي ًما عن الهيكل النظري الذي ينتمي �إليه
يحول بين الدار�س وبين النظرة العلمية للأمور،
ويقف حجر عثرة بينه وبين داللة الم�صطلح الذي
تتم عليه النظرية ،وبعبارة �أخرى محيط المعطيات
المعرفية ال��ذي ينتمي �إل �ي��ه ،وعليه ف ��إن تداخل

مقايي�س و�ضع الم�صطلح:

ونظ ًرا لأهمية التوليد الم�صطلحي ا�ستخل�ص
مقيا�سا
العرب المحدثون ع� ّدة مبادئ اعتبروها
ً
لو�ضع الم�صطلح العربي الحديث ،وهي �صنفان:
.1م���ب���ادئ ع��ام��ة :تمثل "اختيارات مبدئية"
موجهة لمواقف مترجم الم�صطلحات الأعجمية
�أكثر مما هي موجهة لعمله التوليدي الم�صطلحي،
ويمكن ا�ستخال�ص خم�سة مبادئ �أ�سا�سية هي:
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�أ .الأخذ بالقيا�س في اللغة.
ب .قبول ال�سماع من المحدثين ،وخا�صة ما �شاع من
�ألفاظ قد ولدوها في كتاباتهم غير الم�صطلحية
�أو في حرفهم و�صناعاتهم التي يمار�سونها.
ج .االقتبا�س من التراث با�ستخراج الم�صطلحات
من التراث العربي القديم و�إحياء ما هو جدير
بالإحياء تمث ًال بمبد�أ �آخ��ر مندرج تحت هذا
هو" تف�ضيل الم�صطلح العربي القديم على
الجديد".
د .تف�ضيل العربي على المعرب.
هـ�	.إك�ساب الم�صطلح العربي الدقة والخ�صو�صية(((.
و�أه��م هذه المبادئ الأول والخام�س ل�صلتهما
بمنهج التوليد ،ف�إن مبد�أ الأخذ بالقيا�س ذو قيمة
كبيرة ف��ي التوليد ال�صرفي خا�صة؛ لأن��ه ي�سمح
بقيا�سية �صيغ �صرفية كثيرة كانت تعد �سماعية،
والمبد�أ الخام�س له �أهمية في التوليد الداللي؛ لأن
فيه دعوة �إلى تجنيب الم�صطلح المو ّلد الغمو�ض
والغرابة والتعميم واال�شتراك ،ف�إن هذه من �سمات
الوحدة المعجمية العامة القابلة الكت�ساب الداللة
الإيحائية والوظيفة الأدبية� ،أما الوحدة المعجمية
المخ�ص�صة �أي الم�صطلح ،وخا�صة �إذا كان علم ًيا،
ف ��إن م��ن �أه��م �سماتها ذات�ي��ة ال��دالل��ة و�أحاديتها
وخ�صو�ص ّيتها.
و�أما المبادئ الثالثة الباقية فتهم عمل المترجم
بو�صفه مترج ًما ولي�س بو�صفه وا�ض ًعا للم�صطلح؛
لأن م�ق��االت المحدثين ون�صو�ص ال �ت��راث تقدم
للمترجم مادة م�صطلحية جاهزة �صالحة لمقابلة
الخ�صو�صيات المعجمية في اللغة الم�صدر ،على
�أن تلك المقاالت والن�صو�ص قد تكون ذات دخل
في التوليد الداللي �إذا عمد المترجم �إل��ى بع�ض
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مادتها ،وه��ذا التج ّوز كثير الحدوث ،وهو مدعاة
�إلى مخالفة المبد�أ الخام�س؛ لأنه ي�ؤدي �إلى �إفقاد
الم�صطلح العربي الدقة والخ�صو�صية و�إيقاعه في
الأدبية والتعميم(((.
 .2م��ب��ادئ خ��ا���ص��ة :م ُمنهجة لتطبيق قواعد
التوليد؛ �أي لكيفية توليد الم�صطلح الجديد ،فهي � ًإذا
مبادئ تتحكم في منهجية التوليد من حيث �صورة
المولد �أو �صيغته ،ومن حيث داللته ،وقد �صنفت
تلك المبادئ بح�سب انتمائها �إل��ى الخ�صائ�ص
ال�ضرورية التمييزية في الوحدة المعجمية ،وهي
ع ّدة :االنتماء المقولي ،والت�أليف ال�صوتي ،والبنية
ال�صرفية والداللة على �أن المبادئ قد �أهملت كل ًيا
ه��ذا االنتماء ،فلم تهتم بمقولية الم�صطلح من
حيث ه��و ا�سم �أو فعل �أو �صفة �أو ظ��رف ،وعلى
هذا الأ�سا�س":ف�إن اال�صطالح يح�صل من االنتقال
باللفظ من التعميم �إلى التخ�صي�ص ،والأ�سماء من
بين �أنواع المقوالت المعجمية �أق َبل لذلك االنتقال،
أقدر"(((.
وهي على اكت�ساب المفاهيم � َ
على �أن هذا لم يمنع وجود الأفعال وال�صفات
بكثرة في المعاجم المخت�صة العربية الحديثة ،على
الرغم من �ضعف الأفعال في اال�صطالح النتمائها
�إلى اللغة العامة ،وقابليتها للترجمة بمعانيها ،وبناء
على ه��ذا فقد اقتُرحت �أربعة �أن��واع من المبادئ
الخا�صة ،وهي:
الت�أليف ال�صوتي :وقد ق ّل االهتمام به ،فخ�ص
بثالثة مبادئ ،دعا الأول �إلى تجنّب تنافر الحروف
في الم�صطلح ت�سهي ًال للنطق به ،ودعا الثاني �إلى
تف�ضيل اللفظ ذي المخارج اللينة ،الذي تكثر فيه
حروف الذالقة ،ودعا الثالث �إلى تف�ضيل ال�صيغة
القليلة ال�ح��رك��ات على ال�صيغة ذات الحركات
ف�ضل �ساكن العين
المتوالية ،ففي الثالثي مث ًال ُي ّ
على متحركها ،فهذه المبادئ الثالثة ت�ؤدي �إلى نوع
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من "الجمالية البالغية" التي ُي�ستح�سن توفرها في
الوحدة المعجمية العامة القابلة لالنتظام في ن�ص
�أدبي.

�أواله�����ا ن�سميها "�أحادية الت�سمية" وذل��ك ب��أن
ُيخَ َّ�ص�ص م�صطلح واح��د للمعنى ال��واح��د ،فال
ي�شترك في المفهوم الواحد ا�سمان �أو �أكثر ف ُيت ََجنَّب
بذلك الترادف ،والم�س�ألة الثانية ،هي "�أحادية
الداللة"؛ �أي �أن يكون الم�صطلح المولد ذا داللة
واحدة في الحقل الذي ينتمي �إليه ،فال تتنوع بذلك
دالالت��ه فيكون من الم�شترك ،فالمبادئ الخا�صة
ب�ه��ذه الم�س�ألة � ًإذا ت��دع��و �إل��ى تجنب اال�شتراك
ال��دالل��ي ،و�أم��ا ثالثة الم�سائل فلي�س للعلم فيها
دخل ،بل هي تربوية �أخالقية مح�ضة ،وهي "تجنب
النافر والمحظور من الألفاظ".

مقـــاالت

البنية ال�صرفية :اهتمت المجموعات الأرب��ع
بم�س�ألتين مت�صلتين ببنية الم�صطلح المولد:
الأول���ى :هي ب�ساطة البنية ،فقد اتفقت كلها �إلى
تف�ضيل الوحدة المعجمية الب�سيطة والمتكونة من
عن�صر واح��د على ال��وح��دة ذات البنية المركبة
(المتكونة من عن�صرين) ،والوحدة ذات البنية
المعقدة (المتكونة م��ن �أك �ث��ر م��ن عن�صرين)،
والحجة المقدمة هي �أن الوحدة الب�سيطة ت�ساعد
على ت�سهيل اال�شتقاق والت�صريف ،وال يخفى ما في
هذا المبد�أ من ال�ضعف والوهن؛ لأنه ينفي قاعدة
التركيب في التوليد ويكاد ينفي قاعدة النحت،
مخت�ص
وتكفي نظرة �سريعة لأي معجم عربي
ّ
عاما،
لتبين ا�ستحالة تطبيق هذا المبد�أ تطبيقًا ً
ف�إن الم�صطلحات المركبة والمعقدة في معاجمنا
جدا.
المخت�صة كثيرة ً

االقترا�ض المعجمي:

وج ّل المبادئ في المجموعات الأربع ت�ؤكد �أم ًرا
واح� ً�دا ،هو تف�ضيل المعرب على الدخيل ،وذلك
في م�ستوى الت�أليف ال�صوتي ،وفي م�ستوى البناء
ال�صرفي� ،أم��ا في الأول فقد ُدع��ي �إل��ى �أن ينطق
بالمع ّرب كما عرفته العرب ،و�إل��ى �أن ُيرجح من
المقتر�ضات ما ُي�سهل نطقه ،وهي طريقة تعريب
الأ�صوات الأعجمية التي ال مقابل لها في العربية،
لم ُيعتن بها العناية الكافية ،و�أما في م�ستوى البنية
ال�صرفية فقد ف ُِّ�ضل �إلى التغيير في �شكل اللفظ
الأجنبي حتى ي�صبح موافقًا لل�صيغة العربية ،وذلك
ب�أن يتناول بالحذف �أو بالزيادة حتى يلحق ببنية
�صرفية عربية فيخ�ضع لمقايي�س العربية وي�صبح
تاما.
مع َّر ًبا ً

والم�س�ألة الثانية :هي ال�سوابق واللواحق ،وعلى
هذا الأ�سا�س ف�إن االتجاه العام هو الميل �إلى ترجمة
هذه الزوائد التي تعد مخالفة لطبيعة البنية في
المتفح�ص لمعاجمنا المخت�صة
الكلمة العربية ،ولكن
ّ
يبين الفو�ضى الغالبة في ترجمتها و ُيظهر التذبذب
بين ترجمتها وتعريبها ،وق��د �أعطى �إبراهيم بن
مراد مثا ًال لترجمة الحقة" "Oideمنقولة �إلى �سبع
(((
ع�شرة طريقةً � ،إذا ف�إن هذه الم�س�ألة ما زال��ت
في حاجة �إلى التدقيق وال�ضبط ،وخا�صة من حيث
�صلتها بالنحت وقابلية البنية ال�صرفية العربية
للخا�صية الت�سل�سلية المقيدة.

ويظهر من هذا الق�سم الثالث الأخير � ًإذا �أن
ال�م�ب��ادئ التي ُو�ضعت لترجمة العمل ف��ي توليد
الم�صطلح العلمي العربي الحديث� ،سواء �أكانت
عامة �أم كانت خا�صة ،مبادئ لم تُ�ستخل�ص في
الغالب من واقع اللغة وحقيقة ا�ستعماالتها ،ولم تُراع
فيها طاقات اللغة الحقيقية على التطور والتجدد.

.3الداللـة:

وقد اهتمت المجموعات الأربع بثالث م�سائل:
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وب �ن��اء على ه��ذا ق��د بين لنا ه��ذا البحث �أن
ال�م�ح��دث�ي��ن م��ن ال �ع��رب ق��د اع �ت �م��دوا ف��ي توليد
الم�صطلح قواعد ومبادئ ،لكن القواعد لم ترق
�إل��ى م�ستوى القواعد النظرية القائمة على جهاز
نظري وجهاز مفهومي قويين ،فلم ينته بها �إلى
توليد م�صطلح عربي ت��ام متطور مواكب لتط ّور
المفاهيم والأ�شياء ،جاءت قواعد منتقاة لم تراع في
اعتمادها قدرات اللغة الحقيقة على التطور ،فكانت
قليلة العدد ،م�ضطربة التطبيق ،و�أما المبادئ فلم
تخرج عما فُر�ض على القواعد من القيود ،فكانت
في الغالب نتيجة ت�صور اللغة على ما ُي��راد لها
�أن تكون عليه ،ولي�س نتيجة الواقع الذي هي عليه
بالفعل؛ ولذلك لم ت�ؤكد على �إك�ساب الم�صطلح
المو ّلد ال ّد ّقة والخ�صو�صية فال�شك �أن ما يطبق من
القواعد ومن المبادئ في حاجة �إلى �أن يو�ضع في
منهجية عامة في التوليد الم�صطلحي تكون ذات
�أ�س�س نظرية وا�ضحة متكاملة تراعي خ�صو�صيات
المخ�ص�صة ،وطاقات اللغة
تو ّلد الوحدة المعجمية
ّ
فيما يخ�ص التطور والتوليد.
على �أن تلك المنهجية ال تكون متينة دقيقة
واف �ي��ة ب��ال�غ��ر���ض منها �إال �إذا ن�ظ��ر �إل ��ى ق�ضية
التوليد الم�صطلحي �ضمن �إط��ار �أع� ّ�م هو التوليد
المعجمي ،وذلك بالربط بين الم�صطلحية وعلم
المعجم والربط بين التوليد الم�صطلحي والنظرية
العامة في الإبداعية المعجمية ،على �أن التوليد
الم�صطلحي ف��ي اللغة العربية ال �ي��وم ذي �صلة
بمبحث نظرية الترجمة ،ف��إن الم�صطلح العربي
المولد م��ازال يعتمد الم�صطلح الأعجمي مرج ًعا
أ�سا�سا يحدد خ�صي�صته الداللية ،بل يتحكم في
� ً
بنيته ال�صرفية في �أحيان كثيرة؛ ولذلك ف�إن النظر
في التوليد الم�صطلحي مخرج �إلى النظر في نظرية
أي�ضا.
الترجمة � ً
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�أثر الم�صطلح العربي الحديث في علوم اللغة:

 .1ي�ت���ض��ح م��ن ت��اري��خ ت �ك��ون الم�صطلحات
اللغوية المعا�صرة �أنها بد�أت بداية متوا�ضعة عند
الطهطاوي ( ،)1872-1801وذلك عندما حاول
�أن ُيبين عدد اللغات الأوروبية القديمة والحديثة،
وه �ن��ا ن�ج��د م�صطلحي :ال�ل�غ��ة وال �ل �� �س��ان ،ذك��ر:
الل�سان الفرن�ساوي ،واللغة الفرن�سية ،كما كتب
عن اللغة العربية ،واللغة الالتينية وغيرها ،وقد
�أف��اد الطهطاوي كذلك م��ن كلمة يونانية معربة
منذ الع�صر العبا�سي ،ومن كلمة فرن�سية وقال ب�أن
الم�صطلح " فن تركيب الكالم ،فك�أنه يقول فن
النحو"(((.
وهنا نجد االقترا�ض المعجمي يتوازى مع بيان
المحتوى بكلمات عربية �شارحة.
 .2بد�أت كلمات جديدة ت�أخذ دالالت ا�صطالحية
عند العلماء ،و�أ�صبح عدد كبير منها من الر�صيد
الأ�سا�س للم�صطلحات اللغوية ،منها كلمة :قامو�س
تحولت من ا�سم على �أح��د المعجمات ف�أ�صبحت
كلمة ع��ام��ة دال��ة على ك��ل �أف���راد ه��ذا ال �ن��وع من
الم�ؤلفات اللغوية ،فكلمة قامو�س مثال وا�ضح لبداية
ا�ستخدام كلمة موروثة بمعنى ا�صطالحي جديد
�أخذ ي�ستقر في بداية النه�ضة الحديثة في م�صر،
وعليه ف�إننا نجد بداية ا�ستقرار كلمة قامو�س للداللة
على ذلك النوع من المراجع اللغوية التي تعود �إلى
الفترة .1832-1822
أي�ضا �أن تجمع الم�صطلحات
 .3ومن المفيد � ً
التي وردت ف��ي كتب رواد النه�ضة ،وف��ي مقدمة
الطهطاوي وال�شدياق ،والم�صطلحات التي وردت
في عدة دوريات ومجالت حديثة ،كانت من طرف
جرجي زيدان ،و�إبراهيم اليازجي ،و�أن�سا�س ماري
الكرملي ،فهذه المطبوعات المتخ�ص�صة وغير
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غام�ض ،ولكن معناها وا�ضح ،وهي :مجهور بمعنى
�صوتي ومهمو�س بمعنى غير �صوتي" ،وعليه فقد
ميز برج�سترا�سر الأ�صوات �إلى �صوامت و�صوائت
وحركات ممدودة وغيرها من الم�صطلحات.

المتخ�ص�صة �أ�سهمت ب�شكل وا��ض��ح ف��ي تكوين
م�صطلحات ا��س�ت�ع��رت ال �ي��وم ب� ��دالالت م�ح��ددة
م�ستحدثة ،منها الم�صطلحات :قامو�س ،معجم،
مجمع ،اللغات ال�سامية ،التراكيب المعجمية ،وذلك
�إل��ى جانب الم�صطلحات الم�ستخدمة في الكتب
الثقافية والتعليمية لتعرف الجديد من الم�صطلح
اللغوي.

مقـــاالت

 .6ا�ستقرت اتجاهات البحث اللغوي الحديث
في اتجاهين �أ�سا�سين ،فقد ظلت المدر�سة ال�سامية
المقارنة  -التي يمثلها خليل يحيى نامي وم��راد
كامل و�إبراهيم ال�سامرائي ،وال�سيد يعقوب بكر
 تتعامل بر�صيد الم�صطلحات التي كانت قدا�ستقرت منذ عرفت المنطقة العربية الدرا�سات
ال�سامية ال�م�ق��ارن��ة� ،أم��ا المدر�سة اللغوية التي
ارتبطت ب�إبراهيم �أني�س وم��ن در��س��وا علم اللغة
ال�ع��ام م��ع اهتمام خا�ص بعلم الأ� �ص��وات ،فكانت
تمثل ت �ي��ا ًرا م��واز ًي��ا فتكونت �أك�ث��ر الم�صطلحات
المتداولة بجهود ه�ؤالء اللغويين((( كما عبرت هذه
الم�صطلحات عن المفاهيم الأ�سا�سية للتحليل
اللغوي ،وتح ّددت في �إطارها �أ�سماء ُمقنّنة للغات
ال�سامية ولهجاتها ول�ل�غ��ات الأف��ري �ق �ي��ة .وهكذا
تجاوزت هذه الم�صطلحات في �أكثر اال�ستخدام
أ�سا�سا في علم اللغة،
الفردي و�أ�صبحت
ً
ر�صيدا � ً
وعلى �إثر هذا ُو�ضعت م�صطلحات ُمتع ّددة ،منها
علم اللغة التقابلي ،وعلم اللغة التطبيقي ،والبنيوية،
والبنية ال�سطحية والبنية العميقة ،والنحو التوليدي
التحويلي ،وق��د �أ�صبحت ه��ذه الم�صطلحات من
الر�صيد الم�شترك ل ّلغويين العرب.

 .4دخل الم�صطلح العربي مرحلة جديدة بعد �سنة
1908م� ،إن التحول الجديد وثيق ال�صلة باتجاهات
البحث اللغوي الإيطالي :جويدي "مخت�صر علم
اللغة العربية الجنوبية" �سنة �،1929أما برج�شترا�سر
فكان يفيد من الم�صطلح نف�سه ،وقد �ألف "التطور
النحوي للغة العربية" ،ونجد فيه م�صطلح علم اللغة
التاريخي ،كما �أُ�ضيفت م�صطلحات علم الأ�صوات
العمومي ،والتغيرات ال�صوتية المطلقة ،والمقيدة،
وكلها م�صطلحات جديدة في تركيبها ودالالتها
الحديثة.
 .5ل �ق��د �أدرك ب��رج���ش�ت��را��س��ر ال� �ف ��روق بين
الم�صطلحات التراثية والم�صطلحات الحديثة ،ولم
يكن يفيد من الم�صطلحات التراثية والم�صطلحات
الحديثة ،ولم يكن يفيد من الم�صطلح التراثي �إال
عند يقينه من مطابقة المفهوم الجديد للمفهوم
التراثي؛ ولهذا وجد من ال�ضروري عند التعبير عن
م�صطلح � Assimilationأن ي�ضع م�صطلح الت�شابه
�أو التماثل و�أن يو�ضح الفرق بين مفهوم التماثل
في علم اللغة الحديث ومفهوم الإدغام عند النحاة
العرب :كما نجده ال ي�شير �إلى م�صطلحات تراثية
منها الهم�س والجهر؛ وذلك لأن داللة الم�صطلحين
الأوروب�ي�ي��ن ك��ان مو�ضع نظر وخ�لاف .وهنا نجد
الإف��ادة المبا�شرة من الم�صطلحات الأوروبية في
و�ضع المقابل العربي ،وبين برج�سترا�سر موقفه،
بقوله":م�صطلحات غير ا�صطالحاتنا� ،أ�صل بع�ضها

 .7كما تكونت عند عدد من اللغويين اللبنانيين
م�صطلحات تتفق �إل��ى حد بعيد مع �أ�شقائهم في
م�صر والعراق ،و�إن احتفظت في حاالت محدودة
بطابعها الخا�ص ،فقد ذكر ريمون طحان في كتابيه
عن " الأل�سنية"((( هذه الت�سمية وت�سميتين �أخريين
هما :الدرا�سات اللغوية والعلوم الأل�سنية ،وقد �أفاد
كثيرا من االقترا�ض المعجمي في كل م�صطلحات
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الفونتيكا  Phoretiqueوالفونولوجيا
والفونيم � .Phoneimeأما الم�صطلحات التراثية
فقد ا�ستقرت على نحو م��ا عند �أك�ث��ر اللغويين.
وهكذا نجد م�صطلحات المخرج والحنك والجهر
والهم�س والترقيق والإطباق والقلب المكاني ،وقد
ا�ستمر بناء الم�صطلحات اللغوية على نحو يت�سم
باالطراد والخالف المحدود.
Phonologie

� .8أما في المغرب العربي ،فقد ظهرت جهود
تمثلت في كتب ر�شاد الحمزاوي الذي �أع ّد معج ًما
ت�سجيل ًيا للم�صطلحات الحديثة في اللغة العربية،
ومنهم من اقت�صر على الترجمة ،وتعد الترجمة
التي �أعدها �صالح القرمادي �سنة  1966لكتاب
"درو�س في علم �أ�صوات العربية" لجان كانتينو
مهمة في التعريف بم�شكلة الم�صطلحات اللغوية،
وقد عرف القدماء هذا التخ�ص�ص با�سم علم اللغات
� linguistiqueأو علم اللغات العام ،ولكن القرمادي
�أف��اد من م�صطلح م�شرقي ،ن��ادر ،وه��و الأل�سنية
وج�ع��ل ت�سمية علم اللهجات ب�ـ ،Dialectologie
وعبر ع��ن ال ُمتَخَ ِّ�ص�ص ف��ي اللهجات ب��أن��ه عالم
ف��ي الأل���س�ن��ة  ،Dialectologieوتت�سم م�ح��اوالت
القرمادي بقلة االقترا�ض المعجمي ،حاول �أن يميز
المفاهيم بكلمات عربية ،فقد ميز علم الأ�صوات �أو
ال�صوتيات  Phonetiqueعن علم وظائف الأ�صوات
 ،Phonologieولكن م�شكلة الم�صطلحين تظهر عند
الن�سبة �إليهما ،فالن�سبة �إلى الأول �صوتي و�إلى الثاني
وظائفي ،والكلمة الأخيرة غير دالة.
�أم��ا م�صطلح  Phonèmeفقد ح��اول نقله �إلى
العربية تارة بكلمة �صوت وتارة بكلمة �صوتم ،ومن
جانب �آخ��ر فقد بالغ ال�ق��رم��ادي ف��ي الإف ��ادة من
الم�صطلحات التراثية على نحو جعل القارئ يخلط
بين مفهومين مختلفين ،كلمة "حرف" دال��ة في
التراث على الرمز المكتوب وال�صوت المنطوق،
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فجعلها القرمادي ترجمة لكلمة
مقابل الحركة .Voyelle

Consonne

في

 .9ل�ق��د ك��ان م�صطلح ع�ل��م ال�ل�غ��ة �آخ� ��ذً ا في
اال�ستقرار عند المتخ�ص�صين في الم�شرق وتون�س،
ف�إذا بنا نواجه بم�صطلح الل�سانيات في �إطار زاعم
�أن ال�شّ روط ال�ضرورية لعالم اللغة مجتمعة عند
عدد من الباحثين في المغرب .وبهذا بد�أت الدعوة
�إلى تعديل الم�صطلحات القائمة ،وقد �شغل بع�ض
اللغويين بالدفاع عن الم�صطلحات القليلة التي
و�ضعوها.
� .10إن ق�ضية الم�صطلح اللغوي ال يمكن �أن
ت�ؤخذ ب��ر�ؤي��ة فردية وال يمكن �أن تبحث بطريقة
النظر في الم�صطلح المفرد ثم الخالف حوله
والت�شكيك فيه و�إع��ادة النظر فيه ،لقد ظهرت في
ال�سنوات الما�ضية مجموعة طيبة من المعجمات
الثنائية اللغة بالم�صطلحات اللغوية� ،أعدها �أعالم
تجمعهم الرغبة في مواجهة هذه الم�شكلة ،وتفاوتت
مناهجهم بين التقليد واالختيار الواعي و�إكمال
النق�ص باختراع م�صطلحات فردية ،ول��ن ننظر
هنا في الم�صطلحات ال��واردة في هذه المعجمات
بهدف مقارنتها ب�شكل جزئي ،ولكننا نود �أن نخرج
من النظر في هذه المعجمات ،وفي الكتب اللغوية
المترجمة والم�ؤلفة بالعربية ب�سل�سلة العامة لعلم
الم�صطلح.
م�صادر الم�صطلح:

م�صطلحا �إنما يرتوي من مخزون
�إن من ي�ضع
ً
اللغة وقامو�سها الجمعي ً
لفظا ُي�شير �إلى ما يفكر
فيه ،وي�سمي ما يراه في هذه اللفظة التي تغدو عل ًما
وم�صطلحا يميز مادته ،تتو�سط
يعرف مو�ضوعه
ً
بين ذات وا�ضعها بما تحمله من طابع ثقافي ونف�سي
واجتماعي ،وما يحركها من �أ�صابع التاريخ وف�ضاء
الجغرافيا ،وبين مو�ضوع داللتها بما يحمله من

�آليات
�صناعة
الم�صطلح
الل�ساني
الحديث

و�أُ�س�سه المنهجية.

ثبات المادة ،ور�سوخ العن�صر ،و�شموله ،....ومن
ث��م يحمل الم�صطلح ف��ي م�ضمونه دالالت ذاتية
ذات ن�سق تاريخي وثقافي ودالالت مو�ضوعية ذات
خلو�ص منهجي و�إرادة معرفية ،بقدر �إ�صابته في
تمييز ما يثبت ،وتجاوزه نحو ما ي�ستقر ،فعنا�صر
الذات وطوابعها تج�سد في الم�صطلح حك ًما منحازًا
ب��ال���ض��رورة لجماع مكونات ال �ت��راث ف��ي لحظتها
الفردية والح�ضارية ،و�صفات المو�ضوع وطوابعه
تحمله حقيقة الوجود ،وتلب�سه معنى الـ (ما �صدق)،
وبين هذه وتلك تغدو الم�صطلحات مادة الدرا�سة
االجتماعية ،والعالمتية ،والح�ضرية المعرفية،
والبيئية والتاريخية ،والبنائية ،والتفكيكية...،مثلما
هي مجال طريق للتملي في حركة الفكر والمفاهيم،
والتفكير حول ما ي�صنع تفكيرنا ويوجهه.

فقد تكاد الو�سائل لتكوين الم�صطلحات اللغوية
ال تخرج عن الم�سائل العامة لتكوين الم�صطلحات
و�ألفاظ الح�ضارة في العربية الف�صحى في الع�صر
الحديث� ،إلى جانب الم�صطلحات التراثية الموروثة
ع��ن علماء النحو واللغويين ال �ع��رب ،وتعبر عن
ا�ستمرار البحث اللغوي في العربية عبر القرون،
ف� ّإن الم�صادر الأ�سا�سية لتكوين الم�صطلح تتمثل
فيما ي�أتي(((:
الم�صطلحات التراثية:

مقـــاالت

�أ .بد�أ البحث في الأ�صوات العربية على �أ�سا�س
الإف��ادة من جهود النحويين واللغويين في �إط��ار
المناهج الحديثة ،ومنذ �أواخر القرن الما�ضي بد�أ
اهتمام الم�ست�شرقين الأوروبيين بما كتبه العرب
في ت�صنيف �أ�صوات العربية واهتموا بطبيعة الحال
بم�صطلحات الت�صنيف.

و�إذا نظرنا �إلى تلك الم�صطلحات التي تحملها
ال �م��ادة الطبيعية والريا�ضية ب�سياجها الح�سي
وال �� �ص��وري ال���ص��ارم على النحو ال ��ذي يتال�شى
فيه دور الإن���س��ان ،ويخفت جهد ال��ذات وطابعها
في �سك الم�صطلح ،و�إب��داع الت�سمية كما هو حال
العلوم الطبيعية والريا�ضية ،ف ��إن للم�صطلحات
االجتماعية والفل�سفية والأدب�ي��ة واللغوية ن�صي ًبا
واف� � ًرا م��ن ال�صفة الإب��داع �ي��ة ال�ت��ي ت�شع بالفعل
الإن�ساني ،وت�ضيء بالذات كمحمول تنطوي عليه
اللغة ،وتك�شف ما بداخله وما يختبئ في �سريرته،
وهنا يقف الفكر حا�س ًما بين م�صطلح تبدعه الذات
لت�سمي به فكرتها �أو همها ،و�آخ��ر تنقله �أو تقلده
عن غيرها للغر�ض نف�سه ،ففي �إب��داع الم�صطلح
واخ�ت��راع الت�سمية معاناة و�صدق وحيوية �إدراك
ووعي بال�سياق وتجادل مع زخم �أ�ضداده ومعاي�شة
عميقة ونافذة لمعطياته ،وهو ما يربط الم�صطلح
بالتاريخ وكثير به بالواقع االجتماعي والح�ضاري
والخلفية المعرفية والإيديولوجية وطريقة التفكير

وا�ستمر ه��ذا االهتمام على م��دى المائة عام
الما�ضية ،وق��د ك��ان الم�ست�شرق الأل�م��ان��ي �شاده
ق��د كتب ر�سالة ع��ن علم الأ� �ص��وات عند �سبيويه
(1911م) ،وك��ان برج�شترا�سر مدر ًكا لم�شكالت
م�صطلحات البحث ال�صوتي في التراث العربي،
وهو ُيحا�ضر عن العربية في �ضوء اللغات ال�سامية،
�أما المن�شورات العربية في هذا المجال ،من �أقدمها
كتب �إبراهيم �أني�س ومحمود ال�سعران وكمال ب�شر
وت�م��ام ح�سان ،فقد كتبها م�ؤلفون وثيقو ال�صلة
بالم�صطلحات ال�ت��راث�ي��ة ف��ي البحث ال�صوتي؛
ول �ه��ذا ك�ل��ه ف�ق��د ا��س�ت�ق��رت �أك �ث��ر الم�صطلحات
الحديثة في البحث ال�صوتي الم�أخوذة عن جهود
النحاة واللغويين ال�ع��رب ،وال خ�لاف يذكر بين
المتخ�ص�صين في ا�ستخدامهم لم�صطلحات :حلقي
�أو حنكي �أو خي�شومي �أو �شفوي �أو �أ�سناني �أو مهمو�س
�أو مجهور� ،أما الم�صطلحات التي تعبر عن مفاهيم
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تكن للعرب معلومة عنها فهي مو�ضع
علمية التي لم ْ
اجتهاد ،و�إن كان االتفاق قد �أقر الكثير منها مثل
م�صطلحي النبر والمقطع(.((1

وفي مقدمها �أبنية الم�صادر ،والم�صدر ال�صناعي
وم�شكلة الم�صدر ال�صناعي لي�ست ف��ي بنيته،
فهمي بنية تنتهي بالحقة (ية) وما �أ�سهل �أن يقال
الخي�شومية �أو التركيبية �أو المعجمية �أو الأل�سنية
�أو ال�سلوكية ،ولكن الم�شكلة تكمن في دالل��ة هذه
ال�صيغة فهمي ت��دل على المذاهب واالتجاهات
مثل ال�سلوكية والبنيوية والتحويلية ،وهذه ال�صيغة
تقابل الكلمات الأوروبية المنتهية بـ  ،ISMالم�شكلة
أي�ضا على العلوم
كامنة في دالل��ة ه��ذا ال�صيغة � ً
ومجاالتها وذلك مثل ا�ستخدام كلمة "الأل�سنية"؛
�أي علم اللغة و"االجتماعية"؛ �أي علم االجتماع،
وكذلك "ال�صوتمية" ،و"ال�صرفية" و"التركيبية"
و"المعجمية" ،ب ��د ًال م��ن ع�ل��م الأ�� �ص ��وات ،علم
ال�صرف ،علم التراكيب ،علم المعجم ،ويرف�ض
كثير من اللغويين ا�ستخدام هذه الالحقة الواحدة
لداللتين مختلفتين ويرون � ّأن تحديد داللة الم�صدر
ال�صناعي للتعبير عن المذاهب و االتجاهات.

ب.بع�ض الم�صطلحات التي ت�ضمها المعجمات
المتخ�ص�صة خالفت ل�سبب �أو �آخر عرفه التراث
اللغوي العربي من م�صطلحات ،وعليه فقد كان
النحويين قد ق�سموا الأ�سماء المعربة �إلى من�صرفة
وممنوعة من ال�صرف ،النوع الأول ،تت�ضح فيه
ث�لاث عالمات �إعرابية وال�ن��وع الثاني تظهر فيه
عالمتان �إعرابيتان ،وقد و�ضع الم�ست�شرقون لال�سم
المن�صرف م�صطلح  Triptoteوال مبرر لإع��ادة
ترجمته �إلى العربية بم�صطلح ثالثي �إعرابي ،كما
و�ضعوا للممنوع من ال�صرف م�صطلح  ،Diptoteوال
داع��ي لإع��ادة ترجمته بم�صطلح ثنائي ال�صرف،
وال�صواب  :triptoteمن�صرف  Diptotesممنوع من
ال�صرف.
�إن تق�سيم المفردات يعد مرحلة �أ�سا�سية في
التحليل النحوي ،وعندما �صنف �سيبويه الكلمات
�إل��ى ا�سم وفعل وح��رف ا�ستعمل م�صطلح الكلم،
وح��دد ف��ر ًق��ا �أ�سا�س ًيا بين دالل��ة م�صطلح الكلم
(وواحدة كلمة) من جانب وداللة م�صطلح الكالم
من الجانب الآخر.
ج .ثبت �أن��ه م��ن ال���ض��روري االهتمام بق�ضية
الم�صطلحات الم�ستخدمة ف��ي ال �ت��راث اللغوي
العربي .وهنا نجد ح�ص ًرا دقيقًا للم�صطلحات التي
�أف��اد منها النحاة في هذا المو�ضوع ،ولن يم�ضي
وق��ت طويل حتى نجد الم�صطلحات العربية في
علوم اللغة قد جمعت على نحو يجعل الإفادة منها
�أم ًرا ي�سي ًرا ويجعل الخالف حولها غير ذي مو�ضوع.

وهذه ال�صيغ الم�صدرية وما ي�صل بها من �أفعال
تفيد كثي ًرا في و�ضع الم�صطلحات وال خالف عليها
من حيث البنية ،ولكن االتفاق على داللة كل كلمة
من هذه الكلمة الم�شتقة �ضروري لكي ت�صبح هذه
الكلمات م�صطلحات دالة(.((1

اال�شتقاق:

االقترا�ض المعجمي:

�أ� .أف��اد البحث اللغوي الحديث من عدة �أبنية
لتكوين كلمات جديدة تعبر عن مفاهيم م�ستحدثة،
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�أ .يت�ضح االق�ت��را���ض المعجمي ف��ي مجموعة
من الم�صطلحات الدالة على علوم جديدة؛ ولذا

ب .هناك ثالثة �أوزان م�صدرية تكونت بها
م�صطلحات جديدة في علوم اللغة.
 وزن تفاعل ،مثل تعامل ،تعالق ،تقابل ،تماثل،تناوب
 وزن انفعال :مثل :انجهاز ،انحبا�س -وزن تفعيل :مثل ت�صويت ،تحنيك

�آليات
�صناعة
الم�صطلح
الل�ساني
الحديث

نجد بع�ض اللغويين �أف��ادوا من م�صطلحات مثل:
فنولوجيا ،فيلولوجيا ،وا�ستعملوا ال�صيغ المن�سوبة
فنولوجي و فيلولوجي ،وفي حاالت كثيرة ُيرفق �إلى
جانب الم�صطلح المقتر�ض �شر ٌح باللغة العربية
يك�شف عن دالل��ة الم�صطلح في �أح�سن الأح��وال،
وي�صل �إلى درجة من الغمو�ض في �أح��وال �أخرى،
مثل �شرح م�صطلح فيلولوجيا ب�أنه فقه اللغة �أو علم
اللغة مع �أن لكل م�صطلح منهما تاريخ ُه الم�ستقل
الذي يجعله مختلفًا عن الآخر.

هـ .بع�ض الم�صطلحات مركب على نحو يحذف
حرفان من حروف الكلمة الأولى ويك ّون من الكلمتين
تركي ًبا ي�شبه النحت ،وم�صير الكلمات المكونة على
هذا النحو لي�س �أف�ضل من م�صير باقي الكلمات
المكونة بطرق النحت في العربية؛ ولذلك ف�إن
ترجمة الم�صطلحات الأوروبية المركبة المبدوءة
بال�سابقة  Interقد اقترح له �أن يترجم بكلمة (بين)
مع حذف هذه النون النهائية ،فيقال بين�صو�صية
 Intertextualitéللداللة على عالقة الن�ص بن�صو�ص
لغوية �أخ��رى ،وهذه الم�صطلحات على الرغم من
طرافة الفكرة غريبة عن النمط اللغوي العربي
في تكوين الم�صطلحات ولم ي�شفع لها القبول عند
علماء اللغة.

ب .ت�ستخدم الم�صطلحات المقتر�ضة في
ت�سمية الأجهزة التي يفيد منها الباحثون في درا�سة
الأ��ص��وات ،ومنها الكيموجراف ،وفي التعبير عن
الطرق المرتبة ب�آلة معينة ،ومنها البالتوجرافيا؛
�أي طريقة الأحناك ال�صناعية.

ماهية التقيي�س الم�صطلحي:

مقـــاالت

ج .هناك م�صطلحات م�ستقرة ح��اول بع�ض
العلماء تجنبها ب�أخذ الم�صطلح الدخيل وتف�ضيله
على الم�صطلح العربي ،مثل ذلك م�صطلح الت�أ�صيل
فقد ذكر تارة بكلمة �إيتيمولوجيا على الرغم من �أن
الم�صطلح العربي متداول.

التقيي�س في المجال الم�صطلحي هو �إخ�ضاع
التوليد الم�صطلحي لموا�صفات ومقايي�س منهجية
دقيقة يتقيد بها عند الو�ضع كما يتقيد ال�صناعي
بموا�صفات معينة ف��ي �إن �ج��از �صناعته والتقيد
بموا�صفات ومقايي�س ،وه��و ُي� ��ؤ ّدي �إل��ى ما ي�سمى
بالتوحيد الم�صطلحي الذي كان غاية كثيرين من
وا�ضعي الم�صطلحات المحدثين ،وعناوين بع�ض
المعاجم دال��ة على ذلك فيما �أنجزوا من �أعمال
لكن اال�ضطراب المنهجي في معالجة الق�ضايا
المطروحة كان كبي ًرا؛ ولذلك اال�ضطراب �أ�سباب
خارجة عن اللغة �أحيا ًنا مثل التع�صب للمذهب �أو
للغة الأعجمية الم�صدر �أو للثقافة �أو للقطر ولم
تخل �أعمال المحدثين في الغالب من وجه من وجوه
ذلك التع�صب ،وال�شك �أن العمل الم�صطلحي في
الأقطار العربية ،بمجامعها وجامعاتها وم�ؤ�س�سات
الم�صطلح فيها� -سيبقى على م��ا ه��و عليه من
ا��ض�ط��راب منهجي و"فُرقة" ا�صطالحية م��ا لم
تو�ضع مناهج دقيقة وا�ضحة يتفق عليها و ُيتق ّيد بها

د .ت �ك��ون��ت ع� ��دة م �� �ص �ط �ل �ح��ات ع ��ن ط��ري��ق
الترجمة المبا�شرة لمكونات الم�صطلح الأوروب��ي
المركب ،وهذه الطريقة تُعين على ال�ضبط الدولي
للم�صطلحات وال تعد م�شكلة حقيقة ،م��ن ذلك
ترجمة م�صطلح  Harmonie Vocaliqueبم�صطلح
االن�سجام الحركي ،وم�صطلح Nasal Resonance
رن�ي��ن خي�شومي ،وم�صطلح  substratumطبقة
لغوية �سفلى .م�شكلة هذا النوع تكمن �أحيا ًنا في
وجود م�صطلح تراثي �أب�سط من حيث التركيب من
الم�صطلح الأوروب��ي و�أو�ضح في الداللة من ذلك
م�صطلح المخرج ،ويقابله Point of articulation؛ �أي
مو�ضع النطق ،وقد ثبت الم�صطلح العربي الموروث
على ترجمة الم�صطلح الأوروبي المركب(.((1
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ك�صفات قيا�سية في العمل الم�صطلحي.
وق ��د � �ص��درت ه �ن��ا وه �ن��اك ف��ي ع � � ّدة �أق �ط��ار
عربية محاوالت في التقيي�س الم�صطلحي ُعنيت
بال ّتقيي�س ال�صناعي خا�صة ،ونريد �أن نذكر من تلك
المحاوالت اثنتين:
�أوالهما كانت من طرف علماء من تون�س وعلى
ر�أ�سهم �إبراهيم بن م��راد ،وهي "منهجية تعريب
الأ�صوات الأعجمية"( ،((1وقد �أولت العناية بتعريب
الأ�صوات ال�صوامت ،و ُو�ضعت لها مبادئ عامة من
ُ�ص الأول على
�أهمها الأول والثالث والخام�س ،و ين ُّ
�أن " يحافظ في تعريب ال�صوت الأعجمي على
خ�صائ�ص الناظم ال�صوتي العربي فال ت�ضاف �إليه
تقيدا في ذلك بال�شفرة
�أ�صوات جديدة لي�ست منه ً
العربية الموحدة"( ،((1وين�ص المبد�أ الثالث على
�أن ":يتخذ لكل �صوت �أعجمي �صوت عربي واحد فال
ي�شترك �صوتان عربيان �أو �أكثر في تعريب ال�صوت
الأعجمي الواحد"( ،((1و�أما المبد�أ الخام�س فين�ص
على �إجازة �أن " ي�شترك ال�صوت العربي الواحد في
تعريب �صوتين �أعجميين للتقيد بما جاء في المبد�أ
الأول ،على �أنه ال يجوز �إ�شراكه في تعريب �صوتين
لهما في العربية حرفان �أ�صليان ي�ؤديانهما"(،((1
ثم اقترحت بعد ذلك ع�شرين قاعدة في تعريب
ال�صوامت المفردة ثم خم�س قواعد في تعريب
ال�صوامت المركبة.
و�أم ��ا ال��م��ح��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة :ف�ه��ي" :المنهجية
العامة لترجمة الم�صطلحات وتوحيدها وتنظيمها"
للأ�ستاذ محمد ر�شاد ال�ح�م��زاوي( .((1تقوم هذه
المنهجية على �شرطين �أ�سا�سيين و�أربعة مبادئ
كيفية و�أرب�ع��ة مقايي�س ك� ّم�ي��ة(((1؛ �أم��ا ال�شرطان
وا�ضحا على
ف�أولهما اعتماد التوثيق باالتفاق اتفا ًقا
ً
م�صادر ومراجع م�ضبوطة تعتمد في اال�ستقراء،
وثاني ال�شرطين هو اعتماد عنا�صر كيفية تحدد
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القواعد االختيار وعنا�صر كمية ت�ضبط العنا�صر
الكيفية ب��الأرق��ام ،و�أم��ا المبادئ الكيفية ف�أربعة،
وه��ي اط��راد الم�صطلح و�شيوعه ،وي�سر تداوله،
ومالءمة الم�صطلح المترجم للم�صطلح الأعجمي،
ثم حوافز اختيار الم�صطلحات مثل ب�ساطة �صيغته
و�إمكان اال�شتقاق منه وو�ضوح بناء ال�صرفي.
و�أم��ا مقايي�س الكم فهي تطبيق مبادئ الكيف
باعتماد الإح�صاء والتواتر ،فيكون االطراد بح�سب
�شيوع الم�صطلح �أك�ث��ر م��ن غ�ي��ره ف��ي الم�صادر
المعتمدة ،ويكون ي�سر ال�ت��داول على �أ�سا�س عدد
ال�ح��روف الأ��ص��ول التي يتركب منها الم�صطلح،
وتكون المالءمة ب�ضبط الميادين التي ي�ستعمل
فيها الم�صطلح ،فكلما قلت مجاالته ك��ان �أ�صلح
لالختيار ،و�أما الحواجز فت�ضبط بح�سب �إمكانات
اال�شتقاق من الم�صطلح المو�ضوع.
على �أن هذه المنهجية ،والمنهجية ال�سابقة ال
يكون لهما �صدى و�أث��ر طيب �إال �إذا اعتمدتا ،وال
مفيدا �إال �إذا نالتا موافقة عربية
يكون اعتمادهما ً
وا�سعة ،لكن ذلك لي�س من الي�سير في هذا الوقت؛
لأن م�سائل التقيي�س والتوحيد عامة مازالت لم تنل
حظها من العناية واالهتمام بين العرب؛ �إذ يبدو �أن
الحاجة �إليها مازالت لم تم�سهم الم�سا�س كله.
الم�صطلح في الوقت الحا�ضر و�آفاق الم�ستقبل:
ال تزال الم�صطلحات ت�شق طريقها ،وهي دائ ًما
في تطور ونماء لحل م�شكالت اللغة؛ لأن اللغة تعبر
عن الإن�سان وحاجاته ،والإن�سان ال يعرف اال�ستقرار
والثبات ،فالبد من الحفاظ على اللغة؛ لأن بها
تحفظ ال�صلة بين واق��ع الأم��ة وما�ضيها ،وهو ما
ي�ؤدي �إلى الحفاظ على الم�ستقبل ،وما دمنا قد قلنا
�إن اللغة كائن حي يولد وينمو ويموت� ،إن الف�صل ال
يقف ،فالذين كانوا قبل ع�شرة �آالف �سنة ال يزال
ن َْ�سلهم يتوالى �إل��ى اليوم ،ولكن وجودهم في �أمة
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�صناعة
الم�صطلح
الل�ساني
الحديث

راهنة ُمتعلق ببقاء لغتهم وح�ضارتهم ،بهذا ُيفهم
بقاء الأمم وانقرا�ضها(.((1

وعطاء ،ومقدرة اللغة على تمثل الكالم الأجنبي يع ّد
ميزة وخ�صي�صة لها �إذا هي �صاغته على �أوزانها،
و�أنزلته على �أحكامها ،وجعلته جز ًءا ال يتجز�أ من
عنا�صر التعبير فيها(.((2

�إن التطور ال�سريع للعلوم والتكنولوجيا بالدرجة
الأول��ى وللعلوم الإن�سانية بالدرجة الثانية �أ�صبح
ي�ستدعى الدقة في ا�ستعمال الألفاظ والم�صطلحات،
وهذا ما يجب �أن تقوم به الهيئات والأف��راد حتى
ن�صل �إلى التعريب ،لننمي لغتنا ب�ألفاظ العلوم التي
يوما بعد يوم ،ويميل العلماء فيها �إلى التعبير
تتكاثر ً
(((2
الفني الدقيق .

وبهذا الأخذ والعطاء ي�صل الأدب �إلى العالمية،
وهو الخروج من الحدود القومية ،طل ًبا لكل ما هو
جديد مفيد ته�ضمه اللغة وتتغذى به وا�ستجابة
ل�ضرورة التعاون الفكري والفني بع�ضها مع بع�ض،
لها �أ�س�سها العامة التي تحدد �سيرها(.((2

مقـــاالت

فالتعبير ال��دق �ي��ق ُي �ف � ّرق ب�ي��ن الأل� �ف ��اظ و�إن
ت�شابهت ،وهذا ما تفطن �إليه الجاحظ منذ وقت
مبكر حين �أدرك �أن العامة من النا�س ال يح�سنون
ا�ستعمال الكلمات ،فمن ذل��ك �أن�ه��م ي�ستخفون
�ألفاظ فيقت�صرون على ا�ستعمالها ،من ذلك �أنهم
ال�سغب ،مع �أن كلمة جوع
ي�ستعملون الجوع مكان ّ
لم ترد في القر�آن الكريم �إال مع العقاب ،وكذلك
يف�ضلون كلمة مطر على كلمة غيث ،مع �أن "الغيث"
للنعمة وال ّرحمة "و" المطر" للعذاب والإهالك(.((2
ونورد مثا ًال على الدقة قول ال�شعبي في تق�سيم
الجلو�س :جل�س الإن�سان برك البعير ،رب�ضت ال�شاة،
�أقعى ال�سبع ،جثم الطائر ،ح�ضنت الحمامة على
بي�ضها(.((2

والعربية حينما ت�أخذ الم�صطلحات -ال يعني
هذا �أنها �ضعيفة �أو عاجزة ،وهذا ما يعتمد عليه
الممتنعون ع��ن ا�ستخدام اللغة العربية ،وه��ذا
االعتماد فا�سد �أ�ص ًال؛ لأنه يخلط بين الم�صطلح
الذي هو دعاء ،واللغة التي هي �أداة التفاهم.
�إن تطور الداللة ظاهرة �شائعة في كل اللغات
يلم�سها ك��ل دار���س لمراحل نمو اللغة و�أط��واره��ا
التاريخية ،وقد يعده المت�شائم بمثابة الداء الذي
يندر �أن تفر �أو تنجو منه الألفاظ ،في حين �أن من
ي�ؤمن بحياة اللغة وم�سايرتها للزمن ينظر �إلى هذا
التطور على �أنه ظاهرة طبيعية دعت �إليها ال�ضرورة
الملحة(.((2
والل�ساني مطالب قبل غيره بمواكبة تطور اللغة،
فهو �أدرى من غيره بهاَ ،يتَ�ص ّدر مركز الم�س�ؤولية في
التخطيط والتطويع والمواكبة المتعلقة باال�صطالح،
فهو ال ينال من م�صطلح ميدانه وح�سب ،وال عن
ا�صطالح الميادين المجاورة ،بل يقا�سم م�س�ؤولية
�أي �إخ�صائي في و�ضع المولد الجديد في حقله،
و�ضبط و�سائل توليد اللغة (.((2( )Néologie

�إن الدقة في �شرح الكلمات وتتبع �أ�صولها له
نتائج جيدة في البحوث العلمية ،وه��و ما ق��ام به
الم�ؤرخ الفرن�سي الم�شهور Fustel de coulange
عندما تتبع ت��اري��خ "الميروفنجيين" فتعمق في
درا�سة نحو مائة كلمة من الكلمات المطورة في
جدا،
الوثائق التاريخية ،و َت َو َّ�صل �إلى حقائق هامة ً
غيرت ما كان ُيعرف عن تاريخ فرن�سا في عهد هذه
الأ�سرة تغيي ًرا كبي ًرا(.((2

وعلى هذا الأ�سا�س ي�ستوجب النهو�ض بعلم اللغة
في المنطقة العربية مقومات كثيرة نذكر ما يت�صل
منها بالم�صطلحات:

فاللغة العظيمة هي التي تتعامل مع غيرها �أخذً ا
32
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ر�صيدا
�أ .ثبت �أن الم�صطلحات التراثية ت�شكل
ً
م�شتر ًكا البد من الإف��ادة منه على نحو وا�ضح في
�إيجاد الم�صطلحات اللغوية الحديثة.
ل �ق��د ت� �ج ��اوز ال �ب �ح��ث ت �ل��ك ال� ��ر�ؤي� ��ة ال �ع��ام��ة
للم�صطلحات في �إط��ار بحث المدار�س النحوية:
و�أ��ص�ب��ح االت �ج��اه ال�ح��ال��ي يتجه �إل��ى عمل بحوث
متخ�ص�صة تقوم على ج��رد م�صطلحات البحث
ال�صوتي من مظانها في كتب النحاة واللغويين،
أي�ضا في ما يت�صل ب ��الأداء النطقي في
وتبحث � ً
كتب البالغيين �إلى جانب الم�صطلحات الواردة في
كتب التجويد� ،أما الم�صطلحات ال�صرفية والنحوية
والداللية والأ�سلوبية فلها م�صادرها الكثيرة التي
يعتمد عليها في العمل المعجمي المخت�ص.
ب .ات�ضح �أن الجهود التي بذلت في الع�صر
الحديث اقت�صرت على الم�صطلحات الأ�سا�سية ولم
وتخ�ص�صا
تتجاوزها �إلى م�صطلحات �أكثر عمقًا
ً
فما �أكثر الم�صطلحات التي لم تو�ضح لها مقابالت
على الإط�ل�اق ،ف��أث��ر الباحثين ي�ب��د�أ م��ن ال�صفر
وينتهي قري ًبا منه ،واكتفى من كان يريد الترجمة
باقتبا�س الأف�ك��ار الب�سيطة في الكتب المترجمة
وتجنّب التف�صيالت التي لم تو�ضع للتعبير عنها
م�صطلحات منا�سبة.
ج .ل��م ي�ع��د م��ن المفيد ال�ن�ظ��ر ال�ج��زئ��ي في
الم�صطلح المفرد بهدف �إيجاد المقابل العربي
ل��ه ،ف ��إن الكلمة ال��واح��دة ق��د تختار عند النظر
في م�صطلح ما ثم تختار م��رة �أخ��رى عند بحث
م�صطلح �آخ��ر ،وبذلك تكون لمفهومين مختلفين
�أو �أكثر؛ ولهذا فمن ال�ضروري الإف��ادة من الفكرة
الأ�سا�سية في علم الم�صطلح العام ،والتي تقول
ب�ضرورة ح�صر م�صطلحات التخ�ص�ص الدقيق
الواحد وو�ضع م�صطلح لها على النحو الذي يحقق
التحالف المنتمية �إلى مجال واحد �أو �إلى م�ستوى
�آفاق الثقافة والتراث 33

واحد من م�ستويات التحليل(.((2
د .تعددت التخ�ص�صات الدقيقة في �إطار علم
اللغة العام ،وفي �إط��ار علم اللغة التطبيقي ،وفي
المجاالت التي تربط علم اللغة بالعلوم الأخرى وما
�أكثر هذه الفروع؛ ولهذا فقد يكون من ال�ضروري
في هذه المرحلة التخطيط لح�صر الم�صطلحات
في داخل كل تخ�ص�ص دقيق و�إيجاد المقابل العربي
لكل منها.
ه�ـ .تع ّد المعجمات التي تخلو من التعريفات
غير مفيدة للقارئ ،فالمعجمات المتخ�ص�صة التي
تكتفي بالكلمة ومقابلها تجعل القارئ يحمل في
حاالت كثيرة داللة كلمة في لغة ما على كلمة �أخرى
في لغة ثانية؛ ولهذا ف�إن بع�ض المعجمات الأوروبية
المتخ�ص�صة في علوم اللغة تورد الم�صطلح ب�أكثر
من لغة مع بيان دقيق للمحتوى ،وهي في الواقع
معجمات مو�سوعية متخ�ص�صة ،ولم ي�صدر بالعربية
معجم متخ�ص�ص من هذا النوع لم�صطلحات العلوم
اللغوية.
و .من ال�ضروري و�ضع الم�صطلحات المعيارية
مو�ضع التنفيذ في �إط��ار خطة متكاملة لترجمة
الم�ؤلفات الأ�سا�سية في علم اللغة العربية� ،إلى
جانب الكتب الأ�سا�سية في المجاالت المت�صلة به،
وفي مقدمتها ،علم اللغة التطبيقي ،وعلم الأ�سلوب،
وعلم اللغة االجتماعي ،وعلم اللغة النف�سي ،وعلم
الم�صطلح .الم�صطلح �إذن  -غني بالمعرفة
المنهجية؛ لأن��ه ج��زء �أ��س��ا���س م��ن �آل�ي��ة الخطاب
العلمي ،وعلميته هذه مت�أتية من مو�ضوعيته التي
تعيد فعل الداللة وال�صياغة فيه �إلى درجة ال�شفافية
والمطابقة ،وهي �أعلى م�ستويات الكفاءة التوا�صلية
في فعل اللغة.
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أي�ضا ،فنقر�أ وك�أننا
في ا�ستعمال هذه الم�صطلحات � ً
نقر�أ لغة غير مفهومة �إال �أننا في حاجة �إلى توحيد
الم�صطلح ون�شره في كل مكان ،وم��ن ال�ضروري
ا�ستقراء و�إحياء التراث اللغوي العربي والوقوف
على ما ا�ستعمل منه وما ا�ستقر منه من م�صطلحات
عربية �صالحة لال�ستعمال اليوم.

الخاتمــة:

يكفي اللغة العربية ��ش��ر ًف��ا �أن �ه��ا عا�شت لغة
الح�ضارة الإ�سالمية والتراث العربي الإ�سالمي،
و�أنها ثرية كل الثراء ب�ألفاظها و�أ�ساليبها وبالغتها،
وبما ت�شتمل عليه من �أ�صول لغوية نادرة على النمو
والتجدد والحياة.

مقـــاالت

وف� ��ي ع �� �ص��ر ال �ح �� �ض��ارة ال �ح��دي �ث��ة ،ون �ح��ن
مقبلون على الدخول على قرن جديد و�أم��ام �سيل
الم�صطلحات العلمية الوافدة �إلينا ،والتي ت�صل ّبها
نموا الح�ضارة والمخترعات الجديدة ،كان البد
للعقل العربي �أن يقف �أم��ام ه��ذه الم�صطلحات
ً
ومخططا وم �ح��او ًال ات �خ��اذ م��وق��ف لغوي
دار�� ً�س��ا
منها ،وكان البد لنا كذلك من التعرف �إلى موقف
�أ�سالفنا من الح�ضارات التي كانت محيطة بهم،
ومن المفردات اللغوية الدخيلة التي وفدت �إليهم
وحاولت الت�سلل �إلى لغتهم بت�أثير االختالط والجوار
والتجارة والتقارب الإن�ساني واللغوي.
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1010الأ�س�س اللغوية ،لعلم الم�صطلح ،محمود حجازي �ص
.224
1111المرجع نف�سه� ،ص .224
1212المرجع نف�سه� ،ص .228
1313المرجع نف�سه� ،ص .227
1414م�سائل في المعجم �إبراهيم بن مراد� ،ص .123

ونحن اليوم في �أ�شد الحاجة في ا�ستعماالتنا
وكتابتنا �إلى �ألفاظ ال ح�صر لها من الم�صطلحات
العلمية للم�سميات التي تعاي�شنا في كل جوانب
حياتنا العامة والخا�صة على ال�سواء.
و�أهمية الم�صطلح العلمي ترجع �إلى �أنه �أ�سا�س
الدرا�سة والبحث والت�أليف وهو عامة لغة العلماء ،وقد
بذلت فيه ،جهود كبيرة منذ فجر القرن الع�شرين،
واختلفت الأ�ساليب المتبعة من �أجله ،فمن �إحياء
للم�صطلحات القديمة �إلى ا�ستحداث م�صطلحات
ج��دي��دة ع��ن ط��ري��ق اال��ش�ت�ق��اق وال�ت�ع��ري��ب �أو نقل
الم�صطلح بعينه و�صدرت معاجم متخ�ص�صة ،وفي
علم اللغة العربية �أ�صبحنا نقر�أ في الحداثة ،وفي
عموما م�صطلحات
البنيوية ،وفي النقد والبالغة ً
جديدة ال ح�صر لها ،مع اختالف البلدان العربية
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1515المرجع نف�سه� ،ص .123
1616المرجع نف�سه� ،ص .123
1717المرجع نف�سه� ،ص .124
1818المنهجية ال�ع��ام��ة لترجمة الم�صطلحات وتوحيدها
وتنميطها (الميدان العربي) محمد ر�شاد الحمزاو ي،
دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت1986 ،م� ،ص .130
1919المرجع نف�سه� ،ص .66-63
2020تاريخ الآدب العربي ،عمر ف��روخ ،دار العلم للماليين
بيروت ط1984 ،5م ،ج.271 3
2121درا� �س��ات ف��ي فقه اللغة� ،صبحي ال�صالح ،دار العلم
للماليين ،ط 1983-10م� ،ص.321 4
2222البيان والتبين ،الجاحظ ،ج.20/1
 2323فقه اللغة و�أ�سرار العربية الثعالبي ،الدار العربية للكتاب،
ليبيا ،تون�س1981 ،م� ،ص .193
2424الم�صطلحات ف��ي ع��ال��م ال �ت��دوي��ن� ،أح �م��د الأط��را���ش
ال�سنو�سي ،مجلة الح�ضارة الإ�سالمية� ،ص .163
2525درا�سات في فقه اللغة� ،صبحي �صالح� ،ص .314
2626الأدب المقارن ،محمد غنيمي هالل ،دار الثقافة ،دار
العودة ،ط�5ص 105
2727داللة الألفاظ� ،إبراهيم �أني�س ،مكتبة �أني�س ،مكتبة الأنجلو
م�صرية ،ط1972 ،2م� ،ص .123
2828الل�سانيات واللغة العربية ،عبد القادر الفا�سي الفهري،
من�شورات عويدات بيروت باري�س 1985م� ،ص .392
2929الأ�س�س اللغوية لعلم الم�صطلح ،محمود فهمي حجازي،
�ص .234
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موارد البحث وم�صادره
1-1الأدب المقارن ،محمد غنيمي ه�لال ،دار الثقافة ،دار
العودة ،ط.5
2-2الأ�س�س اللغوية لعلم الم�صطلح ،محمد فهمي حجازي.،
مكتبة غريب ،م�صر(،د،ت).
3-3الأل�سنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية والجملة
الب�سيطة ،بيروت الم�ؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والفكر
1983م.
4-4البيان والتبين ،الجاحظ ،تحقيق عبد ال�سالم ه��ارون،
القاهرة1948 ،م.
5-5تاريخ الآدب العربي ،عمر فروخ ،دار العلم للماليين بيروت
ط1984 ،5م.
6-6الح�ضارة الإ�سالمية (مجلة) العدد  03نوفمبر 1997م
الم�صطلحات العلمية في الفقه و�أ�صوله" �إ�سماعيل يحيى
ر�ضوان ق�سنطينة" الجزائر".
7-7الح�ضارة الإ�سالمية (مجلة)المعهد الوطني التعليم العالي
العدد 3نوفمبر 98وهران"،الم�صطلح العلمي في اللغة
العربية ،عبد المنعم خفاجي ،الأزهر.
8-8درا� �س��ات ف��ي فقه ال�ل�غ��ة� ،صبحي ال���ص��ال��ح ،دار العلم
للماليين ،ط 1983-10م.
9-9داللة الألفاظ� ،إبراهيم �أني�س ،مكتبة �أني�س ،مكتبة الأنجلو
م�صرية ،ط،1972 ،2
1010العربية ،ري�م��ون ط�ح��ان ،ب�ي��روت دار الكتاب اللبناني
1972م�( ،سل�سلة الأل�سنية  )1،2مي�شال زكريا الأل�سنية
وعلم اللغة الحديث المبادئ والأع�لام ،مي�شال زكريا،
ط ،2بيروت الم�ؤ�س�سة الجامعية ،مدار�سات1983 ،م.
1111فقه اللغة و�أ�سرار العربية الثعالبي ،الدار العربية للكتاب،
ليبيا ،تون�س1981 ،م.
1212الل�سانيات واللغة العربية ،عبد القادر الفا�سي الفهري،
من�شورات عويدات بيروت باري�س 1985م.
1313م�سائل ف��ي المعجم� ،إب��راه�ي��م ب��ن م ��راد ،دار الغرب
الإ�سالمية،بيروت ،ط 1997( 1م).
1414من ق�ضايا المنهج في نقل الم�صطلح وو�ضعه وتقيي�سه في
اللغة العربية� ،إبراهيم بن مراد المنظمة العربية للثقافة
والعلوم ،تون�س 1992م.
1515المنهجية ال�ع��ام��ة لترجمة الم�صطلحات وتوحيدها
وتنميطها (الميدان العربي) محمد ر�شاد الحمزاوي ،دار
الغرب الإ�سالمي ،بيروت1986 ،م.

�آليات
�صناعة
الم�صطلح
الل�ساني
الحديث

دور تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها في ترسيخ الهوية العربية
رؤية استشرافية
د .هاني �إ�سماعيل محمد

جمهورية م�صر العربية

مقدمة:

با�سم اهلل الذي علم القر�آن خلق الإن�سان علمه البيان ،وال�صالة وال�سالم على من نزل على
قلبه تنـزيل رب العالمين بل�سان عربي مبين ليكون من المنذرين.
مقـــاالت

�أما بعد:

فعلى الرغم من الإهمال ال�شديد والتق�صير البين من �أ�صحاب الل�سان العربي �إال �أن الإقبال
على اللغة العربية يزداد يو ًما بعد يوم ب�شكل مطرد ومت�سارع ،و�إن تعددت الأ�سباب والأغرا�ض
لهذا الإقبال المتزايد ،فال�شعوب الإ�سالمية غير الناطقة بالعربية تقبل على تعلم اللغة العربية
لفهم العلوم الإ�سالمية وممار�سة ال�شعائر والطقو�س الدينية ،بينما نجد غير الم�سلمين يهتمون
بدرا�سة اللغة العربية لتحليل الثقافة ال�سائدة ،ولإدراك المفاهيم التي ت�شكل العقلية العربية
المعا�صرة وت�ؤثر في توجهاتها ،ولمعرفة الأنماط ال�سلوكية لل�شعوب العربية ،مما ي�سهم ب�شكل
بارز في اتخاذ القرار المالءم عند �صناع القرار في الدوائر الغربية ،وقد لعب اال�ست�شراق  -وال
زال  -هذا الدور الذي يخدم الأطماع اال�ستعمارية وعلى ر�أ�سها محو هوية الأمة.
ومحايدة تنظر �إلى الح�ضارة العربية في م�سارها
الطبيعي �ضمن الح�ضارات الإن�سانية؟

ولكن هل يمكن من خالل تعليم اللغة العربية
تر�سيخ الهوية العربية الإ�سالمية عند ال�شعوب
أر�ضا
الإ�سالمية غير الناطقة بالعربية واكت�ساب � ً
جديدة للعربية؟

ف��ي ه��ذه ال��ورق��ة ن �ح��اول الإج��اب��ة ع��ن هذين
ال�س�ؤالين علنا نخرج ب�إجابة ت�سهم في ر�سم خارطة
م�ستقبل للغة العربية الوعاء الرباني للهوية العربية
والإ�سالمية ،وقد جاء تق�سيم البحث كالآتي:

وهل بالإمكان توجيه الدرا�سات اال�ست�شراقية
�إلى عيون الح�ضارة العربية والإ�سالمية ،وتحويل
الدفة من درا�سات معادية �إل��ى درا�سات من�صفة

تمهيد :جدلية اللغة والهوية.
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المبحث الأول� :إ�سهامات غير العرب في الحفاظ
على اللغة العربية قدي ًما وحدي ًثا.
ال��م��ب��ح��ث ال���ث���ان���ي� :إ� �س �ه��ام��ات المن�صفين من
الم�ست�شرقين في �إحياء الثقافة العربية.
المبحث ال��ث��ال��ث :مقترح برنامج لتوظيف تعليم
اللغة العربية في تر�سيخ الهوية.
الخاتمة :وت�شمل �أهم النتائج والتو�صيات.
تمهيد :جدلية اللغة والهوية :
تُعد اللغة من �أهم المقومات الأ�سا�سية للهوية؛
�إذ في بوتقتها ين�صهر االعتداد بالذات الحا�ضرة
مع االعتزاز باالنتماء �إلى روح الما�ضي ،ومن خاللها
تجري محاوالت ت�شكيل الم�ستقبل ،فاللغة هي الخط
الزمني الذي تلتقي فيه الأجيال بكل �آمالها و�آالمها،
وهي الناب�ضة بم�شاعرهم ووجدانهم قبل �أفكارهم
ووعيهم ،ومن ثم يرى هيردر (1803م) "�أن قلب
ال�شعب �إنما ينب�ض في لغة ال�شعب ،وروح ال�شعب
تكمن في لغة �أ�سالفه ،وهي الوعاء الذي ا�ستودعته
ال�شعب كل ما �أنجزه من نفائ�س الفكر ،وذخائر
الأعراف والفل�سفات والعقائد"(((.
و�إن كانت اللغة تميز الجن�س الب�شري عن غيره
من الكائنات الحية ب�أنه (حيوان ناطق)؛ ف�إنها
أي�ضا  -تميزه ب�أنه كائن ذو تاريخ ينقل تجاربه
� ًوخبراته من جيل �إلى جيل؛ حيث "�إنها تحتفظ على
تتابع الع�صور وتنوع الح�ضارات بقيمتها ومكانتها،
فهى المظهر المادي للوجود الحقيقى للإن�سان،
فحين يفنى الأف ��راد وتتدثر الجماعات ال يبقى
منها ذو قيمة �إال م��ا حفظته اللغة ،وه��ى القوة
الخفية التى تحرك الأف��راد وتوجه المجتمعات،
وتعى الح�ضارات"(((.
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ومن هنا كانت اللغة من �أق��دم تجليات الهوية
لدى الجماعة الب�شرية ،فاللغة في �أ�سا�سها ظاهرة
جماعية واجتماعية يدور في فلكها الأف��راد ،وهي
التي ت�سهم ب�شكل ب��ارز في �صياغة خ�صائ�صهم
الم�شتركة" ،فاللغة هي �صورة وجود الأمة ب�أفكارها
ومعانيها وحقائق نفو�سها ،وج��و ًدا متميزً ا قائ ًما
بخ�صائ�صه ،تتحد بها الأم��ة ف��ي �صور التفكير
و�أ�ساليب �أخ��ذ المعنى من المادة"((( .و�إل��ى هذا
�أ�شار فخته (ت  )1814بقوله�" :إن الذين يتكلمون
بلغة واح��دة ي�شكلون كيا ًنا واح� ً�دا متكام ًال ربطته
الطبيعة بو�شائج متينة ،و�إن تكن غير مرئية"(((.
ب��ذل��ك ت�ت�ج��اوز اللغة ال�ن�ظ��رة ال�ق��ا��ص��رة التي
تح�صرها في كونها مجرد �أداة للتوا�صل بين �أفراد دور تعليم
اللغة
جماعة من الب�شر للتعبير عن حاجات الإن�سان
العربية
ومتطلباته الفطرية من م�أكل وملب�س �أو مجرد
لغير
و�سيلة لتعبير عن م�شاعره من فرح وحزن وخوف الناطقين بها
و�أمن؛ فالإن�سان ي�ستطيع �أن يتوا�صل ويتفاهم بدون في تر�سيخ
الهوية
اللغة المنطوقة �أو حتى المكتوبة ،فالأخر�س  -مث ًال
العربية
ر�ؤية
 يتوا�صل مع الآخرين ويتفاهم معهم عبر الإ�شارة.بل �إن غاية التوا�صل والتعبير عن الحاجة تتحقق
لأي كائن حي ،ولي�ست للجن�س الب�شري فح�سب ،فال
�شك في �أن الكائنات الحية على مختلف �أجنا�سها
وتباين �أن��واع�ه��ا يمكنها التعبير ع��ن متطلباتها
الفطرية ،كما لديها القدرة على التوا�صل فيما بين
�أفرادها ،ف�ض ًال عن التوا�صل مع الب�شر "فالحيوان
ينقل حاجته �إلى الطعام �أو الري �أو الإ�شباع ،وينقل
وتهديدا وترحيبا من خ�لال تنوع
م�شاعره خوفًا
ً
ف��ي درج ��ات ال���ص��وت ،وح��رك��ات ال��وج��ه ،وتقل�ص
الأع�ضاء �أو تهللها ،وه��ز الذيل �أو �سكونه ،وغير
ذلك من الو�سائل التي ندركها وقد تعارفنا على فك
�شفرتها"(((.

ا�ست�شرافية

ق��د �أدرك علما�ؤنا  -قدي ًما  -ه��ذه الم�س�ألة
و�أك��دوا على �أن اللغة المنطوقة والمكتوبة لي�ست
هي الو�سيلة الوحيدة للتعبير عن مكنونات النف�س
وحقائق الحاجات ،بل هناك و�سائل �أخ��رى ،مثل:
ّ
والخط ،والإ�شارة ،والعقد؛ و�إلى هذا �أ�شار
اللفظ،
(((
الجاحظ (ت  255ه��ـ868/م) في "الحيوان"
وعليه عرف البيان في "البيان والتبين" فقال:

اللغة ت�ستطيع ت�شكيل العالم و�إعادة بنائه ،فاللغوي
"همبولد" (ت 1835م) يرى �أن اللغة ال تي�سر
فهمنا للعالم فقط و�إنما هي �أداة لتغيير العالم
و�إع��ادة بنائه((( ،وعلى حد تعبير "جاك دريدا"
(ت 2004م) ف�إن اللغة تحمل العالم في جوفها،
وهي الهواء الذي نتنف�سه( ،((1وهو ما �أ�شار �إليه -
أي�ضا  -وورف (ت 1941م) بقوله :ب�أن اللغة التي
� ً
يتحدثها المرء تقود الفرد لإدراك العالم بطرق
مختلفة( ،((1وهو ما ي�ؤكده �أه��ل الن�سبية اللغوية،
حينما يقولون" :لغتي هي عالمي وحدود لغتي هي
حدود عالمي"(.((1

مقـــاالت

"البيان ا�سم جامع لكل �شيء ك�شف لك قناع
المعنى ،وهتك الحجاب دون ال�ضمير حتى يف�ضي
ال�سامع �إلى حقيقته ،ويهجم على مح�صوله كائنًا
ما كان ذلك البيان ،ومن �أي جن�س كان الدليل؛
لأن م��دار الأم��ر والغاية التي �إليها يجري القائل
وال�سامع� ،إنما هو الفهم والإفهام فب�أي �شيء بلغت
الإفهام و�أو�ضحت عن المعنى ،فذلك البيان في
ذلك المو�ضوع"(((.

تكمن هنا خطورة اللغة على ت�شكيل هوية الفرد
و�صياغتها ،وما يمكن �أن يمثله هذا من خطر محدق
على م�صير الأمة ،فاللغة هي الذات الفردية وهي
الهوية القومية في �آن ،ومن َّثم قدرتها في �إدارة
ال�صراع الإيديولوجي ،وال�سيطرة على م�صير الأمم
ومقدراتها عن طريق ال�سيطرة والتحكم في عقول
�أبنائها ،وتوجيه ر�ؤاهم الفكرية وميولهم النف�سية،
"ف�إذا �أردت ال�سيطرة على قوم فعليك �أن تفهم
لغتهم لتهيمن عليهم"(((1؛ لأن��ه ح�سب نظرية
الن�سبية اللغوية ال�سيطرة على لغة الإن�سان تعني
ال�سيطرة على �أ�سلوب تفكيره؛ لأن الإن�سان يعي�ش
عال ًما لغو ًيا ال عال ًما ماد ًيا وال عال ًما فكر ًيا.

بيد �إن ك��ان ب�م�ق��دور ال�ك��ائ�ن��ات الحية (غير
الناطقة) التعبير عن الحاجات والم�شاعر العاجلة؛
لكنها ال ت�ستطيع التحدث عن الما�ضي والحا�ضر �أو
التعبير عن الأفكار المجردة ،فمث ًال قرد ال�شمبانزي
 وهو من �أذكى الحيوانات " -لم ي�ستطع حتى الآن�أن يخرج من �إحدى التجارب النف�سية؛ ليقول للقرد
ال��ذي يليه في ال��دور :هناك عالم مجنون �سوف
يعطيك موزة �إذا ا�ستطعت انتقاء العن�صر الغريب،
بتعبير �آخر ال ي�ستطيع القرد ترجمة �أية عمليات
ي�ستخدمها لال�ستح�ضار الداخلي لم�شكلة ما في
�صورة يمكن �أن يو�صلها خارج ًيا"(((.
ومن ثم ف�إن اللغة تتجاوز هذا الإطار المحدود
ال��ذي يختزلها في وظيفة �أدائية �إل��ى عالم �أو�سع
و�أرحب يجعل منها  -حقيقة ال مجازًا ًّ � -أ�سا ترتكز
عليه الهوية ،ولبنة يت�شكل منها العالم ،فمن خالل

وه��و ما يف�سر لنا اهتمام القوى اال�ستعمارية
بالغزو الثقافي وال�ح��رب الإيديولوجية ،وه��و ما
ا�صطلح عليه حدي ًثا بالإمبريالية الثقافية ،يقول
ج��ال��وب (ت 1984م) م��ؤ��س����س منظمة ج��ال��وب
الأمريكية ال�ستطالع الر�أي ،والتي تلعب دو ًرا بارزًا
في توجيه متخذي القرار في الإدارة الأمريكية:
"�إن انفاق خم�سة باليين دوالر في الوقت الحا�ضر
من �أجل �إنتاج كمية من الدبابات والمدافع والبوارج
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لن تكفل لنا درج��ة من التفوق التي ت��ؤدي للن�صر
النهائي على ال�شيوعية التي يكفيها �إنفاق المبلغ
نف�سه على الحرب الإيديولوجية"(.((1
وهو ذات التو�صية التي تبناه من قبل الم�ستعمر
الفرن�سي عندما اتجه الح�ت�لال ال�ج��زائ��ر ،فمما
�أو�صى به الحاكم الفرن�سي وقتئذ جي�شه المحتل
قوله" :علموا لغتنا وان�شروها حتى تحكم الجزائر،
ف�إذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقيقة"،
وهي ذات الو�صية التي �أو�صى بها نابليون بونابرت
من قبل جيو�شه المتجه الحتالل م�صر حين قال
لهم" :علموا الفرن�سية ففي ذلك خدمة حقيقية
للوطن"(.((1
وفيما يبدو �أن العقلية اال�ستعمارية عقلية واحدة
منذ بدء اال�ستعمار ف�أر�سطو يقول لتلميذه الإ�سكندر
الأكبر�" :إذا خرجت للحرب وفتحت مدينة فاذهب
وابحث عن كاتب �أغانيها فهو حاكمها"(.((1
فكانت  -وال زالت  -اللغة هي المحور الرئي�س
ل�صراع الوجود و�صراع الهويات ،فبقاء اللغة حياة
للأمة وهويتها وان��دث��ار اللغة اندثار للأمة هوية
وح�ضارة ،ف�صراع اللغة هو �صراع البقاء والفناء
�صراعا
"فما من �صراع ب�شري� ،إال و ُيبطن في جوفه
ً
لغو ًيا ،حتى قيل �إنه يمكن �صياغة تاريخ الب�شرية
على �أ�سا�س من �صراعاتها اللغوية"(.((1
لهذا �أدرك ��ت الأم��م الحديثة �أهمية ال�صراع
اللغوي في الحفاظ على وجودها وتر�سيخ هويتها
فعملت جاهده على �إحياء لغة موات رغبة في تكوين
بعيدا عنا
�شخ�صية قومية وهوية وطنية ،ولي�س ً
تجربة الكيان ال�صهيوني في �إحياء العبرية بعد
اندثارها واقت�صارها على مجرد طقو�س و�شعائر
دينية في المعابد والمحافل الدينية ،ا�ستطاع الكيان
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ال�صهيوني �أن يجعل من اللغة العبرية المندثرة لغة
حياة يومية ولغة درا�سة من الح�ضانة �إلى الجامعة،
"� ًإذا لي�س من باب المبالغة القول ب�أن �إحياء العبرية
�ساهم ب�شكل مبا�شر في قيام دولة المغت�صب في
فل�سطين ،فبدون مقولة �إليعازر بن يهودا ال حياة
لأمة دون لغة ما كان للكيان المغت�صب �أو ما ي�سمى
بدولة �إ�سرائيل� ،أن يقوم على �شعب ذاب في ثقافات
مختلفة �شرقية وغربية ،وتمزق كل ممزق ،وت�شرب
من ع��ادات وتقاليد الح�ضارات المتباينة ،وتقطع
�أو�صاله في الأم��م؛ �إال ب�إحياء اللغة ،التي �صنعت
لهم ح�ضارة من دون ح�ضارة ،وهوية بال هوية"(.((1
وبمفهوم المخالفة �إن الأم��ة التي تفتقد لغتها
تفتقد وج��وده��ا ،وتهدم كيانها ،وتطم�س تراثها ،دور تعليم
اللغة
وت�صبح �أث ًرا بعد عين ،وهذا ما يميط اللثمام عن
العربية
لغير
الجهود الحثيثة التي بذلها المحتل في الوطن العربي
لتهمي�ش اللغة العربية في مقابل لغته الوافدة ،وهو الناطقين بها
في تر�سيخ
ما تنبه له الرافعي عندما تعالت ال�صيحات �ضد
الهوية
العربية
اللغة العربية ،فقال:
"ال ج��رم كانت لغة الأم��ة هي الهدف الأول
للم�ستعمرين ،فلن يتحول ال�شعب �أول ما يتحول �إال
من لغته؛ �إذ يكون من�ش�أ التحول من �أفكاره وعواطفه
و�آماله ،وهو �إذا انقطع من ن�سب لغته انقطع من
ن�سب ما�ضيه ،ورجعت قوميته �صورة محفوظة في
التاريخ ال �صورة محققة في وج��وده ،فلي�س كاللغة
ن�سب للعاطفة والفكر ،حتى �إن �أبناء الأب الواحد لو
اختلفت �أل�سنتهم فن�ش�أ منهم نا�شيء على لغة ،ون�ش�أ
الثاني على �أخرى ،والثالث على لغة ثالثة؛ لكانوا في
العاطفة ك�أبناء ثالثة �آباء"(.((1
وبناء عليه ،فاللغة لي�ست مجرد و�سيلة للتعبير
والتخاطب بين الأف� ��راد ،ب��ل ه��ي ح�ضارة الأم��ة

ر�ؤية
ا�ست�شرافية

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ

وحا�ضرها ،تمثل ثقافته وهويته ،واالعتزاز باللغة
هو اعتزاز بالأر�ض والوطن ،فاللغة انعكا�س مبا�شر
لجذور المرء عبر ذاكرة التاريخ بما فيه من �آالم
و�آمال ،انت�صارات وانك�سارات ،ومنها وبها ت�ستمد
ال�شعوب حياة القلوب وال�ع�ق��ول" ،وما ذ ّل��ت لغة
�شعب �إال ذل وال ّ
انحطت �إال كان �أمرها في ذهاب
و�إدب��ار ،ومن هنا يفر�ض الأجنبي الم�ستعمر لغته
فر�ضا على الأم��ة التي ي�ستعمرها ،ويركبهم بها،
ً
وي�شعرهم عظمته فيها ،وي�ستلحقهم من ناحيته،
أحكاما ثالثة في عمل واح��د� ،أم��ا الأول
فعليهم � ً
فحب�س لغتهم في لغته �سجنًا م� ًؤبدا ،و�أم��ا الثاني
فالحكم على ما�ضيهم بالقتل مح ًوا ون�سيا ًنا ،و�أما
الثالث فتقييد م�ستقبلهم في الأغالل التي ي�صنعها
ف�أمرهم لأمره تبع"(.((2

وتعالى
[يو�سف ]2:وقال عز وجل ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﭼ [ ال�شعراء192 :
  ،] 195فرفع قدرها وك��رم �ش�أنها ،وجعل منهلغة �إن�سانية ال تخت�ص بجن�س دون �آخر �أو بمكان
دون غيره" ،ومن ا�ستجمعها من الزنوج فهو عربى
�أ�صيل ال يعيبه لون وال ي�ؤخره جن�س ،وقد قامت الأمة
الإ�سالمية منذ الع�صور الأولى على جعل اال�ستعراب
مور ًدا ال يغي�ض فى �إمدادها بالحياة والنماء؛ ال فى
دينها فح�سب ،بل فى �أدبها من �شعر ونثر ،فنبغ فى
علوم الدين وفنون الأدب جم غفير من الأعاجم٬
وتولى منا�صب الفتوى والق�ضاء والإدارة والحكم
رجال منهم كثير"(.((2

مقـــاالت

وهذا ما يحتم على �أبناء الأمة ب�أ�سرها ،وعلى
مختلف الأ�صعدة ،بذل ما في و�سعهم للحفاظ على
لغتهم ،ومواجهة كل التحديات والمعوقات التي تقف
حجر عثرة �أم��ام النهو�ض بها واالرت�ق��اء بها نحو
العالمية" ،وقد قال غو�ستان لوبون (1931م) �إذا
ا�ستعبدت �أمة ففي يدها مفتاح حب�سها ما احتفظت
بلغتها"( ،((2ويتطلب هذا �أن يعمل كل في مجاله
على ن�شر الل�سان العربي �سواء �أكان بالتعريب للعلوم
وم�ستجدات الع�صر �أم بتي�سير تعليمها وتدري�سها
على م�ستوى الناطقين بها وغير الناطقين بها في
�آن.

وقد �صرح بذلك ابن تيمية من قبل فقال" :ما
ذكرناه من حكم الل�سان العربي و�أخ�لاق العرب
يثبت لمن كان كذلك ،و�إن كان �أ�صله فار�س ًيا ،وينتفي
عمن لم يكن كذلك و�إن كان �أ�صله ها�شم ًيا"( ،((2كما
روى ابن تيمية �أث ًرا عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يع�ضد هذا الر�أي ،فروى �أنه جاء قي�س بن حطاطة
�إلى حلقة فيها �صهيب الرومي و�سلمان الفار�سي،
وب�لال الحب�شي ،فقال :ه��ذا الأو���س وال�خ��زرج قد
قاموا بن�صرة ه��ذا الرجل فما ب��ال ه ��ؤالء؟ فقام
معاذ بن جبل ف�أخذ بتالبيبه ،ثم �أت��ى به النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخبره بمقالته ،فقام النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم مغ�ض ًبا يجر رداءه حتى دخل
الم�سجد ،ثم ن��ودي� :أن ال�صالة جامعة ،ف�صعد
المنبر ،فحمد اهلل و�أثنى عليه ثم قال�" :أما بعد:
�أيها النا�س ،ف�إن الرب رب واحد ،والأب �أب واحد،
والدين دين واحد ،و�إن العربية لي�ست لأحدكم ب�أب

المبحث الأول:
�إ�سهامات الم�سلمين غير العرب في
الحفاظ على اللغة العربية:

خ�ص اهلل تعالى اللغة العربية دون غيرها من
ّ
لغات العالم بنزول القر�آن الكريم ،قال �سبحانه
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وال �أم� ،إنما هي ل�سان ،فمن تكلم بالعربية فهو
عربي" ،فقام معاذ بن جبل فقال :بم ت�أمرنا في
هذا المنافق؟ فقال " :دعه �إلى النار ،فكان قي�س
ممن ارتد فقتل في الردة(.((2

يطعن الآخر ،وي�ستبين لنا ما في الكتاب من ذخائر
العلم والمعرفة ما دامت �صلتنا وثيقة بل�سانه"(.((2

وتجدر الإ�شارة �إلى �أن اهلل �سبحانه وتعالى لم
يذكر في �أي من الكتب ال�سماوية التي �أنزلها الل�سان
الذي نزل به ما عدا القر�آن الكريم ،ولعل الحكمة
في ذلك �أن القر�آن هو ذاته معجزة الإ�سالم التي
تحدى اهلل بها العرب والعجم ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

وال يفوتني �أن �أذكر ب�أن هذا االرتباط المقد�س
ال يدعو �إلى التقاع�س والتواكل بزعم �أن حفظ اللغة
من حفظ القر�آن ،و�أن اهلل �سبحانه وتعالى تكفل
بحفظهما ،بل يدعو ه��ذا االرت�ب��اط المقد�س �إلى
النفير لزود عن حيا�ض الدين والأمة ،كما يتطلب
مزيدا من العمل الدءوب والجهد المتوا�صل؛ حتى ال
ً
نقع في المحظور ﭽﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﭬ ﭭ ﭮﭼ [الإ�سراء.]88 :

ﮢ ﮣ ﭼ [التوبة" ]39 :وال ريب �أن الم�سلمين
جيدا هدف الغزو ،وغر�ض الحملة،
والعرب يعلمون ً
تماما ب�أن زوال اللغة العربية ال يبقي للعربي دور تعليم
ويثقون ً
اللغة
قواما يميزه عن �سائر الأقوام وال يع�صمه
�أو الم�سلم ً
العربية
لغير
�أن يذوب في غمار الأمم فال تبقى له باقية من بيان
الناطقين بها
(((2
وال عرف وال معرفة وال �إيمان"
.
في تر�سيخ

ومن الخ�صائ�ص التي تفرد بها القر�آن الكريم
عن الكتب ال�سماوية ال�سابقة الجمع بين معجزة
التحدي والمنهج الت�شريعي" ،حيث نزل جام ًعا بين
�أمرين� :أنه منهج �سماوي ُي ِّ
نظم حركة الحياة ،وهو
في الوقت نف�سه معجزة م�صاحبة للمنهج ال ّ
تنفك
عنه �إلى قيام ال�ساعة� ،أما الكتب ال�سابقة فكانت
ت�أتي بمنهج فقط� ،أما المعجزة ف�شيء �آخر منف�صل
عن الكتاب ،فمعجزة مو�سى الع�صا واليد وكتابه
ال�ت��وراة ،ومعجزة عي�سى �إب��راء الأكمة والأبر�ص،
وكتابه الإنجيل� ،أما محمد  فقد انفرد ب�أن تكون
معجزته هي منهجه"(.((2
وه �ك��ذا �أ�صبحت اللغة العربية لغة المنهج
والمعجزة في �آن ،مما كفل لها البقاء والخلود،
و�ضمن لها ح�صانة ربانية م�ستمدة من قدا�سة
ال�ق��ر�آن كتاب اهلل المعجز الخالد ،وال��ذي تكفل
اهلل تعالى من فوق �سبع �سموات بحفظه ﭽﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [الحجر" ،]9 :ومن هنا
�أ�صبح القر�آن الكريم ول�سانه حقيقة واحدة ال ينفك
�أحدهما عن الآخر ،ويعتدى على �أحدهما من حيث
�آفاق الثقافة والتراث 41

والحقيقة التي ال مراء فيها �أن القر�آن الكريم
هو ال��ذي مد اللغة العربية بتلك الطاقة الهائلة
التي مكنتها من اجتياز هذه الم�سيرة الطويلة بدون
ت��وق��ف ،على ال��رغ��م م��ن العقبات التي واجهتها،
والحروب التي خا�ضتها" ،وال ريب �أن القر�آن هو
م�صدر تلك الظاهرة الخطيرة الغريبة ،وهي �أننا
نفهم الآن لغة امرئ القي�س وقد م�ضى عليها خم�سة
ع�شر ق��ر ًن��ا ،بينما ال ت�ستطيع �أي��ة لغة �أن تبقى
على �إه��اب�ه��ا �أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة �أو �أرب �ع��ة ق��رون ثم
تتقم�ص �صورة جديدة� ،أما لغتنا في وحدها اللغة
الخالدة"(.((2

وق��د فطن ال�ع��دو ل�ه��ذه الحقيقة و�أي �ق��ن بها،
وعلم �أنها ال�سر في تما�سك الم�سلمين وتم�سكهم
بعقيدتهم؛ فبروكلمان �صاحب تاريخ الأدب العربي

الهوية
العربية
ر�ؤية
ا�ست�شرافية

ا�ست�شهد اب��ن تيمية بكتاب عمر بن الخطاب
ر�ضي اهلل عنه �إلى مو�سى الأ�شعري الذي جاء فيه:
"�أما بعد :فتفقهوا في ال�سنة وتفقهوا في العربية
و�أعربوا القر�آن ،ف�إنه عربي".

ين�سب الف�ضل للقر�آن الكريم والإ� �س�لام ،وي�شير
�إلى �أن الم�سلمين جمي ًعا م�ؤمنون ب�أن العربية هي
وحدها الل�سان ال��ذي �أُح��ل لهم �أن ي�ستعملوه في
�صلواتهم ،وبهذا اكت�سبت العربية منذ زمان طويل
مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى.

