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الورقة الأولى من كتاب "ال�شمائل النبوية والخ�صائل الم�صطفوية" ,ت�أليف الترمذي:
محمد بن عي�سى بن �سورة ال�سلمي البوغي� ،أبو عي�سى 279هـ ،ن�سخ في �شهر جمادى الثانية �سنة 987هـ.

”1st page of the book “al-Shamail al-Nbawiyyah wa al-Khasail al-Mustafiwiyyah
By: Mohammed bin Eisa al-Tirmizi, D. 279 AH, Scribed in: Jumada al-Thaniya 987 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.

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

د .فاطمة نا�صر المخيني

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
مكتبة المدر�سة اللطيفية  -فيلور  -تامل نادو  -الهند
هذا كل ما �أمكن �إنقاذه!
مدير التحرير ٤
المقـاالت
ت�أ�صيل المفارقة لغو ًيا (بحث تطبيقي في القر�آن الكريم
والحكاية التراثية الع ّبا�سية)
�أ .محمد و َّنان جا�سم 6
تَائي ُة ابن �أبي َح َجل َة التلم�ساني ت776هـ في معار�ضة
َار�ض ت632هـ
تائيةِ ابن الف ِ
�أ .د .مجاهد م�صطفى بهجت 27
التبادل الح�ضاري بين ح�ضرموت وم��وان��ئ الخليج
العربي
�أ .محمد علوي عبد الرحمن باهارون 55
قراءة في الظاهرة الموري�سكية الآالم والآثام
�أ .د .م�صطفى الزباخ 69
ت�أ�سي�س م�ساجد م�صر وتون�س والأندل�س في القرن
الأول الهجري /ال�سابع الميالدي
�أ .د .محمد كريم �إبراهيم ح�سين 80
ال��ر���س��ائ��ل ال��دي��وان��ي��ة ب��الأن��دل�����س ف��ي ال��ق��رن الخام�س
الهجري
�أ .جميلة مفتاح 109

مظاهر التعليل النحوي عند المبرد (285-210هـ)
د� .أحمد �إ�سماعيل عبد الكريم 133
جهود عبد الملك مرتا�ض في ترجمة الم�صطلح الل�ساني
وال�سيميائي
د .فريد �أمع�ض�شـو 156
�سرقة الآثار العراقية في القرن التا�سع ع�شر للميالد
�أ .عمر ج�سام العزاوي 176
الآالت والأدوات الطبية التي اِ�ستحدثها الأطباء العرب
والم�سلمون
د .محمود الحاج قا�سم محمد 188
الملخ�صات

198

مكتبة المدر�سة اللطيفية  -فيلور -
تامل نادو  -الهند
هذا كل ما �أمكن �إنقاذه!
افتتاحية العـدد

لقد ت�أ�س�ست المدر�سة اللطيفية �سنة 1705م ,على يد ال�شيخ العالمة �سيد عبد اللطيف
القادري ,وتقع في مدينة فيلور ,التي تبعد نحو  150كم عن عا�صمة الوالية مدرا�س (ت�شناي),
وهي قريبة من كلية الباقيات ال�صالحات� ,إال �أنهما على منهجين مختلفين ،فكلية الباقيات
ال�صالحات تنتمي �إلى التبليغيين؛ �أي جماعة الدعوة والتبليغ� ،أما المدر�سة اللطيفية فهي
تنتمي �إلى المدر�سة ال�صوفية في جنوب الهند ,وكلها م�ؤ�س�سات تعليمية خيرية ,تقدم خدماتها
التعليمية مجا ًنا لأبناء الم�سلمين بالهند ,و�أما تمويلها فهو قائم على تبرعات رجال الأعمال
الهنود ،وزكوات الأغنياء من الم�سلمين.
وت��ع��د المدر�سة اللطيفية �أق���دم مدر�سة ف��ي ج��ن��وب الهند؛ حيث ي��زي��د عمرها على 320
�سنة ,ومكتبتها من �أكبر مكتبات المخطوطات ب��ه؛ حيث توجد بها ث�لاث غ��رف من الكتب
والمخطوطات ،لكنها مكد�سة على الرفوف بال فهر�سة وال ت�صنيف ,وال حتى ترتيب يمكن
من خالله للباحث �أن ي�صل �إلى بغيته ب�شيء من الي�سر؛ حيث يختلط المخطوط بالمطبوع
أكدا�سا في ركن �إحدى
فيها .كما وجدنا �أن عد ًدا غير قليل من المخطوطات المتنوعة قد ُجعل � ً
الغرف ,وقد عبثت به عوادي الزمن عب ًثا ما ر�أينا مثله في �أي منطقة من المناطق التي تمكنا
من زيارتها في جنوب الهند ،بل حتى المناطق الو�سطى والقريبة من �شمال البالد!
وقد قمنا بالتعاون مع الم�س�ؤول الإداري للمدر�سة ،الذي كان متعاو ًنا جدًّا معنا ,بل هو الذي
�سهل لنا الدخول �إلى المدر�سة ،و�سعى معنا في الح�صول على الموافقة بالت�صوير ،و�أعاننا � ً
أي�ضا
بع�ض الأ�ساتذة والطلبة في فرز المخطوطات والكتب الموجودة بتلك الغرف وتنظيفها وف�صل
المخطوط منها عن المطبوع ,وقد دام��ت هذه العملية ثالثة �أي��ام �أُ�صبنا خاللها بالده�شة،
4
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ب��ل بال�صدمة لحجم الإ���ص��اب��ات والتلف وال�ضياع ال���ذي ح��ل بتلك المخطوطات ,وق��د كان
الإتالف م�صير �أربعة �أكيا�س كبيرة من الأوراق المخطوطة التي جمعناها خالل عملية الفرز
ً
مخطوطا لم يكن من الممكن
والتنظيف؛ لعدم وجود �أي فائدة ترجى منها� ،إ�ضافة �إلى ثالثين
اال�ستفادة منها ب�أي حال من الأحوال؛ ل�ضياع �أولها و�آخرها و�أوراق من و�سطها .و�أحيا ًنا كثيرة
كانت ت�ستغرق الأوراق ال�ضائعة ن�صف المخطوط ,وكان عدد �آخر منها ال يمكن فتحه ب�أي حال
من الأحوال لتحجره ،و�أ�صبحت اال�ستفادة منه م�ستحيلة على ذلك الو�ضع ،فنقلناه �إلى دبي
لمعالجته و�إ�صالحه.
�أم��ا المخطوطات التي تمكنا من �إنقاذها �أو التي عثرنا عليها �سليمة ،فقد ف��اق عددها
 770عنوا ًنا ,وقد كتبت تلك المخطوطات باللغات العربية والفار�سية والأردي��ة ،و�أكثر العلوم
ح�ضو ًرا في تلك المخطوطات علم التف�سير الذي يوجد منه بالمكتبة نوادر باللغتين العربية
والفار�سية ،وكذلك كتب الأدب ،وبخا�صة المكتوبة بالفار�سية� ،إلى جانب كتب الفقه والت�صوف
والمواعظ وعلم الفلك والعلوم التطبيقية وغيرها.
كما �أطلعنا المدير الإداري للكلية على ع��دد من التحف والآث���ار المادية المنقولة التي
تحتفظ بها المدر�سة في خزائنها مثل النقود الذهبية والف�ضية وعدد من الأختام ال�سلطانية,
وكذا بع�ض الم�صاحف ال�صغيرة جدًّا ،وقد ُو�ضعت في علب زجاجية �صغيرة� ,إلى جانب بع�ض
الوثائق المزخرفة والجميلة.
و�إن م��ث��ل ه���ذا لي�س خ��ا�ًّ��ص��ا ب��ال��م��در���س��ة اللطيفية وح��ده��ا ،ب��ل ه��و م��وج��ود ف��ي كثير من
وخ�صو�صا تلك المكتبات والكليات والمدار�س الإ�سالمية� ,إال �أن الو�ضع في
المكتبات الهندية،
ً
المدر�سة اللطيفية كان متفاق ًما نتيجة الإهمال الطويل ،وانعدام ال�صيانة والرعاية الالزمة
للمخطوطات والكتب!
واهلل هو الحافظ والهادي �إلى ما فيه الخير وال�سداد.
الدين بن زغيبة
الدكتور ُّ
عز ِّ

مدير التحرير
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مكتبة
المدر�سة
اللطيفية –
فيلور – تامل
نادو – الهند
هذا كل ما
�أمكن �إنقاذه!

ت�أ�صيل المفارقة لغو ًيا

(بحث تطبيقي في القر�آن الكريم
والحكاية التراثية الع ّبا�سية)
�أ .محمد ونَّان جا�سم

بغداد  -العراق

مقـــاالت

َي ْ�س َعى َهذَا ال َب ْحثُ �إلى َت� ِأ�ص ْي ِل ُم ْ�ص َطلَ ِح المفارق ِة من خالل الإجاب ِة عن �س�ؤالينِ هما؛ هل
عرف التراثُ
العربي ُم ْ�ص َطلَ َح ال ُمفَا َر َق ِة في منجزه النقدي �أو في درا�ساته البالغية؟
اللغوي
ُّ
ُّ
تقترب دالل ًيا من ُم ْ�ص َطلَ ِح المفارق ِة في داللته الحديثة؟ اختار
لحاتُ البالغية التي
ُ
وما ال ُم ْ�ص َط َ
ِ
البحثُ القر�آن الكري َم لت� ِ
خالل مقارب ِة �آرا ِء ال ُمف َِّ�سرينَ للفعل (يفرقون)،
أ�صيل ال ُم ْ�ص َطلَ ِح من
أنموذجا للتطبيق النّقدي؛ لتراثيت ِه ،وتن ّوع �أ�شكال ِهَ ،ولأ ّن ُه
الحكائي في ال َع ْ�ص ِر ال َع َّب ِا�س ِّي �
وال�س ْر َد
ً
َّ
َّ
ُذ ْو �أَغْ َر ٍ
ا�ض َ�س ْر ِد َي ٍة ُم َت َع ِّددة.
لقد َح َّد َدتْ َم َع ْاجِ ُم ال ُل َغ ِة ا َل َعر ِب َي ِة َج ْذ َر ال ُم َف ْا َر َق ِة ِف ْي �أَ ْر َب ِع ُ�ص َو ٍر هي:
الر�أْ ِ�س ِفي
 -1ال َف ْرقُ َ :م ْو ِ�ض ُع َ
الم ْفرِ قِ ِم َن َّ
ال�ش ْعرِ  ،وال َف ْر ُقَ :ت ْفرِ ْي ٌق َب ْي َن َ�ش ْيئ َْينِ َف ْرقًا،
َّ
الج ْم ِع(((،
َح َّتى َي ْف َترِ َق ْا((( ،وال َف ْر ُقِ :خال ُ
ْف َ
لكن ال َف ْل ُق ُي َقا ُْل
َو ِق ْيلَ  :ال َف ْر ُق ُي َقاْرِ ُب ال َف ْل َقْ ،
با ِْع َتباْرِ اال ْن ِ�ش َقاْقِ  ،وال� َف� ْ�ر ُق ُي� َق�ا ُْل با ِْع َتباْرِ
اال ْن ِف َ�صاْلِ ((( ِ
الذ ْي َت ْد ُر ُك ُه الأَ ْب َ�ص ْا ُر� ،أَ ْو ب َِم ْا
َت� ْ�د ُر ُك � ُه ال� َ�ب� ِ
����ص� ْ�ي� َ�ر ُة((( ،وال � َف� ْ�ر ُق :ال� ِ�ك� َّت�ا ُْن(((،
الم ِد ْي َن ِة(((.
َوال َف ْر ُقِ :م ْك َي ْا ٌل َ�ض ْخ ٌم لأَ ْهلِ َ
الخ ْو ُف((( ،وال َف َر ُق ِم َن ال َّنبا ِْت:
 -2ال َف َرقُ َ :

� ْأن َي َّت َف َّر َق ِقطَ ًَعا((( ،وال َف َر ُقَ :ت َبا ِْع ُد َم ْا َب ْي َن
ال�ش ِ
يء َف َرقًا:
الم ْن َ�س َم ْينِ (((َ ،و َف� َ�ر َق له َع��نِ ّ
َ
(((1
َب َّي َن ُه .
ِ -3
الب َقرِ ،
الف ْر ُق :ال َقطَ ْي ُع ِم َن ال َغ َن ِمَ ،و ِم َن َ
�أَ ِو الظِّ َبا ِْء� ،أَ ْو ِم َن ال َغ َن ِم َف َق ْط� ،أَ ْو ِم َن ال َغ َن ِم
(((1
الم ْن َف ِ�ص َلةُ،
َّ
ال�ض ْا َّل ِة  ،وال� ِ�ف� ْ�ر ُق :القطع ُة ُ
ِ
وم � ْن � ُه ال� ِ�ف� ْ�ر َق � ُة ل��ل� َ�ج� َ�م�ا َْع� ِ�ة ال� ُ�م � ْن � َف��رِ َد ِة ِم� َ�ن
والف ْر ُقِ :
ا�س(ِ ،((1
ٍ
ال ّن ِ
�شيء(،((1
الق ْ�س ُم ِم ْن كلِّ
والف ْر ُقِ :
ِ
يء(ِ ،((1
ال�ش ِ
الج َبلُ
الف ْل ُق ِم َن َّ
والف ْر ُقَ :
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والم ْو َج ُة(.((1
َو َ
اله َ�ض َب ُة َ
إناء(.((1
 -4ال ُف ْرقُ  :ال ُ
وقد وردت لفظة (فرق) وا�شتقاقاتها في
�أكثر من �سبعين مو�ض ًعا في القر�آن الكريم،
جاءت جميعها بمعناها اللغوي؛ � ْأي :االبتعاد
واحدا هو قوله تعالى :ﭽ ﭤ
�إال مو�ض ًعا ً

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭼ (�سورة التوبة ،)56:ويفرقون
بح�سب ر�أي �أغ��ل��ب المف�سرين (يخافون
� ْأن يظهروا ما هم عليه( ،((1و(يتظاهرون
ب��الإ���س�لام)( ،((1و(ان��زع��اج ال ّنف�س بتو ّقع
ِ
مفارقة الأمنِ �إلى حالة
ال�ض َررِ  ،و�أ�صلُه من
َّ
االنزعاج)( ،((1وهذه التفا�سير الثالثة قريبة
من معنى المفارقة الحديث في المخالفة
والم ْخ َبرِ  ،ونلحظ � َّأن(المفارق َة)
المظْ َهرِ َ
بين َ
ٍ
عند اللغويين ُت َر َّك ُز في َد ٍ
أهمها:
الالت
عديدة � ُّ
ال��م��ب��اع��دة وال��م��ب��اي��ن��ة ،و�إظ���ه���ار الإن�����س��انِ
يخالف باط َنه؛ لعل ِّة ال� َ�خ� ْ�و ِف؛ �أو ِلعل َِّة
م��ا
ُ
االنزعاج ،وفي داللتها الثالثة تتطابق دالل ُة
ِ
ِ
ِ
اللغوية،
المفارقة النقدي ُة الحديث ُة مع دالل ِتها
الم ْ�صطَ ل َِح ،لك ّنه
ومطابق ُتها تد ُّل على �أ�صالة ُ
حيز التف�سير
ُم ْ�صطَ ل ٌَح بقي مح�صو ًرا في ّ
القر�آني ،ولم ي�ستفد منه ال ّنقاد والبالغيون
العرب.
ُ
� َّإن المفارق َة في داللتها التي تجول في
ِ
ِ
ِ
والغمو�ض م�شت ّق ٌة ِم ْن
والخفاء،
المخالفة
(�أَ ْف َر َقُ :ي ْفرِ ُقُ :م َف ْا َر َقةً) ،و�أ ْف َر َق تعني �إظهار
غير ُم ْ�ش َت َّق ٍة ِم ْن
ما
ُ
يخالف الباطن ،وه��ي ُ
( َفا َر َقُ :ي َفاْرِ ُقُ :م َف ْا َر َقةً).
ُعرِ ِ
فت المفارق ُة ُم ْ�صطَ ل ًَحا نقد ًيا ذا �سمات
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منهجية �إل��ى النقد العربي َع� ْ�ب� َ�ر الترجمة
لم ْ�صطَ ل َِح ( ،((2()paradoxوقد جعل �آخرون
ُ
ال للفظة ()Irony
ُم ْ�صطَ ل ََح (المفارقة) مقاب ً
( ،((2مع بيان � َّأن هناك ت�شاب ًها دالل ًيا بين
الم ْ�صطَ ل ََحين(.((2
ُ
وللمفارقة حقول �ش ّتى ،وتقنيات متعددة،
���د (���ش��ل��ي��ج��ل)،
���ع� ُ
وم��ب��ت��ن��ي��ات م��خ��ت��ل��ف��ةَ ،و ُي� َ
و(�أوج�ست فلهلم) و(�سورن كيركيجور) من
�أوائل َم ْن َ�س َعوا غرب ًيا �إلى تحديد م�صطلح
المفارقة( ،((2بينما كان د .منح ال�صلح(،((2
ث َُّم د .عبد الجبار المطلبي( ،((2وبعدهما د.
حددوا داللة
نبيلة �إبراهيم( ((2من �أوائل من ّ
وبينوا ح�ضورها في المنجز الأدبي
المفارقة ّ
العربي في العراق.
حيز ال�سياق
والمفارقة بنية �سياقية في ّ
الن�ص والمرجعية ،و� ُّأ�سها المباينة
الثنائي:
ّ
والت�ضاد والمخالفة واالنحراف في وجوهها
وتت�سم
غير ال��وا���ض��ح��ة وغ��ي��ر ال��م��ب��ا���ش��رة،
ُ
أهمها �أ َّنها ال عالقة لها بالو�ضوح
َ
بخ�صائ�ص � ُّ
�أو ال َّت ِ
�شابه وال َّتماثلِ � ،إال �إذا ك��ان الت�شابه
يحمل ت�ضا ًدا في الداللة كما يح�صل في بع�ض
أهم
الحكايات ال�ســردية؛ لذا ُي َع َّد الخفاء � ّ
(((2
ا�سم
�سمة من �سمات المفارقة  ،وللخفاء ٌ
آخر هو (الكمون)( ،((2و�أولى �سمات المفارقة
� ُ
هي (الق�صدية) التي يحقق ح�ضورها بجوار
�ام �ةً،
ال�سمة الثانية (ال��خ��ف��اء) م��ف��ارق� ًة ت� ّ
لك ّنها قد تغيب على ّنية الق�صدية الوظيفية
الم َ�س َّو َغة من خالل �أمرين هما :خيبة التوقع
ُ
المثير للده�شة ،و�آث��ار المفارقة على ركنها
الثالث �ضحية المفارقة؛ وللمفارقة �أرك��ان
ثالثة هي(:((2

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

 -1ن�ص المفارقة.

التنا�ص مع القر�آن الكريم.
ّ

� -2صاحب المفارقة.

�سردي ينتج لحظة
 -4ال�سخرية :فع ٌل
ٌّ
خلخلة الم�سلمات ،وهدفها يتمحور في �أمرين
هما؛ الإ�سعاد واال�ستهانة ويدخل في ت�أ�سي�سها
ن�ص ٍّي كنبرة
قولي
تبنين
ٌ
ٌ
غير ِّ
وتبنين ُ
ن�صي ٌّ
ٌّ
ال�صوت �أو الحركة الج�سدية ،وهذا ال�شكل
وخ ْل ًَقا للمفارقة على عموم
هو الأكثر ح�ضو ًرا َ
المنجز الأدبي باختالف الأنواع والأزمنة.