وف��ي حديث �آخ��ر عن عمر ر�ضي اهلل عنه �أنه
ق��ال" :تعلموا العربية ف�إنها من دينكم ،وتعلموا
الفرائ�ض ف�إنها من دينكم" ،وه��ذا ال��ذي �أم��ر به
عمر ر�ضي اهلل عنه من فقه العربية وفقه ال�شريعة،
يجمع ما يحتاج �إليه؛ لأن الدين فيه �أقوال و�أعمال،
ففقه العربية هو الطريق �إل��ى فقه �أق��وال��ه ،وفقه
ال�سنة هو فقه �أعماله"(.((3

مقـــاالت

�أما الدكتور �ستنجا�س فيجيب عن ت�سا�ؤل :ماذا
ك��ان م�صير ه��ذه اللغة العربية لو لم يكن محمد
ولو لم يكن القر�آن؟ ب�أنه لوال القر�آن لذهب العرب
وذه��ب معهم ل�سانهم و�شعرهم المليء بالغزل
والحرب ولما جاء القر�آن �أبقى بطبيعته على هذا
التراث و�أوج��د من مختلف اللهجات العربية لغة
موحدة مكتوبة ،هي لغة الأدب العربي �إلى اليوم(،((2
"من �أجل هذا كانت ال�صليبية �أكثر دهاء حين
عدلت عن حرب الإ�سالم مبا�شرة وا�ستبدلت بها
حرب الل�سان؛ لت�صيب الهدفين ب�سهم واحد"(،((3
وغر�ضهم في كل هذا هو عزل الم�سلمين عن دينهم
وموروثهم الح�ضاري من خالل اال�ستالب اللغوي
والثقافي ،ومن ثم �ضياع هويتهم و�شخ�صيتهم ،مما
ي�ضمن تبعيتهم االقت�صادية وال�سيا�سية والفكرية،
وير�سخ الهيمنة الغربية على مقدرات الأمة وثرواتها.

ال ن��ري��د �أن ن�ستطرد ف��ي ه��ذه النقطة ،وهي
مدى ارتباط اللغة العربية بالقر�آن والإ�سالم ،ولكن
ما نبغي الإ�شارة �إليه هو �أن هذا االرتباط �ضمن
الحفاظ على اللغة وا�ستماريتها حتى اليوم ،كما
كفل لها االنت�شار واالت�ساع بين العباد والبالد على
مر الع�صور وتباين الأج�ي��ال" ،و�أن ارتباط اللغة
العربية بالقر�آن و�أث��ره فيها هو التحدي الخطير
الذي واجه اال�ست�شراق والتغريب و الغزو الثقافي
والتب�شير واال�ستعمار في الع�صر الحديث ،فقد
كانت الخطة  -وال ت��زال  -مو�ضوعة على �أ�سا�س
ف�صم هذه العالقة وقطع هذه ال�صلة وعزل القر�آن
عن اللغة العربية ودفع اللغة العربية �إلى الطريق
الذي �سارت فيه اللغات من قبل �أن تتطور وتتغير
ويجرفها تيار الع�صر ودع��وات الهدم حتى ينتهي
�أمرها �إل��ى مجموعة من اللهجات؛ فالخطر كله
من لغة القر�آن والهدف كله هو الف�صل بين اللغة
والقر�آن حتى تفقد اللغة ذلك الم�ستوى المرتبط
بالقر�آن وبيانه ،فقد و�ضح من درا�سة تاريخ اللغة
كيف كان القر�آن هو الحافظ لها من ال�ضياع حتى
في �أ�شد ع�صور انحطاط اللغة التي بد�أت باكت�ساح

ف�إن الف�ضل كل الف�ضل يرجع �إلى القر�آن الكريم
والإ�سالم في ات�ساع رقعة اللغة العربية وانت�شارها
في الأقطار الإ�سالمية؛ لما تمثله اللغة العربية من
�أهمية في الإ�سالم ،حتى �صارت جز ًءا من عقيدة
كل م�سلم ودينه مهما تباين ل�سانه �أو اختلف جن�سه
ؤكدا هذا المعنى:
�أو تنوع وطنه ،يقول ابن تيمية م� ً
"�إن نف�س اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فر�ض
واجب ،ف�إن فهم الكتاب وال�سنة فر�ض ،وال يفهم �إال
بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب �إال به فهو
واجب"(.((3
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المغول والتتار وامتدت �إلى �آخر القرن الثالث ع�شر
الهجري"(.((3
�سنعر�ض في هذا المبحث لمحة عن بع�ض جهود
العلماء الم�سلمين الذين �أ�سهموا ب�شكل ب��ارز في
اللغة العربية وعلومها ،وكانت لهم ب�صمة وا�ضحة
على الرغم من �أنهم لم يكونوا من العرب ن�س ًبا،
بل كانوا منهم ل�سا ًنا ،وه��م جم غفير �أكثر مما
�أن يح�صوا ،وق��د �صار بع�ضهم من �أئمة العربية
المبرزين ،وهم في ذلك كله ال يحركهم �إال الواعز
الديني ومظلة الإ�سالم الحنيف ،وقد عبر الثعالبي
في مقدمة كتابه فقه اللغة و�س ُّر العربية عن هذا
الواعز ،وذلك الحافز فقال:
"� ّإن َمن � َأح َّب َ
أحب النّبي
أحب ر�سولهُ ،ومن � َّ
اهلل � َّ
أحب ال ُّلغة العرب ّي َة
أحب
َ
� َأح َّب ال َع َ
العرب � َّ
ربَ ،ومن � َّ
أف�ضل ال ُكتبِ على � َ
التي بها ن��زلَ � َ
العجم
أف�ضل
ِ
ني بها وثاب َر عليها،
ِ
والعربَ ،ومن � َّ
أحب العرب ّي َة ُع َ
َ
و�صرف ِه َّمت ُه �إليها ،ومن هداه اهلل للإ�سالم و�شرح
�صدره للإيمان و�آت��اه ح�سن �سريرة فيه اعتقد �أن
محمدا  خير الر�سل والإ�سالم خير الملل والعرب
ً
خير الأمم والعربية خير اللغات والأل�سنة ،والإقبال
على تفهمها من الديانة؛ �إذ هي �أداة العلم ومفتاح
التفقه في الدين و�سبب �إ�صالح المعا�ش والمعاد
ثم هي لإح��راز الف�ضائل واالح�ت��واء على المروءة
و�سائر �أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار،
ولو لم يكن في الإحاطة بخ�صائ�صها والوقوف على
مجاريها وم�صارفها والتبحر في جالئها ودقائقها
�إال ق��وة اليقين في معرفة �إعجاز ال�ق��ر�آن وزي��ادة
الب�صيرة في �إثبات النبوة لبتي هي عمدة الإيمان
لكفى بهما ف�ض ًال َي ْح ُ�س ُن فيهما �أث��ره ويطيب في
الدارين ثمره"(.((3
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جهود �سيبويه في اللغة العربية نموذجا:

من ه�ؤالء الذين تعلموا العربية وعلموها حتى
�صاروا من �أئمتها المبرزين العالم النحوي �سيبويه
�صاحب �أ�شهر كتاب في النحو العربي( :الكتاب) �أو
(كتاب �سيبويه) ويجدر بنا هنا �أن نعر�ض ترجمة
الزركلي ل�سيبويه ف��ي الأع�ل�ام كاملة ،فهي على
�إيجازها وافية:
ِ�سيب َو ْيه148 - 180 :هـ =  796 - 765م:

ع�م��رو ب��ن عثمان ب��ن قنبر ال�ح��ارث��ي ب��ال��والء،
�أبو ب�شر ،الملقب �سيبويه� :إمام النحاة ،و�أول من
ب�سط علم النحو .ولد في �إحدى قرى �شيراز ،وقدم
الب�صرة ،فلزم الخليل بن �أحمد ففاقه ،و�صنف
دور تعليم
كتابه الم�سمى "كتاب �سيبويه  -ط" في النحو؛ لم
اللغة
العربية
ي�صنع قبله وال بعده مثله ،ورحل �إلى بغداد ،فناظر
لغير
الك�سائي ،و�أجازه الر�شيد بع�شرة �آالف درهم ،وعاد الناطقين بها
�إلى الأهواز فتوفي بها ،وقيل :وفاته وقبره ب�شيراز ،في تر�سيخ
الهوية
وكانت في ل�سانه ُحب�سة .و" �سيبويه " بالفار�سية
العربية
رائحة التفاح ،وكان �أنيقًا جمي ًال ،توفي �شا ًبا .وفي
ر�ؤية
مكان وفاته وال�سنة التي مات بها خالف ،ولأحمد ا�ست�شرافية
�أحمد بدوي " �سيبويه حياته وكتابه  -ط " ولعلي
النجدي نا�صف "�سيبويه �إمام النحاة  -ط"(.((3
تجلت مالمح الهوية الإ�سالمية في �شخ�صية
�سيبويه على ال��رغ��م م��ن �أن ��ه ك��ان يعتز ب�أ�صله
الفار�سي( ،((3حتى �إن��ه ك��ان يختلف �إل��ى مجال�س
العلم ول��ه ذ�ؤاب �ت��ان ،وه��ي �سمة م��ن �سمات �أبناء
الفر�س ،فقد قال �أبو زيد الأن�صاري "كان �سيبويه
غالما ي�أتي مجل�سي وله ذ�ؤابتان"( ،((3كما �أن لقب
ً
�سيبويه هو لقب فار�سي غلب على ا�سمه العربي
ع�م��رو ،بيد �أن رغبته الجامحة لفهم الإ��س�لام
والتفقه ف��ي �شرائعه واالق �ت��داء ب�سنة النبي 

ويذهب �إلى �أ�صحاب العربية ليتعلم منهم"(.((4

واتباع نهجه جعلته يتجه �إلى الجلو�س بين الفقهاء
والمحدثين ،فقد ذك��ر الفيروز�آبادي عن محمد
بن جعفر التميمي �أن �سيبويه كان �أو ًال ي�صطحب
الفقهاء و�أهل الحديث ،وكان ي�ستملي على حماد بن
�سلمة( " ((3و�سمع الحديث وكان �شديد الأخذ ،وكان
ي�ستملي على حماد بن �سلمة"(.((3

مقـــاالت

وقد اقتفى �سيبويه �أثره �شيخه ،ووفى بعهده الذي
قطعه على نف�سه ،وتعلم العربية حتى بلغ مرتبة
مرموقة بين �أئمة العربية على مر الع�صور ،وال يزال
�إلى وقتنا الحا�ضر عل ًما من �أعالم الدر�س النحوي
واللغوي الأفذاذ الذين �شهد لهم القا�صي والداني
من علماء اللغة العربية في جميع الأم�صار" ،قال
�أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن ال�سري الزجاج� :إذا ت�أملت
الأمثلة في كتاب �سيبويه تبينت �أن��ه �أعلم النا�س
باللغة"( ،((4وبلغت منـزلة �سيبويه �أن كان ُيكتفى
�شيوخه بتزكيتهم ،وعلو منـزلتهم ب��أخ��ذه منهم
وروايته عنهم ،يقول �صاحب "مراتب النحويين"
في ترجمة �أبي زيد �سعيد بن �أو�س الأن�صاري" :وقد
�أخذ عن �أبي زيد اللغة �أكابر النا�س ،منهم �سيبويه،
وح�سبك"(.((4

وت��روي لنا الم�صادر التاريخية �سبب تعريجه
�إلى �أهل اللغة وان�صرافه عن �أهل الحديث �أنه لما
قدم الب�صرة ليكتب الحديث لزم حلقة حماد بن
�سلمة "فبينما هو ي�ستملي على حماد قول النبي :
أخذت عليه
�شئت ل ُ
"لي�س من �أ�صحابي �إال من لو ُ
لي�س �أبا الدرداء" فقال �سيبويه :لي�س �أبو الدرداء
وظنه ا�سم لي�س ،فقال حماد :لحنت يا �سيبويه؛ لي�س
هذا حيث ذهبت ،و�إنما (لي�س) ها هنا ا�ستثناء،
فقال� :س�أطلب عل ًما ال ُت َلح ِّنني فيه؛ فلزم الخليل
فبرع"(.((4

احتل كتاب �سيبويه ال�صدارة بين كتب النحو
العربي ،فهو الأول زم� ًن��ا و ُرت �ب��ة؛ ل��م ي�سبقه �إليه
�أحد في الت�صنيف المنهجي لقواعد اللغة وب�سطها،
فالنحو قبل �سيبويه لم يكن عل ًما م�ستق ًال بذاته؛ له
�أبواب وف�صول ومباحث ،و�إنما كان مجرد م�سائل
متناثرة ومتفرقة بين كتب الأدب واللغة ف�ض ًال عن
كتب الفقه وال�سنة "فا�ستطاع �سيبوبه �أن يجمع فيها
كل م�س�ألة �إلى نظائرها ف�أع َّد بذلك كتابه �أول كتاب
في تاريخ النحو العربي ،وهو ما جعلهم يطلقون
عليه معجزة النحو؛ لكونه لم ي�ستطع �أحد �أن ي�أتي
بمثله"( .((4وبذلك �أم�سى كل كتاب في النحو من
بعده عالة عليه" ،وكان المديني يقول :من �أراد
�أن يعمل كتا ًبا كبي ًرا في النحو بعد كتاب �سيبويه
فلي�ستحي"(.((4

وفي رواي��ة �أخ��رى عن حماد نف�سه ق��ال" :جاء
�سيبويه مع قوم يكتبون �شي ًئا من الحديث ،فكان
فيما �أمليت ذكر ال�صفا عن ر�سول اهلل  ،فقلت:
"�صعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صفا"،
وه��و ال��ذي ك��ان ي�ستمل ،فقال�" :صعد النبي 
ال�صفاء" فقلت :يا فار�سي ال تقل ال�صفاء؛ لأن
ال�صفا مق�صور ،فلما فرغ من مجل�سه ك�سر القلم،
قال :ال �أكتب �شي ًئا حتى �أُحكم العربية"(.((4
و ُي�ستدل من هاتين الروايتين حر�ص �سيبويه
ومعا�صروه على تعلم اللغة العربية ،وتقديمهم لها
على �سائر العلوم بما فيها العلوم ال�شرعية ،بل �إن
�شيخه حماد بن �سلمه نف�سه كان يف�ضل تعلُّم العربية
عن الدرو�س ال�شرعية ،فقد روى الفيروزبادي �أنه
"كان يمر بالح�سن الب�صري في الم�سجد فيدعه
44

�آفاق الثقافة والتراث

و�أن�شد في ذات المعني الزمخ�شري �أبيات:
�أال �����ص���� ّل����ى الإل������������ه ������ص��ل��اة �����ص����دقٍ
ع���ل���ى ع����م����رو ب�����ن ع���ث���م���ان ب�����ن ق��ن��ب�� ْر
�����ن ع���ن���ه
ف���������������إن ك������ت������اب������ه ل��������م ُي�����غ�����ـ�����ـ�����ـ ِ
ب���ن���ـ���و َق����������� ٍ َل وال �أب�������ن�������اء مِ ������ن������ب������ ْر(.((4
ولم يجد الجاحظ �شي ًئا �أ�شرف من كتاب �سيبويه
يهديه �إلى محمد بن عبد الملك الزيات ،فقد روى
ال�م��روزي عن الجاحظ �أن��ه ق��ال�" :أردت الخروج
�إلى محمد بن عبد الملك الزيات ففكرت في �شيء
�أهديه �إليه فلم �أجد �شي ًئا �أ�شرف من كتاب �سيبويه،
فقلت له� :أردت �أن �أهدي �إليك �شي ًئا ففكرت ف�إذا كل
�شيء عندك دونه ،فلم �أر �أ�شرف من كتاب �سيبويه،
وه��ذا كتاب �سيبويه ا�شتريته من ميراث الفراء،
فقال :واهلل ما �أهديت �إلي �شي ًئا �أحب �إلي منه"(.((4
وكان محمد بن يزيد المبرد �إذا �أراد مريد �أن
يقر�أ عليه كتاب �سيبويه يقول له :هل ركبت البحر؛
تعظي ًما له وا�ست�صعا ًبا لما فيه �شي ًَئا( ،((4وقد طفقت
�شهرة كتاب �سيبويه في النحو الآف��اق ،حتى لقبه
بقر�آن النحو( ،((5فكان يقال بالب�صرة ق��ر�أ فالن
الكتاب ف ُيعلم �أنه كتاب �سيبويه ،وقر�أ ن�صف الكتاب
فال ي�شك �أن كتاب �سيبويه" ،ك�أن كتاب �سيبويه في
النحو كان هو وحده الحقيق في ر�أيهم �أن ي�سمى
بالكتاب� ،أما غيره فال ينبغي �أن ي�سمى به� ،إال على
�ضرب من التجوز �أو المجاملة"(.((5
وي�ستحق كتاب �سيبويه هذه المكانة عن جدارة
فهو عمدة في بابه ،وهو �أقدم المراجع في النحو
العربي التي و�صلت �إلينا ،وهو بمثابة "مو�سوعة
نحوية فريدة جمعت ح�صيلة جهود النحاة خالل
ق��رن م��ن ال��زم��ن م��ن �أب ��ي الأ���س��ود ال��د�ؤل��ي �إل��ى
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بعيدا و�ش�أ ًنا
الخليل"( ،((5مما �أهله �إلى �أن يبلغ �ش�أ ًنا ً
عظي ًما ،فلم يحظ كتا ًبا باهتمام العلماء والدار�سين
قدي ًما وحدي ًثا كما حظي كتاب �سيبويه ،وقد تبارى
العلماء في �شرحه وب�سطه �أو اخت�صاره وا�ستخراج
�شواهده �أو كتاب الحوا�شي والتعليقات له.
اتخذ �سيبويه من قنطرة اللغة العربية معب ًرا
للهوية العربية الإ�سالمية ،فعا�ش بها ولها حتى
ا�ستولت على كيانه ووجدانه ،وخير �شاهد ما ترويه
كمدا جراء م�س�ألة من
الم�صادر ب�أنه وافاته المنية ً
م�سائل اللغة التي ناظر فيها ،فع ّز عليه �أن تُبخ�س
حقها �أو ُيبخ�س هو حقه ،وهي المعروفة بالم�س�ألة
الزنبورية ،وهي �أي التركيبين �أ�صح و�أف�صح:
كنت �أظ��ن �أن العقرب �أ���ش��د ل�سعة من
الزنبور ،ف�إذا هو هي �أو ف�إذا هو �إياها؟
وقد انتهت الم�س�ألة ب�إخفاق �سيبويه �أمام الك�سائي
كما يذكر الرواة" ،ومبلغ الظن �أن الكوفيين افتعلوه؛
�إذ لم يكن �إخفا ًقا علم ًيا ،و�إنما هو �إخفاق مظاهرة
علمية لي�س لها وجه من الحق �أو لها وجه من الحق
كوفي يخالف وجه الحق الب�صري"( ،((5ومما يعزز
هذا الر�أي �أن الوزير خالد البرمكي �أجاز �سيبويه
بع�شرة �آالف درهم� ،سواء �أكان من تلقاء نف�سه �أم
ب�إيعاز من الك�سائي.
كما يذكر الرواة �أن �سيبويه مات غ ًما وه ًما بعد
هذه المناظرة العلمية والمناف�سة اللغوية" ،وربما
كان الذي طوع ذلك لهم �أنه في الم�شهور من �أخباره
لم يعمر بعد المناظرة طوي ًال ،على �أنه ال يبعد �أن
يكون الهم علة وفاته ،فالهم  -ال �شك  -داء خطير،
وفتكه بالأ�صحاء معلوم ،وقد �أ�صاب �سيبوبه منه
كثير"(.((5
هكذا ق�ضى �سيبويه الفار�سي نحبه بعد �أن

دور تعليم
اللغة
العربية
لغير
الناطقين بها
في تر�سيخ
الهوية
العربية
ر�ؤية
ا�ست�شرافية

قدم �أجل الخدمات لل�سان العربي و�أهله ،وكان من
�أبنائها المخل�صين الذين ت�شربوا بها ح ًبا و� اً
إجالل
لدين اهلل ،وهكذا قي�ض اهلل تعالى  -بف�ضل الإ�سالم
 فر�سان للعربية لم يكونوا من جن�س العرب ن�س ًباودم��ا ،و�إن كانوا من جن�س العربية ل�سا ًنا وعملاً ،
ً
حتى �صار منهم علماء رواد و�أعالم �أفذاذ� ،أمثال:
�سيبويه الفار�سي الأ�صل ،وعثمان بن جني الرومي
الأ�صل �صاحب الخ�صائ�ص من �أعظم كتب فقه
اللغة ،الفيروز�آبادي هندي الأ�صل �صاحب القامو�س
المحيط من �أف�ضل المعاجم اللغوية في العربية،
يح�صون عد ًدا.
وغيرهم ُكثر ال َ

لغاته و�آدابه وتاريخه وعقائده وت�شريعاته وح�ضارته
بوجه عام"(� ((5أو هو "اهتمام العلماء الغربيين
ب��ال��درا��س��ات الإ��س�لام�ي��ة والعربية ومنهج ه ��ؤالء
العلماء ومدار�سهم واتجهاتهم ومقا�صدهم"(.((5
وق �ب��ل ال �ح��دي��ث ع��ن ال �ج��ان��ب ال �م �� �ش��رق من
اال� �س �ت �� �ش��راق ،والإ�� �ش ��ارة �إل ��ى �إ� �س �ه��ام��ات بع�ض
المن�صفين منهم ،وال��ذي جاء حت ًما بعد �إتقانهم
اللغة العربية وتعلمها ،يجدر بنا �أن ن�ؤكد على �أمرين
في غاية الأهمية:

مقـــاالت

�أولهما� :أن �أه��داف اال�ست�شراق و�أغرا�ضه في
الأ�صل تخدم الح�ضارة الغربية والمنت�سبين �إليها،
فاهتمام الغرب با�ستك�شاف ال�شرق والعالم العربي
ودرا� �س��ة علومهما ل��م يكن �إال لتحقيق م�صالحه
ال�شخ�صية ،والتي تنوعت �أ�شكالها و�صورها بين
مطامع ا�ستعمارية ،وحمالت تب�شيرية ،وم�صالح
اقت�صادية ،وقلما كانت الأغرا�ض العلمية البحتة
داف � ًع��ا ل�ل��درا��س��ات اال�ست�شراقية" ،و�إن مواقف
االع� �ت ��دال والإن� ��� �ص ��اف ال �ت��ي ال��ت��زم ب �ه��ا بع�ض
الم�ست�شرقين؛ ال تنفي ع��ن اال�ست�شراق مهمته
الكبرى في طم�س الهوية الإ�سالمية ،وفي التقليل
من �أهمية تراثنا وح�ضارتنا"(.((5

فقد ان�صهر الجميع في الهوية العربية الإ�سالمية
ي�شمرون ال�سواعد لخدمة دي��ن اهلل تعالى ،ولغة
قر�آنه الكريم ،هجروا الع�صبية القبلية وتقنعوا
الحمية الدينية ،وجمعتهم عقيدة واح��دة ول�سا ًنا
واحدا ،فكان ً
رباطا وثيقًا ،وهوية قوية ،وفكر واع،
ً
ما �أحوجنا �إليه اليوم؛ لجمع ال�شمل وتوحيد ال�صف
ور�أب ال�صدع تحت راية اللغة والعقيدة.
�إ�سهامات المن�صفين من الم�ست�شرقين
في خدمة اللغة العربية:

منذ ن�ش�أ اال�ست�شراق وه��و يلعب دو ًرا خطي ًرا
في الثقافة العربية والإ�سالمية؛ نظ ًرا لما قدمه
 ويقدمه  -من جهود بحثية ودرا� �س��ات علمية،و�سواء �أاتفقنا �أم اختلفنا مع اال�ست�شراق و�أغرا�ضه
الذي �إال �إنه ال يمكن �إنكار هذا الدور خطير ال�ش�أن
ال��ذي يمار�سه اال�ست�شراق في توجيه الدرا�سات
العربية والإ�سالمية على مختلف الأ�صعدة و�شتى
المجاالت� ،سواء �أك��ان ه��ذا التوجيه �إيجاب ًيا �أم
�سلب ًيا ،فاال�ست�شراق في مفهومه اال�صطالحي "يعني
الدرا�سات الغربية المتعلقة بال�شرق الإ�سالمي في

ثانيهما� :أن من باب الإن�صاف الذي �أمرنا به
اهلل تعالى �أن نعطي كل ذي حق حقه ،ونقول لمن
ومنهجا:
�أح�سن �أح�سنت ،و�إن اختلفنا معه فك ًرا
ً
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﭼ [المائدة. ]8 :

فلي�س م��ن الإن �� �ص��اف �أن ن�ج�ح��ف م��ا قدمه
اال�ست�شراق من خدمات جليلة للغة العربية و�أبنائها
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لما يحمله ف��ي ��ص��دره م��ن �أغ��را���ض غير �شريفة
�أو �أه ��داف غير نبيلة للعالم العربي وال�شعوب
الإ�سالمية.
كما �أنه  -من باب �أولى � -أن ن�شجع المن�صفين
منهم و�أ�صحاب التوجيهات العلمية المو�ضوعية
ال��ذي��ن �أ�سهموا ف��ي تفنيد �آراء المتع�صبين من
الم�ست�شرقين من �أبناء جلدتهم" ،فجاءت �أبحاثهم
�أق��رب �إل��ى الحق و�إل��ى المنهج العلمي ال�سليم من
�أبحاث الجمهرة الغالبة �إلى الم�ست�شرقين ،بل �إن
منهم من اهتدى �إلى الإ�سالم و�آمن بر�سالته"(.((5
وهذه �أ�سمى ثمرة و�أجل غاية يمكن �أن يحققها
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من غير
الم�سلمين ،وه��ي الهداية �إل��ى الإ��س�لام ،و�صراط
اهلل الم�ستقيم ،فقد اعتنق كثير من الم�ست�شرقين
المن�صفين الإ�سالم بعدما اطلعوا على م�صادره
الأ�صيلة ،دون تحريف �أو ت�صحيف.
ومن ه�ؤالء الذين حذقوا اللغة العربية و�آدابها
واطلعوا على العلوم الإ�سالمية و�أ�سلموا الم�ست�شرق
الفرن�سي �إتين دينيه  ،((5( Étienne Dinetوهو من
كبار الر�سامين والفنانين؛ له لوحات فنية محفوظة
في المتاحف الفرن�سية وغيرها ،كان يم�ضى ن�صف
العام �سنو ًيا في بلدة بو�سعادة بالجزائر� ،أعلن
�سنة 1927م اعتناقه الإ� �س�لام ،و�أ�شهد جمهو ًرا
من علماء الجزائر بح�ضور مفتيها ووزي��ر العدل
في المملكة التون�سية �أنه اختار الإ�سالم دينًا قبل
ع�شرات ال�سنين ،ولم يجهر به �إال في ذلك اليوم،
و�سمى نف�سه نا�صر الدين ،وقام بتجهز قب ًرا لنف�سه
في بو�سعاد و�أو�صى �أن يدفن فيه.
وقد �أحدث �إ�سالمه �ضجة في الأو�ساط الفنية
في فرن�سا واتهم بالخيانة� ،إال �أنه �صمد �أمام هذه
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االتهامات بقوة وجلد ،و�ألف عدة كتب بالفرن�سية،
منها :كتاب محمد � Mohametساعده في ت�أليفه
الفا�ضل الجزائري �سليمان بن �إب��راه�ي��م ،وطبع
بالفرن�سية والإنجليزية ،محلى ب�صورة ملونة بديعة
من ري�شة نا�صر الدين ،ومن كتبه بالفرن�سية حياة
العرب ،وحياة ال�صحراء ،و�أ�شعة من نور الإ�سالم،
وال���ش��رق ف��ي نظر ال �غ��رب ،ت��وف��ي ف��ي ب��اري����س في
1929م ،ونقل جثمانه �إلى بو�سعادة بالجزائر بناء
على و�صيته.
ه��ذا مجرد مثال من �أمثلة ال تعد وال تح�صى
ممن اهتدوا �إلى الإ�سالم بعدما اطلعوا على تعاليمه
ال�سامية ور�سالته العالمية ،والذين تر�سخت عندهم
الهوية العربية الإ��س�لام�ي��ة بعدما ذاق ��وا ح�لاوة دور تعليم
اللغة
مزيدا من الجهود
الإيمان ،وي�سلتزم هذا منا بذل ً
العربية
لغير
لتعليم اللغة العربية لغير الم�سلمين لأداء الر�سالة
الناطقين بها
�إليهم ،و�إقامة الحجة عليهم ،ولإعذار �أنف�سنا.
في تر�سيخ

كما �أن �إه �م��ال تعليم غير الم�سلمين اللغة
العربية يجعلهم يتعاملون مع الم�صادر التي و�ضعها
الم�ست�شرقون وما فيه من تحريفات مغر�ضة على
�أنها �أ�صول علمية موثوق فيها" ،فال يجد طالب
الدرا�سات الإ�سالمية �أمامهم مراجع لدرا�ستهم
ال�ت��ي ي�ن��اول��ون بها ال��دك �ت��وراه غير تلك المراجع
الم�سمومة ،وهم ال يعرفون اللغة العربية ،فتتقرر
عندهم �أن تلك الد�سائ�س حقائق م�أخوذة من كتب
الفقهاء والعلماء الم�سلمين �أنف�سهم"(.((6

وه �ن��اك ن �م��اذج طيبة ل �ه ��ؤالء الم�ست�شرقين
المن�صفين الذين تعلموا اللغة العربية ودر�سوا
الح�ضارة الإ�سالمية ف�أن�صفوا العربية وح�ضارتها،
و�إن لم يعتنقوا الإ��س�لام� ،إال ات�صافهم بالأمانة
والنزاهة العلمية وتجردهم من الأهواء ال�شخ�صية،

الهوية
العربية
ر�ؤية
ا�ست�شرافية

وراح يكون تالميذ من الإنجليز والهنود م�شبعين
بهذا االتجاه ،وعين في �سنة 1898م عين � ً
أ�ستاذا
للفل�سفة في الكلية الحكومية في مدينة الهو" ،وكان
من �أبرز من تتلمذوا عليه في هذه الكلية ال�شاعر
العظيم محمد �إقبال الالهور �صاحب فكرة �إن�شاء
دولة م�ستقلة للم�سلمين الهنود با�سم باك�ستان"(.((6

والع�صبية الدينية جعلهم يقرون بما انتهوا �إليه
ب�أنف�سهم ف��ي درا��س��ات�ه��م و�أب�ح��اث�ه��م م��ن خ�لال
البحث العلمي المو�ضوعي من نتائج وحقائق علمية
ت�شيد بف�ضل الإ�سالم وح�ضارة العرب في التاريخ
الإن�ساني ،من ه�ؤالء ال�سير توما�س �آرنولد Thomas
 Walker Arnoldالذي "كان معج ًبا بالإ�سالم مت�ضل ًعا
من علومه ،من�صفًا له في �أبحاثه عنه ،فلم تعد عليه
هفوة واحدة على ما كتبه عنه في دائرة المعارف
الإ�سالمية ،وحقق من الم�صنفات فيه ،وهو مقترح
ٍ
م�صنف في تراثه ومر�س �أ�س�سه ،فعد مرج ًعا
و�ضع
في الدرا�سات الإ�سالمية"(.((6

ولما ت�أ�س�ست مدر�سة اللغات ال�شرقية بجامعة
لندن في 1917م دعي للتدري�س فيها ،وكان �أول من
�شغل كر�سي الأ�ستاذية في ق�سم الدرا�سات العربية،
عميدا لمدر�سة اللغات ال�شرقية،
وما لبث �أن اختير ً
وفي �أواخر حياته دعي لتدري�س التاريخ الإ�سالمي
في الجامعة الم�صرية.

مقـــاالت

وتوما�س �أرنولد م�ست�شرق بريطاني �شهير ،ولد
في �إنجلترا عام 1864م وتوفي في 1930م ،التحق
بكلية المجدلية في جامعة كمبردج عام 1882م،
وحاز اهتمامه الدرا�سات ال�شرقية ،كما كر�س ال�سنة
الرابعة في كمبردج لدرا�سة تاريخ الإ�سالم؛ "ونظ ًرا
الهتمامه بالدرا�سات الإ�سالمية فقد اختير لتدري�س
الفل�سفة في كلية عليكرة الإ�سالمية في المقاطعات
المتحدة ب�شمالي الهند ،و�أم�ضى في كلية عليكرة
ع�شر �سنوات (1898 - 1888م) ،وهي فترة كانت
ذات ت�أثير بالغ في ت�شكيل نظرات توما�س �آرنولد
للإ�سالم "(.((6

ومن �أ�شهر �أعماله كتاب الدعوة �إلى الإ�سالم
ورواج��ا عظي ًما فترجم �إلى عدة
الذي لقي �إقبا ًال
ً
أي�ضا الإنجليزية" :تعاليم الإ�سالم،
لغات ،ومن كتبه � ً
والمعتزلة ،والخالفة ،وقد تُرجم الأخير �إلى العربية
أي�ضا في الفن والر�سم
وطبع ،وله كتب بالإنجليزية � ً
الإ�سالميين� ،ساعده فيها لوي بنيون من ر�سامي
الفنون ال�شرقية .قال �آربري :كان �آرنولد مرج ًعا في
ال�ش�ؤون الإ�سالمية"(.((6
ه� ��ذا واح � ��د م ��ن ع� ��دد  -غ �ي��ر ق �ل �ي��ل  -من
ال�م���س�ت���ش��رق�ي��ن ال�م�ن���ص�ف�ي��ن ال ��ذي ��ن ت �ن��اول��وا
الح�ضارة العربية الإ�سالمية بو�صفها حلقة من
حلقات الح�ضارة الإن�سانية ،وت�ستحق كتاباتهم
المو�ضوعية الإ��ش��ادة والثناء؛ لأنهم لم ينجرفوا
وراء غواية التع�صب الديني الذميم ،التي تدفع
معظم الم�ست�شرقين للنيل من الح�ضارة العربية
ومكوناتها ،التي تجعلهم يعملون على لي الحقائق
وتحريف الم�صادر والرويات للنيل من الإ�سالم؛ لذا
"�أكثر ما نجد �إن�صاف الإ�سالم ور�سوله عند العلماء

فقد كانت كلية عليكرة تهدف �إل��ى الإ�صالح
والتجديد ،فقد �أ�س�سها �سيد �أحمد خ��ان بهدف
�إ�صالح مناهج التعليم الإ�سالمية عن طريق الجمع
بين الثقافة الإ�سالمية والفكر العلمي المنهجي
في �أوروب��ا ،والتوفيق من الأ�صالة والحداثة ،وقد
�شارك �آرنولد بحما�سة �شديدة في هذه التجربة
الإ��ص�لاح�ي��ة ،وال�ت�ج��دي��د المنهجي للتوفيق بين
الإ��س�لام والعلوم الحديثة ،و�أ�س�س لهذا الغر�ض
جمعية الواجب داخ��ل الحرم الجامعي لعليكرة،
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والأدباء الغربيين الذين تحللوا من �سلطة ديانتهم،
ون�ضرب لذلك مث ًال بكتاب ح�ضارة العرب لم�ؤلفه
جو�ستاف لوبون ف�إنه �أعظم كتاب �ألفه الغربيون في
�إن�صاف الإ�سالم وح�ضارته"(.((6
لهذ ف�إن الدور المنوط بنا �أن نعمل على ا�ستثمار
الجانب الإيجابي من اال�ست�شراق وتنميته ،وفي
ذات الوقت نعمل على محا�صرة الجانب ال�سلبي
وف�ضحه بكل ال�سبل ،فيتم مد ج�سور التعاون مع
المن�صفين من الم�ست�شرقين للرد على غالتهم
بنف�س منهجهم وبذات �أدواتهم ،وقد كان هناك دور
عظيم للمخل�صين من الباحثين العرب والم�سلمين
الذين در�سوا في الغرب ،وعلى �أيدي الم�ست�شرقين
�أنف�سهم ف��ي ال��رد عليهم ،وت���ص��دى لهم بنف�س
منهجهم العلمي و�أ�سلوبهم الفكري ،كا�شفًا النقاب
عما �أخفوه من �أغرا�ض م�شبوهة ،وما �أث��اروه من
�شبهات ،مما دفع عدد من الم�ست�شرقين المعا�صرين
�إلى االعتراف" بخط�أ المنهج اال�ست�شراقي الأول في
عر�ض �آراءه وو�ضوح تع�صبه ،و�أدان ذلك المنهج
و�أو�ضح �أخطاءه"(.((6
ويمكنا �أن نبرز �أهم الآثار الإيجابية التي قام بها
الم�ست�شرقون تجاه اللغة العربية والهوية الإ�سالمية
حتى نتمكن من العمل على اال�ستفادة منها وتوظيفها
على الوجه الأمثل ،مع تحفظنا الكامل عن دوافعهم
و�أغرا�ضهم الم�شبوهة ،و�أهم هذه الآثار الإيجابية
هي:
 .1االهتمام بالتراث العربي والإ�سالمي وتحقيق
المخطوطات و�أمهات الكتب.
�	.2إ�صدار المعاجم والمو�سوعات المتخ�ص�صة في
العلوم الإ�سالمية والعربية.
 .3ت�شجيع حركة البحث العلمي والنقد المو�ضوعي،
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وت �ط��وي��ر ال �م �ن��اه��ج ف��ي ال��در���س��ات ال�ع��رب�ي��ة
والإ�سالمية.
 .4ت�ع��ري��ف ال�ع��ال��م ال�غ��رب��ي ب��ال�ح���ض��ارة العربية
والثقافة الإ�سالمية ،وترجمة الكثير من الأعمال
الأدب�ي��ة والفكرية والعلمية ،التي ك��ان لها �أثر
بارز في الح�ضارة الغربية المعا�صرة ،والثقافة
العالمية.
مقترح برنامج لتوظيف تعليم اللغة
العربية في تر�سيخ الهوية :

بعدما ا�ستعر�ضنا دور الم�سلمين م��ن غير
�أبناء الجن�س العربي ،وكذلك دور المن�صفين من
الم�ست�شرقين ،ف�إنه من باب الواجب على كل غيور
على هوية الأمة وما تواجهه من تحديات ،ومخاطر دور تعليم
اللغة
تحدق بها �أن ي�ستنفر كل طاقته ،و�أن يبذل ما في
العربية
لغير
و�سعه من جهد لن�شر ه��ذه اللغة القر�آنية تعلي ًما
الناطقين بها
وتعل ًما ،ونقترح لهذا
ً
برنامجا عمل ًيا يتكون من في تر�سيخ
الهوية
المحاور الآتية:
املحور الأول :املناهج التعليمية :
وه��و � �ض��رورة االه�ت�م��ام بو�ضع مناهج علمية
وتربوية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،
ف�إن كانت هناك جهود طيبة ومناهج متميزة قد
�صدرت مثل :منهج العربية بين يديك ،والكتاب
الأ�سا�سي ال�صادر عن المنظمة العربية للعلوم
والتربية والثقافة� ،إال �إنها تظل جهو ًدا محدودة
مقابل الم�ساحة ال�شا�سعة لغير الناطقين والإقبال
المنقطع النظير من الجن�سيات المختلفة وال�شرائح
ال�م�ت�ن��وع��ة ،م�م��ا يحتم و� �ض��ع م�ن��اه��ج تت�سق مع
خ�صو�صية كل جن�سية وكل �شريحة عمرية.
وحبذا لو قامت كل جامعة في العالم بو�ضع
منهج علمي وتربوي خا�ص بها ،حتى يتحقق التنوع

العربية
ر�ؤية
ا�ست�شرافية

المرجو ،وي�ضمن توفر ك ّما من المناهج العلمية،
أي�ضا  -التميز كيفًا.
ويكفل ً � -

العلمي الم�ؤهل الذي يقوم ب�أداء ر�سالته على الوجه
الأكمل.

ك�م��ا �أن ف��ي ه��ذا ال �م �ح��ور ال ب��د م��ن مواكبة
تكنولوجيا الع�صر ،و�إعداد و�سائل تعليمية حديثة،
مثل ب��رام��ج الحا�سوب ،وم��واق��ع الإن�ت��رن��ت ،فهذه
الو�سائل فاعلة في الإقبال على تعلم اللغة العربية،
ومجدية في تعليمها.

املحور الثالث :الدار�سني :
وهو الجانب الم�ستهدف من هذه العملية كلها؛
لذا البد من ا�ستقطاب النوابغ منهم ،وتقديم منح
درا�سية لهم في الجامعات العربية والإ�سالمية،
وت�شجعيهم على درا�سة اللغة العربية لكي يت�شبعوا
من ثقافتنا الإ�سالمية ،ويتعرفوا على الح�ضارة
العربية و�شعوبها عن ك�سب.
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ومن الم�ؤ�سف حقًا �أن نجد ك ّما ال يعد وال يح�صى
من مواقع تعليم اللغات الأجنبية المجانية وغير
المجانية على ال�شبكة العنكبوتية ،وال نجد �إال بع�ض
المواقع التي تعلم اللغة العربية على ا�ستحياء ،كما
أي�ضا  -الإ�سطوانات التعليمية للغة العربية
ال نجد ً � -
لغير الناطقين �إال فيما قل �أو ندر ،وهذا ما يدعونا
�إلى االهتمام بهذه الجانب وتد�شين مواقع بلغات
عالمية لتعليم اللغة العربية ،و�إ�صدار مواد تعليمية
حديثة بهذه اللغات.

وفي ذات ال�سياق البد من �إن�شاء المراكز التي
تهتم بتدري�س اللغة العربية وعلومها في بالدهم
الأ�صلية لمن ال ي�ستطيع ال�سفر واالغتراب ،و�إفاد
الم�ؤهلين من المعلمين والمتخ�ص�صين.
ه��ذه �أه��م المحاور التي يجب �أن ن�سعى �إل��ى
ا�ستهدافها وتحقيقها حتى ن�ستطيع �أن نر�سخ الهوية
العربية من خ�لال تعليمها ،ف ��إن الإن�سان بطبعه
ينتمي �إل��ى ما يتقن ويح�سن وقد قال الإم��ام علي
قيمة المرء ما يح�سن ،وه��و ما وجدناه من دفاع
المن�صفين من الم�ست�شرقين عن العربية ،مع �أنهم
غير م�سلمين �إال �إنهم ينتمون فك ًرا للثقافة العربية
والح�ضارة الإ�سالمية.

املحور الثاين� :إعداد املعلمني الأكفاء :
في ظل الإقبال المتزايد على اللغة العربية ال
بد من �سد فجوة المعلمين الم�ؤهلين لتعليم اللغة
العربية لغير الناطقين؛ لذا نقترح �إن�شاء �أق�سام
وتخ�ص�صات في كليات التربية والآداب لإع��داد
معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها وت�أهيلهم
با�ستخدم طرق التدري�س المنا�سبة التي ت�ساعد
في �إك�ساب مهارات اللغة العربية لدار�سيها من
الأجانب.

الخاتمة:

من �أهم ما تو�صلنا �إليه من نتائج هو العالقة
الوثيقة بين اللغة والهوية ،فهما بمثابة الوجهين
للعملة الواحدة ،و�إن للغة دو ًرا محور ًيا في توجيه
بو�صلة التفكير وتكوين ال�شخ�صية عند الإن�سان،
ومن ثم نجد كثي ًرا من �أ�صحاب الفطرة ال�سليمة،
والذين تحلوا بالنزاهة العلمية وتخلوا عن الع�صبية
والأه ��واء ال�شخ�صية �إم��ا اعتنقوا الإ��س�لام ،و�إم��ا
دافعوا عنه و�أن�صفوه حقه.

كما البد من التو�سع في الدرا�سات العليا و�إن�شاء
دب�ل��وم لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
لت�أهيل الحا�صلين بالفعل على م�ؤهالت درا�سية
في تخ�ص�ص اللغة العربية العربية من الكليات
والأق�سام المختلفة ،بذلك ن�ضمن توفير الكادر
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و�إن دل فيدل على �ضرورة االهتمام بتعليم اللغة
العربية؛ لذا جاء المقترح ال�سالف الذكر ،والذي
نو�صي بالآتي حتى يتم �إنجازه وما كان على �شاكلته
في �أ�سرع وقت وعلى �أكمل وجه:
 .1ت�شجيع اال�ستثمار في تعليم اللغة العربية ودعوة
المهتمين بالتعليم ال�خ��ا���ص ب�إن�شاء معاهد
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،ودعوة
دور الن�شر االلكتروني وال��ورق��ي �إل��ى �إ��ص��دار
المطبوعات وو�سائل التعليم الحديثة ،وت�سويقها
في دول العالم المختلفة.
�	.2إن�شاء جمعيات وم�ؤ�س�سات غير ربحية تتخ�ص�ص
في �إعداد المناهج العلمية والو�سائل التعليمية
و�إن���ش��اء المواقع االلكترونية ،وتقديم المنح
الدرا�سية والجوائز العلمية للدار�سين والباحثين
ودعم المعاهد التعليمية المتخ�ص�صة في تعليم
اللغة العربية لغير الناطقين بها.
 .3تد�شين هيئة عالمية العتماد المناهج العلمية
والمعاهد التعليمية ل�ضبط م�سار تعليم اللغة
العربية ،وو�ضع معايير دولية لم�ستويات تعليم
وتعلم اللغة العربية ،ومتابعة المراكز والمعاهد
الخا�صة واعتمادها ،مما يكفل تحقيق الجودة.
ولقد اكتفيت بهذه التو�صيات التي لم تتناول الدور
المنوط بالحكومات �أو الم�ؤ�س�سات الر�سمية
غير الأكاديمية والتعليمية؛ لإمكانية �إنجازها
بعيدا عن التعنت
وتحقيقها على �أر���ض الواقع ً
في ال�ق��رار ال�سيا�سي ،والتجاهل غير المبرر
من الم�ؤ�س�سات الر�سمية ،فلو توحدت جهود
المخل�صين من الغيورين على اللغة العربية
ل�سدوا ثغرة م��ن ثغور الأم ��ة ،ولأدوا فري�ضة
واجبة على كل م�سلم ،ولكانوا حائط �سد لكل
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عمليات طم�س الهوية العربية وم�سخ ال�شخ�صية
الإ�سالمية.
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شاعرية المدينة المنورة

�أ.د .عبد الرزاق ح�سين

جامعة البحرين  -البحرين

هذا البحث يجيب عن �س�ؤال وهو :هل المدينة من المدن ال�شاعرة ؟ �أم �أ َّن َّ
حظها كان ُم ِق اًّل ؟.
المتتبع للمدينة المنورة في ع�صورها المختلفة يجد بيئة �شعرية خ�صبة ،ودواعي وبواعث
ال�شعر في هذه البيئة عديدة ،و�أ�ستطيع ذكر �أهمها ،وهي :كونها بيئة زراعية م�ستقرة ،وتنوعها:
ال�سكاني ،وكثرة الحروب ،والحرب باعثة الكالم ،وال�شعر من �أدواتها و�أ�سلحتها ،ثم المكانة
الدينية.
يعد ال�سبب الرئي�س ،وكون �شاعرية المدينة قد ظهرت قبل الإ�سالم ،فكانت �أ ًّما
وهذا ال�سبب ُّ
ولو ًدا لل�شعراء ،و�إذا اقت�صرت على �أبنائها قبل الإ�سالم ،فقد غدت بعد الإ�سالم �أُ ًّما لكل �شاعرٍ
م�سلم.
ومع هذه الأ�سباب فقد خرج من المدينة المنورة �شعرا ُء كبار من �أمثال ح�سان بن ثابت وعبد
اهلل بن رواحة ،وكعب بن مالك وقي�س بن الخطيم ،وقد �شهد لها كبار العلماء بذلك كابن �سالم
والجاحظ وغيرهما.وقد كان كبار ال�شعراء يقدمون �إليها فت�صحح �أ�شعارهم ،كما ح�صل للنابغة
الذبياني ،والفرزدق ،وجرير ،وفي كل ع�صور ال�شعر ت�ألقت المدينة المنورة ب�شعرائها الكبار،
وح�صلت على �أو�سمة و�ألقاب من كبار النقاد ،ففي الع�صر الجاهلي ا�ست�أثرت بلقب �صاحبة
المذهبات ،وفي الع�صر الإ�سالمي يقف �شعرا�ؤها مدافعين عن الدين ،كما يزدهر ال�شعر فيها
على مر الع�صور وتبقى المدينة المنورة على الزمان نبع ال�شعر الفيا�ض ،وملهمة ال�شعراء،
والأترجة التي تن�ضح بعبير ال�شعر.
�شاعرية المدينة المنورة:

هل المدينة من المدن ال�شاعرة ؟ �أم � َّأن َّ
حظها
كان ُمقِلاًّ كمكة التي لم تظفر ب�شعراء مفلقين في
الع�صر الجاهلي؟ حيث لم نجد منهم �أ�صحاب
معلقات �أو مذهبات �أو م�سمطات �أو غير ذلك من
الألقاب التي �أُطلقت على الق�صائد التي ُ�شهِ َر ْت
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في الع�صر الجاهلي ،بل لم نجد من �شعرائها من
كان له �شهرة كغيره من� :شعراء الطائف ،والمدينة،
وهجر ،والبوادي.
المتتبع للمدينة المنورة في ع�صورها المختلفة
يجد بيئة �شعرية خ�صبة ،ودواع��ي وبواعث ال�شعر
في هذه البيئة عديدة ،و�أ�ستطيع ذكر �أهمها ،وهي:

�شاعرية
المدينة
المنورة

� َّأولاً  :كونها بيئة زراعية م�ستقرة:

والقبائل العربية جعل ه��ذه الحرب مت�صلةَّ ،ثم
وبعد �أن انت�صرت على �أع��دائ�ه��ا ،وت� َّ�م فتح مكة
قادت الفتوحات على بالد ال�شام والعراق وفار�س
وم�صر والمغرب العربي ،وهذا ما كان يثير حما�سة
ال�شعراء ،وي�ستثير عواطفهم ،ويدفعهم للقول فخ ًرا
واعتزازًا ،و�شو ًقا وحنينًا.

واال�ستقرار يبعث على �ألفة المكان واالرتباط به،
م ّما يو ِّلد عالقة عاطفية تظهر من خالل البيان،
وه��ذا ما نلحظه في تلك العالقة بين هذه البيئة
وبين ال�شعراء الذين تع َّلقوا بها ،وبخا�صة �أولئك
الذي ابتعدوا �أو �أبعدوا عنها ،فكان ذلك الحنين
وال�شوق للعودة للمكان.

راب ًعا :المكانة الدينية:

وهذا ال�سبب يع ُّد ال�سبب الرئي�س ،وذكرناه �آخ ًرا
وحقه التقديم ،كون �شاعرية المدينة قد ظهرت قبل
الإ�سالم ،فكانت �أ ًّما ولو ًدا لل�شعراء ،و�إذا اقت�صرت
على �أبنائها قبل الإ�سالم ،فقد غدت بعد الإ�سالم
�أُ ًّما لكل �شاعرٍ م�سلم.
� َّإن ما �أحرزته المدينة من مكانة دينية جعلت
قلوب النا�س تهوي �إليها ،فهي ثانية المدائن التي
ُت�شَ ُّد الرحال �إليهاَّ ،ثم هي حا�ضنة قبر الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ولهذا وجدنا ال�شعراء من مختلف
�أ�صقاع العالم الإ�سالمي يهفون �إليها ،ووجدنا هذا
ال�شعر المت�شوق للو�صول والزيارة �أو ذاك الوا�صف
لأثر هذه الزيارة ،ومن ه�ؤالء ال�شعراء من ا�ستوطن
المدينة ،وبذلك ظ َّلت �شاعرية المدينة كالنبع �إلى
وقتنا الحا�ضر ك َّلما �أخذت منه �أفا�ض بمعينه.

ثان ًيا :التن ُّوع ال�سكاني:
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على تاريخها الطويل تمتعت المدينة المنورة
بهذا التنوع ال��ذي �أعطاها ميزة عن غيرها من
الحوا�ضر ،ففي الع�صر الجاهلي كان وفود القبائل
اليمانية من الأو�س والخزرج على �سكانها الأ�صليين
من القبائل المعروفة ،كذلك وف��ود اليهود ،وفي
الع�صر الإ�سالمي امتزجت هذه العنا�صر بعن�صر
المهاجرين القادمين من مكة ،وبعد �أن �أ�صبحت
بتنوع فريد من العرب
حا�ضرة الإ��س�لام اغتنت ٍ
وغير العرب.
ثال ًثا :الحرب:

وال�ح��رب باعثة ال�ك�لام ،وال�شعر م��ن �أدوات�ه��ا
و�أ�سلحتها ،والمدينة من البيئات ال�شعرية التي كانت
الحرب فيها ن��ا ًرا دائمة اال ِّت �ق��اد ،ففي الجاهلية
حروب بين الأو�س والخزرج الإخوة الأعداء الذين
تناف�سوا على الزعامة ،و�أوقد اليهود هذا العداء،
وا�ستم ّرت ه��ذه الحرب حتى ج��اء الإ��س�لام ،وفي
هذا ال�شعر وجدنا التحري�ض على القتال والهجاء
والتعيير ،والفخر والزهو باالنت�صار.

وقد يقول قائل�ِ :إ َّن هذه الأ�سباب قد ال تكون
باعثة على ال�شعر ،فال�شعر هو باعث نف�سه.
نقول :ما ذكرناه هو ما اتفق النقاد والأدب��اء
وال�شعراء على �أن��ه ب��واع��ث ،وم��ع ذل��ك فالمدينة
لديها �شهادات من كبار نقاد وم�ؤرخي الأدب على
مختلف الع�صور ،ف�أبو عبيدة ،وابن �سالم الجمحي،
والأ�صمعي ،والجاحظ ،و�أب��و علي القالي ،وكثير
غيرهم لهم �شهادات �صدق ت�ؤ ِّكد وتثبت �شاعرية
المدينة ،فهذا �أبو عبيدة يقول(((:

وف��ي العهد الإ��س�لام��ي �أ�صبحت المدينة هي
التي تقود الدفاع عن الدعوة الإ�سالمية ،فهجوم
قري�ش ف��ي ب��در و�أح ��د وال �خ �ن��دق ،وت ��آم��ر اليهود
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(ات��ف��ق��ت ال��ع��رب على �أن �أ���ش��ع��ر �أه���ل ال��م��دن �أه��ل
يثرب ،ثم عبد القي�س (�سكان البحرين) ،ثم ثقيف
والطائف و�أن �أ�شعر ثقيف �أمية).
(وا ّت��ف��ق��ت ال��ع��رب على �أن �أ�شعر �أه��ل ال��م��در �أه��ل
يثرب ،ثم عبد القي�س ،ثم ثقيف ،وعلى �أن �أ�شعر
ح�سان)(((.
�أهل يثرب ّ
وبما � َّأن ال�شعر يتنقل في النا�س وفي القبائل،
فقد ذكر الأ�صمعي في �إجابته عن �س�ؤال عن �أ�شعر
القبائل؛ �إذ ُ�س َئل (((:
(�أي النا�س �أ�شعر قبيلة؟ فقيل :النجل العيون
ف��ي ظ�ل�ال ال��ف�����س��ي��ل ،يعنى الأن�������ص���ار) ،وف��ي هذا
ال�س�ؤال ،والإج��اب��ة عليه يتبين لنا مكانة المدينة
ال�شعرية بين قبائل العرب ،فخُ َّ�صت ب�أنها �أ�شعر
القبائل.
وع َّد من �شعراء المدينة بع�ض الفحول ،والفحل
في تعريف الأ�صمعي :ما له مزية على غيره من
ال�شعراء ،وقد �س�أله �أبو حاتم ال�سجزي عن فحول
ال�شعراء وع َّدد منهم ثم قال(((( :قلت :فح�سان بن
ثابت؟ قال :فحل قلت :فقي�س بن الخطيم؟ قال:
فحل وابن هرمة ثبت ف�صيح .قال :وابن �أذَ ينة ثبت
في طبقة ابن هرمة).
وف��ي حديث اب��ن �سالم الجمحي ع��ن �شعراء
القرى ،ي�ق��ول(((�( :شعراء ا ْل��ق��رى ا ْل�� َع�� َرب�� َّي��ة ،وهي
خم�س :ا ْل�� َم ِ��دي�� َن��ةَ ،و َم��� َّك���ة ،وال��ط��ائ��ف ،واليمامة،
والبحرين ،و�أ�شعرهن َق ْر َية ا ْل َم ِدينَة.
�شعرا�ؤها الفحول خَ ْم َ�سةَ :ث�َلثاَ َث��ة م��ن ا ْل��خَ �� ْز َرج،
َوا ْثن َِان من ْ أَ
ال ْو���سَ ،فمن ا ْلخَ ْز َرج من بنى النجار
ح�سان بن َثابتَ ،ومن بنى َ�سل َمة َك ْعب بن َمالك،
اح����ة،
َوم���ن ب��ل��ح��ارث ب��ن ا ْل���خَ ��� ْز َرج عبد اهلل ب��ن َر َو َ
الَ ْو�س قي�س بن الخطيم من بنى ظفرَ ،و�أَ ُبو
َومن ْ أ
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قي�س بن الأ�سلت من بنى َع ْمرو بن َع ْوف� ،أ�شعرهم
ح�سان بن َثابتَ ،و ُه َو كثير ال�شّ ْعر َج ِّي َده).
وي�صف الجاحظ ف�صاحة �أل�سن �أهل المدينة،
ويبين عن قدراتهم التعبيرية ،فيقول(((( :ولأه��ل
المدينة �أل�سن ذلقة ،و�ألفاظ ح�سنة وعبارة جيدة).
ويورد �أبو زيد القر�شي من �شعراء المدينة في
�أ�صحاب المذهبات(((( :ح�سان بن ثابت الأن�صاري،
عبد اهلل بن رواح��ة ،مالك بن عجالن ،قي�س بن
الخطيم الأو�سي� ،أُحيحة بن الجالح� ،أبو قي�س بن
الأ�سلت ،عمرو بن امرىء القي�س).
والدليل على �شاعرية �أه��ل يثرب م��ا ورد في
انطباعا
�أمالي القالي من تلك الق�صة التي تعطي
ً
ع��ن �شعرية ال�ب��دي�ه��ة ،وق��وة ال�شاعرية الدفاقة
المنطلقة في وقت الحدث ،من ثالثة �شعراء ،في
ثالث ق�صائد رثاء ،في رجل واحد ،في وقت واحد،
بقوة �سبك ،وجزالة �ألفاظ ،وج��ودة تعبير ،يقول
القالي(((:
(لما مات عمرو بن حممة الدو�سي ،وكان �أحد من
تتحاكم �إليه العرب ،م ّر بقبره ثالثة نفر من �أهل
يثرب قادمين من ال�شام :الهدم بن امرئ القي�س
ابن هي�شة بن �أمية بن معاوية ؛ وعتيك بن قي�س،
وح��اط��ب ب��ن قي�س ب��ن هي�شة ال��ذي كانت ب�سببه
ح��رب حاطب ،فعقروا رواحلهم على قبره ،وقام
الهدم فقال:
ل���ق���د ����ض��� ّم���ت الأث��������������� ْرا ُء م���ن���ك م��������ر ّز�أ
ع��ظ��ي�� َم رم�����ا ِد ال���ن���ا ِر ُم���� ْ���ش��� َت��� َر َك ال���قِ��� ْد ِر
ح��ل��ي�� ًم��ا �إذا م����ا ال����حِ ���� ْل���� ُم ك�����ان َح����زام���� ًة
وق�����و ًرا �إذا ك���ان ال���وق ُ
���وف ع��ل��ى ال َ��ج�� ْم�� ِر
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�إذا ُق���� ْل����تَ ل���� ْم َت����� ْت����� ُر ْك م���ق���الاً ل��ق��ائ��ـ��ـ��لٍ
و�إِ ْن ُ�ص ْلتَ ُكنْتَ ا َّلل ْي َث يحمي حِ مى ال ْأج ِر

ف������� ّإم������ا ت�������ص���ب���ن���ا ال������ح������ادث ُ
������ات ب���ن���ك���ب��� ٍة
َر َم��� ْت َ
���ك ب��ه��ا �إح����دى ال���دَّواه���ي ال�����ض���آب��لِ
ف��ل��ا ت����ب����ع����د َْن �إ َّن ال����ح����ت َ
����وف م�������وار ٌد

ال�ص ْغ ِر
ف�أ�صب َح ل ّما ِب�� ْن��تَ ُي ْغ�ضي على ّ
ِ����ك َم�������نْ ك�����ا َن�����تْ ح����ي����ا ُت َ
ل���� ِي���� ْب����ك َ
����ك عَ������� َّز ُه

وك�����ل ف���ت ً���ى مِ ������نْ � ِ���ص��� ْرف���ه���ا غ���ي��� ُر وائ�����لِ
قال �أبو علي :ال�ض�آبل :الدواهي ،واحدها �ضئبل.
وقام حاطب بن قي�س فقال:

�سقى ال َ
أر�ض َ
والعر�ض مثج ٌم
ذات الطولِ
ِ
�أح��� ّم ال�� ّرح��ا واه��ي ال�� ُع��رى دائِ��� ُم ال َق ْط ِر
������ي � ُ���س��� ْق���ي���ا الأر� ِ���������ض ل���ك���نَّ ُت���رب��� ًة
وم�����ا ِب َ
�أَ����ض��� ّل َ
���ك ف���ي �أح�����ش��ائِ��ه��ا ُم��� ْل���حِ ��� ُد ال�� َق�� ْب�� ِر

���س�لا ٌم ع��ل��ى ال��ق��ب��ر ال����ذي ���ض�� ّم �أع��ظ�� ًم��ا
ت�����ح�����وم ال����م����ع����ال����ي ح�����ول�����ه ف���ت�������س��� ّل��� ُم
ٌ
�������ش�������ارق
��������س���ل���ام ع�����ل�����ي�����ه ك�����ل�����م�����ا ذ ّر �

ق��ال �أب��و علي :ال� ّرح��ى :و�سط الغيم ومعظمه،
وو��س��ط ال�ح��رب ومعظمها .وق��ام عتيك ب��ن قي�س
فقال:

وم��ا امت ّد قط ٌع من دج��ى الليل مظل ُم
ف��ي��ا ق���ب��� َر ع���م���رو ج����اد �أر� ً����ض����ا ت��ع َّ��ط��ف��تْ
ع���ل���ي���ك م����ل ٌّ
����ث دائ���������� ُم ال����ق����ط����ر م�������رز ُم

برغم العلى وال��ج��و ِد والمجدِ والندى
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������اب ح���يًّ���ا وم��� ّي��� ًت���ا
ت�������ض��� َّم��� ْن���تَ ج�����س�� ًم��ا ط َ

�����اف ون���اع���لِ
ط�����واك ال������ َّردى ي���ا خ���ي��� َر ح ٍ

ف����أن���ت ب��م��ا ���ض�� ّم��ن��ت ف���ي الأر������ض معل ُم
ف����ل����و ن����ط����ق����تْ �أر� ٌ�����������ض ل����ق����ال ت����را ُب����ه����ا
�إل������ى ق���ب���ر ع���م���رو الأزد ح����� ّل ال���ت���ك���ر ُم

ل��ق��د غ����ا َل ���ص ُ
��رف ال��� َّده��� ِر مِ ��ن َ
��ك ُم����ر ًز�أ
ن���ه���و� ً���ض���ا ب�����أع����ب����ا ِء الأم�����������و ِر الأث�����اق�����لِ
ي�������ض��� ّم ال����ع����ف����ا َة ال����ط����ارق����ي����ن ف�����ن�����ا�ؤُه

���������س ق�����د ح������ ّل ب���ي���ن ت���راب���ه
�إل��������ى م����رم ٍ

ك��م��ا ����ض��� ّم �أ ّم ال����ر�أ�����س ���ش��ع��ب ال��ق��ب��ائ��لِ

و�أح�������ج�������اره ب��������د ٌر و�أ������ض�����ب ُ
�����ط ���ض��ي��غ�� ُم
ف��ل�� ْو َو َ�أ َل������تْ م��ن ���س��ط��و ِة ال���م���وتِ مهج ٌة
ل���� ُك���� ْن����تَ ول�����ك�����نَّ ال����������� َّردى ال ُي���� َث���� ْم���� َث���� ُم

وي�����س��رو دج���ى ال��ه��ي��ج��ا م�����ض��ا َء ع��زي��م�� ٍة
ك��م��ا ك�����ش��ف ال�����ص��ب��ح ّ
اط������راق ال��غ��ي��اط��لِ
وي�����س��ت��ه��زم ال��ج��ي�����ش ال���ع���رم���رم ب��ا���س��م��ه

ف���ل���ا ي����ب����ع����دن����ك اهلل ح������ ًي������ا وم����ي���� ًت����ا
فقد كنتَ نو َر ْ
والخطب مظل ُم
الخطبِ
ُ
وق���د ك��ن��تَ تم�ضي ال ُ��ح�� ْك�� َم غ��ي�� َر مه ّلل
�إذا غ���ال ف��ي ال��ق��ول الأب����� ّل ال�� َغ��� َ��ش�� ْم��� َ��ش�� ُم
ل��ع��م��ر ال�����ذي ح ّ���ط���ت �إل���ي���ه ع��ل��ى �أل���ون���ا

و�إن ك�����ان ج���������� ّرا ًرا ك���ث���ي���ر ال�������ص���واه���لِ
����رب م���� ّد روا َق������ ُه
وي��م�����ض��ي �إذا م���ا ال����ح ُ
ف���ي���رت��� ّد ق�������س��� ًرا وه�����و ج����� ّم ال�����دغ�����اولِ
�����������ي ل��ح��ك��م��ه
وي����ن����ق����ا ُد ذو ال������ب�������أو الأب ّ

ح������داب������ي������ ُر ع������������و ٌج َن������ ُّي������ه������ا م����ت����ه���� ّم���� ُم

على ال���روع وارف���ّ��ض��ت ���ص��دور العواملِ
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ل���ق���د ه�������دّم ال����ع����ل����ي����ا َء م�����و ُت�����ك ج���ان��� ًب���ا
وك�����������ان ق�����دي����� ًم�����ا رك����� ُن�����ه�����ا ال ي������ه������ ّد ُم
فانظر �إلى هذه البديهة المت�ألقة ،في ت�ضافر
المعاني ،دون �سابق علم ،ونحن نعلم م�ضائق �شعر
البديهة واالرتجال ،وما فيه في غالب الأحيان من
هلهلة و�ضعف وركاكة.
والدليل على اهتمام �أهل يثرب بال�شعر هو �أنهم
�صححوا �شعر النابغة من الإق��واء ،وهذا يبين عن
اهتمام نقدي ،وخبرة علمية بال�شعر ،وقد �أوردت
كتب النقد القديم والحديث ،ق�صة النابغة الذبياني
عندما ورد المدينة في الجاهلية ،وكان النابغة في
وقته �شيخ ال�شعراء ،والحاكم على �أ�شعارهم في
�سوق عكاظ ،ويبدو �أنه لم ينتبه للإقواء الحا�صل
في ق�صيدته الدالية ،يذكر �أبو الفرج الأ�صفهاني،
ق�صة ت�صحيح �شعر النابغة من قبل �أهل المدينة،
فيقول(((:
(ف�أما النابغة فدخل يثرب فهابوه �أن يقولوا له
لحنت و�أكف�أت ،فدعوا قينة ،و�أمروها �أن تغني في
�شعره ،ففعلت.
��راب الأ�سو ُد
فلما �سمع الغناء "وغير م��ز ُّو ِد ،وال��غ ُ
" ،وبان له ذلك في اللحنَ ،ف ِطنَ لمو�ضع الخط�أ
فلم يعد.
كان النابغة يقول� :إن في �شعري لعاهة ما �أقف
عليها .فلما قدم المدينة غُ نِّي في �شعره فلما �سمع
ق��ول��ه(:وا َّت�� َق�� ْت��ن��ا ب��ال��ي��د )...و (ي��ك��اد م��ن ال َّلطاف ِة
ُي ْع َق ُد ،)...تبين له لما مدت باليد ف�صارت الك�سرة
ي��اء وم��دت ُي�� ْع�� َق�� ُد ف�صارت ال�ضمة ك��ال��واو ففطن
فغيره وجعله:
(عَ���� َن���� ٌم ع��ل��ى �أغ�������ص���ا ِن��� ِه ل���م ُي���� ْع���� َق����دِ )...
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وكان يقول :وردت يثرب وفي �شعري بع�ض العاهة،
ف�صدرت عنها و�أنا �أ�شعر النا�س).
وهذا الفرزدق الذي ع ّده ابن �سالم الجمحي في
الطبقة الإ�سالمية الأولى ،ولو ذهب �شعره كما قال
�أبو عمرو بن العالء لذهب ثلث اللغة ،هذا ال�شاعر
ال�ضخم يدلي ب�شهادته في ق�ضية �شاعرية المدينة؛
حيث يتعجب من �شاعرين فيها ،وعجب الفرزدق
�شهادة ،يقول �أبو الفرج الأ�صفهاني(:((1
(قدم الفرزدق المدينة ثم خرج منها ف�سئل عن
�شعرائها ،فقال :ر�أيت بها �شاعرين ،وعجبت لهما،
�أحدهما �أخ�ضر ي�سكن خارجا من بطحان يريد
ابن هرمة ،والآخ��ر �أحمر ك�أنه وح��رة على برودة
في �شعره يريد الأحو�ص)
وتتوالى ال�شهادات ،فجرير ال�شاعر المقدم،
أي�ضا له �شهادة معتبرة ورد فيها(:((1
وقريع الفرزدق � ً
(حدثنا �أبو جعفر قال حدثني ابن الأعرابي قال
قدم جرير المدينة ف�أتاه �شباب من �أهلها فقالوا
�أن�شدنا يا �أب��ا ح��رزة فقال �أ�أن�شدكم وفيكم الذي
يقول:
�أَ َّن���������ى � َ�����س����� َر ْي�����تِ وك����ن����تِ غ����ي���� َر � َ����س����روبِ
و ُت������������������ َقِّ -ر ُب الأح������ل������ا ُم غ����ي���� َر ق����ري����بِ
م�����ا ت���م���ن���ع���ي َي���� ْق����ظ����ى ف����ق����د ُت�����ؤت����ي���� َن���� ُه
ف�����ي ال������� َّن������� ْو ِم غ����ي���� َر م�����ك����� َّد ٍر م���ح�������س���وبِ
ك������ان ال���م���ن���ى ب���ل���ق���ا ِئ���ه���ا َف���لَ���قِ���ي��� ُت���ه���ا ف
َ َل��������هَ�������� ْو ُت مِ ��������نْ ل����ه���� ِو ام���������رئٍ م����ك����ذوبِ
 وهو يق�صد قي�س بن الخطيم ،وقيلَّ � :إن �أبياتههذه �أح�سن ما قيل في الخيال  -واهلل ال �أن�شدكم
حرفًا حتى �أخرج من المدينة.
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قال �أبو جعفر وكان معاوية �إذا قدم عليه وفد
المدينة قال ان�شروا علينا حبرات قي�س.

ومطلع مذهبة عبد اهلل بن رواحة:
َت�������� َذ ّك�������� َر َب������ ْع������ َد َم������ا � َ�����ش ّ
�����ط�����تْ ُن������ج������ودَا،
َو َك����������ا َن����������تْ َت������ ّي������ َم������تْ َق����ل����ب����ي َولِ�������ي�������دَا

وفي معر�ض نقد ال�شعر ،واختيار �أح�سنه ،يذكر
ابن عبد ربه الأندل�سي ،فيقول(:((1

ومطلع مذهبة مالك بن عجالن:
� ّإن � َ�����س�����مِ �����ي����� ًرا �أَ َرى عَ������ ِ�����ش�����ي����� َر َت����� ُه،
َق������� ْد َح�������دِ ُب�������وا دُو َن������������� ُهَ ،و َق���������� ْد �أَنِ������ ُف������وا

(ف���أم��ا �أف��خ��ر بيت قالته ال��ع��رب فقوله  -يق�صد
ح�سان بن ثابت :-
وب������ي������و ِم َب������������ ْد ٍر �إذ ي���������ر ُّد وج�����وهَ�����هُ����� ْم
ج�����ب�����ري����� ُل ت�����ح�����تَ ل�����وائِ�����ن�����ا وم����ح���� َّم���� ُد

ومطلع مذهبة قي�س بن الخطيم الأو�سي:
�أَ َت����� ْع�����ر ُِف َر� ْ���س��� ًم���ا ،ك���ال ِّ
���ط���را ِز ال��� َم���ذهَ���بِ ،
َل��� َع��� ْم��� َر َة َو ْح���� ً���ش���اَ ،غ��� ْي��� َر َم���� ْوقِ����فِ َراكِ�����بِ

و�أما �أحكم بيت قالته العرب فقوله:
ف��������� ّإن ام��������ر�أ �أم�������س���ى و�أ�����ص����ب����ح ���س��ال�� ًم��ا
م�����ن ال����ن����ا�����س �إلاّ م�����ا ج���ن���ى ل�����س��ع��ي�� ُد

ومطلع مذهبة �أحيحة بن الجالح:
� َ��ص َ��ح�� ْو ُت َع���نْ ال��� ّ��ص�� َب��ا ،وال���دّهْ ��� ُر ُغ���� ْو ُل،
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هذه ال�شهادات يع�ضدها التاريخ ال�شعري للمدينة
المنورة في �سائر ع�صور الأدب ،فقد �أعطت في
الع�صر الجاهلي �شعراء كبا ًرا من �أمثال� :أحيحة بن
الجالح ،وقي�س بن الخطيم ،وح�سان بن ثابت ،ومن
�أجل �شاعريتهم كانت هذه ال�شهادات.

�������������س ال��������� َم��������� ْرءِ� ،آ ِون��������������� ًةَ ،ق����� ُت ُ
�����ول
َو َن������ ْف ُ
ومطلع مذهبة �أبو قي�س بن الأ�سلت:
ق����ال����تْ َ ،و َل�������� ْم َت��� ْق���� ِ���ص��� ْد لِ����� َق����� ْولِ ال َ���خ��� َن���ا
َم������ ْه���ًل��اً ! َف����� َق����� ْد �أَ ْب������لَ������ ْغ������تِ �أَ� ْ����س���� َم����اع����ي

وتح�صل المدينة على جائزة �سنية في ال�شعر
في الع�صر الجاهلي؛ �إذ تح�صد في �سباق ال�شعر
�سبع جوائز فت�صبح حاملة لقب �صاحبة المذهبات،
يذكر �أب��و زي��د ال�ق��ر��ش��ي(( :((1و�أم�����ا ال��م��ذه��ب��ات:
فللأو�س والخزرج خا�صة ،وهن لح�سان بن ثابت،
وعبد اهلل بن رواحة ،ومالك بن العجالن ،وقي�س
بن الخطيم ،و�أحيحة بن الجالح ،و�أبي قي�س بن
الأ�سلت ،وعمرو بن امرىء القي�س).

ومطلع مذهبة عمرو بن امرىء القي�س:
ي�����ا م ُ
���������ال ،وال������ ّ�����س����� ّي����� ُد ال����� ُم����� َع����� َّم����� ُم َق����� ْد
ُي������ ْب������طِ ������ ُر ُه َب���� ْع ُ
���������ض َر�أْيِ��������������� ِه ال����� َّ����س����ر ُِف
هذا العطاء ال�شعري للمدينة في الع�صر الجاهلي
يخت�صره ال�صحابي مالك بن �أن�س ر�ضي اهلل عنه
فيقول( " : ((1قدم علينا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وما في الأن�صار بيت �إ َّال وهو يقول ال�شعر.
قيل له :و�أنتَ �أبا حمزة ؟ قال :و�أنا ".

ومطالعها على التوالي:

وي���أت��ي الإ���س�لام ،وت��ت���أ َّل��ق المدين ُة بنجوم ال�شعر
الم�ضيئة �سماء �شعرنا العربي ،بل تلمع وتبرق
���س��ي��وف ال�����ش��ع��ر ال��م��داف��ع��ة ع��ن ال��دي��ن ال��ج��دي��د،
فتقف كتائب ال�شعر جن ًبا �إل��ى جنب م��ع كتائب

مطلع مذهبة ح�سان بن ثابت:
َل��� َع��� ْم��� ُر �أَ ِب�����ي َ
�����ك ال َ
���خ��� ْي��� ِر َح���قًّ���ا َل��� َم���ا َن��ب��ا
عَ���لَ َّ���ي ِل��� َ��س��ان��ي ف��ي ال ُ���خ ُ���ط���وبِ وال َي���دِ ي
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ال�سالح لخو�ض معركة حا�سمة ثالثية الأع��داء
من :الكفار والمنافقين واليهود ،وينجح ال�شعر
ف��ي تثبيت ه���ذه ال���راي���ة ،وت����روي ك��ت��ب ال��ح��دي��ث،
وال�سيرة ،والأدب دع��وة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �شعراء المدينة لرفع �سيوف �شعرهم في
وج���وه الأع�����داء ،و�أن اهلل ع��ز وج��ل ي��دع��م وي���ؤي��د
المدافع والمنافح عن اهلل ور�سوله ب�شعره " َقا َل ْت
هلل َ�ص َّلى ُ
َعا ِئ َ�ش ُةَ :ف َ�س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل ا ِ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم،
ُول ِل َح َّ�سانَ�" :إِ َّن ُرو َح ا ْل ُق ُد ِ�س لاَ َيز ُ
َيق ُ
َال ُي�ؤَ ِّي ُد َكَ ،ما
نَا َف ْحتَ َعنِ ا ِ
هلل َو َر ُ�سو ِل ِه" (." ((1
بل نجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س َّلم ي�ش ِّر ُع
هجاء الكفار " اهجوا ً
قري�شا ف�إ َّن ُه �أ�ش ُّد عليهم من
ر�شقِ ال َّن ْبل(."((1
وه��ل ه �ن� َ
�اك �أدع� ��ى ل�شحذ ال���ش�ع��راء �سيوف
�شعرهم من � َّأن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يدعوهم للدفاع عنه ويدعو لهم ،وي�ؤيدهم في ذلك
روح القد�س ،كما جاء في الحديث ال�صحيح�" :إ َّن
روح القد�س ال ي��زال ي���ؤي َ
��دك ما نافحتَ عن اهلل
ور�سوله( ،"((1وفي دعائه عليه ال�صالة وال�سالم
لح�سان بن ثابت" :اللهم �أ ِّي ْد ُه بروح القد�س("((1
وبعد �أن هجاهم ح�سان قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم "هجاهم ح�سان ف�شفى وا�شتفى(."((1
والأحاديث الدالة على مكانة ال�شعر في الدعوة،
والح�ض على ا�ستغالل ه��ذا ال�سالح الخطير في
المعركة الدائرة بين الإيمان والكفر ،وم�ضاء هذا
ال�سالح وق��وة ت�أثيره في الأع��داء نجدها في كتب
ال�صحاح وال�سنن والم�سانيد ،مثل �صحيح البخاري
وم�سلم ،و�سنن �أب��ي داود والترمذي ،وم�سند ابن
حنبل وغيره.
وه��ذا الأم ��ر �أ��ش�ع��ل �شاعرية المدينة ،و�أث��ار
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حما�سة ال�شعراء الذين نافحوا بكل قوة عن دينهم
ونبيهم ،وكانت كوكبة من ه ��ؤالء ال�شعراء الذين
حملوا الراية من المخ�ضرمين الذين عا�شوا في
الجاهلية والإ�سالم ،ومنهم :ح�سان بن ثابت ،وعبد
اهلل بن رواحة ،وكعب بن مالك.
أي�ضا ي�ضم �شعراء لهم
ونجد الع�صر الإ�سالمي � ً
ح�سا َن اب ُن ُه عب ُد الرحمن،
مكانتهم؛ حيث َي��رِثُ ّ
وحفي ُده �سعيد بن عبد الرحمن ،بل نجد من ن�سل
ح�سان الن�ساء ال�شواعر؛ حيث يذكر ابن قتيبة(:((2
ح�سان بن ثابت:
قالت امر�أة من ولد ّ
�سل الخير �أهل الخير قدما وال ت�سل...
ف���ت���ى ذاق ط���ع���م ال��ع��ي�����ش م���ن���ذ ق��ري��ب
ومن ه�ؤالء ال�شعراء الذين ظهروا في المدينة
كذلك ن�صر بن حجاج ،وهو (ن�صر بن حجاج بن
عالط ال�سلمي ،ثم البهزي� ،شاعر من �أهل المدينة،
كان جميلاً  ،نفاه عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه
�إلى الب�صرة ب�سبب جماله( .((2وورد له ق�صة طريفة
حدثت له مع الخليفة العادل عمر بن الخطاب،
ومجملها وك��ان عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه
يع�س بنف�سه ،ف�سمع امر�أة تقول(:((2
�أَال ����س���ب���ي ٌ���ل �إل��������ى خ����م���� ٍر ف����أ����ش���ر ُب���ه���ا
����ن ح َّ���ج���ا ِج
�أ ْم ه ْ����ل ���س��ب��ي ٌ��ل �إل�����ى ن�����ص�� ِر ب ِ
�إل�����ى ف��ت��ى م���اج���دِ الأخ����ل���اقِ ذي ك���ر ٍم
����س���ه���لِ ال���م���ح���ي���ا ك����ري ٍ����م غ���ي��� ِر مِ ��� ْل���ج���ا ِج
إماما فال" ،فلما
فقال عمر�" :أما ما دام عمر � ً
"ع َل َّي بن�صر بن الحجاج" ،ف�أُتي به،
�أ�صبح قالَ :
ف�إذا هو رجل جميل ،فقال :اخرج من المدينة.
قال :ولم ؟ وما ذنبي ؟

�شاعرية
المدينة
المنورة

باب عمر ،وحجبهم ،ثم �سماحه لبع�ضهم ،وكان
الأحو�ص ممن �سمح لهم ،يقول:

قال� :أخرج فو اهلل ما ت�ساكنني .فخرج حتى �أتى
الب�صرة وكتب �إلى عمر ر�ضي اهلل عنه:
���رم���ت���ن���ي
وح ْ
َل���� َع���� ْم����ري َل���� ِئ����نْ ���س�� َّي��رت��ن��ي َ

(ثم تق ّدم الأحو�ص فا�ست�أذنه فى الإن�شاد ،فقال:
قل وال تقل �إال حقّا ،ف�أن�شده (:((2

ول���������م �آتِ �إث�������� ًم��������ا �إِ ّن ذا ل������ح������را ُم
�������ن ظ���ن���ن��� َت��� ُه
���������ب غ����ي����ر ظ ٍ
وم�������ا ل������ي ذن ٌ
���������ض ت���������ص����ادي����قِ ال ُّ
وب����ع ُ
�����ظ�����ن�����ونِ �إث��������ا ُم

���ف
وم����ا ال���� ّ���ش���ع��� ُر �إال خ��ط��ب��ة م���ن م����ؤ ّل ٍ
ل���م���ن���ط���ق ح ّ
��������ق �أو ل����م����ن����ط����قِ ب����اط����لِ

و�إِ ْن َغ����� َّن�����تْ ال����� َّذ ْل�����ف�����ا ُء ي����و ًم����ا ب��م��ن��ي�� ٍة
ف����ب����ع ُ
��������ي ال����� ِّن�����������س�����ا ِء غ��������را ُم
���������ض �أم��������ان ِّ

ف�ل�ا ت��ق��ب��ل��نْ �إلاّ ال�����ذى واف�����ق ال�� ّر���ض��ا
وال ت����رج����ع���� ّن����ا ك����ال���� ّن���������س����ا ِء الأرام�����������لِ

ف ُ
������ي ال َّ
�����ظ�����نَّ ال�������ذي ل����و �أت���ي��� ُت��� ُه
����ظ����نَّ ب َ

ر�أي�����ن�����اك ل����م ت���ع���دل ع����ن ال����ح ّ����ق ي��م��ن��ة

ل���م���ا ك������ا َن ل����ي ف����ي ال�����ص��ال��ح��ي��ن م���ق���ا ُم
وي����م���� َن���� ُع����ه����ا مِ ����� َّم�����ا ت����م���� َّن����تْ ح��ف��ي��ظ��ت��ي

وال ي�������س���رة ف���ع���ل ال ّ
����ظ����ل����وم ال��م��خ��ات��ل
ول����ك����ن �أخ��������ذت ال���ق�������ص���د ج����ه����دك ك�� ّل��ه

مقـــاالت

و�آب����������������ا ُء � ِ��������ص��������دْقٍ ������س�����ال�����ف�����و َن ك��������را ُم
وي����م����ن���� ُع����ه����ا م����م����ا ت�����م����� َّن�����تْ ����ص�ل�ا ُت���ه���ا

ت����ق���� ّد م����ث����ال ال�������ص���ال���ح���ي���ن الأوائ����������ل
ف��ق��ل��ن��ا ،ول����م ن���ك���ذب ،ب��م��ا ق���د ب����دا لنا

وب������ي������تٌ ل����ه����ا ف������ي ق�����ومِ �����ه�����ا و�����ص����ي����ا ُم
ف����ه����ذانِ ح����االن����ا ف���ه ْ���ل �أن�������تَ ُم��� ْرج���ع���ي

وم�����ن ذا ي������ر ّد ال����ح ّ����ق م����ن ق�����ول ق��ائ��ل
�إلى �أن يذكره بمكانة ال�شعر و�أهميته ،و� َّأن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قد �سمع ال�شعر و�أثاب
عليه

�����������ارب و� َ�����س�����ن�����ا ُم
���������ب مِ ������ ِّن������ي غ ٌ
ف�����ق����� ْد َج َّ
قال :فرده عمر بعد ذلك لما و�صف من عفته.
وي�شتد عود �شعر المدينة في الع�صر الأم��وي،
فنجد �شعراء �أ�صحاب مكانة �شعرية متميزة ،مثل:
الأحو�ص ،و�أبو قطيفة ،وقي�س بن ذريح ،وابن هرمة،
و�إ�سماعيل بن ي�سار ،والحزين الكناني ،وعروة بن
�أذينة .وكل واحد من ه�ؤالء ال�شعراء كان من �شعراء
الع�صر ،فالأحو�ص بن محمد الأن�صاري ال�شاعر
الغزِ ل الم�شهور ،ومن �أظهر �شعراء الع�صر الأموي،
�أثنى على �شعره العديد من النقاد ،وكان من �أوائل
الذين �سمح لهم عمر بن عبد العزيز ب�إلقاء �شعرهم
�أم��ام��ه ،وق��د ذك��ر اب��ن قتيبة وف��ود ال�شعراء على

ف������إن ل���م ي��ك��ن ل��ل��� ّ��ش��ع��ر ع���ن���دك م��و���ض��ع
و�إن ك�����ان م���ث���ل ال�������د ّر ف����ى ف���ت���ل ف��ات��ل
ف������������ ّإن ل����ن����ا ق�����رب�����ى وم����ح���������ض م��������و ّدة
وم������ي������راث �آب���������اء م�������ش���وا ب��ال��م��ن��ا���ص��ل
وذادوا ع����د ّو ال��� ّ��س��ل��م ع���ن ع��ق��ر داره����م
و�أر�����س����وا ع���م���ود ال��� ّدي���ن ب��ع��د ال�� ّت��م��اي��ل
وق����ب����ل����ك م������ا �أع������ط������ى ه����ن����ي����دة ج��� ّل���ة
ع��ل��ى ال��� ّ��ش��ع��ر ك��ع��ب��ا م��ن ���س��دي�����س وب���ازل
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ر������س�����ول الإل����������ه ال���م�������س���ت�������ض���اء ب����ن����وره
ع���ل���ي���ه �����س��ل�ام ب���ال�������ض���ح���ى والأ�����ص����ائ����ل
وعلى الرغم من �شهرته في ميدان الغزل ،فقد
جعل �صاحب العقد الفريد بيتًا من �شعره �أفخر بيت
قالته العرب ،وهو قوله(:((2
م����ا م����ن م�������ص���ي���ب��� ِة ن���ك���ب��� ٍة �أُ ْرم�����������ى ِب��ه��ا
�إال ُت�����������ش����� ِّر ُف�����ن�����ي وت��������رف�������� ُع ����ش���ان���ي
و�إذا �����س�����أل����تَ ع����ن ال�����ك�����را ِم وج���د َت���ن���ي
�������س ال ت���خ���ف���ى ب����ك���� ِّل م����ك����انِ
ك���ال���� َّ���ش���م ِ
ومن �شعراء المدينة المتميزين في هذا الع�صر
ال ُم َغ َّرب الم�شتاق ،وال ُمبعد المحموم بحب المدينة،
�أبو قطيفة وهو عمرو بن الوليد بن عقبة ابن �أبي
معيط ،وا�سمه �أبان بن �أبي عمرو بن �أمية بن عبد
�شم�س بن عبد مناف �أب��و الوليد القر�شي الأم��وي
المدني المعروف ب�أبي قطيفة.
و�إنما قيل له �أبو قطيفة لكثرة �شعر ر�أ�سه ولحيته
ُ�ش ِّب َه بالقطيفة� .شاعر مح�سن �سيره ابن الزبير في
جملة من �س َّير من بني �أمية �إلى دم�شق .فهو من
الذين عاقبهم ابن الزبير بتغريبهم عن موطنهم،
وذلك للحرب القائمة بينه وبين الأمويين ،فكان
ذن��ب �أب��ي قطيفة كونه �أم��و ًّي��ا ،وق��د �أنتج لنا هذا
التغريب وه��ذا البعد �شع ًرا في الحنين وال�شوق
�إلى المدينة عذ ًبا حزينًا ،تظهر فيه اللوعة ،و�شدة
الألم لهذا الإبعاد الق�سري ،ولم تلهه ينابيع بردى
وغوطة دم�شق عن مالعب �صباه في المدينة مثل:
يلبن وبرام ،والبقيع ،والك�آبة والحزن والزفير وقلة
النوم التي تجمعت على �أبي قطيفة تدلنا على �شاعرٍ
يدرك �أبعاد هذه الفرقة التي قد تكون �سب ًبا في �أن
ي�شيب الغالم من حرب قد ت�شب بين الإخوة من بني
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ٍ
مرهف
ح�س
قومه ،فهو �إلى جانب ع�شقه يبين عن ٍّ
نحو الأحداث التي �ستجر الويالت على قومه ،وهذا
يدل على رهافة �شعوره ،ومن ت�شوقه �إلى المدينة
قوله(:((2
ل�����ي�����تَ �����ش����ع����ري و�أي َ
��������������ن م����� َّن�����ي ل���ي���تُ
�أَع����������ل����������ى ال�������ع�������ه�������دِ ي������ل������ب ٌ
������ن ف�������ب�������را ُم
�أَ ْم ك����ع����ه����دي ال����ب����ق����ي���� ُع أ�َ ْم غ���� َّي����ر ْت���� ُه
ب��������ع��������ديَ ال������م������ع�������������ص ُ
������رات والأ َّي�������������������ا ُم
�أَ ْق َ
����������ط���������� ُع ا َّل������ل������ي������ َل ك������ َّل������ ُه ب����اك����ت����ئ����ابِ
وزف������������ي������������ ٍر ف�������م�������ا �أَك��������������������������ا ُد �أَن��������������������ا ُم
ن���ح���و ق����وم����ي �إ ْذ ف����� َّرق�����تْ ب��ي��ن��ن��ا ال����دا
ُر وج����������ارتْ ع������نْ ق�������ص���دِ ه���ا الأح����ل����ا ُم
خ�������ش���ي��� ًة �أَ ْن ي�������ص���ي��� َب���هُ��� ْم ع���ن���تُ ال�����ده-
����ب ف����ي����ه����ا ال�����غ��ل��ا ُم
ِر وح ٌ
������������رب ي���������ش����ي ُ
ول�����ق����� ْد ح��������ا َن �أَ ْن ي�����ك�����و َن ل����ه����ذا ال����د
ده������������� ِر ع������� َّن�������ا ت������ب������اع������ ٌد وان���������������ص�������را ُم
وب�����ق�����وم�����ي ب��������� َّد ْل���������تُ ل�����خ����� ًم�����ا وك����ل���� ًب����ا
وج�����������ذا ًم�����������ا و�أي َ
������������������ن م������� ِّن�������ي ج�����������ذا ُم
ا ْق������� َر ع��� ِّن���ي ال�������س�ل�ام � ْإن ج���ئ���تَ ق��وم��ي
وق�������ل�������ي ٌ
�������ل ل������ه������م ل��������������ديَّ ال�������� َّ�������س���ل���ا ُم
وقي�س ب��ن ذري��ح العا�شق المتيم م��ن �ساكني
المدينة ال�م�ن��ورة� ،أث�ن��ى عليه الذهبي وق ��ال(:((2
(�شاعر مح�سنَ ...ون َْظ ُم ُه ِفي ال��ذُّ ْر َو ِة ال ُع ْل َيا ِر َّق ًة،
َو َح َ
��ل�ا َوةًَ ،و َج��زَا َل�� ًة) وترجم له الزركلي فقال(:((2
(���ش��اع��ر ،م��ن الع�شاق المتيمين .ا�شتهر بحب "
لبني " ب��ن��ت ال��ح��ب��اب الكعبية .وه���و م��ن �شعراء
الع�صر الأموي ،ومن �سكان المدينة .كان ر�ضيعا
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على هذا الر�أي ،فم�ؤلفا وحي ال�صحراء يريان خمود
ال�شعر في �أوا�سط الع�صر العبا�سي الأول يقوالن:
(ثم �أخذ الأدب الحجازي في التقهقهر ،و�أخذت
ال��روح الأدب��ي��ة ت�ضعف روي�� ًدا روي���� ًدا( ،((2وينقالن
مقولة للأ�صمعي يقول فيها�( :أقمت بالمدينة زمانًا
م�صحفة
ما ر�أيت بها ق�صيدة واحدة �صحيحة �إ َّال
َّ
�أو م�صنوعة) ،وعلى الرغم من عدم موافقتهما
التامة على هذا الر�أي  ،و�أنَّه حكم �شديد قا�س� ،إ َّال
� َّأن هذا الحكم النقدي �أيده عدد غفير من م�ؤرخي
الأدب ،فحمد الجا�سر ي�ق��ول(( :((3ازده���ر ال�شعر
الحجازي في �صدر الإ�سالم وفي العهد الأموي،
ث َّم �أدركه ال�ضعف) ،ومن ذلك قول الدكتور عائ�ض
ال ��ردادي(( ((3ذب��ل��ت ���ص��ورة الحجاز ال��زاه��ي��ة من
بداية العهد العبا�سي اقت�صاد ًّيا ،وثقاف ًّيا ،و�أدب ًّيا..
ث َّم ماتت جذورها).

للح�سين بن علي بن �أبي طالب� ،أر�ضعته �أم قي�س.
و�أخباره مع لبنى كثيرة ج ًّدا ،و�شعره عالي الطبقة
في الت�شبيب وو�صف ال�شوق والحنين).
ومن ال�شعراء المعدودين في هذا الع�صر عروة
ابن يحيى (ولقبه ابن �أذينة) بن مالك بن الحارث
الليثي� :شاعر غزل مقدم .من �أهل المدينة.
أي�ضا .ولكن
وهو معدود من الفقهاء والمحدثين � ً
ال�شعر غلب عليه .وهو القائل" :
ل��ق��د ع��ل��م��ت وم���ا الإ����س���راف م��ن خلقي
�أن ا ّل�������ذي ه����و رزق������ي ����س���وف ي���أت��ي��ن��ي
�أ������س�����ع�����ى �إل�������ي�������ه ف���ي���ع���ي���ي���ن���ي ت���ط���ل���ب���ه
ول����������و ق������ع������دت �أت��������ان��������ي ال ي���ع���ن���ي���ن���ي
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ومن �شعراء الدولتين الأموية والعبا�سية ابن
هرمة و (هو �إبراهيم بن علي بن �سلمة بن عامر بن
هرمة القر�شي� ،أحد بني قي�س بن الحارث بن فهر،
ويقال لهم :الخلج .حجازي �سكن المدينة ،ويكنى
�أبا �إ�سحاق.

وينتهي الع�صر العبا�سي ب�سقوط الخالفة،
لتعبر الأمة في دهاليز �أحداث الحروب ال�صليبية
والمغولية ،ولتدخل المدينة كغيرها من مراكز العلم
والأدب في فتو ٍر �شعري لحظه كثير من الأدب��اء
والنقاد وم�ؤرخي الأدب ،يقول الدكتور عبد البا�سط
بدر م�ؤ ّك ًدا هذا الفتور ال�شعري(( :((3فعلى امتداد
العهد المملوكي ال نجد في المدينة المنورة الأدباء
المرموقين ،الذين يهزون ال�ساحة الأدبية.

ق��ال الأ��ص�م�ع��ي( :خ��ت��م ال�����ش��ع��ر ب��اب��ن ه��رم��ة،
ف���إن��ه م���دح م��ل��وك ب��ن��ي م�����روان ،وب��ق��ي �إل����ى �آخ��ر
�أي���ام المن�صور) ،وهو �آخ��ر ال�شعراء الذين يحتج
ب�شعرهم.
أي�ضا ف��ي ه��ذا الع�صر
وم��ن �شعراء المدينة � ً
العبا�سي عبد الق ّدو�س بن عبد ال��واح��د من ولد
النعمان بن ب�شير ومن �شعره قوله(:((2

كان هناك عدد قليل من ال�شعراء ،وعدد كبير
من النظامين ،وعدد �أقل من الكتاب والم�ؤلفين،
إبداعا متميزً ا غائبون).
ولكن الأدب��اء المبدعين � ً
وال�شعراء الذين �أوردهم في بحثه يظهر من خالل
�أ�سمائهم �أنهم من الوافدين على المدينة المنورة،
وال��ذي��ن ات�خ��ذوه��ا لهم بعد ذل��ك م��وط� ًن��ا ،ودليل

ن������دى ت���ح���ك���م الآم����������ال ف����ي����ه ،ون���ج���دة
ت��ح�� ّك��م ف���ي الأع��������داء ب���الأ����س���ر وال��ق��ت��ل
ويبدو � َّأن فورة ال�شعر المدني قد بد�أ يخمد �أوارها
في الع�صر العبا�سي ،ويتفق كثير من م�ؤرخي الأدب
64

�آفاق الثقافة والتراث

ذلك قول �أبي البركات �أيمن بن محمد التون�سي،
هذا ال�شاعر الوافد الذي �ألف الجوار فجاور حتى
توفي(.((3
ُ
ح���ل���ل���تُ ب�������دار ح��� َّل���ه���ا �أ�
�����ش�����رف ال���خ���ل���قِ
م��ح��م�� ٌد ال���م���ح���م���و ُد ب��ال��خ��ل��قِ وال��خ��ل��قِ
وخ���� َّل����ف����تُ خ��ل��ف��ي ك����� َّل �����ش����ي ٍء ي��ع��وق��ن��ي
ع��ن ال��ق�����ص��دِ �إال م��ا ل���ديَّ م��ن الع�شقِ
وم������ا ب����ي ن����ه ٌ
����������ي ط���ائ��� ٌر
����و�����ض غ����ي���� َر �أ ِّن َ

عليه فقال � َّإن ل��ه(( :((3ن��ث�� ًرا ونظ ًما تت�ضاءل له
النجوم في �أفقها) ،وترجم �صاحب �سالفة الع�صر
لل�شاعر ق��ر���ص ال��دي��ن محمد الخليلي المدني
الأن�صاري ،و�أحمد بن عبد اهلل بن �أب��ي اللطيف
البري المدني ،وال�سيد �إبراهيم بن عبد الرحمن
الخياري ،و�إبراهيم بن محمد المدني المتوفى �سنة
1056هـ ،وقد �أثنى على كتاب ال�سمهودي وفاء الوفا
لاً (((3
قائ :
م�����ن را َم ي�����س��ت��ق�����ص��ي م���ع���ال���م ط��ي��ب�� ٍة

ُ
وح�سن العونِ من واهبِ الرزقِ
ب�شوقي

و ُي�����������ش�����اه����� ُد ال������م������ع������دو َم ك����ال����م����وج����و ِد

وم �م��ن ي�ع��دده��م كثير منهم م��ن ال��واف��دي��ن،
ي�ق��ول( :ف��ال��ذي��ن ي��ذك��ر ال �م ��ؤرخ��ون والمترجمون
�أن �ه��م ق��ر��ض��وا ال�شعر ك �ث �ي��رون ..منهم العلماء،
والمحدثون ،واللغويون؛ كال�شيخ محمد بن علي بن
يحيى الغرناطي ،و�إ�سماعيل بن محمد المقد�سي،
ومحمد بن �سعيد بن عبد اهلل المدني ،واحمد بن
محمد بن بندار الخليلي ...وغيرهم كثير ،ومنهم
من غلب عليه ال�شعر ،فكان �أظهر ما يعرف به،
مثل :علي بن محمد الخجندي ،و�أيمن بن محمد
التون�سي ،وعبد ال�سالم بن عبد الوهاب الزرندي،
و�أحمد بن الح�سين ،الم�شهور بابن ال ُعليف) ،ويذكر
الدكتور �إبراهيم الفوزان من �شعراء المدينة في
�أوائل القرن التا�سع الهجري ال�شاعر ظهيرة الدين
خطيب المدينة( .((3وعموم ال�شعر الموجود بين
�أيدينا في هذه الفترة يغلب عليه النظم ،وال�صنعة
المقلدة ،وفتور العاطفة.

������خ ال���وف���ا
ف���ع���ل���ي���ه ب���ا����س���ت���ق�������ص���ا ِء ت������اري ِ
�����م ط���ي���ب��� َة ال�������س���م���ه���ودي
ت�����أل����ي����فِ ع�����ال ِ

وفي الع�صر التركي ظهر مجموعة من ال�شعراء،
�ضخ في عروق
ولعل القرن الحادي ع�شر وما بعده َّ
المدينة ع��د ًدا من ال�شعراء يذكر منهم �صاحب
نفحة الريحانة ال�شاعر عبد اهلل بن �إليا�س ،و�أثنى
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و�أورد كذلك �أ�سماء مجموعة �أخ��رى ،منهم:
الأمير �أبو بكر بن علي الأح�سائي المدني المتوفى
�سنة1076هـ ،ومحمد بن عبد اهلل ال�شهير بكبريت
المولود �سنة 1012ه �ـ ،ومنهم الملك الع�صامي،
وعبد الرحمن بن عي�سى المر�شدي.
أي�ضا،
ومن �شعراء القرن الحادي ع�شر الهجري � ً
ال�شاعر ح�سين بن علي بن ح�سن بن �شذقم المدني،
ورد ذك��ره في نفحة الريحانة للمحبي ،و�أورد له
ج��ام��ع ال�م��دائ��ح النبوية ق�صيدة دال�ي��ة ف��ي مدح
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،مطلعها(:((3
�أق��ي��م��ا ع��ل��ى ال��ج��رع��ا ِء ف��ي ِذ َّم��� َت ْ���ي �س ْعدِ
العي�س ع�� َي َ
وق���وال ل��ح��ادي
��رك ال َت ْ��ح��دِ
ِ
ونجد �صاحب نفحة الريحانة ،و�صاحب �سالفة
الع�صر يترجمان لعدد ال ب�أ�س به من �شعراء المدينة
في هذه الفترة ،فنجد �أ�سماء مثل(( :((3ح�سن ابن
�شدقم ،وح�سين بن علي �شدقم ،والخطيب �أحمد ابن
عبد اهلل البري ،و�إبراهيم بن �أبي الح�سين المدني،
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التي ا�ستغرقت ج َّل �شعره ؛ بما فيها من �صياغة
جافة وتقريرية مبا�شرة في الن�صو�ص الأخ��رى،
وهو �أقرب ما يكون �إلى النظم ب�صورة عامة .وقد
ر�صد (عثمان حافظ) في كتابه (المدينة المنورة
�صور وذكريات) �أكثر من ثالثين �شاع ًرا في حقبة
القرن الثالث ع�شر الهجري وبدايات القرن الرابع
ع�شر� ،ضاعت دواوي��ن �أكثرهم ،فيما ي�شير �إلى
(�شاعرتين) كانتا من �شعراء المدينة في ذلك
العهد ،وهما�( :سلمى القراطي�ش ،وحف�صة �أركوبي)
ويورد للأولى �أبيات من بحر الوافر.

والخطيب محمد بن الخطيب اليا�س ،وال�شيخ �شرف
الدين بن يحيى الع�صامي ،وح�سين بن عبد الملك
الع�صامي ،و�أبو حميدة المدني ،وغر�س الدين بن
محمد الخليلي ،كما ترد �أ�سماء ل�شعراء وافدين
�أ�صبح انت�سابهم للمدينة مثل :فتح اهلل بن النحا�س،
وال�شيخ دروي����ش ب��ن قا�سم الطرابل�سي ،وال�شيخ
محتدا ،المدني
محمد مبارك باكراع الح�ضرمي
ً
مولدا).
ً
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وف��ي ك�ت��اب ال�شعر ف��ي المدينة ال�م�ن��ورة بين
القرنين الثاني ع�شر والرابع ع�شر ي��ورد الدكتور
عا�صم حمدان لعدد من ال�شعراء ،منهم :جعفر
البيتي (1182 - 1110ه �ـ) ،والذي ُع َّد من �أ�شهر
�شعراء الع�صر( ((3وعبد الجليل ب��رادة (- 1240
1327ه�ـ) و�إبراهيم ح�سن الأ�سكوبي �شاعر يثرب
(1331 - 1246ه�ـ) ومحمد �أحمد عمر الوا�سطي
( 1365 - 1280هـ) وعبيد عبد اهلل مدني (1324
 1369هـ) وقد ر�أى � َّأن ه�ؤالء ال�شعراء يمثلون ت ّيا ًرا�سيا�س ًيا.

وي��رى الدكتور �إبراهيم الفوزان في �شعر هذه
الفترة النزوع �إلى التقليدية (( ،((4وتمثل ذلك في
�أدب مدر�سة البعث التقليدية التي �أطلقنا عليها
المدر�سة الأ�سكوبية ،ن�سبة �إلى ال�شاعر �إبراهيم
الأ�سكوبي الذي يعد من �أبرز �شعراء تلك الفترة،
وقد م َّثل تيار البعث الأدبي بالمدينة كل من �إبراهيم
الأ��س�ك��وب��ي ،وعبد الجليل ب���رادة ...وم��ن �شعراء
البعث بالمدينة المنورة الذين يعدون من المدر�سة
الأ�سكوبية ال�شاعر �أن��ور ع�شقي ،والأدي��ب محمد
أي�ضا
العمري) وم��ن �شعراء القرن ال��راب��ع ع�شر � ً
�أبناء لعبد الجليل برادة ،و�أ�شهرهم �سعد الدين ،وله
ق�صيدة جميلة في الت�شوق للمدينة ،وهو بعيد عنها
في دم�شق يت�أ َّوه من لوعة البعد ،ويظهر جزعه من
ح ِّر الفراق ،ومرارة ك�أ�س الهجران ،يقول(:((4

ومن �شعراء القرن الثالث ع�شر الهجري عمر
عبد ال�سالم الداغ�ستاني 1201هـ1768 /م ومحمد
�أمين الزللي 1237ه �ـ ال��ذي حقق ديوانه الدكتور
محمد العيد الخطراوي ،وح�سن �أفندي بو�سنوي
المدني ،الذي ذكر الخطراوي �أنه �شرع في تحقيق
دي��وان��ه ،وال ن��دري ه��ل �أت� َّم��ه �أم ال ؟ وبين هذين
ال�شاعرين مرا�سالت ومجاوبات �شعرية في ديوان
الزللي.

ع�������اث ال������زم������ان ب����ن����ا رغ����� ًم�����ا ف���ف��� َّرق���ن���ا
ي����ا ل����ل����رج����الِ ل���ه���ذا ال����ع����ائ����ثِ ال��ج��ان��ي
��س��ب �أَ َّن ال���دَّهْ ��� َر ي�ص َدعُنا
م��ا ك��ن��تُ �أح��� ُ
بالبعدِ ح َّتى �سقانا بك� ٍأ�س غي َر هجرانِ

وم��ن �شعراء ه��ذه الفترة ال�سيد جعفر البيتي
ومحمد �سعيد �سفر ،والجامي ،وغيرهم ،ويمكن
�أن ي�شار �إل��ى �شعراء �آخ��ري��ن في الحقبة ذاتها،
من �أمثال عمر بري،الذي ارتبط �شعره بالمدائح

�أ َّوا ُه �أ َّوا ُه م�����ن ح������ ِّر ال������ف������راقِ وم���ا
ي��ب��ق��ي م���ن ال���وج���دِ ف���ي �أح�����ش��اء ول��ه��انِ
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ال ت���ن���ك���روا ج���زع���ي ل����م ي���ب���ق ل����ي ج��ل�� ٌد
ع��ل��ى ال���ن���وى ف��ج��ه��ول ال���ح���ب ي��ل��ح��ان��ي
ول����و ر�أى ع���اذل���ي م���ن ق���د ���ش��غ��ف��ت به

وت��������������������را ُه ف���������ي لأالئ�����������������ه م�����ت�����د ِّف�����ق�����ا
����س����اب ب�����ي َ
�����ن �����س����ه����ول���� ِه ووع������������ور ِه
ي����ن����� ُ
ت���ت���ك���� َّ���س��� ُر الأم���������������وا ُج ف�������وق ����ص���خ���وره

ل������ب َ
������ات ي��������أم������� ُر ف���ي���م���ا ظ�������� َّل ي���ن���ه���ان���ي

ف�����ت�����ئ ُّ
�����ن مِ ������������نْ ت��������أث�������ي�������ر ِه وع�������ب�������ور ِه

ويذكر الدكتور �إبراهيم الفوزان من �شعراء القرن
الرابع ع�شر( :((4ال�شيخ محمد الطيب الأن�صاري..
وهو من الوافدين على المدينة من المغرب ،وال�شيخ
فالح الظاهري ،وال�شاعر محمد �شويل ،وعبد الحق
رفاقت ،والطيب ال�سا�سي المدني ،وح�سين برادة
المدني.

��������ب م��������ن ج�����ن�����ب�����ات����� ِه ن�������س���م���ات���ه
وت��������ه ُّ
ف����ت����ف����و ُح ع�����ط����� ًرا ُم���� ْن����ع����� ً����ش����ا ب���ع���ب���ي���ر ِه

وتبد�أ المدينة المنورة تنف�ض عنها غبا ًرا تراكم
ف��ي نهاية الع�صر العثماني ،لتعود ف��ي م��ا �س ّمي
بع�صر البعث �أو بداية النه�ضة لتلب�س ثوبها ال�شعري
لكن بقاع العقيق تعود
الق�شيب ،لقد م َّر ٌ
زمن جدبَّ ،
لتمرع وتخ�صب ،وتبد�أ �أ�صوات ال�شعراء ت�صدح في
واديها المبارك.
ومن ال�شعراء في الع�صر الحديث �أم َّدت المدينة
ال�شعر العربي بهامات �شعراء كبار ،فنجد ال�شاعر
عبد ال�ح��ق نق�شبندي م��ن م��وال�ي��د المدينة عام
1321هـ" ،وعبيد عبد اهلل مدني المولود بالمدينة
(((4
�سنة1324هـ ،الذي يع ُّده عبد القدو�س الأن�صاري
(�أ َّول من تع َّلقت رغبته في التغيير ،تغيير المنهج
الأدب��ي القديم �إلى �شي ٍء جديد يع ِّبر خير تعبير
عن مباديء اليقظة والإ�صالح ،والتنظيم للحياة
االجتماعية والفكرية) وعبد القدو�س الأن�صاري
عرف �شاع ًرا ،وله ق�صيدة جميلة ي�صف العقيق،
فيقول(:((4
ه�������ذا ال����ع����ق����ي ُ����ق وق�������د ه����م����ا م��ت��ب ِّ�����س��م��ا
ط�����ل����� َق ال����م����ح���� ّي����ا ������ش�����اد ًي�����ا ب�����������س�����رور ِه
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ويترجم م�ؤلفا وحي ال�صحراء لعدد من �شعراء
المدينة المنورة ،منهم(� :((4أحمد العربي ،وعبد
القدو�س الأن�صاري وعبد الحق نق�شبندي ،وعلي
حافظ ،وعزيز �ضياء ،وعبد الحميد عنبر ،وال�شاعر
عبد الغني م�أمون بري المولود في المدينة المنورة
في حدود الخم�سينات من القرن الهجري الما�ضي
كما يذكر جامع ديوانه ،والمتوفى في عام 1384هـ
�دي تحقيق و�إع��داد
ودي ��وان ال�شاعر ال��ذي بين ي� َّ
محمد رجب عيدو �صادر عن نادي المدينة المنورة،
وتظهر من خالله مجموعة خ�صائ�ص و�سمات لهذا
الديوان مو�ضوعية وفنية ،فالمو�ضوعية تظهر من
م�شاركة ال�شاعر في �أحداث وطنه ،و�أحداث الأمة،
والفنية تظهر م��ن خ�لال التزامه عمود ال�شعر،
وتن ّوع التناول ال�شعري التقليدي ما بين ت�شطير
وتخمي�س ،والتنقل بين �أغرا�ض ال�شعر المختلفة،
وبحوره المتنوعة ،والذي يهمنا هو �شعره الذي يبين
فيه عن �شغفه وحبه للمدينة المنورة؛ حيث نجد
عد ًدا من الق�صائد تنفح طي ًبا في طيبة ،والعنوان
دليل ،فديوان عنوانه " نفحات دار الهجرة " ليدل
عن هذا االنتماء للمكان الذي هو الأم الر�ؤوم ،كما
يقول في ق�صيدة بعنوان " �أُ ّما ُه"(:((4
ي�����ا ط����ي����ب���� َة ال����م����خ����ت����ا ِر �أن����������تِ ح��ب��ي��ب�� ٌة
�أُ ٌّم ر�ؤو ٌم ل������ل������ـ������ـ������ذي ي��������ه��������واكِ

�شاعرية
المدينة
المنورة

ي�����ا �أُ ُّم ج�������س���م���ي ف�����ي ال���������ش�����آم و�إ َّن�����م�����ا
روح���������ي ت ُّ
���������رف م�����ع ال����� ِّ����ص����ب����ا ب�����رب�����اكِ
ي�����ا �أُ ُّم ه�����ل م������نْ ع���������ود ٍة �أح�����ظ�����ى ب��ه��ا

من م�ؤ�س�سي �أ�سرة الوادي المبارك �إلى جانب عبد
العزيز الربيع ،ومحمد ها�شم ر�شيد ،والدكتور
محمد عيد الخطراوي.
وع �ن��د ت�أ�سي�س ن ��ادي ال�م��دي�ن��ة الأدب� ��ي �شغل
ال�صيرفي من�صب نائب الرئي�س ،وم��ن �إنتاجه
ال�شعري دي ��وان "�شبابي" ،و"دموع وكبرياء"،
و"قلبي".وح�سن ال�صيرفي هو من ال�شعراء البررة
الذين ال يقوون على بعدهم عنها ،ف�إذا ح�صل هذا
البعد ع َّبدوا طريق عودتهم بزهور ال�شوق والتوق،
م�ضه ال�شوق �إلى طيبة(:((4
يقول وقد َّ
�أت ُ
�������������وق �إل���������ى �أي�������������ا ِم ط����ي����ب���� َة وال���� َّن����ق����ا
و�أ ّي���������������ا ِم �أُح������������دٍ وال����ع����ق����ي����قِ وق�����رب�����انِ

������ن ف���������و َق ث�������راكِ
لأُ َم�������ـ�������ـ������� ِّر َغ ال������خ������ َّد ْي ِ

مقـــاالت

وال���ش��اع��ر ع�ب��د ال���س�لام ه��ا��ش��م ح��اف��ظ .ول��د
بالمدينة المنورة ع��ام  1347ه�ـ1928 /م وتوفي
ع��ام 1416ه � � �ـ1995-م� .شاعر م��ن ال���رواد ،وقد
�أفا�ض معين �شعره بعدد وافر من الدواوين ال�شعرية
و�صلت �إلى خم�سة ع�شر ديوا ًنا ،هي على التوالي:
مذبح الأ�شواق ،وراهب الفكر ،و�صواريخ �ضد الظلم
واال�ستعمار ،و�أ� �ض��واء ون�غ��م ،والفجر الراق�ص،
و�أغنيات الدم وال�سالم ،وع��ودة الفي�ضان ،وعبير
ال�شرق ،و�سمراء  ،وترانيم ال�صباح ،وكلمات حب
�إلى المدينة المنورة ،ووحي وقلب و�ألحان ،و�أنوار
ذهبية ،والأربعون ،ووقودها النا�س والحجارة .ومن
ق�صيدة له يت�ش َّوق فيها للمدينة وهو مغترب عنها في
م�صر ،يقول(:((4

و������س�����ل ٍ�����ع وج������م������اء ال����ع����ق����ي����قِ و�أع�����ظ�����م
وح���اج��� ِر ال ّ�����س��ي ِ��ح ال�� ُم��ف�����ض��ي ل�� ُب��ط��ح��انِ
وم�������س���ج���د ط������ه وال�����م�����واج�����ه����� ِة ال���ت���ي
ُت�����واج����� ُه م���ن���ه���ا ق����ب���� َر �أف�������ض���ل �إن�������س���انِ

داري وي��ا �س َّر الهوى الباقي و�أ ْوط��ان��ي
ي���ا ط��ي��ب�� َة ال����ن����و ِر ي���ا روح�����ي َو ِو ْج��������دان
ال�����ش��وق! ي��ا م��ا �أَم���� َّر ال�����ش��و َق ف��ي كبدي

وال�صيرفي ال يرى في المدينة المنورة مجرد
مكانٍ ي�ؤلف ويحب ،بل هي �صانعة الأمجاد ،ومنبع
الح�ضارة ،وكاتبة التاريخ العظيم ،وعلى الرغم
من ت�أ ُّثره بق�صيدة حافظ �إبراهيم الرائعة (،م�صر
تتحدث عن نف�سها) ،ومطلعها(:((4

ع���ل���ى م���دي���ن���ت���ن���ا وال���م�������س���ك ِ���ن ال���ح���ان���ي
ع���������ا ٌم و�أك��������ث��������ر ُه و َّل���������ى وز ْد ُت ج�����وىً
ف��ي م�����ص�� َر م��غ��ت��ر ًب��ا وال���� َّ���ش ُ
���وق �أَ���ض��ن��ان��ي

وق���������ف ال�����خ�����ل�����ق ي�����ن�����ظ�����رون ج���م���ي��� ًع���ا

وال�شاعر ح�سن م�صطفى ال�صيرفي الذي ولد
في المدينة المنورة عام 1918م ،ويعد �أحد �أبرز
�شعراء المدينة المنورة ،ومن �أوائ��ل رواد الحركة
ال�شعرية في المملكة العربية ال�سعودية ،كما ت�صفه
مو�سوعة الأدباء والكتاب ال�سعوديين ب�أنه من طالئع
�شعراء المدينة المنورة في الع�صر الحديث ،وكان

ك���ي���ف �أب����ن����ي ق����واع����د ال���م���ج���د وح����دي
ل�ك� َّ�ن ه��ذا ال�ت��أ ُّث��ر ل��م يجعل ق�صيدة (�أم�ج��اد
المدينة) لل�صيرفي م�ج��رد تقليد ��ص��رف ،فقد
اجتمع لها ��ص��دق المقول و��ص��دق ال�ق��ائ��ل ،يقول
ال�صيرفي:((5(:
68
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������ا�������س ي�����ن�����ظ�����رون م����ن����اري
وق��������ف ال������ َّن ُ
ك���ي���ف � َ�����ش����� َّع ال�����ه�����دى ع���ل���ى ك������ ِّل ن���ج���دِ
�أن��������ا دا ُر الإي��������م��������انِ وال�����م�����ث����� ُل ال��� ُع���ل���ـ
����ج����دِ
ـ���ي���ا ورم��������� ُز ال����خ����ل����و ِد ف�����ي ك������ ِّل َم ْ
�أن����������ا �إن َب�������������� َّد َد ال��������زم ُ
��������ان � ُ���ش���ع���اع���ي

العقيق " وغيرها من الق�صائد المعبرة عن حبه
و�شوقه لمدينته المدينة المنورة.يقول(:((5
ف����ي ���ش��اط��ئ��ي��ك ع����رف����تُ ����س��� َّر وج�����ودي
وق���ب�������س���تُ م����ن �أل�������قِ ال�������س���م���ا ِء ن�����ش��ي��دي
ي��ا ���ش��اط�� َئ الأن���غ���ا ِم والأح��ل�ام والأف����راح

ل���ن ت����رى ال����ن����و َر ه����ذه الأر� ُ��������ض ب��ع��دي

ي������ا �����������������سَّ ----ر ال������ه������وى ب���ق�������ص���ي���دي
ك��م ق��د وق��ف��تُ ع��ل��ى ���ض��ف��اف َ��ك وال���� ُّر�ؤى

������ح������دِ
ب����خ����ي����ر الأن�����������������ا ِم ف�������ي خ������ي������ ِر َل ْ
�أن����������ا ال �أم�������ل�������أُ ال�������ب���ل���ا َد ����ض���ج���ي ً���ج���ا

ف�����ي �أ�����ض����ل����ع����ي م���������س����ح����ور َة ال���ت���غ���ري���دِ
�����ج َ
�����ك م���وج��� ًة
وود ْد ُت ل�����و �أح�����ي�����ا ِب����� ُل ِّ
����س����اب ف������ي الآب���������������ا ِد دو َن ق����ي����و ِد
ت����ن����� ُ

�أن�����������ا خ������ي������ ُر ال������ب������ق������ا ِع ك����� َّرم�����ن�����ي اهلل

����ج����دِ
خ�������ا ِد ًع�������ا ك�����ال������ َّ�����س�����رابِ ل���ي�������س ب���� ُم ْ
�أن���������ا ف���ي���م���ا م�������ض���ى ����ص���ن���ع���تُ ك���ث���ي��� ًرا
و����س���ي���ب���ن���ي ال�����ج�����دي����� َد ال ُب�������� َّد َز ْن����������دِ ي
ف�����ي رح�����اب�����ي ت������رع������ر َع ال����ع����ل���� ُم ط���ف�ًلً
وم�������ش���ى ح����ار� ً����س����ا ج����ح����اف���� َل �أُ� ْ������س������دِ ي
َد َّوخ����������وا ق���ي�������ص��� ًرا وط�����اح�����وا ب��ك ْ�����س��رى
و َم������� َ������ض������ ْوا ي���ت���ب���ع���ون هِ ������ن������دًا ِب����� ِ����س���� ْن����دِ
ل����م ُت���رع���ه���م ج���ي���و����ش (ل�����ذري�����ق) ل�� َّم��ا
ج����������اوزوا ال���ب���ح���ر ف�����ي ط��ل��ائ����� َع ُج������� ْر ِد
وم��ن ال�شعراء المبدعين المعا�صرين محمد
ها�شم ر�شيد المولود في المدينة المنورة ،والع�ضو
الم�ؤ�س�س في �أ�سرة الوادي المبارك ،وتر�أ�س نادي
المدينة الأدبي ،وله �سبعة دواوين �شعرية� ،صدرت
ع��ن ن��ادي المدينة المنورة ف��ي مجلدين بعنوان
"الأعمال ال�شعرية الكاملة" وفي دواوينه كلها نجد
المدينة حا�ضرة حيث ق�صيدة "�صدى الهجرة"
و"هذه طيبة وه��ذا �صداها" وف��ي ب��در ،و�أ��ص��داء
العقيق ،وجبل �أح��د ،ووادي العقيق ،وعل �ضفاف
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ومن �شعراء المدينة المعا�صرين ،ولد بها �سنة
1354ه �ـ ،وبها توفي هذا العام 1433ه �ـ ،وعالقة
ال�شاعر بمدينته " المدينة المنورة " لي�ست فقط
عالقة ارتباط بالمكان الذي نجده عند كثير من
ال�شعراء ،و�إنَّما هو ارتباط الروح بالروح ،وارتباط
القلب بالقلب ،والعقل بالعقل ،فالمدينة تمثل �أرواحنا
الهائمة بع�شقها ،كما تمثل عواطفنا المت�شوقة
للقائها ،وعقولنا الواثقة بعظمتها وقدا�ستها.
وال �ن��اظ��ر ف��ي م ��ؤل �ف��ات ال �خ �ط��راوي النثرية
وال�شعرية ي�ستبين هذه العالقة الوثيقة بين العا�شق
والمع�شوقة ،تلك العالقة التي ال تنف�صم ،ومن هنا
ظهر له عدد غير ي�سير من الم�صنفات في جوانب
الت�أليف والتحقيق والإبداع ،يرتبط غالبها بالمدينة
المنورة ،كما حقَّق بع�ض الدواوين ال�شعرية ل�شعراء
من المدينة ،مثل ديوان محمد �أمين الزللي ،وديوان
عمر �إبراهيم البري ،ودواوينه ال�شعرية و�صلت �إلى
ع�شرة دواوين ،كانت المدينة حا�ضرة في عدد من
الق�صائد ،بل خ�ص المدينة بديوان تحت عنوان" :
على �أعتاب المحبوبة " وديوان �آخر مرتبط بالمكان

�شاعرية
المدينة
المنورة

هو ثرثرة على �ضفاف العقيق ،ومن جميل �شعره في
المدينة قوله(:((5
وح�������س���ب���ي �أن ي�����ق�����و َل روا ُة ����ش���ع���ري

1364ه�ـ ذلك ال�شاعر الذي جعل المدينة دنياه ال
ير�ضى بديلاً عنها ،بل هي بالن�سبة له نهاية �أفق
ال�شم�س ،له مجموعات �شعرية عديدة في طريق
الطبع ،ز ّودن��ي ببع�ض ق�صائده التي يفوح عبير
الحب من جنباتها ،فهو ال ي�سكن المدينة كما يقول
أي�ضا ،فانظر كيف يكون ال�ساكن
بل هي ت�سكنه � ً
والم�سكون �ساكنًا ؟ وت�أ َّمل �شوق الأح�ضان
م�سكو ًنا
ُ
ال �شوق البعد والغياب ،هذا الحب العارم يتدفق
�أ��ش��وا ًق��ا ملتهبة ف��ي قوله م��ن ق�صيدة (�أ�سكنها
وت�سكنني)(:((5

�������ي �أت��������������ى ��������ش�������ع������� ًرا ج���م���ي�ل�ا
م�������دي�������ن ٌّ
�����ا������س ح��ت��ى
ت������ط������او َل ق������������د ُر ُه ف�����ي ال�����ن ِ
ن�����ف�����وا ع����ن����ه ال����م���������ش����اب���� َه وال���م���ث���ي�ل�ا
وم���������ن ت�����ك�����ن ال�����م�����دي�����ن����� ُة ُم����� ْب�����ت�����غ�����ا ُه
ت��������ف�������� َّي���������أ ظ������� َّل�������ه�������ا و��������س�������م�������ا ق����ب����ي��ل�ا
ل����ق����د �أع����ط����ي���� ُت����ه����ا ُح������ ِّب������ي وع�������ش���ق���ي
����ا�����س ال ُّ����ذي����وال
ورح��������تُ �أَ ُج���������� ُّر ف����ي ال���� َّن ِ

���ض���م���ن���ي ب��ح�����ش��اه��ا
ف�����ي ح�������ض���ن���ه���ا وت���� ُّ
وال������ َّ�����ش ُ
����ب خ���اف���ق���ي ب���ه���واه���ا
�����وق ُي����ل����ه ُ

مقـــاالت

ومن �شعراء المدينة الفيا�ضين بال�شعر كفي�ض
ماء العقيق �أ�سامة عبد الرحمن المولود في المدينة
ع��ام 1362ه��ـ ال��ذي بلغت دواوي�ن��ه زه��اء ع�شرين
دي��وا ًن��ا ،منها " وا��س�ت��وت على ال �ج��ودي ،و�شمعة
ظم�أى ،وغي�ض الماء ،وغيرها ،وكم له من وقفات
في عر�صات المدينة يت�أملها ،محب ًة و� اً
إجالل ،يقول
في �إحدى وقفاته على �ضفاف العقيق(:((5

ع���ج��� ًب���ا ل���ح���ال���ي ب���ي���ن ح�����ض��ن ح��ب��ي��ب��ت��ي
وت����ل����ه����ف����ـ����ـ����ي ي����������������زداد ف��������ي ل����ق����ي����اه����ا
�أر�أي�����ت�����م�����و � َ����ص����بًّ����ا ع���ل���ى َم�������� ِّر ال���م���دى
�����ص����بًّ����ا و�إن ج�����������ادتْ ع���ل���ي���ه ل���م���اه���ا؟
ه�����ذي ال���ح���ب���ي���ب��� ُة م����ا ع�������ش���ق���تُ ���س��واه��ا
ف���������اق ال�����ع�����ب�����ي����� َر غ������ب������ا ُره������ا وث������راه������ا

ق ْ
������ف ب���ال���ع���ق���ي���قِ وع��������� ِّر ْج ف����ي ن���واح���ي��� ِه
����������ل ب����ط����رف َ
َو ُج ْ
����ك ف����ي �أن������ح������ا ِء وادي������� ِه

� ْإن هَ����� َّب�����تْ ال��� َّن�������س���م ُ
���ات م����ن �أردان�����ه�����ا
�أو ق�����اع�����ه�����ا وح����������راره����������ا و ُر َب���������اه���������ا

واخ��ف ْ
�����ض ج��ب��ي�� َن َ��ك �إج��ل�الاً ل��م��ا حملتْ
مِ ���نْ ع��اط�� ِر ال��� ِّذ ْك��� ِر وال���ذك���رى �أَرا���ض��ي�� ِه

ف��ال��م��� ُ
��س��ك ي��ق�����ص��ر ال ي���ف���وح ك��ف��وح��ه��ا
ط���ي��� ًب���ا وال عَ���������� َر َف ال���م���ث���ي��� َل ����ش���ذاه���ا

�������ي ال����ع����ق����ي���� َق ف����ك����م ح����� َّي����� ْت����� ُه �أف�����ئ�����د ٌة
ح ِّ
ت ُ
���������ذوق ُح����� ْل����� َو الأم������ان������ي �إ ْذ ُت���ح��� ِّي���ي��� ِه

وم��ن المبدعين الذين �أطلقوا ل�سان المدينة
�شع ًرا ،ال�شاعر المتقن عبد المح�سن ح ِّليت ،الذي
لم يحل بيننا وبين المدينة بو�ساطة ،بل يجعلها
تبا�شرنا التعريف بنف�سها؛ حيث تقف معلن ًة بل�سانها
�أ ّن�ه��ا �أ��س�ت��اذة المجد ،و�سيدة الدنيا ،وال�شافية
للأدواء ،والمع�شوقة التي هام بغرامها الماليين(:((5

����س���ي���ذك��� ُر ال����ده���� ُر م����ا �أح�����ي�����ا ُه م��ف��خ��ر ًة
ج����ل����ي����ل���� ًة وج�����م�����ي����� ُل ال�������� ِّذ ْك�������� ِر ي���ك���ف���ي��� ِه
ومن ال�شعراء الذين ال يزال عطا�ؤهم ث ًّرا �أذكر
خالد النعمان المولود في المدينة المنورة عام
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�أن��ا (المدين ُة) َم��نْ في الكون يجه ُلني
و َم������نْ ُت������راه درى ع��� ِّن���ي وم����ا ُ���ش��غ�لا؟!
ت��ت��ل��م�� َذ ال��م��ج�� ُد ط��ف�ًل�اً ع��ن��د م��در���س��ت��ي
ح����ت����ى ت�����خ����� َّرج م���ن���ه���ا ع����ال���� ًم����ا َر ُج���ل���ا
ف���ت���ح���تُ ق��ل��ب��ي ل��خ��ي��ر ال���خ���ل���ق ق��اط��ب�� ًة
ف���ل���م ي����ف����ار ْق����ه ي����و ًم����ا م���ن��� ُذ � ْأن د ََخ��ل��ا
و������ص ُ
�����رت �����س���� ِّي����د َة ال����دُّ ن����ي����ا ب�����ه ����ش���ر ًف���ا
أر�����ض ق��د َو َ�صال
وا�سمي لك ِّل ح���دو ِد ال ِ
وم�����س��ج��دي ك�����ان ..ب���ل م���ا زال �أُ ْم���ن���ي��� ًة
����وب ����ض��� َّل���تِ ال ُّ�����س�� ُب�لا
ت��ح��ب��و �إل���ي���ه���ا ق����ل ٌ
ف�����ك ُّ
�����ل م�����غ�����ت�����ربٍ داوي��������������تُ ُغ������ ْر َب������ َت������ ُه
م�������س���ح���تُ دم����ع���� َت���� ُه ..ح��� َّو ْل��� ُت���ه���ا َج����� َذال
وف�������ي ه�����������وايَ م��ل��اي�����ي ٌ
�����ن ت������ن������ا ُم ع��ل��ى
ذك��ري وت�صحو على ط ْيفي �إذا ارتحال
ت��ن��اف�����س��وا ف���ي غ����رام����ي� ..أر����س���ل���و ُك�� ُت�� ًب��ا
وان���ف���ق���وا ع��ن��ده��ا ال��� ُّرك���ب���ا َن وال��� ُّر� ُ���س�ل�ا
�أن��������ا ال�����م�����ن�����ورة ال����ف����ي����ح����ا ُء ذا ن�����س��ب��ي
�إذا ال����ب����دور ر�أت����ن����ي �أط�����رق�����تْ َخ َ���ج�ل�ا
ومن ال�شعراء ال�شباب الذين يتدفق عطا�ؤهم
ال�شعري تدفّق ماء �شبابهم ،ح�سين العروي الذي
ي�شكو ل��واع��ج ال�ط�ف��ول��ة ،وي�ستعيد ذك��ري��ات�ه��ا في
مدينته الحبيبة ،والدكتور ماهر الرحيلي الذي
يرى �سماء المدينة تمطر ح ًّبا وع�شقًا وذكريات،
والدكتور محمد ال�صفراني الهائم في حاراتها
ونعناعها  ،ويو�سف الرحيلي الذي يرتاح �إلى ِّ
ظل
نخيلها ،و�أبو الفرج عبد الرحيم ع�سيالن ،وب�شير
�سالم ال�صاعدي وله ق�صيدة بعنوان( :قبالت على
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جبين طيبة) ومروان المزيني ،ونور الحق ،ومجدي
ن�ضر خا�شقجي الذي يت�شوق في غربته �إلى مدينة
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،والقائمة تطول،
وليعذرني الإخوة ال�شعراء الذين حاولت اللقاء بهم،
وطلبت ق�صائدهم المرتبطة بمو�ضوعي ،وبع�ضهم
ل ّبى ،وبع�ضهم اعتذر وبع�ضهم لم �أ�شرف بلقائه.
وتبقى المدينة المنورة على الزمان نبع ال�شعر
الفيا�ض ،وملهمة ال�شعراء ،والأترجة التي تن�ضخ
بعبير ال�شعر وال�شعور�.إنَّها المدينة �آ�سرة القلوب،
وعبق القول ،ون�شر الحديث .ويبقى فوحها وبوحها
حديث الركبان �إلى �آخر الزمان.
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محمد �أمين دمج1969 ،م� ،ص.91 - 89

 الأعمال ال�شعرية الكاملة :محمد ها�شم ر�شيد ،من �إ�صداراتنادي المدينة المنورة الأدبي ،ط1411 ،2هـ1990/م.

( )49ح�سن م�صطفى ال�صيرفي :دي��وان (دم��وع وكبرياء)،
من من�شورات ن��ادي المدينة المنورة الأدب��ي ،د.ت،.
�ص.9 - 7

 -الأغاني� :أبو الفرج الأ�صفهاني ،طبعة بوالق 1285هـ.

�آفاق الثقافة والتراث 73

�	-أمالي القالي� :أبو علي القالي ،عني بو�ضعها وترتيبها :محمد

�شاعرية
المدينة
المنورة

عبد الجواد الأ�صمعي ،دار الكتب الم�صرية ،ط 1344 ،2هـ
1926 -م.

 �سمط اللآلي في �شرح �أمالي القالي لأب��ي عبيد البكري؛ن�سخه و�صححه وحقق ما فيه وخرجه و�أ�ضاف �إليه عبد
العزيز الميمني ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان.

	�أمالي اليزيدي� :أبو عبد اهلل محمد بن العبا�س اليزيدى،مطبعة جمعية دائ��رة المعارف ،حيدر �آب��اد الدكن الهند،
الطبعة :الأولى1397 ،هـ 1938 -م.

 �سير �أعالم النبالء� :شم�س الدين �أبو عبد اهلل الذهبي ،تحقيقمجموعة من المحققين ب�إ�شراف ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط 1405 ،3هـ1985/م.

 البيان والتبيين :عمرو بن بحر الجاحظ ،دار ومكتبة الهالل،بيروت 1423هـ.

 ��ش�ع��راء م��ن �أر� ��ض عبقر :د .محمد العيد ال�خ�ط��راوي،من�شورات نادي المدينة المنورة الأدبي.

 تذكرة النبيه في �أيام المن�صور وبنيه :للح�سن بن عمر بنحبيب ،تحقيق :د .محمد محمد �أمين ،الهيئة الم�صرية
العامة1986 ،م.

 ال�شعر الحجازي ف��ي ال�ق��رن ال�ح��ادي ع�شر الهجري :د.عائ�ض الردادي ،ط2،1413هـ1992/م.

 جمهرة �أ�شعار ال�ع��رب� :أب��و زي��د محمد بن �أب��ي الخطابالقر�شي ،حققه و�ضبطه وزاد ف��ي �شرحه :علي محمد
البجادي ،نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع.

 ال�شعر الحديث في الحجاز :عبد الرحيم �أب��و بكر ،دارالمريخ ،الريا�ض.
 ال�شعر في المدينة المنورة بين القرنين الثاني ع�شر والرابعع�شر يورد الدكتور عا�صم حمدان

مقـــاالت

 ديوان الأن�صاريات :لعبد القدو�س الأن�صاري ،دار الإن�صاف،بيروت.

 ال�شعر وال�شعراء :ابن قتيبة الدينوري ،تحقيق �أحمد �شاكر،دار المعارف ،القاهرة ط1377 ،2هـ1858/م.

 ديوان (دموع وكبرياء) ،لح�سن �صيرفي من من�شورات ناديالمدينة المنورة الأدبي.

 �صحيح البخاري :محمد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاريالجعفي ،تحقيق محمد زهير بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار
طوق النجاة (م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم ترقيم
محمد ف�ؤاد عبد الباقي) ،ط1422 ،1هـ.

 دي��وان �شبابي :لح�سن �صيرفي ،من�شورات ن��ادي المدينةالمنورة الأدبي 1424هـ.
 ديوان �شمعة ظم�أى :د� .أ�سامة عبد الرحمن ،تهامة للن�شروالتوزيع ،جدة ،ط1403 ،1هـ1983/م.

 �صحيح م�سلم :م�سلم بن الحجاج �أب��و الح�سن الق�شيريالني�سابوري ،تحقيق محمد ف��ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء
التراث العربي  -بيروت.

 ديوان على �أعتاب المحبوبة :محمد العيد الخطراوي ،ن�شرنادي المدينة المنورة الأدبي رقم .191
 ديوان نفحات دار الهجرة :عبد الغني م�أمون ب ِّري ،تحقيقمحمد رجب حميدو� ،إ�صدار نادي المدينة المنورة الأدبي،
ط1420 1هـ2000/م.

 طبقات فحول ال�شعراء :محمد بن �سلاّ م الجمحي ،تحقيقمحمود محمد �شاكر ،دار المدني  -جدة.
 العقد الفريد :ابن عبد ربه الأندل�سي دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة :الأولى1404 ،هـ.

 �سالفة الع�صر ف��ي محا�سن ال�شعراء بكل م�صر� :صدرالدين المدني ،علي بن �أحمد بن محمد مع�صوم الح�سني
الح�سيني ،المعروف بعلي خان بن ميرزا �أحمد ،ال�شهير
بابن مع�صوم.

 عيون الأخ �ب��ار� :أب��و محمد عبد اهلل ب��ن م�سلم ب��ن قتيبةالدينوري ،دار الكتب العلمية -بيروت تاريخ الن�شر1418 :هـ.
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 فحولة ال�شعراء :الأ�صمعي �أبو �سعيد عبد الملك بن قريب بنعبد الملك ،تحقيق الم�ست�شرق� :ش .تو ّري ،قدم لها :الدكتور
�صالح الدين المنجد ،دار الكتاب الجديد ،بيروت لبنان
الطبعة :الثانية1400 ،هـ 1980 -م.
 ق�صائد مختارة عن المدينة المنورة د .ماجد �إبراهيمال �ع��ام��ري ،ال�ط�ب�ع��ة الأول� � ��ى ،م�ط�ب�ع��ة ال �� �ص�لاح ،ج��دة،
1414هـ1997-م.

ابن تيمية  -القاهرة ،ط.2
 نفحة الريحانة ور�شحة طالء الحانة :محمد �أمين بن ف�ضلاهلل المحبي ،تحقيق� :أحمد عناية ،دار الكتب العلمية.
 وحي ال�صحراء �صفحة من الأدب الع�صري في الحجاز،جمعه :محمد �سعيد عبد المق�صود ،وعبد اهلل عمر بلخير،
ن�شر م�ؤ�س�سة تهامة ،ط1403 ،2هـ1983/م ،جدة  -المملكة
العربية ال�سعودية.

 ال �م �ح��ا� �س��ن والأ�� � �ض � ��داد :ع��م��رو ب ��ن ب �ح��ر �أب� ��و ع�ث�م��انب��ال �ج��اح��ظ ،دار وم �ك �ت �ب��ة ال� �ه�ل�ال ،ب� �ي ��روت 1423ه� � �ـ
 -المدائح النبوية:

 مجلة العرب ،ال�سنة  ،11ج � ، 5،6أ�صدرها حمد الجا�سر،الريا�ض.

 المعجم الكبير للطبراني� :سليمان بن �أحمد �أب��و القا�سمالطبراني ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد ال�سلفي ،مكتبة

 مجلة مركز بحوث المدينة المنورة بحث مالمح الأدب فيالمدينة المنورة في العهد المملوكي.

�شاعرية
المدينة
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ِ
شع ُر عمر بن شاهنشاه األيوبي
(ت  587هـ)
د .عبد الرازق عبد الحميد حويزي

كلية الآداب ،جامعة الطائف

مقدمة:

مقـــاالت

عا�شت �أمتنا العربية ع�ص ًرا يعد من �أزهى الع�صور التاريخية في المجاالت ال�سيا�سية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،والإدارية ،ازدهرت فيها الحياة ب�شتى جوانبها� ،أال وهو
الع�صر الأيوبي ،وقد انعك�س �آثار هذا االزدهار على الحياة الأدبية بمختلف �إبداعاتها �شع ًرا ونث ًرا،
فقد �أنجب هذا الع�صر كوكبة من ال�شعراء الذين وقف بع�ضهم جن ًبا �إلى جنب مع الجيو�ش
العربية �آنذاك في مجابهة ال�صليبيين ،ي�أتي في مقدمتهم« :ابن التعاويذي ت  583هـ" ،و"�أ�سامة
ابن منقذ ت  584هـ" ،و"التلعفري ت  ،"602و"ابن ال�ساعاتي ت  604هـ" ،و"ابن �سناء الملك ت
 608هـ" ،و"فتيان ال�شاغوري ت  615هـ" ،و"ابن النبيه الم�صري ت  ،"619و"ابن �شم�س الخالفة
ت  623هـ" ،و"�شرف الدين الحلي ت  627هـ" ،و"ابن المقرب العيوني ت  629هـ" ،و"ابن عنين
ت  630هـ" وغيرهم.
وهم �أم��راء بني �أي��وب ،فقد تعاني غير قليل منهم
الممار�سة الإبداعية ،فمن الأم��راء ال�شعراء من
بني �أيوب":عز ال��دي��ن فرخ�شاه ت  578هـ"(((،
وابنه"الملك الأمجد بهرام �شاه ت  628هـ"�صاحب
بعلبك ((( ،و�أخوه �صاحب هذا المجموع ال�شعري،
و"تاج الملوك بوري الأيوبي ت  579هـ"((( ،و"دا�ؤود
ابن عي�سى الأيوبي ت  656هـ"�صاحب الكرك(((.

كما �أنجب هذا الع�صر عد ًدا من الكتاب الذين
�سجلوا �أ�سماءهم ب�أحرف من نور في تاريخ الأدب
العربي؛ حيث جمعوا �إلى جانب �إبداعهم ال�شعري
التحبير النثري والم�شاركة في الت�أليف العلمي،
ي�أتي في مقدمتهم :القا�ضي الفا�ضل ت  596هـ،
المعروف بطريقته في التدبيج النثري ،ودي��وان
ر�سائله خير �شاهد على هذا ،ومنهم :ابن الم�ستوفي
الإربلي ت  637هـ" ،والعماد الأ�صفهاني ت 597
هـ" ،و"ياقوت الحموي ت  626هـ".

وق ��د �أفرد"العماد الأ�صفهاني"جز ًءا من
خريدته لل�شعراء الأمراء من بني �أيوب ،ولي�س ذلك
فح�سب ،فقد جمع منهم النظم �إلى جانب الإبداع
النثري ،كما هو ظاهر من التراث ال�شعري والنثري
للملك"النا�صر دا�ؤود"�صاحب الكرك ،كما كان

ومن الأمور الالفتة للأنظار �أن يطر�أ على �ساحة
الإب��داع ال�شعري رجال تربعوا على �صهوة القيادة
الحربية ،وتقلدوا منا�صب الجهات التنفيذية� ،أال
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لبع�ضهم م�شاركة في العطاء العلمي ،ف�أثرت لهم
م�ؤلفات مثل �صاحب حماة ،وابن �شاعرنا":الملك
المن�صور محمد بن عمر الأيوبي ت  617هـ"م�ؤلف
كتاب�":إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في
طبقات ال�شعراء"وغيره ،ول��وال ما حفظه"العماد
الأ�صفهاني"في كتابه"خريدة الق�صر وجريدة
الع�صر"من نماذج �أدبية لما عرفنا �أبعاد مكانتهم
في تاريخ الأدب العربي ،والإبداع ال�شعري(((.
�إن �ضياع �شطر كبير من التراث ال�شعري للدولة
خ�صو�صا �شعراء بني �أي��وب ليمثل حافزًا
الأيوبية
ً
قو ًيا �إل��ى االهتمام بموا�صلة البحث عن عطائهم
الأدبي لدرا�سته وتقويمه وا�ست�شراف جمالياته.
وت��أت��ي ال�صفحات الآت�ي��ة ملبية لهذا الحافز
با�شتمالها على �شعر"تقي الدين ،عمر بن �شاهن�شاه
الأيوبي"ابن �أخ��ي القائد"�صالح الدين الأيوبي
ت  589هـ"بعد ا�ستخراجه و��ش��رح��ه وتخريجه
وتثبيت رواي��ات��ه و�ضبط �أوزان��ه و�إث�ب��ات ما يلزمه
من فهار�س ،وق��د ك��ان في الأ��ص��ل منتقى �شعره،
انتقاه"�أبو اليمن الكندي ت 613هـ" ،و�أدرجه العماد
الأ�صفهاني في خريدته ،و�أنتهز هذه الفر�صة لأهدي
ه��ذه ال�صفحات ل��روح �أ�ستاذنا الجليل الأ�ستاذ
الدكتور"�شكري في�صل"داع ًيا اهلل  -عز وجل -
�أن ي�سبغ عليه �ش�آبيب رحمته ،و�أن ي�سكنه ف�سيح
جناته على عطائه العلمي ،وعلى معاناته في تحقيق
كتاب"خريدة الق�صر"الم�صدر الرئي�س ل�شعر"ابن
�شاهن�شاه الأيوبي".
ربنا عليك توكلنا و�إليك �أنبنا و�إليك الم�صير
د .عبد الرازق حويزي
الطائف في 2013/12/29م
عمر بن �شاهن�شاه الأيوبي (ت 587 - 534هـ)(((:
�أح��د م�ل��وك ال��دول��ة الأي��وب�ي��ة ال��ذي��ن ك��ان لهم
ال��دور ال �ب��ارز ف��ي الحفاظ على �أرك ��ان الدولة"،
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ذو ال�سيف والقلم ،والب�أ�س وال �ك��رم ...له العزم
الما�ضي الم�ضي ،والخلق الرا�ضي الأب ��ي ،يحل
م�شكالت ال�خ�ط��وب ال��ح��وادث ب�ف�ك��رت��ه ،ويحيل
مع�ضالت ال�صروف ال�ك��وارث بفطنته ،وي�ساجل
العظماء ،ويجال�س العلماء"((( بف�ضل ما كان له
من �آراء ر�شيدة ،وقيادة حكيمة ،وهو �أحد رجاالت
الدولة الأيوبية الذين �سهروا من �أجل تر�سيخ الهوية
العربية ،وتعميق �ش�أنها في �أف�ئ��دة وعقول الأم��م
الأخ ��رى ،ول��د ع��ام ( 534ه� �ـ)((( ،وه��و اب��ن �أخ��ي
�صالح الدين الأيوبي ،كان مح ًّبا  -ك�سائر ملوك
بني �أي��وب  -للعلم والعلماء� ،أكثر من مجال�ستهم
والأخذ عنهم ،و�أثاب كثي ًرا منهم ،ونه�ض ب�أعمال
بر ،وم�ساع حميدة ،خلدتها له كتب التاريخ ،كان
على ر�أ�سها االهتمام ببناء دور العلم ،وله اهتمام
بالأدب ،ولكن هذا االهتمام ي�أتي في الدرجة الثانية
بعد اهتمامه ب�أعباء الرعية ،ومقاليد حكم الواليات
التي �أ�سندها �إليه"�صالح الدين الأيوبي ت 589
هـ" ،فقد نظم ال�شعر  -كما يقول العماد الأ�صفهاني
اً
ارتجال على ما تمليه عليه م�شاعره ليتغنى به،
نظمه لنف�سه ،ولم يحترفه للآخرين تك�س ًبا ،فهو في
غنى عن هذا؛ لذا �شغلته الأمور ال�سيا�سية وحروبه
�ضد الفرنج عن معاودة النظر في �شعره لتهذيبه،
وتقويم م�ن��آده ،فنه�ض بهذا العبء �أح��د العلماء
وال�شعراء ،وهو"�أبو اليمن الكندي ت 613هـ"على
ما �سيت�ضح بعد ذلك.
وبحكم دوره ال�سيا�سي المهم اهتمت به كتب
ً
ملحوظا ،وكان مبعث اهتمامها به
اهتماما
التاريخ
ً
مواقفه القيادية والحربية ،ولغلبة الجانب ال�سيا�سي
عليه توارى الجانب الأدبي ،و�شحت الم�صادر التي
�أ�سفرت عن هذا الجانب ،ولكثرة �أخباره التاريخية
تحاول ال�سطور الآتية �أن تعرف به في �إيجاز �شديد
تاركة المجال لمن �أراد التو�سع في الوقوف على
تفا�صيل �أخ�ب��اره ،و�أط��وار حياته �إل��ى الرجوع �إلى
الم�صادر الم�شار �إليها في الإحالة ال�سابقة ،و�إلى ما

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

مقـــاالت

كتبه الدكتور الفا�ضل"ر�شيد عبد اهلل الجميلي"تحت
عنوان":تقي الدين عمر الأيوبي �أمير حماة"(((.
ف�صاحب هذا المجموع ال�شعري هو ابن الأمير
نور الدولة (ت  543هـ)� ،شاهن�شاه بن نجم الدين
�أي��وب بن �شاذي بن م��روان ،ونور الدولة هذا �أخو
ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي ،و�شاعرنا �أخو عز
الدين فرخ�شاه ،والملك الأمجد �صاحب بعلبك،
ول��دي ن��ور ال��دول��ة ،ولهما مكانة في نظم ال�شعر،
حفظتها لهما الم�صادر(.((1
وا�سم �شاعرنا"عمر" ،ولقبه":تقي الدين"،
و"الملك المظفر" ،وكنيته"�أبو �سعيد" ،ويعرف
بـ"�صاحب حماة"( ،((1ولد بالفيوم( ،((1وله فيها،
وفي غيرها من البالد الم�صرية وغير الم�صرية
�أفعال بر م�شهورة( ،((1منها �أنه ا�شترى عام  566هـ
منازل العز وبناها مدر�سة لل�شافعية( .((1يقول"ابن
خلكان" ((1(":وله في �أبواب البر كل ح�سنة ،منها:
مدر�سة منازل العز التي بم�صر ،يقال� :إنها كانت
دار �سكنه ،فوقف عليها وقفًا كثي ًرا ،وجعلها مدر�سة.
وكانت الفيوم وبالدها �إقطاعه ،وله بها مدر�ستان:
أي�ضا ،وبنى
�شافعية ومالكية ،وعليهما وقفٌ جيد � ً
بمدينة ال��ره��ا م��در��س��ة لما ك��ان �صاحب البالد
ال�شرقية ،وكان كثير الإح�سان �إلى العلماء والفقراء
و�أرباب الخير".
تلقى"تقي الدين"العلم على كبار علماء ع�صره،
وفقهائه ،فقد �سمع بالإ�سكندرية من �أب��ي طاهر
ال�سلفي ،و�أبي طاهر �إ�سماعيل بن مكي وغيرهما(،((1
و�سمع عنه بع�ض العلماء ،منهم :و�سمع عنه جلدك
ابن عبد اهلل المظفري بع�ض �شعره( .((1ناب عن
عمه الملك النا�صر �صالح الدين بم�صر مدة في
غياباته( .((1وفي �سنة  582هـ ا�ستدعاه من م�صر
�إل��ى ال�شام ف�أقطعه حماة ومنبج والمعرة وكفر
طاب وميافارقين وجبل جور بجميع �أعمالها( .((1له
مواقف في قتال ال ِف َرنج( ،((2وقد مدحه الأ�سعد بن
مماتي بقوله(:((2

َط � �ي� ��فٌ ��َ�س� َ�ح�� ْر
(م� � ��ن ال� ��خَ � � َف � � ْر)
وال �أ َث � � � � � � � � � � � ْر
ِن� � � � ْل � � � ُ�ت ال � � � َوط � � � ْر
ل � �ي � � ِل� ��ي ال� ��� َّ��س� �ق� � ْر
وال � � َ� ��س� � � � َم� � � � ْر
ف�� � �ل� � ��م َه� � � � َ�ج � � � � ْر
ه � � � ْ�ل ِم � � ��ن َق � � � � َ�د ْر
�� َ��ش � �ي � �ب� ��ي َظ� � � َه� � � ْر
ب� � ��ل م� � ��ن خَ � � َ�ط� � � ْر
ث� � � � � � � َّ�م ز ََج � � � � � � � � � ْر
ل � � � َّم� � ��ا اق�� � � � َت� � � � َ�د ْر
(اب � � ��ن ال� � َّ�ظ � � َف � � ْر)
َز�أَ ْر)
(ل � � �ي� � ��ثٌ
(�إذا اخ�� َت���َ��ص�� ْر)
(�أع� � َ�ط� ��ى ال� �ب � َ�د ْر)
(ث � � ��م اع� � � � َت � � ��ذَ ْر)
(�إل � � ��ى ال � َ�ح � َ�ج� � ْر)
(ب � � � ��لِ ال� � � َّث� � � َم� � � ْر)
(ق � �ل� � َ�ت :ال�� � � � ُّد َر ْر)
(خ� �ل�� َ�ت ال � ِ�ح� � َب� � ْر)
(�� َ��ص� � َّ�م ال��ب���� َ�ش�� ْر)
(ف� � �ك � � ْ�م �أ�� � َ ��س � � � ْر)
(ف�� �ل� ��ا َم� � � � َق� � � � ّر)
(ذات ال� �� �َّ�ش� � َر ْر)
ُ
(�إذا اع � � َت � � َك � � ْر)
(�أو ان� � � َه� � � َم� � � ْر)
(�� � َ ��س� � ��ا َء و� � َ��س� � � ّْر)
(خَ � � �ي� � � ُرا و�� َ��ش�� � ّْر)
(م� �ن���ه ال � � َّن� � َ�ظ � � ْر)
(�إذا َظ � � � َه � � � ْر)
ك � � � ��م ِل� � � � ُع� � � � َم� � � � ْر

وا َف � ��ي ��َ�س� َ�ح � ْر
ث�� � � � � � َّ�م َن�� � � � َف�� � � � ْر
ف� � �ل� ��ا خَ � � � � َب � � � � ْر
ول � � � � ��و � � َ ��ص� � �ب� � � ْر
ف � � �ي� � ��ا َق � � � � َم � � � � ْر
ط� � � ��الَ ال� �� �َّ�س� �ه� � ْر
�إال ال� � � ِف� � � َك� � � ْر
و ِل� � � � � � � ْ�م غَ � � � � � � َ�د ْر
ُي� �ن ��جِ ��ي ال� � َ�ح� ��ذَ ْر
ال م�� � ��ن ِك� � �ب� � � ْر
ري� � � � � � ٌم خَ � � � َ�ط � � � ْر
ه� �ل� � ّا اغ�� � َت�� � َف�� � ْر
(م � �ث� ��ل ُع� � � َم� � � ْر)
( ِن � � ْع� � َ�م ال � � � � َو َز ْر)
(ب � �ح � � ٌر زَخَ � � � � ْر)
(�أو اق��ت���َ��ص�� ْر)
(م� �ث ��ل ال��م� َ�ط�� ْر)
(ول � � � ��و َن�� � َ�ظ� � � ْر)
(�أب� � َ�دى ال�� َّز َه�� ْر)
(و�إن � َ��ش� � َع� � ْر)
(و�إن ن� � � َث� � � ْر)
( َن� � � َه � ��ى �أَ َم� � � � � ْر)
(ك� � ��فُّ ال� � ِغ� � َي� � ْر)
ِ
(ع� � ْل � ً�ج ��ا ك� � َف� � ْر)
(�إ َّال �� َ��س � � َق � � ْر)
(م� � � ِل � � ٌ�ك َب � � َه � � ْر)
َ
(ل� �ي� � ُل ال� � � َغ� � � َر ْر)
(د ٌم ه� � � َم� � � ْر)
(ن� �ف� � ًع ��ا و��َ��ض� � ْر)
(ك� � ��م اع� �ت� � َب� � ْر)
( َف �� َ��ض� َ�ل ال�� ِّ��س� َي� ْر)
ق � � ��ال ال � � َب � ��� َ��ش � � ْر

يـــوم �أغــ ْ ّر
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ويبدو �أن �أوالده قد �سلكوا منهجه في االهتمام
بالجانب العلمي ،فكان منهم ال�شاعر ،وكان منهم
العالم ،فمن �أوالده� :سعد الدين �شاهن�شاه ( ،((2ونور
الدين �شاهن�شاه ،وتقي الدين م�صطفى ،والملك
المن�صور نا�صر الدين محمد ( ،((2فقد وقفت على
ابن له ،يجيد نظم ال�شعر� ،أتى"ابن ال�شعار"على
ترجمته ،و�أزج ��ى ن�م��اذج م��ن �شعره ،وا��س��م هذا
ال�شاعر":عبد الرحيم بن عمر بن �شاهن�شاه"(،((2
�أما ابنه محمد بن عمر ،الملك المن�صور (ت 617
هـ) �صاحب حماة بعد والده ،فقد كان له باع طويل
في الت�أليف ،و�صلت �إلينا بع�ض م�ؤلفاته ،وهذا �أثر
من �آث��ار اهتمامه البالغ بالجانب العلمي ،فتروي
الم�صادر �أنه كان في خدمته مائتان من الفقهاء
والعلماء والأدب ��اء والنحاة والم�شتغلين بالحكمة
والمنجمين والكتاب� ،أخ��ذ العلم عن"�أبي طاهر
ال�س َلفي"بالإ�سكندرية� ،ألف كت ًبا كثيرة ،منها:كتاب
ِّ
(((2
في التاريخ مرتب على ال�سنين  ،ومما و�صل �إلينا
من نتاجه :كتاب م�ضمار الحقائق و�سر الخالئق
حققه ون�شره بم�صر ح�سن حب�شي ،و�إخبار الملوك
ون��زه��ة المالك والمملوك ف��ي طبقات ال�شعراء،
حققه ون�شره بالعراق ناظم ر�شيد  .وف��ي مكتبة
الي�ب��زك برقم ( )606مخطوط كتابه المو�سوم
بـ"درر الآداب ومحا�سن ذوي الألباب" ،ويوجد
المخطوط في الرابط الآتي:
http://majles.alukah.net/t118543/

وق��د اختلف العلماء في تحديد وفاته ،فقيل:
�إنه توفي عام ( 585ه�ـ)( ،((2وقيل� :إنه توفي عام
( 587ه � �ـ)( ،((2وكما اختلفوا ف��ي تحديد العام
أي�ضا في تحديد اليوم من ال�شهر الذي
اختلفوا � ً
�أجمعوا عليه ،فقال بع�ضهم� :إن��ه توفي ي��وم 10
من رم�ضان ،وقال ابن تغري بردي� :إنه توفي يوم
 10من رم�ضان ،وقال بع�ضهم� :إنه توفي يوم 19
من ال�شهر نف�سه ،وف��ي وفاته يقول"�أبو �شامة ت
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665هـ) ((2(":وفيها �( -أي في �سنة  587هـ) -
ي��وم الجمعة تا�سع ع�شر رم�ضان كانت وف��اة تقي
الدين عمر ابن �أخي ال�سلطان وهو على محا�صرة
منازكرد وكان  -كما تقدم  -قد توجه �إلى بالده
التي زاده �إياها ال�سلطان وراء الفرات فامتدت عينه
�إلى بالد غيره وا�ستولى على ال�سويداء وعلى مدينة
حاني وعزم على ق�صد خالط وك�سر �صاحبها �سيف
الدين بكتمر وتملك معظم تلك البالد ثم �أناخ على
مناز كرد يحا�صرها ومعه ع�ساكر كثيرة ف�أناخت
بج�سده المنية ب�سبب مر�ض اعتراه وزاد �إل��ى �أن
بلغ منه المراد و�أخفى ولده الملك المن�صور وفاته
ورحل عن البلد المح�صور وفاته وعاد به �إلى البالد
التي في يده وعجب النا�س من حزمه وعزمه وثباته
وجلده".
ومهما يكن من �أمر هذا االختالف ف�إنه يمكن
االطمئنان �إل��ى �أن��ه توفي ف��ي �شهر رم�ضان عام
( 587هـ) ((2(،بعد انت�صاره على �سيف الدين بكتمر
�صاحب خالط بيومين بعد مر�ض �أ�صابه( ،((3ونقل
�إلى حماة ودفن فيها(.((3
ديوانه ومكانته ال�شعرية:

كان لعمر بن �شاهن�شاه ديوانه �شعر� ،أتى"العماد
الأ�صفهاني ت  579هـ"على ذك��ره ،وق��ال� :إن��ه لم
ينقح ،فعكف عليه"�أبو اليمن الكندي ت 613هـ"،
واختار منه �أروع ما فيه ،و�أعمل قلم التهذيب وملكة
التنقيح ،ويد التن�سيق فيما وقع عليه اختياره ،ثم
قدمه ل�صاحب هذا الديوان رغبة في التقرب �إليه،
وقد وقع"العماد الأ�صفهاني"على هذا االختيار،
ف�أورده في كتابه خريدة الق�صر ،فجاء مرت ًبا وفق
القوافي على حروف المعجم ،قال العماد م�شي ًرا
�إلى هذا في ترجمة لل�شاعر( ":((3ولكثرة امتزاجه
خف�ضا ون�ص ًبا
بهم نظم ال�شعر طب ًعا ،ولم يميزه ً
ورف� ًع��ا ،ف ��أراد ت��اج الدين الكندي �أن يتقرب �إليه

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

بتهذيبه فانتقى منه مئتي ٍ
بيت على حروف المعجم
وترتيبه" ،وقد لفتت هذه االختيارات نظري منذ
ب�ضع �سنين� ،أثناء جمعي ل�شعر"ابن �شم�س الخالفة
ت  622هـ" ،وذلك بت�صفحي كتاب خريدة الق�صر
وجريدة الع�صر ،الذي �أوقفني على هذه االختيارات
أحدا اعتنى بها في ديوان
النادرة التي لم �أعرف � ً
م�ستقل ،ورب�م��ا يكون هناك م��ن اعتنى بها دون
علمي.

( 584هـ)� ،أي �أن ال�شاعر كان معا�ص ًرا لمحمد.
ومنها :ذكر ال�شاعر ا�سمه في النتف والمقطعات
ذوات الأرقام.)40 ،39 ،37 ،8( :

مقـــاالت

�أم��ا عن مكانة ال�شاعر ال�شعرية وطبيعة هذا
المجموع ال�شعري فقد �أف���ص��ح عنهما"العماد
الأ�صفهاني ت  597هـ"و"�أبو اليمن الكندي ت
613هـ"في �شيء من المبالغة ،قال الثاني منهما
في مقدمة ما اختاره من �شعره":جمعت من �شعر
المولى تقي ال��دي��ن م��ا ع��ذب لفظه وراق معناه،
و�أخ ��ذ م��ن ال�ج��زال��ة ب �ط� ٍ
�رف ،وتم�سك م��ن الرقة
ب� ٍ
أهداب ،فجرى من القلوب والأذهان ،مجرى الدم
في الأب��دان ،يلج الآذان ،بال ا�ستئذانٍ ؛ هذا على
معني بقول ال�شعر عناي ًة �شاعر ،بل هو
�أن��ه غير ٍ
في�ض القريحة والخاطر ،وم��ا �أ�شبهه �إال ب�سيف
ال��دول��ة اب��ن ح�م��دان واب��ن عمه� ،أو ع�ضد الدولة
ابن بويه و�أقاربه ،ف�إن ه�ؤالء الملوك كانوا على ما
خ�صوا به من علو ال�شان ،و�أوت��وه من �سعة الملك
وال�سلطان ،يتفرغون للكتب ،ويت�شاغلون ب��الأدب،
وي�ؤثرون مجال�سة العلماء ،على منادمة الأم��راء،
ويقولون الأبيات ،فيما يعر�ض لهم من الحاالت،
ويتفق لهم من الت�شبيهات .ومثل هذا المع�شر كان
�سبب قوله ال�شعر ،ف�إنه لما ا�ستكثر من مجال�سه
الف�ضالء ،وا�ست�أثر بمعا�شرة الأدب��اء و�صلت �إلى
�سوق رغبته من معادن المحا�سن لطائف الطرف،
وخدم من جواهر الخواطر بطوائف التحف� ،أحب
�أن يك�شف لهم قناع الكتمان عن وجه الم�ساهمة
في الف�ضائل المتقرب بها �إليه ،وينخرط معهم
ف��ي �سلك الم�شاركة ف��ي نتائج القرائح المزلفة
لديه ،فجرى في هذا الم�ضمار بره ًة حلت مجانيها
لجانيها ،ولذت معانيها لمعانيها ،ثم �شغلته �ش�ؤون
العلياء ،بما عني به من �إ�صالح الدهماء ،فترفع
عن قول ال�شعر طبعه ،ولم ينب عن ا�ستعذاب �شربه

وظ��ل م��ا �أورده"العماد الأ�صفهاني"مرج ًعا
رئي�سا لمن �أتى بعده ،فكررت ن�صو�ص غير قليلة
ً
في الم�صادر المت�أخرة� ،أفادت في تخريج ال�شعر
وتوثيقه ،وتثبيت رواياته ،وال �أخفي �س ًّرا �أن ال�شك
ت�سرب �إل��ى نف�سي في بداية الأم��ر من ن�سبة هذا
ال�شعر لل�شاعر ،بيد �أن ه��ذا ال�شك تبدد عندما
وجدت بع�ض الم�صادر وقد انفردت بالقليل ج ًّدا من
الن�صو�ص ،وبوجود دالئل �أخرى منها� :أن ال�شاعر
�أن�شد المقطعة الآتية(:((3
����ب ِب���� َ���ش ِّ
� -1إن خ َ
���ط ُح��� ِّب��� ُك��� ُم
����ا�����ض َق���� ْل ٌ
ف�����������إ َّن ق���ل���ب���ي ال�����غ�����ري ُ
����ج ِ����ج
�����ق ف�����ي ال���� ُّل َ
 -2ق����ل����ب����ي َج������ن������ى َق������ ْت������لَ������ه ِب�������غِ������� َّرتِ������� ِه
ف�����م�����ا ع�����ل�����ى ق������اتِ������ ِل������ي������ه مِ ������������نْ َح��������� َرج
للعماد الأ�صفهاني.
ومنها :كتابته ال�شاعر النتفة الآتية �إلى"محمد
ابن �أ�سامة بن منقذ"
����ب ب�����ي و َق����� ْل����� ِب�����ي َي��� ْق�ل�ا
َن����������� َز َل ال����� َّ����ش���� ْي ُ
ُه َوعَ��������� ْي��������� َن���������ي َت����������������� َو ُّد �أ َّال َت��������������� َرا ُه
ُث���� َّم �أَ� ْ���ص��� َب ْ���ح���تُ َخ��ائِ�� ًف��ا مِ ����نْ فِ����� َراق ال�شـ
ـ�������ش��� ْي���بِ �أَ ْب������كِ������ي �أَ ْن ال َي�����حِ ����� َّل � ِ����س����وا ُه
وم�ع��روف �أن �أ�سامة بن منقذ ه��ذا توفي عام
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فكره وال �سمعه ،وال ك�ست بحمد اهلل لديه للف�ضائل
�سوقٌ ،وال ازدحمت على غير فنائه للرجاء �سوقٌ.
وهذه الملح ت�صلح �أن تكون للحمام �أطوا ًقا ،وللبزاة
ال�شهب �صدو ًرا ،وللطواوي�س �أهلة جلو ٍة ،وللظباء
الغيد �سوالف ،وللعذارى الح�سان نهو ًدا ،وللحدق
ٍ
غمزات".
المالح
وق ��ال الأول� ((3(":أي ق ��د ٍر ل�ن�ه��ود ال�خ��رائ��د
وعقود الفرائد مع هذه القالئد والفوائد ؟ �أين در
الأ�صداف من غرر الأو�صاف ؟ و�أين نوار الحدائق
من �أنوار الأحداق ؟ و�أين �صدور ال�شهب من �شهب
ال�صدور؟ و�أين جلوة الطاوو�س من خلوة العرو�س؟
و�أين مطوق الحمام من ذوق الغرام ؟ و�أين ال�سمك
م��ن ال���س�م��اك؟ ...ق��د كلل ال�ت��اج ت��اج ف�ضله بهذه
الجواهر ال��زواه��ر ،و�سجل ب�إثبات نتائج خاطر
هذا الملك الخطير �أنه ال خطر لخواطر المعاني
أي�ضا عنه وعن �شعره ((3(":هذا
بالخواطر" ،وقال � ً
هو ال�سحر الحالل ال ك��ذب ،والبحر ال��زالل الذي
عذُ ب ،والقهوة المباحة ،والروح الذي بقربه الروح
والراحة ،ي�ضن بديوانه ،ترف ًعا عن �شانه ،فال�شعراء
من خدامه ،والف�ضالء من فوا�ضله و�إنعامه".
�شعر عمر بن �شاهن�شاه الأيوبي
[قافية الألف املق�صورة]
()1
[من َّ
الطويل]
وقال			:
َ -1حلَ ْفتُ بما َي ْحوي َ
من الد ِّْع ِ�ص مِ ْر ُطها
َوبا ْل ُغ ْ�ص ِن ُغ ْ�ص ِن ا ْل�� َق�� ِّد مِ ْنها �إذا ا ْن َثنى
 -2ل��� َق��� ْد َق���� َّد َق�� ْل��ب��ي َق���دُّ ه���ا َولِ��ح ُ
��اظ��ه��ا
َف�لا َت ُطلبوها ب��ي َف َ��ط�� ْرف��ي ا ّل���ذي َجنى
ال�����ش��رح )1( :ال� ِّ�د ْع ����صِ :ق� ْ�ط � َع � ٌة ِم � َ�ن ال � َّر ْم��لِ
ُم ْ�ست َِدي َرةٌ .تاج العرو�س 580/17
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(َ )2ق � َّد :قطع .وال � َق � ُّد :ال�ق��وام .ت��اج العرو�س
.13 ،11/9
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .110
()2
[من الخفيف]

وقال:
� -1أَ ُت�����ران�����ي مِ �����نْ َب��� ْع���دِ ُب���� ْع����دِ َك �أَهْ �����وى
������ظ �أَ ْح���������وى
�أَهْ ������ َي������ ًف������ا ف�����اتِ����� َر ال������ َّل������واحِ ِ
 -2ال َو َم������نْ � َ���س��� َّل َ
���ط ا ْل����� َغ�����را َم عَ���لَ���ى َق�� ْل��ـ
ـ�����بِ مُ����حِ ���� ّب����ي َ
����ك :ال � َ����س����لَ���� ْو ُت َف������أَهْ �����وى
ال�����ش��رح� )1( :أح ��وى :م��ن ال� ُ�ح � َّوةُ��ُ � :س� ْم��ر ٌة في
ال�شَّ َف ِة .تاج العرو�س .497/37
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .111
[قافية الهمزة]
()3
وقال من ق�صيدة في مدح عمه"�صالح الدين
الأيوبي"[ :من الكامل]
َ -1د ْع ُم�� ْه َ��ج�� َة ال�� ُم��� ْ��ش��ت��اقِ َم��� ْع �أَهْ ��وائ��ه��ا
َي����ا الئ��م��ـ��ي م���ا �أَ ْن��������تَ مِ �����نْ ُن��� َ��ص��ح��ائِ��ه��ا
منها:
َ -2م���نْ ُم ْ��خ�� ِب�� ٌر َع ّني" َن ِ�ضي َر َة" �أَ َّن��ن��ي
�����س ال���� َّ���ش��� ْوقِ َن ْ���ح��� َو ِل��ق��ائ��ه��ا
�أَ ْز َج����� ْي�����تُ عِ �� ْي َ
 -3لهلِ ِ َل��� ْي���لَ��� ُت���ن���ا و َق�������� ْد َط���لَ��� َع���ـ���ـ���تْ َل��ن��ا
����اح���� ًة ك�����ا ْل����� َب����� ْد ِر َب����� ْي َ
�����ن نِ�����س��ائِ��ه��ا
َو� َّ����ض����ـ����ـ َ
 -4ج�����ا َءتْ ِب��ك ْ���أ ٍ���س مِ ���نْ � َ��ش��ه ِِّ��ي ُر���ض��ا ِب��ه��ا
ُت����������� ْزري ِب�����لَ����� َّذ ِت�����ه�����ا عَ�����لَ�����ى � َ���ص��� ْه���ب���ا َئ���ه���ا

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

ومنها:
� -5أَ ْف���� َن���� ْي����تُ َن�� ْف�����س��ـ��ي َح���� ْ���س���ـ��� َر ًة َو َت����لَ����دُّ دًا
ف����ي���� َم����نْ َت�������زا َي������� َد ب�����ي �أَل������ي������ ُم َج���ف���ائ���ه���ا

التخريج:

خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .86 - 85
و�إخ�ب��ار الملوك ونزهة المالك والمملوك في
طبقات ال�شعراء  357 - 356ما عدا البيت الخام�س.

ومن مديحها:
 -6جا َء ْت َك �أَ ْر ُ
ْ�س َت ْخ ُط ُب ناك ًِحا
�ض ا ْل ُقد ِ
َي����ا ُك��� ْف����أَه���ا َم����ا ا ْل����� ُع����� ْذ ُر َع�����نْ عَ��� ْذارئ���ه���ا

والأبيات  9 - 6 ،1في مفرج الكروب في �أخبار
بني �أيوب .237 - 236/2

ُ -7ز َّف����تْ �إ َل��� ْي َ
و����س خِ ���� ْد ٍر ُت ْج َتلى
���ك عَ��� ُر َ
�����ن َ�أ ْع������ ُب������دِ ه������ا و َب������ ْي َ
َم������ا َب����� ْي َ
������ن �إِم���ائ���ه���ا

والأبيات  9 - 6في الوافي بالوفيات .485/22
والأبيات  9 - 6 ،1في كنز الدرر وجامع الغرر
. 91/7

����ن ُخ��� ْذه���ا غ�����ا َد ًة
� -8إي������ ٍه � َ���ص�ل�ا َح ال���� ّدي ِ
ِب���� ْك���� ًرا ُم����ل ُ
����وك ا َلأ ْر� ِ���������ض مِ �����نْ ُر َق��ب��ائِ��ه��ا

[قافية الباء]
()4

مقـــاالت

���ج���م���ا ِل���هَ���ا َق����� ْد َر َّد ُه
َ -9ك����� ْم خ����اطِ ����بٍ ِل َ
�������س مِ �����نْ �أَ ْك���ف���ائ���ه���ا
َع�����نْ َن��� ْي��� ِل���ه���ا �أَ ْن َل��� ْي َ

ال�سريع]
[من َّ

وقال:
َ -1ق������� ْد َف�������از َم�������نْ �أ� ْ�����ص����� َب����� َح َي������ا ه������ذِ ِه
����س����اب
َو َذ ْن�������� ُب�������� ُه َو� ْ�����ص����� ُل ِ
�����ك َي���������� ْو َم ا ْل����حِ ����� ْ
������ج������ن������ ُة َم���������نْ َح��� َّل���ه���ا
َ -2ك����������أَ َّن���������كِ ا ْل َّ
�������ذاب
�������م ا ْل������� َع ْ
ن��������ا َل �أَم��������ا ًن��������ا مِ ��������نْ �أَل�������ي ِ
التخريج:

ال��رواي��ة )6( :ورد البيت ال�ساد�س في مفرج
الكروب ،وكنز الدرر برواية":من عذرائها".
( )7وورد البيت ال�سابع في الوافي بالوفيات
برواية":زفت عليك" ،وورد ف��ي ك �ن��ز ال ��درر
برواية":خدر تنجلي".

خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .87والوافي بالوفيات .487/22

( )8وورد البيت الثامن ف��ي م�ف��رج ال�ك��روب
برواية":من رفقائها" ،وورد ف��ي ك�ن��ز ال ��درر
برواية�":إيه فخذها عاتق بكر فقد * �أ�ضحت"...