�ضحية المفارقة.
-3
ّ
ول��ه��ا �أ���ش��ك��ال �أرب��ع��ة ت��ت��واف��ر ف��ي ال�سرد
ال�سرد الحكائي
الحديث ،وق��د تتوافر في ّ
لكن توافرها في التراثي
العربي التراثيّ ،
ٍ
فنية -على الأغلب-؛
�سيكون من دون
ُ
ق�صدية ّ
تهتم
ال�سرد الحديث اعتمد منهجية
ُّ
ل ّأن َّ
باالنتماء �إلى �إحدى المدار�س الأدبية ،وهذه
ِ
لنف�سها ق��واع� َ�د يجم ُعها
المدار�س و�ضعت
ال�شكلِ  ،ومن
ٌ
م�شترك في الم�ضمون� ،أو في ّ
معايير ت ّتخذ طاب ًعا
كون هناك
الممكن � ْأن َت َ
ُ
ِ
�شبي ًها بالث ِ
المفارقة الأربعة
ّابت ،و�أ�شكال
هي:

مقـــاالت

و ُي� َ�ع� ّ�د التباين ال�سمة الثالثة من �سمات
المفارقة الذي قد يح�صل في الموقف� ،أو في
ٍ
�ضد ٍية،
مقامات الكالم المبنية على
ثنائية ّ
مقام ال َّت ِ
ِ
ومقام
عزية
غير
فمقام
ِ
ُ
ُ
التهنئة ُ
ال�ش ِ
ومقام ال َّت ْر ِغ ْي ِب
كاية
غير
مقام ّ
ِ
ُ
ال َّت�ش ّكرِ ُ
مقام ال َّت ْر ِ
ومقام ِ
مقام
غير
هيب
غير
ِ
ِ
ِ
الج ِّد ُ
ُ
ِ
الهزلِ َ ،و َ�ش ْر ُط ال َّتباينِ الخالقِ
للمفارقة هو
االندماج بين المقامين �أو المخالفة لكينونة
(((3
ي�سم (�شليجل) هذه ال�سمة
المقام  ،ولم ّ
بالتباين ،بل �أ�سماها بالنقي�ضة التي َع ّدها
�شرطً ا من �شروط المفارقة( ،((3بينما �أطلق
عليها د .نا�صر �شبانة م�صطلح ال�ضدية
حين َب ّين �آلية �إنتاجها فقال(( :((3االنقالب
م��ن ال�����ض� ِّ�د �إل���ى ال�����ض� ِّ�د ه��و م��ا ي��و ّل��د فكرة
المفارقة في �صورتها الأول��ى) ،ولم تختلف
الر�ؤية الفل�سفية للمفارقة عن ر�أي �شليجل،
فالمفارقة فل�سف ًيا �إثبات لقول يتناق�ض مع
الر�أي ال�شائع بالإ�سناد �إلى اعتبار خفي على
هذا الر�أي العام ح ّتى وقت الإثبات(.((3
م�صطلحا نقد ًيا
وللم َف ْا َر َق ِة َق ْبلَ �أَ ْن تت� ّأ�س�س
ً
ُ

 -1الأخيولة (الفنتازيا) التي تت�ضاد مع
الواقع بو�ساطة الخرق المكاني �أو الزماني �أو
المنطقي من خالل قبوله ذهن ًيا �أو رف�ضه.
 -2التغريب :وظيفته �إعادة المتلقي �إلى
العالم المقبول من خالل نفي الإيهام الذي
يت�ضمن( :جعل الم�ألوف غري ًبا)( ،((3وبجوار
ه��ذا الأم��ر ظهرت في ال�سرد الحكائي في
العبا�سي ظاهرة قريبة للتغريب �أال
الع�صر ّ
وهي (جعل الغريب م�ألو ًفا).
التنا�ص :وهو تداخل الن�صو�ص عن
-3
ّ
طريق االقتبا�س �أو الت�ضمين �أو التلميح �أو
التلميح �أو الإ����ش���ارة( ،((3وتحقق المفارقة
ب��إع��ادة �إن��ت��اج ن�ص �سابق بو�ساطة العك�س
ال
الداللي �أو تغيير الن�ص الأ�صلي
تغييرا كام ً
ً
كثيرا في
�أو جزئ ًيا ،وق��د ورد ه��ذا ّ
ال�شكل ً
وال�سيما
المنجز ال�سردي الحكائي العبا�سي،
ّ

حا�ضرا في �أقنوم التعاريف ال في �صراحة
ً
َ
الم�صطلح ،وقد �أ َ�ش ْر ُت �إلى � َّأن المفارقة من
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(�أَ ْف َر َقُ :ي ْفرِ َقُ :م َف ْا َرقةً)؛ �أي :مباين ًة ومباعد ًة
رين واللغويين
ومخالفةً ،و�أظ� ُّ�ن � َّأن
المف�س َ
ّ
الذين ذكروا معنى (الخوف) و(االنزعاج)
ق��د ن��ق��ل��وا وظ��ي��ف��ة ال��ح��اف��ز (ال���خ���وف) �أو
(االن���زع���اج) �إل���ى وظ��ي��ف��ة ال��ف��ع��ل (تباين
المظهر والمخبر)؛ فهم يظهرون خالف
ما ُي ْب ِط ُن ْو َن؛ لأ َّنهم يخافــون �أو ينزعجون؛
مما يخلق مفارقة مبنية على المخالفة في
ِ
ِ
لخيبة تو ّقع الم�سلمين؛ �إذ
تج
الم ْن ِ
الموقف ُ
جعلهم ِ
الم َح َّملِ
الح ْل ُف
َ
مقتنعين بقولهم ُ
بالق�صدية ف��ي ال��م��خ��ال��ف� ِ�ة وال��خ��ف� ِ
�اء؛ ل��ذا
توافرت �سمات المفارقة الثالثة المذكورة
�ساب ًقا وهي (الق�صدية والخفاء والتباين)،
العالق َة الوثيق َة بين
والآي��� ُة الكريمة ت��ؤ ّك� ُ�د َ
تباين المخبر والمظهر من جهة والتمحيل
من جهة �أخ��رى ،ولقد ح��اول النقاد العرب
المعا�صرون البحث في التراثين البالغي
والنقدي عن م�صطلحات تقترب داللتها من
المفارقة ف�أجاد بع�ضهم و�أخفق �آخرون؛ لأ ّنهم
ا ّت��كَ ��أوا على الترجمة الحرفية لم�صطلحي
( )paradoxو( ،)Ironyوعلى التطبيقات
النقدية للغربيين ف��ي ن�صو�صهم الأدب��ي��ة
كبيرا عن ن�صو�ص الأدب
المختلفة اختال ًفا ً
ال��ع��رب��ي ف��ي م��راح��ل��ه ال��زم��ن��ي��ة و�أج��ن��ا���س��ه
أمر عند
وت�صنيفاته المتنوعة؛ لذا التب�س ال ُ
فعدوا المقابلة والطباق مرادفين
بع�ضهم َّ
للمفارقة(((3؛ لأنهما م�س ّوران بالت�ضاد من
دون النظر �إل��ى تقنيتي التباين والخفاء
بو�صفهما �سمتين م��ه� ّ�م��ت��ي��ن م��ن �سمات
ال��م��ف��ارق��ة ،و�أث�����رِ ذاك ال��ت�����ض��ا ّد ف��ي خلق
االندها�شَّ � .إن محاولة مقاربة المفارقة من
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بالهين ،لك ّنه
خالل
م�سميات �أخرى �أمر لي�س ّ
ّ
ي�سهل حين تعتمد ال��دالل��ة وال ّن�ص في �آنٍ
واحد ،هذا يجعل البحث عن مكنون المفارقة
مبن ًيا على داللتها من خالل التباين وعك�س
التوقع واحتمالية المعنى المتعدد و�أثر الن�ص
ِ
ِ
�ص
خ�صيات
ال�ش
المفارق في َّ
الفاعلة في ال َّن ِّ
�أو المتلقي ،وفي �أدناه الم�صطلحات البالغية
�أو النقدية التي اقتربت من معنى المفارقة
اقترا ًبا في داللة ال ّتعريف ،ودالل� ِ�ة الح�ضورِ
ال َّن ِّ�ص ِّي.
� ً
ّ
التهكم:
أوال -

�ضد معناها(.((3
عبر بعبارة
ً
قا�صدا ّ
هو �أن ُت ّ
وا�ضح للمفارقة من خالل
وهنا فيها ترادف
ٌ
التباين ،وقيل :التهكّم ظاهر ُه ِج ٌّد وباط ُنه
(((3
���ز ُل؛ لمجيئه على �سبيل اال���س��ت��ه��زاء
َه� َ
يختلف عن ال� َ�ه� َ�زلِ ال��ذي ُي��را ُد ِبه
وال ّتهكّم
ُ
ال
الجد فظاهر ُه َه َز ٌل وباطنه ِج � ُّد( ،((3ف�ض ً
ّ
عن �أ ّنه ال ي�شترط اال�ستهزاء ،والتهكّم غير
ظاهرا وباط ًنا،
التندر .فالأخير َه� َ�ز ٌل ُكلُّ ُه
ً
فالمتند ُر َي ْ�سعى
أي�ضا.
ويختلفان في الهدف � ً
ّ
الر ْغ َب ِة في االقتراب �أو التخلّ�ص ِم ْن
�إل��ى َّ
�شر ُم� ْ�ر َت� َق� ٍ�ب �أو الح�صول على م����� ٍ
آرب(،((4
ٍّ
بينما المتهكِّ ُم ي�سعى �إلى الزراية واال�ستهزاء
واال�ستخفاف من الآخر.
وال��ت��ه � ّك��م ت��ن��زي��ل غ��ي��ر ال��م��ح��ت��م��ل محلّ
ال��م��ح��ت��م��ل( ،((4وه����ذا ا���ش��ت��راك �آخ����ر مع
المفارقة في ا�ست�شراف ما �سيح�صل ،ومن
ذلك الحكاية الآتية(:((4
و�سلّمة
(� ّإن �أبا دالمة دخل على المهدي ُ
الو�صيف واقف بين يديه ،فقال �أبو دالمة:

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

مقـــاالت

أمير الم�ؤمنين م ْه ًرا لي�س
قد �أهديت لك يا � َ
ل ّأح� ٍ�د مثله ،ف�� ْإن ر�أي��ت � ْأن ُت َ�ش ّر َفني بقبوله،
فر�سه الذي
ف�أَ َم َر ب�إِ ْدخا ِل ِه،
فخرج و�أدخ��لَ
َ
َ
أعجف
كان تحته ،ف � ِ�إذا هو ب��رذون ُم َحطَّ ٌم � ُ
ٍ
�شيء -ويلك-
َه��رِ ٌم ،فقال له المهديُّ � :أي
مهر؟! ،فقال� :أو لي�س
هذا؟!� ،ألم تزعم �أ ّنه ٌ
ت�سميه
هذا ُ�سلّمة الو�صيف بين يديك؟ ف�أنت ّ
بعد عندك
الو�صيف وله ثمانون �سنة وههو ُ
و�صي ًفا ،ف�إن كان عندك ُ�سلّمة و�صي ًفا فهذا
مهر).
ٌ
�إن التهكم ا�ستهدف الو�صيف بو�سيلة
الإهداء �إلى الخليفة المهدي الذي �أقحم في
إقحاما تنبيه ًيا له من خالل اتخاذه
المو�ضوع � ً
ل�سلّمة و�صي ًفا على الرغم من �شيخوخته،
ُ
وفعل الإهداء فعل عك�سي تداول ًيا ،والعك�سية
تتحقق بطلب التقرب من الم�ؤتى �إليه؛ لقد
قدم �أبو دالمة القولي على الفعل الحدثي؛ كي
ّ
حيزي التوريط والتو ّقع،
ُيدخلَ الخليفة في ّ
فلما �أيقن �أبو دالمة ب�أن المهدي قد وقع في
الحيزين� ،أدخل فر�سه .وهنا كان لأداة
هذين ّ
ال�شرط غير الجازمة (�إذا) وظيفة تو�ضيحية
للد ْه َ�شة واال���س��ت��غ��راب الحا�صلين
خالقة َّ
في ذات الخليفة ،وداف��ع �صاحب المفارقة
(�أب��و دالم��ة) عن موقفه التهكمي بو�ساطة
ِ
الحجاج الإقناعي ،ل ُيخرج نف�سه مما �صار
تدل على هيمنة فعل
فيه ،والمقاربة للحكاية ّ
ومرة
مرة للخليفة ّ
مرتين ّ
التوريط الذي تكرر ّ
ناتج من
�أخ��رى لأب��ي دالم��ة ،وتوريط الأول ٌ
الوقوع في دائ��رة العك�س اال�ست�شرافي التي
هي (خيبة التوقع) ،والتوريط الثاني ُم َت َع َّمد؛
حا�ضرا عند �أب��ي دالم��ة
�واب
ل��ذا ك��ان ال��ج� ُ
ً

ال�صوت ال�سردي الخالق للتهكم والمفارقة
على م�ستوى واحد.
وم��ن �أمثلة التهكّم �أي���ً��ض��ا ق��ول��ه تعالى:
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ �سورة
فالمخاطَ ُب لم يكن م�ست�شر ًفا
الدخان.)49:
ُ
م�صيره ُم� ّ�دع � ًي��ا �أ ّن���ه ع��زي � ٌز ك��ري� ٌ�م ،فجاء
الخطاب تهكّم ًيا م�ستهزئًا به ،وقد ا�ستخدم
ُ
ال��ب��اري َع� َّ�ز َو َج���لَّ فعل الأم���ر (ذق) نكاي ًة
وعقوب ًة مع الحفاظ على مجاورته ال�سياقية
ال ع��ن � َّأن
ب��ادع��ائ��ه ال��ع� ّ�زة وال��ك��رام��ة ،ف�ض ً
الغ�ضب
وتكبر وهذان؛
َ
ُ
الخطاب ات�سم بغ�ضب ّ
(((4
والتكبر موافقان لمعنى التهكّم اللغوي ،
وفيه ٍ
ت�شف و�إهان ٌة و�إذال ٌل وكان ِ
الج ُّد بني َته
الظاهرة َ وال� َ�ه� َ�ز ُل بني َته العميق َة ،وهناك
من ر�أى � َّأن ال�سخرية والتهكم ،م�صطلحان
لمدلول واح��د ،يقول محمد ر�ضوان الداية
في معر�ض تحليله ل�شعر خير الدين الزركلي:
الحر ،لك ّنها
(والمفارقة ال تخرج عن التهكم ِّ
ال�ضدين �أو
تبنى على العبارات التي تظهر
ّ
الوجهين من الم�س�ألة»(.((4
لكني �أرى � َّأن التهكّم غير ال�سخرية ،فقد
�ان من نف�سه ،لك ُّنه ال يتهكم
ي�سخر الإن�����س� ُ
حتما �إلى �ضحية
منها؛ لذا المتهكّم يحتاج ً
ال�سخرية ،وكذلك
َغ ْيرِ َّي ٍة ،قد ال تحتاجها ّ
يختلف التهكّم عن الفكاهة ،فالفكاهة  -على
ألم فيها وت�سعى �إلى الإ�سرار مع
الأغلب  -ال � َ
اختالفهما في � َّأن التهكّم ذو منحى بديعي
منتم �إل��ى البالغة ،والفكاهة وطبيعتها ال
ٍ
(((4
ٍ
لنظرية ما  ،وهناك من ربط
خ�ضو َع فيهما
بال�سخرية في وجوهها المعروفة:
المفارقة ّ
واله َزل واال�ستهزاء والطرفة والنادرة
التهكم َ
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الم�شترك بينها جمي ًعا هو
لكن
َ
وغيرها(َّ ،((4
ال�ض ِح ُك ،الذي قد يكون غاي ًة �أو نتيحة لفعلٍ
َّ
ٍ
ٍ
مق�صود.
مق�صود �أو لفعلٍ غير
ول��ل�����ض��ح��ك فل�سفة و��َ�س� َ�م� َ�ه��ا برج�سون
بالإن�سانية .فعنده � َّأن ال�ضحك من حيوان
تعبيرا
مثالً؛ لأننا لقينا عنده َو ْ�ض َع �إن�سانٍ �أو
ً
ال�ضحك لعل ِّة ال ّت�ضاد
�إن�سان ًيا( ،((4وقد يكون
ُ
في الذات �أو لنفاد القناعة الذاتية بالمحيط
االجتماعي.
و� َّإن ال�ضحك ينتج عن فعل غير �إرادي
ل�شخ�صية م��ا مما يثير ذه���ول ال��رائ��ي �أو
الم�شاهد �أو المتلقي ،وقد ينتج ال�ضحك عن
تغير غير منطقي للهيئة الإن�سانية �أو لإ�شارة
ّ
(((4
ج�سدية غير م��ع��ه��ودة كا�شفة في بع�ض
ال�سيما �سلوك الأحمق �أو
الأحيان لل�سلوك
ّ
�سلوك المنحرف ذهن ًيا.
(((4

ثانيًا � -أ�سلوب الحكيم:

الم َخا ِْط َب بغيرِ ما يتر ّق ُب �أو
هو تل ّقي ُ
العرب
ال�سائلَ بغيرِ ما يتطل ُّب( ،((5وا�ستعمل ُه
ُ
ال�سائلِ (،((5
للتظر ِف� ،أو التخلّ�ص ِم ْن � ِ
ّ
إحراج ّ
(((5
العرب
فيجيبه عن �س�ؤالٍ لم َي ْ�س�أ ْل ُه  ،وكانت
ُ
تقول للرجلِ �إذا ُ�س ِئلَ َع ْن َ�ش ٍ
يءَ ،ف�أَ َجا َْب َع ْن
الم ْلب ِِ�س� ،أي� :أَ ْب َد ْى
غيره(� :((5أَ ْع َر َ
�ض َع ْن ث َْو ِب ُ
ِل ْي َغ ْي َر ما �أُرِ ْي َد ِم ْن ُه.
وم��ن �سمات ه��ذا الأ���س��ل��وب العمل على
خ�لاف ُم ْق َت َ�ضى الظاهر
�ص
َ
�أن يحوي ال ّن ُّ
وال�شائع والمتداول والمتوقع( ،((5وهذا العملُ
يجعله قري ًبا من المفارقة في َح ِّدها المتعلّق
ال عن
بالمتلقي �أو في َح ِّدهــا
الن�صي ،ف�ض ً
ّ
الجاحظ
ُ
� َّأن فيه �شيئًا من المفاج�أة( ،((5و ُي َع ُّد
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�أ ّو َل من فطن �إلى هذا النوع من فن القول،
خا�صا �أطلق عليه ا�سم (اللغز
َ
وع َق َد له با ًبا ً
في الجواب) ،لكن هذا الم�صطلح لم ي�أخذ
�شهر َة م�صطلح (�أ�سلوب الحكيم) ،ولم ُي ْع ِط
الجاحظ ُب ْع ًدا تحليل ًيا ل�سماته واكتفى بالأمثلة
ُ
ت��ار ًك��ا �أَ ْم� َ��ر معرفته وب��ي��ان �سماته للمتلقي
والتعريف يوحي �إلى مو�ضعين لخيبة التوقع
الم َخاْطُ ُب من
هما:مو�ضع مق�صود فاعله ُ
خالل حمل الكالم على غير ُم� ِ
�راد ِه ومو�ضع
الم َخا ِْط ُب الذي قد يكون
غير مق�صود فاعله ُ
المخاطَ ب وفطنته.
�ضحي ًة لذكاء ُ
ّ
كاكي �إلى الأَ َث��رِ ال َّن ْف ِ�س ِّي لهذا
و�أ�شار َّ
ال�س ُّ
الأ���س��ل� ِ
�وب ف���ق���ال(( :((5و� َّإن ه��ذا الأ���س��ل��وب
�صادف المقامَ ،ف َح َّر َك ِم ْن
الحكيم لر ّبما
َ
ِ
ال�سامع ما �سلب ُه ُح ْك َم الوقور و�أبرز ُه
ن�شاط
ِ
في معر�ض الم�سحور) ،ومن �أ�سلوب الحكيم
حوار خالد بن الوليد مع رجل من الحيرة(:((5
الولي ِد لأَ ْه���لِ ال� َ�ح� ْ�ي� َ�ر ِة:
( َق���ا َْل َخ � ْا ِل� ُ�د ب� َ�ن ْ
واحدا من عقالئكم ،ف� ْأخ َر َجوا
إلي
ً
�أخرجوا � َّ
� ِ
عبد الم�سيح ابن عمرو بن َق ْي ٍ�س بن َح ّيانٍ
إليه َ
بن َب ِق ْي َل َة ال َغ ّ�سا ِنيَ ،و ُه َو الذي َب َنى ال َق ْ�ص َر،
ابن َخ ْم ِ�س ْي َن وثالثمائ َة �سنة:
َو ُه َو َ -ي ْو َم ِئ ٍذُ -
َف َقا َْل َل ُه َخ ْا ِل ٌدِ :م ْن �أَ ْي َن �أُ ْق َ�صي َ �أث ََرك؟ َقا َْل:
ِم ْن ُ�ص ْل ِب �أَب ِْيَ .قا َْلَ :ف ِم ْن َ�أ ْي َن َخ َر ْج َت؟ َقا َْل:
ِم ْن َبطْ نِ � ّأم��ي ،قال :عالم �أن��ت؟ َق �ا َْلَ :علَى
الأَ ْر��ِ�ضَ .ق �ا َْلَ :ف ِف ْي َم �أَ ْن� َ�ت؟ َق �ا َْل :في ِث َيابِي.
َقا َْل :ما ُ�س ُّن َك؟ َقا َْلَ :عظْ مَ .قا َْل� :أَ َت ْع َقلُ ؟ -ال
عقلتَ ،-قا َْل� :أي وا ِ
ابن كَ ْم
هلل و�أُ َق ّي ُدّ ،قا َْلُ :
ٍ
ابن َر ُجلٍ
لي
�أَ ْن َت؟ َقا َْلُ :
واحدَ ،قا َْل :ل َْو �أ َتى َع َّ
�شيء َل َق َت َل ِن ْيَ ،قا َْلَ :م ْا ُتزِ ْي ُد ِن ْي َم ْ�س�أَ َل ُت َك �إ ّال
ٌ
َ
غما؟ َقا َْلَ :م ْا �أ َج ْب ُت َك �إ ّال َع ْن َم ْ�س�أ َل ِت َك).
ًّ