()5
[من المديد]

وقال			:
راح�������������ا �أُري����������������� ُح ِب����ه����ا
ِ -1ا� ْ������س������قِ������ن������ي ً
�����ج�����ت�����ي مِ �����������نْ � ِ���������ش��������� َّد ِة ال����� َّت����� َع�����بِ
ُم����� ْه َ
������ج������ ِر َد� ْ������س������ َك������ َر ٍة
َ -2ن������� َ������ش�������أَتْ ف�����ي حِ ْ
�������ح�������بِ
َو َغ������������ َذ ْت������������ه������������ا د َّر ُة ال�������� ُّ�������س ُ

( )9وورد البيت التا�سع في مفرج الكروب ،وكنز
الدرر برواية":كم طالب".
ِي�ض ُيخَ ا ِل ُط
ال�����ش��رح )2( :العي�س :ا ِلإب � ُ�ل الب ُ
ا�ضها �شي ٌء من ُ�شقْر ٍة .تاج العرو�س.297/11
َب َي َ
( )5ت�ل� َّدد :تلف ََّت يمينًا وي���س��ا ًرا ت�ح� ُّي� ًرا .تاج
العرو�س .137/9

َ�صرِ َحو َله
ال�شرح )2( :ال َّد ْ�س َك َرةِ :بنَا ٌء كالق ْ
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�وت َوم��ن ��از ُِل ل�ل��خَ � َ�دم وال� َ�ح���َ�ش��م .ت��اج العرو�س
ب � ُي� ٌ
 ،293/11ود َّر ُة ال��� ُّ�س� ُ�ح��بِ  :كثرة �أم �ط��اره��ا .تاج
العرو�س .281/11
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .86
()6
[من َّ
الطويل]

وقال			:
َ -1ذ َخ���� ْر ُت���� ُك���� ُم ل���ي عُ������� َّد ًة ع�����ا َد َك��� ْي��� ُده���ا
������ي ف�����ك�����ا َن�����تْ ل�����ي �أَ� َ�������ش������� َّد ُم���������ص����ابِ
عَ������لَ َّ
َ -2ظ�� َن�� ْن��تُ ِب��� ُك��� ُم َظ����نَّ ا ْل�� َف��ت��ى ِب��� َ��ش��ب��ا ِب�� ِه
َف ُ���خ��� ْن��� ُت��� ْم ك��م��ا خ�����ا َن ا ْل َ���ح���ب���ي ُ���ب � َ��ش��ب��اب��ي
ِ -3وم�� ْن�� ُت�� ْم فِ�� ْم�� ُل��ت�� ْم َن ْ��ح�� َو َغ�� ْي��ري َت�� َع ُّ��م��دًا
ُ
�����ح����� ُّب����� ُك����� ُم � َ�����ش����� ْه����� ٌد ُي
������������داف ِب���������ص����ابِ
َف ُ
����ي �أ� ْ���ش��� َت���ف���ي ِب��عِ��ت��ا ِب�� ُك�� ْم
� -4أُع���اتِ��� ُب��� ُك��� ْم ك ْ
���ج���ديِ���ه َف���� ْ���ض��� ُل عِ ���ت���ابِ
وم������اذا عَ�����س��ى ُي ْ
ال�����ش��رحِ )3( :منتم :كذبتم ،و ُي��داف :يخلط،
رب ِمن ال�شَّ جر ال ُم ِّر .تاج العرو�س
وال�صاب�َ :ض ٌ
.399/28 ،310/23 ،141/36
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .87
()7
[من َّ
الطويل]

وقال			:
ُ -1ي���ع���اتِ��� ُب���ن���ي َق��������� ْو ٌم َي��� ِع���ـ���ـ��� ُّز عَ���لَ��� ْي���هِ��� ُم

ال�سبا�سِ بِ ؟
َم�سيرِيَ  :ما هذا ُّ
ال�سرى في َّ
َ -2ف�� ُق�� ْل��تُ َل�� ْه�� ُمُ :ك�� ُّف��وا ف َما َو َك�� َف��تْ َل ُك ْم
ُج����ف ٌ
����ون َوال ُذ ْق����� ُت����� ْم فِ�������را َق ا ْل���ح���ب���ا ِئ���بِ
ال�س َرى :ال�سير بالليل ،و�سبا�سب:
ال�شرحُّ )1( :
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جمع �س ْب َ�سب :وه��ي ال � َم � َف��ا َز ُة وال� َق� ْف� ُر �أَو ا َلأ ْر� �ُ�ض
ال ُم ْ�س َت ِو َي ُة ال َب ِع َيد ُة  .تاج العرو�س .40/3 ،261/38
( )2وكفت� :سالت .تاج العرو�س .480/24
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .87وال��واف��ي بالوفيات .486/22
ومفرج الكروب في �أخبار بني �أيوب .237/2
()8
		

[من َّ
الطويل]

وقال:
��َ � -1ض ٌ
�لال لِهذا ال��دَّهْ �� ِر ك�� َم َزاد ناق ًِ�صا
����اب � َ��س�� ْم��ع��ي ف��يِ��ه َل��� ْف ُ
���ظ ُم�����ؤَ ِّن����بِ
َوك����� َم ن َ
َ -2وال ُب����� َّد ل���ي مِ �����نْ َو ْق����� َف����� ٍة عُ��� َم��� ِر َّي��� ٍة
ِب�� َق�� ْل��بٍ َ���ش��دي��دِ الأ� ْ���س��� ِر َغ��� ْي��� ِر ُم�� َق�� َّل��بِ
َ -3ت����رى َر ُج��ًل��اً ال ك���ال��� ِّرج���الِ ِب��� َ��س�� ْي��فِ�� ِه
ُي َ��ط��هِّ�� ُر َو ْج����� ُه الأ ْر ِ
�������ض مِ ���نْ ك��� ِّل ُم��� ْذ ِن���بِ
ال�������ش���رح :ف��ي ق��ول ال�شاعر":عمرية"تورية،
فالمعنى القريب يكمن في مواقف عمر بن الخطاب
 ر�ضي اهلل تعالى عنه  ،-والمعنى البعيد المق�صوديكمن في وقفة ال�شاعر نف�سه؛ حيث �إن ا�سمه"عمر".
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .88
()9
[من َّ
الطويل]

وقال		:
����ح���� َّب���� ُة مِ ��� ْث��� ِل���هِ��� ْم
���������ب ل����ي �إلاّ َم َ
َوال َذ ْن َ
و َل� � � ْو �أَ ْن ��َ��ص �ف��ون��ي َل� � ْ�م َي� � ُك � ْ�ن ُح� � ّب� � ُه � ْ�م ذَ ْن �ب��ي
التخريج :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية
ق�سم �شعراء ال�شام .88

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

ال�����ش��رح� )2( :شحطوا :ب � ُع��دوا .ت��اج العرو�س
.298/19

()10
[من المن�سرح]
وقال:
 -1هَ������اتِ ا� ْ���س���قِ���ن���ي َق����� ْه����� َو ًة ُم َ�����ش�� ْع َ�����ش�� َع�� ًة
ِ�����������ب مِ َ
��������ن ال������ َّذهَ������بِ
ف�����ي َك������أْ� ِ�����س�����ه�����ا ذائ ٌ
ْ � -2إن ن���ا� َ���س��� ُب���وه���ا ك��� َي��� ْم���ا ُت���ج���ي��� َب���هُ��� ُم
َ�������ن ال��� َّن���� َ���س���بِ
ق�����ا َل�����تْ ����َ � :س���� ُل����وا �آ َد ًم����������ا ع ِ

التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .88 - 87والوافي بالوفيات .487/22
[قافية ال َّتاء]
()13

ال�شرح )1( :م�شع�شة :من �شَ ْع�شَ َع ال�شي َء :خَ َل َط
ع�ض ،وال ُم�شَ ْع�شَ َعة :الخَ م ُر التي �أُرِقَّ َم ْز ُجها.
َب ْع َ�ضه ب َب ٍ
تاج العرو�س .277/21

[من َّ
الطويل]
وقال		:
�أُ� َ����س����ا ِل���� ُم دَهْ �������رِي َم����ا َح��� ِي��� ْي���تُ َو� ْإن َغ���دا
ُي����ح����ا ِر ُب����ـ����ـ����ن����ي ف�����ي ُخ���� َّل����ت����ي َو�أَخِ ����� َّل�����ت�����ي

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .88

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .89
[قافية ال َّثاء]

()11
[من َّ
الطويل]

وقال:

مقـــاالت

()14

 -1ول���� َّم����ا ر�أي��������تُ ال�������ش���ي َ���ب ل����� َّم ب��ل�� َّم�� ِت��ي
َر َف���� ْ���ض���تُ ال�� َّت��� َ��ص��اب��ي وان��� َت���ه ُ
َ���رت � َ��ش�� َب��اب��ي
 -2و ُق�� ْل��تُ ل��ه� :أق�ص ْر فقد ُق ُ�ص َر المنى

[من الب�سيط]

وقال			:
َ -1م��نْ ل��ي ِب���أَ� ْ��س�� َم�� َر َم ْ��ح��ج��وبٍ ِب���أَ� ْ��س�� َم�� ِر ِه
��ظ مِ �� ْن�� ُه ال��� ِّ��س ْ��ح�� ُر َم�� ْن��ف ُ
��وث
وف���ي ال�� َّل��واحِ ِ
الح�سن َم��ا ْا�ش ُت َّق �إ َّال مِ ��نْ مَحا�سِ ِن ِه
ْ -2
َوفِ��� ْع��� ُل��� ُه ف���ي ا ْل���هَ���وى ِب���ا ْل��� ُق��� ْب ِ���ح َم�� ْب��ث ُ
��وث
�ص ا ْل ُح ْ�س َن في �أَ َحدٍ
يو�س ُف َن َّ
ْ �-3إن كا َن ُ

�������ب َو َر َب������اب������ي
وح�����������ا َل ِب����� َع�����هْ�����دِ ي َز ْي������� َن ٌ
َ
ال�����ش��رح :زينب وال��رب��اب :م��ن �أ��س�م��اء الن�ساء
الم�شهورة في غزل عدد من ال�شعراء.
ال��ت��خ��ري��ج :مخطوط ال�ب��در ال�سافر ف��ي �أن�س
الم�سافر ج  ،2الورقة .42

َف ُ��ح��� ْ��س�� ُن�� ُه مِ ��� ْن��� ُه دُو َن ا ْل َ���خ��� ْل���قِ َم������ ْو ُر ُ
وث
ال�����ش��رحَ )1( :منْفوثُ  :من ال َّنفْث :وه��و ِ�ش ْب ُه
ال َّنف ِْخ يكون في ال ُّر ْق َية وال ِريقَ معه ،ف�إِن كان معه
رِي ٌق فهو ال َّتفْل .تاج العرو�س .373/5

()12
[من الب�سيط]
وقال		:
�����س َي�� ْن�� َق�� ِل ُ��ب
َ -1ق�� ْل��ب��ي َو� ْإن عَ���� َّذ ُب����و ُه َل�� ْي َ
���ب َق���� ْو ٍم َم��ت��ى م��ا عَ��� َّذب���وا عَ�� ُذ ُب��وا
َع���نْ ُح ِّ
را���ض �إذا َ�سخِ طوا دانٍ �إذا َ�ش َحطوا
ٍ -2
ِ���ي � ْإن � َ��ش ُّ��ط��وا و� ْإن َق�� ُرب��وا
هُ ��� ُم ا ْل�� ُم��ن��ى ل َ

(َ )3ن�� َّ��ص الح�سن� :أي منتهاه .ت��اج العر�س
.180/18
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
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بداية ق�سم �شعراء ال�شام .89
()15
[من الوافر]
وقال من قطعة �أولها:
ل َمنْ ِد َم ٌن ب�أ ِْعلى َ
الخيفِ ُ�ش ْع ُث
منها:
����ن
� -1إذا َح������ ُّث������وا َم�����ط�����اي�����اهُ ����� ْم لِ���� َب���� ْي ٍ
������ح ُّ
������ث
َف�����������س�����ائِ����� ُق�����ه�����ا لأَ ْح�������������ش������ائ������ي َي ُ
ومنها:
َ -2ق���ت���ي��� ُل��� ُك���م َو َح�������� ِّق ا ْل����� َو� ْ�����ص�����لِ � َ���ص���الٍ
َج����ح����ي���� َم ال�����هَ�����ج����� ِر َف������ا ْب������ ُك������وه َو َر ُّث�����������وا
َ -3ج���دي���دًا ك����ا َن َح��� ْب��� ُل ال��� َو� ْ���ص���لِ دَهْ ���� ًرا
���ح���ب��� ُل ال���� َّ���ص��� ْب��� ِر َر ُّث
َ�����ج����� ُروا َف َ
َف���� ُم���� ْذ ه َ
ُ -4ف�������ؤا ُد ال��� َّ��ص ِّ��ب ف��ي ال���ه ْ���ج���رانِ َم�� ْي��تٌ
و َو� ْ�������ص������� ُل������� ُك������� ُم ل�������ه َن������ ْ�����ش�����ـ����� ٌر و َب������� ْع ُ
�������ث
ال�شرح :الخَ ْي ُفَ :ما ا ْن� َ�ح� َ�د َر عن ِغ َل ِظ ال َْج َبلِ ،
وار ْت � َف� َع عن َم ِ�سيلِ ا ْل� َم��ا ِء  ...ومنه ُ�س ِّم َي َم ْ�سجِ ُد
نى ،و ُك ُّل ُه ُب ٍ
وط وا ْر ِتق ٍَاء في َ�سف ِْح َج َبلٍ :
الخَ ْي ِف ب ِِم ً
خَ ْيفٌ  .تاج العرو�س .295/23
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .90 - 89
[قافية اجليم]
()16
[من المن�سرح]
وقال			:
����ب ِب���� َ���ش ِّ
� -1إن خ َ
���ط ُح��� ِّب��� ُك��� ُم
����ا�����ض َق���� ْل ٌ
ف�����������إ َّن ق���ل���ب���ي ال�����غ�����ري ُ
����ج ِ����ج
�����ق ف�����ي ال���� ُّل َ
 -2ق����ل����ب����ي َج�����ن�����ى َق����� ْت�����لَ�����ه ِب������غِ������ َّرتِ������ ِه
ف�����م�����ا ع�����ل�����ى ق�����اتِ����� ِل�����ي�����ه مِ �����������نْ َح��������� َرج
�آفاق الثقافة والتراث 85

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .90
[قافية احلاء]
()17
وقال			:

ال�سريع]
[من َّ

 -1ق��د ���ص��ا َح ح����ادي عِ ��ي�����سِ �� ْه��م ب��ال�� َّن�� َوى
َف���� َ���ص��� َّم � َ���س��� ْم���عِ���ي حِ ����ي َ
����ن َن��������ادَى َو� َ����ص����ا ْح
����ب ف����ي �أَ� ْ�����س����� ِر ِه
���َ � -2ص���ا َف ْ���ح��� ُت��� ُه وال���� َق���� ْل ُ
������ي ال����� ِّ����ص����ف����ا ْح
����ح ِ
َف������ َ�����س����� َّل ب����ال���� َّل ْ
����ظ عَ������لَ َّ
َ -3و َق���������ا َل ل�����ي� :أَن��������تَ ق���ت���ي��� ُل ا ْل����ه���� َوى
ق�����ل�����تُ َ :ك��������� َذا �أَ ْث َ
����خ���� ْن���� َت����ن����ي ب����ال����ج����را ْح
ِي�ض ُيخَ ا ِل ُط
ال�����ش��رح )1( :العي�س :الإِب� � ُل الب ُ
ا�ضها �شي ٌء من ُ�شقْر ٍة .تاج العرو�س .297/11
َب َي َ
ال�صفاح :ال�سيوف .تاج العرو�س .541/6
(ِّ )3
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .91
()18
وقال		:

[من الوافر]

 -1وهَ����� ْب�����تُ جِ ���ن���اي��� َة ا ْل���ف���ع���لِ ال�� َق��ب��ي ِ��ح
ِ ألَ ْج�������������لِ � َ����ش����ف����اع���� ِة ا ْل������� َو ْج������� ِه ا ْل��� َم���ل���ي ِ���ح
منها:
 -2ت���ق���ول� :إل����ى َم��� َت���ى ب��ال��� َّ��ص�� ِّد ُت�� ْغ��رى
َ������ج������ري دائ����� ًم�����ا ي����ا ُرو َح ُروح��������ي ؟
وه ْ
 -3ف��ق��ل��تُ  :ن��ع��م ق��ب��ي ُ��ح��ك � َ���ص��� َّد قلبي
ف���ق���ل���ت ل���م���ه���ج���ت���ي :ي�����ا ُرو ُح ُروح�������ي
ال�����ش��رح :كلمة روح��ي ف��ي البيت الثاني ا�سم،

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

مق�صود بها مهجة الإن�سان ،وهي في البيت الثالث
فعل �أمر لروحه ب�أن تخرج وتفارق ج�سده.

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

التخريج :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية
ق�سم �شعراء ال�شام .91

التخريج:

الأنفال ،الآية رقم ()61

خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .92 -91

()19
[من الكامل]
وقال		:
�ِ -1إ ِّن����������ي َ ألَ ْك������� ُت�������م َل����� ْوعَ�����ت�����ي و�أَظ����� ُّن�����ه

والبيتان 2 ،1 :في مفرج الكروب في �أخبار بني
�أيوب .237/2

��ا���ض��حِ ��ي
َي������� ْو َم ال���� َّت���� َف���� ُّرقِ ب���ال��� َم���دام��� ِع ف ِ
َ��ج��ر ُك�� ْم ف��لَ�� ُر َّب��م��ا
 -2ال َت ْ��ج َ��ح�� ُم��وا ف��ي ه ْ

[قافية اخلاء]
()20

ُخ�����شِ َ��ي ا ِل��ع��ث��ا ُر عَ��لَ��ى ا ْل��حِ ��� َ��ص��انِ ال َ��ج��امِ ِ��ح
َ -3ك������ ْم عَ��� َّن��� ُف���ون���ي ف����ي هَ�����وا ُك����� ْم َم������ َّر ًة
َف������أَب�����ى ُف������������ؤَادِي �أن ُي�������ص���ي��� َخ ِل��� َن���ا� ِ���ص ِ���ح

[من َّ
الطويل]
		
وقال:
 -1ل��� َن���ا م���ن��� ُك��� ُم َغ������� ْد ٌر وم��� ّن���ا ل��� ُك���م َو َف����ا

مقـــاالت

َو َم����������ا َذ َ
������ي َرا� ِ������س������ ُخ
اك ّ�إال �أ َّن ُح������ ِّب َ
َ -2ف�ل�ا َت��ح��� ُ��س��ب��وا �أ ّن����ي َت��غ�� َّي ُ
��رت َب��ع�� َد ُك�� ْم
وال �أَ َّن������� ِن�������ي عَ������ ْق������ َد ال�������م�������و َّد ِة َف����ا� ِ����س���� ُخ

ومنها:
َ -4ج�� َن ُ��ح��وا �إل���ى ���سِ �� ْل��م ال�� ِو���ص��الِ �أَهِ ��� َّل��� ًة
ه����اال ُت����ه����ا يِ���������و َم ا ْل����������������� َودَا ِع َج����وا ِن����ح����ي

������ب َج��هَ��ا َل�� ًة
َ -3ف��� َي���ا الئِ���مِ ���ي فِ��ي��م��نْ �أُحِ ُّ
�������ض َن��افِ�� ُخ
ُر َو ْي�������د ََك ال َ�أ ْ���س�� ُل��و وف���ي الأَ ْر ِ

ومنها:
� -5أَ ُم��� َب��� ِّرح���ي م��ا ���ش��ئ��تَ ك��ن ب��ي ف��اعِ �ًلا
َم�������نْ َح������� َّل ف�����ي ق���ل���ب���ي ف���ل���ي�������س ب����ب����ار ِح

ال�شرح )3( :نافخ :يق�صد ال�شاعر به نف�سه،
كف عني لومك يا الئمي؛ لأنني لن �أن�سى
والمعنى َّ
محبوبي طالما في ج�سدي حياة و َنفَ�س.

ال�����ش��رح )3( :ي�صيخ :ين�صت .ت��اج العرو�س
.295/7
(� )4أَ ِه� � َّل ��ة :ج�م��ع ِه�ل�ال ،وي�ق���ص� ُد ال���َّ�ش��اع� ُر
�شهو ًرا م�ضبوطة ببزوغ الهالل في �أول ِّ
كل �شهر.
تاج العرو�س  ،146/31وقد ت�أثر ال�شاعر في هذا
البيت بقوله تعالى ":ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .92
[قافية الدال]
()21

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

[من مجزوء الكامل]
وقال		:
����ج����م����ا
ْ � -1إن ُك������ن������تَ واحِ ������������� َد ذا ا ْل َ
���������ح��������� ْزنِ واح���������� ْد !
لِ ف������إ َّن�����ن�����ي ف�����ي ا ْل ُ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

�سورة

البقرة:

الآية رقم ( ،)189وقوله تعالى :ﭽﯼ ﯽ ﯾ
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ُ -2ك ٌّ
����������ح���������� ِّب���������� ِه
��������������������ل َي��������������ب��������������و ُح ِب ُ
���������ب ج��������احِ �������� ْد !
و�أَن���������������ا َك��������ت��������و ُم ا ْل ُ
���������ح ِّ
الرواية )1( :ورد البيت الأول في مفرج الكروب
برواية":واحده".
( )2وورد البيت ال�ث��ان��ي ف��ي م�ف��رج ال�ك��روب
برواية":جاحده".

منها:
 -2ك��م زا َرن�����ا ف��ي � َ���س���وا ِد ال�� َّل�� ْي��لِ غ��ا ِن��ي�� ٌة
وراعَ����� ُه�����نَّ َب���ي ُ
���ا����ض ال���� ُّ���ص��� ْب ِ���ح ح���ي َ���ن َب���دا
التخريج :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية
ق�سم �شعراء ال�شام .95 - 94
()24
[من الكامل]

التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .95ومفرج الكروب في �أخبار بني
�أيوب .237/2
()22
[من الكامل]
وقال:
 -1ك�� ْم با ْل َكثيبِ ا ْل��ف�� ْر ِد ل��ي مِ ��ن �أَهْ �� َي ٍ��ف
ب������ َع������ذابِ ق���ل���ب���ي ا ْل���� ُم����� ْ����س���� َت����ه����ا ِم َت����� َف����� َّردا
المالح َة وا ْلخِ يا َن َة في الهوى
َ -2ج َم َع
َ
�����ح����� ُّر ًق�����ا و َت����ج���� ُّل����دًا
َو َج������ ْم������ ُع������تُ ف����يِ����ه َت َ
ال�����ش��رح )1( :ال� َك� ِث�ي� ُ�ب :ه��و ال � َّت � ُّل ال ُم ْ�ست َِطي ُل
يب من ال َّر ْمل:
ال ُم ْح َد ْو ِد ُب من ال َّر ْمل .وقيل :ال َك ِث ُ
ال ِق ْط َع ُة تَنقا ُد ُم� ْ�ح� َ�د ْو َد َب � ًة .وق�ي��ل :ه��و م��ا اجتمع
�ام � ُر ال � َب� ْ�ط��نِ ِ ،رق�ي��ق
واح � � � َ�د ْو َ
دب .والأه� �ي ��ف��َ � :ض� َ
ْ
الخَ ِ
ا�ص َر ِة .تاج العرو�س .503/24 ،108/4
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .95
()23
[من الب�سيط]
وقال:
� -1أَرى ال��� َّ��ش��ب��ي��ب�� َة زا َر ْت���ن���ي عَ��لَ��ى َو َج���لٍ
���ب ُم��� َّت��� ِئ���دا
ث���م ان��� َث��� َن���تْ و�أَت�����ان�����ي ال���� َّ���ش��� ْي ُ
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وقال			:
َ -1م���� َّل���� ْك���� ُت����ه����ا ِر ّق����������ي َو َق����������� ْد عَ���� ِل���� َم����تْ
�أ ّن����������������ي �أَ���������س��������ي�������� ُر ال َ
���������خ��������� ِّد وال�������� َق�������� ِّد
َ -2ف���ل���أَ ْج������لِ ذا م����ال����تْ وم�����ا ع َ
َ���ط��� َف���تْ
ي�������و ًم�������ا عَ�������لَ�������ى ال������م�������أْ�������س������ور ب�����ال�����قِ����� ِّد
ال�شرح :ال َق ُّد في البيت الأول :القوام .وال ِق ُّد في
�شعر
ال�س ْي ُر الذي ُي َق ُّد من جِ ْل ٍد غيرِ َم ْد ُبو ِغ
البيت الثانيَّ :
عمر بن
غير ف َِطيرٍ ف ُيخْ َ�صف به ال ِّن ُ
قتاب
عال ،و ُت�شَ ُّد به الأَ ُ
�شاهن�شاه
وال َم ِ
حام ُل تاج العرو�س .13/9
الأيوبي
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر( :ت  587هـ)
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .93 - 92
()25
[من مجزوء الكامل]

وقال من قطعة:
� -1أَ َوم�����������������ا َت������������� َرى � َ�����ص�����بًّ�����ا � َ���ص���ح���ي���ـ
ـ����������ح ال���������������������� ِو ِّد ُم���������ع��������� َت��������� ّل ال������������� ُف��������������ؤا ِد
ُ��������ج��������و َع ك�������������أ َّن َب���� ْي����ـ
َ�������ج������� َر ا ْل��������ه ُ
 -2ه َ
ـ َ
���������ن � ُ������ض������ ُل������وعِ ������ ِه � َ���������ش��������� ْو َك ال������ َق������ َت������ا ِد
-3و َغ�����������������������دَا ال������������� ُف��������������ؤا ُد ُم����� َق������ َّ�����س����� ًم�����ا
ب��������������� ُ��������������ص��������������دُو ِد ِه ف����������ي ُك����������������� ِّل َوا ِد
 -4ف�������ا ْر َح������� ْم َف������ َدي������ ُت َ
������ك ُم����ه����ج���� َة ا ْل�����ـ
ـ�������� َع�������� ْب��������دِ ال����������� ُم����������� َع����������� َّذبِ ب�������ال������� ِب������� َع�������ا ِد

ال�شرح :الهجوع :النوم ،والقتاد� :شجر ذو �شوك.
تاج العرو�س .5/9 ،384/22

�شعراء ال�شام  .95وال��دار���س في تاريخ المدار�س
.164/1

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .93

()28
[من الكامل]

وقال			:
 -1ي�����ا م�����ا ِل����� ًك�����ا ِر ّق����������ي ِب������� ِر َّق������� ِة َخ�������دِّه
و ُم������� َع������� ّذب�������ي دُو َن الأن���������������ا ِم ب���������ص���� ِّد ِه
 -2و ُم�� َك�� ِّذب��ي و�أَن����ا ال��� َّ��ص��دوق وه��اج��ري
و�أَن��������ا ا ْل��� َم���� ُ���ش���وق وم���انِ���ع���ي م����ن ِر ُف�������د ِه

()26
[من الب�سيط]

وقال:

-1م��ا ك��ا َن َت�� ْرك��ي و���ص��دّي ع��ن زيارتك ْم
�إ ّال ل������ ُق������ ْب������ح فِ��������ع��������الٍ م������ن������ ُك������ ُم ب�������ا ِد
ُ
الزمان بك ْم
َ -2ك�� ْم ذا ال َّت َج ّني وقد جاد
ك�����أَن����ك���� ْم �����س����ا َء ُك���� ْم َو� ْ���ص���ل���ي و ِ�إ�����س����ع����ادي

 -3ل����م����ا َت����� َي����� َّق�����ن ق���� ْل���� ُب����ه َ�أن����������ي �أَ َرى
َف����� ْق����� َد ال����ح����ي����ا ِة َ�أل��������� َّذ ل����ي م����ن َف����قِ����د ِه
� -4أَ����ش���ت���ا ُق���ه و�أَن�������ا ال���ج���ري��� ُح ِب��ل��ح��ظِ ��ه
و�أُح��������� ّب���������ه و�أَن��������������ا ال����ط����ع����ي ُ
����ن ِب������� َق������� ِّد ِه

� -3أَ ْح�� َب�� ْب�� ُت��ك�� ْم ث��م �أَ ْح�� َب�� ْب�� ُت��م � ِ���س���وايَ فيا
لهلَ م������ن ج�������ائِ�������رٍ ف������ي ُح�����ك�����م����� ِه ع������ا ِد

مقـــاالت

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .94 - 93

التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .93وال��واف��ي بالوفيات  486/22ما
عدا البيت الثالث.

()27
[من َّ
الطويل]
وقال من ق�صيدة:
َ -1ح��ف ِْ��ظ��ن��ا عُ��ه��و َد ال��غ��ا ِن��ي��اتِ ول���م يكنْ
ل����ه����نَّ ع����ل����ى ط��������ولِ ال�������� َّزم��������انِ عُ����ه����و ُد

()29
[من الكامل]
وقال:
���ب ُم��� َم��� َّن��� ٌع
 -1ي���ا ل���لَ��� ّرج���ال ل���ق��� ْد �أُ����ص���ي َ
����ج����دِ ه
َي��� ْع��� ُل���و عَ����لَ����ى ا ْل����� َع����� ُّي�����وقِ ذِرو ُة َم ْ
ْ � -2إن ق���ال �أَ ْوف�����ى ب��ال��م��ق��الِ و� ْإن َ�س َطا

منها:
ِ -2د َم ْ�����ش ُ��ق � َ��س��ق��اكِ ُ
اهلل � َ���ص��� ْو َب َغ��م��ا َم�� ٍة
ِ�������ب ع���ن���ه���ا َل�������������دَيَّ َر�����ش����ي���� ُد
ف����م����ا غ�������ائ ٌ
 -3عَ�سى ُم ْ�س ِع ٌد ل��ي �أَن �أَ ِب��ي��تَ ب َ�أ ْر ِ�ضها

خِ ������ ْل������تَ ال�����ب�����ر َّي����� َة ك����ل����هَّ����ا م�����ن ُج����� ْن�����دِ ه
���ب ل��م��م��ل��وكٍ َت��� َّم���ل���ك م��ال�� ًك��ا
 -3ف ْ
���اع َ
���ج ْ
وا ْر ُث�����وا لِ�� َم�� ْول ً��ى ف��ي ال��ه��وى مِ ���نْ عَ�� ْب��دِ ه

�أال �إ َّن������ن������ي َل�������� ْو � َ�����ص����� َّح ل�����ي َل���� َ���س���ع���ي��� ُد
الرواية )3( :ورد البيت الثالث في الدار�س في
تاريخ المدار�س برواية":فز ب�سعد".

نج ٌم �أح َمر ُم�ضي ٌء
ال�شرح )1( :ال َع ّيوق ك َتنّورْ :
في َط َرف ال َم َج ّرة الأ ْي َمن ،ي ْتلو ال ُث َر ّيا؛ ال يتق ّد ُمها
ويط ُلع قبل ال �ج � ْوزاء�ُ ،س ّمي بذلك لأ ّن��ه *! َي �ع��وقُ

التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صـر :بداية ق�سم
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ال َّد َبران عن ِلقا ِء الثريا .تاج العرو�س .229/26

عي� :أَخَ ��فُّ ال َم َطرِ و َ�أ ْ�ض َغفُه
ال�ضعيف .قال الأَ ْ�ص َم ُّ
َّ
الط ُّلّ ،ثم ال ّرذَ ُاذّ ،ثم ال َبغ ُْ�ش ،تاج العرو�س .424/5

التخريج :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية
ق�سم �شعراء ال�شام  ،94وق��ال م�ؤلفه :خ��رج من
الواحد �إل��ى الجمع في الخطاب ،وه��ذا جائز في
ال�شعر.

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .96

(� )2سطا :بط�ش .تاج العرو�س .227/38

()30
[من الكامل]
وقال:
���وب ب َ
���ط��� ْرف���ه َو َق�����وامِ ����� ِه
 -1ع��� َق��� َد ال���ق���ل َ
ف��������أَن�������ا الأَ�������س������ي������ ُر ب����لَ����ح����ظ����ه وب������ َق������دِّه
 -2ي����ا ن����اظِ ����ري����ه ع���ل���ى َج����ف����اه ن���اظِ ���را
ِ�������ض عَ��� ْه���ده
ع����ن ح����اف ٍ
����ظ عَ����� ْه�����دًا لِ���ن���اق ِ
التخريج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام  ،94ولعل ه��ذه النتفة
والمقطعتين ال�سابقتين من ق�صيدة واحدة.
قافية الذال
()31
ال�سريع]
وقال:
[من َّ
�أُع�����ي�����ذ ُك����� ْم مِ �������نْ َق����� ْت�����لِ ُم���� ْ���ض��� ًن���ي ِب���� ُك���� ْم
�����ب ق������ ْد ع����اذا
مِ ���� ْن���� ُك���� ْم ب���� ُك���� ْم ف����ي ال ُ
�����ح ِّ

[قافية الراء]
()33
مو�ضع ي�سمى"�شبرا":
توديع من
ٍ
وقال في ٍ
[من َّ
الطويل]
 -1يقولو َن ل��ي� :إ ّن��ا َ�سنرجِ ُع من �ش ْبرا
و َم�����نْ ل���ي ب����أَ ّن���ي ال �أُف���ار ُق���ه��� ْم ِ���ش��ب��را ؟
 -2وك��ي َ��ف احتيالي وا ْل��هَ��وى ق��ائ�� ٌد لهم
ف����ؤادًا �أب��ى �أن َي ْق َتني َب�� ْع��دَهُ �� ْم َ�صبرا ؟!
َ -3ف���� ِر ّق����وا لِ��ق��ل��بٍ ق�� َّل�� َب�� ْت�� ُه َي���� ُد ال�� َّن��وى
����ن ع��ل��ي��ك�� ْم َب���� ْع���� َد ُب���� ْع����دِ ُك���� ُم عَ��� ْب���ري
وعَ���� ْي ٍ
ال�شرح� )1( :شبرا :لعلها"�شبرى دم�سي�س ،وهي
مدينة كبيرة كثيرة الخير والب�ساتين .وعلى مقربة
منها مدينة فجنجين وا�سعة ذات �أ�سواق ،ويخرج
عندها خليج من النيل يجري الى بحيرة تني�س".
الم�سالك والممالك .621/2
( )3عبرى :دامعة.

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .96

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .98 - 97

()32

()34

[من الكامل]
وقال:
َم َ
�����ط����� َرتْ م����دامِ ���� ُع���� ُه عَ����لَ����ى هِ ���ج���را ِن��� ُك��� ْم
َو ْب������ًل������اً وك������ان������ت ق�����ب����� َل َ
ذاك َر َذاذا
ال�شرح :الوبل :المطر ال�شديد ،والرذاذ :المطر
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[من الكامل]
وقال:
����ب � َ���ص���ب���اب��� ًة
����ب ال����م����حِ ِّ
ي����ا ك���ا� ِ���س��� ًي���ا ق����ل َ
�أَق���������س����م����تُ �أَ ّن����������ي م�����ن � ُ�����س����� ُل����� ِّو َك ع�����ا ِر
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

َ -2ب�ش َّر ْت َني َف َنـ�ش ْر َت ال�� ُّرو َح في َج َ�سدِ ي
َك������ ْم مِ ���� َّن���� ٍة لأَب�������ي َب���� ْك���� ٍر عَ����لَ����ى عُ���� َم���� ِر ؟

بداية ق�سم �شعراء ال�شام .98 - 97
()35
ال�سريع]
[من َّ

ال�شرح :يق�صد ال�شاعر ب�أبي بكر عمه العادل
الدين الأيوبي
الذي كتب �إليه يب�شره ب�شفاء �صالح ِّ
من مر�ضه ،ويق�صد بعمر نف�سه.

وقال		:
 -1م�����ا �أَ ْح������� َ������س َ
������ن ال����� َّ����ص���� ْب����ر ول���ك��� ِن��� َّن���ي
�أَ ْن�������� َف��������قْ��������تُ ف�����ي����� ِه ح�����ا� ِ�����ص����� َل ا ْل����� ُع����� ْم����� ِر

ال��ت��خ��ري��ج :مخطوط ال�ب��در ال�سافر ف��ي �أن�س
الم�سافر ج  ،2الورقة .42

َ -2ف����� ْل�����ي�����تَ دَهْ ������������ري ع�������اد ل�����ي َم�������� َّر ًة
���������ض عُ����� ْم����� ٍر �����ض����ا َع ف����ي ال���� َّ���ص��� ْب��� ِر
ِب���� َب���� ْع ِ

()38

التخريج:

[من َّ
الطويل]
وقال:
� -1أَ�أَ ْح���ب���ا َب���ن���ا � َ��ش َّ��ط��تْ ب��ن��ا ع��ن�� ُك�� ُم ال����دّا ُر

خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .97والوافي بالوفيات .486/22

وق��ل��ب��ي ع��ل��ى ُب���� ْع����دِ ال����� َم�����زا ِر ل��� ُك��� ْم ج���ا ُر
 -2و�إ ّن���ي عَلى م��ا َت�� ْع��ه��دو َن مِ َ��ن الهوى
ُم���ق���ي��� ٌم وف���ائ���ي �أَن���� َ���ص���ف���و ّن���ي �أَوج��������اروا

()36

مقـــاالت

[من َّ
الطويل]
وقال:
� -1أَخ���ي ك�� ْم �أ ٍخ ل��ي ف��ي ه َ
َ��ج�� ْر ُت�� ُه
���واك ه َ
ول������م �أَ� ْ�����س����� َت�����مِ ����� ْع م����ن���� ُه َم�����ق�����ا َل����� َة ُزو ِر

ال�����ش��رح :القافية في البيت الأول ا�سم بمعنى
المجاور ،وفي البيت الثاني بمعنى جاوزوا الحد في
الظلم.

َ -2ف������� ُز ْر َغ���� ْي���� َر ُم���������� ْز َو ٍّر وال ُم��� َت َ���ج��� ِّن���بٍ
ِل���� ُت���� ْن����قِ���� َذن����ي مِ ������نْ َل���� ْوعَ����ت����ي و َزف����ي����ري

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .96

ُ -3ت�سامِ ُر َمنْ َت ْهوا ُه ن ْف ُ�س َك في الدُّ جى
و ِذ ْك�������� ُر َك مِ ����نْ دُونِ ال��� َّ��س��م��ي��ر � َ��س��م��ي��ري

()39
[من الب�سيط]
وقال:
� -1أَ ْح��ب��ا َب��ن��ا وا ْل���ه���وى ال ُح�� ْل��تُ َب��ع�� َد ُك�� ُم

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .96

����ن ا ْل��� ُع���ه���و ِد وال ا� ْ���س��� َت���ه���وا ِن َ���ي ا ْل���غِ��� َي��� ُر
ع ِ
 -2ف ِ�����إ ْن �أَ ُح ْ
�����ل َب��خِ ��لَ��تْ َك�� ِّف��ي ب��م��ا َم��لَ�� َك��تْ
وال �أَ َج���� ْب����تُ ال��� َّن���دى �إن ق���ي��� َل :ي���ا عُ�� َم�� ُر

()37
وقال وقد ورد �إليه كتاب عمه العادل� ،أبي بكر
يب�شره ب�شفاء عمه �صالح الدين الأيوبي من مر�ضه:
[من الب�سيط]
��اب ال���ذي ف��ي َط�� ِّي�� ِه ِن�� َع�� ٌم
 -1واف���ى ال��كِ�� َت ُ

التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .97

َم��� ْن ُ
���ظ���و َم��� ٌة ُد َر ًرا َي���� ْزهُ ����و عَ���ل���ى ال�������دُّ َر ِر
90
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والوافي بالوفيات .486/22
وعقب العماد الأ�صفهاني في الخريدة على هذه
النتفة قائال":ما �أح�سن �إيقاعه الندى هاهنا من
العطاء مو�ضع النداء ،من المناداة لأنه ال ينادي
�إال للعطاء".
()40
[من المديد]
وقال:
�������ح ُم������ ْع������ َت������دِ ٌل
�-1أَ� ْ���������س��������� َم��������� ٌر ك�������ا ْل������� ُّر ْم ِ
َل����� ْي����� َت�����ن�����ي �أَ ْم������� َ������س������ ْي������تُ م������ن � َ�����س����� َم����� ِر ْه
َ -2ق����������� َم����������� َرتْ �أل���������ح ُ
���������اظ ُم����� ْق�����لَ����� ِت�����ه
�����ب َم����������نْ َي������� ْرن�������و �إل����������ى َق������� َم������� ِر ْه
ق�����ل َ
 -3عُ��������� َم��������� ٌر ي���������ش����ك����و ال�����������غ�����������را َم ب���ه
وزم������������ا ًن������������ا ��������ض�������اع مِ ��������������نْ عُ���������� ُم���������� ِر ْه
ال�شرح )2( :قمرت� :أي العبت الألحاظ القلب
فغلبته .تاج العرو�س  )3( .466/13المق�صود بعمر
ال�شاعر نف�سه.
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .98
[قافية الزاي]
()41
[من مخلع الب�سيط]
وقال:
 -1ي����������ا ن������������اظِ ������������ َر ْي������������ ِه َت�������� َر َّف��������ق��������ا
م�������ا ف�������ي ا ْل����������������� َورى َل����� ُك�����م�����ا ُم��������ب��������ا ِر ْز
��������ج�������� ْز ُت�������� ْم �أَن �أَرا
 -2هَ������� ْب������� ُك������� ْم َح َ
�����ب ح������اجِ ������ ْز ؟
ُه ف����ه����ل لِ����� ْق�����ل�����بِ ال������ َّ�����ص ِّ
ال���رواي���ة )2( :ورد البيت الثاني في النجوم
الزاهرة برواية":حجبتم".
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التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .98والنجوم الزاهرة .104/6
ال�سني]
[قافية ِّ
()41
[من َّ
الطويل]
وقال		:
 -1ح��ب��ائ�� َب��ن��ا � َ���ش َّ
���ط ا ْل����م����زا ُر و�أَ ْو َح���� َ���ش���تْ
ِدي������������ا ٌر عَ�����هِ����� ْدن�����اه�����ا ب������ ُك������نَّ �أَوانِ������� َ������س������ا
وح َّ��ق ا ْل�� َه��وى ال َغ َّي َر ْتني َي�� ُد ال َّنوى
َ -2
�����وب ا ْل����� َغ����� ْد ِر فِ���ي��� ُك���نَّ ال ِب َ�����س��ا
وال ك���ن���تُ َث َ
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .99
[قافية ِّ
ال�شني]
()43
[من َّ
وقال من � ٍ
الطويل]
أبيات:
ت������أَخ َ
�����رت ع����ن وق������تِ ا ْل���ع�������ش���اء َت��� َع ُّ���م���دًا
وم�������ا ذاك �إ ّال الن�����ت�����ظ�����ارِك ل���ل��� َّر����ش���ا
ال�شرح :الر�ش�أَّ :
وتح َّرك َوم�شَ ى
الظ ْب ُي ِ�إذا َقو َِي َ
مع �أُ ِّمه .تاج العرو�س .246/1
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .99
ال�صاد]
[قافية َّ
()44
[من الخفيف]
وقال:
 -1ك��� َّل ي����و ٍم َي��� ْ��س��ع��ى �إل����ى ال��� ُم��� ْل ِ���ك َق���� ْو ٌم
ف���ي ا ْزدي���������ا ٍد ُو ْع���� ُم���� ُره���� ْم ف���ي ان��ت��ق��ا� ِ��ص

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

ال�شرح )2( :ال ِْم ْر ُطِ :ك َ�سا ٌء ِم ْن ُ�ص ٍ
وف� َ ،أ ْو خَ زٍّ ،
�أَ ْو َك ّتانٍ ُي ْ�ؤتَزَ ُر به ،و ِق َيل :هو ال َّث ْو ُب ،و ِق َيلُ :ك ُّل َث ْو ٍب
غَ ْيرِ َم ِخ ٍ
يط .تاج العرو�س .95/20
( )3النقا :ال ِق ْط َع ُة من الرمل َتنْقا ُد ُم ْح َد ْو ِد َب ًة،
والإ�سفنط :الخمر بالرومية .تاج العرو�س ،123/40
.438/19

�������َ � -2ش������� َر ٌك ه�������ذه الأم�������ان�������ي ف����ي����ا ل��ـ
��������ع ِب���� َغ���� ْي���� ِر َخ��ل��ا� ِ�����ص ؟ !
ـ����ل���� ِه َك������� ْم واق ٍ
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .99و�إخبار الملوك ونزهة المالك
والمملوك في طبقات ال�شعراء .357
ومفرج الكروب في �أخبار بني �أيوب .238/2
[قافية َّ
ال�ضاد]

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .100
[قافية الظاء]

()45

()47

[من الرمل]

وقال:
� -1أَن���������ا را� ٍ���������ض ب�����ال�����ذي ُي���� ْر� ِ����ض����ي����هِ���� ُم
َل���� ْي����تَ � ِ���ش���ع���ري ِب��� َت�ل�اف���ي ه���ل َر� ُ����ض����وا ؟
� -2أَ ْق������� َر� ُ�������ض�������ون�������ي زم������ ًن������ا ُق������ ْر َب������هُ������ ُم

[من الوافر]

مقـــاالت

وقال:
� -1أَ َرى ق���و ًم���ا َح���ف ْ
ِ���ظ���تُ ل��ه��م عُ���ه���ودًا
َف����خ����ان����ون����ي ول�������م َي��������� ْرعَ��������� ْوا حِ ���ف���اظ���ا
� -2أَر ُِّق ل���ه���م ُم����ح����ا َف َ
����ظ���� ًة ف�����أَ ْل����ق����ى
َل��������هُ�������� ْم ُخ������ ُل������ ًق������ا و�أَف�����������ئ�����������د ًة غِ ��ل��اظ�����ا

وا� ْ����س����ت����ع����ادوا ب����ال���� َّن����وى م����ا �أَ ْق����� َر������ض�����وا
ال�شرح :بتالفي هل ر�ضوا� :أي هل ر�ضوا �سقمي؟.
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .100
[قافية َّ
الطاء]

الرواية ( )2ورد البيت الثاني في الدار�س في
تاريخ المدار�س برواية":ف�ألفى".
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام  .101 - 100وال��دار���س في تاريخ
المدار�س .164/1

()46
[من َّ
الطويل]
وقال:
ِقلبي �أَ ْو َ�ش ُّطوا
َ -1ل�� ِئ��نْ ب���ا َن �أَ ْح���ب ٌ
���اب ل َ
ف����إ َّن���هُ��� ُم ف��ي ال��ق��ل��ب ُم���� ْذ َر َح���ل���وا َح ُّ��ط��وا

[قافية العني]
()48

 -2لها رو�ض ٌة من نف�سها اج َت َمعتْ بها
غ��رائ ُ��ب من ُح ْ�س ٍن �أَح َ
���اط بها ا ْل��مِ �� ْر ُط

[من َّ
الطويل]
وقال			:
�أَم���������ا �إ َّن���������ه ل�����و ك������ان َغ����� ْي�����رك ُج���������� ِّر َدتْ
� َ������ص������وار ٌم ِب���ي ٌ
ؤو������س ق����واطِ ���� ُع
�������ض ل�����ل�����ر� ِ

 -3ف��مِ ��نْ َق�� ِّده��ا ُغ ْ�ص ٌن وم��ن ِر ْدف��ه��ا َن ًقا
وم��ن َخ�� ِّده��ا َو ْر ٌد وم��ن ريقها ا� ْ��س��فِ�� ْن ُ��ط

وك���ن���ت ج����دي���� ًرا ب���ال��� َف���ع���ال و� َ���ص��� ْول���ة ال��ـ
ـ��م��ق��ال �إذا ا ْل���� َت���� َّف����تْ ع��ل��ي��ك ا ْل��� َم���ج���ام��� ُع

منها:
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التخريج :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية
ق�سم �شعراء ال�شام .101
[قافية الغني]
()49
[من الوافر]
وقال			:
���َ � -1ش��� ْغ���ل���تُ ِب ُ���ح��� ِّب���ه���ا َق��� ْل���ب���ي �إل������ى �أَ ْن
���ب ل����و عَ��������� َر َف ا ْل���� َف����راغ����ا
َت���� ْم���� َّن����ى ال���ق���ل ُ
 -2و َك����م عَ��� َذل���وا ِ ُ أل ْق���� ِ���ص���ـ��� َر ع���نْ هَ��واه��ا
ف�����ل����� ْم َي�������جِ �������دوا لِ������ َع������ ْذلِ������هِ������ ُم َم�������س���اغ���ا
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .101
[قافية الفاء]
()50
[من مجزوء الخفيف]

وقال:
 -1ك��������� َّل���������م���������ا ِز ْد ُت�������������������������������������� ُم َج�������ف�������ا
زاد َق������������� ْل�������������ب�������������ي َت����������لَ����������هُّ����������ف����������ا
 -2ج��������������ا َر ف���������ي َي����������������� ْوم َب������� ْي������� ِن������� ُك������� ْم
ح�������������������اك������������������� ٌم م�������������������ا َت��������������� َو َّق���������������ف���������������ا
ال�شرح )2( :بينكم� :أي فراقكم.
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صـر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .102
والوافي بالوفيات .486/22
()51
وقال		:

[من مجزوء الخفيف]

 -1م�����ا لِ�������� َر ْب�������� ِع ا ْل������� ِو��������ص�������الِ ب���ال���� ّ���ص���ـ
ـ�������������ص������ـ������ ِّد وال������������ ُب������������ ْع������������دِ ق�����������د عَ������ف������ا
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����ح َ
����ط���� ِي����ـ
 -2ي������ا ُم�����ن�����ى ال����� َّن����� ْف�����������س ب����ال ْ
���������������ن وال�������� َّ�������ص�������ف�������ا
ـ������������م وب���������������ال��������������� ُّر ْك ِ
َ��������ج�������� ِر م���ا
 -3ال ُت������������� َك������������� ِّد ْر ب��������ا ْل��������ه ْ
ك�������������ان ب����������ا ْل���������� َو� ْ����������ص����������لِ ق������������� ْد � َ�����ص�����ف�����ا
 -4ف ْ
����������ي ال����� َّ����ص����غ����ي����ـ
������اغ������ ِت������ف������ ْر َذ ْن���������� ِب َ
ـ���������������������� َر ف���������������� َك���������������� ْم ق��������������������������������اد ٍر ع������ف������ا
ال�شرح )2( :الحطيم :بالم�سجد الحرام بمكة
المكرمة ،وه��و «م��ا بين ال��رك��ن وال�م�ق��ام وزم��زم
والحجر ،وقال ابن حبيب :هو ما بين الركن الأ�سود
�إلى الباب �إلى المقام حيث يتحطم النا�س للدعاء،
وق��ال اب��ن دري��د :كانت الجاهلية تتحالف هناك
يتحطمون بالأيمان فكل من دعا على ظالم وحلف
�إثما عجلت عقوبته ،وق��ال اب��ن عبا�س :الحطيم
الجدر بمعنى جدار الكعبة ،وقال �أبو من�صور :حجر
مكة يقال له الحطيم مما يلي الميزاب ،والركن:
الركن اليماني من �أركان الكعبة" .معجم البلدان
.64/3 ،273/2
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .102
()52
وقال:

[من المديد]

� -1آ ٍه م�������ن ق������������و ٍم ُب������ل������ي������تُ ِب�����ه����� ْم
�أَ ْد ُم������������ع������������ي م�������ن ُب�������� َع��������دْهِ ��������م َت������ك ُ
ِ������ف
 -2عَ����������� َرف�����������وا �أَن�����������������ي �أُحِ ���������� ُّب����������هُ���������� ُم
وب�����ل�����ائ�����������ي �أ َّن�������������ه�������������م عَ�������������� َرف��������������وا !
ال���رواي���ة )2( :ورد البيت الثاني ف��ي الوافي
بالوفيات برواية":وبالئي بالذي َع َرفوا «.
ال�شرح :ت َِك ُف� :أي ت�سيل .تاج العرو�س .480/24

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

ال�����ش��رح :ت��أث��ر ال�شاعر ب�ق��ول اهلل � -سبحانه
وتعالى َ ":-ي ْو َم َي�أْ ِت اَل َت َك َّل ُم َنف ٌْ�س �إِ اَّل ِب�إِذْ ِن ِه ف َِم ْن ُه ْم
�شَ ِق ٌّي َو َ�س ِعي ٌد"� .سورة هود  -عليه ال�سالم  -الآية
رقم (.)105

التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .102
و�إخ�ب��ار الملوك ونزهة المالك والمملوك في
طبقات ال�شعراء .357
والوافي بالوفيات .486/22
()53

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .103
()55

وق��ال ف��ي عمه الملك النا�صر"�صالح الدين
الأيوبي"[ :من الكامل]
و�س ٌف
َ -1خ�� ْي�� ُر الملوك �أَب���و المظ َّف ِر ُي ُ
م���ا مِ ���� ْث���� ُل ���س��ي�� َرت�� ِه ال ّ
�����ش��ـَ��ري��ف�� ِة ُت���� ْع���� َر ُف
 -2ل��و ُ���س ِّ��ط�� َرتْ ���سِ �� َي�� ُر ال�� ُم��ل��وكِ ر�أَي�� َت��ه��ا

[من َّ
الطويل]

وقال:
� -1أَ ْل����م َت�� َر َي��ا َن ْف�سـي وق��د َط�� َّو َح��تْ بها
ال�سـ َرى في ا ْلبيدِ من ر�أْ ِ�س حالِقِ
ع ُ
ُقاب ُّ
َ -2ت�������س���ي��� ُر �أَم��������ام ال���� َي���� ْع���� َم��ل�اتِ ك����أ ّن���م���ا
َح���� َك����تْ َ�ألِ����� ًف�����ا ُق��������دّام �أَ� ْ�����س ُ
�����ط����� ِر م���ا� ِ���ش���قِ
َ -3ت�����راه�����ا �إذا َك����� َّل�����تْ َت����� ِئ ُّ
�����ن � َ���ص���ب���اب��� ًة

مقـــاالت

دي���������وا َن ����ش���ع��� ٍر وهْ ������ي ف��ي��ه��ا ُم���� ْ���ص َ���ح ُ
���ف
َ -3م��ل ٌ��ك َي��ب��ي��تُ ال�� ُم�� ْل ُ��ك ُي��� ْرعِ ��� ُد خ��ي�� َف�� ًة
�������س َي����خ����ا ُف���� ُه م����ن ُي��� ْن���� ِ���ص ُ
���ف
م����ن���� ُه ول���ي َ

�إل������ى م����ن����زلٍ َب���� ْي َ
����ن ا ِّل�����ل����� َوى والأب����������ارِقِ
جي
 -4فق ْلتُ لها� :سِ يِري وال ُت ْظهري َو ً
ومنها:
َف�� َب�� ْي َ��ن ُ�ضلوعي العِ ��� ُج ال��� َّ��ش�� ْوقِ �سائقي !
 -5وه��ا �أَن����تَ ق��د ف��ا َرق��تَ مِ �� ْث��ل��ي َجهال ًة

الرواية )1( :ورد البيت الأول في الدار�س في
تاريخ المدار�س برواية":ال�شريفة يعرف".
( )3وورد البيت الثالث في الدار�س في تاريخ
المدار�س برواية":يرعد هيبة".
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صـر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .102 - 101
والدار�س في تاريخ المدار�س .165 - 164/1
[قافية القاف]
()54
[من الكامل]
وقال:
َ�����ج����� َر ُك����� ُم
وا ِ
هلل م�����ا ا� ْ�����س����� َت َ
�����وج����� ْب�����تُ ه ْ
ل����ك����نْ ����س���ع���ي��� ٌد ف�����ي ا ْل������ه������وى َو� َ����ش����قِ����ي

����س���ت���ذ ُك��� ُر ي����و ًم����ا ِ���ش��ي��م��ت��ي َ
وخ�ل�ائ���ق���ي
ال���ش��رح )1( :ال� ُع�ق��اب :م��ن الطيور ال�ج��وارح
ال�م�ع��روف��ة ب���ش��دة اف�ت��را��س�ه��ا ،و��س��رع��ة طيرانها
واعت�صامها بالأماكن ال�شاهقة ،ينظر حياة الحيوان
الكبرى  125/3وما بعدها ،وربما لم يوفق ال�شاعر
ال�سرى ،وهو ال�سير ليال �إلى العقاب؛ لأن
في �إ�ضافة ُّ
طيور العقاب تق�ضي الليل في �أوكارها ،ينظر:
http://www.startimes.com/f.aspx?t=15571867

والحالق :المكان المرتفع .معجم اللغة العربية
المعا�صرة .546
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( )2ال َي ْع َمالت :الإب��ل .تاج العرو�س ،60/15
ِ
ما�شق� :أي كاتب يمد في كتابة الحروف.
( )3ال ِّلوى :ما ا ْل َت َوى من ال َّر ْملِ  .تاج العرو�س
 ،485/39والأب��ارق :حجارة ورمل مختلطة ،وقيل
كل �شيئين من لونين خلطا فقد برقا .معجم البلدان
.59/1
الحفَا� ،أَو �أَ�شَ ُّد منه ،وهو �أَن َيرِ قَّ
( )4ال َو َجىَ :
الق ََد ُم �أَو الحا ِف ُر .تاج العرو�س .166/40
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .103
()56
[من َّ
الطويل]
وقال:
����ح ٌ
����ال �إذا اج�� َت�� َم�� َع��ا م�� ًع��ا
َ -1ط��ب��ي ٌ��ب و َك َّ
َي���� ُم ُ
����وت ب����ذا َخ���� ْل ٌ����ق و َي��� ْع��� َم���ى ِب������ َذا َخ��� ْل ُ���ق
َ -2ف�� َواعَ��ج�� ًب��ا مِ ��ن � َ��س��اب�� َق ال��عِ�� ْل�� َم فِيهما
���ال �أو ُت ْف َت ِح ُّ
(و)ل��م ُت ْب َ�س ِط الآم ُ
الط ْر ُق
ال��ت��خ��ري��ج :مخطوط ال�ب��در ال�سافر ف��ي �أن�س
الم�سافر ج  ،2الورقة  ،42وورد عجز البيت الثاني
فيه هكذا:
لم ُت ْب َ�س ْط لآمالٍ �أو ُت ْفت َِح ُّ
الط ْرقُ
[قافية الكاف]
()57
[من المن�سرح ]
وقال		:
 -1ع����ار� ْ����ض���� ُت���� ُه ح����ي َ
����ن ال َح ع����ا ِر� ُ����ض���� ُه
�����ح����� ِّي����� ُر ال َّ
�������ط������� ْر َف ل�����و ُن�����ه ا ْل���مِ ���� ْ���س���ك���ي
ُي َ
 -2ف��ي��ا ُم�����ص��اب��ي م���ن َن���ظ��� َر ٍة عَ�� َر َ���ض��تْ
�أَ ْف������ َ�����س ُ
�����دت م��ن��ه��ا م����ا ك�����ان م����ن ُن��� ْ��س��ك��ي
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ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .104
()58
[من الكامل]
وقال:
َ -1ن���عِ��� َم الأَ ُ
راك ب��م��ا َح��� َو ْت��� ُه ���شِ ��ف��اهُ ��ه��ا
�����ح�����تُ عُ��������و َد �أَراكِ
ي����ا َل��� ْي��� َت���ن���ي �أَ� ْ�����ص����� َب ْ
���َ � -2س���عِ��� َدتْ ب��ك��م ت��ل َ��ك ا ْل��� ِب���ق���ا ُع و�أَه�� ُل��ه��ا
َم��������نْ ل�����ي ب������������أَ ْن �أح���� َت���� َّل����ه����ا لأَراكِ ؟
ومنها:
ِ���ك ق��د ك��ره��تِ ِو���ص��ا َل��ن��ا
َ -3زعَ���م���وا ب����أَن ِ
ح�����ا������ش�����اكِ م����� ّم�����ا َر َّج��������م��������وا ح����ا�����ش����اكِ
َ -4م����نْ ل���ي ب�����أَ ّي����ا ِم ال��� َّ��ش��ب��ي�� َب�� ِة وال��� ِّ��ص��ب��ا
�أَ ّي�������������ا َم ك����ن����تُ م�����ن ال������� َّزم�������انِ ُم�����ن�����اك ؟
�شعر
عمر بن
ال���رواي���ة )2( :ورد البيت الثاني ف��ي الوافي
�شاهن�شاه
بالوفيات برواية":و�أراك".
الأيوبي
ٌ
معروف
م�ض
الح ِ
�شج ٌر من َ
ال�شرح )1( :الأَراكَ :
�ستاك بِه �أي :بفروعه( ،ت  587هـ)
كح ْملِ عنا ِق ِيد العنَبِ ُي ُ
ُ
له َح ْم ٌل َ
قال �أَبو َح ِني َف َة :هو �أَف َْ�ض ُل ما ا�س ِت َ
يك بفُروع ِه ،و َ�أط َيب
رع َت ْه ِ
الما�ش َي ُة" .تاج العرو�س .36/27
ما َ
(َ )3ر َّج��م��وا :تكلموا ب��ال�ظ��ن .ت��اج ال�ع��رو���س
.218/32
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .104
والبيتان 2 ،1 :في الوافي بالوفيات .487/22
[قافية الالم]
()59
وق ��ال ف ��ي عم ��ه المل ��ك النا�صر"�ص�ل�اح الدين
[من الكامل]
الأيوبي":

هلل �أَم�������� ُر َك ط��اع�� ٌة
�����ن ا ِ
� -1أَ�����ص��ل�ا َح دي ِ
َف����� ُم����� ِر ال������ َّزم������ا َن ب���م���ا َت���������ش����ا ُء ِل��� َي��� ْف��� َع�ل�ا
 -2ف��ك���أَن��م��ا ال���دُّ ْن���ي���ا ِب��� َب��� ْه َ���ج���ة ُح��� ْ��س��ن��ه��ا

����ج���� ُّو مِ �����نْ �أَ ْن���ف���ا� ِ���س��� ِه عَ��ب�� ًق��ا
َ -2ت����������أَ َّر َج ا ْل َ
َك����������أَ َّن (ن�������ض���ـ��� َر َة) َج�������� َّرتْ ف���ي��� ِه �أَ ْذي��������اال
ومنها:
����ب ع��ا���شِ ��قِ��ه��ا
� -3إذا �أَ َد َّل���������تْ �أَ َذ َّل���������تْ َق���� ْل َ
�����ب �إ ْداللاً َو�إ ْذالل
������ب ا ْل ُ
م����ا �أَ ْط������ َي َ
�����ح َّ
����ح����تْ ِب�� َن�����س��ي ِ��م ا ْل��� َع��� ْت���بِ م��ائِ��لَ�� ًة
َ -4ت���� َر َّن َ

مقـــاالت

�����ي �إذا ر�أَي������� ُت َ
�������ك ُم��� ْق��� ِب�ل�ا
ُت ْ
����ج����ل����ى عَ�����ل َّ
ال����رواي����ة )1( :ورد ال�ب�ي��ت الأول ف��ي مفرج
الكروب ،وكنز الدرر برواية":فيفعال".
( )2وورد البيت الثاني في مفرج الكروب ،وكنز
الدرر برواية":تحال على".
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .105
ومفرج الكروب في �أخبار بني �أيوب .238/2
وكنز الدرر وجامع الغرر .91/7
()60
[من َّ
الطويل]
وقال:
 -1فال َي َت َع َّر ْ�ض بال ْهوى َغ ْي ُر َمنْ َيرى

َل���� ْو َل���� ْم َي��� ُك���نْ َق���دُّ ه���ا ُغ��� ْ��ص�� ًن��ا ل�� َم��ا م��اال
ال�شرح )1( :ا ْل َميطو ُر :من قرى دم�شق .معجم
البلدان .244/5
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .106
والبيتان الأخيران في الوافي بالوفيات .487/22
وورد ال �ب �ي��ت ال �ث��ان��ي ف ��ي خ ��ري ��دة ال�ق���ص��ر
هكذا":ن�صرة" ،ولعل ال�صواب ما �أثبت اعتما ًدا
على البيت الثاني من الق�صيدة رقم ( ،)3وينظر
هام�ش الخريدة ،وورد �صدر البيت الأول في خريدة
الق�صر هكذا":هب الن�سيم من المطيور �آ�صاال"،
وال�صواب ما �أثبت.

َم َ
مات ال ْهوى َم ْح ًيا َو َو ْع َر الهوى َ�س ْهال
 -2وال َي����د ُْن �إلاّ َم���نْ �إذا َف���� َّو َق ا ْل��هَ��وى
ِ��ذب ال�� َق�� ْت�لا
�إل��� ِي���ه � ِ��س��ه��ا َم ال���م���وتِ َي��� ْ��س��ت��ع ُ
ال�س ْهم
ال�شرح )2( :ف َّوق� :أي َث َّب َت الوت َر في ر� ِأ�س َّ
ا�ستعدا ًدا للرمي .تاج العرو�س .323/26
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .105

()62
وقال:

 -1وق���د َزعَ���م���وا �أَن����ي � َ��س��ل�� ْو ُت و���ش��اهِ ��دي
عَ����لَ����ى َف�������� ْر ِط َو ْج��������دي َز ْف���������� َر ٌة وعَ����وي���� ُل
 -2و�إ َّن دَواع�����ي ال َّ
�����ش�� ْوقِ ْوه���ي َخفيف ٌة

()61
وقال:

[من َّ
الطويل]

[من الب�سيط]

������ي ث���ق���ي��� ُل
ع����ل����ي����ك���� ْم ل����ه����ا عِ ������������ب ٌء عَ������ل َّ

 -1ه ََّب ال َّن�س ُيم مِ َن (ا ْل َميطورِ) �آ�صاال
ف��� َه���ا َج ل��ي مِ ��� ْن��� ُه عَ����� ْر ُف ا ْل��مِ ْ�����س��كِ ِب��لَ�� ْب��اال

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .105 - 104
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()63
[من الكامل]

وقال:
�����ي �أَ َذ َّل �إذا �أَ َد َّل ب ُ���ح���� ْ���س��� ِن��� ِه
َ -1ظ����� ْب ٌ
ي������ا َح������� َّب�������ذا ُذ ّل�����������ي لِ��������� َف��������� ْر ِط دَاللِ����������� ِه
ا�س في ُب��� ْردَيْ ِ�ص ًبا
-2ك��ا ْل�� َب�� ْد ِر �أَهْ �� َي َ��ف َم َ
َ�������ج�������ر َه َو َم���ل���الِ������� ِه
ال َي���� ْن���� َث����ن����ي ع�����ن ه ْ
 -3ف����ي َو ْع���������ده َولِ�����ح�����اظِ ����� ِه َو َق������وامِ ������ ِه
ُح����� ْ����س ٌ
���ب ِب�����ه َط�����وي����� ُل مِ ���ط���الِ��� ِه
����ن َي���ط���ي ُ
� -4أَ ْف�����دِ ي ال���ذي م���ا ُر ْم���تُ ُح�� ْل�� َو ِو�صاله
�إلاّ �أَح�������������ال عَ������لَ������ى خ������ي������الِ َخ�����ي�����الِ����� ِه
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .105
[قافية امليم]
()64
وقال:

[من مخلع الب�سيط]

�������ب َي��������������� ْو َم �������س������اروا
َت َ
�������ح������� َّم������� َل ا ْل������� َق������� ْل ُ
�������ي ال����� َّ����س��ل�ام����ا
ف��������ا ْق�������� َر عَ�������لَ�������ى َق������� ْل������� ِب َ
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .106
()65
[من الوافر]
وقال:
 -1عَ����دِ ْم���� ُت َ
����ك مِ ������نْ ُف����������ؤا ٍد � َ����ض���� َّل عَ��� ْن��� ُه
َر����������ش���������ا ٌد ك������������ا َن َي����������أْ َل��������� ُف��������� ُه َق�����دِ ي�����م�����ا
 -2عَ�����دِ ْم�����تُ �أَحِ ������ َّب������ ًة َف���� َع����دِ ْم����تُ عَ���ق�ًلً
����ح����تُ َم������ ْوج������ودًا عَ���دِ ي���م���ا
َف����� َق����� ْد �أَ� ْ����ص���� َب ْ
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
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بداية ق�سم �شعراء ال�شام .107
()66
[من الب�سيط]

وقال:
ال َت����أْ ُخ���ذي���ن���ي ِب�������أَ ْق������والِ ا ْل���� ُو�����ش����ا ِة فما
� َ��س�� َع�� ْوا ب��م��ا َق��� ْد � َ��س�� َع�� ْوا �إلاّ ِب��� َ��س�� ْف��كِ َدم��ي
ال�����ش��رح :ت ��أث��ر ال�شاعر ببيت كعب ب��ن زهير
الم�شهور:
ال َت������أَ ُخ����� َذ ّن�����ي ِب�������أَق������والِ ال���� ُو�����ش����ا ِة َو َل����م
�أُ ِذن���������ب َو َل�������و َك����� ُث����� َرت عَ���� ّن����ي الأَق�����اوي����� ُل
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .106
()67
[من الوافر]
وقال:
� -1أَ� ِ���ش���ي��� ُم ا ْل����� َب����� ْر َق مِ �����نْ عَ���لَ��� َم ْ���ي َز ُرو ٍد
ِ������ي ال������ َّ�����ش������آ ُم
َف�������� َت�������� ْروى مِ ��������نْ مَ������دامِ ������ع َ
��������ب ُم������ ْ�����س����� َت�����ه�����ا ٌم
َ -2ف������ي������ا للَهّ ِ َق�������� ْل ٌ
« ِب ْ
ن�ضر َة"ال ُي�������ف�������ا ِر ُق������� ُه ا ْل������� َغ�������را ُم
����������ح َر����ش���ي ٌ���ق
 -3ل����هَ����ا مِ �������نْ َق����� ِّده�����ا ُر ْم ٌ
���������اظ ُم���� ْق����لَ����ت����ه����ا � ِ����س����ه����ا ُم
ومِ �����������نْ �أَ ْل���������ح ِ
ُ -4ت��� ِري َ
���ك ا ْل��� َب��� ْد َر � ْإن َ���س�� َف�� َرتْ و َت ْ��ح��ك��ي
هِ �����ل�����الاً ح�����ي َ
�����ن َي������ ْ�����س����� ُت����� ُره�����ا ال����� ِّل�����ث�����ا ُم
ِ����ي
َ -5ف����ل����ي مِ ��������نْ َخ������ ِّده������ا َو ْر ٌد َج����ن ٌّ
َول��������ي مِ ��������نْ طِ �����ي�����بِ ِر َي����ق����تِ����ه����ا ُم��������دا ُم
� -6إذا م����ا ُر ْم��������تُ �أَ ْن �أَ� ْ����س����ل����و هَ���واه���ا
َت����� َع����� َّر َ
�����ي ا ْل����حِ ����م����ا ُم
������ض دو َن � َ�����س����� ْل����� َوت َ
ال�������ش���رح� )1( :أ� �ش �ي��م� :أن �ظ��ر .ت��اج ال�ع��رو���س

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

 ،485/32و َز ُرود":يجوز �أن ي�ك��ون م��ن قولهم
جمل زرود� ،أي بلوع وال��زرد البلع ،ولعلها �سميت
بذلك البتالعها المياه التي تمطرها ال�سحائب ؛
لأنها رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج
من الكوفة ،وق��ال ابن الكلبي عن ال�شرقي :زرود
وال�شقرة والربذة بنات يثرب بن قانية بن مهليل
ابن رخام بن عبيل �أخي عو�ض بن �إرم بن �سام بن
نوح عليه ال�سالم ،وت�سمى زرود العتيقة ،وهي دون
الخزيمية بميل ،وفي زرود بركة وق�صر وحو�ض،
قالوا� :أول الرمال ال�شيحة ،ثم رمل ال�شقيق ،وهي
خم�سة �أجبل :جبال زرود ،وجبل الغر ومربخ وهو
�أ�شدها ،وجبل الطريدة وهو �أهونها ،حتى تبلغ جبال
الحجاز ،ويوم زرود من �أيام العرب م�شهور بين بني
تغلب وبني يربوع" .معجم البلدان  ،139/3وعلما
زرود :جبالن مما �سبق ذكره في الن�ص ال�سابق.

بداية ق�سم �شعراء ال�شام .111
()69
[من َّ
الطويل]
وقال:
� -1أَ�أَ ْح���ب���ا َب���ن���ا � ْإن َت ْ�����س���أَل��وا َك�� ْي َ
��ف حا ُلنا
���ظ ا ْل������ َم������ َو َّد ِة م���ا ُح�� ْل��ن��ا
َف�����إ ّن����ا عَ���لَ���ى حِ ��� ْف ِ
َ -2ح���لَ��� ْل��� ُت��� ْم ِب�� َق�� ْل��ب��ي وال����� ِّدي�����ا ُر َب���ع���ي��� َد ٌة
َ���ن ا ْل�� َع��هْ��دِ ا ْل�� َق��دي ِ��م َوم���ا مِ ْلنا
َومِ �� ْل�� ُت�� ْم ع ِ
َ -3و�أَ ْن�����س��ا ُك�� ُم حِ �� ْف َ
��ظ ا ْل�� ُع��ه��و ِد َم ُ
�لا ُل��ك�� ْم
َوعُ�� ِّو ْ���ض�� ُت�� ُم ِب��ا ْل�� َغ�� ِي�� ِر عَ�� َّن��ا َوم���ا ْاع َت ْ�ضنا
َ -4و�إ ّن������ي َ ألَ ْرع�����ا ُك����� ْم عَ��لَ��ى ُب��� ْع���دِ دا ِر ُك����� ْم
َو� ْإن ك���ا َن مِ �� ْن�� ُك�� ْم َ�أ� ْ��ص�� ُل َذا ا ْل��� َغ��� ْد ِر المِ �� َّن��ا

مقـــاالت

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .108

التخريج :خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية
ق�سم �شعراء ال�شام  ،107وورد البيت الثاني فيه
هكذا":ن�صرة" ،ولعل ال�صواب ما �أثبت اعتما ًدا
على البيت الثاني من الق�صيدة رقم ( ،)3وينظر
هام�ش الخريدة.

()70
[من مجزوء الكامل]
وقال:
� -1إ ّن���������������ي �أَغ�������������������ا ُر مِ َ
������������ن ال���� َّن���������س����ي����ـ
ـ��������م �إذا َم��������������������� َر ْرت ع������ل������ي������ ِه وَهْ �������ن�������ا
 -2و�أُرا ُع م����������نْ َم������������ ِّر ال���� َّن���������س����ي����ـ
ـ�������� ْم ع����ل����ي َ
����ك ي������ا َم����������نْ ف����������ا َق ُح���� ْ���س���ن���ا

[قافية النون]
()68
[من الرمل]
وقال:
َم َ
����ن ف����ي���� ْه ِ����م ِدي����� َم����� ٌة
����ح����� ْ����س ِ
�������ط������� َرتْ لِ���� ْل ُ
�أَ ْن�������� َب�������� َت��������تْ ف������ي ك�������� ِّل د ِْع��������� ٍ��������ص َف���� َن���� َن����ا

هلل لِ��������������� ْم َت������ ْن�������������س������ى َزم���������ا
 -3ب���������������ا ِ
ًن���������������ا ك����������ن����������تَ ل�����������ي ف����������ي���������� ِه و ُك���������� ّن����������ا
 -4ال َت���������� ْت���������� ُر َك����������نْ ب�����ال�����ه�����ج�����ر ح���ا
� ِ��������س�������� َدن��������ا َي��������������رى م���������ا ق���������د َت����� َّم�����ن�����ى
َ -5و َت�����ل�����ا َف�����������ن�����������ي ق��������ب�������� َل ال������� َّت���ل���ا

ال�شرح :الديمة :المطر الدائم ،والدع�صِ :ق ْط َع ٌة
ِم� َ�ن ال َّر ْملِ ُم ْ�ست َِدي َرةٌ ،وال َفن َُن ،مح َّرك ًة :الغ ُْ�ص ُن
تقيم ُط� اً
وع ْر ً�ضا .تاج العرو�س ،181/32
�ول َ
ال ُم ْ�س ُ
.516/35 ،580/17

ِف ف������ط������ال������م������ا َق������������ َّدم������������تَ َغ����� ْب�����ن�����ا

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:

ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
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()71
وقال:

[من الب�سيط]

هلل ال ْاع�� َت���ْ��ض��تُ ي��ا ه��ذا ب��ه�� ْم َب���دَل
 -1وا ِ
وال َر� ِ���ض���ي���تُ ل َ
ِ���ط��� ْرف���ي َب���ع���دَهُ ��� ْم َو� َ��س��ن��ا
� -2أَ ْق َ�سمتُ بال ُّر ْك ِن ثم ال َم ْ�ش َعر ْي ِن َو َمنْ
َرم���ى ا ْل��جِ ��م��ا َر و َم����نْ ن���ا َل ال�� ُم��ن��ى ِب��مِ �� ِن��ى
َ -3ل ْو قي َل :ما َل َّذ ُة الدنيا ؟ ل ُقلتُ  :هُ ُم
�أَ ْو قي َلَ :منْ ها َم من �شوقٍ ؟ لقلتُ � :أَنا !
هلل رفِ��� ًق���ا ب��ق�� ْل��بٍ � ْإن ق��� َ
��س��وت َحنا
 -4ب����ا ِ
و� ْإن َت���ج��� َّن��� ْي���تَ َ�أ ْر�����ض����ي �أَ ْو َب���� ُع����د َْت َدن���ا
ال�شرح )2( :الم�شعران :المزدلفة ومنى .معجم
اللغة العربية المعا�صرة .1208
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .109
()72

ال ُم ْ�س َت ِو َي ُة التي َت ْن ُب ُت كذالك ال ت َْحتَاج ِ�إلى ال َّت ْث ِقيف.
تاج العرو�س .281/8
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .110
()73
[من الخفيف]
وقال:
َ������ن ا ْل���ح���ب���ي���بِ َح���دي��� ًث���ا
َ -1ح���� ِّدث����ان����ي ع ِ
راح������������� ٌة مِ َ
ِ������ج������رانِ
ف�����ي����� ِه ل������ي َ
���������ن ا ْل������ه ْ
� -2أَ ْو َدع�����ان�����ي َوم�������ا َح���������وا ُه ُف���������ؤادي
������ن َو ِذ َّل���������������������� ٍة َوهَ������������������وانِ
مِ �������������نْ َح������ن������ي ٍ
ُ -3ك���ل��� َّم���ا ُر ْم���������تُ � َ�����س����� ْل����� َو ًة َع�������نْ هَ�������وا ُه
����������ب َو َم���������غ���������انِ
������ج������ ْت������ن������ي مَ�����ل����اعِ ٌ
هَ������ َّي َ
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .110
()74
وقال:

[من مجزوء الرجز]

[من الكامل]
وقال:
 -1م���ا هَ����� َّز � َ���ص��� ْع��� َد َة َق������ ِّد ِه إ�لاّ ا ْن��� َب���رى
مِ ���������نْ َط�������� ْرفِ��������ه ولِ�����������س�����ا ِن�����ه َن������ ْ�����ص��ل��انِ

َ -1ي�������������ا ب���������ائِ��������� ًن���������ا �أَب�������������������������ا َن َع����������نْ
�����������ن
عَ��������� ْي���������ن���������ي َل�������������ذي������������� َذ ا ْل����������� َو� َ�����������س ِ
 -2و َي�����������ا َم������ري َ
�������������ض ال������ ُم������ َق������ل������ ِة ا ْل�������ـ

َ -2م���نْ ذا ُي��ن��اظِ �� ُر ن���اظِ ��� َر ْي��� ِه وق���د َغ���دْا
مِ ������نْ ن�����اظِ ����� َر ْي����� ِه ِل َ
���خ�������ص���مِ ���ه َخ�������ص���م���انِ

��������ح����ل���ا ِء َك�������������� ْم ُت������� ْم������� ِر� ُ�������ض�������ن�������ي ؟
ـ��������ك ْ

 -3ك ٌّ
������ل ل������ ُه مِ �������نْ ُح����� ّب����� ِه � َ����س����ه���� ٌم َول�����ي
م�����ن ُح������ ّب������ ِه دُو َن ا ْل������������ َورى � َ���س��� ْه���م���انِ
 -4ال��� ُّ��س�� ْك�� ُر � ُ��س�� ْك�� ٌر واح���� ٌد لِ�� َم ِ��ن ْاح َت�سى
َخ�������م������� ًرا ول�������ي م������ن ري�������قِ������� ِه � ُ�����س�����ك�����رانِ
ال�����ش��رح )1( :ال� َّ���ص� ْع� َ�دةُ :ال� َق� َن��اةُ ،وق�ي��ل :هي:
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ومنها:
َ -3ل����� ْه�����ف�����ي عَ������لَ������ى ال َّ
������م ا ّل��������ذي
������ظ������ ْل ِ
ِب������������ َم������������ ْن������������عِ������������ ِه َت ْ
�������ظ�������ـ�������ـ�������ـ������� ِل������� ُم�������ن�������ي
�������������ي َخ�������������������دُّ ُه
َ -4ي ْ
���������ج���������ن���������ي عَ�������������لَ َّ
��������ج�������� ِن��������ي
ِب��������� َم��������� ْن���������عِ��������� ِه ال���������������������������� َو ْر َد ا ْل َ
ال���رواي���ة )3( :ورد البيت الثالث ف��ي الوافي

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

مقـــاالت

بالوفيات برواية :يظلمني".
ال�شرحَّ )3( :
والظ ْل ُمَ :ما ُء الأَ ْ�سنَانِ و َبرِ ي ُق َها .تاج
العرو�س .41/33
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .111
والوافي بالوفيات .487/22
()75
[من الوافر]
وقال			:
َ -1و َك������� ْم ل���ي ِب���ا ْل ُ���ج��� َن��� ْي��� َن��� ِة مِ �����نْ ُرواقٍ
َورا ُووقٍ ُي��������ري ُ
��������ق َد َم ا ْل����� َق�����ن�����ان�����ي
 -2و َر ْي����������ح����������انٍ ورا ٍح را َح عَ���� ْق����ل����ي
ب���ه���ا ف�����ي عُ����� ْق�����لَ����� ِة ا ْل�����غِ�����ي�����دِ ا ْل����حِ ���������س����انِ
ال�����ش��رح )1( :ا ْل� ُ�ج � َن � ْي � َن��ة :ت�صغير جنة وهي
الحديقة والب�ستان ،وال ّرا ُووقُ ِ :
وناجو ُد
الم ْ�صفا ُة ُ ...
ال�شراب ِ
راب َي َت َر َّوقُ
ِ
الذي ُي َر َّوقُ ب ِه ف ُي َ�صفَّى ،وال�شَّ ُ
�اج
من ُه من غيرِ َع ْ�صرٍ  ،وال َقنَاني� :أَ ْو ِع�ي� ٌة ِمن ُزج� ٍ
�راب  .ت��اج ال�ع��رو���س ،375/34
ُي� َّت��خَ ��ذُ فيها ال ���َّ�ش� ُ
.26/36 ،376/25
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .108
()76
[من الب�سيط]
وقال:
َك���� ْم عَ��� َّذب���و ِن َ���ي ُظ�� ْل�� ًم��ا وَهْ ������ َو َي���� ْع���� ُذ ُب لي
� ْإن ك�����ا َن ُي��� ْر� ِ���ض���ي���هِ��� ُم ُظ���� ْل���� ٌم َوعُ���������د ُ
ْوان
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .108
[قافية الهاء]
()77

[من الخفيف]
���ب ب���ي و َق��� ْل��� ِب���ي َي�� ْق�لا
َ -1ن������� َز َل ال���� َّ���ش��� ْي ُ
ُه َوعَ��������� ْي��������� َن���������ي َت����������������� َو ُّد �أ َّال َت��������������� َرا ُه
ُ -2ث�� َّم �أَ�ْ��ص�� َب ْ��ح��تُ َخا ِئ ًفا مِ ��نْ فِ��� َراق ال�شـ
ـ�������ش��� ْي���بِ �أَ ْب������كِ������ي �أَ ْن ال َي�����حِ ����� َّل � ِ����س����وا ُه
ال��رواي��ة )1( :ورد البيت الأول في المحمدون
من ال�شعراء برواية":ال�شيب مقلتي تقاله وعيوني".
التخريج:
المحمدون م��ن ال�شعراء  ،220وذي��ل خريدة
الق�صر وجريدة الع�صـر  ،153 - 152وك��ذا ورد
البيت الثاني فيهما ،ولعل ال�صواب�":أدعو �أن ال يحل
�سواه" ،وورد البيتان ذيل خريدة الق�صر هكذا:
َ -1ن������ َز َل ال���� َّ���ش��� ْي ُ���ب ب���ي و َق��� ْل��� ِب���ي َي��� ْق�ل�ا ُه
���������ي َت������������������������� َودَّانِ ال َت��������������� َرا ُه
َوعَ��������� ْي��������� َن َّ
ُ -2ث���� َّم �أَ� ْ���ص��� َب ْ���ح���تُ َخ���ائِ��� ًف���ا مِ ����نْ فِ����� َراقِ
ال�������ش���ي���بِ �أَ ْب������كِ������ي �أَ ْن ال َي����حِ ���� َّل � ِ����س����وا ُه
* محمد بن �أ�سامة بن منقذ� :شاعر؛ له مكاتبات
وم��را��س�لات �شعرية م��ع وال ��ده ،وك��ذا م��ع �شعراء
ع�صره ،ترجم له القفطي في كتابه المحمدون
من ال�شعراء �ص  220ترجمة مبت�سرة ج ًّدا ،ووالده
�أ�سامة بن منقذ م�شهور في عالم الفرو�سية وال�شعر.
()78
[من الب�سيط]

وقال:
 -1م���ا ُل���� ْم����تُ َق��� ْل��� َب���ي �إ ّال لاَ م���ن���ي فيها
وق��������ا َل :هَ���� ْي����ه َ
����ات ُ�أ ْث�����ن�����ي َع������نْ َت�� َث�� ِّن��ي��ه��ا
َ -2خ���� ْو ٌد َردا ٌح َي��ك��ا ُد ال�� َّل ْ��ح ُ��ظ َي ْ��ج�� َر ُح��ه��ا

وكتب �إلى"محمد بن �أ�سامة بن منقذ"*:

مِ �����نْ ُل ْ��ط��فِ��ه��ا َو َن�������س���ي��� ُم ال���� ّري ِ����ح َي�� ْث��ن��ي��ه��ا
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الح َ�س َن ُة الخَ ْلقِ  ،بفتح
ال�شرح )2( :الخَ ْو ُد :الفتا ُة َ
ف�سكون ،ال�شَّ ا َّب ُة ما لم ت َِ�صر ن ََ�صفًا ،وال َّر َد ُاح :ال َمر�أَ ُة
ال َع ْجزَ ا ُء ال َّثقيل ُة الأَ ْو ِ
راك ،تا َّمة الخَ ْلقِ  .تاج العرو�س
.398/6 ،67/8
ال��ت��خ��ري��ج :خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر:
بداية ق�سم �شعراء ال�شام .112
[قافية الياء]
()79
[من َّ
الطويل]
وقال:
� -1أَ�أَ ْح����ب����ا َب����ن����ا! �إ َّن ا ْل���� ُو�����ش����ا َة �إ َل��� ْي��� ُك��� ُم
� َ��س�� َع��تْ ال � َ��س�� َع��تْ �أَ ْق�����دا ُم َم���نْ ب َ
���ات وا�شِ يا
َ -2ي��رو ُم��و َن َب��تَّ ا ْل َ��ح�� ِب��ل َب ْيني َو َب ْي َن ُك ْم
َف��ل��ا ُب���� ِّل����غ����وا ف��ي��م��ا �أَرادُوا الأْم����ا ِن����ي����ا
الرواية )1( :ورد البيت الأول في مفرج الكروب
برواية":كان وا�شيا".
( )2وورد البيت ال�ث��ان��ي ف��ي م�ف��رج ال�ك��روب
برواية":مما �أرادوا".
التخريج:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم
�شعراء ال�شام .112
ومفرج الكروب في �أخبار بني �أيوب .237/2

م
1
2
3

فهر�س
القوافي والأوزان وعدد الأبيات
في كل مقطعة وق�صيدة
قافية الألف المق�صورة
كلمة القافية البحر عدد الأبيات
َّ
2
الطويل
انثنى
2
الخفيف
�أحوى
ِ
9
الكامل
ن�صائحها
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م
4
5
6
7
8
9
10
11
12
م
13

قافية الباء
كلمة القافية البحر عدد الأبيات
2
ال�سريع
الح�ساب
ْ
َّ
ال َّتعبِ
2
المديد
َّ
ِ
4
الطويل
م�صاب
َّ
ال�سبا�سبِ
2
الطويل
َّ
َّ
م�ؤنبِ
3
الطويل
َّ
1
الطويل
ذَ نْبي
الذَّ هبِ
2
المن�سرح
َّ
2
الطويل
�شبابي
2
الب�سيط
َعذُ ُبوا
قافية التاء
كلمة القافية البحر عدد الأبيات
َّ
1
الطويل
و�أخ َّلتي

قافية الثاء
م كلمة القافية البحر
الب�سيط
 14منفوثُ
الوافر
15
ُ�شعثُ
م
16
م
17
18
19

عدد الأبيات
3
4

قافية الجيم
كلمة القافية البحر عدد الأبيات
2
المن�سرح
جج
اللُّ ِ
قافية الحاء
كلمة القافية البحر عدد الأبيات
3
ال�سريع
و�صاح
ْ
َّ
3
الوافر
المليح
ِ
5
الكامل
فا�ضحي

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

قافية الخاء
م كلمة القافية البحر
َّ
الطويل
20
را�سخُ
م
21
22
23
24
25
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26
27
28
29
30

قافية الدال
كلمة القافية البحر
مجزوء
واحد
ْ
الكامل
الكامل
َت َف َّر َدا
الب�سيط
ُم َّت ِئدا
الكامل
والقد
ِّ
مجزوء
الف�ؤا ِد
الكامل
الب�سيط
با ِد
َّ
الطويل
عهو ُد
الكامل
ب�صد ِه
ِّ
الكامل
مجد ُه
َ
الكامل
بقد ِه
ِّ

عدد الأبيات
3

قافية الزَّاي
م كلمة القافية البحر
مخلع
مبار ْز
41
الب�سيط
ال�سين
قافية ِّ

عدد الأبيات
2
2
2
2

م كلمة القافية
�أوا ِن َ�سا

عدد الأبيات
2

البحر

عدد الأبيات

َّ
الطويل

2

4

42

3
3
4
3
2

قافية ِّ
ال�شين
م كلمة القافية البحر
َّ
الطويل
لل َّر�شَ ا
43

عدد الأبيات
1

ال�صاد
قافية َّ
م كلمة القافية البحر
الخفيف
انتقا�ص
ِ
44

عدد الأبيات
2

قافية الذال
م كلمة القافية البحر
ال�سريع
عاذا
31
َّ
الكامل
رذاذا
32

عدد الأبيات
1
1

قافية الراء
كلمة القافية البحر
َّ
الطويل
�شبرا
الكامل
عا ِر
ال�سريع
العمرِ
َّ
َّ
الطويل
زو ِر
الب�سيط
ال ُّد َر ِر
َّ
الطويل
جا ُر

عدد الأبيات
3
1
2
3
2
2

م
33
34
35
36
37
38

م كلمة القافية
ال ِغ َي ُر
39
�سمرِ ه
40

البحر
الب�سيط
المديد

عدد الأبيات
2
3

ال�ضاد
قافية َّ
م كلمة القافية
45

ر�ضوا
ُ

البحر

عدد الأبيات

الرمل

2

قافية َّ
الطاء
م كلمة القافية
46

ُّ
حطوا

البحر

عدد الأبيات

َّ
الطويل

3

قافية َّ
الظاء
م كلمة القافية
47
102

ً
حفاظا

البحر

عدد الأبيات

الوافر

2
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قافية العين
م كلمة القافية
قواط ُع
48

البحر
َّ
الطويل

قافية الغين
م كلمة القافية البحر
الوافر
 49الفراغَ ا
م
50
51
52
53
م
54
55
56

عدد الأبيات
2
عدد الأبيات
2

قافية الفاء
كلمة القافية البحر
مجزوء
تلهفا
الخفيف
مجزوء
عفا
الخفيف
المديد
تكفُّ
ُ
الكامل
تعرف

2
3

قافية القاف
كلمة القافية البحر
الكامل
و�ش ِقي
َّ
الطويل
حالقِ
َّ
الطويل
خلقُ

عدد الأبيات
1
5
2

عدد الأبيات
2
4

قافية الكاف
م كلمة القافية البحر عدد الأبيات
2
 57الم�سكي المن�سرح
� ِ
4
الكامل
أراك
58
م
59
60
61

قافية الالم
كلمة القافية البحر
الكامل
ليفعال
َّ
الطويل
َ�س ْهال
الب�سيط
بلباال

عدد الأبيات
2
2
4
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م كلمة القافية
ُ
وعويل
62
دال ِل ِه
63

البحر
َّ
الطويل
الكامل

عدد الأبيات
2
4

قافية الميم
كلمة القافية البحر
مخلع
ال�سالما
َ
الب�سيط
الوافر
قدي َما
ِ
الب�سيط
دمي
الوافر
ال�ش� ُآم
قافية النون
كلمة القافية البحر
الرمل
فننا
َّ
الطويل
ُح ْلنَا
مجزوء
وهنَا
ْ
الكامل
الب�سيط
و�سنَا
ن�صالنِ
الكامل
الهجرانِ
الخفيف
مجزوء
الو�سنِ
الرجز
الوافر
القناني
الب�سيط
وعدوان
ُ
قافية الهاء
كلمة القافية البحر
الخفيف
تراه
الب�سيط
تثنيها

عدد الأبيات
2
2

قافية الياء
م كلمة القافية البحر
َّ
الطويل
وا�ش ًيا
79

عدد الأبيات
2

م
64
65
66
67
م
68
69
70
71
72
73
74
75
76
م
77
78

عدد الأبيات
1
2
1
6
عدد الأبيات
1
4
5
4
4
3
4
2
1

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
الأيوبي
(ت  587هـ)

التكملة لوفيات النقلة .160 -159/1
زبدة الحلب من تاريخ حلب .335/2
الرو�ضتين .290/4 ،468/4 ،380 ،182/2 ،127/1
وفيات الأعيان .458 - 456/3
النوادر ال�سلطانية .296 - 295
الأع�ل�اق الخطيرة ف��ي ذك��ر �أم ��راء ال�شام والجزيرة
466 ،194 ،87/2
مفرج القلوب - 375 ،238 - 236 ،180 ،62 ،33/2
.377
المخت�صر في �أخبار الب�شر .80 /3
�سير �أعالم النبالء . 202/21
دول الإ�سالم .96/2
العبر في خبر من غبر الذهبي .94 ،65 /3
تاريخ الإ�سالم َو َوفيات الم�شاهير َوالأع�لام 836/12
 .837البدر ال�سافر في �أن�س الم�سافر الورقة .41/2
تاريخ ابن الوردي ،99 ،97 ،88 ،86 ،78 ،77 ،37 ،/2
.117 ،101
الوافي بالوفيات .488 - 484/22
مر�آة الجنان وعبرة اليقظان .328/3
طبقات ال�شافعية ابن ال�سبكي  ،242/7وله �أخبار في
.366 ،365 ،358 ،357 ،344 ،16/7
البداية والنهاية .636/16
الع�سجد الم�سبوك والجوهر المحكوك ف��ي طبقات
الخلفاء والملوك .198 - 197
ال�سلوك ،204 ،198 ،194 ،190 ،188 ،169 ،153/1
.223 ،220 ،209 ،205
طبقات ال�شافعية البن قا�ضي �شهبة .43/2
عقد الجمان في تاريخ �أهل الزمان ( الدولة الأيوبية)
 ،223/2 ،275/1و�صفحات �أخ ��رى .ينظر فهر�س
الأعالم .320/2 ،351/1
النجوم الزاهرة .104 - 103/6
�شفاء القلوب في مناقب بني �أيوب .235 - 234
الدار�س في تاريخ المدار�س .165 - 162/1
�شذرات الذهب .476 - 475/6
ترويح القلوب في ذكر الملوك بني �أيوب .45

الحوا�شي
-1
-2

-3

-4

مقـــاالت
-5
-6

خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم �شعراء
ال�شام  ،113ما بعدها ،وعقد الجمان في تاريخ �أهل
الزمان .322/1
حقق ديوانه د .ناظم ر�شيد ،ون�شره في العراق عام
1983م ،ون�شر بح ًثا عنه وعن �شعره في كتابه ال�سابق
�ص  144 - 125بح ًثا بعنوان" :الملك الأمجد كبير
�شعراء بني �أيوب ".
جمع دي��وان��ه وحققه ودر� �س��ه د .محمد عبد الحميد
�سالم ،ون�شره ف��ي دار هجر ،بم�صر ،ع��ام 1988م،
وكتب عن ه��ذا ال�شاعر و�شعره د .ناظم ر�شيد بح ًثا
بعنوان" :ال�شهيد تاج الملوك الأيوبي �شاع ًرا" ،وذلك
في كتاب درا�سات في الأدب الأيوبي �ص ،124 - 105
دار المناهج ،عمان ،الأردن ،ط2004 ،1م.
ينظر ك�ت��اب ف ��ادي مو�سى المبي�ضين ال�م��و��س��وم بـ:
الملك النا�صر دا�ؤود (ملك الكرك) �شاع ًرا  ،وزارة
الثقافة ،الأردن ،2009 ،وجمع ديوانه جودة �أمين ون�شره
بالقاهرة 1990م ،كما حقق ر�سائله ون�شرها في كتاب
�صدر عن دار الثقافة1996 ،م ،وحقق ناظم ر�شيد كتاب
الفوائد الجلية في الفرائد النا�صرية ،ون�شره بالعراق
عام 1992م  ،وهو �سيرة للملك النا�صر� ،ألفها ابنه،
و�أدرج فيها ً
ق�سطا كبي ًرا من �شعر �أبيه ،ون�شر بح ًثا
عنه وعن �شعره في كتابه ال�سابق �ص  144 - 125بح ًثا
بعنوان" :الملك الأمجد كبير �شعراء بني �أي��وب "في
كتابه ال�سابق �ص .174 - 145
ينظر البحث المو�سوم ب�شعر خا�صة الأيوبيين لعامر
طعمة �ص  ،38مجلة �سر من راي ،مج ،3ع.2003 ،3
ي��رج��ع ف��ي ترجمة وتفا�صيل �أخ �ب��ار حياته ومواقفه
ال�سيا�سية �إلى:
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر (بداية ق�سم �شعراء
ال�شام) .80
الفتح الق�سي في الفتح القد�سي .295
�إخ�ب��ار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات
ال�شعراء .356
م�ضمار الحقائق و�سر الخالئق .156 ،143 ،61
في التاريخ ،107/10 ،97 ،93 ،36 ،32/10 ،271/9
.203 ،186 ،168 ،147 ،112
تاريخ �إربل  298 /1و . 416
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-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21

-22
-23
-24

كنز الدرر وجامع الغرر .110 ، 91/7
الأعالم .47/5
مملكة حماة الأيوبية �ص  48وما بعدها :لأحمد غ�سان
�سبانو ،دار قتيبة ،دم�شق1984 ،م.
�شعر خا�صة الأيوبيين �ص  ،38مجلة �سر من راي ،مج،3
ع.2003 ،3
تقي الدين عمر الأيوبي �أمير حماة �ص ،381 - 361
مجلة الأ�ستاذ ،كلية التربية ،بغداد ،ع1978 ،2م.
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم �شعراء
ال�شام .81
الرو�ضتين في �أخبار الدولتين .127/1
مجلة الأ�ستاذ� ،ص  ،381 - 361ع1978 ،2م.
ينظر وفيات الأعيان .452/2
ينظر ال�سابق .456/3
الأعالم .47/5
ترويح القلوب  ،45والتكملة لوفيات النقلة - 159/1
.160
تاريخ ابن الوردي 77/2
وفيات الأعيان .456/3
ينظر ترويح القلوب  ،45والتكملة لوفيات النقلة 159/1
 .160الوافي بالوفيات .175/11
ينظر ترويح القلوب  ،45والتكملة لوفيات النقلة 159/1
  ،160ووفيات الأعيان .456/3الع�سجد الم�سبوك والجوهر المحكوك ف��ي طبقات
الخلفاء والملوك  ،198 - 197وت��اري��خ اب��ن ال��وردي
.94/2
تاريخ الإ�سالم َو َوفيات الم�شاهير َوالأعالم .836/12
وردت هذه الأرج��وزة ناق�صة في مجموع �شعر ال�شاعر
برقم (� ،)34ص 31؛ حيث �أخل بالأ�شطار المدرجة بين
�أقوا�س والأرج��وزة كاملة في طبقات ال�شافعية الكبرى
 ، 245 -243/7وهي �ضمن الم�ستدرك على مجموع
�شعر هذا ال�شاعر �صنعة� :إبراهيم را�شد ،وكاتب هذه
ال�سطور (قيد الن�شر).
تاريخ ابن الوردي 117/2
ترويح القلوب  ،45والتكملة للمنذري ،160 - 159/1
قالئد الجمان .360/3
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-25
-26
-27
-28

-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35

الوافي بالوفيات  ،260 -259/4وفي البداية والنهاية
� 101/17أنه في ع�شرة �أجزاء.
ال�سلوك لمعرفة دول الملوك .220/1
النجوم الزاهرة .103/6
الرو�ضتين في �أخبار الدولتين  ،291 - 290/4وينظر
البداية والنهاية  . 636/16ومناز كرد بلد م�شهور بين
خالط وبالد الروم يعد في �أرمينية و�أهله �أرمن وروم.
معجم البلدان .202/5
التكملة للمنذري  ،160 - 159/1وف �ي��ات الأع �ي��ان
 ،457/3وترويح القلوب 45
الع�سجد الم�سبوك والجوهر المحكوك ف��ي طبقات
الخلفاء والملوك .211
وفيات الأعيان .457/3
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم �شعراء
ال�شام  ،82 - 81وينظر ديوان �أبي اليمن الكندي .23
النتفة رقم (.)16
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر :بداية ق�سم �شعراء
ال�شام .85 - 84
ال�سابق .112

�أهم الم�صادر والمراجع
� -1إخ��ب��ار ال��م��ل��وك ون��زه��ة ال��م��ال��ك وال��م��م��ل��وك ف��ي طبقات
ال�شعراء :للمن�صور الأيوبي (ت617هـ) :تحقيق :ناظم
ر�شيد ،بغداد2001 ،م.
 -2الأع��ل�اق ال��خ��ط��ي��رة ف��ي ذك���ر �أم����راء ال�����ش��ام وال��ج��زي��رة:
البن �شداد (ت  684هـ) ،تحقيق :يحيى زكريا عبارة،
من�شورات وزارة الثقافة ،دم�شق1991 ،م.
 -3الأع�ل�ام :لخير الدين للزركلي ،دار العلم للماليين ،ط
2002 ،15م.
 -4البداية والنهاية :البن كثير القر�شي (ت 774هـ) ،تحقيق:
عبد اهلل عبد المح�سن التركي ،دار هجر ،القاهرة،
ط 1998 ،1م.
 -5البدر ال�سافر في �أن�س الم�سافر (مخطوط) :لجعفر بن
ثعلب الأدفوي ( ت  748هـ) ،مكتبة الفاتح ،تركيا ،رقم
.4201
 -6تاج العرو�س :للزبيدي (ت 1205ه�ـ) ،تحقيق :نخبة من
المحققين� ،سل�سلة التراث العربي ،الكويت ،ن�شر على
�سنوات متعددة.

�شعر
عمر بن
�شاهن�شاه
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المؤلفون المجهولون
يف تراثنا العربي
�أحمد عطية

الإ�سكندرية  -جمهورية م�صر العربية

مقـــاالت

هذه ظاهرة ير�صدها كل م�شتغل بالتراث العربي ،خا�صة في علم الفهر�سة منه ،وهو العلم
الذي تقوم على �أ�سا�سه �إعداد قوائم لعدد من المخطوطات في مكتبة ما ،وذلك بذكر عناوينها
وم�ؤلفيها ،وتاريخ ت�أليفها ون�سخها ،ومقدمتها وخاتمتها ،مع و�صف للن�سخة التي بين يدي
المفهر�س لبيان ما �أ�صابها خالل رحلتها الطويلة على مر ال�سنين ،ثم بيان عدد المخطوطات
في هذه المكتبة ،وح�صر الن�سخ المختلفة للمخطوط الواحد ،وبيان المجموعات الكبرى التي
تحوي عد ًدا من المخطوطات في داخلها ،وتحديد بداية ومنهى كل مخطوط منها�...إلى غير
ذلك من مهام هذا العلم الخطير ،الذي توكل �إليه مهمة الك�شف عن تراثنا العربي وح�صره
و�إتاحته للباحثين في فروع العلم المختلفة؛لتعم به الفائدة ،ويتحقق الهدف المرجو من ورائه.
ولكن الناظر في قوائم �أو فهار�س المخطوطات
في ع��دة مكتبات مختلفة ،يلحظ ظاهرة غريبة،
غال ًبا ما تتكرر بين ه��ذه القوائم ،وه��ي ظاهرة
غياب الم�ؤلف �أو الجهل ب��ه ،وم��ن ثم غياب هذا
الجهد العلمي ال��ذي قد يكون له قيمة كبرى في
حياتنا العلمية ،وهنا لي�س �أم��ام المفهر�س �إال �أن
يكتب ف��ي خ��ان��ة ال�م��ؤل��ف لفظة مجهول �أو غير
معروف ،وهذه ظاهرة مقلقة ،ي�صاب على �إثرها
المعنى بالتراث بنوع من الهم.يقول د� .صالح الدين
ً
مخطوطا فقدت ورقته
المنجد:ن�صادف �أحيا ًنا
الأول��ى التي تظهر ا�سم الكتاب وال�م��ؤل��ف ،وفقد

أي�ضا ،فالبد في هذه الحالة من بذل كل جهد
�آخره � ً
الكت�شاف المخطوط والو�صول �إلى معرفته(((.
ويقول الأ�ستاذ عابد �سليمان الم�شوخي – وا�صفًا
هذه الم�شكلة :وقد ت�صل �إلينا بع�ض المخطوطات
دون عنوان �إط�لا ًق��ا ،فال �شيء مرقوم على وجه
الورقة الأولى ،ولي�س له ذكر في مقدمة المخطوطة،
وال �أثر له في نهاية المخطوطة ،بل وال ذكر ال�سم
أي�ضا(((.
الم�ؤلف فيها � ً
ويقول في مو�ضع �آخر  -م�ؤ�ص ًال للم�شكلة� :إن
التحقق من �صحة العنوان [والم�ؤلف] لي�س �أم� ًرا
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�سه ًال؛ لأ�سباب عديدة منها :فقدان الورقة الأولى
�أو ب�ضع ورق ��ات م��ن �أول ال�ك�ت��اب و�آخ� ��ره ،وه��ذه
الأوراق تحتوي ف��ي ال�غ��ال��ب على ا��س��م الم�ؤلف
وعنوان المخطوطة ومكان الن�سخ وا�سم النا�سخ
وتاريخ الن�سخ� ،إ�ضافة �إلى ما قد �أ�ضافه القراء �أو
جدا(((.
المتملكون من معلومات قد تكون مفيدة ً
وخطورة هذه الق�ضية تتمثل في عدة �أمور:
�أو ًال� :إن عدد الم�ؤلفين المجهولين في معظم
فهار�س المخطوطات ودور الكتب لي�س بالعدد
الهين ،فالمت�أمل في فهر�س �أي دار �أو خزانة من
خزائن المخطوطات ي�ستطيع �أن ير�صد عد ًدا كبي ًرا
من المخطوطات مجهولة الم�ؤلف.
ث��ان�� ًي��ا :يترتب على ذل��ك ع��دم االعتناء بهذا
الكتاب من قبل الباحثين ،خا�صة ه ��ؤالء الذين
ي�شتغلون على تراثنا العربي تحقيقًا ون�ش ًرا� ،إال
ف��ي ح��االت ن ��ادرة ج � ً�دا� ،ضياع جهد علمي ربما
يكون له قيمة كبرى في حياتنا العلمية ،فقد يكون
هذا المخطوط الذي �صنفناه ب�أنه مجهول الم�ؤلف؛
لم�ؤلف من م�شاهير علماء العرب �أو في فن من
الفنون النادر الكتابة فيها ،ككتب غريب الكالم
مث ًال �أو يعالج ق�ضية من الق�ضايا الكبرى التي
قامت ب�سببها خ�صومات في فكرنا العربي على مر
الع�صور ،وما زال لها روا�سب �إلى اليوم �أو ي�ضيف
�إلى ر�صيد المكتبة العربية ديوا ًنا لأحد ال�شعراء
الكبار الذين لم ي�صلنا من �إنتاجهم الأدب��ي �إال
القليل�...إلى غير ذلك.
ثالثًا :وغال ًبا ما يلحق الجهل بالم�ؤلف الجهل
أي�ضا ،في�صنع المفهر�س عنوا ًنا من عنده
بالعنوان � ً
يعتمد  -ف��ي �أغ �ل��ب الأح� ��وال  -على و��ص��ف لفن
معتمدا على
المخطوط ،وهو غال ًبا ما يكون و�صفًا
ً
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ثقافة الم�ؤلف ،وت�صفحه لبع�ض الأوراق الأولى من
المخطوط ،ك ��أن يقول مث ًال :كتاب في الطب �أو
ر�سالة ف��ي الفل�سفة �أو كتاب ف��ي الفقه �أو كتاب
في الأدب� ...إل��ى غير ذل��ك ،وغال ًبا ما ينتج عن
ذلك عدم الو�صف الدقيق لفن المخطوط ،والمجال
العلمي الذي يعالجه ،ومن َّثم �ضياع المحتوى �أمام
الم�شتغل في هذا الفن ،وهذه ظاهرة خطيرة تفقد
ما تبقى من �أمل في العثور على عنوان المخطوط
وم�ؤلفه الحقيقي.
راب��� ًع���ا :وغ��ال� ًب��ا م��ا يترتب على ع��دم االعتناء
بالمخطوط من قبل المفهر�س �أو علم الفهر�سة،
عدم االعتناء به من قبل علوم التراث الأخرى لعلم
الترميم وعلم الن�شر ،فغال ًبا ما يتحدد مجال عمل
هذه العلوم على المعلوم من المخطوطات �أو الأهم
منها ،ومن َّثم يتعر�ض المخطوط مجهول الم�ؤلف
لعوامل الزمن التي تنتهي به في نهاية الأم��ر �إلى
التلف نهائ ًيا وال�ضياع بال رجعة.
وم��ن الأم �ث �ل��ة ع�ل��ى ه��ذه ال �ظ��اه��رة الخطيرة
في تراثنا العربي ما ج��اء في فهر�س مكتبة دير
الإ�سكوريال الإ�سبانية مث ًال((( ،والتي تحوي ما يزيد
على �ستة �آالف مخطوط ،والتي �صنع قوائمها مركز
المخطوطات بمكتبة الإ�سكندرية؛ حيث ورد فيها
�أكثر من خم�سمائة عنوان لم�ؤلف مجهول ،وهذا
�أم��ر  -ف��ي الحقيقة  -ج��د خطير؛ لأن ب�ه��ذا ما
يقارب ُع�شر محتويات المكتبة مجهول الهوية ،تحت
عناوين من �صنع المفهر�سين �أنف�سهم ،ك�أن يقولوا
كتاب في ك��ذا�...أو ر�سالة في كذا ...معتمدين في
ذلك على فن المخطوط في الأغلب الأع��م ،وهذا
�أمر تقديري يعتمد  -في الكثير منه  -على ثقافة
الم�ؤلف.

الم�ؤلفون
المجهولون
في تراثنا
العربي

ويحتوى هذا الجزء  -مجهول الم�ؤلف  -على
عناوين من الخطورة بمكان ،وال يلتفت �إليها �أحد
ب�سبب دخولها تحت دائ��رة المجاهيل في تراثنا
العربي ،مثل تلك المخطوطة التي تقع تحت رقم
 240 /884تحت عنوان� :أ�سئلة و�أجوبة في الطب،
وتقع في ع��دد �أوراق  81ورق��ة ،وه��ي ناق�صة من
�أول�ه��ا� ،ضمن مجموعة من ورق��ة 84ب �إل��ى ورقة
� 164أ� ،أول�ه��ا .....ال�صفرا ُء و المر ُة ال�سودا ِء،ما
قوة الدم؟ حار رطب ..ما قوة البلغم؟ بارد رطب،
ما قوة ال�صفراء حارة ياب�سة ،ما قوة المر باردة
ياب�سة� ..أ�صناف البلغم خم�سة و مائتي..

مقـــاالت

ويت�ضح م��ن ال�م�ت��ن قيمة ه��ذه المخطوطة،
وقيمة الفن ال��ذي كتبت فيه ،ويت�ضح كذلك �أن
العنوان الذي �أطلق عليها و�أل�صق بها ،هو من �صنع
المفهر�س ،وغاية النظر �إلى هذه المخطوطة هي
كتاب في الطب مجهول الم�ؤلف؛ ال يلتفت �إليه �أحد
من الباحثين �إال م�صادفة ،وه��ذه �إ�شكالية كبرى
يتعر�ض �إليها جزء كبير من تراثنا العربي ب�سبب
دخوله تحت دائرة المجاهيل.
أي�ضا المخطوطة رقم ،518/1797
ومن ذلك � ً
والتي حملت عنوان� :أخالق النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم((( ،ووقعت في  212ورق��ة ،وال �شك �أن هذا
العنوان من �صنع الم�ؤلف؛ حيث اعتمد على ما جاء
في المقدمة على و�ضع عنوان للكتاب� ،إال �أنه بعد
ذلك تظل �أكثر من مائتي ورقة من تراثنا العربي
مهددة بخطر ال�ضياع ب�سبب دخولها تحت دائرة
المجاهيل.

(الورقة الأولى من مخطوطة ناق�صة من �أولها،
من مجموعة الإ�سكوريال تحت رقم )518/1797

(الورقة الثانية من مخطوطة الإ�سكوريال
بعنوان �أخالق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم )
وكتاب الجامع في الفقه ،الذي يقع تحت رقم
 331/1195في عدد �أوراق  104ورقة ،والمخطوطة
التي تحمل ع�ن��وان :دي��وان �شعر ،وتقع تحت رقم
128/484في عدد �أوراق  123ورقة ،تحت فن الأدب
العربي؛ لم�ؤلف مجهول�...إلى غير ذلك كثير من
�صفحات تراثنا العربي التي يحكم عليها في نهاية
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الأمر بال�ضياع ،ولك �أن تتخيل �أكثر من خم�سمائة
عنوان تحت هذه الدائرة – دائرة المجاهيل – في
مكتبة واحدة ،هي مكتبة دير الإ�سكوريال الإ�سبانية،
وال �أريد �أن �أطيل في الأمثلة حتى ال يتحول الأمر
�إلى ثبت للمخطوطات مجهولة الم�ؤلف وي�أخذنا من
المو�ضوع الأ�سا�س وهو مناق�شة الق�ضية ،ومحاولة
الو�صول �إلى �سبلٍ للحل.
وفي بع�ض الأحيان يتم التخفيف من حدة الأمر
ب��أن ي��رد عنوان المخطوط على �صفحة الغالف،
ولكن لم تذكرة كتب التوثيق المختلفة ،ولم ت�شر
�إلى م�ؤلفه ،فلم يجد المفهر�س �إال �أن ي�سنده لم�ؤلف
مجهول ،ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في نف�س
مكتبة دير الإ�سكوريال من عناوين �أمثال� :أخبار
الع�صر في انق�ضاء دول��ة بني ن�صر((( تحت رقم
،535/1877ورد له توثيق في �إي�ضاح المكنون (/1
 ((()44واللباب المخت�صر لأهل البدايات والنظر
تحت رقم ،399/1369وبالغة الأعراب،526/1837
وك�ت��اب ال �م �ق �� �ص��ود ،54/171وال�ع�ق��ود المنظومة
والآثار المرقومة تحت رقم  ،454/1551و�أ�سباب
التنزيل تحت رقم � ...546/1916إل��ى غير ذلك
من المخطوطات التي ت�ضم �آالف ال�صفحات من
تراثنا العربي ،والتي يمكن من خالل الك�شف عنها
�أن ن�ضيف �إلى ر�صيدنا العلمي حلقات �أخرى ربما
�سبب فقدها فجوة في مرحلة عمرية ما.
هذا مثال واح��د لمكتبة من المكتبات الكبرى
التي تحوي درر تراثنا العربي ،ناهيك عن مكتبات
�أخ��رى كثيرة من �أم�ث��ال :دار الكتب الم�صرية �أو
معهد المخطوطات العربية �أو بلدية الإ�سكندرية
�أو مكتبة الإ�سكندرية �أو المكتبة البريطانية التي
تحوى �أكثر من  14000مخطوط من تراثنا العربي،
بالإ�ضافة �إلى المكتبات التركية التي نقلت �إليها درر
التراث في فترة الخالفة العثمانية ،كمكتبة كوبرلي
زادة ،والمكتبة ال�سليمانية ،ومكتبة نور عثمانية...
وغيرها من المكتبات في العالم.
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ولكن م��ا الأ��س�ب��اب التي �أدت �إل��ى ن�ش�أة هذه
الم�شكلة ،ووجودها بهذه ال�صورة المروعة في تراثنا
العربي ؟ هناك -في الحقيقة� -أ�سباب كثيرة نحاول
�أن نلقي ال�ضوء على بع�ضها في النقاط الآتية:
 -1الطم�س ال��ذي ي�صيب ال�صفحات الأول��ى
م��ن المخطوطة ،وي�ك��ون ب�سبب تعر�ضها لعوامل
الزمن ب�سبب �سوء التخزين في بع�ض الأح�ي��ان،
مما ينتج عنها رطوبة زائدة قد ت�ؤثر على �صفحة
الغالف وال�صفحات الأول��ى منه ،وهي ال�صفحات
التي تحوي معلومات مهمة عن هوية هذا المخطوط
من حيث م�ؤلفه ،وعنوانه ،ورحلته عبر الع�صور
المختلفة التي تزودنا بها التملكات والأوقاف التي
على ه��ذه ال�صفحات ،ولي�س �أم��ام المفهر�س في
هذه الحالة �إال اللجوء �إلى خاتمة المخطوط؛ لعل
الم�ؤلف يكون قد ذكر فيها ما يفيد تمام كتابه الذي
هو بعنوان كذا�...أو يحاول قراءة ما ورد على المتن
�إذا تخلل الطم�س الذي حواه بع�ض الكلمات التي
يمكن قراءتها.

مثال لمخطوط مطمو�س من �أوله ،بعنوان:
الجامع في الفقه ،الذي يقع تحت رقم
 331/1195في عدد �أوراق  104ورقة(�إ�سكوريال)

الم�ؤلفون
المجهولون
في تراثنا
العربي

مقـــاالت

 -2نق�ص ال�صفحات الأول��ى من المخطوط،
وهي ال�صفحات التي تحمل معلومات عن عنوان
المخطوط وم�ؤلفه ،بالإ�ضافة �إلى معلومات �أخرى
قد تكون مهمة في تحديد هوية المخطوط الذي
بين �أيدينا ،و�أغ�ل��ب المخطوطات التي ت��دور في
فلك مجهولي الم�ؤلف ناق�صة من �أولها ،وفي بع�ض
الأحيان من �آخرها ،وفي حالة ورود الخاتمة تكون
خالية من معلومات تفيد في م�س�ألة الو�صول �إلى
كنه المخطوط الذي بين �أيدينا ،والأمثلة على ذلك
كثيرة في تراثنا العربي؛ ال يمكن ب ��أي ح��ال من
الأحوال �أن تقع تحت الح�صر� ،إال بعد جهد طويل
ومعاناة حقيقية مهمومة بذلك التراث الذي ما زلنا
نخطو الخطوات الأول��ى في علومه .قال د� .صالح
ً
مخطوطا فقدت
الدين المنجد :ن�صادف �أحيا ًنا
ورقته الأول��ى التي تظهر ا�سم الكتاب والم�ؤلف،
أي�ضا ،فالبد في هذه الحالة من بذل
وفقد �آخره � ً
كل جهد الكت�شاف المخطوط والو�صول �إلى معرفة
هويته؛ و�إذا كانت مقدمة المخطوط موجودة فيمكن
الرجوع �إليها؛ فقد يكون فيها ا�سم الم�ؤلف �أو ا�سم
الكتاب.

�	-3أم��ا ال�سبب ال�ث��ال��ث م��ن �أ��س�ب��اب دخ��ول
مخطوط ما في دائرة المجاهيل ،هو �أن المخطوط
كتب بلغة �أخرى غير العربية ،كالفار�سية والتركي،
ففي ه��ذه الحالة يتعجل المفهر�س ،ويثبت في
خانة العنوان :كتاب باللغة الفار�سية �أو التركية
لم�ؤلف مجهول ،مع �أن هذا الكتاب ال��ذي تعجل
فيه المفهر�س ،ربما يكون من الكتب التي تحمل
معلومات مهمة في مو�ضوع ما ،خا�صة و�أن عد ًدا
م��ن علمائنا ال �ع��رب ك�ت�ب��وا ب�ل�غ��ات �أخ���رى غير
العربية ،كالفار�سية مث ًال ،بل �أكثر من ذلك ف�إن
بع�ضهم ك��ان من �أ�صل غير عربي ،وه��م طائفة
الموالي الذين زخر بهم تراثنا العربي على مرور
قرون طويلة.
والرجوع �إلى �أهل التخ�ص�ص في هذه الحالة
قد ي�ساعد المفهر�س �إل��ى التو�صل �إل��ى العنوان
الحقيقي للمخطوط وم�ؤلفه ،والذي قد يكون مثبتًا
على �صفحة الغالف باللغة التي كتب بها المتن،
ول�ك��ن لجهل المفهر�س ب�ه��ذه اللغة وتعجله في
التعامل مع المخطوط ،يثبت عنوا ًنا مغاي ًرا يعتمد
فيه على لغة المخطوط التي كتب بها ،من ذلك مث ًال
المخطوط رقم  132/69من مخطوطات المكتبة
الملكية بتورينو((( (م�صورات مركز المخطوطات
بمكتبة الإ�سكندرية)؛ حيث كتب باللغة الفار�سية،
ويعود تاريخ ن�سخه �إلى �سنة  1149هجرية ،ويقع
في  130ورقة ،وو�ضع له المفهر�س عنوا ًنا يتمثل
في :مجموع باللغة الفار�سية.

مثال لمخطوط ينق�ص من �أوله من مجموعة
الإ�سكوريال تحت رقم 330 /1188
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التراجم؛ لذلك ن�سبه المفهر�س �إلى م�ؤلف مجهول.
أي�ضا المخطوط الذي يقع في
ومن ذلك � ً
مكتبة دير الإ�سكوريال تحت رقم ( 83/280م�صورات
مركز المخطوطات بمكتبة الإ�سكندرية)؛ حيث جاء
بعنوان :منظر ال�شعراء ومزهر الأمراء ،وهو عنوان
غير موجود في كتب التراجم والأخبار ،ولم يجد
المفهر�س �أمامه �إال �أن يثبت هذا المخطوط لم�ؤلف
أي�ضا :ذلك
مجهول،والأمثلة على ذلك كثيرة .ومنه � ً
المخطوط ال��ذي يقع تحت رق��م  97/328مكتبة
الإ�سكوريال( ((1بعنوان :تلخي�ص قالئد النحور من
جواهر البحور؛ للحجازي.
مثال لمخطوط بالمكتبة الملكية بتورينو تحت
رقم 132 /69كتب باللغة الفار�سية
 -4وال�سبب الرابع من �أ�سباب كثرة الم�ؤلفين
المجهولين في تراثنا العربي قد يرجع �إلى �أنه في
بع�ض الأحيان يرد العنوان فقط دون ا�سم م�ؤلفه
على �صفحة غالف المخطوطة ،وربما بين �سطور
مقدماتها ،و�سكوت كتب التوثيق والتراجم عن هذا
العنوان ،كك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون
لحاجي خليفة ،وذيله الم�سمى ب�إي�ضاح المكنون(((،
وه��دي��ة ال�ع��ارف�ي��ن ل�ل�ب�غ��دادي ،ومعجم الم�ؤلفين
لكحالة ،والأع�لام للزركلي� ...إل��ى غير ذلك من
كتب التوثيق .وهنا يجد المفهر�س نف�سه في حيرة
كبرى �أمام هذا العنوان الذي لم ي�ستطع الوقوف
على م�ؤلفه ،من ذل��ك مث ًال المخطوط ال��ذي يقع
تحت رقم  123/47من مخطوطات المكتبة الملكية
بتورينو ،وال��ذي يقع تحت عنوان مجموع الفوائد،
في  122ورقة،وهو عنوان �سكتت عنه معظم كتب
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�	-1أم���ا ال���س�ب��ب ال�خ��ام����س ف ��إن��ه ي �ع��ود �إل��ى
المفهر�س نف�سه ،فربما نق�ص خبرته تكون هي
العائق في �سبيل التو�صل �إل��ى العنوان ال�صحيح
للمخطوط وم�ؤلفه الحقيقي؛ لذلك فمجال الفهر�سة
مجال يحتاج �إلى دربة وخبرة؛ وذلك لخطورة ما
يتوقف عليه ،فتجهيل م�ؤلف ما معناه �ضياع �إنتاجه
�إلى �أجل غير م�سمى ،بل و�ضياع جزء من تراثنا قد
يكون هو الأهم من بين �أجزاء �أخرى؛ لذلك يقول
الأ�ستاذ :عابد الم�شوخي� :إن فهر�سة المخطوطات
لي�ست �أم� ًرا هينًا ،وعم ًال ي�سي ًرا يقوم به من �شاء
كما ي�شاء ممن عانى تحقيقًا لن�ص �أو ن�شر لر�سالة
�أو قراءة في مخطوطة ،بل هو فن قوامه الهواية،
و�سداه الخبره ولحمته الدربة الطويلة ،والدرا�سة
العميقة الدقيقة لكل جانب جمالي و�صناعي وفكري
في المخطوطة( .((1فالم�ؤلف في بع�ض الأحيان قد
يلغز في ذكر عنوانه وا�سمه على �صفحة الغالف،
وهذا الإلغاز يحتاج من المفهر�س �إلى خبرة لفك
�شفراته ،من ذلك ما ورد في المخطوطة رقم 3366

الم�ؤلفون
المجهولون
في تراثنا
العربي

من مخطوطات المكتبة المركزية للمخطوطات
الإ�سالمية التابعة لوزارة الأوقاف الم�صرية؛ حيث
ورد على الورقة الأول��ى منها فوق الب�سملة�( :سيد
ت�صورات) ،وه��ذا �أم��ر يوقع المفهر�س في حيرة
بالن�سبة لعنوان المخطوطة ،ولكن بالبحث تبين
�أن عنوان هذه المخطوطة هو :حا�شية على تحرير
القواعد المنطقية؛ للقطب التحتاني ف��ي �شرح
الر�سالة ال�شم�سية؛ للكاتبي؛ لم�ؤلفها :ال�سيد ال�شريف
الجرجاني ،المتوفى  816هجرية.وهنا يمكن تف�سير
ما ورد على �صفحة الغالف هكذا :كلمة( �سيد)
ت�شير �إلى ال�سيد ال�شريف ،م�ؤلف الحا�شية ،وكلمة
(ت�صورات) ت�شير �إلى الجزء الثاني من الر�سالة
ال�شم�سية ،فهي عبارة عن ت�صديقات وت�صورات.

مقـــاالت
(مثال لمخطوطة ملغزة �ضمن مخطوطات
المكتبة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف
الم�صرية)

كانت هذه هي بع�ض الأ�سباب التي من الممكن �أن
تكون ال�سبب من وراء دخول مخطوط ما تحت دائرة
المجاهيل في تراثنا العربي ،وهي دائ��رة ات�سعت
�أطرافها ،خا�صة بعد ن�ش�أة علم الفهر�سة والك�شف
عن محتويات دور الكتب وخزائن المخطوطات.
ولم يبق �أمامنا في هذا البحث �إال �أن نعر�ض
لبع�ض م��ن �سبل ال �خ��روج م��ن الأزم ��ة � -إن �صح
ٍ
القول  -وه��ي �سبل ينبغي االهتمام بها ومحاولة
تفعيلها ما �أمكن الأم��ر؛ لأن الأم��ر يتعلق بهويتنا
وثقافتنا ،وهذه ال�سبل تتمثل فيما ي�أتي:
�أو ًال :محاولة ح�صر الن�سخ مجهولة الم�ؤلف
من كل المكتبات والخزائن ودور الكتب التي تحوي
مخطوطات ،ما �أمكن الأم��ر ،و�إع��داد قوائم بها،
وتكوين لجنة متخ�ص�صة من خبراء �أو م�ست�شاري
التراث العربي؛ لو�ضع �آلية للتعامل مع هذا الكم
الهائل من المخطوطات التي فقدت هويتها ب�سبب
عوامل عدة ناق�شناها فيما �سبق ،ولعل هذا م�شروع
كبير يحتاج �إل��ى ت�ضافر ق��وى بين الم�ؤ�س�سات
المختلفة المعنية بالدر�س التراثي.
ث��ان�� ًي��ا :الرجوع �إل��ى �أه��ل التخ�ص�ص في الفن
الذي كتب فيه المخطوط �أو اللغة التي كتب بها؛
لأن �أه��ل كل فن هم �أع��رف النا�س بما كتب فيه،
وهم الأق��در على التفرقة بين �إنتاج م�ؤلف و�آخر،
فبع�ضهم ي�ستطيع من خالل ق��راءة �صفحات من
المخطوط مجهول الم�ؤلف �أن يحدد عنوانه وم�ؤلفه.
ثالثًا :يقول د� .صالح الدين المنجد� :إذا كانت
مقدمة المخطوط موجودة فيمكن الرجوع �إليها،
فقد يكون فيها ا�سم الم�ؤلف �أو ا�سم الكتاب.
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�إذا كانت المقدمة غير موجودة ،فيجب مطالعة
المخطوط لمعرفة مو�ضوعه ،وق��د ن�صادف في
داخل الن�ص �إ�شارات �إلى الم�ؤلف �أو �إلى ا�سمه ،و�إال
فيجب الرجوع �إل��ى كتب الم�صادر لمعرفة ما قد
�ألف في مو�ضوع الكتاب ،فقد يمكن التخمين ،ثم
االهتداء �إلى معرفة الم�ؤلف �أو الكتاب(.((1
ثالثًا :االعتماد على ما ي�سمى بملحقات الن�ص
في محاولة الو�صول �إل��ى هوية المخطوط ،وهذه
الملحقات تتمثل ف��ي :ن��وع ال��ورق ال��ذي كتب عليه
المخطوط �أو ما ي�سمى بحوامل الن�ص ،والخط الذي
كتب به ،وما عليه من تملكات و�أوق��اف و�سماعات
و�إجازات...
�إلى غير ذلك من الملحقات �أو ما ي�سمى بدرا�سة
كوديكولوجية الن�ص( ،((1التي قد ت�ساعد في بع�ض
الأحيان في تحديد الزمن الذي ُكتب فيه المخطوط،
ومن َّثم ح�صر الم�ؤلفين الذين كتبوا في فنه في هذا
الع�صر ،ومحاولة المقارنة بين �أ�ساليبهم المختلفة،
وترجيح �أي الأ�ساليب �أقرب �إلى �أ�سلوب المخطوط
الذي نحاول الك�شف عن هويته.
وفوق كل ذلك " ينبغي على المفهر�س �أن يقوم
ب�ق��راءة المخطوطة كلها بكل دق��ة و�إم�ع��ان وروي��ة
لتحديد مو�ضوع الكتاب ،وت�سجيل �أي �إ�شارة يذكرها
الم�ؤلف ،مثل ذكره لأحد �شيوخه وبع�ض الكتب التي
نقل منها ،وهذا ي�ؤدي �إلى تحديد الفترة التي عا�ش
فيها الم�ؤلف ،ثم يلج�أ المفهر�س �إلى الم�صادر التي
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تذكر �أ�سماء من كتب في فن الكتاب المجهول،
وترجيح ع��دد من العناوين �أو �أ�سماء الم�ؤلفين،
ثم يقوم بمقارنة هذا الكتاب بن�سخ �أخ��رى كاملة
للعناوين التي رجحها "(.((1
وكذلك «مقارنة المخطوطة بالفهار�س المتوفرة
التي تذكر الأب��واب والف�صول مثل :فهر�س مكتبة
برلين ،وبع�ض فهار�س مكتبة الظاهرية ( التي
ت�سمى اليوم مكتبة الأ�سد) و�أمثالهما من الفهار�س
الأخرى» (.((1
وك��ذل��ك اال��س�ت�ع��ان��ة ب��ال�ف�ه��ار���س ال �ت��ي جمعت
المخطوطات التي كتبت بخط م�ؤلفيها� ،إذا كان
(((1
هناك �شك �أن المخطوط كتب بخط الم�ؤلف.
و�أخ��ي�� ًرا :محاولة االعتماد على الم�ستحدثات
التكنولوجية ما �أمكن الأمر ،فالعديد من المكتبات
الآن �صنعت لها مواقع �إلكترونية ،وطرحت عليها
بع�ضا من مخطوطاتها،
فهار�سها ،وفي بع�ض الأحيان ً
فربما لو كتب المفهر�س  -مث ًال -بع�ض الكلمات من
بداية مخطوطة ناق�صة من �أولها و�آخرها على �أحد
محركات البحث المختلفة؛ ل�صادف ن�سخة �أخرى
من هذه المخطوطة معلومة العنوان والم�ؤلف ،ومن
َّثم ي�ستطيع من خالل المقارنة �أن ي�صل �إلى كنه
المخطوط الذي بين يديه ،وهذه غاية كبرى من
غايات �إدخال الم�ستحدثات التكنولوجية �إلى خدمة
علوم تراثنا العربي.

الم�ؤلفون
المجهولون
في تراثنا
العربي

( )1قواعد فهر�سة المخطوطات العربي ،د� .صالح الدين
المنجد ،دار الكتاب الجديد� ،ص .73

( )13يراجع في ذلك :معجم م�صطلحات المخطوط العربي
(قامو�س كوديكولوجي)� ،أحمد �شوقي بنبين ،م�صطفى
= طوبي ،الطبعة الثانية ،الخزانة الح�سنية بالرباط،
الطبعة الثانية 2004 ،م.

( )2فهر�سة المخطوطات العربية ،عابد �سليمان الم�شوخي،
مكتبة المنار للطباعة والن�شر ،الأردن ،الطبعة الأولى،
 1409هـ 1989 -م� .ص .196

( )14فهر�سة المخطوطات العربية ،عابد �سليمان الم�شوخي،
مكتبة المنار للطباعة والن�شر ،الأردن ،الطبعة الأولى،
 1409هـ 1989 -م� .ص 196

( )3المخطوطات العربية (م�شكالت وحلول) ،عابد �سليمان
الم�شوخي ،مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الريا�ض،
1421هجرية2001 ،ميالدية� .ص .13

( )15المخطوطات العربية (م�شكالت وحلول) ،عابد �سليمان
الم�شوخي ،مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الريا�ض،
1421هجرية2001 ،ميالدية� .ص 15

الحوا�شي

( )4ان�ظ��ر :الفهر�س الإل�ك�ت��رون��ي مكتبة دي��ر الإ��س�ك��وري��ال
الإ�سبانية�ُ ،صنع مركز المخطوطات ،مكتبة الإ�سكندرية.
( )5ف�ه��ر���س مجموعة الإ� �س �ك��وري��ال ،م��رج��ع ��س��اب��ق ،رق��م
.518/1797

( )16يراجع في ذلك :فهر�س المخطوطات الأ�صول (ق 4هـ –
11هـ) �صنعة تامر الجبالي ،تقديم د .في�صل الحفيان،
معهد المخطوطات العربية ،القاهر 2011م (وهو من
الكتب المهمة في بابها).

( )6فهر�س مجموعة الإ�سكوريال ،رقم 535/1877

مقـــاالت

(� )7إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون عن �أ�سامي
الكتب والفنون� ،إ�سماعيل البغدادي ،المجلد الثالث ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1413 ،هـ1992 -م.
( )8ان�ظ��ر :فهر�س المكتبة الملكية بتورينو� ،صنع مركز
المخطوطات ،مكتبة الإ�سكندرية.132 /69 ،
(� )9إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون عن �أ�سامي
الكتب والفنون� ،إ�سماعيل البغدادي ،المجلد الثالث،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1413 ،هـ1992 -م-
ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،لحاجي خليفة
(م�صطفي بن عبد اهلل )ا�ستانبول 1941 ،م-معجم
الم�ؤلفين ،عمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،1
1414هـ 1993 ،م -هدية العارفين – �أ�سماء الم�ؤلفين
و�آث��ار الم�صنفين من ك�شف الظنون� ،إ�سماعيل با�شا
البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
( )10فهر�س مجموعة الإ��س�ك��وري��ال ،م��رج��ع ��س��اب��ق ،رقم
.97/328
( )11فهر�سة المخطوطات العربية ،مرجع �سابق� .ص .191
( )12قواعد فهر�سة المخطوطات العربي ،مرجع �سابق،
�ص.73

الم�صــادر والمراجع
•	 الأعالم ،خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت،
لبنان.
•	 �إي�ضاح المكنون في الذيل على ك�شف الظنون ،لإ�سماعيل
با�شا البغدادي� ،إ�ستانبول1945 ،م.
"•	 تاريخ التراث العربي ،لف�ؤاد �سزكين،نقله �إل��ى العربية
د .ع��رف��ة م�صطفى ،وراج �ع��ه د .محمود فهمي حجازي
ود� .سعيد عبد الرحيم ،جامعة الإم��ام محمد بن �سعود
الإ�سالمية ،المملكة العربية ال�سعودية 1404 ،هـ 1984 ،م.
•	 الفهر�ست ،للنديم ،تحقيق نخبة من الأ�ساتذة ،دار المعرفة،
بيروت1978 ،م)
•	 ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،لحاجي خليفة
(م�صطفي بن عبد اهلل) ا�ستانبول 1941 ،م.
•	 ل�سان ال�ع��رب ،الب��ن منظور (تحقيق �أم�ي��ن محمد عبد
الوهاب ،ومحمد �صادق العبيدي ،دار �إحياء التراث ،بيروت،
لبنان ،ط) 3
•	 معجم الم�ؤلفين ،عمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،1
1414هـ 1993 ،م.
•	 هدية العارفين � -أ�سماء الم�ؤلفين و�آث��ار الم�صنفين من
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ك�شف الظنون� ،إ�سماعيل با�شا البغدادي،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان.
•	 تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،د .جواد علي ،مطبعة المجمع
العلمي العراقي1955 ،م.
•	 الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ،د� .أيمن ف�ؤاد
�سيد ،الدار الم�صرية اللبنانية� ،ص .536-535
•	 قواعد فهر�سة المخطوطات العربي ،د� .صالح الدين
المنجد،دار الكتاب الجديد� ،ص .74-73
•	 فهر�سة المخطوطات العربية ،عابد �سليمان الم�شوخي،
مكتبة المنار للطباعة والن�شر ،الأردن ،الطبعة الأول��ى،
1409هـ  1989 -م.

•	 المخطوطات العربية (م�شكالت وحلول) ،عابد �سليمان
الم�شوخي ،مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الريا�ض،
1421هجرية2001 ،ميالدية.
•	 م �ع �ج��م م���ص�ط�ل�ح��ات ال �م �خ �ط��وط ال �ع��رب��ي (ق��ام��و���س
كوديكولوجي)� ،أحمد �شوقي بنبين ،م�صطفى طوبي ،الطبعة
الثانية ،الخزانة الح�سنية بالرباط ،الطبعة الثانية2004 ،م.
•	 فهر�س المخطوطات الأ�صول (ق 4هـ 11 -هـ) �صنعة تامر
الجبالي ،تقديم د .في�صل الحفيان ،معهد المخطوطات
العربية ،القاهر 2011م (وهو من الكتب المهمة في بابها ).
•	 الفهر�س الإلكتروني مكتبة دير الإ�سكوريال الإ�سبانية،
ُ�صنع مركز المخطوطات ،مكتبة الإ�سكندرية.

الم�ؤلفون
المجهولون
في تراثنا
العربي
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ظاهرة كتب العجائب والغرائب
في التراث العربي اإلسالمي
د .خالد التوزاني

فا�س – المملكة المغربية
مقدمــة

مقـــاالت

�إن التوجه �إلى التراث «لي�س فقط لتفرده ،و�إنما لأنه مت�صل ب�أعماقنا ،كثير من عنا�صره
م�ستمرة في حياتنا الحا�ضرة ،وم�ؤثرة �أكثر مما نت�صور"((( .ومن ثم ،ال يمكن �إهمال ما يحفل به
التراث العربي الإ�سالمي من ظواهر �أدبية و�إبداعية �أ�صيلة لها �أهميتها في ت�أريخ الفكر والإبداع
العربيين .ولعل ظاهرة كتب العجائب والغرائب من �أبرز الظواهر الثقافية التي ت�ؤثث الخزانة
العربية الإ�سالمية بنمط من الم�صنفات النادرة والم�ؤلفات المثيرة للده�شة والحيرة والمنتجة
لجماليات من نوع خا�ص تعك�س غنى الثقافة العربية و�شموليتها وفي الآن ذاته ت�ستبطن جوانب
من العبقرية العربية زمن النهو�ض.
يزخر التراث العربي الإ�سالمي ب�سرود تقليدية
د�شنت «�أدب العجيب" في الإب��داع العربي؛ حيث
مخ�صو�صا ،وقد �ساعد
اتجاها في الكتابة
�ش َّكلت
ً
ً
على ذل��ك ع�شق العرب اال�ستماع �إل��ى الأح��ادي��ث
الغريبة والأخ �ب��ار الطريفة ،فكان �سوق العجيب
مكرما محبو ًبا عند النا�س،
رائجا ،ومبدع هذا الفن ً
ً
ومقر ًبا من الملوك وال�سالطين ،فعلى �سبيل المثال،
ال�سري ،ال�شاعر الذي
«قرب هارون الر�شيد �إليه �أبا َّ
ادعى ر�ضاع الجن ،وو�ضع كتا ًبا في �أمرهم ت�ضمن
ِحكمهم و�أن�سابهم و�أ�شعارهم ،وزع��م �أن��ه بايعهم

للأمين ول��ي العهد ،ف�صار م��ن خا�صة الخليفة
و�أهله ،وقال له� :إن كنت ر�أيت ما ذكرت ،لقد ر�أيت
عج ًبا ،و�إن كنت ما ر�أيته ،لقد و�ضعت �أد ًبا"(((.
وي�ؤكد هذا الخبر ولع الخا�صة والعامة بالأحداث
غير الم�ألوفة ،وا�ستجابة الأدباء لهذه الرغبة ،من
خالل نوع من الم�ؤلفات التي ُو�سمت بكتب «التمرد
الفني الأ�صيل"((( ،من �صنف «التوابع والزوابع"(((،
و"ر�سالة الغفران"((( ،وغيرهما م��ن الكتابات
الإبداعية ،التي راهنت على «المرور ،من العجيب
�إل��ى ما هو �أعجب"((( ،عبر تو�سيع دائ��رة الخيال
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الخالق �إلى �أق�صى ما يمكن بلوغه.
كما ا�ستفاد ت�أليف العجيب من الر�صيد الكبير
ال��ذي ي�ضمه ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي م��ن الأم���ور غير
الم�ألوفة ،والتي تتجاوز قدرات الب�شر وطاقاتهم،
ويتعلق الأمر بمعجزات الر�سل والأنبياء وق�ص�ص
ال�صالحين وكرامات الأول�ي��اءَّ ،
أي�ضا مما
ووظ��ف � ً
يحفل به التراث العربي القديم �أو الجاهلي من
ق�ص�ص الكائنات الخارقة ،ولم يكتف الإبداع العربي
بتوظيف مكونات الدين والتراث والثقافة في �صناعة
العجيب و�إغناء ر�صيد المكتبة العربية بم�صنفات
فريدة ي�صعب الن�سج على منوالها �أو تقليدها ،و�إنما
ا�ستعان �أحيا ًنا بعجائب ثقافات �أخرى؛ حيث ترجم
عبد اهلل بن المقفع �أبرز الخرافات الهندية ،المتمثلة
في كتاب «كليلة ودمنة" الذي «جعل الحكمة والكالم
البليغ ،على �أل�سنة البهائم والطير"((( ،وعلى الرغم
من اختالف النقاد العرب حول هذا الكتاب ،هل
هو ترجمة ابن المقفع �أو ت�أليف له(((� ،إال �أنه �شكل
كالما
تحو ًال في م�سار الحكي العجيب ،الذي �أ�صبح ً
نوعا من
في الممنوع ،وغدا توظيف كالم الحيوان ً
التوازن« ،بين عمل غير منطقي ابتدعه الخيال،
وحادث ال يمكن الت�صريح به مبا�شرة ب�سبب الخوف
والكبت"((( ،وهكذا تفاعل المبدع العربي مع كل ما
يمكن �أن يخدم ت�أليف ن�صو�ص عجيبة وغريبة ،لم
تنل �إعجاب المتلقي العربي فح�سب ،و�إنما حظيت
كذلك بتقدير الإن�سان الغربي ،الذي ا�ستلهم منها
ما عزز به �إبداعه في هذا الفن(.((1
نماذج من كتب العجائب والغرائب

ع��رف ال �ت��راث ال�ع��رب��ي الإ��س�لام��ي ��ض��ر ًب��ا من
ال�م��ؤل�ف��ات ا�شتُهرت بكتب العجائب وال�غ��رائ��ب،
حاو َل ْت ر�صد كل �أمر غريب غير م�ألوف ،ونذكر من
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تلك الكتب على �سبيل المثال ال الح�صر« :عجائب
البحر" له�شام ب��ن الكلبي (ت  204ه �ـ وق�ي��ل:
أي�ضا «العجائب الأربعة" وهما من
206ه �ـ) ،وله � ً
الكتب المفقودة( ،((1و"عجائب الدنيا" للم�سعودي
(ت  346هـ) ،و"الم�سالك والممالك" لأبي القا�سم
ابن حوقل (ت  367ه �ـ)( ،((1و"عجائب البلدان"
لأبي ُدلف الينبوعي (ت  385هـ) ،و"فنون العجائب
في �أخبار الما�ضيين من بني �إ�سرائيل وغيرهم
من العباد والزاهدين" لأب��ي �سعيد النقا�ش (ت
 414ه �ـ) ،و"غرائب التف�سير وعجائب الت�أويل"
لبرهان الدين الكرماني المعروف بتاج القراء (ت
505هـ) ،و"مخت�صر عجائب الدنيا" البن و�صيف
�شاه (ت  596هـ) ،و"عجائب المخلوقات وغرائب
الموجودات" للقزويني (ت 682ه�ـ)�« ،آث��ار البالد
أي�ضا( ،((1و"نخبة الدهر
و�أخبار العباد" للقزويني � ً
في عجائب البر والبحر" للدم�شقي (ت 727هـ)(،((1
و"عجائب ال �م �ق��دور ف��ي �أخ� �ب ��ار تيمور" الب��ن
عرب�شاه (ت 854هـ) ،و"نزهة الأمم في العجائب
والحكم"( ((1الب��ن �إي��ا���س الحنفي (ت908ه� �ـ)،
و"عجائب الملكوت" للك�سائي (كان ح ًيا قبل 1004
هـ) ...،وغيرها من الكتب التي ي�صعب ح�صرها �أو
عدها؛ حيث ت�شكل مدونة �ضخمة من الم�صنفات
ت�ستحق اال�ستق�صاء والدرا�سة.
�أم��ا المو�ضوعات الغريبة التي تناولتها بع�ض
الكتب ،فباب وا�سع يف�ضي �إل��ى فنون كثيرة؛ مثل
ال�سحر وال�ح�ي��ل وخ� ��وارق ال� �ع ��ادات� ،إل ��ى جانب
مو�ضوعات الطرافة والهزل وال�سخف والمجون،
وك��ذل��ك كتب الم�سامرات والت�سلية ،والأح��اج��ي
والألغاز ،وكتب الذم والهجاء ،والمثالب والردود..
ونحوها من مو�ضوعات جدية �أو هزلية ،ارتبطت
بنوع من الغرابة والعجب ،وحفل بها التراث العربي؛
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حيث �شكلت جز ًءا كبي ًرا من مواده.
يمكن �أن يدخل في ال�سياق ذات��ه ،العديد من
الكتب المتعلقة بالمالحم والفتن والحروب ،و�أخبار
الحيوان والمالئكة والجن وال�شياطين ،و�أح��وال
الخلق وو�صف الآخ��رة ..ف�ض ًال عن كتب الرحالت
والجغرافيا والحكايات وكتب التراجم والمناقب
وحد
وال�سير ال�شعبية وكرامات ال�صوفية ...حيث َّ
تلك الأعمال ع�شق العجيب والنادر والمختلف.

مقـــاالت

هكذا� ،أدى اهتمام الأدباء وال ُكتاب بر�صد الأمور
التي كان اجتماعها ناد ًرا ،وت�سجيل غرائب الأخبار
ودرر الفوائد ،التي يقفون عليها �أثناء مطالعاتهم
لكتب م�ت�ف��رق��ة� ،إل ��ى ظ �ه��ور �أن �م��اط م��ن الكتابة
الطريفة« ،فيطلقون على هذه الطرائف عادة ا�سم
«فائدة" �أو «نادرة" ،و�إذا وق�ف��وا على مثل هذه
الفوائد في قراطي�س قديمة �أو في دفاتر و�أوراق،
ال في م�ؤلفات ،ي�سمونها «وجادات" ،و�إذا �سمعوها
من �أف��واه �شيوخهم �أو �أقرانهم ومعا�صريهم ،ف�إن
كانت نث ًرا ت�سمى «�إفادة" ،و�إن كانت �شع ًرا ت�سمى
«�إن�شادة" ،وكانوا يودعون كل ذلك �سج ًال ي�سمى
عند المغاربة «كنا�شة"(.((1
م��ن �أب ��رز الأم�ث�ل��ة ال�ت��ي يمكن اال��س�ت��دالل بها
ع�ل��ى ال�ك�ت��اب��ة ال�ط��ري�ف��ة ،ن�ج��د ك �ت��اب «الإف � ��ادات
والإن�شادات"( ،((1ال��ذي يعد �صنفًا من الت�آليف
التي «تعنى بجمع مختارات من الطرائف والنوادر
والفوائد النثرية وال�شعرية ،التي يرويها الم�ؤلفون
عن �أ�شياخهم و�أ�صحابهم ،في موا�ضيع مختلفة،
ويهدف �إلى الإحاطة بالفوائد العلمية ( )...وتوفير
زاد من المعارف التي قد ال يربطها �سلك يجمعها
لت�شحذ الأذه��ان ،وت�ؤن�س المجال�س ،((1("..وت�شبع
ف�ضول النا�س من غريب ون��ادر .وق��د ع��رف هذا

النوع من الت�أليف ،روجا ًنا في الأو�ساط العلمية ،وهو
في نظرنا نوع من تلقي العجيب قبل �إعادة �إنتاجه؛
حيث يوحي بنوع من العجائب التي �أث��ارت عجب
النخبة العالمة ،فكما ُيعد لكل ع�صر عجائبه ،ف�إن
لكل �صنف من النا�س عجيبه وما يحيره وي�أخذ بلبه
وفكره؛ �إذ لي�س عجيب الخا�صة كعجيب العامة،
ول�سنا هنا في �سياق المفا�ضلة و�إنما في اتجاه �إبراز
الخ�صو�صيات داخل نوع من التكامل واالنفتاح.
يمكن �أن ي �ن��درج� ،ضمن الكتب ال�ت��ي تر�صد
العجيب والغريب وتحاول تف�سيره وت�أويله ،كتب
غريب القر�آن والحديث ،ونذكر منها ،على �سبيل
التمثيل ال الح�صر« :التي�سير العجيب في تف�سير
الغريب"( ،((1و"النهاية ف��ي غ��ري��ب ال�ح��دي��ث
والأثر"( ،((2وغيرهما.
يندرج كذلك� ،ضمن غرام جمع الأخبار الغريبة
وال �ط��رائ��ف البعيدة وال�ل�ط��ائ��ف ال��رق�ي�ق��ة :كتاب
الفرا�سة( ،((2الذي �ضم بين دفتيه بع�ض الأخبار
ال�ن��ادرة والطريفة من ق�ضايا الفقه الإ�سالمي،
وكذلك كتاب لطائف المعارف( ،((2جمع ما تفرق
في غيره من النوادر العجيبة في اللغة والتي يقل
تداولها بين النا�س ،و"زهرة الأك��م في الأمثال
والحكم"( ،((2و"مختارات �أحمد تيمور طرائف من
روائ��ع الأدب العربي"( ،((2وغير ذلك ،مما يطول
تتبعه وي�ضيق المجال عن ا�ستيعابه.
من غرائب الت�أليف و�صناعة الكالم في بع�ض
الكتب ،كتابة الن�صو�ص التي تُقر�أ على �أوجه عدة،
ومو�ضوعات مختلفة ،مثل كتاب «عنوان ال�شرف
الوافي في علم الفقه والعرو�ض والتاريخ والنحو
والقوافي"( ،((2جاء على �شكل �أعمدة وجداول ملونة؛
ف�أول عمود يقر�أ في مو�ضوع العرو�ض ،وما بعده في
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التاريخ ،يليه النحو ،و�آخر الأ�سطر القوافي ،وقراءة
الن�ص ب�أ�سطره المت�صلة بال�صورة المعتادة فقه.
على غرار ذلك ،ي�أتي كتاب «النفحة الم�سكية
والتحفة المكية"( ،((2وهي ر�سالة في ب�ضع �صفحات
�ألفها ال�سيوطي في مكة خ�لال ي��وم واح��د؛ وعند
ق��راءة الر�سالة كلها ف��ي �سياق مت�صل فهي في
علم النحو ،وعند تقطيع الر�سالة �إل��ى جمل في
جداول طويلة يتغير مفهوم الكلمات و�سياقها فتتوزع
على علوم العرو�ض ثم المعاني ثم البديع ،و�أخي ًرا
ترجمة الم�ؤلف التي تت�ألف من ح��روف الأ�سطر
المرتبة بعناية فائقة عند قراءتها من �أعلى �إلى
�أ�سفل.
في ال�سياق ذاته ،ي�أتي كتاب «طرح المدر لحل
الآالء والدرر"( ،((2عبارة عن مواعظ في الحياة
وال�سلوك وردت في �سياق مت�صل غير مبوب ،وال
ترى فيه �أث ًرا للنقط على الحروف ،فجميع ن�صو�صه
ال�شعرية والنثرية من الحروف المهملة؛ �أي غير
المنقوطة .ولعل ظاهرة الكتابة الغريبة ،تعود �إلى
جمالية اللغة العربية التي تتيح �إمكانات كبيرة في
تركيب الحروف و�إن�شاء المعاني� ،إذا �صادفَت م�ؤلفًا
متذو ًقا لجمالياتها ،عارفًا ب�آدابها� ،أمكنه ذلك
التن�سيق بين الحروف و�إب��داع كالم غير م�ألوف،
خا�صة من حيث التركيب النادر ال��ذي ي�ؤلف بين
المتباعدات في�صنع التعبير العجيب ال��ذي ُيقبل
عليه المتلقي بلهفة فيدونه خ�شية �ضياعه؛ حيث
تنتج غ��راب��ة اللغة ع��ن �سببين :الأول راج��ع �إل��ى
الت�أليف العجيب الذي يبدع غرائب الإن�شاء اللفظية،
والثاني يعود �إلى ا�ستدعاء النادر من �صيغ العربية
ومعاني بع�ض الكلمات ،التي يندر ا�ستعمالها �أو
معرفتها(� ،((2إلى غير ذلك من الكتب التي ي�صعب
ح�صرها �أو عدها(.((2
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ت�أتي غرابة الكتب �أحيا ًنا من �صياغة العناوين
(((3
الملفتة والم�سجوعة ،كما في بع�ض كتب الجاحظ
وجالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي( ،((3وغيرهما،
انعكا�سا للمو�ضوع
وبع�ض العناوين يمكن �أن تكون
ً
الغريب للكتاب ،مثل كتاب« :تف�ضيل الكالب على
كثير ممن لب�س الثياب"(((3؛ حيث يقر ذلك محقق
هذا الكتاب قائ ًال« :مثل هذا المو�ضوع يدعو لتعجب
وا�ستغراب الكثيرين من المثقفين فكيف الحال
بالن�سبة لعامة النا�س"(.((3
لعل الح�ضور المكثف لكتب العجائب في التراث
العربي ،راج��ع �إل��ى �أن «المحكي القديم ك��ان في
محكوما بالتعجيب"( ،((3فنظرة القدامى
مجمله
ً
�إل��ى الواقع كانت نظرة في حد ذاتها عجيبة ،وال
ينبغي �أن ُيفهم من ذلك� ،أنها كانت محاولة لت�ضليل
ال�ق��ارئ ،بقدر ما هي دال��ة على �صراحة العربي
القديم مع نف�سه؛ لأن ما ا�ستوعبه عقله و�أح��اط
ب�أ�سبابه عل ًما وبيا ًنا ،ف�سره تف�سي ًرا طبيع ًيا ،وما
عجز عقله عن ا�ستيعابه من الظواهر والأحداث -
و�إن كانت تنتمي �إلى واقعه الحقيقي -قذف به �إلى
التف�سير الغيبي �أو فوق الطبيعي ،مما فتح الباب
وا�س ًعا �أمام المخيلة ورفع وتيرة التعجيب ،لي�صبح
أي�ضا عن خلفيات
العجيب «خطا ًبا ُي�ضمر كما ُيعلن � ً
أغرا�ضا محددة"( ،((3و�إن كان �أغلبها �أو
تخدم � ً
ظاهر بع�ضها يدور في مدار الدين ،امتثا ًال للثقافة
الإ�سالمية ال�سائدة وال�ضابطة للإبداع في كثير
م��ن الأح �ي��ان ،مما يف�سر ان�شغال ج��زء كبير من
كتب العجيب ،بت�صوير العجائب والغرائب ت�صوي ًرا
دقيقًا ،وتفخيمها وتعظيمها حتى تتجلى عظمة اهلل
وجميل قدرته ،من خالل عظمة مخلوقاته ،فينطلق
ل�سان المرء بالت�سبيح؛ حيث «�شكلت هذه الت�آليف
على اختالف م�شاربها� ،أد ًبا جلي ًال يحفزه الإيمان،
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ويمتزج فيه الديني بالعلمي ..ويتمازج فيه الواقعي
بالخيالي ..حتى ب��ات �صورة من �صور المنظومة
الفكرية العربية الإ�سالمية"(.((3
كتابة العجيب :من المفزع �إلى الممتع

مقـــاالت

من الوا�ضح �أن الكتابة التي تتو�سل العجيب
والغريب لي�ست جديدة على الأدب العربي ،فهي
ت�شكل ً
نمطا من الت�أليف له مكانته في هذا الأدب ،وله
�أ�صول وروافد ترجع لحقبة ما قبل ر�سالة الإ�سالم،
بل �إن بع�ض الكتب تذهب بعيدا في الحديث عن
مخلوقات عجيبة يفتر�ض �أنها كانت موجودة قبل
�أن يخلق اهلل �آدم عليه ال�سالم ،وهي الأم��م الذي
يذكرها الم�سعودي قائ ًال« :ومنها �أمة طوال زرق
ذات �أجنحة ،كالمهم فرقعة ( )...ومنها �أمة لها
وجهان قدامها وخلفها و�أرجل كثيرة وكالمهم كالم
الطير ( )...ومنها �أم��ة لكل واح��د منهم ر�أ�سان
ووجهان كوجوه الأ�سد طوال ال يفهم كالمهم((3("..؛
حيث يتو�سع ف��ي و�صف كائنات غريبة الأ�شكال
والأح �ج��ام لم يذكر انتماءها �إل��ى جن�س محدد،
كالإن�سان �أو الحيوان �أو النبات .ويحفل المتخيل
العربي بنماذج �أخ��رى لكائنات عجيبة �أو وحو�ش
خرافية ،مثل« :الغول" و"�شق الكاهن" و"�سطيح
الكائن" و"زرقاء اليمامة"..؛ حيث تمار�س تلك
المخلوقات �أثرها المفزع والممتع في الآن ذاته على
المتلقي القديم لهذا النمط من الأدب العجيب،
نظ ًرا لموا�صفات هذه المخلوقات التي ال ت�شبه ما
هو موجود في الطبيعة ،وال �صلة لها بالواقع �سوى
�أنها تركيب لعدة كائنات ال ت�ستقر على �شكل معين،
فهي دائمة التحول والتغير ،ومن ثم ،فهي تمار�س
ت�أثيرها المفاجئ والمرعب على المتلقي ،في كل
مرة ي�ستمع فيها لحكاية تروي عجائب هذا الكائن
وت�صف ق��درات��ه ال�خ��ارق��ة؛ فالغول بو�صفه كائنًا

عجي ًبا «يمكنه الظهور بمظاهر �شتى ،مرعبة غال ًبا،
ويكون له �أحيا ًنا �شكل �إن�سان و�ساقا حمار ،و�أحيا ًنا
�أخرى يكون له ر�أ�س هر� ،((3("...أما «�شق الكاهن"،
فله «ي��د واح��دة ورج��ل واح��دة وعين واحدة"(،((3
و"�سطيح الكاهن" لي�س له عظم وال بنان ،كان
يطوى مثل الح�صير ( )...وكان وجهه في �صدره
ولم يكن له ر�أ�س وال عنق"� ،أما «زرقاء اليمامة"،
فلقوة ب�صرها «كانت ترى فلك القمر ،فتخبر عنه
ب�أ�شياء عجيبة"( .((4وما تلك �إال �أمثلة ي�سيرة مما
يفي�ض به التراث العربي من العجائب التي ي�صعب
عدها �أو الإحاطة بها ،والتي ت�صنع الخوف وتلقي
بظالل الرعب على المتلقي ،فكيف تح َّول العجيب
في الأدب العربي من المفزع �إلى الممتع؟
�إذا ك��ان حياة الإن�سان العربي القديم قائمة
على الترحال وكثرة الأ�سفار والتنقل ،ف��إن بع�ض
الحكايات العجيبة كانت ت�شكل عائقًا �أم��ام تنقله
بحرية و�أمان؛ حيث ت�صنع في ذهنه �صو ًرا مفزعة
لكائنات عجيبة ،مهمتها «ت�ضليل الم�سافرين"(،((4
وي�أتي «ال�شق" و"الغول" على ر�أ�س تلك المخلوقات
التي تخرج للم�سافر �إذا كان وحده ،ولكثرة ما كانت
تُروى مثل هذه الق�ص�ص� ،صدقها الإن�سان العربي
و�آم��ن بها �إيمانا را�سخً ا ،فال غرابة �أن يتحدث
عن ر�ؤيته لها و�صراعه معها؛ حيث ي�ضيف �إليها
عجي ًبا �آخ��ر ،مثل ادعائه قتلها وتغلبه عليها ،وال
يكتفي بو�صف بطوالته وانت�صاراته عليها ،و�إنما
يحمل معه من �آثارها الدليل المادي على �شجاعته
وب�سالته ،فهذا ت�أبط �ش ًرا يزعم «�أن��ه لقي الغول
في مكان بالحجاز يدعى رحا بطان ،وجرى بينه
وبينها محاربة ،و�أنه قتلها وحمل ر�أ�سها �إلى الحي،
وعر�ضها عليهم حتى يعرفوا �شدة ج�أ�شه وق��وة
جنانه"( .((4و"قد ذكر جماعة من ال�صحابة منهم
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عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه �أن��ه �شاهد ذلك
في بع�ض �أ�سفاره �إلى ال�شام ،و�أن الغول كانت تتغول
له و�أن��ه �ضربها ب�سيفه ،وذلك قبل الإ�سالم"(.((4
وك�أن مثل هذه الحكايات تريد �أن تقول �أن مفارقة
ال��دي��ار والتنقل بين البلدان ،عمل ال يقدر عليه
�سوى الأبطال وال�شجعان ،ونظ ًرا لمكانة ال�شاعر
في البيئة العربية ،ف�إن ال�شعراء يجب �أن يت�صفوا
ب�شدة الج�أ�ش وق��وة القلب ،فال ترهبهم النيران
التي كان يوقدها الغيالن بالليل لت�ضليل الم�سافر
و�إخافته ،بل �إن �أ�صوات تلك الكائنات العجيبة،
تتحول �إلى لحن يطرب له ال�شاعر ،وي�صير لهيب
نيرانه �ألوا ًنا زاهية ي�ستمتع بها ،وفي هذا المعنى،
«قال �أبو المطراب:
ف����ل����ل����ـ����ه در ال������غ������ـ������ول �أي رف���ي���ق���ـ���ة
ل�������ص���اح���ب ق����ف����ر ح����ال����ف وه�������و م��ع��ب��ر
�أر َّن�����������ت ب���ل���ح���ن ب���ع���د ل���ح���ن و�أوق���������دت
�����ي ن����ي����ران����ا ت����ل����وح وتزهر"
ح�����وال َّ
حيث تتحول مظاهر الرعب والفزع التي ينتجها
الكائن العجيب (الغول مثال)� ،إلى تجليات للجمال
وال�ل��ذة ،وب��دل �أن ي�شعر القلب بالخوف والوجل،
ف��إن��ه يطرب وي�ت��رن��م ،وتلك ق��درة ال يت�صف بها
�سوى الأبطال من ال�شعراء وعلية القوم .والغريب
�أن �صراع الإن�سان العربي مع بع�ض المخلوقات
العجيبة ،تجاوز ال�ع��داوة وال�ح��روب� ،إل��ى ن��وع من
الأن�س والمودة ،بلغ حد الزواج من الكائن العجيب
و�إنجاب الذرية منه؛ حيث تذكر بع�ض الق�ص�ص
زواج عمر بن يربوع بن حنظلة بال�سعالة( ((4التي
بقيت معه زمنًا ،وول��دت منه ،حتى ر�أت ذات ليلة
بر ًقا على بالد ال�سعالي ،فطارت �إلى �أهلها الذين
كانوا قد زعموا ل��ه� ،أن��ه �سيجدها خير ام��ر�أة ما
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لم تر بر ًقا ،وكانوا يزعمون �أن ال�سعالي ،تمقت
البرق فتفر منه(((4؛ حيث �إن العالقة الحميمية بين
الإن�سان والكائنات العجيبة (ال�سعالة ،الجن)..
تعبر عن تطلع الإن�سان �إلى عالم الكمال الح�سي
في الو�صال الجن�سي ،خا�صة عندما تعجز الزوجة
الآدمية عن �إ�شباع مثل هذا الطموح ال�شبقي ،الذي
ال يتطلع �إليه �سوى الأبطال من ال�شعراء والفر�سان،
يقول ال�شاعر:
ث������ ّي������ب �إن َه������ـ������وي������ـ������تُ ذل����������ك م���ن���ه���ا
وم�����ت�����ى ����ش���ئ���ت ل�����م �أج�����ـ�����د غ����ي����ر ِب���� ْك����ر
���ح��� ُل ال��خ��ي��ر
ب���ن���ت ع���م���رو خ���ال���ه���ا مِ ���� ْ���س َ
(((4

وخ�����ال�����ي ه���م���ي���م �����ص����اح����ب ع������م������رو

يبدو �أن توظيف الجن في الأدب العربي ،كان
�شي ًئا متداو ًال وم�ألوفًا ،خا�صة حكايات الع�شق بين
الثقلين؛ فقد ت�ضمنت «�ألف ليلة وليلة" نماذج من
ع�شق الجن للإن�س ،وع�شق الب�شر للجن ،وكذلك
«��س�ي��رة �سيف ب��ن ذي يزن" ،ال�ت��ي ت�ت�ك��رر فيها
ق�صة «الجان الذي يخطف البنات الإن�سيات لأنه
يحبهن ،ثم يخل�صهن البطل .((4("..ولعل ذلك،
يذكرنا بق�ص�ص زواج الآلهة والب�شر في الأ�ساطير
الإغريقية القديمة ،مما يمكن �أن ن�ستنتج من
خالله� ،أن الق�ص�ص العجيب الذي يوظف الكائنات
أحالما قديمة
الخارقة مثل الجن وغيره ،تعك�س � ً
لتطلعات الإن�سان ،في تخل�صه من بع�ض العوامل
ال�ت��ي ت�ع��وق ح�صوله على م��ا ي��ري��د ،فبم�ساعدة
الكائن الخارق� ،أ�صبح ممكنًا تحقيق كل الأحالم؛
ولذلك ،ال عجب �أن يكثر الحديث عن العالقات بين
الإن�س والجن( ،((4عند ال�شعراء خا�صة(((5؛ نظ ًرا
لكونها عالقات عجيبة تخرق الم�ألوف والمتعارف
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عليه بين النا�س ،تفنن الق�صا�صون في �إبرازها
وتناولها .وقد عك�س الإب��داع الأدب��ي ذلك الطموح
ال�شبقي ف��ي الح�صول على م��ا ه��و غير مرتبط
ب�ح��دود الب�شر و�إم�ك��ان��ات�ه��م؛ حيث �ش ّكل ح�ضور
المخلوقات العجيبة �أح��د العنا�صر المكونة لبناء
الق�صيدة العربية( ،((5وعك�س هموم هذا الإن�سان
وان�شغاالته في �أدق تفا�صيلها ونتوءاتها الداخلية،
فلي�ست «فكرة الغول �أو الجن"  -في تقديري� -سوى
تج�سيد للقلق الوجودي والخوف الإن�ساني الكامن
في �أعماق الإن�سان من �أخيه الإن�سان ،الذي يتحول
من عطاء المحبة والخير� ،إلى عطاء الأذى وال�شر.
ومن ثم ،لم يكن ح�ضور العجيب في الإبداع العربي،
ترفًا جمال ًيا �أو ت�شكي ًال فن ًيا لدفع الرتابة والملل،
بقدر ما كان تعبي ًرا عن �أنماط من الوجود الق ِلق،
وتج�سيدا لآم��ال كبيرة ،لم تقدر حواجز الواقع
الطبيعي وحدوده على تلبيتها ،فكان تدخل الكائنات
فوق الطبيعية« ،التي تحقق معجزات يعجز الإن�سان
ع��ن �أدائها"(� ،((5أم� � ًرا ��ض��رور ًي��ا لإع ��ادة ال�ت��وازن
واال�ستقرار �إلى حياة الإن�سان.
ي�ضاف �إلى ما �سبق ،ما تذكره كتب العجائب من
ق�ص�ص عجيبة ،تنتهي �إلى �أيام العرب البائدة ،مثل
ق�صة «الملك الطاغية عمليق مع العرو�س الم�سماة
ال�شمو�س" ،وق�صة «ع��وج بن عناق" ال��ذي يروى
�أن��ه «ك��ان يحتجز ال�سحاب في�شرب منه ،ويتناول
ال�ح��وت م��ن ق��رار البحر في�شويه بعين ال�شم�س
يرفعه �إليها ث��م ي�أكله"(� .((5إل��ى غير ذل��ك ،من
الحكايات القديمة ج ًّدا ،ناهيك عن ال�سير ال�شعبية
ذات الطابع البطولي المغرق في التعجيب ،مثل:
«�سيرة عنترة" ،و"�سيرة �سيف ب��ن ذي يزن"،

و"الزير �سالم" ،و"الأميرة ذات الهمة" ،و"�أبي زيد
أي�ضا ،مقامات بديع
الهاللي" ،وغيرها .وهناك � ً
الزمان الهمداني ،ومقامات الحريري ،ومو�سوعات
الأمثال العربية؛ ونخ�ص بالذكر مو�سوعتين :الأولى
للميداني ،والثانية للزمخ�شري ،وهناك م�ؤلفات
ال�سحر والتنجيم في التراث العربي؛ مثل �شم�س
المعارف الكبرى ،وتذكرة العارفين ..وغير ذلك،
مما ق��د ي�ط��ول ال�م�ق��ام بتتبعه ،وي�ضيق المجال
عن ا�ستيعابه ،فهو ب��اب وا�سع وعري�ض ال تنتهي
ح��دوده ،والغاية من ذكر بع�ضه ،هي الوقوف على
ظاهرة كتب العجائب والغرائب في التراث العربي
ر�صيدا معرف ًيا وجمال ًيا يمكن
الإ�سالمي ،وت�شكيلها
ً
�أن يقم للباحثين وال��دار��س�ي��ن خ��دم��ة جليلة في
الك�شف عن خ�صو�صيات الذهنية العربية وعقلية
الإن�سان العربي.
خاتمة

على الرغم من �أن التراث العربي الإ�سالمي
يحفل بمدونة �ضخمة من كتب العجائب والغرائب
�إال �أن ه��ذه ال�م��دون��ة ل��م تح�ض باهتمام النقاد
العرب القدامى ،وق��د ح��اول محمد �أرك��ون تبرير
ذلك الإهمال ال��ذي طال هذه الن�صو�ص ،بوجود
نظرة تحقيرية لهذا النمط من الأدب(((5؛ حيث
تم �إدراجه «داخل دائرة العقائد الخرافية والأدب
ال�شعبي؛ �أي �ضمن م�ستوى من الفعالية الثقافية
المتدنية"( ،((5ولي�س ذلك فح�سب بل ُوجِ دت فتاوى
تحرم تداول بع�ض الكتب( ،((5كما وقف ابن خلدون
(ت808ه�ـ) من بع�ض العجائب التي �أوردتها كتب
التاريخ وال�سير من �أم�ث��ال الم�سعودي والطبري
و�سواهما موقف المنكر لها ،الداعي �إل��ى �إيجاد
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ر�ؤية عقالنية ،تبتعد عن غريزة الخرافة ،و�أرجع
ه��ذه المرويات العجيبة �إل��ى اعتماد ناقليها على
ت�أويل �سلبي غير فاعل( .((5وخ�ص�ص الجاحظ با ًبا
في «الحيوان" عنونه بـ"باب من ادعى من الأعراب
وال�شعراء �أن�ه��م ي��رون الغيالن وي�سمعون غرين
الجان"( .((5وغير ذلك من محاوالت تهمي�ش كتب
العجائب ومحاربة تداولها وانت�شارها ،مما انعك�س
�سل ًبا على طبيعة تمثلها من قبل الدار�سين.
�إن �إدراج كتب العجائب �ضمن «الفنون الأدبية
ال�شعبية"( ((5التي تجمع بين الخرافة والأ�سطورة(،((6
و"تهيمن عليها الخوارق من �سحر وجن وفعل غير
معقول ،متحررة من المنطق ال�صارم للزمكان"(،((6
لم يكن يخلو من نظرة ازدراء وتحقير؛ «ولذلك ال
نجد مثل هذه الن�صو�ص متداولة �إال �شفه ًيا وو�سط
�شرائح اجتماعية خا�صة"( ،((6مما �أ�سهم في تر�سيخ
النظرة ال�سلبية لأدب العجيب بو�صفه �أد ًبا �شعب ًيا �أو
مورو ًثا �شفه ًيا ال يرقى الهتمامات النخبة ،وال يجوز
درا�سته علم ًيا ،ال�شيء ال��ذي �أخَّ ��ر درا�سته ،حتى
�سبقنا الغرب �إليه.
قاد الخروج عن الم�ألوف العديد من المبدعين
�إلى حتوفهم ،فقدموا حياتهم �ضريبة لموهبة ر�أى
فيها الآخرون انحراف ًا لم يحتملوه؛ فقد قتل (طرفة
ابن العبد) ب�أمر من ملك لم يتحمل خروجه عن
الم�ألوف ولم ي�ست�سغ �سلوكه ،ودفع المتنبي حياته
ثمن ًا لخياله ال�شعري الذي �صاغ فيه طموحه ،فهجا
من هجا ،وفخر بنف�سه ما ر�أى فيه الآخرون تجاوز ًا
عن حدود �ألفوها ،وكانت نهايته بح�سب ما ترويه
بع�ض الروايات ،ب�سبب �أحد �أبيات من ق�صيدة له:
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ال���خ���ي���ل وال���ل���ي���ل وال����ب����ي����داء ت��ع��رف��ن��ي
وال�سيف وال��رم��ح وال��ق��رط��ا���س والقلم
ومن المبدعين َم ْن كان ثمن �إبداعاته �صحته
و�أم �ن��ه وا��س�ت�ق��راره ،خا�صة حين ال يجد المبدع
التقدير والتقبل من الآخرين ،فيتعر�ض للإهمال
والتهمي�ش ،ثم لال�ضطراب والقلق ج��راء ما قد
يمار�س عليه من ال�ضغوطات والتحذيرات ب�سبب
ميله �إل��ى الأدب غير الر�سمي �أي ما هو هام�شي
مبتذل غير مرحب به.
يظهر �أن التمييز بين الأدب الر�سمي والأدب
ال�شعبي ،هو تمييز بين الثقافة العالمة والثقافة
ال�شعبية؛ ح�ي��ث �إن ال �ف��ارق بينهما «ي�ك�م��ن في
الفا�صل بين الر�سمي والهام�شي"( ،((6وتب ًعا لذلك،
«�إن �سمتي العجيب والغريب تكاد تخت�ص بهما
الثقافة ال�شعبية ذات العقلية «ال�ساذجة" التي
تجد في الخرافات والخوارق عال ًما رح ًبا ،تتجمع
فيه �أحالمها غير القابلة للتحقق واقع ًيا ،بحكم
�سيطرة الطبقة المتحكمة �سيا�س ًيا وعلم ًيا في
منابع الت�أثير المادي والرمزي"(((6؛ ولذلك كان
االحتيال بالعجيب وحكايات الحيوان �سبيلاً لحجب
المعاني غير المرحب بها؛ �إذ «بين الحكمة والقارئ
يقف ال�سلطان ،والب��د لها من مراوغة ه��ذا لبلوغ
ذلك"(((6؛ وال يعني ه��ذا� ،أن العجيب لم تعرفه
النخبة ،و�إنما م�صدر هذا التمييز هو تباين التلقي
واختالفه ،فالثقافة العالمة عرفت كذلك العجيب،
�إال �أن عجيبها يختلف ع��ن عجيب ال�ع��ام��ة ،فما
يثير حيرة هذه الفئة قد ال يثير حتى انتباه الفئة
الأخرى� ،إال �أن ما ينبغي الت�أكيد عليه هو �أن الكتابة
العجيبة لم يخفت بريقها �أبدا؛ حيث ظلت ت�ستقطب
اهتمام القراء وتثير ردود فعل متباينة.
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�إن خروج الكتابة الإبداعية عن الم�ألوف ينفخ
في الن�صو�ص جماليات ترتقي من م�ألوف الكالم
�إل��ى م�صاف الأدب الجميل؛ حيث «يتميز الأدب
عن الال�أدب بالغرابة والخرق واالنزياح ،ف�إذا كان
ال�لا�أدب �أ�سا�سه الألفة والكالم العادي والأ�سلوب
ال�سفلي المنحط ،ف��إن الأدب يقوم على الإغ��راب
والإب �ع��اد والتغريب والإب �ه��ام والإي �ه��ام والتخريب
لما هو �سائد ومنطقي وم��أل��وف .ويعني ذل��ك� ،أن
«الأدب ه��و ال�غ��راب��ة وال �خ��روج ع��ن الأل �ف��ة وماهو
�سائد ((6(".ومن هنا يمكن القول� ،إن ظاهرة كتب
العجائب والغرائب في التراث العربي الإ�سالمي
انعكا�سا لتحوالت المجتمع العربي عبر التاريخ
تمثل
ً
وح�صيلة تطلعاته الم�ستمرة نحو االنفالت من �ألفة
الواقع ورتابته ،ومن ثم ف�إن االهتمام بهذه الظاهرة
يمكن �أن يفيد في الك�شف عن جوانب خفية من �سر
العبقرية العربية في �أزمنة النهو�ض واالرتقاء.
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ط1995 ،1:م.
1616محمد الفا�سي ،درا���س��ات مغربية (م��ن وح��ي البينة)،
عيون المقاالت ،ط1990 ،2:م� ،ص.135 :
1717لم�ؤلفه الإمام ال�شاطبي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى
اللخمي الغرناطي(ت 790هـ) ،وهو �أول من ا�ستعمل هذا
العنوان من المغاربة ( ينظر :محمد الفا�سي ،المرجع
ال�سابق) ،وا�ستعمله بعده �آخرون ،منهم محمد ال�صغير
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الإفراني (ت 1155هـ) الذي �أبدع �أول معار�ضة لإفادات
و�إن�شادات ال�شاطبي( ،ينظر :متنوعات محمد حجي،
دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط1998 ،1:م� ،ص،)68:
وكتب في هذا ال�صنف عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني
(ت 1382هـ) وعبد الحفيظ الفا�سي (ت1383هـ).
1818عبد اهلل النجمي ،الإفادات والإن�شادات لمحمد ال�صغير
الإفراني� ،ضمن :متنوعات محمد حجي ،مرجع �سابق،
�ص .68 :نقال عن :محمد �أبو الأجفان ،من مقدمة تحقيقه
لكتاب :الإف����ادات والإن�����ش��ادات لأب��ي �إ�سحاق ال�شاطبي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط1986 ،2:م� ،ص�ص.57-6:
1919اب��ن المنير ،نا�صر ال��دي��ن �أب��و العبا�س( ت 683ه� �ـ)،
التي�سير العجيب في تف�سير الغريب ،تحقيق� :سليمان
مال �إبراهيم �أوغلو ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط،1:
1994م.
2020اب��ن الأث �ي��ر ،مجد ال��دي��ن �أب��و ال�سعادات المبارك (ت
606ه �ـ) ،النهاية في غريب الحديث والأث���ر ،تحقيق:
طاهر �أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة
العلمية ،بيروت ،د.ط1979 ،م.
2121ابن قيم الجوزية� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل (ت 751هـ)،
الفرا�سة ،تحقيق� :صالح �أحمد ال�سامرائي ،المكتبة
الوطنية ،مطبعة الزمان ،بغداد ،د.ط1986 ،م.
2222الثعالبي� ،أبو من�صور عبد الملك بن محمد الني�سابوري
(430هـ) ،لطائف المعارف ،تحقيق� :إبراهيم الأبياري،
وح�سن كامل ال�صيرفي ،دار �إح �ي��اء الكتب العربية،
القاهرة1379 ،هـ.
2323اليو�سي� ،أبو علي الح�سن بن م�سعود (ت 1102هـ) ،زهرة
الأكم في الأمثال والحكم ،تحقيق :محمد حجي ،ومحمد
الأخ�ضر ،من�شورات معهد الأبحاث والدرا�سات للتعريب،
دار الثقافة ،الدار البي�ضاء ،ط1981 ،1:م.
�2424أحمد تيمور ،مختارات �أحمد تيمور :طرائف من روائع
الأدب العربي ،دار الكتاب العربي بم�صر ،ط1956 ،1:م.
�2525ألفه :ابن المقرئ� ،شرف الدين �أبو محمد �إ�سماعيل بن
�أبي بكر (ت837ه �ـ) ُ
وطبع مرات كثيرة ،كان �أولها في
المطبعة العزيزية في حلب� ،سنة 1294هـ ،بتحقيق :عبد
اهلل �إبراهيم الأن�صاري.
2626ال���س�ي��وط��ي ،ج�ل�ال ال��دي��ن ع�ب��د ال��رح�م��ن ب��ن �أب ��ي بكر
(ت911هـ) ،النفحة الم�سكية والتحفة المكية ،تحقيق:
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ال�سائح علي ح�سين ،كلية الدعوة الإ�سالمية ،ليبيا ،د.ط،
1992م .وكان قد ُطبع قبل ذلك مرات كثيرة؛ في الهور
وبومباي.
2727من ت�أليف :يو�سف بن محمد بن عبد الجواد بن خ�ضر
ال�شربيني (ك��ان حيا 1098ه��ـ) ،ن�شر :مطبعة ال�صدق
الخيرية ،القاهرة ،ط1350 ،1:هـ.
2828لالطالع على نماذج من غرائب اللغة ،ينظر :رفائيل
نخلة ،غرائب اللغة العربية ،دار الم�شرق ،بيروت ،ط،4:
1986م.
2929لالطالع على بع�ض النماذج المنتقاة من نوادر الكتب،
ي�ن�ظ��ر :محمد خ�ي��ر ي��و��س��ف ،ن�����وادر ال��ك��ت��ب :غ��ري��ب��ه��ا
وطريفها ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ط1994 ،1:م.
3030من كتبه" :التربيع والتدوير" ،و"البر�صان والعرجان
والعميان والحوالن".
3131من كتبه :بلوغ الم�آرب في �أخبار العقارب ،والوديك في
ف�ضل الديك ،وط��رز العمامة في التفرقة بين المقامة
والقمامة ،و�آك��ام العقيان في �أحكام الخ�صيان ،ومنهل
اللطائف في الكنافة والقطائف� ،إلى جانب عناوين �أخرى
وردت في �آخر كتابه :ال��ف��ارق بين الم�صنف وال�سارق،
تحقيق :هالل ناجي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1998 ،1:م،
�ص.181:
3232ابن المرزبان� ،أبو بكر محمد بن خلف الدميري البغدادي
(ت 309ه� �ـ) ،تف�ضيل ال��ك�لاب على كثير ممن لب�س
الثياب ،تقديم ودرا�سة وتحقيق :ع�صام محمد �شبارو،
دار الت�ضامن للطباعة والن�شر والتوزيع ،بيروت1992 ،م.
وي�شتمل على جملة من العجائب المرتبطة بالكلب و�أنماط
�سلوكه الغريبة.
3333ع�صام محمد �شبارو ،من مقدمة تحقيقه لكتاب :تف�ضيل
الكالب على كثير ممن لب�س الثياب ،مرجع �سابق� ،ص:
.5
�3434شعيب حليفي� ،شعرية ال���رواي���ة الفانتا�ستيكية ،دار
ال�ح��رف للن�شر وال�ت��وزي��ع ،القنيطرة ،ط2007 ،2 :م،
�ص.51:
3535المرجع نف�سه� ،ص.52 :
3636وح�ي��د ال�سعفي ،ال��ع��ج��ي��ب وال��غ��ري��ب ف��ي ك��ت��ب تف�سير
���وذج���ا ،دار �صفحات
ال����ق����ر�آن :تف�سير اب���ن ك��ث��ي��ر �أن���م ً
للدرا�سات والن�شر ،دم�شق ،ط2007 ،1 :م� ،ص.35 :

ظاهرة كتب
العجائب
والغرائب
في التراث
العربي
الإ�سالمي

مقـــاالت

3737ال�م���س�ع��ودي� ،أب��و الح�سن علي ب��ن الح�سين اب��ن علي
(ت346ه�� �ـ)� ،أخ���ب���ار ال���زم���ان ،دار الأن��دل ����س ،ب�ي��روت،
1980م� ،ص�ص.33-32 :
3838يو�سف �شلحد ،بنى المقد�س عند العرب قبل الإ�سالم
وبعده ،ترجمة :خليل �أحمد خليل ،دار الطليعة ،بيروت،
1996م� ،ص.48 :
3939ال��دم�ي��ري� ،أب��و البقاء ك�م��ال ال��دي��ن محمد ب��ن عي�سى
(ت808ه � �ـ) ،ح��ي��اة ال��ح��ي��وان الكبرى ،تحقيق� :أحمد
ح�سن ب�سج ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2003 ،2:م،
ج� ،1:ص.403 :
4040الم�سعودي� ،أخبار الزمان ،م�صدر �سابق� ،ص.124 :
4141يو�سف �شلحد ،بنى المقد�س عند العرب قبل الإ�سالم
وبعده ،مرجع �سابق� ،ص.48 :
4242ال�ق��زوي�ن��ي ،زك��ري��ا ب��ن محمد ب��ن محمود الكوفي (ت
682هـ)� ،آثار البالد و�أخبار العباد ،دار �صادر ،بيروت،
(د.ط ،د .ت)� ،ص.92 :
4343ال�م���س�ع��ودي� ،أب��و الح�سن علي ب��ن الح�سين اب��ن علي
(ت346ه��ـ) ،م��روج الذهب وم��ع��ادن الجوهر ،تحقيق:
محمد محي ال��دي��ن عبد الحميد ،مطبعة ال�سعادة،
القاهرة ،ط1964 ،4 :م ،ج� ،2:ص.155 :
4444الم�صدر نف�سه� ،ص.157 :
4545ال�سعالة ه��ي �أن �ث��ى ال �غ��ول ،وق�ي��ل ه��ي ��س��اح��رة الجن،
و�س َ
الط ًة .ينظر:
وا�ست َْ�س َع َل ِت المر�أَ ُة �صارت ِّ
كال�س ْعالة خُ ْبث ًا َ
ْ
ل�سان العرب ،ابن منظور ،تحقيق :عبد اهلل علي الكبير،
محمد �أحمد ح�سب اهلل ،ها�شم محمد ال�شاذلي ،دار
المعارف ،القاهرة ،1981 ،مادة� :سعل.
4646الجاحظ� ،أب��و عثمان (ت255ه� �ـ) ،الحيوان ،تح :عبد
ال�سالم محمد ه��ارون� ،شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى
البابي الحلبي و�أوالده ،م�صر ،ط1965 ،2:م ،ج� ،6 :ص:
أي�ضا :عبد الملك مرتا�ض ،الميثولوجيا
 .197وينظر � ً
عند العرب (درا�سة لمجموعة من الأ�ساطير والمعتقدات
العربية القديمة) ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،الجزائر،
الدار التون�سية للن�شر1989 ،م� ،ص .37 :وكذلك :فاروق
خور�شيد ،عالم الأدب ال�شعبي العجيب ،مرجع �سابق،
�ص.160:
�4747أحمد �شم�س الدين الحجاجي ،الأ���س��ط��ورة ف��ي الأدب
العربي ،كتاب الهالل ،دار الهالل للطباعة1983 ،م،

�ص.120:
4848ف��اروق خور�شيد ،عالم الأدب ال�شعبي العجيب ،مرجع
�سابق� ،ص.44:
4949يخ�ص�ص ابن النديم في "الفهر�ست" با ًبا كام ًال بعنوان:
" �أ�سماء ع�شاق الإن�س للجن وع�شاق الجن للإن�س "،
ينظر :ابن النديم� ،أبو الفرج محمد بن �إ�سحاق (ت438
ه�ـ) ،الفهر�ست ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1997 ،2:م،
���ص .373 :وح��ول العالقات بين الإن����س وال�ج��ن ،ينظر
كتاب :غ��رائ��ب وع��ج��ائ��ب ال��ج��ن كما ي�صورها ال��ق��ر�آن
وال�سنة ،ت�أليف :بدر الدين محمد بن عبد اهلل ال�شبلي
(ت 769ه� �ـ) ،تحقيق� :إبراهيم محمد الجمل ،مكتبة
القر�آن للطبع والن�شر والتوزيع ،القاهرة ،ط.1983 ،1:
(مو�ضوع :مناكحة الجن� ،ص.)85 :
5050خ�ص�ص الأ�صفهاني موا�ضع متفرقة من كتابه "الأغاني"
للحديث عن عالقة ال�شعراء بالجن .ينظر� :أب��و الفرج
علي بن الح�سين (ت356هـ) ،تحقيق :عبد ال�ستار �أحمد
فراج ،دار الثقافة ،بيروت ،ط.1981 ،5 :
�5151أحمد �شم�س الدين الحجاجي ،الأ���س��ط��ورة ف��ي الأدب
العربي ،مرجع �سابق� ،ص.114:
5252نمر �سرحان ،الحكاية ال�شعبية الفل�سطينية ،مرجع
�سابق� ،ص.104 :
5353فاروق خور�شيف ،عالم الأدب ال�شعبي العجيب ،مرجع
�سابق� ،ص.135:
5454محمد �أركون ،الفكر الإ�سالمي :قراءة علمية ،ترجمة:
ها�شم �صالح ،مركز الإنماء القومي -المركز الثقافي
العربي ،بيروت ،ط1996 ،2 :م� ،ص.211 :
5555المرجع نف�سه� ،ص.187 :
5656ينظر بع�ض الأمثلة �ضمن� :سعيد يقطين ،الكالم والخبر:
مقدمة ف��ي ال�سرد العربي ،المركز الثقافي العربي،
بيروت-الدار البي�ضاء ،ط1997 ،1:م� ،ص.61 :
�5757ضياء الكعبي ،ال�سرد العربي القديم :الأن�ساق الثقافية
و�إ�شكاليات الت�أويل ،الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
بيروت ،ط2005 ،1 :م� ،ص.52 :
5858الجاحظ ،الحيوان ،م�صدر �سابق ،الجزء ال�ساد�س.
5959محمد الفا�سي ،درا���س��ات مغربية (م��ن وح��ي البينة)،
مرجع �سابق� ،ص.127 :
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6060ينظر :محمد ح�ج��و ،ال��ح��ك��ي ال�����ش��ع��ب��ي ب��ي��ن ال��خ��راف��ة
والأ���س��ط��ورة :درا���س��ة �سيميائية في الحكاية ال�شعبية،
�أط��روح��ة لنيل �شهادة الدكتوراه تحت �إ��ش��راف :محمد
مفتاح ،نوق�شت بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بني مالل،
جامعة ال�سلطان م��والي �سليمان� ،سنة 2002م .ينظر
كذلك :يون�س لوليدي ،الأ�سطورة بين الثقافة الغربية
والثقافة الإ�سالمية ،مطبعة �أنفو -برانت ،فا�س ،ط،1:
.1996
6161م�صطفى يعلى ،الق�ص�ص ال�شعبي ب��ال��م��غ��رب :درا���س��ة
مرفولوجية ،المدار�س ،الدار البي�ضاء ،ط2001 ،1:م،
�ص.70:
�6262سعيد يقطين ،تلقي ال�ع�ج��ائ�ب��ي ف��ي ال���س��رد العربي
نموذجا� ،ضمن:
الكال�سيكي :غ��زوة وادي ال�سي�سبان
ً
نظرية التلقي� :إ���ش��ك��االت وتطبيقات ،من�شورات كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط1993 ،م� ،ص.100 :
�6363صابر الحبا�شة ،العجيب والغريب في كتب تف�سير القر�آن:
منطق ال�سرد �أم حجاجية الداللة؟ ،مجلة :مقاربات ،ع،3:
المجلد ،2:ربيع 2009م� ،ص.37:
6464المرجع وال�صفحة نف�سهما.
6565توفيق بكار ،المنهج الجدلي في تحليل الق�ص�ص؛ جدلية
الحكمة وال�سلطان� ،ضمن :القراءة والكتابة ،من�شورات
جامعة تون�س الأولى ،كلية الآداب بمنوبة1989 ،م� ،ص:
.70
6666جميل ح�م��داوي ،ال��ح��داث��ة النقدية ف��ي ك��ت��اب "الأدب
والغرابة" لعبد الفتاح كليليطو .متاح على ال�شبكة من
خالل الرابط الآتي:
http://www.doroob.com/?p=12283

الم�صــادر والمراجع
�أو ًال :الكتب
� -1آثار البالد و�أخبار العباد ،زكريا القزويني ،دار �صادر،
بيروت ،د.ط ،د .ت.
� -2أخ���ب���ار ال���زم���ان ،الم�سعودي ،دار الأن��دل����س ،بيروت،
1980م.
 -3الأدب ال��م��ق��ارن ،محمد غنيمي ه�ل�ال ،دار ال�ع��ودة،
بيروت ،ط1983 ،2:م.
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الأ�سطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإ�سالمية،
يون�س ل��ول�ي��دي ،مطبعة �أن �ف��و -ب��ران��ت ،ف��ا���س ،ط،1:
1996م.
الأ���س��ط��ورة ف��ي الأدب ال��ع��رب��ي� ،أح�م��د �شم�س الدين
الحجاجي ،كتاب الهالل ،دار الهالل للطباعة ،القاهرة،
1983م.
الأغاني لأبي الفرج علي بن الح�سين ،تح :عبد ال�ستار
�أحمد فراج ،دار الثقافة ،بيروت ،ط1981 ،5 :م.
الإفادات والإن�شادات لأبي �إ�سحاق ال�شاطبي ،تح :محمد
�أبو الأجفان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط1986 ،2:م.
بنى المقد�س عند العرب قبل الإ�سالم وبعده ،يو�سف
�شلحد ،تر :خليل �أحمد خليل ،دار الطليعة ،بيروت،
د.ط1996 ،م.
تف�ضيل ال��ك�لاب على كثير ممن لب�س ال��ث��ي��اب ،ابن
ال�م��رزب��ان ،ت��ق .ود .وت��ح :ع�صام محمد �شبارو ،دار
الت�ضامن للطباعة والن�شر والتوزيع ،ب�ي��روت ،د.ط،
1992م.
التوابع وال��زواب��ع ،ابن ُ�شهيد الأندل�سي ،تح :بطر�س
الب�ستاني ،مكتبة �صادر ،بيروت ،ط1967 ،1:م.
التوالد ال�سردي :قراءة في بع�ض �أن�ساق الن�ص التراثي،
�سعيد جبار ،جذور للن�شر ،الرباط ،ط2006 ،1 :م.
التي�سير العجيب ف��ي تف�سير ال��غ��ري��ب ،اب��ن المنير،
نا�صر الدين �أب��و العبا�س ،ت��ح� :سليمان مال �إبراهيم
�أوغلو ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط1994 ،1:م.
الحكاية ال�شعبية الفل�سطينية ،نمر �سرحان ،الم�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر ،ط1974 ،1:م.
الحكي ال�شعبي بين ال��خ��راف��ة والأ���س��ط��ورة :درا�سة
�سيميائية في الحكاية ال�شعبية ،محمد حجو ،بحث لنيل
الدكتوراه في الآداب والعلوم الإن�سانية ،كلية الآداب بني
مالل2002 ،م.
ح��ي��اة ال��ح��ي��وان ال��ك��ب��رى ،الدميري� ،أب��و البقاء كمال
الدين محمد بن عي�سى ،تح� :أحمد ح�سن ب�سج ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط2003 ،2:م.
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جعفر ُ
امة (ت 319هـ)
ُ
بن ُق َد َ
كتابه
شعره -
حياته –
ُ
ُ
د .عبا�س هاني الجراخ

بابل  -العراق

مقـــاالت

العربي وت� ِ
العبا�سي ِ
أريخ ِه
كانت لهم منـزلة كبيرة في الأدب
حفل الع�صر
ببع�ض الأدباء الذين ْ
ُّ
ّ
كح ِّظ غيرهم ِمن
�إ َّال �أنَّهم َل ْم َيحظوا بدرا�سات توثيقية وافية؛ لذا لم يكن حظهم من ال�شهرة َ
الأعالم الآخرين.
درا�س ًة مف ََّ�صلَ ًة،
فالأديب (جعفر بن ُق َدا َمة) لم ن َر �أح ًدا من القدماء �أو ال ُم ْح َد ِثين َ
كتب عنه َ
الله َّم �إ َّال �صفحات قليلة ج ًدا((( ح َّبرها ُ
بع�ض َمنْ ُعنُوا بدرا�سة ولده ُق َدا َمة بن جعفر (ت 337هـ)،
لكن ما كتبو ُه ف�ضلاً عن كونه مقت�ض ًبا لم ي�سل ْم من الأخطاء والهفوات.
ِ
ولطول ُ�صح َب ِتي ب ُق َدا َمة بن جعفر ،فقد �ألفيتُ والده جعف ًرا َعلَ ًما يحتاج �إلى المزيد من
ِ
فكانت هذه الدرا�س ُة التي حاولنا فيها �إبراز الجوانب المجهولة من حياته و�أدبه.
البحث والتت ُّبع،
ْ
رب العالمين.
والحم ُد لهلِ ِّ
ا�سمُ ُه:

مطبوعة ،و�سواها.