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

مقـــاالت

يك�شف هذا الحوار �إمكاني ًة لغوي ًة كبير ًة
ُ
�سم بها كال المتحاورينَ ،ح َفزها و�أظهرها
ا ّت َ
التباين بين مقام ِ
الج ِّد في خطاب خالد بن
الوليد ومقام الهزل واال�ستخفاف في خطاب
الغ�ساني �أ�سئل َة خالد بن
الغ�ساني ،وقد َح َملَ ّ
ّ
الوليد على َم ْح َملٍ �أراده هو ،ال ما �أراده خالد
م�ستفيدا من ف�ضاء اللغة وتعدد المعاني؛
ً
(((5
الم�سيح َت َر َك ما َع ِل َم �أَ َّن ُه
(عبد
لذا قيل :
ِ
ُ
ٍ
الم ْح َملِ الآخرِ الذي
لخالد
�ض
َ
َغ َر ٌ
وعدل �إلى َ
يعلم �أ ّنه لي�س َغ َر َ�ض ُه).
ُ
وا�ضحا م��ن الإج��اب��ة الأول���ى �سعي
وب��دا
ً
المخاطَ ب نحو (التعميه)؛ بغية االنفالت
ُ
الم ِ
خاطب فكان
وال َّت َخلّ�ص من الإجابة و�إزعاج ُ
ال من خالل ال َغ ِّم الذي َ�س َّور خالد
ذاك حا�ص ً
ابن الوليد نف�س ًيا ،والملحوظ � َّأن ال َّت َو َّت َر قد خلق
إ�سهاما
فجو ًة بين قولي ال�شخ�صيتين �أ�سهمت � ً
التحدي بينهما ،وك��ان
لا ف��ي ديمومة
ف��اع� ً
ّ
يعبر عن م�ستويين
الحوا ُر في هيئته التقابلية ّ
متباينين م��ن ال��ع��ق��ل؛ ل��ذا فالحافز لهذا
التباين هو حافز ثقافي في المرتبة الأولى،
ي�ستطع المخاطب
وبو�ساطة هذا الحافز لم
ِ
ا�ستكناه الحقيقة ،ومعلوم � ّأن الحقيق َة في
الحكاية -ع��ل��ى الأغ��ل��ب -اف��ت��را���ض��ي� ٌة(،((5
�ضحي ًة لإجابات الغ�ساني على الرغم
ف�صار
ّ
م��ن �أ�سئلته وم��ج��اورات��ه��ا التي ك�شفت عن
والطريف
المادي،
ُ
ا�ستعالء ينتمي �إلى التف ّوق ِّ
الم ِ
خاطب اعتمد على مبد�أ
في الأم��ر � ّأن ُ
توكيدي هو (الجمل المترادفة) ،فقوله على
�سبيل المثال (ما �س ُّنك؟) و(ابن كم �أنت؟)
و(كم �أتى عليك من المده�ش) كلّها بمعنى
ح�صرا ،بينما بنى
واحد هو المعنى الزمني
ً

الغ�ساني �إجاباته على مبد�أ (المعنى الذاتي)
ال معنى االقت�ضاء ،فخالف المقت�ضى وح َّقق
واندها�شا عند ال�شخ�صية الأخ��رى
خيب ًة
ً
في الن�ص ،والمعنى الذاتي في الحوار لم
يتحقق �إال بو�ساطة الت�أويل ف�صارت في مثالنا
ن�صها ( ،)3 = 1وهذه
غير منطقية ّ
المعادل ُة َ
لطيفة تحققها المفارقة في �أغلب ن�صو�صها.
ويبدو � َّأن �أ�سلوب الحكيم وم��ا ي�أتي من
م�صطلحات قريبة لمدلول المفارقة القولية
ح�����ص� ً�را؛ ل َّأن ال��ق��ول ه��و الفاعل الحقيقي
لخلق الده�شة والمفاج�أة ،ولم َن َر �أن هناك
م�صطلحا قري ًبا لمفارقة الموقف� ،أو مفارقة
ً
الحركة.
بع�ض الدار�سين �إلى � َّأن م�صطلح
وقد َن َّوه ُ
(تجاهل العارف)
قريب من المفارقة(،((6
ٌ
م�ستندين في ذلك �إلى تعريفه ،ف (تجاهل
يعلم ُه
ال��ع��ارف) :ه��و ���س��ؤال المتكّلم عما ُ
الم ْد ِح
حقيق ًة تجاه ً
ال منه ،ل ُي ْخ َر َج ُه َم ْخ َر َج َ
�دل على ���ش� ّ�د ِة ال��ت��د ّل��ه في
�أو ال� ّ
��ذم� ،أو ُل � ُي� َّ
التعجب� ،أو التقرير� ،أو
الح ّب� ،أو لق�صد
ُ
ّ
(((6
َ
��ن � ْأن ال عالقة لتجاهل
ال��ت��وب��ي��ح  ،و�أظُ � ُّ
العارف بالمفارقة؛ لأنه يح�ضر في المماثلة
ال في المخالفة فقولنا :على �سبيل المثال
ال م ّنا ونحن
�ك ه��ذا �أم ب� ُ�در؟ تجاه ً
�أوج��ه� ُ
نعرف حقيق ًة �أن��ه وج��ه� ،إنما ج��اء لتثبيت
الت�شابه الجمالي وتر�سيخه ،وه��ك��ذا في
ك��لّ الأمثلة الأخ���رى ،وق��د رف�ض ال�سكاكي
ت�سميته بـ (التجاهل) في قوله(:((6
���ب ت�سميته بالتجاهل ،ب��ل �سوق
(ال �أُ ِح� ُّ

أدق
المعلوم م�ساق غيره) ،وهذا التعريف � ّ
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من تجاهل العارف وهو يلغي ر�أي من قالّ �:إن
المفارقة ال�سقراطية هي من ب��اب تجاهل
(((6
�سماه بع�ضهم (خ�لاف
ال���ع���ارف  ،وق��د ّ
حد ٌد
المقت�ضى)( ،((6وهذا تو�سيع له فهو ُم ّ
بالمماثلة بين �شيئين مختلفين؛ لق�صد
المبالغة �أو المدح �أو الذم كما ذُ ك��رِ �سل ًفا،
َو َح� ُّد المفارقة المباينة الكاملة والمخالفة
أغلب الت�شابيه ال تدخل في
التامة؛ ل��ذا ف� ُ
ّ
تت�شابه
المفارقة على الرغم من � َّأن الأ�شياء ّ
من وجوه وتتباين من وجوه �أخرى( ،((6فحين
نقول (زيد كالبحر) ،فوجه الت�شابه  -كما
هو معلوم  -ال�سعة ،ووجه التباين �أجرومي
و�أ�ستثني من ذل��ك ما يقع في وه��م الفهم
الناتج من الترادف.
ً
ثالثا  -القول بالموجب:

َو ُه َو � ْأن ُي َخ ِ
بكالم،
اط َب المتكل ُّم َمخاطَ ًبا
ٍ
كلمة ُم ْف ٍ
فيعمد المخاطَ ُب �إلى ٍ
ردة من كالم
يوجب عك�س
المتكلّم ،فيبني عليها من لفظه ما
ُ
معنى المتكلِّم( ،((6وذلك عين قول الموجب،
ك�لام خ�صمه من
ل َّأن حقيقته ر ّد الخ�صم
َ
فحوى لفظه( ،((6والقول بالموجب ي�شترك
ه��و والأ���س��ل��وب الحكيم ف��ي ك��ون ك��ل منهما
من �إخراج الكالم ال على مقت�ضى الظاهر،
ويفترقان باعتبار الغاية( ،((6والقول الموجب
عند الأ�صوليين مرتبط باالعترا�ضات(((6؛
�أي :الجدل ،هذا يعني �أن (القول بالموجب)
و�سيلة حجاجية ت�ستمد قوتها م��ن خالل
اتكائها على �إ�ضعاف ر�أي الخ�صم من َث ْغ َر ٍة
بالم ْو َج ِب
تتوافر في كالمه ،وقيلَّ � :إن
َ
القول ُ
ُ
���ض��رب��ان� :أح��ده��م��ا �أن تقع �صفة ف��ي كالم
حكم ،ف ُتت ْثب ُتها
الغير كناي ًة عن �شيء �أُ ْثب َِت له ٌ
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لغيره من غير تعر�ض لثبوته �أو نفيه عنها،
والثاني حمل لفظ وقع في كالم الغير على
خالف مراده مما يحتمله بذكر متعلقة(،((7
ومن �أمثلة النوع الأول قوله تعالى :ﭽﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﭼ (المنافقون.)8 :

قيل في عر�ض معنى هذه الآي��ة الكريمة
الر�أي الآتي(:((7
أذل
(�إ ّنهم ك ّنوا بالأع ُّز عن فريقهم ،وبال ّ
إخراج،
عن فريق الم�ؤمنين ،واثبتوا لل ِّ
أعز ال َ
ف�أثبت اهلل �سبحانه وتعالى في الر ّد عليهم
العزة هلل ولر�سوله وللم�ؤمنين؛ من غير
�صفة ّ
تعر�ض لثبوت الإخ��راج للمو�صوفين ب�صفة
ّ
العزة ،وال لنفيه عنهم).
ّ
لقد و�ضع البالغيون لفظة الخ�صم في
تعريف القول بالموجب ،و�أرى �أنهم لم ُي ْو َّف ُقوا
في هذا التحديد ،والأولى �أن يقولوا في كالم
الآخ��ر الموافق والآخ���ر المخالف ،وو�سيلة
�صاحب (القول بالموجب) االتكاء على قول
ال
الآخر المخالف والم�شار كله وت�أويله ت�أوي ً
يالئمه  -على الأغلب  ،-ويبدو � َّأن البالغيين
وا�ضحا بين �أ�سلوب الحكيم
لم ي�ضعوا فرقًا
ً
والقول بالموجب و�أرى � َّأن القول بالموجب
يت�أ�س�س على قول الآخر فهو منطلقه ال غير،
� ّأما �أ�سلوب الحكيم فيت�أ�س�س على قول ذاتي �أو
على قول الآخر؛ لذا �سيكون �أ�سلوب الحكيم
�أو�سع من القول بالموجب ،وه��ذا يعني � َّأن
القدامى قد وقعوا في ل َُج ِج الم�صطلحات
أي�ضا.
� ً

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

وق��ي��ل :ه��و �أن يذكر معنى م��ن المعاني له
والنقي�ض �أح�سن
ِم ْث ٌل في �شيء �آخر ونقي�ض،
ُ
أدق
موق ًعا وت�سمى المغالطة المعنوية( ،((7وال ّ
في تعريفها قول الجرجاني(( :((7المغالطة
بالحق ،وال يكون
مقدمات �شبيهة
ِّ
مركبة من ّ
بالمقدمات
وي�سمى �سف�سطة �أو �شبيهة
ح ًّقا،
ّ
َّ
ال��م�����ش��ه��ورة) ،ور ّك����ز ال��ع��ل��وي ع��ل��ى اللفظة
ذات المعنيين المراد �إحداهن بالنية دون
(((7
و�سمى ذاك الأم��ر بـ(المغالطة
اللفظ َّ ،
قول ال�شاعر(:((8
المعنوية) و�أورد َ
َو َخ���لَ ْ
���ط��� ُت��� ُم َب��� ْع َ
�����ض�� ِه
�������ض ال�����قِ����� َراْنِ ِب�� َب�� ْع ِ
���ج��� َع��� ْل���ت��� ُم ال����� ُّ����ش���� َع���� َرا َء ف����ي الأَ ْن������� َع������� ْا ِم
َف َ

رابعًا  -المناق�ضة:

تعليق ال�����ش��رط ع��ل��ى نقي�ضين ،ممكن
وم�ستحيل ،وم��راد المتكلّم الم�ستحيل دون
الممكن ،لي�ؤثر التعليق عدم وقوع الم�شروط،
فك� َّأن المتكلم ناق�ض نف�سه في الظاهر(.((7

مقـــاالت

فالمناق�ضة تعني ال��ج��م��ع ب��ي��ن �أم��ري��ن
مختلفين ح��ددت��ه��م��ا ال��ب�لاغ��ة بالممكن
لكن �أب��ا حيان التوحيدي لم
والم�ستحيلَّ ،
يلتزم بهذا التحديد ال�����ص��ارم للمناق�ضة
فقال(�( :((7إ ّنا جمعنا بين الفل�سفة وال�شريعة؛
ِ
كانت
ل َّأن الفل�سف َة معترف ٌة بال�شريعة ،و� ْإن
ال�شريع ُة جاحد ًة للفل�سفة .فهذه مناق�ضة
�أخ����رى) ،المناق�ضة قريبة م��ن المفارقة
ف��ي �سمة التباين فقط ،ف����إذا م��ا ح�ضرت
ال�سمتان الأخريتان (الق�صدية والخفاء)
�أو �إح��داه��م��ا ،ف�ستحقق المفارقة التامة
�أو المفارقة الجزئية ،وقد يكون القول ذو
�زءا من المناق�ضة
المعنيين المختلفين ج� ً
القريبة �إل��ى المفارقة ،كقول �أحدهم �إلى
رجل قبيح الوجه� :صرف اهلل عنك ال�سوء،
وال�شر بح�سبان � َّأن َو ْج َه
فقوله يحتمل الخير
ّ
�سوء ،والمناق�ضة غير التناق�ض؛
المخاطَ ب ٌ
ل َّأن التناق�ض يح�صل في الألفاظ وهو على
نوعين :تناق�ض و�صف نحو (مربع وم�ستدير)
وت��ن��اق�����ض ل��ف��ظ��ي ن��ح��و (ن��ه��ار ول���ي���ل)(.((7
والمناق�ضة تحدث في الفعل �أو الكالم.

�ساد�سً ا _ التوجيه:

قيا�س فا�سد �إم��ا م��ن جهة ال�����ص��ورة �أو
من جهة الما ّدة(((7؛ �أي � َّإما من جهة ال�شكل
�أو من جهة الم�ضمون ،وا�ستدال ٌل
زائف(،((7
ٌ

ال
ه��و �أن ي��ق��ول المتكلّم
ك�لام��ا محتم ً
ً
لمعنيين م��ت�����ض��ادي��نِ ( ،((8ال يتميز �أحدهم
ع���ن الآخ������ر .وه��ن��ا م��وط��ن ال���خ�ل�اف بين
فحدا المناق�ضة ممكن
التوجيه والمناق�ضةّ ،

ال��ت��ب�����س ال��م��ع��ن��ى ع��ن��د ال��م��ت��ل��ق��ي بف�ضل
ال��م��غ��ال��ط��ة ال��م��ق�����ص��ودة ف��ي �إي���ه���ام الآخ���ر
من خ�لال حمل ال�شاعر لدالتي (ال�شعر)
و(الأنعام) ،فما ندري �أحملهما على المبنى
حدا ممك ًنا �أم على المبني
الأجرومي ويكون ًّ
ال
اال�صطالحي المقد�س؟
ويكون َح ًّدا م�ستحي ً
ُ
الحدينِ المختلفين وتنازعهما
ومن خالل
َّ
تحق ّق ِت المفارقةُ ،وه��ذه مفارقة توافرت
فيها ال�سمات الثالثة (تباين الداللة الكبرى
والق�صدية والخفاء)؛ ل��ذا تبدو المغالطة
قريبة من المفارقة القولية المنتمية �إلى
اللغة ،ال �إلى مفارقة الموقف المنتمية �إلى
التجربة �أو الحدث.

خام�سً ا  -المغالطة:
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ح��د ل��ه ،وي�سمى
وم�ستحيل ،وال��ت��وج��ي��ه ال ّ
أي�ضا( ،((8ومنه قول ب�شار بن برد
(الإبهام) � ً
لرجل �أعور ا�سمه قباء(:((8
ِ���������������ي عَ������������ ْم������������ ٌرو قِ������� َب�������ـ�������ا ْء
َخ�������������������� ْا َط ل ْ
َل������������� ْي�������������تَ عَ�������� ْي�������� ْن��������ـ��������ـ��������ـ�������� ِه � َ�������������س������������� َوا ْء
ُق�������� ْل��������تُ � ِ�������ش������� ْع������� ًرا َل������� ْي�������� َ�������س ُي���������������� ْد َر ِي
�����������ج�����������ا ْء
�أَمَ�����������دِ ْي�����������ـ�����������ـ�����������ـ ٌ
�����������ح �أ ْم هِ َ
الكالم يحتملُ �أمرين مت�ضادين هما؛ تمنٍ
موجب بعودة الب�صر �إلى العين الأخرى غير
ٌ
المب�صرة ،وتمنٍ
�سالب بالعمى التام ولعلّ
ٌ
رد فعل ب�شار على
نف�سي
الحافز
َ
مبني على ِّ
ٌ
ٌ
(((8
ق��ول الخياط ال��ذي ق��ال ل���ه � :س�أتيك به
�اء هو � ْأم دواج(.((8
(القباء) ال ت��دري �أق��ب� ٌ
معبرين ع��ن ق��درة مجاراة
�اء البيتان ّ
ف��ج� َ
ال�شعر ل�صانع ِ
الح ْر َف ِة.
�صانع ّ
ال عن التورية؛ل َّأن
والتوجيه يختلف قلي ً
ال��ت��وري � َة تعني � ْأن تحملَ الكلم ُة معنيين،
في�ستعملُ �أح��د احتماليها ،و َي� ْه� ِ�م��لُ الآخ��ر
ومراده ما �أهم َل ُه ،ال ما ا�ستعمله( ،((8وال �أَظُ ُّن
� َّأن التوري َة قريبة من المفارقة ل َّأن المفارقة
ت�شتغل ع��ل��ى ال��دالل��ة ال��ك� ّل��ي��ة ال الجزئية،
ال�سياق الذي يك�شف للمتلقي ِن ّي َة
ف�ض ً
ال عن ّ
الم ِ
خاطب؛ لذا �سينتفي �شرط من �شروط
ُ
المفارقة وهو (الخفاء).
�سابعًا  -المواربة:

نكر عليه
المتكلِّم قو ًال
� ْأن َ
يقول ُ
يت�ضمن ما ُي ُ
ّ
ِ
بحذقه
ا�ستح�ضر
به ،ف��إذا ُو ِّج � َه له الإنكار
َ
َو ْج� ًَ�ه��ا ِم� َ�ن ال��وج��وه يتخلّ�ص ب��هَّ � ،إم��ا بحمل
ِ
الكلمة على � ّأح� ِ��د معانيها �أو بتحريفها �أو
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بت�صحيفها( ،((8وقد يفطن بنف�سه له من غير
قول عتبان الحروري(:((8
ُمن ِّب ٍه عليه( ،((8منه ُ
َف�������� ْإن َك������� ْا َن م��ن��ك��م ك�����ا َن م ُ
�������روان واب��� ُن���ه
وعَ������ ْم������ ٌرو َومِ ����� ْن����� ُك����� ْم هَ����� ْا� ِ�����ش����� ٌم وح���ب���ي ُ���ب
����ب
َف����مِ ���� ّن����ا ُح�������ص���ي ٌ���ن وال���ب���ط���ي ُ���ن َو َق���� ْع����ن ُ
ومِ ������ ّن������ا �أم������ي������ ُر ال����م�����ؤم����ن����ي َ
����ن ���ش��ب��ي ُ��ب
ه�شاماَ ،وظَ � َف� َ�ر ب��ه ،قال
ال�شعر
لما بلغ
ً
ُ
البيتين؟َ ،ف َقا َْل لم
له� :أَ ْن� َ�ت القائلُ َو َق� َ�ر َ�أ َل ُه
َ
�أَ ُق��لْ كذا و�إ ّنما ُق ْل ُت ِ
أمير الم�ؤمنين
(:وم ّنا � َ
ال�ضمة
�شبيب)َ ،ن ْل َح ُظ � َّأن نقل الحركة من
ُ
ّ
�إلى الفتحة �أنقذ عتبان من الورطة التي وقع
فيها ،وجعل الخطاب من االفتخار والتباهي
ِ
وطلب الخالفة �أو ِّادعائها �إلى الإخبار غير
أ�سلوب ذكي
الم�ؤثر بو�ساطة ال ّنداء ،وهذا � ٌ
وينتمي في بع�ض �أمثلته �إلى المفارقة القولية
أخ�ص �صاحبها.
وبال ِّ

ً
ثامنا ُ -ح ْ�س ُن التعليل:

ه��و ال���خ���روج ال��م��ن��ق��ذ م��ن ورط����ة م��ا �أو
عين ،بما يثير الده�شة ،وقد قال
�إح��راج ُم ّ
البالغيون(( :((9هو �أن ُي َّدعى لو�صف عل ٍّة
منا�سبة له باعتبار لطيف غير حقيقي).
وهنا موطن التقارب من المفارقة في التح ّول
الم ْق ِن ِع
الم ْق ِن ِع �إلى غير الحقيقي ُ
من الحقيقي ُ
�أو من اال ّدعاء غير الحقيقي �إلى التعليل غير
الحقيقي المثير لل�سخرية فيتحقق العك�س
والتباين والمخالفة بو�ساطة هذا االنتقال،
ويح�ضر -على الأغلب -في النادرة والوم�ضة
(((9
المتوكِّ لِ ،
ال�سردية ،ومنه َ :
(جا َْء َر ُج ٌل �إلى ُ
َّ
�ض َم ْن َح َ�ض َر�ِ :ص ْف
َوا ّد َعى ال ُّن ُب َّو َةَ ،ف َقا َْل َل ُه َب ْع ُ

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

ريلَ َ ،ف َو َ�ص َف ُه ولم َي ْذك ُْر ِج َنا َْح ُهَ ،ف َقا َْل
َل َن ْا ِج ْب ْ
لهَ :و ْي َح َك ،لم ُت ْع ِل ْم َن ْا َخ َب َر ِج َنا ِْح ِهَ ،ول َْ�س َن ْا
جناحا ،فقال� :أظ ّن ُه �أ َت�أْ ِني
نَ�شُ كُّ في � َّأن له
ً
َو ُه َو في ال َق ْر َف َ�ص ِة)َّ � ،إن تعليله َغ ْي َر الحقيقي
الدعائه َغ ْيرِ الحقيقي َو ّل� َ�د ُم َف ْا َر َق ًة ذهنية؛
ل َّأن ال��م� ّ�دع��ي يعتقد � َّأن اال ّدع����اء والتعليل
مقنعات وهما لي�سا مقنعين �إال في ذهنه،
تباين بين م��ا ي��رى ال��ذه��ن وم��ا يرى
فوقع
ٌ
المدعي
المتلقي (المتو ّكل و�أعوانه) ،فكان ّ
�صاحب المفارقة و�ضحيتها في الآن نف�سه.

في غيظ الم�ستهز�أ به وت�ألمه واغتمامه(،((9
وه���ذا التعريف يحاكي ال��م��ف��ارق��ة ،و�أ���ش��ار
�إليه الزمخ�شري في تف�سيره لقوله تعالى:
ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (����س���ورة �آل
ع��م��ران ،)21:فالب�شرى ت��داول� ًي��ا ت�ستخدم
للفرح ال للحزن والتهديد ،وق��د يكون هذا
ال���ر�أي ف��ي التف�سير �ضعي ًفا عند م��ن يرى
�أن الب�شرى من المترادفات ت�ستعمل للفرح
والحزن بحكم الأثر الداللي الأول لال�شتقاق.
عا�شرً ا  -العدول:

مقـــاالت

مهما من
جزءا ً
وقد يدخل ح�سن الإجابة ً
�أجزاء ح�سن التعليل في مداه البعيد ،وربما
الم ِ
خاط ُب �إزعاج الآخر بجوابه نحو ما
ق�صد ُ
ر�ؤى عن مزبد المديني� :أَ َن ُه َق ْد َت َن ْا َو َل َر ُج ٌل
ِ
لحيته �شيئًا ،ف�سكت عنه ،فقال :ويحك
من
لم ال تدعو لي؟ فقال :كرِ ْه ُت �أَ ْن �أَق ُْو َل َ�ص َر َف
ُ
ال�س ْو َء ،فتبقى بال وجه).
اهلل َع ْن َك ُّ
أثيرا من الفعل ،فكان
� َّإن ال َإج ْا َب َة �أكثر ت� ً
�ضحية المفارقة بعد �أن ح��اول �أن
ال��رج��لُ
ّ
يكون �صاحبها ،وه��ذا بف�ضل فطنة مزبد
بد �أن
الذي �صار يقوله �صاحب المفارقة ،وال َّ
�أ�شير �إلى � َّأن ح�سن التعليل في كنهه الحقيقي
�أو في ُجلّه يرتبط بح�سن التخلّ�ص ،تخل�ص
الذات ال تخل�ص الن�ص ،فتخل�ص الن�ص نوع
�آخر مختلف(.((9

هو االن�صراف عن الأ�صل( ،((9ومخالفة
ال�شائع والم�ألوف وال�سنن والنمطيات ومثله
والخرق ،و� ّأن كلَّ مفارقة
واالنحراف
االنزياح
ُ
ُ
ُ
هي عدول ولي�س ك ُّل عدول مفارقةً� ،إال �إذا
تح َّق ِ
قت المفاج�أ ُة والده�ش ُة بتوافر التباين
والق�صدية والخفاء ،ومن العدول الموافق
للمفارقة قول �أبي العيناء(:((9
(� ّأما َق ْبلُ َ :ف َّن ْا َو َج ْد َن ْا في ِح ْك َم ِة �أَ ْهلِ ال�شام
�أ ّن � ُه ْال َي ��أْ ِك��لُ �إِ ْن����َ�س�ا ٌْن ال َفا ِْك َه َة �إال � ِ��ش� ِّ�رى� ،أو
َ�ص َد َقةً� ،أو َه� ِ�د َّي�ةً� ،أو َ�س َر َقةًَ ،و َم� ْ�ن كَ �ا َْن في
الب ْي ِت ل َْم َي َر ال ّنا َْ�سَ ،ول َْم َي َر ْو ُه �إال �أَ ْن ُي ْد ُخلُوا
َ
�إِ ْلي ِه� ،أَ ْو َي ْخ ُر َج �إليهم).
� َّإن ال��ع��دول تحقق ف��ي ال��ق��ول م��ن خالل
نقل ال�شائع �أو المتداول �إل��ى غير ال�شائع،
والفقرات الثالث التي حواها القول ال تحتاج
كان
�إلى بيان �أو � ْأن
َ
تو�صف بالحكمة� ،إال �إذا ُ
عما
انحرافها جمال ًيا ذا انزياح مفارق ،ف�ض ً
ال َّ
تقدم ،نجد م�صطلح (اال�ستعارة ال ّتهكمية)
ّ
له عالقة بالمفارقة من خالل ال ّتهكم ،وال
عالق َة له بالمفارقة لما تحمله اال�ستعارة

تا�سعًا  -العك�س:

هناك نوعان من العك�س؛ العك�س ال�شكلي
ومعناه ر ّد �آخ��ر ال�شيء �إل��ى �أول���ه( .((9وهذا
النوع ال عالقة له بالمفارقة البتة ،والعك�س
في الكالم الذي ُيق�صد به اال�ستهزاء الزائد
16
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من داللة ال ّت�شابه؛ لذا فهو
م�صطلح يحملُ
ٌ
�إ�شكاليةً ،واال�ستعارة ال ّتهكمية تعني ا�ستعارة
ال�ضدين �أو النقي�ضين للآخر ،بطريقة
�أحد
ّ
��م ا ّدع����اء �أحدهما
التهكم� ،أو التلميحُ ،ث� َّ
من جن�س الآخ��ر ،والإف���راد بالذكر ون�صب
القرينة نحوّ �:إن فالنًا تواترت عليه الب�شارات
يو�ضح � ّأن
بالقتل ونهب المال( ((9هذا المثال ّ
هذا الم�صطلح قريب من المفارقة في جانب
منه ،وبعيد عنها في جانب �آخر ،فهو قريب
من خالل ال َّت�ضاد ،وال َّتباين الخالق للتهكم،
وبعيد عنها؛ لأ َّن��ه ال يخلق ده�ش ًة �أو تعج ًبا
والذي �ألغاهما توافر القرينة.
وف��ي ختام ه��ذا البحث ال ُب� َّ�د � ْأن �أ�شير
�إلى � َّأن �أغلب الم�صطلحات التي ذُ ِك� َ�ر ْت لها
م�صطلح
عالقة بالمفارقة القولية ،والقول
ٌ
من الم�صطلحات التي تطلق على ما ينجزه
المتكل ُِّم م��ن ال���ك�ل�ام( ،((9واللفظ ال يكون
قو ًال �إال في حاالت محدودة وقليلة ك�أ�سماء
(((9
جزءا �أو
فعل الأم��ر ؛ لذا لم تكن التورية ً
م�صطلحا قري ًبا من المفارقة؛ لأنها مبنية على
ً
ت�ضاد الألفاظ .وهناك م�صطلحات �أخرى
�أهملت لبنائها التماثلي كتجاهل العارف
والرمز على الرغم من ا�شتراكها مع المفارقة
ب�صفة الخفاء ،وكذلك التعري�ض الذي هو
فن غير مبا�شر يعتمد على قرائن الحال،
ال على قرائن المقال والقرائن تماثلية(،((10
والبحث �سيقرن هذه الم�صطلحات القريبة
م�ستفيدا
من المفارقة في م�ستواه الإجرائي،
ً
من القاعدة النقدية التي تقول(( :((10ال�سياق
هو المعيار) ،وعلى وقف هذه القاعدة يحتاج
ر�صد المفارقة �إلى ثالثة �أمور هي:
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�أ  -المعيار.
ب  -ال�سياق.
جـ  -التعالقية.
فك تعالقية المعيار
و ُت ْر َ�ص ُد المفارق ُة عند ِّ
مع ال�سياق بو�ساطة االنحراف �أو العدول �أو
االنزياح ،ووا�ضح من الثالثية التي �أثبتناها
تزاوج الخارجي مع الداخلي .فالمعيار مبد�أ
نقدي خ��ارج ن�صي ،وال�سياق م��ب��د�أ نقدي
داخل  -ن�صي والتعاليقة هي الربط بينهما،
وتفكيك ال�سنن لحظة االن���ح���راف يخلق
مفارقة بو�صفها وحدة �أ�سلوبية ذات �سمات
و�سنحاول في هذا المقام
بالغية �أو جمالية،
ُ
ر�صد المفارقة في بع�ض الآيات القر�آنية من
�سورة الأعراف قال تعالى:
ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑﰒ ﰓﰔ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ.
(�سورة الأعراف :الآيات.)24-19:

هيمن التوجيه الطلبي على الآيات الكريمة
من خالل الأم��ر والنهي واال�ستفهام ،وكان
فعل الأمر (ا�سكن) ذا داللة مكانية وا�ضحة
تحمل طم�أنينة م�ستوحاة من جذره الثالثي،

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

مقـــاالت

وج���اور الطم�أنينة م�شروعية غير مطلقة
ب�إباحة الأك��ل للمخاطَ بينِ (�آدم وزوج��ه)،
ٍ
ٍ
تحديدية وكان
وظيفة
وكان ا�سم الإ�شارة ذا
النهي يحمل داللة زمنية من خالل ال�سياق
ُ
الكريم (فتكونا م��ن الظالمين)؛ �أي :في
الم�ستقبل �إن خالفتما ،بد�أ �صنع المفارقة
من قبل �صاحب المفارقة (ال�شيطان) الذي
اختار فعل الو�سو�سة المالئم ل�سمة المفارقة
(ال��خ��ف��اء) ،م��ع ق�����ص��دي��ة َف���� ّ�س� َ�ره��ا الفعل
منهجا ناب ًعا من
(ل ُي ْب ِدي) ،و�سلك التمحيل
ً
علّة نف�سية هذا يعني �أن المح ّفز كان نف�س ًيا
قد يكون التعالي �أو الح�سد �صورته الرئي�سة،
ه�ش في
وحيلته ِح
جاجي ٌة مبني ٌة على ق��ولٍ ٍّ
ّ
كينونته ،ودعمه ب�أمرين؛ �أحدهما نف�سي يتمثّل
في الرغبة ،وثانيهما �أ�سلوبي مثّلته التوكيدات
الثالثة الآتية :الق�سم (قا�سمهما) ،والحرف
الم�شبه بالفعل(� ّإن) ،والم التوكيد المزحلقة
ّ
(ل َِم َن) ،وهذه التوكيدات الثالثة �أقنعت �آدم
�ضحيتي المفارقة
وزوجه بالمخالفة ؛ ليكونا
ّ
(مخالفة النهي الإلهي) ،ول�ضحية المفارقة
ر ُّد فعلٍ بو�صفه متلق ًيا مركز ًيا ،فكان ر ّد فعلهما
أعدها الأولى على
بعد عقوبة (ال ُعرِ ي) .التي � ّ
ؤلما
م�ستوى َ
الخ ْلقِ الآدم��ي ر ًّدا م�شهد ًيا م� ً
ترجمه الفعل (طفقا) محاولين الخروج
من م�شهد (ال � ُع��رِ ي) ،ه��ذه المفارقة حوت
التباين بين الما�ضي في ِ�س ْترِ ِهما والحا�ضر
والم�ستقبل في عريهما وكانت ذات وظيفة
اعتبارية تن�صح بالطاعة الإلهية.

الن�ص الكريم تو َّلدت
ّبينت � ّأن المفارقة في
ّ
ِ
بفعلِ
القبح والجمالِ حينما �آثر
الخلط بين
ِ
آدم وزوجته تحقيق رغبتهما ب�أكل الثمرة
� ُ
جميلة اللون قبيحة الأثر ،وذلك بعد �أن ت�أخر
وعيهما لإدراك الحقيقة(.((10
�إن ت�أخر الوعي ُي ْع ِفي �ضحيتي المفارقة
من العقوبة الإلهية ،ولم تكن ثنائية القبح
وال���ج���م���ال ح��ا���ض��رة ق��ب��ل ال��ق��ن��اع��ة ب��ق��ول
(ال�شيطان) ؛ لذلك ال �أرى في هذا الجانب
د ّق��ة نقدية في المقاربة التي �أوردت��ه��ا على
الرغم من ريادتها في ر�صد المفارقة في
هذه الآيات الكريمة.
م�صطلح
�ضح � َّأن المفارق َة
مما ّ
تقد َم ي ّت ُ
ٌ
ّ
�أ�صي ٌل في الإج���راء التف�سيري ،و� ّأن هناك
ِ
المفارقة اللغوية وداللتها
عالق ٌة بين داللة
اال�صطالحية ،والم�شترك بينهما التباين
والمخالفة واالبتعاد عن الحقيقة من خالل
ال ّتز ّيد �أو التغيير الكبير ،وميزة ال ّتباين �أ ّنه
خذ
مده�ش ومثير للغرابة� ،أو لل�سخرية وي ّت ُ
طابع الخفاء  -في �أغلب حاالته.-
َ

الحوا�شي
 -1العين :الفراهيدي� ،أب��و عبد الرحمن الخليل
ابن �أحمد ،ت ( 175ه��ـ) ،تحقيق :د� .إبراهيم
ال�سامرائي دار الهجرة ،ق ُْم� ،إيران ،ط 1405 ،1
هـ ،ج( .147 :5فرق).
 -2ل�سان العرب :ابن منظور �أبو الف�ضل جمال الدين
محمد بن مكرم الأفريقي الم�صري ،ت (711هـ)،
ّ
طبعة جديدة ُم َن َّق َحة ،اعتنى بت�صحيحها �أمين
ومحمد ال�صادق العبيدي،
محمد عبد الوهاب،
ّ
دار �إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،1
 1426هـ  1995 -م ،ج ( 243 :10فرق).