هو :جعفر بن ُق َد َامة بن زياد الكاتب(((  ،وكنيته
�أبو القا�سم(((.

يكون قد وق َع في كتاب �أبي الفرج
وال يعدو � ْأن َ
الأ�صب َها ِن ّي  -وهو �أه ُّم َم ْن �أورده � -سه ٌو من النا�سخ
أخذت عنهَُ ،و َما �أكثرها !.
َف ُن ِق َل �إلى الكتبِ التي � ْ

قلت :ور َد ا�س ُم ُه في بع�ض الم�صادر ب�صورة:
ُ
(جعفر بن محمد بن ُق َد َامة) (((  ،وقد وقفنا طوي ًال
عند ا�سم (محمد) وموقعه من ن ََ�سبِ جعفر ،فلم
يتبين لنا �صحة وروده فيه ،فلم

�أ�سرته ووالده:

كانت ن�صرانية،
ِم� َ�ن ال ُم�ؤَك َِّد � َّأن ُ�أ��س� َر َة جعفر ْ
�ام� ْ�ت ِفي َمدين ِة الب�صرة((( ،وال ُ
نعرف ر�أ�سها،
�أَ َق� َ
ْ
نعرف له ابنا �سوى ُق� َ�د َام��ة((( �صاحب (نقد ولكننا َو َقفنَا على وال��د ِهُ :ق َد َامة بن زياد ،وعرفنا
ال�شّ عر) و (الخراج) و (جواهر الألفاظ) ،وهي
لي�س (حكيم
َ
بع�ض �أخبار ِه ،و�أُ ِح ُّب � ْأن �أقولَ هنا �إ َّن ُه َ
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الم�شرق)((( الذي �أور َد ُه الجاحظ (ت 255هـ) ،كما
نقل عنه المرحوم العبـــادي((( ،و� ْإن �شَ َّك ِفي ذلك،
و د .طبانة(((  ،فق َُد َامة الذي ذكر ُه الجاحظ ال يمكن
يكون �صاحبنا؛ لأن ُه قد ظهر لنا �أَ َّن ا�سمه الكامل
� ْأن َ
(((1
هو( :الح�سن بن ُق َد َامة )  ،وهو �أحد من ا�شتغل
ب�صناعة الكيمياء ،حتى ُو ِ�ص َف بـ (الحكيم) ،ولم
نعثر على ما ُي َب ِّي ُن لنا � َّأن ُق َد َامة قد ا�شتغل � -أو �أَحد
ـعلم (الكيمياء).
�أفراد �أ�سرت ِه  -ب ِ
بع�ض الإ�شارات عن
وو�صل ْتنا  -والحمد هلل ُ -
حيات ِه؛ �إذْ ر َوى محمد بن الح�سن بن حمدون (ت
دخلت
562هـ) في (تذكرته) قولَ ُق َد َامة بن زيادُ " :
والح�سن بن وه��ب( ((1على محمد بن عبد الملك
الزيات ،وعنده جماع ٌة من خا�صة �إخوان ِه ،فجعل
والح�سن �ساكت،
ي�شكون �أحوالهم،
الجماع ُة منهم
ُ
َ
فيمن �شكا.((1(" ...
وكنت ْ
ُ
ق �ل� ُ�تَّ � :إن دخ ��ول جعفر ك��ان ف��ي ع�ه��د وزارة
الز َّيات� ،صاحب التنُّور ،وقبل مقتله �سنة 233هـ،
ولع َّل ذلك كان �سنة ت�سع وع�شرين ومئتين ،وهي
اب و�أَلزَ َم ُهم
ال�سن ُة التي حب�س فيها (الواثقُ ) ال ُك َّت َ
الأم��وال ،ويبدو � َّأن ُق َد َامة قد ت ََ�ض َّر َر ج��راء ذلك،
نجد ا�س َم ُه في َم ْن ُ�أ ِخذَ ْت منهم الأموال؛ �إذْ
و� ْإن ْلم ْ
ِ
الكتاب الذين �ألزمهم الواثق
بع�ض
يذكر
الطبري َ
ُّ
�أموا ًال(.((1
ن�ص �أور َد ُه الطبري (ت 310ه �ـ) ب َّي َن
وهناك ٌّ
�ان ُم�شرِ فًا على �ضياع
فيه � َّأن ُق� َ�د َام � َة ب� َ�ن ِزي��اد ك� َ
ِ
القائد �إيتاخ
الخزري( ((1الخا�صة ،ثم �أم َر المتوك ُل
ّ
(((1
بن �إبراهيم
العبا�سي َوا ِلي ِه على بغداد �إ�سحاقَ َ
ب َِح ْب ِ�س ايتاخ َم َع َو َل َدي ِه من�صو ًرا ومظف ًرا وكاتبي ِه
�سليمان بن وهب( ، ((1و ُق َد َامة بن زياد الن�صراني،
وكان (�سليمان) على �أعمالِ خرا�سان ،و ُق َد َامة على
فحب�سوا ببغداد ،ف�أما �سليمان
�ضياع �إيتاخ الخا�صةُ ،
و ُق َد َامة ف َُ�ضرِ با ،و�أَ�سلم ُق� َ�د َام��ة( ، ((1ويالحظ � َّأن
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مو�ضع يختلف
َح ْب َ�س (من�صور) و(مظفر) كان في
ٍ
عن المو�ضع الذي ُحب َِ�س فيه ُق َد َامة و�سليمان بن
وهب ،ثم �إنه " جمع بينه وبينهمَ ،ف َب َّكتُوه وو َّبخو ُه
ِب َما كان منه "(.((1
الطبري هذه الحادثة في �سنة خم�س
وقد �أورد
ُّ
وثالثين ومئتين ،وهي ت�ؤكد  -بال �شك � -إ�سالم
ُق� َ�د َام��ة بن زي��اد في ِ
عهد المتوكل ،وتبين �أهمية
المن�صب الكبير الذي ت�س َّن َم ُه عند �إيتاخ(.((1
أنجبت له
ويبدو �أنه تز َّو َج من ن�صرانية مثله ،ف� ْ
جعف ًرا هذا ،و�أ َّن ُه ظ َّل على �إ�سالمه حتى وفاته في
تاريخ غير معلوم ،ومن العجيب � َّأن د .ح�سين قا�سم
العزيز ينفي �إ�سالم ُق َد َامة بن زياد ،ويرى في خبر
الطبري تحريفًا ،فال ُ
أ�صل عنده هو �أنه (�سلم) من
الموت ،ولي�س �أ�سلم ،و� َّأن النا�سخ � َ
أ�ضاف همزة �إلى
الفعل ( �سلم ) ل ُي�صبح�( :أ�سلم) ( ،!((2وال نرى
في هذا الر�أي وج ًها لل�صواب؛ ذلك � َّأن الحادثة ال
فالوا�ضح �أ َّن ُه
تتح َّمل هذا التوجيه المتك ِّلف الغريب،
ُ
� َأ�س ْل َم خوفًا ِم َن الموت ،الذي طالَ �إيتاخ فيما بعد.
إ�سالم �إلى ابنه (جعفر)(ِ ،((2وم ْن
وقد امتد ال ُ
َث َّم في حفيد ِه ( ُق َد َامة ).
حياته:

�إذا انتقلنا �إل��ى جعفر � -صاحبنا � -ألفينا
ولكن
كانت م�شتتةْ ،
المعلومات �أكثر عنه  -و� ْإن ْ
يمكننا  -من خاللها  -ر�سم �صورة �شبه كاملة عن
حياته تلك.
�إذْ كانت لجعفر �صداقة متينة مع (عبد اهلل بن
المعتز) ،ومن الم�ؤكد �أنها لم تقم في خالفته ،التي
كانت قبل ذلك ِب ُم َّد ٍة من
ْ
يوما وليل ًة فقط ،بل ْ
امتدت ً
الزمن .وتدل الأخبار التي و�صلت �إلينا على عمق
تلك ال�صداقة.
بع�ض الأخبار التي َج َر ْت بين
ويور ُد الأ�صب َها ِن ُّي َ

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

اب��ن المعتز وجعفر؛ من ذل��ك الخبر يرويه على
ل�سان جعفر بقول ِه " :كان لعبد اهلل غالم يحبه،
�صالحا يقال له (ن�شوان) ،ف َُج ِّد َر،
وكان يغني غناء
ً
ولم
جزعا ً
وجز َع عب ُد اهلل لذلك ً
�شديدا ،ثم ُعو ِفيْ ،
َ
فدخلت �إليه
قبيحا،
ْ
ُي�ؤَ ِّث ْر ُ
الج َدري في وجهه �أث� ًرا ً
ذات يوم ،فقال لي" :يا �أبا القا�سم ،قد ُعوفي فال ٌن
َ
بعدك ،وخ��رج �أح�سن مما ك��ان ،وقلت فيه بيتين،
زرياب فيهما رم ًال ظريفًا ،فا�سمعهما �إن�شا ًدا
غنت
ُ
"يتف�ض ُل الأمي ُر -
�إلى � ْأن تَ�س َمع ُه َما ِغنَا ًء» ،فقلت:
َّ
�أيده اهلل تعالى  -ب�إن�شا ِدي �إياهما» ،ف�أن�شدني:
لِ��������ي َق������م������ ٌر ُج������������دِّر َل����� َّم�����ـ�����ا ا� ْ����س����ت����ـ���� َوى
ف���������������زا َد ُه ُح������ ْ�����س����� ًن�����ا ف��������زا َل��������تْ هُ ������ ُم������و ْم
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����ح����ى
�أظ������� ّن������� ُه غ����� َّن�����ى لِ���������ش����م ِ
���������س ال����� ُّ����ض َ
�����ج�����ـ����� ْو ْم
َف����ن���� َّق����ط����ت����ـْ���� ُه َط������ َر ًب������ـ������ا ِب�����ال����� ُّن ُ
أح�سنت وا ِ
هلل �أيها الأمير " ،فقال لي:
ُ
فقلتَ � " :
كنت �أ�شَ َّد ا�ستح�سا ًنا له"،
"لو َ�س ِمع َت ُه من (زرياب) َ
�اب فغن ْت ُه لنا في طريق ِة الرمل ،في
وخرج ْت زري� ُ
َ
(((2
�أح�سن غناء" .
وف��ي ه��ذا الخبر َو� ْ��ص��فٌ للحياة االجتماعية
المترفة التي كان يحياها مع ابن المعتز ،وغيرها
كان بينهما من �أُلف ٍة
من الأخبار التي تد ُّل على ما َ
و��ص��داق��ة ،ل��م ت��دم �سبب مقتل اب��ن المعتز �سن ِة
وح ْزن �صديقه جعفر  -بال �شك  -عليه،
296هـ(ُ ، ((2
وبقاءه بعده ثال ًثا وع�شرين �سنة.
و�إذا كنا قد �أو�ضحنا العالقة الود َّية بين جعفر
وابن المعتز ،ف�إننا نعجب من عدم ا�ستمرار هذه
العالقة في ن�سل جعفر ،فهذا ابنه ُق� َ�د َام��ة َو َق� َ�ف
في َ�ص ِّف ال ُمكتفي باهلل ،و�ألَّف كتا ًبا بعنوان (الرد
على ابن المعتز فيما عاب به �أبا تمام)( ، ((2ولم
ْ
ي�صل �إلينا هذا الكتاب ،ومن الوا�ضح � َّأن ُق َد َامة

َر َّد في ِه على ر�سال ِة ابنِ المعتزِّ التي عاب فيها �أبا
ت َّمام الطائي " ،ون َّب َه فيها على محا�سن �شعر �أبي
تمام وم�ساوئه "(ْ ، ((2بل ذَ َه َب بع�ض الباحثين �إلى
االعتقاد �أن ُق َد َامة �أل ََّف كتا َب ُه ال�شهير (نقد ال�شّ عر)
ُمحا َّدة البن المعتز(.((2
وقد �أخط�أ د .يون�س �أحمد ال�سامرائي(َ ، ((2
فنقل
عن (يتيمة الدهر) للثعالبي � َّأن جعف ًرا كتب ر�سال ًة
عن المعت�ضد �إلى ابن طولون في ذكر ابنته (قطر
الندى) ،فا�ستح�سن الوزير ما كتبهُ.
فال�صحيح � َّأن ال��ذي كتب ذل��ك ه��و :جعفر بن
محمد بن ثوابة ،كما ذكر الثعالبي نف�سه( ، ((2ويعزِّ ز
ابن �أبي الحديد (ت 656هـ) قد �أور َد الخب َر
ذلك � َّأن َ
(((2
عند نقل ِه من ِ
كتاب (الخراج) لق َُد َامة .
وعلى �أ َّي��ة ح��ال ،فلع َّل هذا الخالف هو خالف
(�أدبي) ال �شخ�صي.
نجم ُق َد َامة في هذا الوقت جن ًبا �إلى جنب
ويبرز ُ
مع وال��ده جعفر ،وذل��ك في وزارة �أب��ي الح�سن بن
الفرات في �سنة �إحدى ع�شرة وثالث مئة( ، ((3التي
ق َّلد فيها ُق َد َامة من�صب (مجل�س الزمام) في ديوان
الجماعة ،وق��د ك��ان لتو ِّل ْي ِه ه��ذا المن�صب �أهمية
كبيرة؛ �إذ كان من نتيجته � ْأن " �أثا َر من جه ِة العمال
�أموا ًال جليلة ".
ويخبو �أم� � ُر ُق� َ�د َام��ة بعد ذل��ك ،ويظهر وال��ده
(جعفر) ف��ي ع�لاق� ٍة وط�ي��د ٍة م��ع ال��وزي��رِ الداهية
(علي بن عي�سى) ( ، ((3حتى �إذا ُن ِف َي �إلى اليمن،
ّ
ِ
بعد ِ
القرامطة �سنة 311ه �ـ ،نجد
اتهام ِه ِب ُم َمالأ ِة
أ�سف عليه ِب ُمق ََّط َع ٍة في �ستة � ٍ
(جعف ًرا) ي� ُ
أبيات(، ((3
كما كانت له عالقة متينة مع الوزير (ابن الفرات)،
وا�ضحا من ال ِ
أبيات التي قالها في رثائ ِه
ويبدو ذلك
ً
بعد
عندما قتل �سنة 312هـ( ، ((3ثم تختفي �أخبا ُر ُه َ
َ
ذلك ح َّتى َوفَا ِت ِه.
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عقيدته:

لم يتطرقْ �أح ٌد من الذين ترجموا لجعفر �إلى
عقيدته ،با�ستثناء د .ح�سين قا�سم العزيز( ((3الذي
ا�ستنتج �أ ّن��ه كان ن�صراني ًا ،بعد تخطئت ِه للطبري
إ�سالم والد ِه ُق َد َامة بن زياد.
الذي قال ب� ِ
قلت :بعد � ْأن �أكَّدنا � َّأن ر� َأي د .العزيز في عدم
ُ
�إ�سالم ُق َد َامة بن زياد غير �صحيح ،و�أنَّه قد ح ّم َل
الطبري �أكثر مما يحتمل ،و�أن ُق َد َامة (الوالد)
ن�ص
ّ
َّ
الطبيعي � ْأن
أ�سلم زمن المتوكل ،كان من
هذا قد � َ
ِّ
يكون ولده (جعفر) قد �أ�سلم ب��دوره ،و�إ َّال كيف له
َ
� ْأن يجال�س كثي ًرا من الأعالم المعروفين في الأدب
ين�صوا على
واللغة ؟ ،ف�ض ًال عن � َّأن مترجميه لم ُّ
ن�صرانيته �أو يلمحوا �إليها ،بل ينعتوه ب�أنه " �أحد
كانت هذه
م�شايخ الكتاب وعلمائهم»(َ ، ((3وم��ن ْ
�صفاته ال يكون �إ َّال ُم�سل ًما.
ترج َم لق َُد َامة هو ابن النديم،
و� َّإن �أق��دم َم� ْ�ن َ
وذ َك��ر �أنه كان ن�صران ًيا ،و�أ�سلم على يد المكتفي
ب��اهلل ،وتابع ُه في ه��ذا الباحثون وال�م��ؤرخ��ون في
(((3
القديم والحديث� ،إ َّال � َّأن د .م�صطفى الحياري
يرى  -ونحن نتابعه في هذا َّ � -أن ابن النديم قد
ترك ً
فراغا في مكان ا�سم الخليفة المكتفي باهلل،
الن�ساخ و�ض ُعوا هذا اال�سم
ون�ضيف �إل��ى ذلك � َّأن ّ
لن�ص ابن
بد ًال من " المتو ّكل " ،وان قراءة دقيقة ِّ
النديم ُت�ؤ ِّكد �أ َّن� ُه في �أول الترجمة ي�شير �إلى َج ِّد ِه
ُق َد َامة بن زياد ،ثم يعرج �إلى والد ِه فق َُد َامة الحفيد،
ُث ّم ان ُمترجم كتاب " الفهر�ست " �إلى االنجليز َّية
بيارد دودج ذَ كر � َّأن ما ُيفهم من مخطوطة الكتاب
� َّأن ج ّد ُق َد َامة هو الذي �أ�سلمِ ،لذا ف� َّإن بقاء �إ�سالم
ُق َد َامة بعد ج ّده يح ّل م�شكلة �إ�سالم جعفر .وقد امت َّد
الإ�سالم �إلى ولده ( ُق َد َامة) فيما بعد.
وجعله ال�سيد ح�سن الأمين (ت 1317هـ) �ضمن
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تراجم كتابه ( �أعيان ال�شيعة ) ،بداللة � َّأن ابنه
ُق َد َامة كان �شيع ًّيا ،فالول ُد على ِ�س ِّر �أبي ِه(.((3

ُ
وفاته

الذهبي (ت 748هـ) � َّأن جعف ًرا ُت ُوفِّي �سنة
ذكر
ّ
(((3
ثمان وثالث مئة  ،وهي ال�سن ُة التي نق َلها عن ُه
(((3
ابن �شاكر
ّرك�شي (ت
ُ
ّ
الكتبي (ت 764هـ)  ،والز ّ
(((4
794هـ) .
�أ َّما المرحوم العبادي فذكر �أنه ُت ُوفِّي �سنة ع�شرة
وثالث مئة(.((4
ُ
نخالف هذين التاريخين ٍ
ل�سبب ب�سيط،
ونحن
علي بن
فقد �سبق � ْأن ذكرنا عالق َة جعفر بالوزير ّ
عي�سى َّثم نَف ِي ِه �سنة  311هـ ،ثم �أبياته في رثاء
الوزير ابن الفرات بعد مقتله عام 312هـ (.((4
فدي (ت  764هـ) ب�سنة وفاته،
ال�ص ُّ
ولم يقط ِع َّ
في قول ِه�" :سنة ت�سع �أو ثمان وثالث مئة "(.((4
نطمئن �إليها ون�أخذ بها
�أ َّم��ا �سنة وفات ِه التي
ُّ
لتطابقها مع مجريات �أح��داث حياته ،فهي التي
الحموي (ت 626هـ) نق ًال عن تاريخ
ياقوت
�أَو َر َدها ُ
ّ
ابن ب�شران في قوله " :قال �أبو محمد عبيد اهلل بن
�أبي القا�سم ،عبد المجيد بن ب�شران الأهوازي في
تاريخه :مات �أبو القا�سم جعفر بن ُق َد َامة بن زياد
يوم الثالثاء لثمان بقين من جمادى الآخ��رة �سنة
ت�سع ع�شرة وثالث مئة "(.((4
وه��ذه ال�سنة 319 -ه� �ـ � -أخ��ذ بها ع��د ٌد من
الباحثين( ،((4ون ��أخُ ��ذُ بها التِّفاقها مع مجريات
حياته.
ُ
�شيوخه

ذكرنا � َّأن الخطيب البغدادي في ترجمت ِه لجعفر
أو�ضح �أن ُه ر َوى �أخبا ًرا عن �أربعة من �أعالم الأدب
� َ
العبا�سي ،ولقد تمكنَّا بعد ا�ستق�صاء
في الع�صر
ِّ

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

وا�سع في �شتيت المظان من معرفة ٍ
عدد كبيرٍ من
ه�ؤالء الأدباء الذين يمكن �أن نطلق عليهم �شيوخه
�أو �أ�ساتذته ..وهم:
�	.1أبو حاتم ال�سج�ستاني� ،سهل بن محمد بن عثمان
(ت 248هـ).
روى عنه جعف ًرا بلفظ (حدثنا) (.((4
� .2سعيد بن حميد الكاتب (ت  250هـ).
َ
نقل عن ُه حاد ًثا له مع " ف�ضل " ال�شاعرة ،بلفظ
(حدثني) (.((4
�	.3أبو عبد اهلل �أَحمد بن حمدون (ت  255هـ) .

� .10أبو العيناء ال�ضرير (ت  282هـ).
(ح َّدثني) (.((5
روى عنه جعفر بلفظ َ
 .11محمد بن يزيد المب ّرد (ت 285هـ).
(ح َّدثني) (.((5
روى عنه بلفظ َ
 .12عبد اهلل بن المعتز (ت 296هـ).
(ح َّدثني) ( ، ((5عالوة على �ستة
ر َوى عنه بلفظ َ
جرت فيها حوادث بينهما وبين بع�ض
ن�صو�ص ْ
الجواري وال�شّ عراء ،وفيها روى �سبعة ع�شر بيتًا
له(.((5
 .13ابن خرداذبه (ت  300هـ).
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روى ع�ن��ه جعفر ع��دة ن�صو�ص �أدب �ي��ة بلفظ
(ح َّدثني) (.((4
َ

(ح َّدثني) ( ، ((5ونقل عن كتابه
روى عنه بلفظ َ
(الم�سالك والممالك) (.((6

�	.4أبو هفان عبد اهلل بن �أحمد بن حرب المهزمي
(ت  257هـ).

 .14عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر (ت  300هـ).

ن�صو�ص ع��ن �أب��ي هفان بلفظ
ر َوى جعف ٌر ع��د َة
ٍ
(�أخبرنا) (.((4
الريا�شي (ت  257هـ).
العبا�س بن الف�ضل
ّ
(ح َّدثني) (.((5
َر َوى عنه جعفر بلفظ َ
المو�صلي.
 .5ح َّماد بن �إ�سحاق
ّ
(ح َّدثني)
ر َوى عنه جعفر
ً
ن�صو�صا كثيرة ،بلفظ َ
(.((5
المنجم (ت  275هـ) .
علي بن يحيى ِّ
ّ .6
(ح َّدثني)(.((5
روى عنه جعفر عدة ن�صو�ص بلفظ َ
�	.8إبراهيم بن المدبر (ت  279هـ).
(ح َّدثني) (.((5
روى عنه جعفر بلفظ َ
�	.9أَحمد بن �أبي طاهر (ت  280هـ) .
(ح َّدثني) (.((5
روى عنه جعفر بلفظ َ

(ح َّدثني) (.((6
َر َوى َعن ُه بلفظ َ
ال�ض َّحاك
 .15الح�سن بن الح�سن بن رجاء بن �أبي َّ
(ت  301هـ).
(ح َّدثني) (.((6
روى عنه بلفظ َ
علي بن مح َّمد بن نَ�صر (ت 303
 .16ابن ب�سامّ ،
هـ).
(ح َّدثني) (.((6
روى عن ُه بلفظ َ
 .17الح�سين بن يحيى المنجم.
(ح َّدثني) (.((6
روى عنه جعفر بلفظ َ
 .18ابن زكريا بن يحيى بن معاذ.
روى عنه جعفر عدة ن�صو�ص(.((6
� .19سراج المالكي.
روى عنه جعفر بلفظ (اخبرني) (.((6
� .20شارية الكبرى ،موالة �إبراهيم بن المهدي.
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روى عنها بلفظ (�أن�شدتني)(.((6
.21

�شريح الخزاعي.

روى عنه بلفظ (قال) (.((6
.22

عبد اهلل بن �أبي �سعد الوراق الب�صري.

روى عنه بلفظ (حدثنا) ( ،((6مع بع�ض رجال
ال�سند الآخرين.
.23

عبد اهلل بن عمر.

روى عنه جعفر(.((7
.24

محبرة النديم� ،أبو جعفر محمد بن يحيى.

روى عنه جعفر عن محمد بن �أب��ي عباد ،بلفظ
(�أخبرني) (.((7
.25

محمد بن عبد اهلل بن مالك الخزاعي.

(ح َّدثني) (.((7
ر َوى عنه بلفظ َ
.26

مالوي الهيثمي.

(ح َّدثني) (.((7
روى عنه عدة ن�صو�ص بلفظ َ
�	.27أحمد بن الهيثم الفرا�سي.
َ
نقل عن ُه جعفر في ن ََ�سبِ (جرير) و�أَخبا ِر ِه(.((7
�	.28إبراهيم بن �سليمان بن وهب.
(ح َّدثني) (.((7
روى عنه بلفظ َ
�	.29أحمد بن الحارث الخراز (ت  258هـ).
روى عنه جعفر بلفظ (حدثنا) (.((7
.30

محمد بن عبد الملك الزيات.

(ح َّدثني) ( ، ((7في �أخبار (فريدة).
روى عنه بلفظ َ
.31
هـ).

يحيى بن علي بن يحيى المنجم (ت 300

(ح َّدثني) (.((7
روى عنه بلفظ َ
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� .32أبو عبد اهلل اله�شامي.
(ح َّدثني) (.((7
روى عنه جعفر بلفظ َ
�َ .33س َّوار بن �أبي �شَ َر َاعة.
ر َوى عنه جعفر ِ
بلفظ (حدثنا) (.((8
 .34محمد بن يحيى المنجم .
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه جعفر بلفظ َ
 .35محمد المرتجل بن �أحمد بن يحيى المكي.
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه جعفر بلفظ َ
 .36هارون بن مخارق.
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه جعفر بلفظ َ
مو�سى بن هارون الها�شمي.
َ .37
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه بلفظ َ
 .38م َّن ُة البرمكية.
روى عنها جعفر � -أو َم� ْ�ن نقل عنها  -بلفظ
(عن) (.((8
ميمون بن �إبراهيم.
.39
ُ
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه بلفظ َ
ميمون بن هارون .
.40
ُ
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه بلفظ َ
هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات.
.41
ُ
(ح َّدثني) (.((8
روى عنه بلفظ َ
� .42أبو القا�سم ،هب ُة اهلل بن �إبراهيم بن المهدي
(ت  275هـ) .
روى ع �ن��ه م���ع ج �ح �ظ��ة ال� �ب ��رم� �ك � ّ�ي ،ب�ل�ف��ظ
(�أن�شدنا)(.((8
ب ِق َي من �أ�ساتذته الذين روى عنهم اثنان ،ال

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

ُ
َ
الدليل َعلى اتِّ�صا ِل ِه بِهِ َما ُمبا�شَ َرةً:
نملك
الأول� :أب ��و ع�ث�م��ان ب�ك��ر ب��ن محمد ال�م��ازن��ي
(ت249هـ).
وقد نقل جعفر عن ُه ِمن �أَ َح ِد ُك ُت ِب ِه بِقول ِه  " :قر�أت
في ٍ
كتاب لأبي عثمان المازني "( ،((9و�أورد خب ًرا عن
ال�شاعر (عبد قي�س بن خفاف البرجمي).
الثاني� :أحمد بن يحيى البالذري (ت  279هـ).
في ترجم ٍة للبالذري  -في حين يرى الم�ست�شرق
دي غويه (� ) De Goejeأنها للمقريزي (ت 845هـ)
 ر�أى المرحوم عبد الحميد العبادي � َّأن جعف ًرا كانالبالذري(.((9
م َّمن َر َوى عن
ِّ

مقـــاالت

والمالحظ في الأدباء والرواة الذين نقل عنهم
كان لهم �ش�أ ٌن كبير في الأدب العربي� ،سواء �أكان
عن طريق �إث��رائ� ِه بما �أبدعته قرائحهم� ،أم عن
طريق َمرو َّياتهم َ
تلك.
ُ
روات ُه:

كانت لمنزلة جعفر بن ُق� َ�د َام��ة �أهمية كبيرة
بع�ض ال ُم�ؤ ِّلفين
عند الأدباء؛ لذا ال نعجب � ْأن ن َرى َ
ون�صو�صا في م�صنفاتهم،
قد َر َووا عنه �أخ�ب��ا ًرا
ً
وقد حاولنا معرفة ه�ؤالء ،لكننا لم نجد �إ َّال �إ�شارة
وحيدة ذكرها الخطيب البغدادي تذك ُر � َّأن �أبا الفرج
الأ�صب َها ِن ّي كان من رواته ،وقد دفعتنا للبحث ع َّمن
َ
نقل عن ُه ر�أ ًيا �أو َح َد ًثا في ُم َ�صنَّفا ِت ِه الأَ َد ِب َّي ِة.
وق��د عثرنا  -وهلل الحمد  -على بع�ض �أولئك
الرواة ،وهم:
 -1محمد ب��ن دا�ؤود ب��ن ال��ج��راح (ت  296هـ)،
ال��ذي روى خب ًرا في كتابه (ال��ورق��ة) ( ((9عن
(ح َّدثني) ،في ترجمة �إ�سماعيل
جعفر بلفظ َ
القراطي�سي �ص .118

لجعفر بن ُق َد َامة َيخُ ّ�صان ال�شاعر (�أبي العبر
الها�شمي) عن �أب��ي العيناء ،في� :أ�شعار �أوالد
الخلفاء .329 ،326
الزجاجِ ّي
� -3أبو القا�سم عب ُد ال َّرحمن بن �إ�سحاق َّ
(ت 337هـ)َ ،ر َوى ثالث َة � ٍ
أبيات لأبي طاهر ،عن
جعفر ،في� :أمالي ِه �ص ِ ،54
(ح َّدثني).
بلفظ َ
� -4أبو هالل الع�سكري (ت بعد 395هـ) :روى خب ًرا
عن (منة البرمكية) ،في ر�سالته :ر�سالة في
ف�ضل الإعطاء على ال ُع�سر �ص  ،77بقوله..." :
ما ذكره جعفر بن ُق َد َامة … ".
� -5أبو الفرج الأ�صب َها ِن ّي (ت 356هـ) ،ويع ُّد �أو�سع
و�أَ َهم َمن نقل �أخبار ًا عن جعفر بن ُق َد َامة على
الإطالق ،وذلك في كتابيه (الأَغَ ا ِني) ،و (الإماء
ال�شواعر) ،و�ص َّر َح في خم�سة موا�ضع من كتابي ِه
بنقله عن �أحد م�ؤلفات جعفر؛ �إذ نراه يقول" :
ن�سخت من كتاب جعفر بن ُق َد َامة "(.((9
ُ
والأ�صب َها ِن ّي  -في نقوله  -ي��ورد �أخبار جعفر
بثق ٍة كامل ٍة في �صفحات كثيرة من كتابه ،وينقل
معها رجال ال�سند الذين روى عنهم ،وهم كثر ،على
ما بينَّاهم قبل قليل ،وزا َد ع َلى ذلك فنقل عنه عد َة
ن�صو�ص في �أخبار ٍ
عدد ِم َن ال�شُّ َع َرا ِء( ،((9من دون
كان عن طريقِ مالزم ِة جعفر نف�سه لهما.
�سند ،بل َ
ن�صو�ص �أبي الفرج الأ�صب َها ِن ّي عد ٌد من
وقد نقل
َ
الأدباء والم�ؤرخين ممن �أتوا بعده و�ضمنوا ما نقلوه
من ال�سند في الن�ص �إلى جعفر بن ُق َد َامة.

� َّإن هذه الن�صو�ص التي نقلها عنه رواتُه تك�شف
من غيرِ ٍّ
�شك �أهميتها في تو�ضيح بع�ض جوانب حياة
العربي
ه�ؤالء ال�شّ عراء �أو الجواري ،وتخدم التراثَ
ّ
� -2أبو بكر ال�صولي (ت 335هـ) ،الذي روى ن ََّ�ص ْين ب�شكل عام.
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�شعر ُه
ُ
الح�سن عبد العزيز بن �إبراهيم بن
ك��ان �أب��و َ
حاجب النعمان (ت  351هـ) ( ،((9قد �أ َّل��ف كتا ًبا
بعنوان (�أ�شعار الكتاب) �ضمنه جم ًعا كبي ًرا من
ال�شّ عراء وعدد �أبياتهم ،ولم ْ
ي�صل �إلينا هذا الكتاب،
ابن النديم َو َ�ص َف ُه وذَ َك َر �أ�س َما َء � َ
أولئك ال�شُّ عراء
�إ َّال � َّأن َ
وال ُك َّتاب ،ومقدار ِ�شعرهم َمق ُرو ًنا بالأوراقِ ( ،((9وكان
ِمن بينهم جعفر بن ُق َد َامة ،الذي ذكر � َّأن له �شع ًرا
في مئة ورق��ة( ،.((9و�إذا عرفنا � َّأن الورق َة الواحدة
نتاج �شعره يق ُع
تحوي ع�شرين بيتًا ،فمعنى هذا � َّأن َ
في نحو �ألفي بيت ،وهو مقدا ٌر كبي ٌر ،ي�ؤ ِّكد كثر َة
ِ�شعرِ ِه من ناحية ،وبطالن ر�أي ابن النديم الأ َّول فيه
وفي مكانته الأدبية ،من ناحية �أخرى.
رزباني (ت
وهناك ر� ٌأي في �شعر جعفر �أورد ُه ال َم
ّ
384هـ) ،جاء فيه� " :أَخبرني يو�سف بن يحيى بن
المنجم ،عن �أبيه ،قال :قال �أبي �أبو الح�سن
علي
ِّ
يوما لخالي �أبي الع َّبا�س �أحمد بن
علي بن يحيى ً
�أبي كامل� " :أَنْ�شَ َد َك �أبو ُق َد َامة �شعره ؟ " ،و�أبو
ُق َد َامة �إن�سا ٌن من ال ُك َّتاب ،كان َ
يتعاطى قولَ ِّ
ال�شعر
ال�صف ُع
فيك�سر ُه
ُ
ويلحن فيه ،فقال " :ولم ؟َ ،ف ِن َي َّ
(((9
حتى ين�شدني �شعره ؟»  ،وهذا الر�أي على ما فيه
من ق�سوة ،قد ال ينطبق على �شعر جعفر ك ِّل ِه ،وما
و�صلنا منه لي�س فيه لحن وال ك�سر وال تكلف ،بل هو
فلي�س له فحولة المجيدين ،وهو
متو�سط الجودةَ ،
"�شعر عالي الطبقة ل�شاعرِ مجيد»( ،((9ولع َّل (�أبا
قدامة) َر ُج ٌل �آخر ال عالقة ل ُه ب�صاحبنا جعفر.
ولم ْ
م�س
ي�صل �إلينا ِ�شع ُر ُه كام ًال ،ولع َّل َ
بع�ض ُه ُط َ
عمدا؛ ل َّأن في ِه �إ�شارة ِلعدد من الوالة والوزراء الذين
ً
َفي الوزير
عا�صرهم وتقرب �إليهمِ ،م ْن مثل ت�أ ُّل ِم ِه ِلن ِ
علي بن عي�سى �إلى اليمن ،ورثا ِئ ِه البنِ الفُرات.
ِّ
وعلى �أ َّي��ة ح��ال ف �� َّإن ه��ذه الأب�ي��ات القليلة التي
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و�صلت �إلينا ُت َو ِّ�ضح جان ًبا مخف ًّيا ِمن حيات ِه ،وتلقي
بع�ض ال�ضو ِء على �شاعريت ِه ،وتب ِّين  -في الوقت
َ
ِ
العبا�سي.
رجاالت الق�صر
نف�سه َ -ت َق ُّر َب ُه �إلى
ّ
ويكفي � ْأن نذك َر � َّأن ال��وزي��ر عبد الرحمن بن
علي بن عي�سى
عي�سى (ت 333هـ) � -شقيق الوزير ّ
ع�ض �شعرِ َجعفر ،كما ذكر
كتب بِخَ ِّط ِه َب َ
 كان قد َذلك ياقوت الحموي(.((10
وقد ا�ستطعنا � ْأن نجمع ل ُه من المظان الأدبية
والتاريخية ( )33بيتًا ،ورتبنا ال�شّ عر المجموع على
وفق القوافي ،وقمنا بتخريجه وتبيان معاني بع�ض
كلمات ِه.
()1
خ ��رج ع ِل ّي ب ��ن عي�سى الوزير �إل ��ى اليمن َمنف ًّيا،
فقـــ ��ال �أبو القــا�س ��م جعفر بن ُق َد َام ��ة الكـــاتب في
(الخفيف)
ذل:
�أ� ْ�����ص����� َب����� َح ال����� ُم����� ْل ُ
أرج������������ا ِء
�����������ي ال َ
�����ك واهِ َ
و�أُم���������������و ُر ال������������� َو َرى ِب����� َغ����� ْي����� ِر ا� ْ�����س�����تِ�����وا ِء
����ي ب�����ن ع��ي�����س��ى
ُم�������� ْذ ع�����������ا َدتْ ن������وى ع����ل ّ
وا��������س�������ت�������م������� َّرتْ ب�����ـ�����ه �إل������������ى �����ص����ن����ع����ا ِء
َف��������� َو َح��������� ِّق ال����������ذي ُي�����م�����ي�����تُ و ُي����ح����يِ����ي
وه�������������و اهلل َم�����������ال ُ
�����������ك الأ����������ش���������ي���������ا ِء
ل�����ق�����د اخ��������� َت��������� َّل ب�������ع�������ده ك ُّ
����������ل �أَ ْم���������������رٍ
وا�������س������ت������ب������ان������تْ ك�����������آب���������� ُة الأع�������������������دا ِء
ث������م ��������ص�������اروا ب�����ع����� َد ال�������� َع��������داوة وال����� َّل�����ـ
ـ������� ِه ج���م���ي���ع���اً ف�����ي � ُ�������ص�������و َر ِة الأول�������ي�������ا ِء
�������ي
ي����������ت�����������أ َّل���������� ْو َن ُك�������� ُّل��������هُ�������� ْم ف��������ي عَ������� ِل ٍّ
�أ َّن��������������� ُه ق�������د َخ������ـ���ل��ا مِ َ
�����������ن ال������ ُّن������ظ������را ِء

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

التخريج :معجم الأدباء .789/2
 -4يت�أ َّل ْو َنُ :يق�سمون.

 -6ي����ع����ط����ي ال�������رغ�������ي َ
�������ب ،وال ي����م����ـ ُ
ـ ُّ
������������ن ،وال ُي������ َن������ ِّغ������� ُ������ص ِب��������ال��������عِ��������دَاتِ

()2

التخريج :الوزراء .233
()4

قال في ابن الفرات( :مجزوء الكامل)
�����ح������ َ�����ش�����ا
َل�������� َّم��������ا َغ������������������������ َد ْو ُت ،وفِ������������ي ال َ
�����ب
َن��������������������ا ٌر ُم���������� َ���������ض��������� َّرم��������� ٌة ُت������ َ�����ش�����ـ�����ـ�����ـ ُّ

(الوافر)

قال:

َت���� َ���س��� َّم��� ْع  -م����تُّ ق��ب��ل��ك  -ب��ع َ
�����ض َق��ول��ي
وال ت����ت���������س����ل����ل����نْ م������� ِّن�������ي ل����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����واذا

وال����������فِ���������� ْك���������� ُر والأح�������������������������������� َز ُان م����� ْ����ش����ـ

�إذا �أ�����س���� َق���� ْم����تَ ب���ال���ه���ج���رانِ جِ �����س��ـ��ـ��مِ ��ي

مقـــاالت

�����������ح ٌ
������ب
ـ ُ
�����������ون ِب���������هَ���������ا جِ ��������� ْ��������س�������� ٌم وق������ل ُ
�أَ ْن���������� َ���������ش���������د ُْت َم���������ا َق�������������ا َل ا ْب ُ
�������������ن َج����� ْه�����ـ

وم���������تُّ ِب���غ�������ص���ت���ي ،ف����ي����ك ُ
����ون م����ـ����ـ����اذا ؟

�������ب
������������������م ،وه��������������و ب���������الأ����������ش���������ع���������ار ط ُّ
ـ ٍ
�����ي
�أم�����������لَ�����������قْ�����������تُ َب�������������ع�������������د ََك ي����������ا ع�����ل ْ
������������������ب
يُ  ،ون���������ا َل���������نِ���������ي َم������������ا ال �أُحِ
ُّ

التخريج :معجم الأدباء  ،789/2فوات الوفيات
 ،289 / 1ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات  ،125 / 11عقود
الجمان وتذييل وفيات الأَع َيان .85
()5

التخريج :الوزراء .233
()3
(مجزوء الكامل)

أي�ضا:
وله فيه � ً
َ -1ل������� َّم�������ا َخ����������لَ���������� ْو ُت مِ َ
�����������ن ال������ َف������ـ������ َوا

ئ�������ـِ�������دِ َوال�������� َم�������� َن��������افِ�������� ِع َوال�������� ِّ�������ص���ل���اتِ
َ -2وعَ����������دِ ْم����������تُ فِ�������ي ا َلأ ْع����������� َي�����������ا ِد َم����ا
عُ������������������������ ِّو ْد ُت مِ �������������نْ ُك������������� ِّل ال�������جِ �������هَ�������اتِ

قال ( :المتقارب )
 -1ن��عِ��م��ن��ا ِب���� َ���ش���ي ٍء ُي���� َ���س��� َّم���ى ال���� ُّ���س��� ُرو ُر
َم�������ذا َق�������ت������� ُه م����ث����ل ذ ْوبِ ال���ع���� َ���س���ـ���ـ���ـ ْ���ل
رح�������� ِل�������� َن��������ا َم������������ َّر ًة
� -2أق�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ا َم ِب���������أَ ُ
و َف��������ا َر َق�������� َن��������اُ ،ث��������� َّم َم�������ا �إِ ْن َق��� َف���ـ���ـ���ـ���ـ ْ���ل
���ا����س ه ْ
�����ل ُم ْ���خ��� ِب��� ٌر
 -3ف���ي���ا م��ع�����ش��ر ال���ن ِ
ي����خ���� ِّب����رن����ا ع�����ن����� ُه م������������ا َذا َف���� َع����ـ����ـ����ـ����ـ ْ
����ل ؟

 -3وب���������ق��������� ْي���������تُ ف������� ْي�������ه�������ا َح����������ائ���������� ًرا
ك�����ال������ َّ�����س����� ْف����� ِر � َ������ض������ ُّل������وا فِ���������ي ال������ف���ل��ا ِة
 -4ن������������ادي������������تُ  :ي���������ا ������س�����ق����� ًي�����ا و َي���������ا
��������������ن ال��������� ُف��������� َراتِ
رع������� ًي�������ا لِ������ َع�������������ص������ ِر ا ْب ِ
َ -5م����������� ِل ٌ
��������������م ُم��������� َ��������س�������� َّو ٌد
�����������ك �أَ� َ��������������ش ُّ

التخريج :المنتخل .603 /2
( )6
ولجعفر بن ُق َد َامة في �أبي الح�سن بن الفرات:
(مجزوء الكامل)
 -1ي�������ا اب���������ن ال��������ف��������رات وي���������ا ك����ر ْي����ـ����ـ
ـ������ـ������ َم ال�����خ�����ي�����م ،م�����ح�����م�����ود ال����ف����ع����ـ����ـ����الِ

�������������������ب الأن�������������ام�������������لِ ِب�������ال�������هِ������� َب�������اتِ
َرطِ
ُ
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�����ُ � -2ض����� ِّي����� ْع�����تُ ب�������ع�������د ََك ُّ
واط������ر ِْح������ـ������ـ

 -2و�إ َذا زا َر ف���ي ال����دُّ َج����ى ط���ل��� َع ال��ب�� ْد

������ا�������س ْاخ�����ت��ل��ال�����ي
ـ�������ـ�������تُ  ،وب�������������ا َن لِ������ل������ َّن ِ
 -3وت���������غ��������� َّي��������� َرتْ ُم������������� ْذ غ����� َّي�����ـ�����ـ�����ـ����� َرتْ

����ن ال���م���� ِ���ض���ـ���ـ���ـ���ي
ُر ع���ل���ي���ن���ا م������ن ج����ب����ي ِ
 -3ف���ك�ل�ا ح���ال���ت���ي��� ِه َي����ف����� َ����ض���� ُح � ِ����س���� ِّري
وي����������ن����������ادي ب����ك����ـ����ـ����ـ����ل �أم������������������ ٍر َخ������فِ������ي

�أح�������������وال�������������ك الأي����������������������ام ح����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ال����ي
����ن ع���ل���ى
 -4ل������ه������ ًف������ا �أب��������������ا ح���������س����ـ����ـ����ـ ٍ

ِ -4ب��������أَ ِب�������ي �أح���������س����ن الأن�����������ام ج��م��ي�� ًع��ا
وح�������ـ������� ِّق ال���� َّن����ب����ي
َت������������ا َه عَ����ق����ل����ي ِب������������هَِ ،

�أي�����امِ �����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ َ
�����ك ال��������� ُغ��������� ِّر ال َ
�������خ������� َوالِ�������ي
 -5ل�����ه�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ����� ًف�����ا ع������ل������ي������ه������ا� ،إن�������ه�������ا
ُب����������ل����������ي����������تْ ب��������������������أح�������������������والٍ ب���������وال���������ي
التخريج :الوزراء  ،233معجم الأدباء .789/2
 -1الخيم :ال�شي َمة والطبيعة والخُ ُلق وال�سجية.
ل�سان العرب :خيم.
()7
قال جعفر بن ُق َد َامة الكاتب( :مجزوء الرمل)
 -1ا��������س�������ت�������م������� ْع ب��������������اهلل ي����������ا اب������ـ������ـ������ـ ْ
ـ�����ـ�����ـ َ
�����ن ال�������� ُم�������� ْل��������كِ وال�������ن�������ج�������دة م���� ِّن����ي
����س����ن وال���� َب���� ْه����ـ
 -2ي����وم����ن����ا ف�����ي ال����ح����� ِ
����������ج���������� ِة ق����������د َح�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ا َز ال�����ت�����م����� ِّن�����ي
ـ َ
�����ح�����ـ����� ْر
 -3ف���������������أ ِز ْرنِ��������������ي ن����ف���������س����ك ال ُ
َرة� ،أ ْو ال ف�����ا� ْ�����س�����ـ�����ـ�����ـ�����ت�����زرن�����ي
التخريج :معجم الأدباء .788/2
 -3في الأ�صل " :الح�سرة " ،خط�أ.
()8
قال جعفر بن ُق َد َامة:

(الخفيف)

 -1ك���ي���ف ي���خ��� َف���ى وق�����د �أت�����ان�����ي ن���ه���ا ًرا
َك���� َ���س َ
�������س ِب���ال���ج���م���ال ال��� َب���هِ���ي
���ف ال���� َّ���ش��� ْم َ
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التخريج :معجم الأدباء .788/2
كتابه:

من خالل تتبعنا لترجمة جعفر في كتب الأدب
ابن النديم (ت نحو 380هـ) يقول
والتراجم� ،ألفينا َ
عنه  -في ترجمت ِه لولده ُق َد َامة � -إ َّن ُه " م َّم ْن ال تف ُّكر
فيه وال علم عنده "(.((10
ولقد �أثارتنا ه��ذه المالحظة القا�سية؛ لذلك
رحنا ُن َفت ُِّ�ش ع��ن �صحتها عند غيره م��ن �أع�لام
الم�ؤلفين.
فهذا الخطيب البغدادي (ت 463ه�ـ) ،يترجم
له ،ويقول عنه �إنه� " :أحد م�شايخ الك ّتاب وعلمائهم،
واف��ر الأدب ،ح�سن المعرفة ...،وح��دث عن �أبي
المو�صلي،
العيناء ال�ضرير ،وحماد بن �إ�سحاق
ّ
ومح ّمد بن عبد اهلل بن مالك الخزاعي ونحوهم.
روى عنه �أبو الفرج الأ�صبها ِني "(.((10
�اري �أن �إب��راه�ي� َ�م بن �أب��ي طالب "
وذك��ر الأن �ب� ُّ
ألت �أب��ا ُق� َ�د َام��ة عن ال�شافعي واب��ن حنبل
ق��ال� :س� ُ
و�إ�سحاق و�أبي عبيدة ،فقال� :أما �أفهمهم فال�شافعي،
�إ َّال انه قليل الحديث ،و�أما �أورعهم فابن حنبل ،و�أما
�أفقههم ف�إ�سحاق ،و�أما �أعلمهم بلغات العرب ف�أبو
عبيدة "(.((10
الحموي (ت 626هـ) ب�صور ٍة
ياقوت
وترجم له
ُ
ُّ
جيد ٍة( ،((10ونقل ن ََّ�صي ابن النديم والخطيب فيه،

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

و َن َع َت ُه
الذهبي بـ " الأديب "(.((10
ُّ
ابن النَّديم ال ي�ستن ُد �إلى
وعلى ذلك ف� َّإن ر� َأي َ
الحقيقة �أو منطق �صحيح ،ولع َّل َم��ر َّد ُه ك��ان �إلى
ِ
العرو�ض ِّي ،في ُ�س�ؤال
َق � ْولِ الفيل�سوف �أب��ي مح َّمد
�أبي حيان التوحيدي (ت نحو 400هـ) لهُ� " :أراك
ً
منخرطا في �سلك ابن ُق َد َامة و ُمن�ص ًّبا �إليه ،ومتو ِّف ًرا
عليه ،وكيف يتفقُ بينكما ،وكيف ت�أتلفان وال تختلفان
ُ
والرجل
الزمان وقت االعتدال،
؟ ،فقالْ :اع َل ْم � َّأن
َ
كما ُ
تعرف على غاية البرد والغثاثة وجبا�سة الطبع،
أنت كما تعرفني وتثبتني ،فاعتدلنا �إلى � ْأن يتغي َر
و� َ
ال َّز َم ُان ،ثم نفترق ،ونختلف وال نتفق ،و�أن�ش�أ ُ
يقول:
َو� َ�������ص�������احِ �������بٍ �أَ��������ص������� َب������� َح مِ ����������نْ َب������������ر ِد ِه
َك����ال����م����ا ِء فِ�����ي َك�����ان�����و َن �أَو فِ�����ي ����ش��� َب ْ
���اط

مقـــاالت

َن�������دم�������ا ُن������� ُه مِ ����������نْ � ِ�����ض����� ْي�����قِ �أخ���ل���اقِ������� ِه
َك������أ َّن�����هُ����� ْم فِ������ي مِ ����� ْث�����لِ � َ����س���� ِّم ا ْل����خِ ���� َي ْ
����اط
َن���������اد َْم��������� ُت��������� ُه َي��������� ْو ًم���������ا َف��������أَ ْل������� َف������� ْي������� ُت������� ُه

ألت جعفر بن ُق َد َامة الكاتب ،وكان من
�شي� :س� ُ
ال ُق َر ّ
ألت �أبي عنها
جهابِذَ ِة ال�شّ عر ،عن ال ُمقابلة فقال� :س� ُ
معاني يعتم ُد التوفيق بين
فقال :هو �أن ي�ضع ال�شاعر َ
ِ
بع�ضها وبع�ض� ،أو المخالفة ،في�أتي بالموافق مع ما
ِ
ال�ص ّحة� ،أو
يوا ِفقُه ،وفي
المخالف بما يخا ِلفُه على ِّ
ً
َ
ويعد َد �أحوا ًال في � ِ
أحد المع َن َي ْين،
ي�شترط
�شروطاِّ ،
فيجب �أن ي�أتي فيما يوافقُه بمثلِ الذي �ش َرط فيما
ُيخالفُه ب�أ�ضدا ِد ذلك.
أح�سن ما َ
قيل فيه
ُلت ل��ه :ف�أن�شدني � َ
ق��ال :فق ُ
فقالَ  :ال � ُ
أح�سن من قول الأول:
أعرف � َ
���ج���ب���اً ك����ي َ
����ف ا َّت���� َف���� ْق����ن����ا ف���ن���ا� ِ���ص ٌ���ح
�أي�������ا ع َ
��������ي و َم ْ
�������ط�������ويٌّ ع���ل���ى ال������غِ������ ِّل غ��������ا ِد ُر
وف ٌّ
فجعل ب��إزاء " نا�صح " " :مطو ًّيا على ال ِغ ِّل "،
وفي " " :غاد ًرا".
وب�إزاء " ّ
قال :وقول ِّ
الطرِ ّماح بن َحكيم الطائي في ذلك
أي�ضا ،وهو:
ح�سن � ً

ُم��� َّت���� ِ���ص��� َل ال���� َّ���ص��� ْم���تِ َق���� ِل���� ْي���� َل ال��� َّن���� َ���ش ْ
���اط
َح������� َّت�������ى َل�������� َق�������� ْد �أَ ْوهَ���������� َم����������نِ����������ي �أَ َّن�������������� ُه

�أ� َ��������س�������� ْرن��������اهُ �������� ْم و�أ ْن������� َع������� ْم�������ن�������ا ع���ل���ي���ه��� ْم
و�أ�������س������ َق������ ْي������ن������ا ِدم�����������اءهُ �����������م ال������ ُّت������راب������ا
������س ع����ن����د ح������� ْربٍ
َف����م����ا ������ص����� َب�����روا ل�����ب ْ������أ ٍ

الن�ص � َّأن �أب��ا حيان يعرف ابن
والوا�ضح من ِّ
العرو�ضي
ُق َد َامة  -هذا  -تمام المعرفة ،كما ب َّي ّن
ُّ
ذلك ،ف�إذا كان جعفر قد توف َِّي �سنة 319هـ ،فمتَى
ت ََ�سنَّى لأبي ح َّيان االلتقاء به ،وهو طف ٌل �صغي ٌرْ � ،إن
ابن المعتز
ينادم ُ
لم يكن قد ُو ِل َد َبع ُد ؟ ،ثم كيف ُ
نف�س ُه رج ًال بتلك ال�صفات ؟
ُ
ابن ُق َد َامة الذي ذكره �أبو حيان
وعلى هذا ف�إِ َّن َ
لي�س جعفر بن ُق َد َامة بتاتًا.

�����س�����ن َي������������دٍ َث������واب������ا
�����ح������ ِ
وال �أ ّدوا ب ُ
ُ
يقول :ل َّما َ�س َق ْينا التراب ِدما َء ُهم لم يكن لهم
�ص ْب ٌر على ما نزل بهم منا لف�شَ ِلهم و�ض ْع ِف ُن ِ
فو�سهم،
ول ّما �أنع ْمنا عليهم و�أح�سنّا �إليهم لم يجازوا بالثناء
�راب
علينا ،فجعل ب� ��إزاء �أن � َ��س� َق��وا دم��ا َءه��م ال � ُّت� َ
وقاتلوهم� ،أن ي�صبروا ،وب ��إزاء �أن �أن َعموا عليهم،
�أن ُي ْثنوا.
وقال :هذه المقابلة "(.((10

ع�ض ال َّتماثيلِ التِي فِي ال ِب َ�س ْ
َب ُ
اط "

(((10

الن�ص ا�ضطرا ًبا
و�أورد المظفر العلوي (ت 656هـ) عند كالمه
وهنا َ
وج َب التنبيه على � َّأن في ّ
ال�سن َِد جا َز على ُمح ِّق َق ِة الكتاب؛ ذلك � ًّأن �أبا
علي بن ُ
الح َ�س ْين في َّ
على (المقابلة) خب ًرا هو " :قال ُّ
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الفرج الأ�صب َها ِن ّي ل� ْ�م يتناول �أم � َر ال ُمقابلة مع "
جعفر بن ُق َد َامة " ،بل مع ابنه " ُق َد َامة بن جعفر
الكاتب " ،ل َّأن َلق ََب ( الكاتب ) ي�أتي مترافقًا مع
والن�ص باختالف في كتاب ُق َد َامة
االبن ،ال الأب،
ُّ
ابن جعفر(.((10
على �أننا �سننظر �إل��ى الخبر من ٍ
جانب �آخ��ر،
وهو � َّأن ُق َد َامة بن جعفر ا�ستعان بوالده "جعفر» في
تف�سير (المقابلة) ،وهذا وا�ضح من قو ِل ِه�" :س�ألت
فالكالم وال�شَّ واه ُد لجعفر بن
�أب��ي عنها ف�ق��ال»،
ُ
ُق َد َامة.
ويبقى ر�أي اب��ن النديم غير �صحيح ف��ي حقّ
الرجل و�أدبه.
مع مالحظة � َّأن ال�شيخ علي النمازي ال�شاهرودي
( ت 1405هـ) جعل ُه من رجال الحديث(.((10
كتابه:
ن�صو�ص ِمن
ٌ
ِ

ِ
الباحث � ْأن يحاولَ ا�ستنطاق
جدا على
من الع�سير ً
ال َم َ�صادر للبحث عن �أمرٍ ما ،ال�س َّيما �أ َّن ُه ال ُ
يملك
ال َّد َ
عند
ليل على وج��و ِد ِه فيها ،وقد كان لنا ذلك َ
الذهبي ِب َ�أ َّنهُ�" :صاحب
بحثنا َعن �آثار ِهَ ،فقَد َو َ�ص َف ُه
ُّ
الت�صانيف»(َ ،((11ف َما ِه� َ�ي الت�صانيف التي �أ َّل َف َها
هبي ُ
يقول كل َم َت ُه هذ ِه على �أَ َّن َها �أَم ٌر
جعفر َو َج َع ِلت الذَّ َّ
َمع ُر ٌ
وف َومف ُرو ٌغ ِمن ُه ؟.
َ
المطرزي (ت 610
الدين
كذلك وجدنا نا�ص َر ِّ
ّ
�رح� ِه َم�ق��ام� ِ
ه �ـ) عند � َ��ش� ِ
�ري ،ي�ق� ُ
�ول عن
�ات ال�ح��ري� ّ
م�ؤلفات ابنه ُق َد َامة " :وله ..كتاب نقد ال�شّ عر ،وهو
ونقلت من ُه �أ�شياء ،وقيل هو
�سن للغاي ِة ،طالع ُت ُه
َح ٌ
ُ
(((11
المطرزي
لوالد ِه جعفر "  ،ويبدو عدم اقتناع
ّ
بن�سب ِة ِ
الكت ِ
َاب �إلى جعفر من الفعل "قيل» ،و�إ َّال ف� َّإن
وعرِ َف وت�أ َّث َر ِب ِه كثير
الكتاب الب ِن ِه َقط ًعا ،وقد ُن ِ�ش َر ُ
َ
من الأدباء والكتاب.
و�إذا �أمكننا دفع كتاب (نقد ال�شّ عر) عن جعفر
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�إل��ى ول��ده ُق� َ�د َام��ة ف��� َّإن ر� َأي ال��ذَّ ه�ب� ّ�ي ال يخلو من
�لام
ال� َو َج� َ
�اه� ِة؛ �إذ � َّإن ثقافة جعفر ومجال�سته لأع ِ
ع�صر ِه ورواي�ت��ه عنهم تجعل ت�أليفه للكتب وار ًدا
�دع��م َق� � ْولَ
الذهبي �إ� �ش��ار ُة الخطيب
وم�ق�ب��و ًال ،و ِت� َ
ّ
�دادي ِم� ْ�ن �أَ َّن لجعفر "م�صنفات ف��ي �صنعة
ال�ب�غ� ّ
(((11
�ضاعت مع ما �ضاع
الكتابة وغيرها»  ،ولعلها
ْ
من تراثنا العربي الإ�سالمي ،ونحن ال نعرف لجعفر
�سوى ٍ
كتاب واح� ٍ�د �أَ َّل� َف� ُه َع��ن ال�شّ عراء ،وذك��ره �أبو
�ست م�� َّرات( ،((11و َب َّي َن �أنه كان
الفرج الأ�صب َها ِن ّي ّ
ين�ص على ا�سم ِه الدقيق.
بِخَ ِّط ِه� ،إ َّال �أنه لم ّ
كانت يتيم ًة ،فلم
و�إ�شار ُة الأ�صب َها ِن ِّي ونقو ُل ُه من ُه ْ
أحدا من �أ�صحاب الفهار�س �أو التراجم ذك َر
نعرف � ً
ا�سم كتاب ِه �صراح ًة.
َ
وم��ن خ�لال ه��ذه الن�صو�ص ال�ستة التي نقلها
�إلينا الأ�صب َها ِن ّي من كتاب جعفر هذا ،ات ََّ�ض َح لنا
�أ َّن ُه َنق ََل �أَخ َبا َر بع�ض ال�شّ عراء والجواري والمغ ِّنين
العبا�سيين.
�ون عن
� َّإن تحقيقَ الن�صو�ص و�إخ��راج �ه��ا ي �ك� ُ
طريقين رئي�سين ،هما:
الأول :الم�صادر المبا�شرة ،و�أعني بها الأُ�صول
الخطية َ -ك ُث َر ْت �أم ق ّل ْت  -التي يتم بها التحقيق.
الآخر :الجمع وال�صنعة ،وذلك ب�أخذ الن�صو�ص
بطريقة غير مبا�شرة من الم�صادر التي �أوردتها� ،أو
ما ي�سمى بـ(الرواية الثانية).
ول َّأن كتاب جعفرٍ لم ي�صل �إلينَا ،فقد ر�أينا � ْأن
نعتمد الطريق الثاني في �إثبات ما تج َّمع لدينا من
َاها َو َ�أ َ
ُن ُ�ص ِ
عط ْينَا رق ًما م�ستق ًال
و�ص ِه ال ُمتناثر ِة ،ور َّت ْبن َ
(((11
ِل ُك ِّل ِم ْن َهاَ ،وخ َّرجناها على مظانها .
الن�صو�ص
()1
ق��ر� ُأت في ٍ
كتاب لجعفر بن ُق� َ�د َام��ة :بلغني � َّأن

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

الناطفي َ
بع�ض ال�شُّ َع َراء،
(عنان) جارية
دخل عليها ُ
ّ
فقالت( :المن�سرح)
فقال لها
الناطفي :عاييهْ ،
ُّ
�����س����ق���� ًي����ا ل������ق������اط������ول ال �أرى ب�����ل�����دًا
ي�����������س�����ك����� ُن����� ُه ال�����������س�����اك�����ن�����ون ي�������ش���ب���ه���ه���ا
فقال:
ك����������أ َّن���������ه���������ا فِ���������� َّ���������ض��������� ٌة م������م������ َّوه������ـ������ـ������ ٌة
�أخ�������ل�������� َ�������ص ت����م����وي����ه����ه����ا ُم������ َم������وِّهُ ������هَ������ا
فقالت:
وخ�����ف ٌ
���������������ن َ
�أَ ْم ٌ
�����������ض وم��������ا ك���ب���ه���ج��� ِت���هَ���ا
�أرغ������������� ُد �أر� ٍ�������������ض ع����ي����� ً����ش����ا و َ�أر َف�������هُ�������هَ�������ا
فانقطع الرجل.

مقـــاالت

التخريج :الإماء ال�شواعر  ،29وهو في الأَغَ ا ِني:
.86/23
()2
خت ِم ْن ِكت ِ
َاب جعفر بن
" قال �أبو الفرج :ون ََ�س َ
ُق َد َامةَ :ح َّدثني علي بن يحيى المنجم ،قالَ :ح َّدثني
علي بن َيح َيى ،قال:
بع�ض �أ�صحابنا عن رجل ،عن ِّ
يوما ،ف ََد َف َع � َّإلي ُرقع ًة َو�أَ َم َر ِني
َد ُ
خلت �إلى المتو ِّكل ً
بقراء ِتها ،فقر�أتُها ،ف�إذا فيها:
َق�������������� ْد َب�����������������دَا ������ش�����ب�����ه َ
�����ك َي������������ا َم�����ـ�����ـ����� ْو
اليَ ي��������ح��������ـ��������ـ��������ـ��������دُو ب���������ال���������ظ����ل����ا ِم
ُق��������������� ْم ِب��������ن��������ا َن�������� ْق��������� ِ��������ض ُل����� َب�����ا َن�����ـ�����ـ�����ـ�����ا
تِ ال��������ت��������ـ�������� َئ��������ـ��������ـ��������ا ٍم وال������������������تِ������������������ َزا ِم
������ح������ َن������ا َع�����ـ�����ـ����� ْو
َق���������ب��������� َل � ْأن ت������ ْف������� َ������ض َ
َي��������������ا ِم
َد ُة �أر َوا ِح ال������� ِّن�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ

أ�صبحت
�شديدا َمنعني من ذلك ،فلما �
ُ
ُ
ف�سكرت �سك ًرا ً
وجدت هذه الرقع َة في ُك ِّمي ،وهي ِّ
بخطها".
ُ
التخريج :الإماء ال�شواعر  ،62و ُينظر :الأَغَ ا ِني
 ،308 ،307/19فوات الوفيات .186/3
()3
ق��ال �أب��و ال�ف��رج :ن ََ�سخْ ُت ِم� ْ�ن ِ
كتاب جعفرِ بنِ
ُق َد َامةَ :ح َّدثني �أبو عبد اهلل �أحمد بن حمدون ،قال:
ُو ِ�ص َف ِل ْل ُم َت َو ِّكل مو�ض ٌع بـ (�شيداز) بـ (قرما�سين)،
ف�أم َر � ْأن ُي ْبنَى له ق�ص ٌر ،ويجعل في �صدره ثالثة
�أزواج معقودة ،وي�صور فيها مثل تلك ال�صورة،
ال�صنَّا ِعَ ،ويجعل فيه من المجال�س
ويجمع له حذَّ اق ُّ
والحجر ما ي�صلح ،ففعل ذلك ،فل َّما فرغ منه �أم َر
وجل�س فيه
الم�ص َّور بِفر�ش،
ِب��أَ ْن ُي ْغ َر َ�س ل ُه االزاج َ
َ
قالت فيه ،وهو:
ي�شرب ،فغن َّْت (عريب) في �شعرٍ ْ
ُ
(الب�سيط)
ب��ال��� َّ��س�� ْع��دِ وال�� ُي�� ْم ِ��ن ف��ان ْ
��زل ق�صر �شيداز
َح�����لَ����� ْل����� َت����� ُه فِ�������ي � َ�������س������� َع�������ادَاتٍ َو ِ�إ ْع����������������� َزا ِز
ف��ا���ش��ك�� ْر لِ��� َم���نْ ب َ
����ك ت��� َّم���تْ ف���ي��� ِه ن��ع��م�� ُت�� ُه
ب�������ن�������ا�ؤه ت�������� َّم فِ��������ي ُي������� ْ������س������ ٍر و�إي�������ج�������ا ِز
ل������و رام ه��������ذا لأع������ي������ا دون م���ب���ل���غ��� ِه
دارا ،و َق������ َّ�����ص����� َر ع���ن���ه ُم������ ْل ُ
������ك ِب�����������ر َوا ِز
���ح���تْ ُ���س��ب�� ُل ال����هُ����دَى ،وب��� ِه
ب��ج��ع��ف��ر َو� ُ���ض َ
َراْ� َ�����������س ال����ب����ري���� َة خ����ي���� ًرا َب����� ْع����� َد � ْإع����������وا ِز
التخريج :الإماء ال�شَّ واعر .104
()4

خت من كتاب جعفر بن ُق َد َامةَ :ح َّدثني
" ن ََ�س ُ
ملح وا ِ
هلل قائ ُلها ،من هو ؟ " ،قال :ح ُّماد بن �إ�سحاق ،عن �أبي ِه ،عن الزبير ،عن جرير،
فقلتَ " :
بع�ض �أ�سفار ِه،
خارجا �إلى م َّكة في ِ
واع� ُ
�دت " ف�ض ًال "( ((11البارحة � ْأن َ
تبيت عندي ،قال :كان معب ٌد ً
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ف�سم َع غنا ًء في بطن َم� ٍّر ،فق�صد المو�ض َع ،ف�إذا
جال�س على َ
حرف برك ٍة ،فا ِر ٌق �شَ ع َر ُهَ ،ح َ�س ُن
رج ٌل
ٌ
الوج ِه ،عليه ُد َّراع ٌة ،قد َ�ص َب َغ َها بِزعف َران ،و�إذا هو
َي َت َغنَّى:
َح�������نَّ ق���ل���ب���ي مِ ������ن ب����ع����دِ م����ا ق������ ْد �أن����اب����ا
ودع������������ا ال���������هَ��������� َّم � َ�������ش�������ج�������و ُه ف������أج�����اب�����ا
َ
ذاك م�������نْ م������ن������زِلٍ لِ����� َ����س���� ْل���� َم����ى خ��ل��ا ٍء
ال ِب���������� ٍ���������س م��������ن َخ�����ل����ائِ���������� ِه جِ ����� ْل�����ب�����اب�����ا
ُ���وج���وا
ُ���ج���تُ ف���ي���هِ ،وق���ل���تُ ل���ل��� َّر ْك���بِ  :ع ُ
ع ْ
ط�����م����� ًع�����ا � ْأن َي��������������� ُر َّد َر ْب��������������� ٌع َج������واب������ا
الح ْب
فا�ستثا َر
المن�سي من لوع ِة ُ
َّ
بِ  ،و�أب������������دى ال�����ه�����م�����و َم والأو������ص�����اب�����ا
ف������ق������ر َع م����ع����ب���� ٌد ب�����ع�����������ص�����اهُ ،وغ����� َّن�����ى:
َم���� َن���� َع ال���ح���ي���ا َة م���ن ال����� ِّرج�����الِ ون��ف�� َع��هَ��ا
َح����������د ٌَق ُت���� َق���� ِّل���� ُب����هَ����ا ال���� ِّن����� َ����س����ا ُء مِ ُ
����را�����ض
���������������َ َّن �أف�������ئ������� َد َة ال������� ِّرج�������الِ �إذا ر�أوا
َو َك أ
َح���������� َد َق ال���� ِّن���������س����ا ِء لِ��� َن���ب���ل���هَ���ا �أَغ������ َر ُ
ا�������ض

أنت معبد ؟ " ،قال:
فقال ل ُه ُ
ابن �سريج " :باهللَ � ،
أنت ا ْب ُن �سريج ؟ " ،قال:
نعم " ،ف�س�ألتهُ " :وباهلل � َ
" ْ
" نَعم ،ووا ِ
بين يد ْيك ".
هلل ل ْو َع َرفت َُك ما غَ َّن ْي ُت َ
التخريج :الأَغَ ا ِني .53-52 / 1
()5

بن
ق��ال م�صعب ب��ن عبد اهلل ي��رث��ي �إ��س�ح��اقَ َ
ن�سخت ذلك ِمن كتاب جعفر
المو�صلي -
�إبراهيم
ُ
ّ
بن �إ�سحاق �أَن�شَ َد ُه �إيا ُه :-
ابن ُق َد َامة ،وذكر � َّأن ح َّماد َ
ُ
ُ
��ذوارف
العيون ال
� -1أَ َت���دري لمنْ تبكي
و َي���� ْن����ه ُّ
َ����ل مِ ���� ْن����هَ����ا واك ٌ
��������ف ُث������ َّم َواك ُ
ِ���������ف؟
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النا�س مِ ثل ُه
 -2نعم المرئٍ ل ْم َيب َق فِي ُ
م���ف���ي��� ٌد ل���ع���ل ٍ���م �أو �����ص����دي ٌ����ق مُ��ل�اطِ ُ
����ف
����س����ح ٌ
هلل غ���اد ًي���ا
����اق �إل�����ى ا ِ
���ج���هَّ��� َز �إِ� َ
َ -3ت َ
َف����ل���� َّل���� ِه َم������ا � ُ����ض���� َّم����تْ ع���ل���ي��� ِه ال���ل���ف���ائ ُ
ِ���ف
 -4وم���ا ح��م��ل النع�ش ال��م��زج��ى ع�شي ًة
�إل�����ى ال��ق��ب��ر �إ َّال دَام������ ُع ال��ع��ـ��ي ِ��ن اله���ـ ِ ُ
���ف
���ُ � -5ص���دُو ُرهُ ��� ُم َم َ
��ر���ض��ى ع��ل��ي�� ِه عَ��مِ ��ي�� َد ٌة
ل����هَ����ا �أَز َم������������ ٌة مِ �������نْ ِذك���������� ِر ِه و َز َف����ـ����ـ����ـ����از ُِف
َ -6ت��� َرى ُك��� َّل َم���ح��� ُزونٍ َت ُ
في�ض ُج�� ُف��و ُن�� ُه
ُد ُم��و ًع��ا على ال َّ��خ�� َّدي ِ��ن ،وال�� َوج�� ُه َ�شا�سِ ُف
ُ -7ج�� ِزي��تَ َج��� َزا َء ال ُمح�سِ ن َ
ِين ُم َ�ضا َع ًفا
كما ك���ا َن َج����د َو َ
اك ال�� َّن��دَى ال ُم َت َ�ض ُ
اعف
َ -8ف�� َك�� ْم َل َ
���ك فِ��ي�� َن��ا مِ ���نْ َخ�لائِ�� َق َج��ز َل�� ٍة
َ���س�� َب��ق��تَ ِب����هَ����ا ،مِ ���ن��� َه���ا َح����دي ٌ
����ث و� َ���س���ا ِل ُ
���ف
 -9هِ َ��ي َّ
ال�ش ْه ُد �أو �أح��ل��ى �إلي َنا َح�ل�ا َو ًة
مِ َ��ن َّ
ال�شهْدِ  ،ل�� ْم ُي��م�� َز ْج ِب�� ِه ال�� َم��ا َء َغ��ار ُِف
َ -10ذهَ�� ْب��تَ َ
وخ�� َّل�� ْي��تَ ال��� َّ��ص��دِ ْي�� َق ِب�� َع�� ْو َل�� ٍة
ِب������� ِه �أَ� َ�������س ٌ
�������ف مِ ������ن ُح������زنِ������ ِه ُم������� َت������� َراد ُِف
� -11إذا َخ َ
���ط��� َر ُات ال�� ِّذ ْك�� ِر عَ�����ا َو ْد َن َقل َب ُه
َت���� َت����ا َب���� َع مِ ���� ْن���� ُه����نَّ ال����� ُّ����ش����� ُ
ؤون ال������ َّن������ َواز ُِف
حبيب �إل��ى الإخ����وانِ َي����ر ُزو َن ما َل ُه
-12
ٌ
و�آتٍ ل��م��ا ي���أت��ي ام����ر�ؤ ال���� ِّ���ص���دقِ عَ����ار ُِف
 -13هو ُّ
المن وال�سلوى لمنْ ي�ستفيد ُه
��ش��رب ال�����س�� َّم زاع ُ
����ف
و����س��� ٌم ع��ل��ى َم�����نْ ي��� ُ

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

 -14ب���ك���تْ دا ُر ُه مِ �����نْ َب����ع����دِ ِه و َت��� َن��� َّك��� َرتْ
َم��� َع���ا ِل���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُم مِ ������ن �آ َف�����اقِ�����هَ�����ا و َم������ َع������ار ُِف
 -15فما الدار بالدا ِر التي كنتُ �أعترِي
و�إ ِّن����ي ِب��ه��ا  -ل���وال اف��ت��ق��ادي َ��ك  -عَ����ار ُِف
 -16ه��ي ال�����دا ُر �إ َّال �أن��ه��ا ق��د َت َ��خ��� َّ��ش�� َع��تْ
�����ب َف���ه���و ك���ا� ِ���س ُ
���ف
و�أظ�����لَ����� َم مِ ��� ْن���هَ���ا َج�����ا ِن ٌ
��ال وال��� َف��� َع ُ
 -17وب���ان ال َ��ج�� َم ُ
���ال كِ�لاهُ �� َم��ا
م��ن ال����دارَِ ،وا� ْ��س�� َت�� َّن��تْ َعلَ ْيهَا ال�� َع�� َوا ِ���ص ُ��ف
َ -18خ���لَ���تْ دا ُر ُه مِ ����نْ َب���� ْع����دِ ِه َف��� َك����أَ َّن��� ًم���ا
ب��ع��اق��ب�� ٍة َل����� ْم ُي���غ ِ���ن ف���ي ال��������دَّا ِر َط������ار ُِف
 -19وق��د ك��ان فيها لل�صديقِ ُم�� َع�� َّر ٌ���س
�����س �إِ ْن َط َ
�����اف ب����ال����دَّا ِر َط���ائ ُ
ِ���ف
و ُم��ل�� َت�� َم ٌ

مقـــاالت

 -20ك���رام���ة �إخ�������وان ال�����ص��ف��اء وزل��ف��ة
ل���م���نْ ج������ا َء ت���زج���ي��� ِه �إل����ي���� ِه ال����رواج ُ
����ف
��َ� -21ص َ��ح��ا َب�� ُت�� ُه ال�� ُغ�� ُّر ال��كِ�� َرام ،ول�� ْم َي ُكنْ
لِ�� َي�����ص َ��ح�� َب�� ُه ال���� ُّ���س���و ُد ال���ل��� َئ���ا ُم ال��� َم��� َق���ار ُِف
 -22ي��������� ُ
ؤول �إل����ي���� ِه ُك������ ّل �أب�����لَ����� َج � َ���ش���امِ ٍ���خ
���وك و�أَب������ َن������ا ُء ال���� ُم���� ُل����وكِ ال���� َغ َ
م���ل ٌ
����ط����ار ُِف
َ
يديك َ�صحِ ي َف ًة
 -23ف ُل ِّقيتَ في ُيمنى
�إذا ُن�����ش��رتْ ي���و َم ال��حِ ��� َ��س��ابِ ال��� َّ��ص َ��ح��ا ِئ ُ��ف
َ -24ي ُ�����س�� ُّر ال����ذي ف��ي��ه��ا �إذا م��ا َب����دَا ل�� ُه
و َي����ف���� َت���� ُّر م���ن��� َه���ا � َ���ض���احِ ��� ًك���ا وه������ َو َواق ُ
ِ�������ف
ِ -25بما ك��ا َن ميمو ًنا على ُك�� ِّل َ�صاحِ بٍ
�����ن ع����ل����ى َم�������ا َن�������ا َب������� ُه و ُي�����ك�����ا ِن ُ
ُي�����عِ�����ي ُ
�����ف
����َ � -26س���� ِر ْي���� ٌع �إل�����ى �إخ�����وان����� ِه ِب��� ِر� َ���ض���ائ��� ِه
وع����ن ك���� ِّل م���ا ����س���ا َء الأخِ َّ
����ل����ا ُء � َ����ص����ار ُِف

كالن�سنا�س ،لم يب َق منه ُم
النا�س
ِ
� -27أرى َ
خ���ل��اف َ
������ك �إ َّال ُح�������������ش������ َو ٌة و َزعَ���������ا ِن ُ
���������ف
التخريج :الأَغَ ا ِني .285- 283 / 5
()6
" خليدة " المكية
ن ََ�سخْ ُت َه��ذَ ا الخَ َب َر ِب َع ْي ِن ِه ِم ْن ِكت ِ
َاب جعفر بن
ُق َد َامة ِّ
بخطه ،قال:
بن �ش َّبه قال :بلغني � َّأن محمد
َح َّدثني عم ُر ُ
ابن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان �أر�سل
�إل��ى "خليدة» المكية �أب��ا ع��ون  -م��واله  -يخطبها
ثياب ِرق��ا ٌق ال
عليه ،فا�ست� َ
أذن ،ف� ْ
أذنت لهُ ،وعليها ٌ
فقالت� " :إنما ظننتك بع�ض
وثبت،
ْ
ت�سترها ،ثم ْ
أخرج
ألب�س لك َ
ثياب مثلك ،ثم � ُ
�سفهائك ،ولكني � ُ
ففعلت ،وقالت " :قل " ،قال� " :أر�سلني
�إليك ".
ْ
�إليك موالي ،وهو َمن تعلمين بين ر�سول اهلل �صلى
ابن عم �أمير
اهلل عليه و�سلم وبين علي وعثمان ،وهو ُ
أبلغت،
الم�ؤمنين ،يخطبك " .وقالت " :قد ن ََ�س ْب َت ُه ف� َ
أنتَّ � ،إن �أبي ِب ْي َع على غير
فا�سم ْع ن�سبي �أناِ ،ب�أَبِي � َ
�ات وفي
عبدا ،وم� َ
إ�سالم وال عهده ،فعا�ش ً
َعق ِْد ال ِ
رجله قيد ،وفي عنقه �سل�سلة ،وعلى الإباق وال�سرقة؛
وماتت وهي �آبقة،
َو َو َلدتني � ِّأم��ي على غير ر�شدة،
ْ
َ
مباحا� ،أو
ف�أنا َم ْن تَع َلم ،ف� ْإن �أرا َد
نكاحا ً
�صاحبك ً
فنحن له ".
فهلم �إلي ِهُ ،
ِز ًنا َ�ص َر ًاحاَّ ،
(((11

فقال� " :إنه ال ُ
رام " ،قالت " :وال
يدخل في َ
الح ِ
ينبغي �أَ ْن َي ِ
�ستحي ِم ْن الحالل ،ف�أ َّما نكاح ال�س ِّر فَال،
كنت عا ًرا على القيان ".
واهلل ال فعل ُتهُ ،وال ُ
حمدا ف�أخبرتهُ ،فقال " :ويلك!
أتيت ُم ً
قال :ف� ُ
�أ تَزَ َّو ُج َها ُمعلنًا وعندي بنت طلحة بن عبيد اهلل
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؟! ،ال ،ولكن ارج�� ْع �إليهاْ ،
ُ
تختلف �إل� َّ�ي
فقل لها
فرجعت ف�أبلغتُها
�أرد ُد ب�صري فيها ،لع ِّلي �أ�سلو ".
ُ
فنعم ،ل�سنا
الر�سال َة،
ف�ضحكتْ ،
ْ
وقالت� " :أما هذا ْ
نمنعه م ْن ُه ".
التخريج :ا َلأغَا ِني .127 - 126 / 16

الحوا�شي
حدث ْين
�	- 1أهم من كتب عن ( جعفر بن ُق َد َامة ) من ال ُم َ
هو :د .بدوي طبانة في كتابهُ ( :ق َد َامة بن جعفر والنقد
الأدبي) ،و د .طالل جميل رفاعي في تحقيقه ( المنزلة
الخام�سة من كتاب الخراج و�صنعة الكتابة )،37-27 :
وقد اعتمد كثير ًا على كتاب د .طبانة ،وامتلأ كتابه
بكثير من الأخطاء اللغوية ،و د .ح�سين قا�سم العزيز
في مجلة (الثقافة) البغدادية ،العدد 1987 ،7-6م،
والمرحوم عبد الحميد العبادي في مقدمة كتاب (نقد
النثر)  33المن�سوب خط�أ الى ُق َد َامة بن جعفر ،و د.
م�صطفى الحياري في مقدمة تحقيقه (ال�سيا�سة من
كتاب الخراج و�صناعة الكتابة ) لق َُد َامة بن جعفر .7
	�أما ما كتبه د .محمد ح�سين الزبيدي في تقديمه لكتاب
بالن�ص من ُجهد د .طبانة ،وعلى
(الخراج) فمنقول
ِّ
الرغم من ذلك فلم ي�شر �إليه د .الزبيدي بتاتًا ،كما
حفل عمله بالأخطاء.
وكتب عنه عبد ال��رزاق ال�ب��دري �صفحات �سريعة في
كتابه� :شعراء و�أدباء الع�صر العبا�سي في �سامراء -379
.388
 - 2ترجمة جعفر بن ُق َد َامة في :تاريخ بغداد  ،110/8معجم
الأدب��اء  ،790 - 788/2ال��واف��ي بالوفيات ،124/11
عقود الجمان وتذييل وفيات الأَع َيان  ،85 - 84فوات
ال��وف�ي��ات  ،290-289/2معجم الم�ؤلفين ،142/3
الأع�لام ُ ،126/2ق َد َامة بن جعفر والنقد الأدب��ي ،45
وينظر :ت�أريخ الأدب العربي .243/4
وقد �سها د� .شوقي �ضيف في :البالغة تطور وتاريخ،78 :
حين ذَ َك َر � َّأن في كتاب (تاريخ بغداد) ترجمة لق َُد َامة،
َ
وال�صحيح �أنها لوالده جعفر !
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� - 3أ�شعار �أوالد الخلفاء م��ن كتاب الأوراق  ،326الإم��اء
ال�شواعر .81
 - 4الأَغَ ا ِني  ،175/7وفيات الأعيان  ،165/2وفي الأَغَ ا ِني
" :108/23جعفر بن محمد بن ُق َد َامة".
 - 5انظر ترجمة ( ُق� َ�د َام��ة بن جعفر) في :الفهر�ست ،144
معجم الأدب���اء  ،2236 -2235/5ال��واف��ي بالوفيات
 ،205/24النجوم الزاهرة  ،297/3معجم الم�ؤلفين
العربي  ،242/4تاريخ الأدب
 ،231/6تاريخ الأدب
ّ
الجغرافي العربي  ،165/1الأعالم .128/8
 - 6تاريخ الأدب العربي الجغرافي ،165/1 :وتُنظر :مقدمة
نقد النثر  ،23مقدمة نقد ال�شعر  ،9وه��ذا ال��ر� ُأي هو
ِللم�ست�شرق الفرن�سي (دي �سالن  ،)De slanوقد ن�ش َر ُه
في المجلة الآ�سيوية عام 1862م.
 - 7ال�ح�ي��وان ،95/5 :وج��اء ف��ي :كتاب فخر ال���س��ودان (
ر�سائل الجاحظ ُ " :) 66ق َد َامة حكيم الم�شرق ،وكان
�صاحب كيمياء "  ،و�أورد قولهُ� " :شعاع مركوم ون�سيم
ب�صا�ص ،وهو النار الخامدة ،والكبريت
معقود ،ونور َّ
الأحمر " .
وجاء في :االقتبا�س من القر�آن الكريم " :230/ 2وفي
�أح�سن ما ُو ِ�ص َف به الذّهب قول ُق َد َامة حكيم الم�شرق:
و�شعاع معقود» .وفي :محا�ضرات الأُدباء  " :595 / 4قال
ُق َد َامة في و�صف الذَّ هب� :شعاع مركوم ون�سيم معقود».
 - 8مقدمة نقد النثر.33 :
ُ - 9ق َد َامة بن جعفر والنقد الأدبي .وتابعه د .طالل جميل
ال��رف��اع��ي ف��ي :المنزلة الخام�سة م��ن كتاب الخراج
و�صنعة الكتابة .26
 -10الفهر�ست  ،419حقائق اال�ست�شهاد .50
 -11توفي الح�سن بن وهب الكاتب بعد �سنة  255هـُ ،ينظر:
�آل وهب من الأ�سر الأدبية  ،186-110وفيه م�صادر
ترجمته.
 -12التذكرة الحمدونية  ،132/3ولم يذكر هذا الن�ص �أَح ٌد
م َّم ْن كتب عن جعفر.
 -13تاريخ الطبري.125/9 :
�	-14إِيتاخ هو �أَحد القادة الأتراك ،مات عط�شً ا عام 235هـ.
ُينظر :تاريخ الطبري  ،68/9فوات الوفيات .481/9
�	-15إ�سحاق بن �إبراهيم� ،صاحب ال�شرطة في بغداد ،توفي