وقد �أ�شارت د .نبيلة �إبراهيم �إلى المفارقة
في هذه الآيات الكريمة ،لك ّنها قاربتها مقاربة
�أخ��رى �أختلف مع بع�ض ما ذهبت �إليه؛ �إذ

 -3ت��اج العرو�س من جواهر القامو�س :الزبيدي،

18

�آفاق الثقافة والتراث

محمد مرت�ضى الح�سيني ت ( 1205هـ) تحقيق
ّ
عبد الكريم الغرباوي ،راجعه م�صطفى حجازي،
مطبعة الحكومة ،الكويت  1410هـ  1990 -م ،ج
( ،279 :26فرق).
 -4الم�صدر نف�سه :ج ( 280 :26فرق).
 -5ل�سان العرب :ج ( 244 :10فرق).
 -6الم�صدر نف�سه :ج ( 245 :10فرق) وتاج العرو�س:
ج .281 :26
تاج اللغة و�صحاح العربية :الجوهري،
 -7ال�صحاح ُ
�إ�سماعيل ب��ن ح� ّ�م��اد ت ( 393ه��ـ) ،دار العلم
للماليين ،القاهرة ،م�صر ،ط  1404 ،3هـ -
 1984م �ص( 1541 :فرق).
 -8ل�سان العرب :ج ( .245 :10فرق).
 -9ال�صحاح� :ص( 1541 :فرق).
 -10ل�سان العرب :ج ( 245 :10فرق).
 -11القامو�س المحيط :الفيروز �آب��ادي ،مجد الدين
محمد بن يعقوب ت ( 817هـ) ،تحقيق :مكتبة
تحقيق التراث في م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�إ�شراف
محمد نعيم العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت ،لبنان ،ط  1419 ،6هـ  1998 -م �ص917:
(فرق).
 -12المفردات في غريب القر�آن :الراغب الأ�صفهاني،
�أبو القا�سم الح�سين بن محمد ،ت ( 502هـ)،
تحقيق و���ض��ب��ط :محمد �سيد ك��ي�لان��ي� ،شركة
وم��ط��ب��ع��ة م�صطفى ال��ب��اب��ي ال��ح��ل��ب��ي ،الطبعة
الأخيرة 1381 ،هـ  1961 -م� ،ص.377 :
 -13تاج العرو�س :ج ( 281 :26فرق).
 -14ل�سان العرب :ج ( 246 :10فرق).
 -15الم�صدر نف�سه :ج ( 247-246 :10فرق).
 -16الم�صدر نف�سه :ج .248 :10
 -17الجامع لأحكام القر�آن :القرطبي� ،أبو عبد اهلل
محمد ب��ن �أح��م��د ب��ن �أب���ي بكر ت ( 671ه��ـ)،
تحقيق د .عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،لبنان ،ط 1427 ،1هـ
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 2006م ،ج .240 :10 -18الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون
الأقاويل في وجوه الت�أويل :الزمخ�شري ،جار اهلل
�أب���و القا�سم محمود ب��ن ع��م��ر ،ت ( 538ه��ـ)،
تحقيق وتعليق� :أ .د .فتحي عبد الرحمن �أحمد
حجازي ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ال�سعودية،
ط 1418 ،1هـ 1998 ،م ،ج.58 :3
 - 19التبيان في تف�سير القر�آن الكريمالطو�سي� ،أبو
جعفر محمد ب��ن الح�سن ت(460ه) تحقيق:
�أحمد حبيب ق�صير العاملي ،دار �إحياء ال ّتراث،
بيروت ،لبنان د .ت : . .ج.5:240
 -20ينظر على �سبيل ال��م��ث��ال ال الح�صر :ال���ر�ؤى
المق ّنعة نحو منهج بنيوي ف��ي درا���س��ة ال�شعر
الجاهلي (البنية وال��ر�ؤي��ا) د .كمال �أب��و ديب،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1986 ،م� ،ص،58:
والوعي والفن :غيورغيغات�شف ،ترجمة د .نوفل
نيوف ،عالم المعرفة ( ،)146الكويت1990 ،م،
 162وال���ر�ؤي���ا ف��ي �شعر ال��ب��ي��ات��ي :محي الدين
�صبحي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد ،العراق،
1988م.150 ،
 -21الحداثة :مالكم براد بري وجيم�س ماكفارلن،
ترجمة م�ؤيد ح�سن فوزي ،دار الم�أمون للترجمة
والن�شر بغداد ،العراق  1987ج ،158 :1والمفارقة
و�صفاتها :دي� .سي .ميويك ،مو�سوعة الم�صطلح
النقدي ( ،)13دار الم�أمون ،ب��غ��داد ،العراق،
ط1987 ،2م.13 ،
 -22م��ا ه��و النقد :ب��ول ه��ي��رن��ادي ،ترجمة �سالمة
حجاوي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد 1989 ،م:
.128-127
 -23ينظر مقال (مفهوم المفارقة في النقد الغربي):
د .نجاة علي ،مجلة (ن��زوى) – مجلة ف�صلية
ثقافية ت�صدر ع��ن م�ؤ�س�سة ُع��م��ان لل�صحافة،
2008م ،ع.80-71 ،53 :
 -24ينظر ال�سخرية في النثر العربي (من الجاهلية
حتى القرن الرابع) ،ر�سالة قدمت �إلى الدائرة
العربية لنيل �شهادة �أ�ستاذ علوم ،جامعة بيروت

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

الأمريكية1952 ،م.102 ،

 -37معجم الم�صطلحات في العربية ،35:وفل�سفة
الأخ�لاق عند الجاحظ :د .عزت ال�سيد �أحمد،
اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،سورية 2005 ،م،
.145

 -25ينظر ال�شعراء نقا ًدا ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد،
العراق1980 ،م.179 ،
 -26ينظر مقال (المفارقة) مجلة ف�صول م  ،7ع
1987 ،4-3م.131 ،

 -38بديع ال��ق��ر�آن :الم�صري ،اب��ن �أب��ي الإ�صبع ت
(654ه���ـ) تحقيق :حفني محمد �شرب ،نه�ضة
م�صر للطباعة ،القاهرة ،م�صر ،1957 ،ج :2
 384وينظر تحرير التحبير في �صناعة ال�شعر
والنثر :الم�صري ،ابن �أبي الإ�صبع ،تحقيق حفني
محمد �شرف ،لجنة �أحياء التراث الإ�سالمية،
القاهرة ،م�صر1963 ،م.568 :3 ،

 -27ينظرمقال (مفهوم المفارقة في النقد العربي):
د .نجاة علي ،مجلة نزوى ،ع2008 ،5:م.78 :
 -28ينظر :الخطابة� :أر�سطو ،الخطابة ،الترجمة
العربية القديمة ،تحقيق:عبد الرحمن بدوي،
وكالة المطبوعات ،الكويت ،دار القلم ،بيروت،
1979م.140-139 :

والكليات (معجم في
 -39بديع ال��ق��ر�آن ،384 :2
ّ
الم�صطلحات وال��ف��روق اللغوية) :الكفوي� ،أبو
البقاء �أي��وب بن مو�سى الح�سيني ،ت (1094
ه��ـ) ،و�ضع فهار�سه :د .عدنان دروي�����ش محمد
الم�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،لبنان ط ،1
 1412هـ  1992 -م ،303:وينظر معجم النقد
العربي القديم :د� .أحمد مطلوب ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية ،بغداد ،العراق ،ط  1989 ،1م.407:

 -29المفارقة و�صفاتها.38 :

مقـــاالت

 - 30بريخت :رونالد ج��راي ،ترجمة:ن�سيم مجلي،
مراجعة :د� .أحمد كمال زكي ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب1972 ،م.12 :
ّ
 - 31التنا�ص (نظر ًيا وتطبيق ًيا)�:أحمد الزغبي ،مكتبة
الكناني� ،أربد ،الأردن ،ط1995 ،1م.9:
 - 32ينظر مفتاح العلوم :ال�سكاكي ،ابو يعقوب يو�سف
ابن �أبي بكر محمد بن علي ت ( 626هـ) �ضبطه
وعلق عليه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط  1407 ،2هـ 1987 -م.168 :

 -40مقال (تقنيات النوادر الهزلية في تراث العربية
(بنيتها ال��ف��ن��ي��ة :ال��ل��غ��وي��ة و�آث���اره���ا النف�سية:
د .محمد ك�شا�ش ،مجلة المعرفة ت�صدر عن وزارة
الثقافة ال�سورية ،ال�سنة الأربعون ،ع ،459 :كانون
الأول 2001 ،م.127-126 :

 -34ال��م��ف��ارق��ة ف��ي ال�شعر ال��ع��رب��ي ال��ح��دي��ث (�أم��ل
نموذجا)
دنقل� ،سعدي يو�سف ،محمود دروي�ش
ً
الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بيروت،
لبنان ،توزيع دار الفار�س العربي ،عمان الأردن،
مطبعة الجامعة الأردنية ،ط  2002 ،1م.18 :

الكليات.303 :
ّ -41

 -33المفارقة و�صفاتها.36 :

� -42أنوار الربيع :ج2:193
 -43ل�سان العرب :مادة «هكّم».
 -44مقال «ال�سخرية وروح المداعبة عند خير الدين
الزركلي» :مجلة المعرفة ت�صدر عن وزارة الثقافة
ال�سورية ،ال�سنة الخم�سون ،العدد � ،570آذار،
.384 ،2011

 -35ينظر معجم الم�صطلحات العربية ف��ي اللغة
والأدب :مجدي وهبة وكامل المهند�س ،مكتبة
لبنان ،بيروت ،لبنان ،ط 1984 ،2م.376 :

 -45ب��ن��اء ال � ّن�����ص ال��ت��راث��ي (درا����س���ات ف��ي الأدب
والتراجم) :د .فدوى مالطى ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب.31 ،1985 ،

 -36ينظر بحث (ال��م��ف��ارق��ة ف��ي ال��ت��راث البالغي
(���ص��وره��ا و�أدوات���ه���ا) :د .محمد علي فرغلي
ال�شافعي ،مجلة كلية اللغة العربية بالمن�صورة،
م�صر 2007م العدد  ،26الجزء الرابع.35 : ،

 -46ينظر على �سبيل المثال :مقال «الفكاهة في الأدب
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العبا�سي» :د .وديعة طه نجم ،مجلة عالم الفكر،
ت�صدر عن المجلد الثالث ع�شر ،العدد الثالث،
�أكتوبر – نوفمبر – دي�سمبر 1982م .11 :ومقال
(�أبو حية الثمري ودون كي�شوت) :د� .أحمد علي
محمد ،مجلة المعرفة الكويت ت�صدر عن وزارة
الثقافة ال�سورية ،دم�شق ،ال�سنة ( ،)32العدد
( )362ت�شرين الثاني1993 :م.362 :

مكتبة لبنان ن��ا���ش��رون ،ب��ي��روت ،لبنان ،ط ،1
1996م ،ج .180 :1
 -55خ�صائ�ص التراكيب( :درا�سة تحليلية لم�سائل
علم المعاني) :د .محمد محمد �أبو مو�سى ،مكتبة
وهبة ،القاهرة ،م�صر ،ط  ،4ج .270 :1
 -56مفتاح العلوم.328-327 :

 -47ينظر ال�ضحك :هنري برج�سون� ،سل�سلة الأعمال
الفكرية ،ترجمة� :سامي الدروبي ،وعبد اهلل عبد
الدايم ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1998م.16 :

 -57البيان والتبين :الجاحظ� ،أب��و عثمان بن بحر
ال��ج��اح��ظ ت ( 255ه����ـ) ،م��ك��ت��ب��ة ال��خ��ان��ج��ي،
القاهرة ،م�صر ،ط  1418 ،7هـ  1998 -م ،ج
.148-147 :2

 -48الم�صدر نف�سه.19 :

 - 58الفلك الدوار على المثل ال�سائر :ابن �أبي الحديد،
عز الدين عبد الحميد بن هبة اهلل المعتزلي
ت ( )656للهجرة ،الكتاب مو�ضوع ملح ًقا في
كتاب المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر:
اب��ن الأث��ي��ر� ،أب��و الفتح �ضياء الدين َن ْ�ص َر اهلل
ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم المو�صلّي
ت ( 637هـ) ،تحقيق :محمد محي الدين عبد
الحميد ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا ،بيروت ،لبنان
 1411هـ  1990 -م.

 -49الم�صدر نف�سه.30 :
 -50مفتاح العلوم.327 :
 -51معجم النقد العربي القديم :د� .أحمد مطلوب،
دار ال�����ش��ؤون الثقافية ،ب��غ��داد ،ال��ع��راق ،ط ،1
 1989م ،171 :وينظر البالغة العربية (�أ�س�سها
وعلومها وفنونها و�صور من تطبيقاتها) :عبد
الرحمن ح�سن حبنكة الميداني ،الدار ال�شامية،
بيروت ،دار القلم ،دم�شق 1416 ،هـ  1994 -م،
.498 :1
 -52البالغة اال�صطالحية :د .عبده عبد العزيز
قلقيلة ،دار الفكر العربي ،ط  1412 ،3ه��ـ -
 1992م ،323 :وينظر مقال (العدول في البنية
التركيبية قراءة في التراث البالغي) :د� .إبراهيم
بن من�صور التركي ،مجلة جامعة �أم القرى لعلوم
ال�شريفة واللغة العربية و�آدابها ،ال�سعودية ،مجلد
( ،)19العدد ( ،)40ربيع الأول 1428 ،هـ.167 :
 -53الكامل :المبرد� ،أب��و العبا�س محمد بن يزيد
ت ( 285ه��ـ) ،تحقيق د .محمد �أحمد الدالي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،لبنان ،ط  1992 ،2م،
ج .897 :2
 -54مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات الفنون والعلوم:
محمد علي التهانوي ،تحقيق :د .علي دحروج،
الن�ص الفار�سي �إل��ى العربية :د .عبد اهلل
نقل
ّ
الخالدي ،الترجمة الأجنبية د .جورج زيناني،
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� - 59أدب الفنتازيا (مدخل �إلى الواقع) :ت� .أي� .أبتر،
ترجمة �صبار ال�سعدون ،دار الم�أمون للترجمة
والن�شر ،بغداد1989 ،م.11 :
 -60ينظر المفارقة في �شعر الرواد ،7 :وبحث (نظرية
ال��م��ف��ارق��ة) ،مجلة �أب��ح��اث ال��ي��رم��وك ،الأردن،
مجلد ( )9العدد الثاني .1991:57 ،والمفارقة
في ال�شعر العربي الحديث ،37 :والمفارقة في
المعري ،والمفارقة في �شعر
�شعر �أب��ي العالء
ّ
�أبي العالء المعري :د .هيثم محمد جديثاوي،
م�ؤ�س�سة ح��م��ادة للدرا�سات الجامعية والن�شر
والتوزيع� ،أرب��د ،الأردن ودار ال��ي��ازوري ،عمان
الأردن ،الطبعة العربية 2012 ،م.74-73 :
 -61تحرير التحبير :ج  ،135 :1ينظر بديع القر�آن
ج  ،50 :2و���ش��رح الكافية البديعية ف��ي علوم
البالغة ومحا�سن البديع :الحلي �صفي الدين
ت ( 750ه��ـ) ،تحقيق :د .ن�سيب ن�شاري ،دار
�صادر ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق،

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

بيروت ،لبنان ،ط  1402 ،2هـ  1992 -م117 :
والمعجم المف�صل في الأدب :د .محمد التونجي،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 1419 ،2
هـ 1999 -م.244 :

 1403هـ  1983 -م.56-55 :
 -75التعريفات :الجرجاني علي بن محمد (ت 816هـ)،
المطبعة الخيرية ،جمالية م�صر 1306 ،هـ.97 :
 -76مو�سوعة الالند الفل�سفية ،ج .188 :1

 -62مفتاح العلوم.427 :

 -77مفتاح العلوم ،537 :والإي�ضاح في علوم البالغة:
 ،528و�شرح الكافية.89 :

 -63مقال (نظرية المفارقة).57 :
 -64ينظر الإي�ضاح في علوم البالغة (المعاني والبيان
والبديع) :الخطيب القزويني ،جالل الدين �أبو
عبد اهلل اب��ن قا�ضي الق�ضاة �سعد ال��دي��ن �أب��و
محمد عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،د .ت ،د .ط.79 :

 -78الت�صريفات.98 :
 -79الطراز :ج .37-36 :3
 -80الطراز :ج .37-36 :3
� -81أنوار الربيع ،ج .7 :2

 -65ينظر الكامل :ج .948 :2

 -82مفتاح العلوم.427 ،

 -66تحرير التحبير :ج  ،599 :3بديع القر�آن :ج :2
.393

 -83دي��وان ب�شار بن ب��رد� ،شرح محمد الطاهر بن
عا�شور ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
القــاهـــــرة ،م�صـــــر1386 ،ه��ـ1996-م ،ج.9 :4
(البيتان وردا بقافية الألف ال الهمزة)

 -67مو�سوعة ك�شاف الم�صطلحات :ج .1347 :2

مقـــاالت

� -68أنوار الربيع في �أنوار البديع :المدني ،علي �صدر
الدين بن مع�صوم ت ( 1120هـ) تحقيق� :شاكر
هادي �سكر ،مطبعة النعمان ،النجف الأ�شرف،
العراق ،ط  1388 ،1هـ  1968 -م ،ج .209 :2

� -84أنوار الربيع ،ج .7 :2
 -85دواج :لحاف ،ينظر ل�سان العرب ،مادة (دوج).
 -86تحرير التحبير ،ج .268 :2

 -69مو�سوعة ك�شاف الم�صطلحات :ج .1346 :2

 -87تحرير التحبير :ج  ،250-249 :2و�أنوار الربيع،
ج .299 :2

 -70التلخي�ص في علوم البالغة :القزويني جالل
ال��دي��ن محمد ب��ن عبد الرحمن ت ( 739هـ)
�ضبطه و�شرحه :عبد الرحمن البرقوفي ،دار
الفكر العربي ،ب��ي��روت ،لبنان ،ط 1932 ،2م:
.387-386

 -88بديع القر�آن.94 :
 .-89تحرير التحبير:ج.2:250
 -90الإي�ضاح في علوم البالغة ،518 :وينظر فن البديع:
د .عبد ال��ق��ادر ح�سين ،دار ال�شروق ،بيروت،
ال��ق��اه��رة ،ط  1983-1403 ،1م ،91:وينظر
درا���س��ات في البالغة العربية :د .عبد العاطي
غريب ع�لام ،من�شورات جامعة بنغازي ،ليبيا،
ط1997 ،1م.196 :

� -71أنوار الربيع ،ج .199-198 :2
 -72تحرير التحبير ،ج .307 :3
 -73الإمتاع والم�ؤان�سة :التوحيدي� ،أبو حيان علي بن
محمد بن العبا�س ت ( 400هـ) ،تحقيق :تغريد
ال�شيخ محمد و�إيمان ال�شيخ محمد ،دار الكتاب
العربي ،ب��ي��روت ،لبنان 1428 ،هـ  2007 -م:
.141

 -91نثر الدر :ج .159 :2
 -92ح�سن التخل�ص عند البالغيين م�صطلح يهتم
بال�شكل ويعني عندهم االنتقال من المديح مثالً.
�إل��ى الهجاء م��ن دون �أن ي�شعر ال�سامع ينظر

 -74المعجم الفل�سفي :مجمع اللغة العربية في م�صر،
الهيئة العامة للمطابع الأميرية ،القاهرة ،م�صر
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المعجم المف�صل للأدب.346 :
 -93ظاهرة ال��ع��دول في البالغة العربية (مقاربة
�أ�سلوبية) ر�سالة ماج�ستير قدمها الطالب عبد
الحفيظ مراح �إلى ق�سم اللغة العربية و�آدابها،
كلية الآداب واللغات ،جامعة الجزائر-2005 ،
 2006م.104 ،
 -94نثر الدر :ج .156 :7
 -95ظاهرة العدول.106 :
 -96نثر الدر:ج.157 :17
97مقتاح العلوم.375:
� -98أ���ص��ول تحليل الخطاب ف��ي النظرية النحوية
العربية (ت�أ�سي�س نحو الن�ص) :محمد ال�شاو�ش،
جامعة منوبة ،كلية الآداب ،الم�ؤ�س�سة العربية
للتوزيع والن�شر ،تون�س ،ط  1421 ،1هـ 2001 -م،
ج .615 :2
 -99الخ�صائ�ص :ابن جني� ،أب��و الفتح عثمان( ،ت
 392هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار الكتب
الم�صرية ،القاهرة ،م�صر ،ط 1957 ،2م ،ج :1
.17
 -100البالغة العربية ،ج .154 :2
 -101معايير تحليل الأ�سلوب :ميكائيل ريفاتير ،ترجمة:
د .حميد الحمداني ،من�شورات درا�سات �سال ،دار
النجاح الجديدة ،الداء البي�ضاء ،المغرب ،ط ،1
1993م.53 :
الق�ص بين النظرية والتطبيق� ،سل�سلة
 -102ف��ن
ّ
الدرا�سات النقدية ( ،)1دار غريب ،القاهرة،
1996م.196 :

الم�صادر والمراجع والدوريات:
• القر�آن الكريم
�	-1أدب الفنتازيا (مدخل �إلى الواقع) :ت� .أي� .أبتر،
ترجمة �صبار ال�سعدون ،دار الم�أمون للترجمة
والن�شر ،بغداد1989 ،م.
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�	-2أ���ص��ول تحليل الخطاب ف��ي النظرية النحوية
العربية (ت�أ�سي�س نحو الن�ص) :محمد ال�شاو�ش،
جامعة منوبة ،كلية الآداب ،الم�ؤ�س�سة العربية
للتوزيع والن�شر ،تون�س ،ط  1421 ،1هـ 2001 -م.
�	-3أنوار الربيع في �أنوار البديع :المدني ،علي �صدر
الدين بن مع�صوم ت ( 1120هـ) تحقيق� :شاكر
هادي �سكر ،مطبعة النعمان ،النجف الأ�شرف،
العراق ،ط  1388 ،1هـ  1968 -م.
 -4الإمتاع والم�ؤان�سة :التوحيدي� ،أبو حيان علي بن
محمد بن العبا�س ت ( 400هـ) ،تحقيق :تغريد
ال�شيخ محمد و�إيمان ال�شيخ محمد ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،لبنان 1428 ،هـ  2007 -م.
 -5الإي�ضاح في علوم البالغة (المعاني والبيان
والبديع) :الخطيب القزويني ،جالل الدين �أبو
عبد اهلل اب��ن قا�ضي الق�ضاة �سعد ال��دي��ن �أب��و
محمد عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،د .ت ،د .ط. ،
 -6بديع القر�آن :الم�صري ،ابن �أبي الإ�صبع ت (654
هـ) تحقيق :حفني محمد �شرب ،نه�ضة م�صر
للطباعة ،القاهرة ،م�صر1957 ،م.
 -7ب���������ري���������خ���������ت :رون�������������ال�������������د ج���������������راي،
ت����رج����م����ة:ن���������س����ي����م م�����ج�����ل�����ي ،م�����راج�����ع�����ة:
العامة
د� .أحمد كمال زك��ي ،الهيئة الم�صرية
ّ
للكتاب1972 ،م.12 :
 -8البالغة اال�صطالحية :د .ع��ب��ده عبد العزيز
قلقيلة ،دار الفكر العربي ،ط  1412 ،3ه��ـ -
1992م.
 -9ب��ن��اء ال � ّن�����ص ال��ت��راث��ي (درا����س���ات ف��ي الأدب
والتراجم) :د .فدوى مالطى ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب1985 ،م.
 -10ال��ب��ي��ان وال��ت��ب��ي��ي��ن :ال��ج��اح��ظ� ،أب���و ع��ث��م��ان اب��ن
بحر الجاحظ ت ( 255ه��ـ) ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،م�صر ،ط  1418 ،7هـ  1998 -م .148
 -11ت��اج العرو�س من جواهر القامو�س :الزبيدي،
محمد مرت�ضى الح�سيني ت ( 1205هـ) تحقيق
ّ

ت�أ�صيل
المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)

عبد الكريم الغرباوي ،راجعه م�صطفى حجازي،
مطبعة الحكومة ،الكويت  1410هـ  1990 -م.

 -22درا���س��ات في البالغة العربية :د .عبد العاطي
غريب ع�لام ،من�شورات جامعة بنغازي ،ليبيا،
ط1997 ،1م.

 -12التبيان في تف�سير القر�آن الكريم :الطو�سي� ،أبو
جعفر محمد بن الح�سن ت(460ه���ـ) تحقيق:
�أحمد حبيب ق�صير العاملي ،دار �إحياء ال ّتراث،
بيروت ،لبنان د .ت. .

 -23دي��وان ب�شار بن ب��رد� ،شرح محمد الطاهر بن
عا�شور ،مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
القاهرة ،م�صر1386 ،هـ1996-م.

 -13التعريفات :الجرجاني علي بن محمد (ت816هـ)،
المطبعة الخيرية ،جمالية م�صر1306 ،هـ.

 -24الر�ؤى المق ّنعة نحو منهج بنيوي في درا�سة ال�شعر
الجاهلي (البنية وال��ر�ؤي��ا) د .كمال �أب��و ديب،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1986 ،م.

 -14التلخي�ص في علوم البالغة :القزويني جالل
ال��دي��ن محمد ب��ن عبد الرحمن ت ( 739هـ)
�ضبطه و�شرحه :عبد الرحمن البرقوفي ،دار
الفكر العربي ،بيروت ،لبنان ،ط  1932 ،2م.

 -25الر�ؤيا في �شعر البياتي :محي الدين �صبحي ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد ،العراق 1988 ،م.
 -26ال�سخرية في النثر العربي (من الجاهلية حتى
ال��ق��رن ال���راب���ع) ،ر���س��ال��ة ق��دم��ت �إل���ى ال��دائ��رة
العربية لنيل �شهادة �أ�ستاذ علوم ،جامعة بيروت
الأمريكية1952 ،م.

 -15ت��ح��ري��ر التحبير ف��ي �صناعة ال�شعر وال��ن��ث��ر:
الم�صري ،ابن �أبي الإ�صبع ،تحقيق حفني محمد
�شرف ،لجنة �أحياء التراث الإ�سالمية ،القاهرة،
م�صر1963 ،م.

مقـــاالت

� -27شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحا�سن
البديع :الحلي �صفي الدين ت ( 750هـ) ،تحقيق:
د .ن�سيب ن�شاري ،دار �صادر ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية بدم�شق ،ب��ي��روت ،لبنان ،ط ،2
1402هـ 1992 -م.

 -16التنا�ص (نظر ًيا وتطبيق ًيا)�:أحمد الزغبي ،مكتبة
الكناني ،الأردن ،ط1995 ،1م.
 -17الجامع لأحكام القر�آن :القرطبي� ،أبو عبد اهلل
محمد ب��ن �أح��م��د ب��ن �أب���ي بكر ت ( 671ه��ـ)،
تحقيق د .عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،لبنان ،ط 1427 ،1
هـ 2006 -م.

 -28ال�شعراء ن��ق��ا ًدا:د .عبدالجبار المطلبي ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد ،العراق1980 ،
تاج اللغة و�صحاح العربية :الجوهري،
 -29ال�صحاح ُ
�إ�سماعيل ب��ن ح� ّ�م��اد ت ( 393ه��ـ) ،دار العلم
للماليين ،القاهرة ،م�صر ،ط  1404 ،3هـ -
 1984م.

 -18الحداثة :مالكم ب��راد بري وجيم�س ماكفارلن،
ترجمة م�ؤيد ح�سن فوزي ،دار الم�أمون للترجمة
والن�شر بغداد ،العراق1987 ،م.
 -19خ�صائ�ص التراكيب( :درا�سة تحليلية لم�سائل
علم المعاني) :د .محمد محمد �أبو مو�سى ،مكتبة
وهبة ،القاهرة ،م�صر ،ط 1999 ،4م.

 -30ال�ضحك :ه��ن��ري ب��رج�����س��ون� ،سل�سلة الأع��م��ال
الفكرية ،ترجمة� :سامي الدروبي ،وعبد اهلل عبد
الدايم ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1998م.

 -20ال��خ�����ص��ائ�����ص :اب���ن ج��ن��ي� ،أب���و ال��ف��ت��ح عثمان،
(ت392ه���ـ) ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار
الكتب الم�صرية ،القاهرة ،م�صر ،ط 1957 ،2م.

 -31ظ��اه��رة ال��ع��دول ف��ي البالغة العربية (مقاربة
�أ�سلوبية) ر�سالة ماج�ستير قدمها الطالب عبد
الحفيظ مراح �إلى ق�سم اللغة العربية و�آدابها،
كلية الآداب واللغات ،جامعة الجزائر-2005 ،
2006م.

 -21الخطابة� :أر�سطو ،الترجمة العربية القديمة،
تحقيق :عبد الرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات،
الكويت ،دار القلم ،بيروت1979 ،م.
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 -32العين :الفراهيدي� ،أب��و عبد الرحمن الخليل
ابن �أحمد ،ت ( 175ه��ـ) ،تحقيق :د� .إبراهيم
��م� ،إي����ران ،ط ،1
ال�سامرائي دار ال��ه��ج��رةُ ،ق� ْ
1405هـ.
 -33فل�سفة الأخ�لاق عند الجاحظ :د .عزت ال�سيد
�أحمد ،اتحاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،سورية،
 2005م.
 -34فن البديع :د .عبد القادر ح�سين ،دار ال�شروق،
بيروت ،القاهرة ،ط  .1983-1403 ،1درا�سات
في البالغة العربية :د .عبد العاطي غريب عالم،
من�شورات جامعة بنغازي ،ليبيا ،ط 1997 ،1م.
 -35ف��ن ال��ق��� ّ��ص بين النظرية والتطبيق� ،سل�سلة
الدرا�سات النقدية ( ،)1دار غريب ،القاهرة،
1996م.
 -36القامو�س المحيط :الفيروز �آب��ادي ،مجد الدين
محمد بن يعقوب ت ( 817هـ) ،تحقيق :مكتبة
تحقيق التراث في م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�إ�شراف
محمد نعيم العرق�سو�سي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت ،لبنان ،ط  1419 ،6هـ 1998 -م.
 -37الك�شاف ع��ن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون
الأقاويل في وجوه الت�أويل :الزمخ�شري ،جار اهلل
�أب���و القا�سم محمود ب��ن ع��م��ر ،ت ( 538ه��ـ)،
تحقيق وتعليق� :أ .د .فتحي عبد الرحمن �أحمد
حجازي ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،ال�سعودية ،ط
1418 ،1هـ1998 ،م.
 -38ل�سان العرب :ابن منظور �أبو الف�ضل جمال الدين
محمد بن مكرم الأفريقي الم�صري ،ت (711هـ)،
ّ
طبعة جديدة ُم َن َّق َحة ،اعتنى بت�صحيحها �أمين
ومحمد ال�صادق العبيدي،
محمد عبد الوهاب،
ّ
دار �إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط ،1
 1426هـ 1995 -م.
 -39الكامل :المبرد� ،أب��و العبا�س محمد اب��ن يزيد
ت ( 285ه��ـ) ،تحقيق د .محمد �أحمد الدالي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،لبنان ،ط 1992 ،2م.
 -40ال��ك��ل� ّ�ي��ات (معجم ف��ي الم�صطلحات وال��ف��روق
اللغوية) :الكفوي� ،أب��و البقاء �أي��وب بن مو�سى
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الح�سيني ،ت ( 1094ه���ـ) ،و���ض��ع فهار�سه:
د.ع��دن��ان دروي�����ش محمد الم�صري ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت ،لبنان ط  1412 ،1هـ 1992 -م.
 -41م��ا ه��و ال��ن��ق��د :ب��ول ه��ي��رن��ادي ،ترجمة �سالمة
حجاوي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد 1989 ،م.
 -42المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر :ابن الأثير،
َ�ص َر اهلل بن محمد بن
�أب��و الفتح �ضياء الدين ن ْ
محمد بن عبد الكريم المو�صلّي ت (637ه���ـ)،
تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة
ال��ع�����ص��ري��ة��� ،ص��ي��دا ،ب��ي��روت ،ل��ب��ن��ان 1411ه����ـ -
1990م ،وفي ذيله كتاب:الفلك الدوار على المثل
ال�سائر :ابن �أبي الحديد ،عز الدين عبد الحميد
بن هبة اهلل المعتزلي ت (656هـ).
 -43معايير تحليل الأ�سلوب :ميكائيل ريفاتير ،ترجمة:
د .حميد الحمداني ،من�شورات درا�سات �سال ،دار
النجاح الجديدة ،الداء البي�ضاء ،المغرب ،ط ،1
1993م.
 -44المعجم الفل�سفي :مجمع اللغة العربية في م�صر،
الهيئة العامة للمطابع الأميرية ،القاهرة ،م�صر
 1403هـ  1983 -م.
 -45معجم الم�صطلحات العربية في اللغة والأدب:
مجدي وهبة وكامل المهند�س ،مكتبة لبنان،
بيروت ،لبنان ،ط 1984 ،2م.
 -46المعجم المف�صل في الأدب :د .محمد التونجي،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 1419 ،2هـ
 1999م. -47معجم النقد العربي القديم :د� .أحمد مطلوب،
دار ال�ش�ؤون الثقافية ،ب��غ��داد ،العــراق ،ط ،1
 1989م.
 -48المفارقة في �شعر �أبي العالء المعري :د .هيثم
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 -49المفارقة في �شعر الرواد(درا�سة في نتاج ّ
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المفارقة
ً
لغويا
(بحث
تطبيقي
في القر�آن
الكريم
والحكاية
التراثية
العبّا�سية)
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َت ُ
ائية ابن �أبي َح َج َ
لة التلم�ساني ت776هـ
تائية ابن َ
ار�ض ت632هـ
في معار�ضة
ِ
الف ِ
�أ .د .مجاهد م�صطفى بهجت

الأ�ستاذ بالجامعة الإ�سالمية الماليزية ( - )UIMماليزيا
المقدمة:

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �سيد المر�سلين وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين ،وبعد :هذه تائية �أبي العبا�س �شهاب الدين �أحمد بن �أبي َح َجلة التلم�ساني((( في
معار�ضة التائية الكبرى الم�سماة بنظم ال�سلوك لأبي حف�ص عمر ابن الفار�ض((( ،وهو ن�ص
مخطوط يحقق لأول مرة.
ويعد الإمام ابن �أبي حجلة من �أعالم �أدباء الع�صر العبا�سي في عهد المماليك ،الزاخر
بالت�أليف المو�سوعي وال�شعر والأدب ،وهو �صاحب الت�صانيف الكثيرة في العلوم والمعارف
المتنوعة ف�ض ً
ال عن الأدب �شع ًرا ونث ًرا.
ويهدف البحث ف�ض ً
ال عن تحقيق الن�ص المخطوط �إلى بيان �أهمية هذه الق�صيدة،
والدافع �إلى معار�ضة ابن الفار�ض ،و�أق�سام ديوان الغيث العار�ض ،و�إ�شكالية الموقف من ابن
الفار�ض ،وعدم �إمكانية �صرف النظر عن الرد عليه ،و�أهمية تائية ابن الفار�ض و�شروحها،
وم�ضمونها ومعانيها ،و�أخي ًرا و�صف ن�سختي المخطوط للتائية ،ومنهج التحقيق.
�أهمية التائية ومكانتها:

لهذه الق�صيدة المطولة التائية �أهمية
كبيرة؛ لأنها وا�سطة العقد في ديوانه غيث
تميز بين كتبه لتفوقه وت�ألقه
العار�ض الذي ّ
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في ن�صو�صه ال�شعرية ،ولم�ضمونه المتميز
في الرد على �أ�صحاب الوحدة والحلول من
�أهل الت�صوف ،فالغيث العار�ض متميز ب�شكله
ونثرا ،وله من ا�سمه
�شعرا ً
�شعرا وم�ضمونه ً
ً

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

و�أودعه ديوانه ن�سمة القبول في مدح الر�سول
ومجد وك� ّ��رم -مع
 �صلى اهلل عليه و�سلم ّالق�صائد النبوية والمحامد المحمدية ،ثم
�أفردها بالذكر في هذا الديوان المنتخب،
ال(((.
ليكون كتا ًبا م�ستق ً

ن�صيب؛ �إذ يقع في نف�س قارئه كالغيث على
الأر����ض الطيبة ال��ذي يحيي م��وات الأر���ض
وينبت النبات الح�سن.
�أراد به م�ؤلفه ال�شاعر العالم �أن يثري
التراث ال�شعري ب�إيقاعه و�أنغامه على �أوتار
ال�شعر الوجداني الرقيق ،الحافل بالعاطفة
الجيا�شة والغني بال�صور والأخيلة ،ولكنه
ف��ي ال��وق��ت نف�سه يحفل بالمعاني الرفيعة
ال�سامية ،والم�ضامين الحرة الكريمة المتفقة
مع العقيدة الإ�سالمية والمتوافقة مع الت�صور
الإ�سالمي ،والمتواءمة مع الزهد الحقيقي
وال�سلوك ال�صوفي ال�سوي.

�أق�سام الغيث العار�ض:

يمكن تق�سيم الغيث العار�ض �إلى ق�سمين:
الأول المعار�ضة لديوان ابن الفار�ض بق�صائد
م��م��اث��ل��ة ل��ق�����ص��ائ��ده ال��ط��وي��ل��ة والمقطعات
الق�صيرة؛ حيث نجد ابن �أبي حجلة عار�ض
 19ق�صيدة طويلة الب��ن الفار�ض تزيد في
معظم الق�صائد بعدد �أبياتها على عدد �أبيات
ق�صائد ابن الفار�ض �إال التائية واليائية اللتين
عار�ضهما ب�أقل منهما� ،أما الق�سم الثاني فهو
الن�صائح التي جمعها من �أقوال العلماء في
ال�سياق نف�سه ،وه��ي تتفق ف��ي ع��دده��ا مع
أخيرا
الق�صائد لأنها جاءت  19ن�صيحة .و� ً
ت�أتي الخاتمة في ترجمة ابن الفار�ض وما
ورد في �أمثاله ...تتمة هذه الن�صائح الت�سعة
ع�شر في ترجمة ت�سعة ره��ط يف�سدون في
الأر�ض وال ي�صلحون وهم :ابن �سبعين قطب
الدين واب��ن عربي الطائي ال�صدر الرومي
والعفيف التلم�ساني وال�ش�شتري واب��ن هود
والحريري وابن �أحلى وابن الفار�ض.