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

مقـــاالت

عام 235هـ.
ترجمته ف��ي :ال��واف��ي ب��ال��وف�ي��ات ،396/9 :الأع�ل�ام
� ،292/6آل وهب من الأ�سر الأدبية .375
 -16توفي عام 272هـ .ترجمته في :وفيات الأعيان ،415/2
الوافي بالوفيات  ،481/9الأعالم .137/3
 -17تاريخ الطبري  ،169/9و ُينظر :الكامل في التاريخ
.46/7
 -18تاريخ اليعقوبي .486
َّ �	-19إن ازدياد ظهور الن�صارى الكتاب في الع�صر العبا�سي
�أم��ر الف��ت للنظر؛ �إذ �إنهم �شغلوا منا�صب مهمة في
الدولة العبا�سية ،انظر �أ�سماء بع�ضهم في :تكملة تاريخ
الطبري � ،398 ،335 ،385صلة تاريخ الطبري،98 ،34 :
.145 ،118
 -20مجلة الثقافة بغداد ،العدد � ،1987 - 5ص .49
�	-21أخط�أ بع�ض الباحثين في اعتقادهم � َّأن جعف ًرا كان
مجو�س ًّيا �أو ن�صران ًّيا ولم ُي�سلم.
ينظر :مقدمة نقد النثر ُ ،37ق َد َامة بن جعفر والنقد
أدبي  ،43المنزلة الخام�سة من كتاب الخراج .52-51
ال ّ
 -22الأَغَ ا ِني  ،281/10البيتان في� :شعر ابن المعتز .645/2
الطبري � ،141/10صلة ت�أريخ الطبري ،32-31
 -23تاريخ
ّ
تكملة تاريخ الطبري .193
 -24معجم الأدب� ��اء  ،14/7وورد ب���ص��ورة مغلوطة ف��ي:
الفهر�ست .144
 -25المو�شَّ ح .470
ون�شر الر�سالة د .محمد عبد المنعم خفاجي في
كتاب ِه :ر�سائل ابن المعتز في النقد والأدب واالجتماع،
القاهرة1946 ،م ،ثم د .يون�س �أحمد ال�سامرائي في
كتاب ِه :من ف�صول ابن المعتز ور�سا ِئ ِل ِه ون�صو�ص من
كتبه المفقودة و�أخباره .78 - 55
 -26البالغة تطور وتاريخ .79
�	-27آل وهب من الأُ�سر الأدبية في الع�صر العبا�سي - 289
.290
 -28ينظر :يتيمة ال َّدهر  ،272 / 1وراجع :زهر الآداب / 2
� ،668أحكام �صنعة الكالم .100
� -29شرح نهج البالغة .217 - 216 / 1

 -30هي ال ��وزارة الأخ�ي��رة الثالثة ل��ه ،وق��د ُق� ِت� َ�ل بعدها في
محب�س ِهُ .ينظر :معجم الأُدباء .198 ،191/1
 -31ترجمته في� :إعتاب الكتّاب  ،189 - 186معجم الأدباء
 ،1826 - 1823/4العبر  ،238/2النجوم الزاهرة
� � ،289 - 288/3ش��ذرات ال��ذه��ب  ،336/2الأع�ل�ام
.317/4
 -32تُنظر القطعة رقم  1في �شعره.
 -33تُنظر القطعة رقم  2في �شعره.
 -34مجلة الثقافة ،العدد  1987 ،6م.84 :
 -35تاريخ بغداد .110/8
 -36ال�سيا�سة من كتاب الخراج .8
�	-37أعيان ال�شيعة .136 / 4
 -38تذكرة الحفاظ .756 / 2
 -39فوات الوفيات .290 / 3
 -40عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان .58
 -41نقد النثر ( المقدمة ) .35
 -42تاريخ بغداد .110/8
 -43الوافي بالوفيات .125 / 11
 -44معجم الأدباء .788/2
ُ -45ينظر :الأع�لام  ،121/ 2معجم الم�ؤلفين ،142/ 3
ُق َد َامة بن جعفر والنقد الأدبي  ،45ال�سيا�سة من كتاب
الخراج  ،8 - 7مجلة الثقافة ،العدد 1987 ،6م- 85 :
.86
و�أخط�أ د .الزبيدي في :مقدمة تحقيقه "الخراج" �ص،5
حين جعلها �سنة 329هـ.
 -46الأغاني .271/20
 -47الإماء ال�شواعر . 65
 -48الأَغَ ا ِني  ،33/12الإماء ال�شواعر  105 - 104؛ معجم ما
ا�ستعجم . 193 / 2
(ح َّدثني) في:
 -49الأَغَ ��ا ِن��ي  .186/13 ،319/18وبلفظ َ
الإم��اء ال�شواعر  80 - 79؛ الأَغَ ��ا ِن��ي  ،82/17ولفظ
(حدثنا) في :الأَغَ ا ِني  ،35/17 ،222/18و(�أن�شدني)
في :الأَغَ ا ِني  .181/22وجاء في كتاب التطفيل " :72
عن �أبي هفّان ".
 -50الأَغَ ا ِني .236/ 22
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-51

-52

-53
-54
-55

-56
-57
-58
-59
-60

-61
-62
-63

الأَغَ ا ِني 13 ،214 / 10 ،7 / 6 ،422 ،330/ 5 ،172/1
/ 20 ،128 / 19 ،235/17 ،279 / 14 ،228 - 227 /
 .5/ 24 ،168 ،164 / 21 ،274و(حدثنا) في :الأَغَ ا ِني
.73 ،36/22 ،241/ 11
و(�أَخبرني) في :الأَغَ ا ِني  ،247 / 5وجاء في ،242 / 5
 " :273 / 18عن ح ّماد " ،وفي  " 417 / 5حدثنا" ،مع
محمد بن يزيد ،90 / 12 ،361 / 11 ،و 19 , 235 / 17
.49/20 ،181 /
الأَغَ ��ا ِن��ي ،198/7 ،93 -92/4 ،318 ،270 ،410/5
 ،56 ،54 ،35/12 ،359 ،335/11 ،221و،114/22
 141؛ الإماء ال�شواعر  119 ،121 ،62؛ معجم الأدباء
 .9/6و(ح َّدثنا) في :الأَغَ ا ِني .162 -159/19
الإماء ال�شواعر  127؛ المقفّى الكبير . 309 / 1
الأَغَ ��ا ِن��ي  ،181/22الإم��اء ال�شواعر  129 ،97 ،51؛
البدائع والبدائه . 82
الأَغَ ا ِني  ،168 / 123 ،56 / 12 ،172 ،162 ،125 / 7و
.171 / 23 ،217 / 20 ،204 / 19
و (�أخبرني) في :الأَغَ ا ِني  .115/5وجاء في " :31 / 2
ولم تُح�صي
�أخبرني جعفر بن ُق َد َامة عن �أبي العيناء "ْ ،
ال�صفار في كتابها عن �أبي العيناء �ص 107
د .ابت�سام ّ
عدد الموا�ضع التي نقلها جعفر عنه.
الأَغَ ا ِني  .35/22 ،126 / 10 ،146 / 19و (حدثنا) في:
الأَغَ ا ِني � ،247 / 3آداب ال�صحبة .113
الأَغَ ا ِني  ،52 / 12الإماء ال�شواعر .107 - 106
الأَغَ ��ا ِن��ي  ،285 - 280 / 10وينظر :نهاية الأرب / 4
226؛ معاهد التن�صي�ص . 195 - 194
الأَغَ ا ِني  140/22؛ الإماء ال�شواعر .118
الم�سالك والممالك  - 14 / 1مق ّدمة د� .صالح الدين
المنجد.
ّ
و�شك د .طالل جميل رفاعي بهذا الأمر ،في :المنزلة
الخام�سة من كتاب الخراج  ،36وال نرى �سب ًبا يدعو
ّ
لل�شك.
الأَغَ ا ِني  230 ،227 / 11 ،254 / 5؛ الإماء ال�شواعر
 .134و (�أن�شدني) في :الإماء ال�شواعر .133
الأَغَ ا ِني .60/19
الأَغَ ا ِني .248 /18
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-76
-77
-78
-79
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-81
-82
-37
-84
-85

-86
-87
-88

الأَغَ ا ِني .21 / 14
الإماء ال�شواعر ( ،30العطية) . 93
الإماء ال�شواعر .143
الأَغَ ا ِني .131 / 1
معجم البلدان  574 / 2؛ معجم ما ا�ستعجم  189 / 2؛
الخزل والد�أل  11 / 2؛ الرو�ض المعطار .252
الأَغَ ا ِني  .288 / 18 ،280 / 3و (�أَخْ َب َر ِني) في :الأَغَ ا ِني
 ،259 / 1و (ح ّدثني) في :الأَغَ ا ِني .32/19
الأَغَ ��ا ِن��ي ،163/19 ،125 / 17 ،172 / 11 ،175/7
.238 - 237/22
الإماء ال�شواعر  ،86 - 85ولم يعرف ُه ُم َح ِّققَا الكتاب ،ول ُه
ترجمة في :الفهر�ست .66
االم��اء ال�شواعر  ،125معجم ما ا�ستعجم  211 / 2؛
الأَغَ ا ِني .237 ،148/22 ،229/11 ،175/7 ،74/1
الإماء ال�شواعر  ،135 ،120 ،118الأَغَ ا ِني .142/22
الأغاني .48/8
الإماء ال�شواعر .39
الأَغَ ا ِني .131 - 130/19
الأَغَ ا ِني .94/4
الأَغَ ا ِني .270 / 21
الأَغَ ا ِني .218 / 24
(ح َّد َث ِني) في :الأَغَ ا ِني ،165 / 13
الأَغَ ا ِني  ،161 / 13و َ
.169
الأَغَ ا ِني .10/20
الأَغَ ا ِني .85/20
الأَغَ ا ِني .269 / 18 ،231 / 11
الأَغَ ا ِني.102 / 5 ،352 / 11
وفيات الأعيان  ،6/1وفيه "م ّية" .وينظر :الأَغَ ا ِني 4
 332/؛ مختار الأَغَ ��ا ِن��ي  73/ 1؛ ف�ضل الإعطاء على
الع�سر .77
الإماء ال�شواعر .68
الأَغَ ا ِني .124/22 ،87 / 19 ،281 ،69 / 5
الأَغَ ا ِني  ( 36 / 18 ،153 / 5مرتين ).41/20 ،147 ،
وفي  118 / 4ورد �أن��ه �أخ��ذ عن وال��د ِه محمد بن عبد

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

مقـــاالت

الملك (الوزير).
 -89الإماء ال�شواعر .40
 -90الأَغَ ا ِني .392 / 2
 -91نقد النثر ( المقدمة ).
�	-92أع��دن��ا تحقيق كتاب (ال��ورق��ة) وت�صحيح ما وق��ع في
ن�شرته من �أوه��ام ،و�ألحقنا ب ِه � 100شاعر �سقطوا من
مخطوطته الفريدة ،بالرجوع �إلى المظان التي نقلت
منه ،و�صدر عن دار �صادر في بيروت2014 ،م.
 -93الأَغَ ��ا ِن��ي  432 / 5؛ الإم��اء ال�شواعر  .104 ،62وفي:
الإماء ال�شواعر ":29قر� ُأت في ٍ
كتاب لجعفر بن ُق َد َامة".
وفي :الأَغَ ا ِني .191/16 ،46/1
 94الأَغَ ا ِني .124 ،123 ،116 -115 ،114/22
 95ترجمة ابن حاجب النعمان في :الفهر�ست  ،149تاريخ
بغداد  ،456/10معجم الأدباء .1808 - 1806/4
 -96تنظر قائمة �أ�سماء ال�شُّ َع َراء ال��واردي��ن في كتاب ابن
الحاجب في :الفهر�ست . 190
 -97الفهر�ست .194
 -98المو�شح . 462
ُ -99ق َد َامة بن جعفر والنقد الأدبي . 42
 -100معجم الأدب ��اء  ،788/2وتُنظر القطعة الأخ�ي��رة من
�شعره.
 -101الفهر�ست .144
 -102تاريخ بغداد .110/8
 -103نزهة االلباء في طبقات الأدباء . 139
 -104معجم الأدباء . 788/2
ن�ص ابن النديم في جعفر
ومن الطريف � ّأن ياقوتًا يذكر َّ
عند ترجمته ِلق َُد َامة في  ،13/17وحين يترجم لجعفر
الن�ص !
ال يذكر ذلك ّ
 -105تذكرة الحفاظ . 756 / 2
 -106معجم الأدب��اء  ،790/2الوافي بالوفيات ،125/ 11
عقود الجمان وتذييل وفيات الأَع َيان .85
وه��ي م��ن غير ع��زو ف��ي� :أدب ال� ّن��دي��م (ب �غ��داد) ،60
(القاهرة) .97
وعدا الأخير في :الأ�شباه والنظائر  362/2؛ بال عزو.
 -107ن�ضرة الإغري�ض في ن�صرة القري�ض . 126 - 125

 -108نقد ِّ
ال�شعر  .134 - 133وفي بع�ض كتب البالغة ،مثل:
حلية المحا�ضرة  152/ 1؛ نهاية الأرب .101/ 7
 -109م�ستدركات علم رجال الحديث . 95 / 2
 -110هو :الإي�ضاح في �شرح مقامات الحريري ،وقد حقّقه د.
حمد بن نا�صر الدخيل ،الريا�ض.
 -111ينظر :نقد النثر  ( 34عن :الإي�ضاح في �شرح مقامات
الحريري للمطرزي ).
 -112تاريخ بغداد  ،110/8الأعالم .126 / 2
ْ -113لم يذكر د .م�صطفى الحياري �إ�شارات الأ�صبهاني هذ ِه،
في ُمقدمة (ال�سيا�سة من كتاب الخراج) �ص� 7إ َّال مرة
واحدة فقط.
 -114ف�ض ًال عن هذه الن�صو�ص التي ت َُ�ص ِّرح بوجودها في
ن�صا رواها جعفر ،ولكننا ال
كتابه ،فقد عثرنا على ًّ 92
نملك دلي ًال على �أنها من ذلك الكتاب ،لذا تركنا �إثباتها
في هذا المقال ،و� ْإن ُكنَّا نم ْي ُل �إلى �أنها جز ٌء منه.
 -115ف�ضل الجارية .ترجمتها في :طبقات ال�شُّ َع َراء ،426
الأَغَ ا ِني  ،215 / 19م�سالك الأب�صار ،318 - 314/10
الأعالم 146 / 5
 -116الملقَّب بـ (الديباج) ِل ُح�س ِن ِه ،قتل ُه المن�صور وقطع ُعنقه
�سنة 145هـ .مروج الذَّ هب  ،150/4الوافي بالوفيات 3
.294/

الم�صــادر والمراجع
	�آل وهب من الأُ�سر الأدبية في الع�صر العبا�سي :د .يون�س�أحمد ال�سامرائي ،مطبعة المعارف ،بغداد1978 ،م.
	�أحكام �صنعة الكالم :محمد بن عبد الغفور الكالعي،تحقيق د .محمد ر�ضوان ال��داي��ة ،دار الثقافة ،بيروت،
 1966م.
ملي
	� ُأدب ال�ن��دي��م� :أب��و الفتح محمود ب��ن ُ
الح�سين ال ّر ّ
المعروف بك�شاجم (ت 360هـ) ،تحقيق نبيل العط ّية ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية العا ّمة ،بغداد1990 ،م  +درا�سة وتحقيق
و�شرح د .النبوي عبد الواحد �شعالن ،مكتبة الخانجي،
القاهرة1999 ،م.
 الأ�شبا ُه والنظا ِئ ُر :الخالد َّيان ؛ �أبو بكر محمد (ت 380هـ)،و�أب��و عثمان �سعيد (ت 391ه� �ـ) ،تحقيق ال�سيد محمد
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يو�سف ،القاهرة1965 ،م.
	�أ�شعار �أوالد الخلفاء من كتاب الأوراق� :أبو بكر ال�صولي(ت 335هـ) ،تحقيق هيورث دن ،دار الم�سيرة ،بيروت.
 الأع�لام :خير الدين الزركلي (ت 1376ه �ـ) ،دار العلمللماليين ،ط  ،4بيروت1979 ،م.
	�أعيان ال�شيعة :ال�سيد مح�سن الأمين (ت 1317هـ) ،تحقيقوتخريج ح�سن الأمين ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت،
 1403هـ1983 /م.
 الأَغَ ��ا ِن��ي� :أب��و الفرج علي بن الح�سين الأ�صب َها ِن ّي (ت356هـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت ،ط
1429 ،3هـ2008/م.
 االقتبا�س م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م :عبد الملك ب��ن مح َّمدالثعالبي (ت 429هـ) ،تحقيق د .ابت�سام مرهون ال�صفار
ود .مجاهد م�صطفى بهجت ،دار ال��وف��اء ،المن�صورة،
 1992م.
 الإماء ال�شواعر� :أبو الفرج الأ�صب َها ِن ّي (ت 356هـ) ،تحقيقد .نوري حمودي القي�سي و د .يون�س �أحمد ال�سامرائي،
عالم الكتب ،بيروت 1984 ،م  +تحقيق د .جليل العطية،
دار الن�ضال ،بيروت1404 ،هـ 1984 /م.
	�أمالي الزجاجي� :أبو القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق (ت337هـ) ،تحقيق عبد ال�سالم هارون ،دار الجيل ،بيروت،
1407هـ 1987/م.
 البداية والنهاية� :أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثيرالدم�شقي (ت 774هـ) ،تحقيق عبد اهلل بن عبد المح�سن
التركي ،دار هجر للطباعة والن�شر والتوزيع والإع�لان،
1424هـ 2003 /م.
 الب�صائر وال��ذخ��ائ��ر� :أب ��و ح �ي��ان ال�ت��وح�ي��دي (ت نحو400ه �ـ) ،تحقيق د .وداد القا�ضي ،دار �صادر ،بيروت،
1419هـ 1999/م.
 البالغة تطور وتاريخ :د� .شوقي �ضيف ،دار المعارف،القاهرة1977 ،م.
 تاريخ الأدب الجغرافي العربي� :أغناطيو�س كرات�شكوف�سكي،ترجمة �صالح الدين عثمان ،القاهرة1963 ،م.
 تاريخ الأدب العربي :كارل بروكلمان (ت 1956م) ،نقله�إلى العربية د .رم�ضان عبد التواب ،مراجعة د .ال�سيد
يعقوب بكر ،دار المعارف ،م�صر1975 ،م.

�آفاق الثقافة والتراث 151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ت��اري��خ الر�سل وال�م�ل��وك :محمد ب��ن جرير الطبري (ت
310هـ) ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف،
القاهرة1979 ،م.
ال�سالم ب�غ��داد� :أح�م��د ب��ن علي الخطيب
ت��اري��خ َم ِدينة َّ
�دادي (ت 463ه�� �ـ) ،ح� ّق�ق� ُه و��ض�ب� َ�ط ن� ّ���ص��ه وع� ّل��ق
ال �ب �غ� ّ
عليه د .ب�شّ ار ع� � ّواد م �ع��روف ،دار ال�غ��رب الإ��س�لام� ّ�ي،
1422هـ2001/م.
تاريخ اليعقوبي� :أحمد بن �أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي
(ت 284هـ) ،دار �صادر -دار بيروت ،بيروت1960 ،م.
التطفيل� :أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463هـ)،
تحقيق كاظم المظفر ،النجف الأ�شرف 1966 ،م.
تكملة تاريخ الطبري :محمد بن عبد الملك الهمذاني (ت
521هـ) ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف،
القاهرة1979 ،م.
علي الطغرائي (ت
حقائقُ اال�ست�شهاد :الح�سين ب��ن ّ
515هـ) ،تحقيق د .رزّوق فرج رزّوق ،دار الر�شيد للن�شر،
بغداد1982 ،م.
حلية المحا�ضرة في �صناعة ال�شّ عر :محمد بن الح�سن بن
المظفر الحاتمي (ت 388هـ) ،تحقيق د .جعفر الكتاني،
دار الر�شيد للن�شر ،بغداد1979 ،م.
الحيوان� :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255هـ)،
تحقيق عبد ال�سالم هارون ،القاهرة1362 ،هـ 1943 /م.
علي بن الجهم ،تحقيق خليل مردم بك ،دار الآفاق
ديوان ّ
الجديدة ،دم�شق1971 ،م.
الذهبي
�سير �أعالم النبالء :محمد بن �أحمد بن عثمان
ّ
(ت 748هـ) ،تحقيق عبد ال�سالم محمد عمر ،دار الفكر،
بيروت1417 ،هـ1997/م.
�شذرات الذهب في �أخبار َم ْن ذهب :عبد الحي بن العماد
الحنبلي (ت 1089هـ) ،مكتبة القد�سي1350،هـ.
ّ
�شرح دي��وان ال�ف��رزدقُ :ع ِن َي بِجمع ِه والتعليق علي ِه عبد
ال�صاوي،
اهلل ال�صاوي ،المكتبة التجارية الكب َرى ،طبعة َّ
القاهرة.
�شرح نهج البالغة :عز الدين عبد الحميد بن �أبي الحديد
(ت 656هـ) ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،البابي
الحلبي ،القاهرة.
ال�صولي :درا�سة وتحقيق
�شعر ابن المعتز� ،صنعة �أبي بكر
ّ

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه

-

-

مقـــاالت

-

-

-

د .يون�س احمد ال�سامرائي ،دار الحرية للطباعة ،بغداد،
1978-1977م.
�شعراء و�أدباء الع�صر العبا�سي في �سامراء :عبد الرزاق
البدري ،مطبعة القاد�سية ،بغداد1986 ،م.
�صلة تاريخ الطبريُ :عريب بن �سعيد القرطبي (ت بعد
367هـ) ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار المعارف،
القاهرة1977 ،م.
طبقات ال�شّ عراء :عبد اهلل بن المعتز (ت 296هـ) ،تحقيق
عبد ال�ستار �أحمد فراج ،دار المعارف ،القاهرة1956 ،م.
الذهبي
العبر في خبر َم ْن غبر :محمد بن �أحمد بن عثمان
ّ
(ت 748ه �ـ) ،تحقيق د� .صالح الدين المنجد ،مطبعة
حكومة الكويت1386 ،هـ.
عقود الجمان وتذييل وفيات الأَع� َي��ان :محمد بن بهادر
الزرك�شي (ت 794ه�ـ) ،مخطوطة مكتبة الفاتح بتركيا،
ّ
رقم  ،4434في مكتبتي.
فَ�ض ُل الإع�ط��اء على الع�سر� :أب��و ه�لال الح�سن بن عبد
الع�سكري (ت نحو 395هـ) ،تحقيق د .عبد المجيد
اهلل
ّ
الإ�سداوي ،مكتبة عرفات ،الزقازيق1998 ،م.
ال�ف�ه��ر��س��ت :م�ح�م��د ب��ن �إ� �س �ح��اق ال �ن��دي��م ال � ��و َّراق (ت
نحو380هـ) ،تحقيق ر�ضا تجدد ،طهران1971 ،م.
الكتبي (ت
فوات الوفيات والذيل عليها :محمد بن �شاكر
ّ
764ه �ـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت،
1973م.
ُق َد َامة بن جعفر والنقد الأدبي :د .بدوي طبانة ،القاهرة،
1962م.
قطب ال�سرور :ابراهيم بن القا�سم الرقيق القيرواني،
البربو�شي بن يح َيى ،من�شورات
تحقيق وتقديم د� .سارة
ّ
الجمل ،كولونيا2010 ،م.
علي بن محمد بن محمد بن
الكامل في التاريخ :عز الدين ّ
الأثير الجزري (ت 630هـ) ،دار �صادر ،بيروت1385 ،هـ
1965 /م.
ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون :م�صطفى بن
عبد اهلل ال�شهير بحاجي خليفة (ت 1067ه �ـ) ،المكتبة
الإ�سالمية ،تبريز ،ط1378 ،3هـ.

-

-

-

-

-

-

-

-
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محا�ضرات الأُدباء ومحاورات ال�شّ عراء والبلغاء :الح�سين
المف�ضل المعروف بالراغب الأ�صفهاني (ت
ابن محمد بن
َّ
502هـ) ،تحقيق د .ريا�ض عبد الحميد مراد ،دار �صادر،
بيروت ،ط 1425 ،1هـ 2004 /م.
م�سالك الأب�صار في ممالك الأم�صار� :أحمد بن يحيى
العمري (ت 749ه� �ـ) ،تحقيق كامل �سلمان الجبوري
ومهدي عبد الح�سين النجم ،دار الكتب العلم ّية ،بيروت،
2010م.
الحموي ال��روم� ّ�ي (ت 626ه �ـ)،
معجم الأُدب���اء :ياقوت
ّ
إ�سالمي ،بيروت،
تحقيق د� .إح�سان ع ّبا�س ،دار الغرب ال
ّ
1993م.
معجم البلدان :ياقوت الحموي (ت 626هـ) ،دار �صادر،
دار بيروت ،بيروت1965 ،م.
كحالة ،مطبعة الترقي ،دم�شق،
معجم الم�ؤلفين :عمر ر�ضا ّ
1378هـ1959/م.
المنتخ ُل :عبيد اهلل بن �أحمد الميكالي ( ت 463ه �ـ)،
تحقيق د .يحيى الجبوري ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت،
2000م.
نزهة الألباء في طبقات الأدباء :عبد الرحمن بن محمد
�اري (ت 577ه� �ـ) ،تحقيق محمد �أب��و الف�ضل
اب��ن الأن �ب� ّ
�إبراهيم ،القاهرة.
ن�ضرة الإغري�ض في ُن�صرة القري�ض :المظفر بن الف�ضل
العلوي (ت 656ه�ـ) ،تحقيق د .نهى عارف الح�سن ،دار
�صادر ،بيروت1416 ،هـ 1995 /م.
نظرات نقدية في عيون التراث :د .عبا�س هاني الجراخ،
ٌ
م�ؤ�س�سة دار ال�صادق ،دار الر�ضوان ،ع َّمان2012 ،م.
نقد ال�شّ عرُ :ق� َ�د َام��ة بن جعفر البغدادي (ت 337ه �ـ)،
تحقيق كمال م�صطفى ،مكتبة الخانجي ،مطابع الدجوي،
ط  ،3القاهرة1979 ،م.
نقد النثرُ :ق� َ�د َام��ة بن جعفر البغدادي (ت 337ه��ـ) -
المن�سوب ل ُه َو ْه ًما ،-تحقيق د .طه ح�سين وعبد الحميد
العبادي ،القاهرة1938 ،م.
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نهاية الأرب ف��ي فنون الأدب� :أح�م��د ب��ن عبد الوهاب
النويري (ت 733ه �ـ) ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة،
1975م.
هدية العارفين ؛ �أ�سماء الم�ؤلفين و�آث ��ار الم�صنفين:
�إ� �س �م��اع �ي��ل ب��ا� �ش��ا ال � �ب � �غ� ��دادي،دار ال �ف �ك��ر،ب �ي��روت،
1402هـ1982/م.
الوافي بالوفيات :خليل بن �أيبك ال�صفدي (ت 764هـ)،
تحقيق مجموعة م��ن الم�ست�شرقين وال �ع��رب ،جمعية
الم�ست�شرقين الألمانية ،فرانز �شتاينر ،ا�سطنبول وبيروت.
الورقة :محمد بن دا�ؤود بن الجراح (ت 296هـ) ،تحقيق
وتت َّمة د .عبا�س هاني الجراخ ،ط  :1دار ال�ش�ؤون الثقافية
العامة ،بغداد2013 ،م .ط  :2دار �صادر ،بيروت2014 ،م.
ال��وزراء� ،أو :تحفة الأم��راء في تاريخ ال��وزراء :هالل بن
ال ُمح�سن ال�صابي (ت 448هـ) ،تحقيق عبد ال�ستّار �أحمد

ف ّراج ،البابي الحلبي ،القاهرة1958 ،م.
 وفيات الأع�ي��ان و�أن�ب��اء �أب�ن��اء ال��زم��ان� :أحمد بن محمدابن خلكان (ت 681ه �ـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،دار
الثقافة ،بيروت1968 ،م.
 يتيمة الدهر :عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت 429هـ)،تحقيق ُمحمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة ال�سعادة،
م�صر1956 ،م.
المجالت:
 الثقافة ،العددان 1987 ،7 - 6م ؛ الخراج و�صنعة الكتابة:د .ح�سين قا�سم العزيز.
 العرب ،ج  ،8 - 7ال�سنة 1427 ،41هـ 2006/م ؛ نظراتنقدية مت�أنية في تحقيقات “الخراج و�صناعة الكتابة”
لق َُد َامة بن جعفر البغدادي :عبا�س هاني الجراخ.

جعف ُر ُبن
ُق َدامَة
(ت 319هـ)
حياته
– �شعر ُه -
كتاب ُه
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تصحيح نسبة
بعض المخطوطات الجغراف ّية وكتب ال َّر َّحالة
أصحابها (مؤ ّلفيها)
وإعادتها إىل ْ
د .المهدي عيد الروا�ضية

الأردن

مقـــاالت

َوى و�صناع ًة ،واتَّجهت
ْاعتنى
العرب والم�سلمون بالكتاب :حاملاً و َم ْحمولاً  ،و�أ َّلفوا فيهُ :محت ً
ُ
والعلمي و َت ْعداده ،و�أُفردت لذلك ـ منذ
أدبي
ّ
عناية بع�ض ال ُكتَّاب والم�صنِّفين �إلى ر�صد النتاج ال ّ
زمنٍ مبكِّر ـ م�ؤ َّلفات مخ�صو�صة �أ�شهرها كتاب الفهر�ست لمحمد بن �إ�سحاق النّديم (ت نحو
يدل على ّ
وا�ستوعب ا�ستيعا ًبا ُّ
اطالعه على فنون العلم وتحقّقه
380هـ990 /م)" ،الذي ج َّود فيهْ ،
تق�صى ُجملة
وا�س َ
لجميع الكُتب"(((َ ،
فح ْو َ�صل فيه المعارف والعلوم التي �أُ ِّلفَ فيها حتى زمنهْ ،
التَّ�صانيف والم�ؤ َّلفات المو�ضوعة باللغة العرب َّية �أو تلك ا ّلتي نُقلت �إليها من اللغات الأخرى
وال�سريان َّية ،بلغ عددها نحو ثمانية �آالف وثالثمائة كتاب.
كاليونان َّية ُّ
ون��ال��ت ال�م�ك�ت�ب��ات ع �ن��اي��ة خ��ا� ّ��ص��ة ،و�أوق �ف��ت
(ح ِّب�ست) عليها الكتب وانتُ�سخت لها .وك��ان من
ُ
�أوجه العناية بها �أن تُفهر�س محتوياتها في �سجلاَّ ت
دقيقة �ضابطة تُر�شد �إليها ،ت�شمل على عدد �أجزائها
وم�سطرتها وبيان �صورتها وخطوطها وزخرفتها
وتذهيبها وتجليدها ،وك ّل ما ي َّت�صل بجوانب الت�أنُّق
فيها ،وبيان حالتها ـ وقت التقييد ـ من حيث النق�ص
والتر ُّهل وم��ا يعر�ض للكتب ج � ّراء ت��داول الأي��دي
عليها وتعاقبها ،ونقل ابن حزم عن �أمين خزانة
العلوم والكتب ب��دار الحكم الم�ستن�صر باهلل ابن
النَّا�صر (ت 366هـ976 /م)َّ �" :أن عدد الفهار�س
التي فيها ت َْ�سمية الكتب �أرب��ع و�أرب �ع��ون فهر�سة،
وفي ك ّل فهر�سة خم�سون ورقة؛ لي�س فيها �إ ّال ذكر
ال َّدواوين فقط"(((.

ولدينا في هذا الجانب مثا ٌل �شاه ٌد على دقَّة
(((
عمل َّية الفهر�سة ،يتم ّثل في وثيقة ال�سجل القديم
ال��ذي ُو�ضع لتعداد ور�صد محتويات مكتبة جامع
ال �ق �ي��روان "جامع ُع� ْق�ب��ة ب��ن نافع"ُ ،ق � ّي��دت فيه
الكتب التي احتوتها مكتبة الجامع �سنة 693ه�ـ/
1293م ،وقد ا ْبتُني ال�سجل على �سجلٍ �آخر �أقدم
منه ،بما ي�شي �أن العمل َّية كانت تخ�ضع للتحديث
في فترات متباعدة ح�سبما ي�ستج ّد على �أح��وال
المكتبة وكتبها ،والأم��ر الالفت �أن ه��ذا ال�سجل
جرى �إع��داده ومعار�ضته بال�سجل القديم من قبل
لجن ٍة م�ؤلَّفة من �سبعة ثقات �شهود بمح�ضر قا�ضي
مدينة القيروان وقتها ال�شيخ �أب��ي العبا�س �أحمد
ابن �أبي الطاهر �إ�سماعيل بن �أبي العبا�س �أحمد
الربعي ،فقاموا بـاختبار الن َُّ�سخ المحفوظة من حيث
ّ
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ال��زِّ ي��ادة والنَّق�ص ،و"النَّظر في ذل��ك ب� ِّأتم وجوه
و�ضم ما تف َّرق من �أجزائها ،ور ّد
النظر واالجتهادّ ،
وج ْبر
كل �شكل منها �إلى �شكله و�إعادته �إلى مو�ضعهَ ،
ما وقع الجبر فيه منها"(((.
وهناك �أمثلة دا ّلة �أخرى من نماذج الفهر�سة،
ال�سابق هو
منها نموذج �أق� ّل تف�صيلاً من ِّ
ال�سجل ّ
فهر�س كتب خزانة ال ُّتربة الأ�شرف ّيةُ ،رتبت فيه
�أ�سماء الكتب التي احتوتها خزانة الملك الأ�شْ رف
اب��ن ال �ع��ادل (ت 635ه � �ـ1237 /م) ع�ل��ى ن�سق
الحروف(((.
وفي القرن الحادي ع�شر �أنْجز حاجي خليفة
(ت 1068هـ1657 /م) كتابه" :ك�شف الظنون عن
ببليوغرافي
�أ�سامي الكتب والفنون" ،وه��و كتاب
ٌّ
العربي والإ�سالمي ،تت َّبع فيه ما و�صل
جام ٌع للتراث
ّ
�إل�ي��ه م��ن ال�ت��راث المكتوب باللغات ال�ث�لاث ا ّلتي
�أتقنها ،وهي "العرب ّية والفار�س ّية والترك َّية" ،وعلى
مختلف الفنون والأغرا�ض.
وا�ستم َّرت العناية بالكتب وفهر�ستها حتى دخول
متعددة من فهار�س
ي�سرت وجود ن�سخ ِّ
الطباعة التي َّ
دور الكتب ،و�آخر نماذج الفهر�سة التقليد َّية ما يرد
عن مكتبات الحجاز في مطلع القرن الع�شرين،
فكانت مكتبة �شيخ الإ��س�لام ع��ارف حكمت ـ كما
ت�ضم
الجودي
ر�آها المفتي ال�شَّ يخ محمد
ّ
القيرواني ـ ّ
ّ
" ُكت ًبا نَفي�س ًة ج � ًَّدا ،ولها دفاتر في �أَ�سمائها على
ٍ
الفن ،ويذكر �أجزا ُء كتبه
ترتيب َح َ�سن ،بحيث ُيذكر ُّ
ِ
الفن الآخر على الترتيب
على
حروف المعجم ،ثم ّ
كا�سم �صاحب
ال َمذْ كور ،وبه جداول به مالحظاتْ ،
ٍّ
جمي �أو
الكتاب ،و َك ْونه مطبعة �أو قلم،
وبخط � ْأع ّ
أي�ضا " ُم�شتملة
عربي ،وعدد �أجزائه"((( ...وهي � ً
ّ
على كتب كثيرة ،م�ضبوطة بدفاتر ع َّدة ،ذات �أودية،
�أحدها به ا�سم الت�أليف ،والثاني به ا�سم م�ؤ ِّلفه،
الفن ،وال ّرابع هل هو مطبعة
و�آخر عدد الكتاب من ّ
�أو خ� ّ�ط ي��د ،و�آخ ��ر فيه ه��ل ه��و ع��رب� ّ�ي ال �خ� ِّ�ط �أو
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كي"(((.
ُت ْر ّ
على هذه الحال ،كانت دور الكتب في حوا�ضر
ال َّدولة الإ�سالم ّية محفوظة وفق تقاليد م�ضبوطة
َّ
مي�سرة ودقيقة،
ومنظمة ،ومو َّثقة و ُم َف ْهر�سة بطريقة َّ
ولم تت�س َّرب �إليها �أخطاء الفهر�سة �إال في قت مت�أخِّ ر
عندما وقعت هذه الكنوز في � ٍ
أياد غريبة ،فنقلتها ـ
بالبيع والمتاجرة ـ خارج �أوطانها ،ومن بينها كتب
بع�ض
موقوفة ،وتولَّى ِك ْب َر ذلك في �أحايين كثيرة ُ
�أُمناء دور المخطوطات((( .و�آلت ُن�سخها �إلى دور
كتب �أجنب ّية ،وعكف على فهر�ستها َم��ن ال يتقن
ق��راءة حروفها((( ،فنفذَ ت �إليها الأخطاء و ُن�سبت
بع�ض المخطوطات �إلى غير �أ�صحابها� ،أو ُعنونت ـ
عند �ضياع العنوان الأ�صلي  -ب�أ�سماء ال ت َّت�صل بها.
ت�صحيح
َّجهت منذ �سنوات �إلى مالحقة كتب
وكنت قد ات ُ
ُ
ن�سبة
الجغراف ّيين وال َّر َّحالة المخطوطة ،وتت ُّبع ُن�سخها،
بع�ض
ّ
خا�صة تلك التي جاءت غفلاً من العنوان �أو ا�سم المخطوطات
ال�م��ؤ ّل��ف ،بح ًثا ع��ن
ٍ
ن�صو�ص �أ�صيلة م��ن التراث الجغرافيّة
وكتب
فتح�ص ْل ُت
الجغرافي ال�ضائع ـ �أو َم ْن هو في ُحكمه ـ،
َّ
ّ
على ن�سخ عديدة منها ،وتبين بعد قراءتها ودرا�ستها الرَّحَّ الة
َّ
و�إعادتها
كتب �أخط�أ
�أنَّها ٌ
ُ
المفهر�سون ـ وربما الن َُّّ�ساخ ـ في �إلى �أ�صْ حابها
ن�سبتها .ور�أي� ُ�ت ـ تعمي ًما للنفع والفائدة ـ � ْأن �أبادر (م�ؤ ّلفيها)
الفن فيما و�صلت �إليه،
لإ��ش��راك ال ُم ْعتن ْين بهذا ِّ
�أن�شره على حلقات متتابعة ب�إذن اهلل.
ولي�ست غاية ه��ذه الورقة تت ّبع ما ت�س َّرب �إلى
فهار�س دور المخطوطات م��ن �أخ �ط��اء ،وم��ا وقع
منها في عمل المفهر�سين ومالحقة �سقطاتهم
ف��ي كافة الفنون؛ فهذا م َّما يخرج ع��ن ّ
الطاقة،
�إنَّما ينح�صر الهدف في �إبانة بع�ض هذه الكتب
المتع ِّلقة بالجغرافيا وال َّرحالت ،و�إع��ادة االعتبار
�إليها بن�سبتها �إلى �أ�صحابها الأ�صل ّيين ،ت�سهيلاً على
الباحثين والمهتمين في هذا ال�ش�أن ،وا�ستدرا ًكا
على بع�ض �أخطاء الفهار�س وقوائم المخطوطات.
 )1و�أول هذه الكتب ،م َّما وقع الخط�أ في ن�سبته،
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ٌ
�سنة 1266هـ1849 /م.
محفوظ في المكتبة ال ُعموم ّية في �إ�ستانبول
كتاب
ٌ
(((1
برقم ( ، )4689وج��اء عنوانه في فهر�س
وب�ع��د ا�ستح�ضار ن�سخة ال�ك�ت��اب تب ّين ب�أنها
المكتبة" :طريق ال َّر�شاد �إلى الممالك والبالد"،
ن�سخة من كتاب "�أو�ضح الم�سالك �إلى معرفة
والمكتوب على الكتاب" :طريق الر�شاد �إلى
ال ُبلدان والممالك" البن �سباهي زادهُ ،مح ّمد
تعريف الممالك والبالد"( ،((1و ُن���س��ب لأب��ي
البرو�سوي (ت 997هـ/
الحنفي
ومي
ّ
ّ
ابن علي ال ُّر ّ
الفداء �صاحب حماه� ،إ�سماعيل بن ُمح ّمد بن
1588م)( ،((1وهو كتاب رتَّب فيه ابن �سباهي
عمر (ت 732هـ1331 /م) ،ح�سبما هو مكتوب
زاده كتاب تقويم البلدان لأب��ي الفداء وجعله
على ُط َّرته" :هذا الت�أليف ال َّلطيف الذي احتوى
على حروف المعجم ،وزاد �إليه ما تج َّمع لديه
على �أحوال ال ُبلدان والأنهار والجبال و�سائر ما
م��ن ن�صو�ص بع�ض الجغراف ّيين حتى زمنه،
مقدمته" :فرتَّبته على ترتيب حروف
ا�شتمل عليه من �أحوال ال ُّدنيا والأقاليم للملك
يقول في ِّ
المعجم ،و�أ�ضفت �إليه ما التقط ُت ُه من ُم�صنّفات
الم�ؤ ّيد �صاحب حماه ،رحمه اهلل تعالى ،وهذا
ّ
وا�ستنبطتُه من م�ؤلَّفات المد ِّققين؛
المحقِّقين،
�سمى بـ طريق ال َّر�شاد �إل��ى تعريف
الت�أليف ُم ً
(((1
ليكون �أخذُ ه ي�سي ًرا ونف ُعه كثي ًرا" .
الممالك والبالد" .والمخطوط يقع في 133
ورقة ،م�سطرته � 27سط ًرا ،ونا�سخه �أحمد بن
مقدمة
وقد �سقطت من هذه النُّ�سخة المنحولة ِّ
البرو�سوي ،ووقع الفراغ من ن�سخه في
�سليمان
الم�ؤ ِّلف� ،إذ يبتدئ الكتاب بباب "الكالم على
ّ
�سنة 957هـ1550 /م .وعلى الن�سخة وقف لبزم
البحار" ،ومن هنا جاء الخط�أ في الفهر�سة،
ال�سلطان عبد المجيد خان م�ؤر ٌخ في
المقدمة التي تت�ض َّمن ا�سم الم�ؤ ِّلف وعنوان
وهي ِّ
عالم والدة ُّ
الورقة الأولى من كتاب ابن �سباهي زاده ،وفي ال�صفح الأيمن فهر�سة �أبواب الكتاب
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الكتاب وال َّداعي �إلى ت�أليفه وبيان الم�صادر التي
ا�ستند �إليها في و�ضعه.
ال�صفحة الثانية من كتاب ابن �سباهي زاده

ال�صفحة الأخيرة من كتاب ابن �سباهي زاده،
وفيها َح ْرد متن
 )2وم��ن ال�ك�ت��ب ال�ج�غ��راف� َّي��ة ال�ت��ي و�صلتنا ن�س ٌخ
كثيرة منه ،كتاب "خريدة العجائب وفريدة
�وردي ،وهو من �أكثر الكتب
الغرائب" البن ال� ّ
يوعا وانت�شا ًرا بين � ْأ�ضرابه �إذ تتجاوز ُن َ�سخه
ُذ ً
المخطوطة مائة وخم�سين ن�سخة موزَّعة في
مكتبات ال�ع��ال��م(� ،((1إ�ضافة �إل��ى ن�سخ عديدة
بلغات �أخ��رى كال ُّتركـ ّية والفار�س ّية .وق��د وقع
المحدثين في ا�سم م�ؤ ِّلفه:
التنازع بين الباحثين
َ
هل هو زين ال ّدين عمر بن المظفّر (ت 749هـ/
1348م)� ،صاحب كتاب "المخت�صر في �أخبار
الب�شر" ،ال��ذي ذ َّي��ل به تاريخ �أب��ي ال�ف��داء� ،أم
�وردي (ت 861هـ/
هو �سراج الدين عمر بن ال� ّ
1457م) ،وهذا الأخير � -أعني �سراج الدين ـ
هو الذي يميل �إليه الثقة من الدار�سين(.((1
و�إلى جانب ن�سخه المخطوطة التي وقع التث ُّبت
منها ،فيوجد ن�سخ �أخرى �سقطت منها الأوراق
الأولى فتعذَّ ر على المفهر�سين معرفة عنوانها �أو
ا�سم م�ؤ ّلفها ،فاخترعوا لها �أ�سما ًء مثل" :كتاب
في الجغرافيا لمجهول" �أو "دائرة الأر�ض"
� ...إل��خ ،ويمكن ال�ق��ول � َّإن �أغ�ل��ب مخطوطات
الغرائب والعجائب التي ُجهل عنوانها �أو �سقط
ا�سم م�ؤلفها هي ن�سخ من خريدة العجائب البن
ال��وردي ،وقد َّ
اطلعت على ع�شرات من الن�سخ
حت ن�سبتها على حوا�شي
و�صح ُ
على هذه ال�شاكلة َّ
الفهار�س ،ولم �أعتن ـ وقتها ـ بر�صدها وتوثيقها،
والذي توفَّر بين يدي منها ع َّدة ن�سخ منها:

•	 ن�سخة محفوظة ف��ي م��رك��ز ال�م�ل��ك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالم ّية برقم ،5574
وردت بعنوان" :كتاب في الجغرافيا لم�ؤلف
مجهول" ،وت�ق��ع ف��ي  112ورق ��ةُ ،كتبت �سنة
830ه �ـ1426 /م ،،وهي ناق�صة الأول؛ تبتدئ
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ت�صحيح
ن�سبة
بع�ض
المخطوطات
الجغرافيّة
وكتب
الرَّحَّ الة
و�إعادتها
�إلى �أ�صْ حابها
(م�ؤ ّلفيها)

من كالمه على حم�ص ،وهو قوله" :وي�ضعه على
اللدغة �أو الل�سعة فت ْبر�أ في الحال ،وجميع �أزقَّتها
و�شوارعها مفرو�شة بالحجر ال�صلد �...إلخ"،
وينتهي المخطوط بنهاية الكتاب(.((1

ال�صفحة الأخيرة من خريدة العجائب (مركز
الملك في�صل )5574
أي�ضا
•	 ن�سخة �أخ��رى �ضمن مجموع ،محفوظة � ً
ف��ي مركز الملك في�صل برقم  ،2485وردت
بعنوان" :دائرة الأر�����ض ل��م���ؤ ِّل��ف مجهول"،
تقع في  37ورقة ،وم�سطرتها � 31سط ًراُ ،كتبت
�سنة 1115هـ1703 /م ،،وهي ناق�صة الآخر(،((1
تقف في منت�صف ف�صل النباتات ،وينق�ص منها
ت�سعة ف�صول( .((1و�أ َّول هذه الن�سخة" :الحمد
هلل غافر الذّنب ،قابل ال َّتوب� ،شديد العقاب،
عالم الغيب ،راحم ال�شيب ،منزِّ ل الكتاب� ،ساتر
العيب  ،"...و�آخرها" :جاء �أخ�ضر وهو كالزبيب
غير �أنه ال عجم له ،واهلل �أعلم".

مقـــاالت
ال�صفحة الأولى من ن�سخة خريدة العجائب
(مركز الملك في�صل )5574

ال�صفحة الأولى من مخطوط خريدة العجائب
(مركز الملك في�صل رقم )2485
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ال�صفحة الأخيرة من مخطوط الخريدة (مركز
الملك في�صل رقم )2485
 )3وتحتفظ المكتبة الوطن ّية بباري�س بن�سخة من
ٍ
كتاب مجهول العنوان والم�ؤ ِّلف ،يقع تحت الرقم
( ،)5965 Arabeوقد و�ضع له مفهر�سو الدار
عنوا ًنا ُي�ق��ارب مو�ضوعه" :كتاب ف��ي �أق��ال��ي��م
مقدمة الم�ؤ ِّلف ،قوله:
م�صر"( ،((1ا�ستم ُّدوه من ِّ
"فهذا كتاب �أذك��ر فيه ما ب�إقليم م�صر من
ال ُبلدانِ ،
وع ْبرة كل بلدة وكم م�ساحتها فدان؛
اب�ت��د�أُ � اًأول بذكر الأقاليم على وج��ه ال ْإج�م��ال
� ...إلخ" ،و�إنّما ال��ذي ُكتب على طرة الن�سخة
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"هذا دفتر الجراك�سة" ،ولم يت� ّأت للعاملين
ف��ي المكتبة معرفة ع �ن��وان ال�ك�ت��اب وال ا�سم
م�ؤلفه .ون�سخته تقع في  122ورقة ،م�سطرتها
� 21سط ًرا� .أولها" :ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم،
وهو ح�سبي وهو الوكيل .الحمد هلل الذي له ما
في ال�سموات والأر� ��ض ،العا ِلم بما في طولها
وال�ع��ر���ض ،و�أ�شهد � َّأن ال �إل��ه �إال اهلل وح��ده ال
�شريك له� ،شهادة بها �أ�ؤدي الفر�ض ،و�أ�شهد
محمدا عبده ور�سوله ،ال�شّ فيع يوم
�أن �س ِّيدنا
ً
العر�ض� ،ص َّلى اهلل عليه وعلى �آل��ه و�أ�صحابه
ال�سماء
�صالة
ً
و�سالما دائمين َيملآن ما بين َّ
والأر�ض ."...و�آخرها" :ثغر عيذاب :كان با�سم
القبلي والآن با�سم الأمير ي�شبك
نائب الوجه
ّ
ت�صحيح
ال � ّدا ْودار .هذا �آخر الأقاليم الم�صر َّية وبتمام
ن�سبة
هذا تم الكتاب المبارك ،وكان الفراغ من تعليقه
بع�ض
تا�سع ع�شر �شهر جمادى الآخ��رة �سنة �سبعين المخطوطات
وت�سعمائة بمحرو�سة القاهرة المعزية واهلل الجغرافيّة
وكتب
�أعلم".
وقد تب َّين بعد ا�ستح�ضار ن�سخة م�ص َّورة منها،
ال�سنية ب�أ�سماء
�أنها ن�سخة من كتاب" :التُّحفة َّ
الدين يحيى
البالد الم�صر ّية"؛ للقا�ضي �شرف ِّ
الج ْي َعان (ت 885هـ/
ابن �شاكر المعروف بابن َ
1497م) .وكتابه من نمط كتب الخطط غير
مخت�ص بتوثيق وتقييد الأرا�ضي الزِّ راع ّية
�أنّه
ّ
يتح�صل منها في الديار الم�صر ّية
ومقدار ما
ّ
في �أواخر عهد المماليك� ،إ�ضافة �إلى اعتنائه
بذكر التق�سيمات الإدار ّي��ة لكافة نواحي البالد
الج ْيعان في ت�أليفه من
و�أق�سامها ،ا�ستفاد ابن َ
وظيفته "م�ستوفي ديوان الجي�ش"(.((2

الرَّحَّ الة
و�إعادتها
�إلى �أ�صْ حابها
(م�ؤ ّلفيها)

 )4وورد في فهر�س المكتبة ال�سليم ّية ب�إ�ستانبول
عنوان مخطوط�" :أخبار ال ُّ��دول و�آث��ار الأُ َول"،
رق�م��ه ( ،)450و ُن���س��ب ال�ك�ت��اب ف��ي الفهر�س
لنوعي زاده( ،((2وه��و محمد ع�ط��اء اهلل بن
وال�صحيح �أنّه
يحيى (ت 1044ه �ـ1635 /م)َّ ،
القرماني
من ت�أليف معا�صره �أحمد بن يو�سف
ّ
(ت 1019ه��ـ1610 /م) ،وكتابه في التاريخ،
ويت�ض َّمن الق�سم الأخير منه م��ا ّدة جغراف َّية،
تناول فيها البحار والأنهار والعيون والآبار وعدد
المدن والبلدان على حروف المعجم(.((2

ال�صفحة الأولى من كتاب التحفة ال�سنية
البن الجيعان

مقـــاالت
ال�صفحة الأخيرة من مخطوط التحفة ال�سنية
البن الجيعان

 )5وفي فهر�س المكتبة الأزهرية بالقاهرة ن�سخة
مخطوط عنوانه" :الآثار الباقية عن القرون
الخالية" ،رقمها [( ،]54599 )4115وتقع
ف��ي  405ورق��ة .وورد ف��ي فهر�س المكتبة �أ َّن��ه
الطبري
من ت�أليف �أبي جعفر محمد بن جرير
ّ
(310هـ922 /م)� ،أ َّولها" :و�أنا ذاكر في كتابي
هذا من ملوك ك ّل زم��ان ،من ابتداء ر ّبنا ج َّل
جالله خَ ْلق خلقه� ,إلى حال قيامهمَ ،م ْن انتهى
�إلينا خبره ،((2("...وهذا الكالم َّ
بري؛ ق َّد َم
للط ّ
فيه لكتابه الم�شهور في التاريخ "تاريخ الر�سل
والملوك" ،والعنوان المذكور في الفهر�س هو
البيروني (ت
ا�سم كتاب من ت�أليف �أبي الريحان
ّ
الطبري ،وال
440هـ1048 /م) وال ي َّت�صل بعمل
ّ
نعلم كيف ت�س َّرب هذا اال�سم �إلى فهر�س الدار �أو
�إلى الن�سخة المحفوظة بالأزهرية.
 )6وتحتفظ مكتبة را�شد �أفندي في بلدة قي�صري/
تركيا بمخطوط ع�ن��وان��ه" :عجائب البلدان
وغرائبها" ،رق�م��ه  ،509يقع ف��ي  49ورق��ة،
م�سطرته � 17سط ًرا ،كتب ٍّ
بخط ن�سخي وا�ضح
وم�شكول .وجعله م�ؤلفه في جز�أين ،وقد جاء
العنوان على الغالف" :كتاب عجائب البلدان
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وغرائبها" ،وورد ال�ع�ن��وان ف��ي مطلع الجزء
الثاني" :الجزء الثاني من عجائب ال ُّدنيا" ،ولم
تت�ضمن الن�سخة ا�سم الم�ؤلف وال ما يدلّ عليه.

له بذلك كثرة م�ؤلفاته الطب َّية التي و�صلتنا
بع�ضها ،وتُرجمت في �أوقات مب ِّكرة �إلى الالتينية
وال�ع�ب��ر ّي��ة ،ون��ال بها االح �ت��رام ف��ي الأو� �س��اط
العرب ّية وال�غ��رب� ّي��ة .وتُظهر كتب التراجم �أن
ألف
البن الجزار اعتناء بال ّتاريخ والجغرافية ،ف� َّ
كتاب التعريف ب�صحيح التاريخ ،وكتاب تاريخ
(�أخبار) الدولة ،وكتاب عجائب البلدان.

	�أول��ه بعد الب�سملة واال�ستعانة ب��اهلل ع� َّز وج� ّل:
"الحمد هلل ال��ذي �أ ْو��َ�س��ع الأرا� �ض��ي والبلدان،
و�أجرى المياه على الغدران ،وجعل منها خرا ًبا
وع �م��ران ،و�أ ْب� ��دع فيها حكمته و�أتقنها غاية
الإتقانْ � .أحم ُده وهو الواحد المنَّان ،و�أ�شك ُر ُه 	� َّإن المعلومات المقت�ضبة التي ت�ض َّمنها فهر�س
على جزيل الإح�سان ،و�أ�شهد � َّأن ال �إله �إال اهلل
مكتبة را�شد �أف�ن��دي بخ�صو�ص ه��ذا الكتاب،
وحده ال �شريك له الذي ال ي َّت�صف بمكان ،وال
ونق َل َها عنه �ش�شن في كتابه نوادر المخطوطات
محمدا عبده
يح ّد بزمان ،و�أ�شهد �أن �س ِّيدنا
ً
العرب ّية( ((2لم تُتح لي الت�أكد من الكتاب ون�سبته،
ور�سولهَ ،وم� ْ�ن �أُ ْن ��زل عليه ال �ق��ر�آن� ،صلى اهلل
جنحت منذ البداية  -وقبل ِّ
االط�لاع
ولكنني
ُ
ت�صحيح
ن�سبة
عليه مدى الأزم��ان ،وعلى �آله و�أ�صحابه و�سلم
على الكتاب � -إل��ى االعتقاد ب ��أن المخطوطة
بع�ض
�إل��ى ي��وم ال��دي��ن .وب�ع��د؛ فقد �ألهمني اهلل في
لي�ست �إال ن�سخة من كتاب" :تحفة العجائب المخطوطات
لي�ستدل ال�ق��ارئ على
الجزري ،حم َلني الجغرافيّة
ت�أليف عجائب البلدان ْ
وطرفة الغرائب" البن الأثير
ّ
وكتب
�صنع الباري؛ فمن العجائب والغرائب َعرناق
على ذل��ك توفُّر ن�سخ عديدة من ه��ذا الكتاب الرَّحَّ الة
ابن عنقام الكاهن ،"...ونهايته بخبر مو�سى
مقارنة بعمل ابن الج َّزار المفقود �أ�صله� ،إ�ضافة و�إعادتها
�إلى ُقرب ا�سم ال�شهرة بينهما "الجزري ـ ابن �إلى �أ�صْ حابها
ال�سالم مع فرعون" :فلما �أدرك فرعون
عليه َّ
ّ
(م�ؤ ّلفيها)
الغرق ق��ال� :أدركني يا مو�سى ،فقد � َآمن ُْت �أنه
الج َّزار" بما يكون �سب ًبا للخط�أ في ن�سبته .وقد
ال �إله �إال الذي � َآمن َْت به بنو �إ�سرائيل و�أن��ا من
تح�صلت على ن�سخة الكتاب ،وقر�أتها بعناية
َّ
ال�سالم بحماة
الم�سلمين ،ف�ألْجمه جبريل عليه َّ
تمت ب�صل ٍة البن الج َّزار وال
فتب َّين لي ب�أنها ال ّ
وعجل اهلل
البحر ف�ضرب بها فمه فغرق الجميع َّ
الجزري ،و�أن الكتاب لي�س �إال
�إل��ى ابن الأثير
ّ
تعالى ب�أرواحهم �إل��ى النار ثم طرحهم البحر
تهذيب واخت�صار لكتاب العجائب البن و�صيف
ٌ
وبقي فرعون َ ...ت� َّ�م الكتاب و�ص َّلى اهلل على
�شاه ،ال��ذي ُن�شر با�سم�" :أخبار ال�� َّزم��ان و َم��ن
�س ِّيدنا محمد و�آله و�صحبه".
�أب����اده ال��ح��دث��ان ،وع��ج��ائ��ب ال��ب��ل��دان ،والغامر
و ُن ِ�س َب الكتاب في فهر�س المكتبة َّ
أي�ضا ـ في
بالماء والعمران" و ُن�سب هو الآخر � ً
للطبيب ابن
(((2
ن�شرته المتداولة اليوم ً -
خطا للم�سعودي
القيرواني( ،((2وهو �أبو جعفر �أحمد بن
الج َّزار
ّ
(ت 346ه� �ـ957 /م) ،ح��اول فيه المخت�صر
�إب��راه�ي��م ب��ن �أب��ي خالد ب��ن ال �ج � َّزار (ق 4ه�ـ/
و�شهرته في ِّ
10م)ُ ،
الط ِّب وا�سعة معروفة ،ت�شهد
تجنُّب الإ� �ش��ارة �إل��ى ذل��ك ،والتعمية عليه بما
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مو�صو ٌل بالمقطم جبل م�صر فافهمه"( .((2ثم
�إن ابن الج َّزار -تب ًعا الهتماماته وميوله الطب َّية -
ال ب � َّد و�أن ي�ك��ون ق��د �ض َّمن عمله الكثير من
عجائب البلدان وخوا�صها وما تتوفّر عليه من
والخوا�ص التي يعالج بها ،وهذا
عجائب الأدوية
ّ
م ّما لم يرد في ن�سخة الكتاب المنحول �إليه.

أكدا
يوحي ب�أنه �صاحب الت�أليف .ومما يزيدنا ت� ً
من خط�أ ن�سبته البن الجزار �أن النقل -الوحيد
فيما نعلم -الذي �أورده ابن البيطار من كتاب
العجائب البن الج َّزار لم يرد في هذه الن�سخة،
وهو قوله[" :قال] ابن الجزّار في كتاب عجائب
البلدان :جبل الزمرد من جبال البجاة [البجة]

مقـــاالت
ال�صفحة الأولى من مخطوط عجائب البلدان
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الورقة الثانية من مخطوط عجائب البلدان

ت�صحيح
ن�سبة
بع�ض
المخطوطات
الجغرافيّة
وكتب
الرَّحَّ الة
و�إعادتها
�إلى �أ�صْ حابها
(م�ؤ ّلفيها)

ال�صفحة الأخيرة من مخطوط عجائب البلدان ،وفيها َح ْرد متن
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(من ج� ،1ص  4حتى ج� ،2ص � ،((2()191أما
اال�سم الذي ورد في فهر�س المكتبة ون�سب ت�أليف
الرحلة لمبارك بن عمر ،فقد ت�س َّرب �إليها من
ن�صا يقع في
الحا�شية التي في �آخرها ،وتت�ض ّمن ًَّ
ثمانية �أ�سطر بع�ض كلماته غير مقروءة ،وهو:
" ...المخلف الفقير �إلى ر ّبه مبارك بن عمر
ال�صالحي (ك��ذا) .... ،ال َّلهم �صل على �س ّيدنا
محمد وعلى �آل��ه و�صحبه و�سلم �صالة دائمة
 ...ما دام ملك مالك الدنيا والآخرة ،وارحمنا
برحمتك يا �أرح��م الراحمين والحمد هلل رب
العالمين" .وربما كان اال�سم المذكور ي ّت�صل
بنا�سخ الرحلة لت�شابه ِّ
خطه مع خط المتن.

 )7وتحتفظ مكتبة جامعة كولومبيا في نيويورك
بمخطوط رحلة عنوانها" :رحلة ف��ي �شمال
الجزيرة (الحجاز) وم�صر وال�شّ ام" .محفوظة
تحت الرقم ( ،)3622 MNوالنُّ�سخة تقع في 216
ورقة �ضمن مجموع ،م�سطرتها � 27سط ًرا ،كتبت
ٍّ
مغربي دقيق ،وورد في فهر�س المكتبة �أن
بخط
ّ
الرحلة من ت�أليف مبارك بن عمر(!).
وخاطبت القائمين على مكتبة جامعة كولومبيا
وتح�صلت على ن�سخة م�ص َّورة منها ،وهي تبتدئ
ّ
الح َّجاج وال ُع َّمار وف ُد اهلل وز َّواره؛
بقولهُ ..." :
�إن �س�ألوه �أعطاهم ،و�إن ا�ستغفروه غفر لهم،
و�إن دع��وا �أ�ستجيب لهم� ...أم��ا بعد :فلما كان
عام ت�سعة ع�شر ومائة و�أل��ف ،تتابعت زفراتي
و�أنيني ،وكثر ا�شتياقي وحنيني� ،إل��ى تكحيل
�إن�سان العينين بم�شاهدة م�شاهد الحرمين."...

مقـــاالت

وتنتهي النّ�سخة بقوله" :ثم رجع بع�ض �أ�صحابنا
ب� ْأ�سقية لنا ف�أظفره اهلل بغدير م�ل�أ منه ...
ثم ظعنا ونزلنا على م� ٍ�اء بغدير ب��وادي ر�ؤو���س
الحمراء و�سقى النا�س منه دوا ّبهم ونالوا منه
حاجتهم وتق َّدمنا �شي ًئا ونزلنا لال�ستراحة".
وتب َّين لي ب�أنها ن�سخة �شبه تا َّمة من الرحلة
النا�صر ّية لأبي الع ّبا�س �أحمد بن َمحمد  -بالفتح
الدرعي (ت 1129ه�ـ1716 /م)،
 ابن نا�صرّ
�سقطت منها ال�صفحة الأول��ى ،ونحو ع�شرين
�صفحة ف��ي �آخ��ره��ا ،وال� َّن�� ّ��ص ا ّل ��ذي تت�ض ّمنه
المخطوطة يقابل في الن�سخة الفا�سية الحجرية

ال�صفحة الأولى من رحلة النا�صري
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الن�ص ال ُملحق
ال�صفحة الأخيرة من رحلة
ّ
النا�صري ،وبهام�شها ّ
 )8ي��وج��د ف��ي مكتبة ال�ج��ام��ع الكبير (الغرب ّية)
ٌ
مخطوط عنوانه" :رحلة �أح��د وزراء
ب�صنعاء
الإمام الم�ؤ َّيد باهلل في �سنة 1052هـ �إلى ملك
الحب�شة" ،ولم يورد الفهر�س ا�سم �صاحبها،
وهي �ضمن مجموع برقم  ،247تُ�شغل الأوراق
.((2( 288 - 263
وه��ذا الكتاب هو رحلة الح�سن بن �أحمد بن
مي (ت 1071هـ/
�صالح
اليماني المعروف َ
الح ْي ّ
ّ
1661م) ،وعنوانها" :حديقة النظر وبهجة
أي�ضا:
ال�سفر" ،وت�س َّمى � ً
الفكر ف��ي عجائب َّ
"�سيرة الحب�شة"(.((3
 )9وورد في فهر�س مخطوطات مكتبة برلين ذكر
كتاب مجهول الم�ؤلف والعنوان�ُ ،س ِّمي ح�سب
مو�ضوعه بـ" :كتاب في ف�ضائل ال�شّ ام" ،و�أدرج
ت �ح��ت ال��رق��م ( ،)1111 We .6081ع��دد
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�أوراق��ه  135ورقة ،وم�سطرته � 19سط ًرا .و�أول
المخطوط" :الحمد هلل الأول بال بداية ،الآخر
بال نهاية ،المح�صي ِّ
لكل �شيء عد ًدا ،العالم بما
خفي من خلقه و[ما] بدى  ...وبعد؛ فهذه �أورا ٌق
تي�سر ّ
االطالع
�أذكر فيها �إن �شاء اهلل تعالى ما َّ
عليه و�سهل الو�صول �إليه من كتب تواريخ الإ�سالم
فيما يتع ّلق بف�ضائل دم�شق وغيرها من �أر�ض
ال�شام" ،و�آخره" :ثم ُي ْهلك ُ
اهلل ي�أجوج وم�أجوج
تهب ري��ح من
وتخرج الأر�� ُ�ض بركاتها ،وبعده ُّ
ال�ساعة
اليمن فتقب�ض �أرواح الم�ؤمنين وتقوم ّ
على �شرار الخلق ،واهلل تعالى �أعلم و�صلى اهلل
على �سيدنا محمد و�آله و�سلم"(.((3
وهذه ن�سخة من كتاب "ت ُْحفة الأنام في ف�ضائل
ال�شّ ام"؛ ل�شم�س الدين �أب��ي الع َّبا�س �أحمد
الب�صراوي المعروف بابن الإم��ام
ابن محمد
ّ
(ت1015ه� �ـ1606 /م)� ،أ َّل�ف��ه �سنة 1003ه �ـ/

ت�صحيح
ن�سبة
بع�ض
المخطوطات
الجغرافيّة
وكتب
الرَّحَّ الة
و�إعادتها
�إلى �أ�صْ حابها
(م�ؤ ّلفيها)

مقـــاالت

1594م( ،((3وجعله على �ستِّة �أبواب ،تناول فيه
ف�ضائل ال�شّ ام مما ورد في الأح��ادي��ث النبو ّية
ال�شريفة ،وف�ضل جامع دم�شق وعمارته و�صفاته
ومحا�سنهِ ،وذكْر بع�ض َم ْن توفي ب�أر�ض ال�شام
وال�صحابة والتابعين والعلماء
م��ن الأن�ب�ي��اء
ّ
والأولياء ،وختمه بالكالم على ما يقع بدم�شق
في �آخر الزمان.
أي�ضا ثالث ن�سخ من كتاب
 )10وفي مكتبة برلين � ً
ع �ن��وان��ه "ال ُبلدان" ،ت�ق��ع ف��ي (،264 ،62
 )38ورق��ة ،وتحمل الأرق ��ام (,6036 ,6035
 .((3( 6037و ُن�سب ت�أليفه لأب��ي الح�سن علي
اب��ن جعفر ب��ن �أح�م��د ال����شُّ � ْ�زري .ولكنها  -في
ال��واق��ع  -ث�لاث ن�سخ م��ن كتاب ال�ب�ل��دان البن
الهمذاني؛ �أحمد بن محمد بن �إ�سحاق
الفقيه
ّ
اب��ن �إب��راه�ي��م (ت بعد 290ه� �ـ902 /م) ،وما
زري يقت�صر على اخت�صار الكتاب،
فعله ال�شّ ّ
�أنجزه في عام 413هـ1022 /م ،وقد ُحقِّق هذا
المخت�صر ون�ش َر ُه با�سم ابن الفقيه الم�ست�شرق
الهولندي دي خويه عام 1885م.
 )11وي��وج��د ف��ي مكتبة ال �ب��ودل �ي��ان ب��أك���س�ف��ورد
بخط مغاير ِّ
مخطوط كتب عليه ٍّ
لخط المتن
عنوان" :مجمع [كذا] البلدان" و ُن�سب لياقوت
الحموي( ،((3محفوظ برقم � ،1123أوراقه 139
ّ
وال�صالة على النبي:
ورق��ة� ،أ ّول��ه بعد الب�سملة ّ
ديدة،
ال�س َ
"الحمد هلل المعين على المقا�صد َّ
مظان الإرادات ال َّر�شيدة ،والموفِّق
والهادي �إلى ِّ
رام من المعارف المفيدة ،والمر�شد �إلى
ِلما ُي ُ
االعتبار بحوادث ال ُّدهور المبيدة .و�ص َّلى ُ
اهلل
ْ
ٍ
محمد و�آله و�صحبه �صال ًة ت�ض َّم ُن
على �س ِّيدنا
من الف�ضل مزيد ُه ،وتح�صل للمثابر عليها ِنع ًما
عديدة".
ُ
الملك ال ُمظفّر في
و�آخر المخطوط" :وا�ستم َّر
ال ُم ْلك �إل��ى الوقت ال��ذي و�ضعنا فيه هذا الكتاب،

وهو �سنة ت�سع و�سبعين و�س ّتمائةَّ .تم الفراغ منه
بكرة نهار ال�سبت خام�س ع�شري رجب في �سنة ت�سع
وثمانين و�سبع مائة على يد �أ�ضعف العباد ال َّراجي
عفو ر ِّب��ه وغفرانه �سليمان ب��ن غ��ازي ب��ن محمد
ترحم عليهم ،ودع��ا لهم
الأي��وب� ّ�ي .رح��م اهلل َم��ن ّ
رب العالمين.
المغفرة ول�ساير الم�سلمين� .آمين يا َّ
والحمد هلل وال�صالة على �س ّيد المر�سلين".
والت�أريخ المذكور �آخر النُّ�سخة ٍ
كاف لدفع ن�سبته
الحموي المتوفّى �سنة 626هـ1228 /م ،وقد
لياقوت
ّ
طالعت الن�سخة فكانت عبارة عن الجزء المتع ّلق
ُ
بالجزيرة من كتاب "ال ْأعالق الخطيرة في ذكر
�أمراء ال�شّ ام والجزيرة" لعز الدين محمد بن علي
ابن �إبراهيم ،المعروف بابن �ش َّداد (ت 684هـ/
1285م)(.((3

ال�صفحة الأولى من كتاب الأعالق الخطيرة
البن �ش َّداد
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ال�صفحة الثانية من كتاب الأعالق الخطيرة
البن �ش ّداد
وبعد؛
ً
مخطوطا م َّما وقع
عر�ض الثني ع�شر كتا ًبا
فهذا ٌ
الخط�أ في عنوانه �أو في ن�سبته لغير ُم�ص ِّنفه� ،أو
ُجهل ا�سم م�ؤ ِّلفه ،ف�أُعيد االعتبار له ول َمن و�ضعه،
و�ص ِّحح الخط�أ الحا�صل في فهر�سته ،وهي م�ساهمة
ُ
قا�صرة محدودة� ،آمل � ْأن �أُ َوالي ت�صحيح ما �أوق َف ُه
في طريقي البحث وال َّتنقيب.

الحوا�شي
( )1ياقوت بن عبد اهلل الحموي (ت 626ه �ـ1229 /م):
معجم الأدباء "�أو� :إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب"،
(تحقيق) �إح�سان عبا�س ،بيروت :دار الغرب الإ�سالمي،
أي�ضا :بنبين� ،أحمد �شوقي:
1993م ،2427 :6 ،وانظر � ً
درا�سات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي.
ط ،2مراك�ش :المطبعة الوطنية2004 ،م� ،ص .244
وقد ن�شر كتاب الفهر�ست عدة مرات� ،آخرها و�أجودها
ن�شرة الأ�ستاذ الدكتور �أيمن ف�ؤاد �س ّيد ،م�ؤ�س�سة الفرقان
إ�سالمي ،لندن2009 ،م.
للتراث ال
ّ
( )2اب��ن ح��زم الأن��دل �� �س��ي ،علي ب��ن �أح �م��د (ت 456ه� �ـ/
1063م) :جمهرة �أن�ساب العرب ،تحقيق عبد ال�سالم
محمد ه��ارون ،القاهرة :دار المعارف1962 ،م� ،ص
 ،100واب ��ن خ �ل��دون ،ع�ب��د ال��رح�م��ن ب��ن محمد (ت
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808ه�ـ1405 /م) :العبر ودي��وان المبتد�أ والخبر ،في
�أيام العرب والعجم والبربرَ ،ومن عا�صرهم من ذوي
ال�سلطان الأك�ب��ر( ،تحقيق) مجموعة من الباحثين
ب�إ�شراف �إبراهيم �شبوح ،تون�س :القيروان للن�شر2006 ،
 2014م ،454 :7 ،.وفيه" :في كل فهر�سة ع�شرونورقة".
(� )3ش ُّبوح� ،إبراهيم� :سج ٌّل قديم لمكتبة جامع القيروان،
مجلة معهد المخطوطات العربية ،القاهرة ،مج ،2ج،2
ربيع الثاني 1376هـ /نوفمبر 1956م� ،ص .373 - 339
(� )4شبوح� :سجل قديم لمكتبة جامع القيروان� ،ص 370
(ُ )5ن�شر ن�ص الفهر�س محققًا باعتناء �سعيد الجوماني،
مجلة تراثيات ،القاهرة ،مركز تحقيق التراث بدار
الكتب الم�صرية ،ع  ،12يوليو 2008م� ،ص .89 - 71
�ودي ال�ق�ي��روان� ّ�ي (ت
( )6محمد ب��ن محمد ال�صالح ال �ج� ّ
�ودي �إل��ى الحج �سنة
1362ه� �ـ1943 /م) :رحلة ال �ج� ّ
1331هـ ،مخطوط لدى الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح ،ولدي
ن�سخة م�صورة منه ،الورقة  6ب
( )7الجودي ،الورقة  10ب
( )8انظر :يحيى بن جنيد :الوقف وبنية المكتبة العربية
"ا�ستبطان للموروث الثقافي" ،ط ،2الريا�ض :مركز
الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية2009 ،م،
أي�ضا في �ضياع كثير من
�ص  239ـ  ،243كما �ساهم � ً
ُ
هذا التراث وهجرته� ،ضعف م�ؤ�س�سة الوقف ،ف�أخرجت
الأ�صول الموقوفة ـ خالف �شرط الواقف � -إلى جهات
غير معلومة.
( )9ه��ذا بالرغم من �أن بع�ض دور المخطوطات الغربية
ا�ستعانت منذ وق��ت مبكر (ق 18 - 17م) ببع�ض
المفهر�سين العرب الم�شارقة ،خا�صة من �سوريا ولبنان
لو�ضع فهار�س وك�شافات لمحتويات المكتبات� .أحمد
�شوقي بنبين :درا�سات في علم المخطوطات �ص .80
( )10ف�ه��ر���س م�خ�ط��وط��ات المكتبة العمومية ب�إ�ستانبول
"كتبخانة عمومي دفتري"� ،إ�ستانبول :محمود بك
مطبعة �سي1300 ،هـ� ،ص 227
( )11هكذا ورد العنوان على ط��رة الكتاب وعلى ال�صفح
الأي�سر من الورقة الأولى قبل فهر�س مو�ضوعاته.
( )12اب��ن �سباهي زادة ،محمد ب��ن علي ال�ب��رو��س��وي (ت
997هـ1589 /م)� ،أو�ضح الم�سالك �إلى معرفة البلدان
والممالك ،ط( ،2تحقيق) المهدي عيد الروا�ضية،
بيروت :دار الغرب الإ�سالمي2008 ،م.

ت�صحيح
ن�سبة
بع�ض
المخطوطات
الجغرافيّة
وكتب
الرَّحَّ الة
و�إعادتها
�إلى �أ�صْ حابها
(م�ؤ ّلفيها)

مقـــاالت

( )13ابن �سباهي زاده� :أو�ضح الم�سالك �ص 30
( )14توجد في مكتبة البودليان وحدها  16ن�سخة مخطوطة
من الكتاب ،ثالثٌ منها باللغة التركية ،انظر تف�صيالت
هذه الن�سخ عند :الغنيم ،عبد اهلل يو�سف :المخطوطات
الجغرافية في مكتبة البودليان "جامعة �أك�سفورد"،
لندن :مركز �أك�سفورد للدرا�سات الإ�سالمية2006 ،م،
�ص 342 -333
( )15حول ما وقع بين الدار�سين من اختالف في تحقيق ا�سم
م�ؤلف الخريدة انظر :الغنيم :المخطوطات الجغرافية
في مكتبة البودليان �ص 329
( )16المتبقي من الن�سخة يقابل في ن�شرة خريدة العجائب
(بيروت :المطبعة ال�شعبية) من �ص 217 - 41
( )17ورد في فهر�س مخطوطات المركز �أنها :ن�سخة تامة
كاملة .انظر :فهر�س مخطوطات مركز الملك في�صل
(الريا�ض :د .ت) ،مج� ،1ص .119
( )18وه��ذه الف�صول � -إ�ضافة لبقية ف�صل النباتات ـ هي:
ف�صل في البقول الكبار ،ف�صل في البقول ال�صغار،
ف�صل في ح�شائ�ش مختلفة ،ف�صل في البزور ،ف�صل
في خوا�ص الحيوانات ،ف�صل في حيوانات النعم ،ف�صل
خوا�ص �أجزاء �سباع الوحو�ش ،ف�صل في خوا�ص �أجزاء
�سباع الطيور ،ف�صل ف��ي خ�صائ�ص ال�ب�ل��دان .انظر
خريدة العجائب �ص  186ـ .217
(19) E. Blochet; Bibliotheque Nationale,
Catalogue Des Manuscrits Arabes, Paris,
1925. P 150.

وت��وج��د ن�سخة م���ص��ورة م��ن ال�ك�ت��اب محفوظة على
الميكروفيلم في مركز الملك في�صل برقم  5965ـ ف
( )20ان�ظ��ر الغنيم :المخطوطات الجغرافية ف��ي مكتبة
البودليان �ص  179ـ ،وانظر ن�شرة الكتاب :القاهرة:
مكتبة الكليات الأزهرية1974 ،م.
( )21فهر�س مخطوطات المكتبة ال�سليمية� ،إ�ستانبول :دار
ال�سعادة1311 ،هـ� ،ص 31
( )22ان �ظ��ر :ال�ق��رم��ان��ي� ،أح �م��د ب��ن يو�سف (ت 1019ه� �ـ/
1610م)� :أخ �ب��ار ال���دول و�آث� ��ار الأول ف��ي ال�ت��اري��خ.
(تحقيق) فهمي �سعد� ،أحمد حطيط .بيروت :عالم
الكتب1992 ،م.
( )23فهر�س الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية ،القاهرة:
مطبعة الأزه��ر1949 ،م ،308 :5 ،وانظر مطابقة �أول
المخطوط لما في تاريخ الطبري 6 :1

(24) Karabulut, Ali Riza; Kayseri Rasid Efendi
Kutuphanesindeki:
Yazmalar
Katologu,
Kayseri, 1982. P 205

را�سلت القائمين على الدار لمعرفة م�ستندهم في
وقد
ُ
ن�سبة الكتاب ،فكان ال��رد ب�أنهم اتك�أوا في ذلك على
ك�شف الظنون لحاجي خليفة!.
( )25رم�ضان �ش�شن :نوادر المخطوطات العربية في تركيا،
بيروت :دار الكتاب الجديد1982 ،م ،126 :3 .والغريب
�أن يحدد �ش�شن تاريخ الن�سخ في القرن التا�سع الهجري.
( )26الن�شرة ال�م��وج��ودة ال�ي��وم م��ن ك�ت��اب �أخ �ب��ار ال��زم��ان،
تمت له ب�صلة ،وقد ح�شد محقِّق
والمن�سوبة للم�سعودي ،ال ّ
الكتاب الأ�ستاذ عبد اهلل ال�صاوي (مقدمة تحقيق �أخبار
الزمان �ص  11ـ ُ )14جملة من الق�ضايا والمالحظات
التي ت�ؤ ِّكد عدم ن�سبته للم�سعودي ،ومع ذلك ن�س َب ُه �إليه.
والن�سخة التي اعتمد عليها في ن�شر الكتاب لي�ست �إال
ن�سخة من كتاب العجائب البن و�صيف �شاه المتوفى في
القرن ال�سابع الهجري .وانظر للمزيد حول كتاب �أخبار
الزمان :الغنيم :المخطوطات الجغرافية العربية �ص
.30
( )27ابن البيطار ،عبد اهلل بن �أحمد المالقي (ت 646هـ/
1248م) :الجامع لمفردات الأدوي ��ة والأغ��ذي��ة .دار
المدينة (د.ت)167 :1 ،
( )28انظر :الدرعي� ،أحمد بن َمحمد ـ بالفتح ـ بن نا�صر (ت
1129هـ1716 /م) :الرحلة النا�صرية ،طبعة حجرية،
فا�س1320 ،هـ1902 /م.
( )29فهر�س مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير
ب�صنعاء� ،إعداد� :أحمد عي�سوي ،محمد المليح .اليمن:
الهيئة العا ّمة للآثار ودور الكتب1978 ،م� ،ص 816
( )30ان �ظ��ر :ال��زرك �ل��ي ،خ�ي��ر ال��دي��ن :الأع �ل��ام "قامو�س
لأ��ش�ه��ر ال��رج��ال والن�ساء م��ن ال�ع��رب والم�ستعربين
والم�ست�شرقين"7 ،م ��ج ،ط  .6ب �ي��روت :دار العلم
للماليين1984 ،م ،182 :2 .وتوجد عدة ن�سخ مخطوطة
من الرحلة ،منها ثالث ن�سخ في الأمبروزيانا� ،أرقامها:
[(B 35L I، (809) b 553L II، (639) D 383L )159

 ،]Aون�سختان في جامعة ليدن /هولندا برقم
 ،]7094 (2), Or. 2600وفي مكتبة خدابخ�ش /بانكيبور
برقم [ ،]1115ومكتبة ر�ضا في رامبور [برقم ()4597
 ،]M /8981وقد طبعت الرحلة بعنوان "�سيرة الحب�شة"
بتحقيق مراد كامل عام 1958م.
[Or.
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)(31
W.
;Ahlwardt
Die
HandschriftenVerzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu
Berlin (Siebzehnter Bände), Berlin. 1893, p
395- 396

( )32انظر :حاجي خليفة ،م�صطفى بن عبد اهلل الق�سطنطيني
(ت 1067ه� �ـ1657 /م) ،ك�شف الظنون عن �أ�سامي
الكتب والفنون 2 ،مج ،بيروت ،دار الفكر1982 ،م:1 .
 363وفيه" :الب�صراوي" ،ون�سبته �إلى ب�صرى ال�شام،
الزركلي :الأعالم .236 :1
)(33
W.
;Ahlwardt
Die
HandschriftenVerzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu
Berlin (Siebzehnter Bände), Berlin. 1893, p
363- 365

( )34وعنه ن�سخة م�صورة بالميكروفيلم في مركز الوثائق
والمخطوطات بالجامعة الأردنية.
( )35والن�سخة المخطوطة تقابل الق�سم الأول والثاني من
الجزء الثالث من ن�شرة الكتاب ،تحقيق :يحيى عبارة،
دم�شق :وزارة الثقافة1978 ،م.

الم�صــادر والمراجع
−
−
−
−
−

−

بنبين� ،أحمد �شوقي :درا��س��ات في علم المخطوطات
والبحث الببليوغرافي .ط ،2مراك�ش :المطبعة الوطنية،
2004م� ،ص .244
ابن البيطار ،عبد اهلل بن �أحمد المالقي (ت 646هـ/
1248م) :الجامع لمفردات الأدوية والأغذية .دار المدينة
(د.ت).
ابن ُجنيد ،يحيى :الوقف وبنية المكتبة العربية "ا�ستبطان
للموروث الثقافي" ،ط ،2الريا�ض :مركز الملك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية2009 ،م.
�ودي ،محمد ب��ن محمد ال�صالح ال�ق�ي��روان� ّ�ي (ت
ال �ج� ّ
�ودي �إل ��ى ال �ح��ج �سنة
1362ه�� �ـ1943 /م) :رح �ل��ة ال��ج� ّ
1331هـ ،مخطوط لدى الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح (تون�س).
الجوماني� ،سعيد �ضامن :فهر�ست كتب خزانة التربة
الأ��ش��رف�ي��ة "درا�سة وتحقيق ون�شر" ،مجلة ت��راث�ي��ات،
القاهرة ،مركز تحقيق التراث بدار الكتب الم�صرية ،ع
 ،12يوليو 2008م� ،ص  71ـ .89
الدين يحيى بن �شاكر (ت 885هـ/
الج ْي َعان� ،شرف ِّ
ابن َ
ال�سنية ب�أ�سماء ال�ب�لاد الم�صر ّية،
1497م) :التُّحفة َّ
القاهرة :مكتبة الكليات الأزهرية1974 ،م.
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−
−
−

−
−
−
−

−
−

−
−
−

حاجي خليفة ،م�صطفى بن عبد اهلل الق�سطنطيني (ت
1067ه� �ـ1657 /م) :ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب
والفنون ،بيروت ،دار الفكر1982 ،م.
اليماني (ت 1071هـ/
مي ،الح�سن بن �أحمد بن �صالح
َ
ّ
الح ْي ّ
1661م)� :سيرة الحب�شة( ،تحقيق) مراد كامل ،القاهرة:
الهيئة العامة ل�ش�ؤون المطابع الأميرية1958 ،م.
اب��ن خ �ل��دون ،عبد الرحمن ب��ن محمد (ت 808ه��ـ/
1405م) :العبر وديوان المبتد�أ والخبر ،في �أيام العرب
والعجم والبربرَ ،ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكبر،
(تحقيق) مجموعة من الباحثين ب�إ�شراف �إبراهيم �شبوح،
تون�س :القيروان للن�شر 2006 ،ـ 2014م.
اب��ن ح��زم الأن��دل �� �س� ّ�ي ،علي ب��ن �أح �م��د (ت 456ه� �ـ/
1063م) :جمهرة �أن�ساب العرب( ،تحقيق) عبد ال�سالم
محمد هارون ،القاهرة :دار المعارف1962 ،م.
ال � ّدرع� ّ�ي� ،أحمد بن َمحمد ـ بالفتح ـ بن نا�صر (ت
1129ه �ـ1716 /م) :الرحلة النا�صرية ،طبعة حجرية،
فا�س1320 ،هـ1902 /م.
الزركلي ،خير الدين :الأعالم "قامو�س لأ�شهر الرجال
ّ
والن�ساء من العرب والم�ستعربين والم�ست�شرقين"7 ،مج،
ط  .6بيروت :دار العلم للماليين1984 ،م.
ابن �سباهي زادة ،محمد بن علي البرو�سوي (ت 997هـ/
1589م)� ،أو�ضح الم�سالك �إلى معرفة البلدان والممالك،
ط( ،2تحقيق) المهدي عيد الروا�ضية ،بيروت :دار الغرب
الإ�سالمي2008 ،م.
�ش ُّبوح� ،إبراهيم� :سج ٌّل قديم لمكتبة جامع القيروان،
مجلة معهد المخطوطات العربية ،القاهرة ،مج ،2ج،2
ربيع الثاني 1376هـ /نوفمبر 1956م.
ابن �ش َّداد ،محمد بن علي بن �إبراهيم (ت 684ه�ـ/
1285م) ،الأع �ل�اق الخطيرة ف��ي ذك��ر �أم� ��راء ال�شام
والجزيرة ،الجزء الثالث ،الق�سم الأول والثاني (تحقيق)
يحيى عبارة ،دم�شق :وزارة الثقافة1978 ،م.
�ش�شن ،رم�ضان :نوادر المخطوطات العربية في تركيا،
بيروت :دار الكتاب الجديد1982 ،م.
الطبري ،محمد بن جرير (ت 310هـ922 /م) ،تاريخ
ّ
الر�سل والملوك( ،تحقيـق) محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
القاهرة :دار المعارف1976 ،م.
الغنيم ،عبد اهلل يو�سف :المخطوطات الجغرافية في
مكتبة البودليان "جامعة �أك�سفورد" ،لندن :مركز �أك�سفورد
للدرا�سات الإ�سالمية2006 ،م.

ت�صحيح
ن�سبة
بع�ض
المخطوطات
الجغرافيّة
وكتب
الرَّحَّ الة
و�إعادتها
�إلى �أ�صْ حابها
(م�ؤ ّلفيها)

−
−
−
−
−
−
−

فهر�س الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية ،القاهرة:
مطبعة الأزهر1949 ،م.
فهر�س مخطوطات مركز الملك في�صل .الريا�ض :مركز
الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية (د .ت).
فهر�س مخطوطات المكتبة ال�سليمية� ،إ�ستانبول :دار
ال�سعادة1311 ،هـ.
فهر�س مخطوطات المكتبة العمومية ب�إ�ستانبول "كتبخانة
عمومي دفتري"� ،إ�ستانبول :محمود بك مطبعة �سي،
1300هـ.
فهر�س مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير
ب�صنعاء� ،إع��داد� :أحمد عي�سوي ،محمد المليح .اليمن:
الهيئة العا ّمة للآثار ودور الكتب1978 ،م.
القرماني� ،أحمد بن يو�سف (ت 1019ه �ـ1610 /م):
ّ
�أخبار الدول و�آثار الأول في التاريخ( .تحقيق) فهمي �سعد،
�أحمد حطيط .بيروت :عالم الكتب.1992 ،
الم�سعودي ،علي ب��ن الح�سين ب��ن علي (ت 346ه �ـ/
ّ
957م)� :أخبار ال� َّزم��ان َوم��ن �أب��اده الحدثان ،وعجائب
البلدان ،والغامر بالماء والعمران( ،تحقيق) عبد اهلل

ال�صاوي ،بيروت :دار الأندل�س (د.ت).
 −النديم� ،أب��و ال�ف��رج محمد ب��ن �إ�سحاق (ت 377ه �ـ/
987م) ،كتاب الفهر�ست( ،تحقيق) �أيمن ف�ؤاد �سيد4 ،
ق في 2مج ،م�ؤ�س�سة الفرقان للتراث الإ�سالمي ،لندن،
2009م.
�وردي ،عمر بن مظفر (ت 749ه �ـ1348 /م)،
 −اب��ن ال � ّ
خ��ري��دة العجائب وف��ري��دة ال�غ��رائ��ب ،ب �ي��روت :المطبعة
ال�شعبية1939 ،م.
الحموي (ت 626هـ1229 /م) :معجم
 −ياقوت بن عبد اهلل
ّ
الأدباء "�أو� :إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب"( ،تحقيق)
�إح�سان عبا�س ،بيروت :دار الغرب الإ�سالمي1993 ،م.
− E. Blochet; Bibliotheque Nationale, Catalogue
Des Manuscrits Arabes, Paris, 1925.
Karabulut, Ali Riza; Kayseri Rasid Efendi
Kutuphanesindeki: Yazmalar Katologu, Kayseri,
1982.

−

− W.
;Ahlwardt
Die
HandschriftenVerzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu
Berlin (Siebzehnter Bände), Berlin. 1893.
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حملة �أوريلي على مدينة الجزائر �سنة 1775م
من خالل مخطوط " الزهرة النائرة فيما جرى
في الجزائر حين �أغارت عليها جنود الكفرة" مع
تحقيق الجزء المتعلق بالحملة من مخطوط
حملة
�أوريلي
على
مدينة
الجزائر
�سنة
1775م

�أ .خيرالدين �سعيدي
قالمة -الجزائر

�آفاق الثقافة والتراث 171

مقدمة:

تُع ُّد مدينة الجزائر واحدة ِمن المدن المحورية في المتو�سط التي كان لها �ش�أن كبير في ت�سطير
� ُأ�س�س العالقات الدولية في المنطقة؛ ولم ي َّت�أت هذا الأم��ر لهذه المدينة ِمن ف��راغ ،و�إنَّما كان ذلك
ب�سبب االرتباط اال�سمي للجزائر مع واحدة ِمن الدول ذات ال�شَّ �أن في تلك الفترة ،ويتع َّلق الأمر بالدولة
العثمانية؛ �إذ �أ�صبحت الجزائر منذ �سنة (1519م) -تابعة ا�سم ًيا للدولة العثمانية ،وامتلكت الجزائر
ال�سنوي ٌة؛
بعد هذا ال َّتاريخ �أ�سطو ًال بحر ًّيا قو ًّيا �ساعدها في فر�ض نف�سها كقوة �إقليمية؛ تُدفع لها
ٌ
�ضرائب َّ
لل�سفن الأوربية بالمرور في المتو�سط وتوفير الحماية لها م َّمن قد يعتر�ض �سبيلها.
مقابل َّ�سماحها ُّ
�إ َّال � َّأن معظم ال��دول الأوروب�ي��ة لم تكن لتر�ضى عن هذا الأم��ر ،وكانت تدفع ما عليها من �إت��اوات
و�ضرائب وهي مكرهة؛ بما للجزائر ِمن ق َّوة تم ِّكنها ِمن تح�صيل �إتاواتها ب ُِ�س ُبلٍ ع� َّد ٍة ،لكن ما فتئت
الدول الأوروبية عامة ،و�إ�سبانيا وفرن�سا خا�ص ًة -ب�سبب الم�صالح الكبيرة في المنطقة -تتح ُّين الفر�ص
ع�ش القرا�صنة كما كانت تعرف في تلك الفترة((( ،وتج َّلى هذا الأمر في ٍ
المنا�سبة لالنق�ضا�ض على ِّ
عدد
ِمن الحمالت الأوربية التي ا�ستهدفت مدينة الجزائر على امتداد ثالثة قرون كاملة (18-15م) نك�ص
في غالبها الطرف الأوروبي على عقبيه ،ولم يكن من �أمرها �إ َّال �أن �أعطت تكاليف الحرب عن يد وهي
�صاغرة.
 .1الحمالت الأوروبية على مدينة الجزائر:

وقد غلب على ِّ
جل الحمالت الأوربية التُج َّهيز الحربي ب�أح�سن ما هو متوفر ِمن العتاد؛ بهدف �إخ�ضاع
هذه المدينة التي كثي ًرا ما اعتبرت �شوكة في حلق الدول الأوروبية ،وتج َّلى الحقد ال�صلبي على المدينة
في خا�صية قل تواجدها في التاريخ الأوروب��ي الو�سيط ،تم َّثل في تحالف العديد من الإم��ارات والدول
الأوروب�ي��ة التي كانت بينها �صراعات عميقة ت�صل حد التناحر فيما بينها ،وقد تجاوزت هذه الدول
هذا الأمر بغر�ض �إخ�ضاع الجزائرَّ ،
ولعل ِمن �أبرز الأمثلة على ذلك حملة الملكي الإ�سباني �شارل كان
) (Charles Quintعلى مدينة الجزائر �سنة 1541م والتي لم ُي�شهد لها مثيل ،ال من حيث عدد �سفنها
�إذ فاقت � 400سفينة من الأحجام المختلفة -وال ِمن حيث عدد جنودها ،بل ورد على ل�سان �صاحبالمخطوط الذي نحن ب�صدده قوله ..." :خُ ِّيل لأهل الجزائر حين طلعت هذه العمارة �أنَّها جب ٌل ُ�س ِّي َر في
البحر ،وحين �أر�ست بذلك الجون خُ ِّي َل لهم � َّأن جب ًال ا�ستقر هنالك ،وح�صلت بذلك �صيحة عظيمة لأهل
(1) Ernest Mercier: L’Algérie et les questions algérienne étude historique statistique et économique,
Challamel Ainé éditeur libraire algérienne et colonial, Paris, 1883, P01.
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الجزائر؛ لأنَّهم لم يروا مثل هذه العمارة �سابقا "(((...وقادها الملك الإ�سباني �شارلكان بنف�سه كما
�صرح بذلك �صاحب المخطوط(((؛ لأهميتها في ترجيح موازين القوى الإقليمية((( ،،وقد تحالفت في
هذه الحملة ك َّل ِمن الق َّوة اال�سبانية والهولندية والعديد ِمن الإمارات االيطالية((( ،وهذه الحملة كمثيلتها
من الحمالت الأوروبية على مدينة الجزائر -كما �سي�أتي -باءت بف�شل كبير وخذالن عظيم؛ ب�سبب ح�سن

تحقيق المخطوطات

((( محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيالني :الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين �أغارت عليها حنود الكفرة،
مخطوط [ م(�أ)]18/
((( نف�سه[ :م(�أ)]20/
((( لمزيد تف�صيل حول هذه الحملة والآثار المترتبة عنها ينظر:
 �صالح حيمر  :التحالف الأوروب��ي �ضد الجزائر �سنة  1541وت�أثيراته الدولية والإقليمية،ر�سالة ماج�ستير غيرمن�شورة ،جامعة الحاج لخ�ضر باتنة2007-2006 ،م.
 موالي بلحمي�سي  :غارة �شارل الخام�س على مدينة الجزائر( )1541/948بين الم�صادر الإ�سالمية والم�صادرالغربية ،مجلة الأ�صالة ،العدد الثامن ،ماي -جوان  ،1972الجزائر ،من�شورات وزارة التعليم الأ�صلي وال�ش�ؤون
الدينية� ،ص� -ص .111-91
	�أحمد توفيق المدني :حرب الثالثمائة �سنة بين الجزائر و�إ�سبانيا،ط الأولى ،الجزائر ،دار الب�صائر.271-2007،261، محمد بن �أحمد �أبي را�س النا�صر :عجائب الأ�سفار ولطائف الأخبار ،ج� ،1ص� ،ص .164 ،163 جون ب وولف  :الجزائر و�أوروبا ،ترجمة وتعليق �أبو القا�سم �سعد اهلل ،عالم المعرفة ،الجزائر2009 ،م� ،ص-�ص.60 -56
((( انظر تف�صل هذا التحالف في :
 �صالح حيمر  :التحالف الأوروبي �ضد الجزائر �سنة  1541وت�أثيراته الدولية والإقليمية. موالي بلحمي�سي  :غارة �شارل الخام�س على مدينة الجزائر( )1541/948بين الم�صادر الإ�سالمية والم�صادرالغربية ،مجلة الأ�صالة ،العدد الثامن ،ماي -جوان  1972م ،الجزائر ،من�شورات وزارة التعليم الأ�صلي وال�ش�ؤون
الدينية� ،ص .111-91
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ريحا عا�صفًا �أتت
تدبير ح�سن �آغا((( ِمن جهة ومن جهة ثانية بتوفيق من اهلل الذي �سخَّ ر لأهل الجزائر ً
على �أجفان العد ّو ،وانقلب �أهل الجزائر بنعمة ِمن اهلل لم يم�س�سهم ُ�سو ٌء ،بل وغنموا ما عطب ِمن �أجفان
ريح عاتي ٍة.
النَّ�صارى ب�سبب ما �أ�صابهم من ٍ
وحملة الملك الإ�سباني �شارل كانت واحدة ِمن حمالت ع َّدة �سعت جميعها لل َّتخل�ص ِمن �سطوة مدينة
أي�ضا على مدينة الجزائر
الجزائر على الجزء الجنوبي من حو�ض المتو�سط ،ولع َّل ِمن �أهم الحمالت � ً
الحملة الإنجليزية على مدينة الجزائر �سنة (1071هـ1660/م) في فترة حكم رم�ضان بلوك با�شي(((،
والحملتين الفرن�سيتين على مدينة الجزائر �سنتي (1683م)ـ و(1684م)ـ ،وقد نجح في الثانية ح�سن
ميزومورطو في فر�ض �شروطه على َّ
الفرن�سي المنهزم ،وتحميله تبعات خ�سائر الحرب على
الطرف
ّ
الجانب الفرن�سي المعتدي� ،إ�ضافة �إلى العديد ِمن الحمالت الأوروبية الأخرى التي ذكرتها ُكتب التاريخ.
و التي تعنينا نحن ِمن هذه الحمالت هي الحملة الإ�سبانية على مدينة الجزائر �سنة (1775م) ،والتي
تولى قيادتها القائد �أوريلي ()O’Reillyوهذه الحملة ِمن �أكبر و�أ�شهر الحمالت الأوروبية على مدينة
الجزائرُ ،
ول�شهر ِتها و�أهميتها فقد خُ َّ�صت بالعديد ِمن البحوث والكتابات ،ونحن في هذا المقام نريد �أن
نبرز واحدة من الكتابات النَّادرة حول هذه الواقعة ،لواحد من علماء الجزائر الذين عاي�شوا هذه الواقعة
حج ٌة
بل وكانوا م َّمن �شارك فيها ،وكما قد قيل "�أنَّه �إذا ح�ضر الماء بطل التيمم" ف�إن ح�ضور َمن �شهد َّ
لزاما �-إن وجد �صاد ًقا في �شهادته -تقديم روايته على غيره م َّمن لم يك ِمن
على من لم ي�شهد ،وكان ً
ال�شَّ اهدين.
((( يرجع �أ�صل ح�سن �آغا �إلى جزيرة �سردينيا ،الحظ عليه خير الدين �صفات القائد المتفاني فق َّربه �إليه وجعله من
خا�صته ،وقع "ح�سن �آغا" في �أ�سر �أحد �سفن خير الدين عندما كان �صغي ًرا فكان من ن�صيب "خير الدين" عند توزيع
الغنائم ،فكفَله الأخير وجعله ك�أحد �أبنائه ،خلف "ح�سن �آغا" "خيرالدين با�شا" ب�شكل م�ؤقت �سنة (939هـ1532 /مـ)
�صد حملة �شارل كان �سنة(948ه1541/مـ) ُع ِّين َمن طرف الباب العالي ب�شكل نهائي في من�صب حاكم
وبعد نجاحه في ِّ
�إيالة الجزائر ،توفي "ح�سن �آغا" في �شهر رم�ضان من �سنة (952ه1545/م �ـ) وخلفه "ح�سن با�شا بن خير الدين"
للتف�صل �أكثر حول "ح�سن �آغا" انظر:
 ح�سين بن رجب �شاو�ش بن المفتي  :تقيدات ابن المفتي في تاريخ با�شاوات الجزائر وعلماءها ،جمعها واعتنى بها،فار�س كعوان،ط الأولى 2009،م ،العلمة ،الجزائر ،بيت الحكمة� ،ص.39
 زامباروا :معجم الأن�ساب والأ�سرات الحاكمة في التاريخ الإ�سالمي ،تر زكي محمد ح�سن و�آخرون ،د -ط ، ،بيروت،لبنان ،دار الرائد العربي 1980،م� ،ص .126
نموذجا ،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة،
 فار�س كعوان  :النظام العثماني والفئات االجتماعية في الجزائر الكراغلةً
جامعة منتوري ق�سنطينة 2005-2004 ،م� ،ص .17
 �صالح حيمر  :التحالف الأوروبي �ضد الجزائر �سنة  1541وت�أثيراته الدولية والإقليمية� ،ص .65De Grammont : Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), Ernest Leroux Editeur, Paris,
1887, P56.

-

Diego de Haèdo : Histoire des rois d’Alger, P67.

-

((( عبد الرحمن الجياللي :تاريخ الجزائر العام ،ج� ،3ص� ،ص .162 ،160
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وبين �أيدينا اليوم مخطوط لعالم ِمن علماء الجزائري خالل العهد العثماني تناول فيه �صاحب
مجموعة من الحمالت الأوروب �ي��ة على مدينة الجزائر على ام�ت��داد ثالثة ق��رون ،وق��د و�ضع �صاحب
المخطوط م�صنَّفه بطلب من الباي "مح َّمد باي الكبير " ،وقد كان ك ّل ِمن �صاحب المخطوط والباي
"مح َّمد باي الكبير "من الم�شاركين في �إحدى �أهم المعارك التي ا�ستهدفت رد حملة (�أوريلي) على
مدينة الجزائر �سنة (1775م).
وقبل �أن نتع َّر�ض للجزء ال ُمحقَّق ِمن المخطوط ،والذي يتناول �سير هذه الحملة وكيف واجهت الجزائر
هذه الحملة وجب ال َّتكلم عن �صاحب المخطوط وع�صره وما م َّيز ن�سخ المخطوط التي بين �أيدينا.

تحقيق المخطوطات

�سخ المخطوط
 .1التعريف ب�صاحب المخطوط� :صاحب المخطوط الذي بين �أيدينا ما هو موجو ٌد في ُن ِ
هو [مح َّمد بن مح َّمد بن عبد الرحمان بن ُرق ّية ال ّتلم�ساني دا ًرا ومن�ش ًئا[ في هذا الجزء ِمن ال َّتعريف
ٌ
ومو�ضع ِ
ت َّتفق النُّ�سخ الأربع التي بين �أيديناِ ،
مرتبط بكالم �صاحب المخطوط عن
الخالف بين النُّ�سخ
�أ�صله ففي النُّ�سخة(�أ) ُكتبت "الجزائري �أ�ص ًال "((( �أ ّما في النُ�سخ (ب)((( و(ج)( ((1و(ر)( ((1ف ُكتبت
"الجديري �أ�ص ًال " ،وهي الأ�ص ُّح ح�سب اعتقادنا �إذ � َّإن �صاحب المخطوط �أراد �أن ُيظهر تجذُّره في
ُّ
مدينة تلم�سان وت� ُّأ�ص َله فيها ،وهذا عك�س ما ذهب �إليه الم�ؤرخ الفرن�سي برنيي ( )Bresnirفي ترجمته
وال�صحيح
للواقعة التا�سعة ِمن الكتاب في المجلة الأفريقية( ((1بحيث ترجم الجديري بـ(ّ ،)d’Agadir
� ّأن �صاحب المخطوط َق�صد بالجديري مدينة "�أجادير" �أو"�أقادير" كما تكتبها بع�ض الم�صادر ،وهي
المدينة القديمة ِمن تلم�سان اذ كانت مدينة تلم�سان في القديم عبارة عن مدينتين متجاورتين تُعرف
القديمة با�سم "�أجادير" با�سم "تافرازت"( ،((1ولي�س مدينة �أغادير المغربية ،كما ذهب �إلى ذلك
(برنيي)( ،((1و�صحيح ترجمة الجديري �إلى الفرن�سية ما ترجمه (�ألفون�س رو�سو) �سنة (1841م) بقوله:
"  ،((1("…el-Tschadiri-وذكر خير الدين ال ّزركلي في كتاب "الأعالم" تعريف جِ ُّد موجز ل�صاحب
المخطوط نقله عن "بروكلمان" جاء فيه..":مح َّمد بن مح َّمد بن عبد ال َّرحمان ال َّتلم�ساني م�ؤرخ له
((( المخطوط (�أ)�،ص.47
((( المخطوط (ب)� ،ص.16
( ((1المخطوط (ج)� ،ص.3
( ((1الن�سخة(ر)� ،ص.198

(12) BRESNIR.J:Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, REVUE AFRICAINE, ANNEE1864, N°8,

( ((1ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي  :معجم البلدان،د-ط  ،بيروت ،لبنان ،دار �صادر 1997 ،م ،ج،2
�ص.44

(14) 14- - BRESNIR.J:Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, REVUE AFRICAINE, ANNEE1864, N°8,
P 345.
15- - Alphonse Rousseau: Chroniques de la régence d’Alger, Traduites d’un manuscrit arabe intitulé
"EL-ZOHRAT-EL-NAYERAT", IMPRIMERIE DU GOVROMENT, ALGER,ANNEE1841,P198.
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ال َّزهرة النَّيرة"( ،((1كما حاول الأ�ستاذ "نا�صر ال ّدين �سعيدوني" و�ضع ترجمة ل�صاحب المخطوط فلم
"الجياللي"(- ((1قد يكون مجرد خط�أ
"الجيالني" �إلى
تزد عن ع�شرة �أ�سطرٍ وجاء فيها خط�أ بتحريف
ّ
ّ
مطبعي -فقال الأ�ستاذ �سعيدوني في ترجمته":مح َّمد بن عبد الرحمن الجياللي بن رق ّية التلم�ساني�،أو
مح َّمد بن مح َّمد بن عبد الرحمان بن مح َّمد ال ُيعرف �شيء عن حياته �سوى �أنَّه عا�ش في نهاية القرن
(((1
الثامن ع�شر ميالدي ،وتوفي بعد �سنة 1194هـ1780/م"...
وف�ي�م��ا ي�خ�� ُّ��ص �سنة وف��ات��ه ،ف�ق��د ا َّت �ف��ق �أغ �ل��ب م��ن ت��رج��م ل�صاحب ال�م�خ�ط��وط �أ ّن �ه��ا ك��ان��ت بعد
الظن � ّأن �سنة وفاة
(1780م1194/ه �ـ)؛ �أي بعد االنتهاء من و�ضع مخطوط [ال ّزهرة النّائرة] ،وغالب ّ
�صاحب المخطوط مح َّمد بن مح َّمد بن عبد الرحمان ال َّتلم�ساني كانت بعد ذلك بكثير ،وبالتحديد تكون
وفاته بعد �سنة (1222هـ 1807/م) ،وهو تاريخ �آخر الدايات الذين دونهم في قائمة و�ضعها في ذكر
ح َّكام الجزائر �أثبتها له بع�ض النَّقلة مثل "الآغا بن عودة المزاري " في كتابه "طلوع �سعد ال�سعود "،
أي�ضا في ترجمة (�ألفون�س رو�سو) المخطوط �إلى اللغة الفرن�سية �سنة (1841م)
وهذه القائمة موجودة � ً
لكنها غير موجودة في الن�سخ المخطوطة التي بين �أيدينا ،لكن هذا ال يمنع وجدها فع ًال.
 .2ع�صر �صاحب المخطوط :تم َّيز ع�صر �صاحب المخطوط بالكثير ِمن المتغيرات التي كان
لها �ش�أن كبير في مو�ضوع المخطوط ال��ذي بين �أيدينا ،ويتج َّلى هذا الأم��ر في العديد ِمن الجوانب
َّ
لعل من بين �أهمها الجانب ال�سيا�سية ،فقد عا�صر �صاحب مخطوط "الزهرة النائرة فيما جرى في
الجزائر حين �أغارت عليها جنود الكفرة" ابن رقية ال َّتلم�ساني ع�صر ال َّدايات كما ي َّت�ضح ذلك ِمن خالل
ال�سيا�سية ِمن تاريخ الجزائر تمت ُّد على طول م َّدة زمنية
مخطوط "الزهرة النائرة" ،وهذه المرحلة ِّ
تتجاوز القرن والنَّ�صف ،وقد تم َّيز عهد ال َّدايات على عك�س عهد الآغ��اوات -ال�سابق له -باال�ستقرار
ال�سلطة ،بخا�صة في عهد "مح َّمد عثمان با�شا" كما �شهدت فترة حكم "مح َّمد
النّ�سبي في �أعلى هرم ُّ
عثمان با�شا" حملتين بحر َّيتين على مدينة الجزائر ،كانت �أُولهما تحمل الراية الدنمركية وبقيادة كا�س
(� )Cassسنة(1184هـ1770/م) والثانية منهما هي الحملة التي قادها �أوريلي على مدينة الجزائر
�سنة(1775م1189/هـ) وهي المعنية بال َّتحقيق ِمن المخطوط الذي بين �أيدينا.
�أ َّم��ا ع�صر �صاحب المخطوط ِم��ن النَّاحية ال ّدبلوما�سية فقد ارتبطت الجزائر مع معظم ال� ّدول
ال�سلم؛ بما يكفل لل ّدول الأوروب�ي��ة عدم وق��وع �سفنها تحت �أ�سر رج��ال البحر ِمن
الأوروب�ي��ة بعالقات ّ
الأ�سطول الجزائري(.((1
( ((1خيرالدين الزر كلي :الأعالم  ،ط ، 15بيروت ،لبنان ،دار العلم للماليين،2002 ،ج�،7ص. 69
( ((1نا�صر الدين �سعيدوني  :من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب الإ�سالمي،د-ط ،بيروت  ،لبنان ،دار الغرب
الإ�سالمي 1999م ،ج� ،1ص.425
( ((1نف�سه:ج� ،1ص. 425
( ((1جون  -ب -وولف  :الجزائر و�أوروبا� ،ص .413

�آفاق الثقافة والتراث 177

حملة
�أوريلي
على
مدينة
الجزائر
�سنة
1775م

�سائدا في الجزائر في ع�صر �صاحب المخطوط �شهد
وعلى العموم فالو�ضع ال�سيا�سي الذي كان ً
ا�ستقرار ن�سب ًيا؛ �ساعد على تهيئة الأر�ضية لظهور بوادر لحركية ثقافية وا�سعة في الجزائر كان ِمن
ثمارها المخطوط الذي بين �أيدينا.
 .3و�صف ن�سخ المخطوط :اعتمدنا في تحقيق النَّ�ص الذي بين �أيدينا من مخطوط "الزهرة النائرة
ن�سخ:
فيما جرى في الجزائر حين �أغارت عليها جنود الكفرة" لمحمد بن رقية التلم�ساني على خم�س ٍ
ٍ
خالف بين
اثنتان منها كانت �أ�سا�سية ،والثالثة الأخرى ثانوية ُعدنا �إليهما بالخ�صو�ص عند وجود �أي
النّ�سختين الأُولتين.

تحقيق المخطوطات

الن�سخة الأول��ى :وهي التي اعتمدناها ك�أ�صل �أ َّول لعملية ال َّتحقيق ،وهي موجودة حال ًيا بالمكتبة
الوطنية الجزائرية ،وتحمل رقم  ،2603ولع ّلها هي نف�سها التي تح َّدث عنها الأ�ستاذ �سليم بابا عمر(،((2
مق�سمة �إلى �صفحتين�،أي ما ُمجمله ثمانٍ
أربع
َ
تقع هذه النُّ�سخة في كرا�س ٍة ِمن � ٍ
وع�شرين ورق ٍة ،ك ّل ورقة َّ
وبقلم
و� َ
أربعين �صفح ٍة من الحجم ال�صغير ويوجد ترقي ٌم ب�أعلى ك ّل ورقة من جهة الي�سار بخط النا�سخ ٍ
أي�ضا في تدوين ال�سنوات في متن المخطوط ،يوجد ِّ
بكل �صفح ٍة ِمن �صفحات المخطوط
�أحمرٍ ا�ستعمل � ً
وال�صفحة ال َّثانية بها �ست َة ع�ش َر
ال�صفحة الأولى التي بها اثنا ع�شر �سط ًراَّ ،
�سبع َة ع�شر �سط ًرا ،ما عدا َّ
بمداد � ٍ
ٍ
أ�سود ،وقد رمزنا لهذه النّ�سخة ِمن المخطوط
�سط ًرا .مكتوبة بخط مغاربي �صعب القراءة خُ َّط
بالحرف(�أ) تميزا لها عن غيرها.
الن�سخة الثانية :وهي بدورها موجودة بالمكتبة الوطنية تحت رقم  ،1626وتقع بدورها في كرا�س ٍة ِمن
ال�صفحة الأولى باللُّغة الفرن�سية ما معناه � ّأن الكرا�سة
ع�شر ِة �أوراقٍ ِمن الحجم
المتو�سطُ ،ك ِتب على ِظهر َّ
ِّ
أي�ضا زمن نقلها وتاريخ االنتهاء ِمن تدوين المخطوط و ُكتب � َّأن ذلك
تحتوي على 16ورق ٍة ،و ُكتب عليها � ً
كان في يوم 11جمادى الثانية �سنة1194هـ.
و ُيوجد بك ّل �صفحة ِمن �صفحات المخطوط ت�سع َة ع�شر �سط ًرا ،وفي ِّ
كل �سطرٍ منها ما بين 22-18
مغربي جميلٍ
كلمة� ،أ َّما في ال�صفحة الأولى ف ُيوجد �ست َة ع�شر �سط ًراُ .كتب ن�ص هذا المخطوط بخط
ٍّ
�أقرب ما يكون �إلى ِّ
الخط الأندل�سي ،وهي التي اعتمدها (�ألفون�س رو�سو) في ترجمته للمخطوط ،وهو
الذي قام بتقدم هذه الن�سخة من المخطوط للمكتبة الوطنية الجزائرية �إ ّبان االحتالل الفرن�سي كما ُذ ِك َر
ذلك في المجلة الأفريقية( .((2رمزنا لهذه الن�سخة من المخطوط بالحرف(ب).
و�أ َّم��ا النَّ�سخ الثالث الباقية فمنها ترجمتان فرن�سيتان� ،إحداهما ترجمة كاملة لنَّ�ص المخطوط
ٍ
لجزء ِمن المخطوط ،وبال َّتحديد ترجمة للواقعة ال َّتا�سعة ِمن المخطوط ،وهو الجزء
وال ّثانية ترجمة
الدرا�سة كما توجد ن�سخة �أخرى ُن�شرت في مجلة تاريخ وح�ضارة المغرب ،وهذا
المعني بال َّتحقيق في هذه ِّ
تف�صيل ومم ِّيزات ك ّل نُّ�سخة ِمن ال َّثالث الباقين:
( ((2انظر مجلة تاريخ وح�ضارة المغرب ،كلية الآدب ،العدد الثالث ،يوليو ،1967،الجزائر� ،ص.2

(21) BRESNIR.J:Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, Op.cit, p334.
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الن�سخة الثالثة  :هي الن�سخة التي ن�شرها �ألفون�س رو�سو� ) )Alphonse Rousseauسنة1841م في
الجزائر ،وقد قام بعنونة الن�ص الذي ترجمه بـحوليات �إيالة الجزائر �أو(chroniques de la Régence
ن�ص المخطوط في �199صفحة ،متبوعة ب� 20صفحة على �شكل ُملحقٍ  ،ولم يخ ُل
 ،،)d’Algerوقد تُرجم ّ
(((2
الكتاب ِمن تهمي�شات المترجم وتعليقاته  ،وقد رمزنا لهذه النُّ�سخة من المخطوط بالرمز(ر) ن�سبة
ل َمن قام بترجمتها (رو�سو �ألفون�س).
ن�ص ترجم ٍة للواقعة ال َّتا�سعة �أي حملة �أوريلي ( )O’Reillyعلى عهد "عثمان
النُّ�سخة الرابعة :وهو ُّ
با�شا " �سنة (1189هـ1775/م) ،وقد ُن�شرت هذه الترجمة في المجلة الأفريقية �سنة 1864م تحت عنوان
 indigène de l’expédition D’O’REILLY Récitن�شرها برنيي ( ،)BRESNIRوقد رمزنا لهذه
النُّ�سخة بالرمز(ن).
النُّ�سخة الخام�سة :وهي ن�سخة ِمن المخطوط ُن�شرت في مجلة "تاريخ وح�ضارة المغرب" من طرف
الأ�ستاذ �سليم بابا عمر ،وذلك �سنة (1967م) �إ َّال � َّأن الأ�ستاذ لم يهتم بال َّتحقيق بقدر اهتمامه ببعث
ونَّ�شر هذا التراث فقط ،وقد رمزنا لهذه النُّ�سخة بالرمز(�س) ن�سبة ال�سم الأ�ستاذ �سليم بابا عمر.
وفيما يلي النَّ�ص ال ُمحقَّق ِم��ن مخطوط "الزهرة النَّائرة" وه��ذا ال�ج��زء كما م� َّر متعل ٌق بحملة
(�أوريلي) على مدينة الجزائر �سنة (1775م).

(22) Alphonse Rousseau : Op. Cit. P, P 37, 38,41.
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الملحق الأول :الورقة الأولى من المخطوط (�أ)
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الملحق الثاني :الورقة الأخيرة من المخطوط (�أ)
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الملحق الثالث :الورقة الأولى من المخطوط (ب)
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الملحق الرابع :الورقة الأخيرة من المخطوط (ب)
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الن�ص المُ َّ
َّ
حقق ِمن مخطوط
َّ
"الزهرة ال َّنائرة فيما جرى في الجزائر حين �أغارت عليها جنود الكفرة"
الجيالني بن رق َّية ِ ّ
الجديري
لم�ساني
الت
الرحمن
لمحمد بن
ُّ
َّ
َّ
محمد بن عبد َّ
ُّ
ُّ
الواقعة التا�سعة

(((2

تحقيق المخطوطات

وثمانين ومائ ٍة و� ٍ
ربيع ال َّثاني في
ألف [ ،]1775يوم االثنين،
وفي �سنة  1189ت�سع ٍة
ُ
َ
الثامن والع�شرون من ٍ
ِرت ب�أنَّها كانت
�إمارة "مح َّمد با�شا المكروي( ،"((2وعند ال َّزوال جاءت بالندرة( ((2متاع دينمرك(كذا) خُ ب ُ
دخلت َمر�سى من مرا�سي �إ�سبانيا ،وبها كانت �أكثر عمارة الإ�سبانيول ،وجعلت �سبب دخولي �إليها لأخذ
( ((2تُع ُّد هذه الحملة ِمن �أ�شهر الحمالت الأوروبية على مدينة الجزائر؛ حيث ح�شد لها الملك اال�سباني عمارة كبيرة
فار�س وخم�سمائ ِة ٍ
مركب من ِ�ضمنها ع�شرين بارجة ،ومثلها من المدمرات
قوامها ثالثة وع�شرون �ألف رجلٍ منهمَ � :
ألف ٍ
وثالثمائة و�أربع و�أربعين باخرة �شحن مز ّودة بمائة مدفع .للتف�صيل �أكثر انظر:
 �أحمد ال�شريف الزهار :مذكرات نقيب �أ�شراف الجزائر� ،ص� -ص .44 -41 الآغا بن عودة المزاري :طلوع �سعد ال�سعود ،ج� ،1ص.258 عبد الرحمن الجياللي :تاريخ الجزائر العام ،ج.3 �أحمد توفيق المدني :حرب الثالثمائة �سنة بين الجزائر و�إ�سبانيا� ،ص �صالح زهر الدين :مو�سوعة المعارك العربية من الفتح �إلى غاية ،1968ت م�صطفى الطال�س و ريا�ض تقي الدين،طالأولى  ،بيروت ،لبنان’ ،دار الندوة الجديدة� ،2000،ص� -ص .287-281
Devoulx A : Expédition d’O’Reilly d’après du document turc, in R-A (1858) volume N°03, PP 436-441.

-

Bresnier L-J : Récrit indigène de l’Expédition d’O’Reilly, in R-A (1864) N°46, Année 8, PP 334-346.

-

( ((2هو محمد عثمان با�شا تولى الحكم خلفا للداي بو�صباع �سنة (1179ه1765/م�ـ) ا�شتهر بعدله و�إن�صافه والتزامه
بالأحكام ال�شرعية وحبه للجهاد ،وزهده في الدنيا ،قام ببناء العديد من الأبراج في مدينة الجزائر لر�صد تحركات
الن�صارى ،كان له ال�سبق في �صناعة اللنجور الذي ا�ستطاع بف�ضله رد جميع الحمالت الأوروبية على مدينة الجزائر
في فترة حكمه� ،أو�صى للحكم من بعده لح�سن الخزناجي ،توفي ليلة الثالثاء العا�شر من ذي القعدة �سنة(1205مـ)
للتف�صيل �أكثر انظر:
 �أحمد ال�شريف الزهار :الم�صدر نف�سه� ،ص� -ص .38-36 عبد الرحمن الجياللي :تاريخ الجزائر العام ،ج� ،3ص .235 �أحمد توفيق المدني :محمد عثمان با�شا داي الجزائر(� ،)1791/1766ص� ،ص . 154،119،102،101( ((2يق�صد �سفن الق�صف المدفعي .
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الماء وقلت لهم�" :أنَّي كنت بالجزائر ،فجاء الخبر �إلى الجزائر ب� َّأن عمارة الإ�سبانيول قادم ٌة �إليها ،فمن
�ساعتي �أخرجوني من المر�سى ،ولم يتركوني �إلى �أن �آخذ الماء ،وال ِّر ُيح خ َّلفني �إلى هذا المكان و�أنا قا�ص ٌد
�ست �ساعات( ((2تُربط �سفينتُك وال
�إلى مر�سيليا" ف�أر�سلني كبيرهم �إلى �أن �آخذ الماء ،وال نمكث �أكثر ِمن ِّ
غدا �أو بعد ٍ
غد ،و ق�صدنا �إلى البربريا( ،"((2و�س�ألوني
تُترك تم�شي قبل �أن تخرج عمارتنا؛ لأنَّنا خارجون ً
عن �أحوال الجزائر ف�أخبرتهم " :ب� َّأن �أهل الجزائر من َّب ُهون(كذا) �إلى ا�ستعدادهم ،وح�شدوا مائة � ٍ
ألف
�أو �أكثر ،وهم ُم�شْ َت ِغ ُلون بجمع الع�ساكر وتح�صين �سواحلهم" .فبذلك � ِأمنُوني وتركوني �أن �أخرج ،والآن
لل�سفر ،وهذا اليوم هو اليوم الخام�س ِمن وقت خروجي
جئتكم؛ ل َّأن �أخبركم ب� َّأن العمارة موجودة مه َّي�أَ ٌة َّ
ِمن ال َمر�سى ،و�أنا �أخبرتكم بما هو الواقع وال ب َّد �أن �أ�سافر لآن؛ ل َّأن �سفائن الإ�سبنيول �إذا وجدوني بهذا
ون.
المحل(� ((2أو بقربه لطلبوني؛ لأنَّهم ُي ْم ُ�سون هنا �أو ُي ْ�صب ُِح َ
وبعده "مح َّمد با�شا" بعث �إلى �صالح باي(� ((2صاحب ناحية ال�شَّ رق؛ لأنَّه كان ن َّبهه �أن ال يفارق ناحي َة
حمزة( ،((3بحيث يقدر �أن ي�أتي �إلى الجزائر في يومين �أو ثالثة؛ �إذا �أمرناه بالقدوم �إلينا ،وكذلك باي
ناحية تطرة( ،((3وكذلك بعث �إلى خليفة ناحية الغرب [ل َّأن الباي]( ((3كان م�شتغ ًال بحفظ ناحية ُم�ستغانم،
معتر�ضا بجهة وهران؛ �إذ �شاع ب� َّأن اللعين �أراد �أن يبعث جماعة من ع�سكر وهران �إلى الجزائر
أي�ضا كان
و� ً
ً
( ((2لعل من الأجدر القول "وال تمكث �أكثر من �ست �ساعات و�إال تربط �سفينتك وال تترك تم�شي".
( ((2يق�صد بها في العهد العثماني الجزائر عامة وبالخ�صو�ص ال�سواحل ال�شرقية منها �أو ما يعرف بالقبائل.
(� ((2أي المقام .
( ((2ولد في مدينة �أزمير التركية �سنة 1739م ،عا�ش �سنواته الأول��ى في مدينته ثم انتقل منها �إلى مدينة الجزائر
ب�سبب قيامه عن طريق الخط�أ بقتل �أحد �أقاربه� ،إلتحق في الجزائر بالجي�ش الإنك�شاري ف�أر�سل في �إحدى المرات �إلى
ق�سنطينة فبرزت �شخ�صيته الحربية و�شجاعته القتالية في حملة الباي زرق عيونه على تون�س ،تزوج بابنة �أحمد القلي
باي ق�سنطينة ،فقربه �إليه وعينه قائدا في منطقة الأورا�س �سنة  1762ثم ا�ستدعاه �أحمد القلي ليعين في من�صب خليفة
الداي ،وبعد وفاة �أحمد القلي عين �صالح باي مكانه �سنة  1771ا�ستمر في �شغل من�صبه لمدة � 22سنة ا�شتهر فيها
ب�سيرة ح�سنة و�سيا�سة م�ستح�سنة ،كما يرجع �إليه الف�ضل في ت�شييد العديد من المنجزات كمدر�سة الكتاني وقنطرة
ق�سنطينة وغيرها من الحمامات والبنايات ،اغتيل على يد بوحنك �سنة( .)1792/1207انظر:
 محمد بن �صالح العنتري :فريدة من�سية في حال دخول الترك بالد ق�سنطينة وا�ستالئهم على �أوطانهم� ،ص� -ص.85-75
 �أحمد ال�شريف الزهار :مذكرات نفيب �أ�شراف الجزائر� ،ص� -ص .88-86 نا�صر الدين �سعيدوني :ورقات جزائرية في العهد العثماني� ،ص� -صCher Bonneau M-A : Constantine et ses antiquités trait de nouvelles annales des voyages, Février
1857, Imprime porthumot, Paris, P39.
Dournon A : kitàb tarika qosàntina, par EL hadj Ahmad El mobàrke,in R-A, Volume 57, 1913, P296-301.

( ((3هي مدينة البويرة حاليا.
( ((3في (�س) طتيرة وال�صحيح التيطري.
(� ((3سقطت من(�أ) و (ب) و�أوردها في(�س).
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في البر ،ور َّبما يتم َّكن ِمن ناحية تلم�سان �أو ناحية مع�سكر �أو م�ستغانم( ،((3ولم يكن الباي هنالك فلأجل
ذلك لم ي�أت الباي بنف�سه ،بل �أقام خليفته مقامه؛ ل َّأن الخليفة كان ذا �شجاع ٍة ،عارفًا بمكائد الحرب،
ومقتح ًما لأهواله� ،شدي ُد الب�أ�س له جر�أ ٌة على الإقدام على العد ِّو ،يقدم بنف�سه ،يفعل به في يومه ما لم
يفعله به �أم�سه� ،صاب ًرا للمقادر لكونه رج ٌل �شاط ٌر كما قال ال�شاعر:
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ك�����م�����ي ح���������رب ي���������رى ل���ل���ع�������ض���ب م�����ن�����ه ب�����رق ون�������ث�������ره وظ�����ن�����ـ�����ت ب����ال���������ش����ف����ع م����ن����ه����ا خ���ل���ق
ع�����������������داه ال ت������ت������ق������ي وط������ي�������������س������ـ������ه ي����ن����ف����ق ت������اج ال���� ّ���س�ل�اط���ي���ن ������ض�����رغ�����م( ((3ال���م���ي���ادي���ن
ن�����ق�����اد ال����م���������س����اك����ي����ن ق�����ه�����ار ال���� ّ���ش���ي���اط���ـ���ـ���ي���ن ������س�����ط�����ا ل���������ى ك���������ل ق������������وم ف���������ي م����ي����ادي����ن����ـ����ه
وف�����������������اق ك����������ل ع���������ن���������ود ف����������ي م�����ك�����ائ�����ـ�����ـ�����ـ�����ده و��������س�������ا��������س ك���������ل ج�������م�������وح م���������ن ف����را�����س����ـ����ت����ه
ف�������ي ال�����م�����ه�����د ق�������د ك���������ان ي����ن����ب����ى ب����م�����آث����ـ����ره �أخ��������ـ��������و ج����ب����ي����ن ب������ت������اج ال�����ن�����������ص�����ر م�����ق�����رون
وال� َّرع� َّي� ُة كلُّها تح ُّبه ،ف��أج��اب��وا ه ��ؤالء الأم ��راء ال ّثالثة بالقدوم �إل��ى ال�ج��زائ��ر ،م��ع و��ص��ول ال�س ِّيد
"مح َّمد با�شا" .ففي اليوم الأ َّول من جمادى الأولى( ،((3وهو اليوم الأ َّول من ال�شُّ هو ِر ال ُّرومية ينيه [/01
�أوت1775م] �أتى �صاحب النَّاظور ِمن بوزريع َة ،وقال � َّأن البحر ك َّله كاد �أن ّ
ال�سفائن ،بحيث
يتغطى بقالع ّ
لم ُت َر بتلك النَّاحية �إ َّال القالع.
خباء ِمن الجزائر ،في ِّ
كل ٍ
فمن �ساعته �أمر "مح ّمد با�شا" ب�إخراج مائ ِة ٍ
خباء ثالثون نف ًرا ِمن الع�سكر،
ون�ص َب تلك الأخبية بين عين ال� ِّر َب��اط( ((3ووادي
و�أ َّم � َر على الأربعين منها ال�س ِّيد "ح�سن خزناجي" َ
فن�صب تلك الأخبية بوادي الخني�س،
الخني�س( ،((3و أ� َّمر على الأربعين الأُخرى علي �آغا متاع �أوالد العربَّ ،
وب�إخراج ع�شرين ٍ
خباء �إلى ناحية "باب الوادي" و�أ َّمر عليها ال�س ِّيد "م�صطفى خوجة" خوجة الخيل،
ولق َّلة ال ِّريح لم تظهر �سفائن المالعين يوم الخمي�س.
ال�صومعات
ال�صبح ،يوم الجمعة وهو اليوم ال َّثامن من جمادى الثانية بد�أ ظهور �سفائنهم ِمن ّ
فعند ُّ
متاع الجزائر ،ومع موافقة ال ِّريح لهم بزيادة �إلى وقت خروج النَّا�س من �صالة الجمعة ر�ست مقدماتهم
بالح ّرا�ش ،وفي �أثناء ذلك بد�أ "الباي �صالح" ين�صب �أخبية مح َّلته تجاههم وراء الح َّرا�ش؛ لأنَّه كان
جم ٌع من فر�سان العرب و �أجوادهم(كذا) ينيف على ع�شرين �ألفًا  ،ومرت �سفائن المالعين بقرب �أبراج
( ((3من �أكبر مدن الناحية الغربية اختطها يو�سف بن تا�شفين  ،عرفت المدينة �أوج ازدهارها في عهد بني زيان.
 �أحمد توفيق المدني  :كتاب الجزائر� ،ص .286( ((3في(�س) �ضيغم.
( ((3على خالف بين الم�صادر ،فهناك من يرى �أن هذه الحملة كانت في اليوم الأول من جمادى الأولى كما يرى �صاحب
المخطوط ،وبين من يرى �أن الحملة كانت في التا�سع من جمادى الثانية.
( ((3قال الزهار :هو مو�ضع معد لنزول الأمحال والفيالق الع�سكرية ،يبعد عن مقر الحكم بنحو ِمن ن�صف �ساعة ،وعند
الرباط �ساحة المناورات �أو كما عرفت في �أيام الإحتالل "ال�شان دي مانوفر" وهي حاليا في حدود
توفيق المدني عين ِّ
�ساحة ال�شهداء.
( ((3على قول (برينيي) هي مدينة (الروي�سو) و لكن ال�صحيح �أنها مدينة (الحميز) حاليا.
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يرم � ُ
أهل
يرم المالعين لم ِ
الجزائر ،بحيث لو رموا �إلى الجزائر لكانت الكور ت�صل �إلى الأبراج ،وحين لم ِ
أي�ضا بمدافع الأبراج ك ّلها ،وكذلك المهاريز متاع البومبة كانت مه َّي َ�أة ك َّلها والمدافيون(كذا)
الجزائر � ً
كانوا حا�ضرين ،فحين لم ي�صدر ال َّرمي من المالعين ولم ي�ؤمر بال َّرمي لم يبد�أ هو كذلك.
أي�ضا
ال�سبت وقت ال�ضحى جاء الخب ُر ِمن بوزريعة � ً
َّثم في اليوم الثالث من جمادى الأولى ،وهو يوم ّ
�أنَّهم َر�أَ ْوا جفنًا �أكثر من َّ
أي�ضا  ،ومن كثرتهم ال
الطائفة( ((3الأولى ،و ِب ُق ْر ِب ال َّزوال ظهروا من الجزائر � ً
أبي�ضا من ِق َال ِع الجفن و َر َ�س ْوا ا ِتجاه الجفن الأ َّول ،ففي
يمكن �إح�صائهم ،وذلك � َّأن وجه البحر ك َّله �صار � ً
بع�ض ،ولم
بع�ضهم �إلى ٍ
اليوم ال َّرابع من جمادى الأولى بد�أوا(كذا) بالفاليك(َ ((3ي ْ�س َرحون في البحر يم ُّر ُ
ينقطع المرور �إلى �أن �أظلم ال َّليل ،وواحد البركنتي(� ((4صار يم�شي قرب الب ِّر من جهة عين ال ِّرباط ،يقي�س
عمقَ البحر َف َر َم ْوا من ر�أ�س تافورة ِم ْدفعين بالكورة ،فلم ت�صل الكورة �إليهَّ ،ثم في يوم االثنين وال ُّثالثاء
والأربعاء وهو اليوم الخام�س وال�ساد�س وال�سابع من جمادى الأولى بقيت على هذا المنوال ،لم يظهر من
ال َّلعين( ((4جدال لكن حركته حركة الخروج �إلى الب ِّر؛ ل َّأن الذين كانوا ي ْق ُدمون �إلينا من جهة الح َّرا�ش
يقولون" � َّإن الكاف َر في غاية القرب �إلينا؛ لأ َّننَّا ن�سم ُع دقديقه ك�أنَّه في و�سطنا "و ُم ْك ُث ُه كان خير �إلينا؛ ل َّأن
ون من ِّ
كل ناحي ٍة �إلينا.
قبائل العرب كانوا َي ْق ُد ُم َ
ال�سفائن الكبار
ويوم الخمي�س ثامن جمادى الأولى قبل الغروب ب�ساعتين ق َّر َب ال َّلعين �سفين ًة من َّ
بالمخاطف بالطوبخانة( ((4التي بالخني�س ،وبا�شر يرمي فيه بالمدافع �إلى �أن �أظلم الليل ،قيل � َّإن ع َّدة
ال�سرعة ،ح َّتى كان
المدافع التي َر َمى بها خَ ْم َ�س َة َع�شَ َر مائ ِة ٍ
مدفع؛ ل َّأن مدفع ال َّلعين كان يرمي في غاية ُّ
مدافع بفتيل ٍة واحد ٍةِ ،ومن الطوبخانة كان المجاهدون يقابلوه برمي المدافع ،ولكن لم يكن
يرمي �س َّت َة
ٍ
ال�سفينة �إ َّال �سبع ُة مداف َع ،وتار ًة ِمن عندنا كانوا ُيطلقون ِم ْد َف َع ْينِ �أو ثالث ٍة بفتيل ٍة واحد ٍة ،فعند
في جهة َّ
ين الذين هنالك ِ
ذلك يفرح الم�سلمون ويدعون ِ
بال�ستْرِ والنَّ�صر والق َّوة فلله الحمد �سبحانه لم
للم ْد َف ِع ِّي َ
ت�صل الطوبخانة �إ َّال كورة واحدة من ذلك العدد ،ه َّدمت حيط الطوبخانة �شي ًئا قلي ًال  ،فمن �ساعته بعث
"علي �آغا" البنَّائين مع ِّ
كل ما يحتاجون �إليه ِمن المر�سى في البحر؛ لأنَّه كان �أ�سهل ،و�إلى ن�صف النَّهار
َ
مدفع وال
المحل
من الغد �أ�صلحوا ذلك
المهدوم ،ومن طوبخانتنا َر َم� ْوا في تلك ال َّليلة قدر خم�سمائ ِة ٍ
َ
(� ((3سقطت من(�أ) ووردت في (ب) و (�س).
( ((3م�شتقة من الفلك �أي ال�سفن ،تطلق على المراكب ال�صغيرة خفيفة الحركة ذات ال�شراع �أو المجداف ،لتزال هذه
اللفظة م�ستعملة في اللهجة المحلية المغاربية بكثرة ،كثر ا�ستعمالها في اللغة الإ�سبانية وعرفت عندهم ب. Faluca
( ((4في الغالب هو نوع من ال�سفن انظر المالحق .
( ((4ح�ضر لهذه الحملة وجمع قواتها الملك الإ�سباني �شارل الثالث� ،أما قائد الحملة والذي يق�صده �صاحب المخطوط
بالكالم فهو �أوريلي (.)O’Reilly
( ((4في (�أ) الطواغنة  ،والطوب خانة لفظة مركبة من جز�أين� ،أولهما تركي وهو (طوب) وهو ا�سم جامع �أطلق على
الأ�سلحة النارية وما �شابهها ،والجزء الثاني (خانة) وهي فار�سية تعني المنزل �أو الدار الكبيرة ،ا�ستعملت الكلمة
مركبة في العهد العثماني للداللة على دور �صناعة القذائف .انظر
م�صطفى عبد الكريم الخطيب :معجم الم�صطلحات والألقاب التاريخية� ،ص 310
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واحدا ان�شق طو ًال ولكن لم يتفرقع ،فلذلك لم ُي َ�ض َّر به �أح ٌد ،من
مات من طوبخانتنا �أح ٌد مع �أن مدف ًعا ً
الواقفين خارج الطوبخانة ا�ست�شهد رجالن رحمة اهلل عليهما ،وجعل المدفعيون والع�سكر الذين هنالك
ُ
وراء الحائط(كذا) ّ
الحائط
ا�سا ج ِّي ًدا من ال�شَّ طبة( ((4وال ّتراب حيث غاب
الطوبخانة ِمن جهة العد ِّو ِم ْت َر ً
كلُّه في ال ُّتراب جزاهم اهلل خي ًرا.
وبقرب المغرب جاءت �سفين ٌة �أخرى بالمخاطف ا ِتجاه الطوبخانة التي من جهة عين ال ِّرباط حذاء
ال�سفينة �إلى الب ِّر بد�أت بال َّرمي �إلى تلك الطوبخانة ،وعند
مح َّلة ال�س ِّيد "ح�سن الخزناجي" فحين َقربت َّ
هذه الطوبخانة يوجد مدفعان ِمن ثمانية َع�شَ َر ر ِْط ًال رمى بهما "�أحمد خوجة" با�ش دفتر(� ((4سب َع �أو
أي�ضا بالكورة
ال�س ِفين ِة ،فعند ذلك ده�ش ال َّلعين و�صار يرمي من جانب البحر � ً
ثماني م َّر ٍات تحت بروة َّ
َ
ال�سفينة �سقطت ،من �ساعتها جاءت غليوط ٌة وج َّرتها ،فعند م�شي المالعين وجدنا
في الهواء ،فعلمنا � َّأن َّ
المخاطف [في هذا المحل مع �شيء قليل من الكومنة مقطوعة]( ((4بالكورة ،فعلمنا � َّأن رمي ال َّلعين ِمن
الجانبين كان َ
لط َلبِ ال َم َد ِد ،وفي اليوم ال َّتا�سع من جمادى الأولى وهو يوم الجمعة لم يقع جدا ًال �أ�ص ًال.

تحقيق المخطوطات

وفي اليوم العا�شر ِمن جمادى الأول��ى وهو يوم ال�سبت بقدر �ساعة ون�صف قبل ال�شروق( ((4دخلوا
�سفائن كبار ِم��ن التي ت�س َّمى بلغتهم
خم�س
بال�صالن( ((4والبركنتية(� ((4إل��ى ال�ب� ِّ�ر ،وكذلك �أرب � ُع �أو
َ
ُ
ال ّلينية( ،((4وبد�أ يرمي الدوبلة(� ((5إلى ِّ
كل ٍ
جانب منها بحيث ال يقدر �أح ٌد �أن يق ُرب ِمن جهة البحر ،فعند
ذلك قرب ال�صاللر(كذا) �إلى المحل الذي عينه للخروج �إليه؛ �إذ لو لم يكن ال�صال لم يتم َّكن ال َّلعين من
�إخراج المدافع و الأثقال �إلى الب ِّر ،وخرج بالمدافع بال ٍ
تعب �إلى الب ِّر بمنزلة الأر�ض( ،،((5وذلك المحل ما
يقابل قبور ال�شُّ هداء �إلى جهة الحرا�ش ،فبعد �إخراج ال�صال ربطوه �إلى الب ِّر بحيث �أنَّه جز ٌء من الب ِّر بد�أ
ِّ
المحل ،و�أ�سرع ال َّلعين
خروج الع�سكر ،فبمجرد خروجهم بد�أت طائف ٌة منهم ب�صنع المتار�س( ((5وت�سوي ِة
ُ
يكون ،وكان وجه البحر ك ّله �أ�سو ٌد من فالئكهم و�صنادلهم ،بحيث يمكن
ب�إخراج الع�سكر والق َّوة ب�أ�سر ِع ما ُ
( ((4هو الع�سف الأخ�ضر الرطب من جريد النخل.
 ابن منظور الإفريقي :ل�سان العرب ،مادة (�ش ط ب).( béch defter ((4هو �أحد الكتبان اللذان يكتبان للداي ،وهو كاتم ال�سر لدى الداي �أي�ضا .انظر:
 محمد بن يو�سف الزياني :دليل الحيران و�أني�س ال�سهران في �أخبار مدينة وهران� ،ص .190(� ((4سقطت هذه العبارة من (�أ) ووردت في (ب) و(�س).
( ((4في (ب) و(�س) ال�شروع.
( ((4بيا�ض في (ب) ،وال�صحيح هو ال�صالق وهو �صنف من الع�سكر تت�صل مهمتهم.
( ((4في (ب) و(�س) البرانكية ،و هو نوع من ال�سفن.
( ((5عبارة عن كوره �صغيرة من الحديد غلظها مثل بي�ض الدجاجة ت�ستخدم كذخيرة للمدافع
( ((5في (�س) "بل �أخرج المدافع بغير �إي�صال �إلى البر بمنزلة المحال".
( ((5في (ب) التر�س.
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(49) Vaisseaux .

ال�صنادل �إلى �سفائنهم ،لكان يقدر على ذلك من غير �أن يم�س رجله الماء،
للرجل[�أن]( ((5يتم�شَّ ى على َّ
ودام ال َّلعين على �إخراج الع�سكرِ ِّ
وكل ما يحتاج �إليه في الب ِّر ،فحين ر�أى ال َّلعين �أن لم يكن �أح ٌد حذائهم،
�شرع قائدهم مع ثمانية � ٍ
ال�صعود �إلى جهة الجناين( ((5لأن َي ْدخُ ل بع�سكره �إلى الجناين ويت ِّر َ�س
آالف في ُّ
هنالك ،والحال �أنَّه لم يوجد هنالك من الع�سكر �إ َّال �شرذم ٌة قليل ٌة ،وكانت تلك ال�شرذمة ُت َت ِّر ُ�س وراء زرب
الجنَّة التي ُب ِنيت م َّت�صلة بالطوبخانة التي عند قبور ال�شُّ هداء ،وكانت ترمي �إلى المالعين من وراء ال َّزرب
يهج َم عليها ،وحين قربوا �إلى ال�ضرب((((5كذا) جاءت ر�صا�ص ٌة
ولكن لقلتها لم يح�سبها ال َّلعين و �أراد �أن ُ
من عند ِ
ع�ساكرِ نا و �أ�صابت فخذَ قائدهم ،فحين ر�أى المالعين الدم َي ِ�سي ُل على ِ
فخذ قائدهم قالوا ":يا
�سيدنا انجرحت(كذا) فلو رجعت بنف�سك �إلى متر�سنا لأن ت�صلح جراحتك" .ف�أجاب ال َّلعين ب� َّأن":هذه
الجراحة لي�ست ب�شيء يمنعنا وعلى ر�سلكم".فحين ج��اوزوا زرب الجنَّة فمع دخولهم جاءت ر�صا�ص ٌة
ووج ُهوه �إلى متر�سهم
�أخرى على ثديه الي�سرى فعند ذلك قال ال ّلعين� ":أَ ْد ِر ُكوني ب ٍ
ِفر�س لأرك َبه" .فر َّك ُبوه َّ
وحه ،فعند ذلك دخل ال ُّرعب في قلوبهم.
ال�سفينة فمع و�صول ِه �أليها �أُز ِْهق َْت ُر ُ
ومن متر�سهم �إلى َّ
البع�ض منهم ،و َر َ�أ ْوا وراء
البع�ض �إلى الجنَّة ،فمع دخولهم ُقتل
و�أ َّما جماعة ال َّلعين التي كانت معه دخل
ُ
ُ
المتر�س من العدوة من ناحية الحرا�ش ع�سك ًرا كثي ًرا فزاد رع ُبهم ،فعند ذلك جاءت الجمال التي �ساقها
�صالح باي من جهة الح َّرا�شِ ،
فده ُ�شوا ورجعوا القهقرى ،فو�صول الجمال كان هو �سبب انهزامهم ،ولم
يكن مع "الباي �صالح" �إ َّال �شي ٌء قلي ٌل من الفر�سان ،فعند ذلك هجم الع�سكر القليل الذي وراء زرب الجنَّة
وراء المالعين ،و َر ُّدوا المالعين ح ّتى �أو�صلوهم �إلى متر�سهم ،والبع�ض منهم ا�ست�شهد والبع�ض ُجرِ َح،
فلأجل ذلك لم ِ
يقدروا على قلع ال َّلعين من متر�سه( ،((5وعلمنا و�صول هذا النزر القليل ِمن المجروحين،
الحاج "�صالح" لم يتغير
يوما ا�سمه
وجدنا رج ًال قتي ًال بقرب متر�س ال َّلعين م�ستو ًرا بال َّرمل بعد ع�شرين ً
ّ
منه �شيء ولكثرة دوبلة المالعين لم يقدروا على اتباعهم �إ َّال �أق َّل القليل ،و�صار المح ُل الذي بيننا وبين
ال َّلعين ك�أنَّه مجزرةٌ ،وال ت ُ
ُعرف ج َّثة الم�سلم �إ َّال لكونه بر�أ�سه وج َّثة الكافر �إ َّال لكونها مقطوعة الر�أ�س(،((5
ولم يدخل �أح ٌد �إلى داخل متر�س المالعين �إ َّال فر�سان من فر�سان ال�شرق ،وك ُّل ٍ
واحد منهما قتل اثنينِ �أو
ثالث ًة من المالعين في دخل متر�سهم� .أحدهما مات في الطريق والآخر خرج ح ًّيا من المعركة َّثم مات
بعده لكثرة جراحته.
نا�سا في هذه ال�شَّ جاعة ،كالأ�سدَّ ،ثم ا�ستق ّر
ور�أينا مكتو ًبا في كتبهم اعتذا ًرا منهم كيف تُقاتلون �أُ ً
ال َّلعين في متر�سه ،ولم ي�ستطع �أح ٌد �أن ي�صل �إلى متر�سهم لكثرة الدوبلة ،فحين ر�أى ع�ساك ُرنا هذه الحالة
�صاروا َي ْر ُمون بال َّر�صا�ص من جهة الأر�ض الذي وراء قبور ال�شهداء �إلى المغرب ،ولم يكن لهم �أح ٌد من
متر�سه
الأمراء يد ِّب ُر لهم الأمر ب�أن باتوا بالمدافع �أو يوتي بالمهارز متاع البومبة ،فعند ذلك �أحكم ال َّلعين َ
(� ((5إ�ضافة منا.
( ((5مفردها جنينية في العرف المحلي ويق�صد بها الحديقة.
( ((5يق�صد به المكان �أو المو�ضع .
( ((5في (ب) "فالإبل لم يقدروا على قلع اللعين من متر�سه".
(� ((5سي�أتي تف�صيل ذلك.
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و�صار بحيث �أنَّه [ال يقدر �أن يخرج]( ،((5ور�أينا مكتو ًبا في كتابتهم �أنَّهم عند ال َّزوال َ�س ِل ُموا من ر�صا�ص
ألف خُ ْط َو ٍة ،و ُبع ُده من ِّ
ال�شط ثالثين خطوةً ،لكن من طوبخانة الخني�س
الم�سلمين وكان طول المتر�س � َ
كان المدفعي( ((5الذي فيه يرمي بالكورة �إلى الحائط من الجانب الذي تجاه المتر�س متاع ال َّلعين ،فثقبنا
وع ْدنا نرمي من تلك الثقبة �إلى المتر�س ال َّلعين ،فكان في ِّ
كل رمي ٍة يقتل من المالعين عدد
الحائط ُ
نف�سا ،وذلك � ّأن المدفع المذكور
كثير ح َّتى �أُخْ بِرنا منهم �أنَّهم في ال َّرمية الأولى َق ِت َل منهم �ست ًة
َ
وثالثين ً
كان ُمحاذ ًيا لطول متر�سهم ،وفي ِّ
كل م� َّر ٍة( ((6كان هذا المدفع يقتل منهم عد ًدا كثي ًرا ،فتح َّيل ال َّلعين
للخال�ص من كورة ِ
الم ْدف ِع المذ ُكورِ ،فلم يمكن لهم؛ ل ّأن المدفع في غاي ٍة من العل ِّو [والمترا�س في زيادة
من ال َّت�سفل]( ((6من المدفع متاع الخني�س ،والكفَّار المالعين َر َم ْوا في هذه ِّ
ال�ش َّد ِة �إلى �أن �أظلم( ((6ال َّليل،
وكانت لهم ُم َ�ضا َي َق ٌة كبيرةٌ[ ،ولو لم يكن لهم م�ضايق ٌة ما عدا حب�سهم]( ((6في ح ِّر ال�شَّ م�س ونار البرد وح ِّر
جرحا وقت ًال ،وفالئكهم و�صنادلهم كانت ال تكفي
ال َّرمل( ((6وال َّت�ضييق عليهم مع �أن كورتنا تعمل فيهم ً
لرفع المجاريح �إلى �سفونهم(كذا) حتى ِ
�سم ْعنا من بع�ض النَّ�صارى -الذين كانوا معهم في الب َّر ثم �أُ ِ�س ُروا
ب�أيديناَّ � -أن ال�صندل مملو ًءا بالمجاريح كان يقدم �إلى �سفين ٍة من �سفائنهم ل ُيف ِّرغ المجاريح(كذا) فيها
فيقول � ُ
ال�سفينةَ ":ب ْع ُدونا؛ ل َّأن �سفينتنا مملوء ٌة بالمجاريح ام�شوا �إلى �سفين ٍة(�((6أخرى" ،و�إذا م�شوا
أهل َّ
�إلى �سفينة �أخرى قال �أهلها كذلك والحمد هلل على ذلك وهذا ك ّله من ف�ضل ر ّبنا.
و�أن��ا العبد الحقير ر�أي��ت مكتوب ج��اء من قرطاجنة(-((6بعد و�صول المالعين �إل��ى بالدهمَّ � -أن
رجوا �إلى �أ�سبيطال( ((6قرطاجنة �ألفين وثالثمائ ٍة من المجاريح(كذا) المر�ضى ،ف�ضاق
المالعين �أَخْ ُ
عليهم اال�سبيطال ،فو�ض ُعوهم في كنائ�سهم ،والحال � ّأن �أق َّل من ن�صف العمارة م�شى �إلى قرطاجنة ،و�أ َّما
الأكثر فم�شى �إلى بلن�سية( ،((6وما بلغ لنا علم كم �أَ ْو َ�ص ُلوا من المجاريح(كذا) والمر�ضى �إلى بلن�سية ،لكن
باعتبار الغُرابين اللذ ْينِ و�أو�صلوهم �إلى بلن�سية من المجاريح هم �أكثر.
( ((5بيا�ض في (ب) و(�س) .
( ((5في (�أ) المدفعين.
( ((6في (ب) و(�س) في كل رمية.
(� ((6سقطت هذه العبارة من(�أ).
( ((6في (ب) �إنظالم الليل.
(� ((6سقطت من (�أ) ووردت في (ب) و(�س).
( ((6في (ب) ح ِّر ال�شم�س وح ِّر نار البارود على ال َّرمل �أُلفتهم.
(� ((6سقطت من(�أ) ووردت في (ب) و(�س).
( ((6قرطاجنة �أو قرطخانة هي مدينة ال�ساحل المتو�سطي بناها حيدر بعل القرطاجي �سنة211ق.م ،ظلت عا�صمة
لإ�سبانيا البونيقية حتى الغزو الروماني ،ا�شتهرت بدور �صناعتها البحرية ومن ثم كانت قاعدة للأ�سطول البحري
الإ�سباني.
( ((6تعريب للكلمة الفرن�سية( )Hôpitalوالتي تعنى م�ست�شفى.
( ((6في (ب) و(�س) االقنتة.
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والمالعين يقولون � َّأن ر�صا�صكم م�سمو ٌم[؛ ل َّأن المجاريح](((6ك َّلهم ماتوا حتى المائة لم يبر�أْ واحد
الحمد هلل َّثم الحمد هلل.
ال�سالح ولو
وفي ال َّليل ف َّر ال َّلعين وترك َ�س ْب َع َة َع�شَ َر ِم ْد َف ًعا من النُّحا�س والأثقال ك ّلها لم ُي ْرفع من ِّ
فانكب النَّ�صارى
مكحلة واحدة ،وقد كان ال َّلعين حفر ِب ْئ ًرا في و�سط متر�سه وكان فيه ما ٌء غزي ٌر بار ٌد،
َّ
على ُ
ال�شرب منه طم ًعا في برودة مائه فك ُّل من �شَ رِ َب منه مات باال�ست�سقاء ،ولم يبر�أْ منه ولو واحد.
آالف ،وموتاهم حين رجوعهم تزي ُد على ثماني ِة � ٍ
وكان عدد مجاريحهم �أكث َر من ثالث ِة � ٍ
آالف ال ّلهم زد في
ا�ست�شهد في المعركة ،وم ّمن مات من المجروحين،
خذالنهم( ،((7وكان عد ُد موتنا ال َيبل ُغ ثالثمائ ٍة م ّمن
َ
والحال � َّأن َما رمى المالعين من ال َّر�صا�ص والكو ِر والدوبل ِة ال يعلم عد َد ُه �إ َّال اهلل تعالى؛ �إذ في مقابلِ ك ّل
رمي ٍة منَّا ُيرمى من عندهم مائ ُة رمي ٍة ،ولو قلنا مائتا رمي ٍة �أو ثالثمائ ٍة فلي�س ٍ
بكذب ،وذلك بعي ٌد عن العقل
لكن اهلل �سبحانه وتعالى لطف بعباده المومنين.
�إ َّال لمن �شاهد الواقع َةَّ ،
ُث َّم بعد م َّد ٍة �شَ هِ ْدن َا في غزاتهم(َّ � ((7أن عد َد ما �ضاع منهم من المقتولين في المعركة ومن مات من
المر�ضى والمجروحين �أربع َة َع�شَ َر �أَلفًا .الحمد هلل َّثم الحمد هلل ،وكان فيهم اثنا ع�شر من المهند�سين
وخم�سون على ما بلغنا ،ومات كاهية الجنرال ،ولم ُي ْم�سك
فماتوا في المعركة ،ومن الح َّكام مات مائتان
َ
�أح ٌد منهم ح ًّيا ؛ ل َّأن �أميرنا المجاهد "مح ّمد با�شا" وعد لمن ي�أتي بال َّر�أ�س �أن ُي ْع ِط َي ُه ع�شَ ر َة دناني َر،
رب ُع ُنقَ ال ُّرومي وال يعطي للذي جاء به �شي ًئا فلأجل ذلك لم ي�شتغل �أح ٌد
و�إن جاء بال ُّرومي ح ًّيا ف�إنَّه َي ْ�ض ُ
ب�إم�ساك ال ُّرومي ح ًّيا  ،وكان في هذا التنبيه حكم ًة؛ ل َّأن ب�سببه وقع ٌ
غيظ كبي ٌر وانذعروا به كثي ًرا ،وال َّلعين
أحدا من ع�ساكره م�أ�سو ًرا �أن َيف ِْد َي ُه
وجد � ً
راي(� ((7إ�سبانيا بعث �إلى بوبا�سهم( ((7الذي كان بالجزائر؛ �إذا َ
أحدا منهم ،فقال( ":((7كيف هذه الق�ضية وقعت هكذا ،والحال
ولو كان بوزنه ذه ًبا  ،فف َّت ُ�شوا فلم يجدوا � ً
� َّأن الم�سلمين كثيرو ال َّرغبة في المال؟" ف�أجاب ال ُبوبا�س ال َّلعين ب� َّأن �سلطانهم قال لهم ":هذا ال َّرومي
جاء �إلى بالدنا لأن ي�أخُ ذَ ها وي�ست�أْ ِ�صلنا منها فال ُينْذَ َع ْر بال ْأ�سرِ  ،بل ال ينفع في انذعاره �إ َّال ُ
القتل؛ لأنَّه
نهاية ما ينذعر به الب�شر" لأجل ذلك �أمر ع�سكره �أن ي�أتوا بر�أ�س ال ُّرومي ،ووعد لمن ي�أتي بر�أ�سه ع�شرة
دنانير ،ولمن �أتى بال ُّرومي ح ًيا �أن ال يعاقبه وال ُي َجا ِز َيهُ.
(� ((6سقطت من(�أ) ووردت في (ب).
(� ((7سقطت من(ب) ووردت في(�أ).
(� ((7أي ُك ُتبِهم ون�صو�صهم.
( ((7كلمة معربة من �أ�صلها الفرن�سي()roiوالتي يق�صد بها الملك �أو ال�سلطان.
( ((7يقال في ال�شرع الن�صراني (البابا) ويق�صد به الق ِّيم الأكبر في الكني�سة الكاثوليكية ،و البابوية من وظائف ال�شرف
والوالية عند الن�صارى باعتبار البابا يمثل الم�سيح عليه ال�سالم في الأر�ض .انظر:
 م�صطفى بن عبد الكريم الخطيب :معجم الم�صطلحات والألقاب التاريخية� ،ص .61(� -((7أي ملك �إ�سبانيا.
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خم�سين
و�أ َّما ر�ؤو�سهم المقطوعة التي �أُوتي بها �إلى الأمير ف�أربعمائ ٍة و�أربع ِة ،و ُيحتم ُل �أن تزيد ال ُّر�ؤو�س
َ
البع�ض منهم �إلى بالدهم[ ،ليرهم �إلى �أهلها ،كيف هو ر�أ�س
�ستين على ذلك العدد؛ ل َّأن القبائل حملوا
َ
�أو َ
ال ُّرومي]( ((7وهلل الحمد على هذه النُّ�صرة.
ومن �أمراءنا "م�صطفى خوجة الخيل" ،وقف في ميدان القتال مع فر�سانه ،و�أح�سن �إلى الع�سكر
المن�سوب �إليه بالعطاء والإح�سان ،وكذلك خليفة الغرب ،ال�س ِّيد "مح ّمد بن عثمان"( ،((7وقف في ميدان
ال�س�ؤال ،و�شاع �صيته ب�إجراء(كذا)
القتال ،ووقف ال ِّرجال ،وظهرت منهم عالم ُة الأبطال ،وبذل المالَ قبل ُّ
�شجاعته في ذلك اليوم ،وكذلك الباي �صالح بذل ُج ْه َده وطاقته في الذَّ ِب عن الم�سلمين ببدنه وماله َ�س ْوقَ
الجمال كان �سب ًبا النهزام ال َّلعين في ذلك اليوم ،هكذا ر�أينا مكتو ًبا في غزواتهم ،جزاهم اهلل �أح�سن
خ�صو�صا يوم اللقاء.
الجزاء وك َّل من وقف في مقاتل ِة العد ِّو في ذلك اليوم ،وث َّب َت �أجو َرهم،
ً
(((7
ال�سفائن التي �سقطت من الحرب ،وامتدت تلك التراقيع(� ((7إلى اليوم
ّثم بد�أ اللعين في ترقيع
َّ
الثالث ع�شر من جمادى الأولى ،وكان يوم الأربعاء فبد�ؤا بالفرار وامت َّد ِف َرا َرهم �إلى يوم ال�سبت وهو
ال�ساب ُع ع�شر من جمادى الأولى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ (.((7
َّ
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وامت َّد انتقالهم؛ لأنَّهم كانوا متداخلين بع�ضهم في بع�ض كال�شَّ بك ِة ،ولو �أطلقنا عليهم �سفينة النَّار
بع�ض العقالء لم ينج منهم �إ َّال قلي ٌل ،و�آخر الأمر �صنعنا �سفينة النَّار ،ولكن لما ا�شتغلنا ب�سبب
كما قال ُ
( ((7في (ب) لأن يوري �أهل بالدهم ر�أ�س الكافر.
( ((7هو محمد بن عثمان الكردي كني ب�أبي عثمان و�أبي علي و�أبي الفتوحات ولقب بالكبير والأكحل و�أمه جارية �أهدها
ال�سلطان المغربي موالي ا�سماعيل لأبيه ،و�أب��وه هم عثمان بن �إبراهيم الكردي  ،كان خليفة على مليانة ثم ارتقى
لي�صبح خليفة على التيطري ومايليها ،عين محمد باي الكبير قائدا على فليتة بالغرب الجزائري �سنة،1178ثم عينه
�إبراهيم الملياني خليفة له لما تو�سم فيه من خير وحب للجهاد ،طالب الرعية بعد وفاة �إبراهيم الملياني تعين محمد
باي الكبير بايا على الإيالة الغربية و اقتنع محمد بن عثمان با�شا داي الجزائر بذلك لوال قيام الحاج خليل بابتياع
المن�صب ،وبعد وفاته الأخير عند خروجه لمواجهة الثورة الدرقاوية عين مبا�شرة محمد باي الكبير في المن�صب
باي الإيالة الغربية �سنة  ،1192ا�شتهر محمد باي الكبير باهتمامه ب�ش�ؤون الرعية وحبه للعلماء كما خلد فتحه لمدينة
وهران ذكراه فتناف�س العلماء وال�شعراء في مدحه والثناء عليه بما هو �أهله توفي �سنة 1799/1213وخلفه ابنه عثمان.
عن محمد باي الكبير انظر:
 �أحمد بن هطال :رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري �إلى الجنوب ال�صحراوي الجزائري� ،ص� -ص .30-16 �أبو را�س النا�صر :عجائب الأ�سفار ولطائف الأخبار ،ج� ،2ص� -ص .66 -53 �أحمد بن محمد بن �سحنون الرا�شدي :الثغر الجماني في ابت�سام الثغر الوهراني� ،ص� -ص .166-147 الآغا بن عودة المزاري :طلوع �سعد ال�سعود ،ج� ،1ص� -ص .298-290 محمد بن يو�سف الزياني :دليل الحيران و�أني�س ال�سهران� ،ص.188( ((7في (ب) ترفية.
( ((7في(ب) ترقية.
( ((7الآية � 44سورة الأنعام.
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الو�صول �إليهم والمالعين حين ر�أوها كانوا في �شديد الألم والخوف منها .الحمد هلل مانالوا منَّا ولو
حج ًرا ونلنا منهم ع َّد ًة كثيرةً ،وكثي ًرا من رجالهم ال ُمعتبرين ،وهم َم�شَ ْوا �إلى بالدهم خائبين خا�سرين.
و�أنا العبد الحقير �أقول بمقت�ضى عقلي ":لو ُوجِ َد في مائ ِة � ٍ
ن�صراني واح ٌد من الذين نزلوا في الب ِّر
ألف،
ٌّ
و�شاهدوا تلك الواقعة وما ح َّل بهم من ال�ش َّدة والم�ضايقة لكفى في ترهيبِ ه�ؤال ِء المائ ِة � ٍ
ألف وتخويفهم".
يقول العبد الحقير الفقير الجامع �إنَّما ح َّر ْر ُت هذه الأوراق وجمعت هذه الأحرف لتكون تذكي ًرا لي،
إعالما لآخر القاطنين
ولمن ح�ضر هذه الوقائع،
خ�صو�صا لمن ا�ست�شهد فيها بال َّرحمة والمغفرة ،و� ً
ً
والمرابطين بها ،وليعرفوا قدر الجزائر �إذ تراب نوحيها معجو ٌن بدماء العباد ،ال َّلهم �أدمها دار ٍ
جهاد
ٍ
أكرمين ،يوم الميعا ِد.
واجتهاد� ،إلى يوم التنا ِد ،بحرمة �أ�شرف العبا ِد ،و�أكرم ال
عزم
َ
ومح َّل ٍ
ال�ساد�س ،من النَّ�صف الثاني ،من
ووقع الفراغ منه في ال ُع�شْ رِ ال َّرابع ،من ال ُثلث الثاني ،من ُّ
ال�سد�س َّ
ال ُع�شْ رِ الثالث ،من ال ُع�شْ رِ العا�شر ،من القرن الثاني ع�شر من هجرة �س ِّيد الب�شر محمد �صلى اهلل عليه
و�سلم وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين.
ال�سفر المبارك بحمد اهلل تعالى ،وح�سنِ عونه ،وتوفيقه الجميل ،على ِّيد كاتبه ُع َب ْي ُد ر ِّبه
انتهى ِّ
�سبحانه ،و�أ�سير ذَ ن ِب ِه محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الجيالني بن رق ّية التلم�ساني دا ًرا ومن�ش ًئا
الجديري(� ((8أ�ص ًال  ،غفر اهلل له ،ولوالديه ،ولأ�شياخه ،ولجميع الم�سلمين والم�سلمات الأحياء منهم
ُّ
رب العالمين.
والأموات بف�ضله وكرمه ،والحمد هلل ِّ
وذلك عن �إذن الأمير ب�أمر اهلل ،القائم بحقِّ اهلل ،ال ُم َت َو ِّك ُل على اهلل ،ال ُم َج ِاه ُد في �سبيل اهلل ،الفا�ضل
كي الأعدل� ،س ِّيدي محمد باي �أ َّي َد ُه اهلل ِب َم ِّنه ،وجعله رحم ًة لجمي ِع خَ لق ِه ،نجل المرحوم بكرم
الأكمل ال َّز ُّ
اهلل ،ال�س ِّيد عثمان تغمده اهلل برحمته.
وكان الفراغ منه �ضحوة يوم الخمي�س في �شهر اهلل المعظم جمادى الثانية ،بعدما خلت منه �أحدى
وت�سعين بعد المائ ِة وال ِ
ألف.
أربع
َ
يوما� ،سنة � ٍ
َع�شَ َر ً
وكان الفراغ منه وقت ال�ضحى يوم الثالثاء الرابع والع�شرين ذي الحجة �سنة1194م [ ((8(]1780كاتبه
العبد الحقير محمد بن علي(((8()...غفر اهلل له ولوالديه ،و لجميع الم�سلمين ،و�صلى اهلل على �سيدنا
محمد وعلى �آله و�صحبه و�س َّلم تَ�سلي ًما.

( ((8في (�أ) الجزائري �أ�ص ًال.
( ((8ما بين معقوفتين زيادة منا.
( ((8لم نقف على قراء هذه الكلمة.
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حملة
�أوريلي
على
مدينة
الجزائر
�سنة
1775م

قائمة الم�صادر والمراجع
المخطوطات:
•	 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيالني :الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين �أغارت عليها جنود الكفرة،
مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم تحت رقم .2521
•	 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيالني :الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين �أغارت عليها جنود الكفرة،
مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم تحت رقم .2626
•	 عبد الرحمن الجامعي( :فتح وهران) مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية.
الم�صادر والمراجع:
�	.1أحمد بن محمد بن علي بن �سحنون الرا�شدي :الثغر الجماني في ابت�سام الثغر الوهراني ،تحقيق المهدي البوعبدلي،
د-ط ،الجزائر ،من�شورات وزارة التعليم الأ�صلي وال�ش�ؤون الدينية.

تحقيق المخطوطات

�	.2أحمد بن هطال :رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري الى الجنوب ال�صحراوي 1785م ،ح ّررها وق ّدم لها محمد
ابن عبد الكريم ،د -ط ،دار �إرتياد الآفاق دون �سنة ن�شر.
�	.3أحمد توفيق المدني :حرب الثالثمائة �سنة بين الجزائر و�إ�سبانيا ،ط الأولى ،الجزائر ،الب�صائر2007،م.
 .4الآغا بن عوده المزاري :طلوع �سعد ال�سعود ،تحقيق ودرا�سة يحي بوعزيز،د-ط ،الجزائر،دارالب�صائر2007،م،ج.1
 .5جون ب وولف :الجزائر و�أوروبا ،ترجمة وتعليق �أبو القا�سم �سعد اهلل ،عالم المعرفة ،الجزائر2009 ،م.
 .6ح�سين بن رجب �شاو�ش بن المفتي :تقيدات ابن المفتي في تاريخ با�شاوات الجزائر وعلماءها ،جمعها واعتنى بها،
فار�س كعوان،ط الأولى2009 ،م ،العلمة ،الجزائر ،بيت الحكمة.
 .7خيرالدين الزر كلي :الأعالم ،ط ،15بيروت ،لبنان ،دار العلم للماليين2002 ،م،ج.7
 .8زامباروا :معجم الأن�ساب والأ�سرات الحاكمة في التاريخ الإ�سالمي ،تر زكي محمد ح�سن و�آخرون ،د -ط ،بيروت،
لبنان ،دار الرائد العربي.
� .9صالح حيمر :التحالف الأوروبي �ضد الجزائر �سنة 1541م وت�أثيراته الدولية والإقليمية،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة،
جامعة الحاج لخ�ضر باتنة2006 ،م.
� .10صالح زهر الدين :مو�سوعة المعارك العربية من الفتح �إلى غاية 1968م ،ت م�صطفى الطال�س و ريا�ض تقي الدين،ط
الأولى ،بيروت ،لبنان’ ،دار الندوة الجديدة2000،م.
نموذجا ،ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة،جامعة
 .11فار�س كعوان :النظام العثماني والفئات االجتماعية في الجزائر الكراغلة
ً
منتوري ق�سنطينة2004 ،م.
 .12محمد �أبو را�س الجزائري :فتح الإله ومنَّته في ال َّتحدث بف�ضل ربي ونعمته ،حققه و�ضبطه وعلق عليه محمد بن عبد
الكريم الجزائري ،د-ط ،الجزائر ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب.

194

�آفاق الثقافة والتراث

 من�شورات،ط- د، تقديم وتحقيق محمد غالم، عجائب الأ�سفار ولطائف الأخبار: محمد بن �أحمد �أبي را�س النا�صر.13
.2ج،2005،الجزائر،CRASC
. فريدة من�سية في حال دخول الترك بالد ق�سنطينة وا�ستالئهم على �أوطانهم: محمد بن �صالح العنتري.14
، تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي،دليل الحيران و�أني�س ال�سهران في �أخبار مدينة وهران: محمد بن يو�سف الزياني.15
.م1979 ،) (�ش و ن ت، الجزائر،ط-د
،) بين الم�صادر الإ�سالمية والم�صادر الغربية1541/948( غارة �شارل الخام�س على مدينة الجزائر: موالي بلحمي�سي.16
 من�شورات وزارة التعليم الأ�صلي وال�ش�ؤون الدينية، الجزائر،م1972  جوان- ماي، العدد الثامن،مجلة الأ�صالة
 دار الغرب الإ�سالمي، لبنان، بيروت،ط- د، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإ�سالمي: نا�صر الدين �سعيدوني.17
.1 ج،م1999
.م1997 ، دار �صادر، لبنان، بيروت،ط-د، معجم البلدان: ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي.18
:مراجع اللغة الفرن�سية
حملة
�أوريلي
على
مدينة
الجزائر
�سنة
م1775

1. Alphonse Rousseau: Chroniques de la régence d’Alger, Traduites d’un manuscrit arabe intitulé
"EL-ZOHRAT-EL-NAYERAT", IMPRIMERIE DU GOVROMENT, ALGER,ANNEE1841
2. BRESNIR.J: Récit indigène de l’expédition D’O’REILLY, REVUE AFRICAINE, ANNEE1864, N°8.
3. Cher Bonneau M-A: Constantine et ses antiquités trait de nouvelles annales des voyages, Février
1857, Imprime porthumot, Paris.
4. De Grammont: Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), Ernest Leroux Editeur, Paris,
1887.
5. Devoulx A: Expédition d’O’Reilly d’après du document turc, in R-A (1858) volume N°03
6. Dournon A: kitàb tarika qosàntina, par EL hadj Ahmad El mobàrke,in R-A, Volume 57, 1913,
7. Ernest Mercier: L’Algérie et les questions algérienne étude historique statistique et
Challamel Ainé éditeur libraire algérienne et colonial, Paris, 1883.
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économique,

Jafar bin Qudamah, (D 319 AH) his life, his poetry and his book
Dr. Abbas Hani al-Jarrakh, Iraq
Abbasid era was full of some of the writers who have had a large status in Arabic literature and its history,
but they did not receive adequate documentary studies. So they could not become very famous like other
notable figures. That’s the reason we are unable to find any writer from the past and present who wrote in
detail about the writer Jafar bin Qudamah. Except the few pages written by the authors who made study about
his son Qudamah bin Jafar (D 337 AH), but what they wrote, in spite of being brief, could not be free from
errors and omissions.
Because of my long companionship with Qudamah bin Jafar I found his father very prominent figure who
needs more research and study, hence this study came forth in which we tried to highlight unknown aspects
of his life and literature.

Correction of some wrongly attributed geographical manuscripts and
books of travelers, to their actual authors
Arabs and Muslims always took care of books in terms of its contents, writers and the mechanism of
making book. Some writers and compilers tended to monitor the literary and scientific production and their
numbers. And from very early era separate books have been compiled for this specific purpose, the most
famous of which is the book known as ‘Al-Fehrist’ by. Mohammad bin Ishaque al-Nadeem (D 380 AH). In
this book he mentioned all the science and knowledge in which books have been written till his time, giving
detail of the all Arabic books or those transferred from other languages such as Greek and Syriac. The number
of books mentioned in ‘Al-Fehrist’ reaches to about eight thousand three hundred books. Hence the idea of
this research came to correct attribution of some of the manuscripts to their actual writers.

Aurelie’s invasion on the city of Algeria in 1775 through manuscript ‘alZahrah al-Nairah fima jara fil Jazair heena agharat aliahal kafarah’
with the editing of the part of the manuscript related to this invasion
Khairuddin Saeedi, Algeria
This study attempts to uncover one of the local sources that tell us one of the important and famous
battles in the history of Algeria during the modern era, namely Aurelie’s invasion on the city of Algeria.
This invasion took place in the last quarter of the eighteenth century AD. One of the scholars of Algeria has
recorded this incident in his book; titled ‘al-Zahrah al-Nairah fima jara fil Jazair heena agharat aliahal kafarah’
as he was one of the attendees and participants at this event.
From the manuscript of this book we have selected very important part in order to edit it and present it for
the benefit of the readers. According to the statement made in manuscript it was written on the request of one
of the famous ruler of Algeria during the Ottoman era, named ‘Mohammed Bay al-Kabir’. Who retrieved his
rule in his time from the hand of Spanish occupier in 1792 AD.
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Dr. Al-Mahdi Eid al-Rawwaziyyah, Jordan

Poetry of Madinah al-Munawwarah
Dr. Abdul Razzaq Husain, K.S.A
This research answers the question, whether Madina is amongst the poetic city or it was unfortunate in
this field. A follower of Medina in different ages finds fertile poetic environment. The reasons and motives of
poetry in this environment are many. I can mention the most important, being a stable agricultural environment,
population diversity and frequent wars, and it is needless to say that war ignites words, and poetry is amongst
its main tools and weapons, after that the religious status of Madinah. And this is the main reason. Madinah
was popular for its poetry even before Islam as many poets belonged to it, but after Islam it became a land for
all Muslim poets. For these reasons Madinah was birth place for great poets of the likes of Hassan ibn Thabit,
Abdullah bin Rawahah, Ka’b Ibn Malik, and Qais ibn al-Khatim, and this is witnessed by great scholars such
as ibn Salam, Jahiz and others. Great poets used to come to Madinah to correct their poetry, as happened to
the Nabiha Zubyani, Farazdaq and Jarir. In all the eras of poetry Madinah shined with its great poets, and got
medals and titles from top critics. In the pre-Islamic era it accounted for the title of Al-Muzahhbaat. In the
Islamic era its poets stands defending their religion. The poetry flourishes in Madinah throughout the all ages,
and Madinah remains effluent spring, inspiring all poets.

Poetry of Omar bin Shahinshah al-Ayoubi (D 587 AH)

Abstracts of Articles

Dr. Abdul Razzaq al-Huwaizi
Omar bin Shahinshah al-Ayoubi (D 587 AH) is one of the prominent dignitaries of the sixth century
AH who had a leadership role as well as creative at the same time, his leadership role emerged in his real
contribution while taking on the responsibilities given to him by his uncle, “Saladin al-Ayoubi”, who entrusted
him with the Emirate of “Hamat”, and leading armies against Crusaders, until he fell ill and died during the
siege of “Manaz Kurd”. And his literary role is well presented in his poetry collection which he left behind
him, but unfortunately it could not reach to us in complete version. Nevertheless Abul Yemn al-Kindi (D 613
AH) selected some of his best poetry, and Imad al-Asfahani included them in his book ‘Kharidatul Qasr wa
Jaridatul Asr’. This study came to bring forth his poetry in a form of separate book along with the explanation,
editing, preface and necessary indexes.

Unknown authors in our Arab heritage
Prof. Ahmed Atiyyah, Egypt
This research deals with a strange phenomenon often recur in lists or indexes of manuscripts, a phenomenon
of the absence of the author, and thus the absence of scientific effort that may be of great scientific value in
academic field. In this situation the cataloguer has no choice but to write in the author box the word anonymous
or unknown. This is very worrying phenomenon which can cause pain to the one who is interested in heritage.

Books of wonders in Islamic Arabic heritage
Dr. Khalid al-Tozani, Morocco
This research deals with the phenomenon of the books of wonders, which is one of the most prominent
cultural phenomena that furnish Islamic Arabic heritage with the particular type of rare books with the nature
of surprising and producing a special type of aesthetic showcasing the richness and comprehensiveness of
Arab culture. As the Arab Islamic heritage is rich of traditional narratives launched “amazing literature” in
Arab creativity, and also formed a specific trend of writing. It has been helped by the Arabs love to listen to
strange conversations and exotic news. So the market of wonders was very popular, and creator of this type
of art was honored and loved by the people and close to the kings and sultans.
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Transfer of concepts in the books of Arab heritage
Dr. Mohamed Marini, Morocco.
Researcher began the topic with a brief summary relating to the transfer of concepts, being the basic
requirement in intercommunication of knowledge or culture. Because what happens on the level of human
life, it also happens on the level of intellectual life. Here, the researcher shows us examples of this interference
in the Arab heritage through three types of works; 1st are complete works having encyclopedic nature, While
the second are focused on the books of Arab heritage history, which are closer to encyclopedic history books.
Finally, the third are the books of the likes and isotopes, which include books on collecting sundries with
similarities and convergence issues in a particular field of knowledge.

Mechanism of coining modern linguistic terms
The issue of term is of the important issues that has gained very big importance in the modern linguistic of
this century. As it has very important role in simplifying sciences and clarifying and defining their principles
and ideas on the one hand, and finding convergence between scientists and researchers on the other hand.
The issue of term has become a threshold of cognitive confusion. The term is only part of the theoretical
construction in the language. The language of terminology is indispensable in the world of specialization and
thinker in his approach. And sometimes it is perhaps a way to shortcut many meanings in few words, and thus
isolating the term from its theoretical structure, which it belongs to, will result in converting between learner
and the scientific view of things. Accordingly, the overlapping concepts and terminology differ mainly due
to this.

The role of teaching Arabic to non-native speakers to consolidate the
Arab identity, (forward-looking vision)
Dr. Hani Ismail Mohammed, Egypt
Despite the severe neglect and dereliction from Arabic native speakers, but the popularity of the Arabic
language is increasing day after day steadily and rapidly, though there are many reasons and purposes for
this growing demand. Muslim non-Arabic speaking peoples are tending towards learning Arabic for the
purpose of understanding Islamic sciences and to practice religious rites and rituals. While non-Muslims are
interested in Arabic language study to analyze the prevailing culture, and understand concepts that constitute
the contemporary Arabic mentality and influence trends, and to learn the behavioral patterns of the Arab
peoples, which contributes significantly in appropriate decision-making at the decision-makers in Western
circles. Orientalism has played - and continues to - a role that serves the colonial ambitions, led by erasing
the identity of the nation.
The research has been divided as follows:
Introduction: the dialectic of language and identity.
Chapter I: the contributions of non-Arabs in the preservation of the Arabic language, past and present.
Chapter II: the contributions of fair-minded people of Orientalists in the revival of Arab culture.
Chapter III: a proposed program for the recruitment of teaching Arabic in establishing identity.
Conclusion: The main findings and recommendations.
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Dr. Hisham Khalidi, Algeria
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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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