الدافع �إلى المعار�ضة:

مقـــاالت

و���ش��اع��رن��ا ي��خ��و���ض م��غ��ام��رة �صعبة؛ �إذ
يعار�ض ابن الفار�ض �شاعر ال�صوفية البارع،
ال��ذي ال ي�شق له غبار ،فيقول« :فلما كان
ِ
رق الدواوينِ
�شعرا،
ديوان ابن
الفار�ض من �أَ َّ
ُ
ً
حرا و َب� ً�را ،و�أَ ِ
و�أَ ِ
�سرعها ِل ِ
لقلوب
نف�سها ُد ًرا َب ً
وما
أيت ال َنا�س َي
َ
رحا ...ور� ُ
َج ً
لهجون ب َقوافيهَ ،
�أَودع��ه ِمن ال ُقوى ِفيهَ ،وكث َُر َحتى قَلّ َمن لاَ
َر�أى ِديوا َنه �أَو ط ّن ْت ب�أُ ِ
ذنه َق
الط َنا َنةُ»،
�صائده َّ
ُ
لمـّا كان ديوانه بهذه المثابة ولم يجد من
يجر�ؤ على معار�ضته لذيوع �شهرته ،وتهي ًبا
من نفوذه و�سطوته في نفو�س �أتباعه ،يقول:
«فلما لم �أر من خا�ض بحاره ،وال �آن�س من
جانب الطور ن���اره ...،خو ًفا من االحتراق
بناره ،والغرق في ّتيار بحاره»((( ،عزم على
نف�سه �أن يفعل وقد �آن�س في نف�سه القدرة
على ذلك ،وهكذا �أ ّلف ديوانه غيث العار�ض

�إ�شكالية ال��م��وق��ف ل�صرف النظر عن
المعار�ضة:
ت�صادف ن�شر هذا الديوان �إ�شكالية موقف
اب��ن �أب��ي حجلة م��ن اب��ن ال��ف��ار���ض خا�صة،
و�أع�لام الت�صوف على منهج اب��ن الفار�ض
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عامة �أمثال الحالج وال�شوذي وابن �أحلى وابن
العربي و...؛ لوجود الم�ؤيدين والمعار�ضين
لأهل الت�صوف ،وال �شك �أن موقف ابن �أبي
حجلة يت�صف بالتوازن واالعتدال في �أ�صل
الديوان ،وج��اءت �أغلب �أ�شعاره معتدلة في
ال��رد والمناق�شة البن الفار�ض و�أمثاله ،بل
ك��ان من�ص ًفا الب��ن الفار�ض في ا�ستح�سانه
لق�صائده الفائية والالمية والكافية مواف ًقا
في ذلك ال�شيخ كمال الدين الأدفوي ،بل زاد
عليه م�ستح�س ًنا ق�صيدته الميمية الخمرية
«ف�إنها م��ن درر نظامه و�أح�سن كالمه بل
هي �أبلغ ما قيل في المبالغة ،وو�صف �أواني
�صدرت بعار�ضتها
خمرها الفارغة؛ ولهذا ّ
وب����د�أت ب��م��ع��ار���ض��ت��ه��ا»((( ،وت�ضمن الق�سم
الثاني �صرائح الن�صائح م��واق��ف العلماء
البارزين من ابن الفار�ض و�أمثاله مثل �أبي
حيان الأندل�سي وابن جماعة وابن النقا�ش
والقا�ضي �شرف الدين المالكي ،والقا�ضي
زين الدين والقا�ضي بدر الدين ،والقا�ضي
�سعد الدين ،و�شم�س الدين الجزري ،وابن
تيمية ،وال��ذه��ب��ي وغ��ي��ره��م ،وه��ي �صريحة
ووا�ضحة ال تخلو من ال�شدة والق�سوة.
وهو يناق�ش فكرة �صرف النظر عن الرد
على �أ���ش��ع��ار اب��ن ال��ف��ار���ض و�أف��ك��اره وغيره
من �أع�لام الت�صوف؛ وذل��ك لمكانتهم بين
النا�س ،واحتمال انتحال الأق���وال عليهم،
واحتمال توبتهم ورجوعهم عما قالوا((( ،لكنه
معتمدا على �أقوال
يقرر �ضرورة بيان ذلك
ً
العلماء ك�شعبة وال�شافعي ويقول« :هيهات
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فاتك ال�شنب وجهلت ال�سبب ،وهو يا م�سكين:
الأم��ر دين ،وه ��ؤالء من كبار الملحدين»...
(((
�شعرا
 ،وهكذا نجد الدافع قو ًيا للمعار�ضة ً
من قريحته ،و�إث��ب��ات الحجة والدليل قو ًال
ون�صا من العلماء الأعالم لتحقيق الم�سائل
ً
وتحريرها و�إب���راء الذمة و�أداء الم�س�ؤولية
فيها ،ي��ق��ول« :و�إن��م��ا ���س��ردت �أ�سماء ه ��ؤالء
ن�صحا لدين اهلل -يعلم اهلل ذلك -و�شفقة
ً
�شر
على �ضعفاء الم�سلمين وليحذروا ،فهم ٌ
من الفال�سفة الذين يكذبون اهلل ور�سوله،
ويقولون بقدم العالم فينكرون البعث ،وقد
�أولع جهلة من ينتمي للت�صوف بتعظيم ه�ؤالء،
وادعائهم �أنهم �صفوة اهلل تعالى و�أوليا�ؤه»(((.
ولم يكن موقف ابن �أبي حجلة من ت�صوف
ابن الفار�ض بدعا بين ال�شعراء ،فممن وقف
موقفه وقبله الإم��ام �أب��و جعفر ابن الزيات
ال��ك�لاع��ي ت 728ه����ـ ف��ي ق�صيدة ل��م ت��زل
مخطوطة تزيد على �ألف بيت ،و�إن لم ي�صرح
�صاحبها بالمعار�ضة(((.
�أهمية تائية ابن الفار�ض و�شروحها:

هناك درا�ستان مهمتان عامة عن ابن
الفار�ض للدكتور م�صطفى محمد حلمي(،((1
وخا�صة ع��ن التائية للدكتورعبد الخالق
محمود( ،((1ت�ضمنت الثانية في بابها الأول
درا�سة لأهمية التائية ومكانتها ،و�أورد في
الباب الثاني �شروح التائية ،وعر�ض في الباب
ال عن
الثالث مو�ضوع التائية وم�ضمونها ،ف�ض ً
الدرا�سة الفنية للتائية في الباب الرابع.
وقد ذكر د .حلمي ما تميز به �شعر ابن

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

تكاد تمثل �شطر الديوان ،فعدد �أبيات التائية
 761بي ًتا ،وعدد �أبيات الق�صائد الأخرى 884
بيتا.

مقـــاالت

الفار�ض من الناحية الفنية وهو «الإ�سراف
ف��ي ال�����ص��ن��اع��ة ال��ل��ف��ظ��ي��ة �أو الإغ������راق في
المح�سنات البديعية ...بحيث �أن المعنى
ل��م يكن يعنيه بقدر م��ا ك��ان يعنيه تركيب
البيت الواحد من الأل��ف��اظ التي يقع بينها
الجنا�س �أو الطباق �أو المقابلة ،((1( »..لكنه
ي�ستدرك قائالً« :ومهما يكن من �أم��ر هذه
المح�سنات ...ف�إنه ال ينبغي مع ذلك �أن ننكر
على �شاعرنا ما يمتاز به �شعره في كثير من
مواطنه من رقة اللفظ ودقة المعنى وعمق
الفكرة ،وبعد الخيال وجمال ال�صورة»...
( ،((1وي��ورد في �سياق ا�ستح�سان �شعر ابن
ال��ف��ار���ض كلمة اب��ن �أب��ي حجلة ف��ي و�صف
ديوانه  -وك��ان من قبل �سيئ االعتقاد في
�شاعرنا ،((1(-ويفهم من تعليق د .حلمي �أن
تغير ر�أيه �إلى اال�ستح�سان بعد
ابن �أبي حجلة ّ
ال�سوء ،ولي�س الأمر كذلك ،فالحقيقة �إن كلمة
ابن �أبي حجلة المن�صفة لديوان �شعره تقرير
لجودة �شعره فن ًيا ،لكنها ال تنفي موقف ابن
�أبي حجلة من ال�شاعر و�أمثاله في م�ضمون
مذهب الت�صوف ،والدليل الوا�ضح المعار�ضة
له في كتابه الغيث العار�ض عامة وللتائية
خا�صة.

أي�ضا من كثرة ال�شروح
وت�أتي الأهمية � ً
لهذه التائية فقد ذكر د حلمي ع�شرة �شروح
ال�سبعة الأخيرة بدار الكتب الم�صرية ،ثم
ذكر �شرحين من ال�شروح المطبوعة(.((1
وقدم الدكتور عبد الخالق �أ�سماء ال�شراح
ّ
في مجموعتين :عند حاجي خليفة( ((1وهم
ثمانية �شراح :عفيف الدين التلم�ساني ت
 690ه��ـ ،وع��ز ال��دي��ن الكا�شي ت  735هـ،
و���س��راج الدين الهندي ت  773ه��ـ ،و�صدر
الدين الأ�صفهاني ت  836هـ ،وزين العابدين
المناوي الم�صري ت  1022هـ ،و�إ�سماعيل
المولوي ت  1042هـ .والمولى معروف ،وركن
الدين ال�شيرازي .ولكن لم ي�صل �شيء من
هذه ال�شروح.
�شرحا مع
ومجموعها عند بروكلمان 13
ً
�شرح التبريزي :الخم�سة الأول��ى مجموعة
�أ���س��ا���س��ي��ة وه����ي :ل��ل��ف��رغ��ان��ي ت  699ه��ـ،
والكا�شاني 730ه��ـ ،والقي�صري ت  751هـ،
وع��ل��وان الهيتي ت  936ه��ـ ،والنابل�سي ت
 1143هـ .والمجموعة الثانية (ثانوية) :وهي
خم�سة :لم�ؤلف مجهول ،و�أمين �أمير باد�شاه،
والطيبي ،وابن عربي ،والتبريزي ،والمجموعة
الثالثة للعلمي والجامي وال��م��ع��ري( .((1ولم
تقت�صر العناية بالتائية على ال�شروح بل
نه�ض بترجمتها بع�ض الم�ست�شرقين ومنهم
�أجنازيو دي ماتيو ،ودفعت الترجمة نلينو �إلى

ول��دي��وان اب��ن ال��ف��ار���ض ن�سخ مخطوطة
كثيرة كتبت بين �سنة 804هـ و�سنة 1273هـ،
ثماني ن�سخ منها بدار الكتب الم�صرية ،وطبع
الديوان طبعات كثيرة �سنة 1275هـ و1301هـ
و1352هـ ،و1887م و�أعيد 1902م( .((1ولتائية
ابن الفار�ض �أهمية كبيرة في �شعره؛ لأنها
30
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و�ضع بحث عن ابن الفار�ض نقد فيه الترجمة
ال�سابقة(.((1
�أق�سام التائية م�ضمونها ومعانيها:

وال���س��ت��ي��ع��اب م��ع��ان��ي م�����ض��م��ون ال��ت��ائ��ي��ة
ومعانيها ينبغي معرفة �أق�سامها ،وقد ذكرها
ال��م��ؤل��ف ف��ي ال�����ش��رح ال��م��وح��د ل��ل��ت��ائ��ي��ة(،((2
وه���ي :ال��م��ق��دم��ة ال��خ��م��ري��ة (� ،)5-1آالم
الحب و�أهواله ( ،)82-6اتهام الحبيبة له
بالكذب ( ،)101-83دفع الكذب واالعتذار
�إليها وال�سير في طريقها (،)173 -102
الو�صول �إل��ى االتحاد وع��دم ترك الطاعات
( ،)284 -174ج��وه��ر التوحيد وعالقته
باالتحاد ( ،)332-285تغزله بالحبيببة
( ،)386 -333عجائب االت��ح��اد وغرائبه
( ،)531-387طريق المعرفة لأ�سماء اهلل
و�صفاته و�أف��ع��ال��ه ( ،)574-532المقام
المحمدي ( ،)649-575الأمثله على �صحة
طريق الجمع ( ،)748 -650م�سك الختام
(.)761-749
وه��ذا البيان لأهمية تائية ابن الفار�ض
و�شروحها وبيان �أق�سامها وم�ضمونها لندرك
مدى �أهمية معار�ضة ابن �أبي حجلة لها.
و�صف المخطوط:

للكتاب ن�سختان م�صرية ومغربية:
� ً
أوال  -الن�سخة الم�صرية :

الأ���ص��ل ال���ذي اع��ت��م��دن��اه ف��ي التحقيق،
وهي من مكتبة بلدية �سوهاج؛ لأنها الن�سخة
الأق��دم والأكمل والأتقن من المغربية ،وقد
�آفاق الثقافة والتراث 31

ج��اء في و�صفها في بطاقة الكتاب لمعهد
�إحياء المخطوطات المعلومات الآتية :ا�سم
المكتبة ورقم الكتاب� :سوهاج � 31أدب ،رقم
الت�صوير :ف 7من  ،/319ا�سم الم�ؤلف:
�أحمد بن �أبي حجلة المغربي ت776هـ ،تاريخ
الن�سخ :خط بال تاريخ ،عدد الأوراق،220 :
القيا�س ،23 ×146 :المالحظات :عليها
توقيع البدر الب�شتكي وب�آخرها فتاوى في حق
ابن الفار�ض.
وف��ي ال��ورق��ة التالية كتب عنوان الكتاب
بخط كبير ف��ي م�ستطيل م���زوق بزخرفة
نباتية ،وحا�شية الم�ستطيل ب�إطار من الزهور
بلونين بارزين الأ�سود والأبي�ض ،وكتب تحت
الم�ستطيل ت�أليف الفقير �إلى رحمة اهلل تعالى
مولدا الدم�شقي
�أحمد بن �أبي حجلة المغربي ً
من�ش�أ ن��زي��ل ال��ق��اه��رة ال��م��ح��رو���س��ة ،وعلى
ال�صفحة كتابات كثيرة بخط قديم مختلف،
بع�ضه غير مقروء وال مفهوم ،ومنها« :بحيث
عار�ضه قد �أغرق القوم في �أحداث ،وال تخف
من الظلم ،وتوكل على العزيز الرحيم».
وف��ي �أعلى ال�صفحة وف��وق العنوان ختم
غير مقروء ،وم�ستطيل �صغير كتب فيه بخط
غير وا�ضح :في نوبة ...النا�سخ ...الإ�سالم
عفا اهلل عنه ذنبه .وعلى ي�سار العنوان كتابة
بحدود ع�شر كلمات الأغلب �أنها من التملكات
للمخطوط مثل الختم ف��وق العنوان ،واهلل
�أعلم.
وفي �آخر الكتاب بطاقة �أخرى كتب عليها:
�آخ��ر الن�سخة تمت ت�صويرها ب��دار الكتب

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

والديباجة.

البلدية ب�سوهاج ف��ي ي��وم الأرب��ع��اء  13من
�شوال  1367هـ الموافق  18من �أغ�سط�س
1948م ،وفي الجهة الثانية من الورقة بخط
ق��دي��م و�صفة طبية ل��ع�لاج ال��م��ر���ض بع�ض
كلماتها مطمو�سة و�آخ��ره��ا :الم�صاب من
الح�صاف ف�إنه يبر�أ ب��إذن اهلل تعالى واهلل
�أعلم ،ور�سم مربع كبير فيه مربعات 4×4
كتبت فيها �أرقام وحروف ،وتحته مربع �صغير
مثل ال�سابق فيه �أرق��ام فقط ،وما كتب في
المربعين غير مفهومين .وت�أتي الورقة الأولى
بعد الغالف بن�ص الكتاب الم�ستهل بالب�سملة

والن�سخة الم�صرية في ( )110ورقة ،كل
ورقة في �صفحتين رمزنا لهما بـ [�أ] و [ب]،
�سطرا �أو بي ًتا في كل �صفحة،
بمعدل ()15
ً
وقد كُتبت بخط ن�سخي جميل ،بد�أ المخطوط
ب��ال��دي��ب��اج��ة ث���م ال��م��ق��دم��ة ،ث���م ق�����ص��ائ��ده
المعار�ضة ،وهكذا حتى نهاية الديوان� .أوله:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وهو ح�سبي� ،أما
حمدا هلل الذي مدح نبيه في كتابه،« ...
بعد ً
و�آخره« :ف�إنه ي�ستتاب ف�إن تاب و�إال قتل .واهلل
�أعلم بال�صواب».

مقـــاالت
للق�صيدة التائية الورقة ()22-21
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نموذج للق�صيدة التائية الورقة ()22-21
ويمكن اال���س��ت��ف��ادة م��ن توقيع الب�شتكي
لتحديد تاريخ ن�سخ المخطوط؛ لأن الب�شتكي
ال��م�����ص��ري( ((2ه��و محمد اب��ن �إب��راه��ي��م بن
محمد توفي �سنة  830هـ  ،وه��ذا يعني �أن
ت��اري��خ ن�سخ ال��م��خ��ط��وط ق��ري��ب م��ن ع�صر
الم�ؤلف المتوفى �سنة  776هـ.
ثانيًا  -الن�سخة المغربية:

وه��ي محفوظة في الخزانة الملكية في
الرباط بالمغرب برقم  1846كتبت بخط
مغربي وا�ضح على ورق قديم ،وو�ضع النا�سخ
الفوا�صل باللون الأح��م��ر ،ور�سم الحروف
بخ�صائ�ص الخط المغربي كالفاء والقاف
وغيرها من الحروف ،و�أثر الرطوبة وا�ضح
�آفاق الثقافة والتراث 33

على �أوراق المخطوط وبخا�صة على الحا�شية
من الجهة اليمنى للورقة ،وق��د �أ ّث��رت على
��روءا ،وق��د
ال��ن�����ص و�إن ك���ان ال ي����زال م���ق� ً
�أ�صابت الأر�ضة موا�ضع محدودة من �أوراق
المخطوط في �أعلى الورقة وي�سارها .وعدد
�أوراق��ه��ا  76ورق���ة ،ومقا�س ال��ورق��ة �ضعف
قيا�س ورقة الن�سخة الم�صرية� ،أولها« :ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم� ،صلى اهلل على موالنا
ت�سليما� ،أما بعد حمد اهلل
محمد و�آله و�سلم
ً
الذي مدح نبيه في كتابه ،« ...يختلف الن�ص
ال عن الن�سخة الم�صرية ،و�آخرها ...« :ال
قلي ً
�أتزوج الن�ساء ويقول الآخر» ،يتفق مع الن�سخة
الم�صرية �إلى نهاية الن�صائح.

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

ورواية عن الطبراني في الكبير.

ولي�ست الورقتان الأوليان والورقة الأخيرة
في الن�سخة المغربية من الكتاب ،وهي بخط
مختلف عن خط الكتاب ،ولعلها كتبت الح ًقا،
عاما عن ابن
كالما ً
والأولى والثانية تت�ضمن ً
�أبي حجلة وق�صائده ،ففي الأولى ذكر �شعراء
الت�صوف؛ كابن هود والتلم�ساني وابن �سبعين
وتلميذه ال�ش�شتري ،وفي الثانية �أخبار عن
ابن الفار�ض وما قاله بعد موته في الر�ؤيا،
وكالم لل�شيخ ال�سهروردي عن ابن الفار�ض،
�أما ال�صفحة الأخيرة فت�ضمنت جملة �أدعية
م ��أث��ورة ف��ي ف�ضل ال�����ص�لاة وال�����س�لام على
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ودع��اء يوم
عرفة ،ورواية البن عقيل عن بع�ض ال�سلف،

الن�سخة المغربية مح�شوة بالكلمات ممتلئة
مزدحمة؛ لأن الن�صو�ص ال�شعرية ا�ستغرقت
متن المخطوط وهام�شه كذلك ،وبخا�صة
ف��ي الأوراق  39وم��ا بعدها ،حيث ت�شتمل
ال�صفحة على �أكثر من عمودي الق�صيدة،
وهي تتفق �إلى حد كبير مع الن�سخة الم�صرية
�إال في �آخرها لعدم وجود الملحق ،وهي تتميز
بكتابة العناوين للق�صائد بخط كبير مع ا�سم
ال�شاعرين ابن الفار�ض ومعار�ضه ،ويالحظ
في ال��ورق��ة الأخ��ي��رة ختم الخزانة الملكية
برقم المخطوط .1846

مقـــاالت
نموذج من مخطوطة الن�سخة المغربية �أول الكتاب (الورقة .)3
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نموذج للق�صيدة التائية (الورقة )27
منهج التحقيق :

ي�أتي تحقيق هذه التائية لتكون على �أقرب
�صورة �أرادها الم�ؤلف رحمه اهلل ،معتمدين
ف��ي ذل��ك على المنهج العلمي الدقيق في
المقابلة بين المخطوطتين بعر�ض الن�سخة
المغربية على الم�صرية ال��ت��ي اتخذناها
�أ�صالً؛ لأنها الأقدم والأكمل والأتقن ،مبينين
بداية كل ورقة في الن�سخة الم�صرية ب�إثبات
رقمها بين ع�ضادتين [ ] ،وف��ي الن�سخة
المغربية بين قو�سين مزهرين { } ،وتقترن
ال��ورق��ة في الن�سخة الم�صرية بحرفي �أ و
ب �إ�شارة لوجه الورقة وقفاها ،وقد �أثبتنا
�آفاق الثقافة والتراث 35

الفروق المهمة بين الن�سختين في الهوام�ش،
وت�ستوعب هذه الق�صيدة قرابة ثالث ع�شرة
ورقة من المخطوطة الم�صرية من 21ب �إلى
33ب ،وهي في  338بي ًتا.
وتم �ضبط الن�صو�ص بال�شكل بما يحقق
ّ
وزن البيت ال�����ش��ع��ري ،وي�ساعد على فهم
الن�صو�ص ،ثم خدمة الن�ص في بيان الم�شكل
والغريب من المفردات من المعاجم اللغوية،
يعرف بهم ب�إيجاز،
وترجمة الأع�ل�ام بما ّ
والتعريف بالموا�ضع والأمكنة التي تقت�ضي
ذل��ك ،ث��م التخريج لآي���ات ال��ق��ر�آن الكريم
اقتبا�سا
والحديث النبوي والآث��ار مما ورد
ً
وت�ضمي ًنا في ال�شعر.

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

مقـــاالت

وت�أتي �أهمية تحقيق هذا الن�ص في باب
�شعرا ،و�إبراز الوجه
المعار�ضة لقيمته الفنية ً
ال�صحيح للزهد والت�صوف م��ن الناحية
الفكرية ،و�إن��ك��ار �أف��ك��ار الحلول واالت��ح��اد
التي غلبت على كثير من �شعراء الت�صوف
ف��ي الع�صور المت�أخرة مما يجافي ال��روح
الإ�سالمية ال�سوية والوجه الم�شرق الم�ضيء
لتراثنا الإ���س�لام��ي ،وم��ن مكمالت تحقيق
ه��ذا الن�ص المخطوط الدرا�سة الفنية له
وبيان قيمته العلمية وهو ما يقت�ضي �إنجازه
في القريب العاجل ،ومن الطريف في هذه
التائية �أن ال�شاعر �أورد فيها من �شعر ابن
الفار�ض  25بي ًتا م�ستد ًال فيها على �أقواله ثم
�ستة �أبيات من تائية الغزالي ،ثم من �أقوال
�شعراء الت�صوف كابن عربي واب��ن �سبعين
وابن �أحلى وغيرهم(.((2

الن�ص المحقق:
التائية من غيث العار�ض

وقال ابن الفار�ض
���ب راح������ َة مقلتي
���س��ق��ت��ن��ي ح��م�� َّي��ا ال���ح ِّ
عن الح�سن ج َّلتِ
وك�أ�سي مح َّيا منْ ِ

(((2

فقال ابن �أبي حجلة:
الُ ْف�����قِ مِ ���نْ َن��ح�� ِو َط�� ْي�� َب�� ِة
� َ��ش�� ِر ْب�� َن��ا َو َن��ج�� ُم ْ أ
ُي َ��ط��ـ��ـ��ا َل�� ُع�� َن��ا ِب���ال���� َّ���س��� ْع���دِ فِ����ي ُك ِّ
������ل َل��� ْي���لَ��� ِة
[�22أ] َف���� ِل���� َّل���� ِه َح���ـ���ـ ٌّ���ي َب��� َّل��� َغ��� ْت��� َن���ا ر َِح�����ا َب����� ُه
الَ ْر َح����� ِب����� َّي����� ِة
الَ ْي������ ُن������قِ ْ أ
�������س ْ أ
ِ�����ب عِ ���ي ِ
َر َك�����ائ ُ
���ب مِ �����نْ تِ��� ْل��� َق���ا ِء َط��� ْي��� َب��� َة َن ْ�����س�� َم�� ٌة
�إِ َذا َه���ـ َّ
َت����� َرا َم�����تْ ِب��� َن���ا مِ ���� ْث���� َل ال������ ِّر َي������ا ِح ا ْل���� َق���� ِو َّي���� ِة
َل��� َه���ا ُ
اهلل َم���ا �أَ ْق����ـ���� َوى َي��� َد ْي���هَ���ا ال��� ِت���ي ِب�� َه��ا
َق َ��ط�� ْع�� َن��ا جِ ��� َب���ا َل ال ُّ
���ط��� ْرقِ حِ ��ي َ��ن َت�� َم َّ��ط��تِ
َح���� ُر ٌ
وف �إِ َذا �أَ َّم����تْ ِب�� َن��ا � َ��س�� ْف�� َح ذِي ُط�� َوى

وقد �أعان على �إنجاز الكتاب من �أعان على
الو�صول �إلى مخطوطتي الديوان الأخ الدكتور
خالد زهري للن�سخة المغربية ،والأخ الدكتور
محمد رجائي الجبالي للن�سخة الم�صرية،
فلهما مني �أعظم ال�شكر و�أجزله ،ولكل من
�أعان على تنفيذ الم�شروع و�إحيائه ون�شره.
و�إن��ي لأرج��و �أن يتي�سر ن�شر الغيث العار�ض
ال بعد �إن��ج��از تحقيقه والحمد هلل في
كام ً
القريب العاجل ،ليكون عملنا مقار ًبا للكمال،
محق ًقا للغر�ض المطلوب في �إحياء تراثنا
الأدبي.

ال�صحي َف ِة
و�س ا ْلبِيدِ َط َّي َّ
َط َو ْي َنا ُط ُر َ
َت�����������ؤُ ُّم ِب���� َن����ا �أُ َّم ال����� ُق����� َرى َو� ُ���ص��� ُف���و ُف���هَ���ا

(((2

�أَمَ���امِ ���ي َو َخ�� ْل��فِ��ي َع���نْ َي��مِ ��ي�� ِن��ي َوي��� ْ��س�� َر َت��ي
َو َت ْ��ح�� ِت��ي َق�� ُل��و� ٌ��ص � َ��ص�� ْل�� َب�� ُة ا ْل�� َم�� ْت ِ��ن َب�� ْك�� َر ٌة
ُت���� َ���س���ا ِب ُ���ق ِب����ي ِري������ َح ال���� َّ���ص��� َب���ا ُك����� َّل ُب���� ْك���� َر ِة
ُخ��� َم���ا� ِ���س��� َي��� ٌة َح����� ْرف�����ا ُء َت ْ
����خ���� َت����ر ُِق ا ْل���� َف��َلَ
َي���حِ ُّ���ق َل��� َه���ا َت ْ�����س�� ُم��و عَ���لَ���ى ُك ِّ
�����ل حِ ���� َّق���� ِة

(((2

َك���������أَ َّن َي���� َد ْي����هَ����ا فِ����ي ا ْل����� َف��َل��ااَ ِة مِ �� َق���ُّ��ص��هَ��ا
َت��� ُق���� ُّ���ص ِب������ ِه فِ�����ي � َ����س���� ْي���� ِرهَ����ا ُك������ َّل � ُ���ش��� َّق��� ِة
36
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������ض ال َّ�����س�� َم��ا َو ِة َن ْف ُ�سهَا
َو َت��� ْ��س�� ُم��و ِ�إ َل����ى �أَ ْر ِ
َو َت ْر َقى �إِ َلى ا ْل َج ْو َزا ِء مِ نْ َ�س ْط ِح َ�أ ْيلَ ِة

(((2

َو َت ْ
�����ط�����وِي ِ�إ َل������ى َذاتِ ال���� ُّ���س��� ُت���و ِر َم���� َن����ا ِز ًال
َب���لَ���غْ���تُ مِ َ
����ن ا ْل��� َم��� َع�ل�ا ِب��� َه���ا َو� ْ���ص��� َل عُ��� ْل��� َو ِة
َغ������� َد ْو ُت ِب��� َه���ا َم ْ���ج��� ُن���و َن َل�� ْي��لَ��ى َو َو ْج���هُ��� َه���ا
َج���مِ ���ي ٌ���ل َول�����كِ�����نْ َف�������ا َق ُح���� ْ���س َ
���ن ُب��� َث��� ْي��� َن��� ِة
�����س�� ْي�� ُل ُدمُ����وعِ ����ي فِ���ي��� ِه َح���� ْم��َل�اَ ُت عَ�� ْن�� َت�� ٍر
َل َ
�إِ َذا ا� ْ��ش�� َت�� َب�� َك��تْ � ُ��س�� ْم�� ُر ا ْل�� َق�� َن��ا دُو َن عَ�� ْب��لَ�� ِة
����ح���� ِّب����هَ����ا
ِ��������ي عِ ��������� ًزا ُك�������� َّل ي��������و ٍم ِب ُ
�أَ َرى ل َ
�إِ َذا َع���ـ���ـ���ـ��� َّز َي������ ْو ًم������ا َم������ا ُك�����ث����� ِّي����� ُر عَ������� َّز ِة
{َ }26ف��لَ�� ْو �أَ َّن َل�� ْي��لَ��ى ْ أ
الَ ْخ��� َي��� ِل��� َي��� َة � َ��س�� َّل�� َم��تْ
����ي �أَنِ����� ْف�����تُ ال������� َّر َّد مِ �����نْ �أَ ْج��������لِ َت���� ْو َب���� ِة
عَ����لَ َّ
َف��� ُق ْ���ل ِل�� ْل�� َف�� َت��ى ال���� ُع���� ْذر ِِّي عُ������ ْذ ُر َك َوا� ِ���ض ٌ���ح
�����ي َح���� ًّي����ا َك��� َم��� ِّي���تِ
�إِ َذا �أَ ْن��������تَ دُو َن ا ْل َ
�����ح ِّ
[22ب] �أَ َت�� ْر ُج��و ُد ُن�� ًّوا مِ نْ حِ َماهَا َودُو َنهَا
َل�������وَامِ ������� ُع َب���������� ْرقٍ َك������ال������� َّ������ص������ َوا ِر ِم � ُ���س��� َّل���تِ
َت������ َرى َغ����� َم����� َراتِ ا ْل����� َم����� ْوتِ ُث����� َّم َت����� ُزو ُرهَ�����ا
َّ (((2
الَ� ِ���س���ن��� ِة
َو� َ���ش��� ْو ُك �أُ ِّم َغ��� ْي�َلناَ َن َك َ���ح ِّ���د ْ أ
َف���� َك���� ْم ُط����� َّل فِ����ي �أَ ْط��َل�ااَ لِ����هَ����ا َد ُم عَ���ا� ِ���ش���قٍ
��اج��هَ��ا فِ���ي ا ْل�� َم َ��ح َّ��ج�� ِة
َو َك����� ْم َق��� َت���لَ���تْ ُح َّ��ج َ
�����ن َغ���الِ���بٍ
َح��� َم��� ْت��� َه���ا ُك���� َم����ا ٌة مِ �����نْ ُل���������ؤَ ِّي ْب ِ

هُ ����� ُم َم����ا هُ ����� ُم ِ�إ ْن قِ���ي��� َل َي����ا �آ َل هَ���ا� ِ���ش ٍ���م
َت���دَاعَ��� ْوا �إِ َل����ى ا ْل�� َع�� ْل�� َي��ا ِء مِ ��ن ُك ِّ���ل ه َْ�ض َب ِة
ال�س ْهلِ َرا َي ُ
����ات َج ْي�شِ ِه ْم
�إِ َذا ُن�����شِ �� َرتْ فِ��ي َّ
الَ ْر� ِ���������ض �أَ ْع����َل��ُاَ ُم ُن���� ْ���ص��� َر ِة
َف��� ُك ُّ���ل جِ ���� َب����الِ ْ أ
َف�� َي��ا ل��لَ��ه�� َوى ا ْل����� ُع����� ْذر ِِّي َم����نْ لِ���ي ِب��� َغ���ا َد ٍة
َغ���� َدتْ ِب��� ُف����ؤَادِي فِ��ي ال��� ُّ��س�� َرى ُك��� َّل ُغ���� ْد َو ِة
َت َ���ج���ا َف���تْ ِب�� ُب�� ْع��دِ ال�����دَّا ِر عَ��� ِّن���ي َو َل����� ْو َد َرتْ
ِب������ ِر َّق������ ِة د َْم�����عِ�����ي فِ�����ي هَ����� َواه�����ا َل����� َر َّق�����تِ
َل��� ِئ���نْ �أَ� ْ��ص�� َب َ��ح��تْ َوال��� ِّت���ي��� ُه َب�� ْي�� ِن��ي َو َب�� ْي�� َن�� َه��ا
َف�������أَ ْن������ َوا ُرهَ������ا عِ ����ن���� َد ا ْل��� َم���� ِ���س���ي��� ِر �أَ ِد َّل�����تِ�����ي
ال�صبا
ال�سرى َن ْ�س َم ُة َّ
َف َك ْم َح َّد َث ْتنِي فِي ُّ
ْ (((2
��وب ال��� ُف����ؤا ِد ِب َ��ج��ذ َب�� ِة
َف���أَ ْم��� َ��س�� ْي��تُ َم��� ْ��س��ل َ
َف��� َغ��� ْو ُر ُدم���وعِ ���ي فِ���ي ال َّ��ط��ري��قِ � ِ��ش�� ِري�� َع�� ٌة
ِ ألَ َّن ا ْل�� َو َف��ا فِ��ي ا ْل ُ��ح ِّ��ب ِدي�� ِن��ي َو���شِ �� ْرعَ�� ِت��ي
����ح���� ِّر ال����د َّْم���� ِع َب�������ا ِر َد َ�أ ْر� ِ���ض���هَ���ا
� َ���س��� َق��� ْي���تُ ِب َ
َو�أَ ْر� َ�����س����� ْل����� ُت����� ُه فِ���ي���هَ���ا عَ���لَ���ى حِ ���ي ِ���ن َف���� ْت���� َر ِة
َف َم ْ�شيِي َعلَى َم��ا ٍء َو� َ��س�� ْي��رِيَ في ا ْل�� َه�� َوى
ِل َف ْي ِ�ض ُدمُ��وعِ ��ي فِ��ي ال َّ��ط��ري��قِ َون ِْ�س َبتي
َف��� َي���ا َل َ
�����ك مِ �����نْ � َ���س��� ْي��� ٍر ِب����لَ���� ْي����لٍ َظ��َل�اَ ُم���� ُه
ُي������ َك ِّ
������ذ ُب َق�������و َل ا ْل�����فِ����� ْر َق����� ِة ا ْل���� َم����ا َن���� ِو َّي���� ِة
ا���ش َو َ�ش َّبهُوا
[�23أ] ُ�س ِت ْر ُت ِب�� ِه مِ ��نْ ُك ِّ��ل َو ٍ

ِب���� ُ���س��� ْم��� ِر ا ْل��� َق��� َن���ا َوال����� َّن ْ
�����خ����� َو ِة ا ْل��� َع��� َر ِب��� َّي��� ِة

ِب��� ِه ���شِ �� ْع�� َر َل�� ْي��لَ��ى فِ���ي ا َّل��ل��ي��ا ِل��ي ال َّ��ط�� ِوي��لَ�� ِة

����ب ف���ي َي������� ْو ِم ال������ ِّن������ َزالِ ُك��� َم���ا ُت���هُ��� ْم
�أَ ُت���� ْغ����لَ ُ
َو َغ���الِ��� ُب���هُ��� ْم فِ���ي َن ْ���ج��� َد ُف��� ْر� َ���س ُ
���ان َن ْ���ج��� َد ِة

َح��لَ�� ْل��تُ ِو َك�����ا َء ا ْل��� َع��� ْي ِ���ن ِب���ال���د َّْم��� ِع عِ �� ْن�� َد َم��ا
� َ����ش���� َد ْد ُت �إِ َل��� ْي���هَ���ا ال���� َّر ْح���� َل �أَ َّي�������ا َم ر ِْح��لَ��تِ��ي
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َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

������ض َت ْ��ج��رِي عُ�� ُي��و ُن�� ُه
َف�����سِ �� ْر َن��ا َو َو ْج���� ُه ْ َ أ
ال ْر ِ
ا���س�� َت��هَ�� َّل��تِ
ِب����أَ ْد ُم���عِ��� َن���ا َك��ال ُّ�����س ْ��ح��بِ حِ ���ي َ���ن ْ

َو َي���ا َق�� ْل ُ��ب ِ�إ ْن َل�� ْم ُت�� ْب��دِ فِ��ي ا ْل ُ��ح ِّ��ب َك�� ْث�� َر ًة
َف�������أَ ْن������تَ ِب���َل��ااَ � َ����ش ٍّ
����ك َق���ل���ي��� ُل ا ْل������� ُم������� ُرو َء ِة

�����������ي َك����ثِ����ي���� َر ٌة
ُن���� َق���� ِّل���� ُل����هَ����ا ِب���������ال��������� َو ْر ِد وَهْ َ

[23ب] َو َي���ا َك�� ِب��دِ ي ِ�إ ْن َب���ا َن َح ٌّ��ي عَ��هِ�� ْد ُت�� ُه
َي��� ِب���ي ُ���ن َف��� ِت���ي���تُ ا ْل���مِ ���� ْ���س���كِ فِ���يِ���ه َت�� َف�� ُّت�� ِت��ي
َو َي����ا �أَ َن�����ا َل��� ْو َح��ا َك�� ْم��تَ عَ����� َّز َة فِ���ي ا ْل��� َه��� َوى

����ي َق���� َّل����تِ
َو ُن��� ْك��� ِث��� ُرهَ���ا ِب���ال���د َّْم��� ِع �إِ ْن هِ َ
َولاَ عَ���� ْي َ
��������ي ِب����ال����د َّْم���� ِع َث������ َّر ٌة
����ن �إِلاَّ وَهْ َ
������ي ِب�����ا ْل����� َوطء َر َّث�����تِ
َولاَ �أَ ْر� َ��������ض �إِلاَّ وَهْ َ

(((2

َق��� َ��ض�� ْي��تَ َو َل����� ْم َت�� ْع��لَ�� ْم ِب����أَ� ْ���ص���لِ ا ْل�� َق���ِ��ض�� َّي�� ِة

َو ُر َّب َل����� َي�����الٍ � َ�����س����� َّو َد ا ْل���� َب���� ْي ُ
����ن َو ْج���هَ���هَ���ا
�أَ َل���������� َّم ِب����هَ����ا � ُ���ص���ب��� ُح ا ْل��� َم���� ِ���ش���ي���بِ ِب��� ِل��� َّم��� ِة

َو َي���ا َم��ا َق���َ��ض��ى َر ُّد ال��� َّ��ص��دَى ِ�إ ْذ َدعَ�� ْو ُت�� َه��ا
عَ��لَ��ى َط�� ِل��لِ ا ْل َ��ج�� ْرعَ��ا لِ�� َم�� ْوتِ��ي َو َر ْج�� َع�� ِت��ي

َن��� َد ْب���تُ ِب��هَ��ا عَ��� ْه��� َد ال���ِّ��ص�� َب��ا حِ ��ي َ��ن � َ��ش��ا َب�� ُه
����ي � َ���ش��� َّب���تِ
� َ�����ش����� َوائ ُ
ِ�����ب مِ ���� ْن����هَ����ا َن��������ا ُر َق���� ْل���� ِب َ

����ج����و ُد ِب�� َن�� ْف��� ِ��س�� ِه
َو َي�����ا َم����نْ َغ�����دَا مِ ��� ْث��� ِل���ي َي ُ
�أَ َر َ
اك َق��طِ ��ي�� َع ا ْل��� َق��� ْل���بِ َي����� ْو َم ا ْل�� َق��طِ ��ي�� َع�� ِة
َو َي����ا َم����� ْو ُت ُز ْر ِ�إ ْن َل���� ْم �أَ َرى َو ْف����� َد َم�� َّك�� ٍة

���ح��� َر د َْم����عِ����ي ِب�����تْ ِب��� َع��� ْي ٍ���ن َق���� ِري���� َر ِة
َو َي�����ا َب ْ
َو َي����ا َج��� ْف ُ���ن �إِ ْن َل���� ْم َت��� ْد َف��� ِع ال��� َّن��� ْو َم ُك�� َّل�� َم��ا
�أَل���������� َّم َف����� َم�����ا ُت������ ْر َج������ى لِ������� َد ْف������� ِع ُم���� ِل���� َّم���� ِة

عَ�� َرا َي��ا مِ َ��ن ْ ِإ
ال ْح����� َرا ِم فِ��ي َث���وْبِ َم�� ِّي��تِ
َو َي����ا َح���� ْر َف «ي���ا» �إِ ْن َل��� ْم �أُ َن������ادِي ُم�� َع�� ِّر ًف��ا

َف��� َي���ا َظ����� َم������إِي ِز ْد ِب����ال���� ُع���� َذ ْي����بِ َت��لَ��هُّ��فِ��ي

(((3

مقـــاالت

َعلَى عَ�� َر َف��اتٍ َفا ْرجِ عِي َح�� ْر َف ُن ْد َبتِي
َو َي��ا َم��ا َج�� َرى مِ ��نْ َف ْي ِ�ض د َْم��ع َِ��ي عِ ْن َد َما

(((3

ال�ص َّب ِبا ْل ُب َكا
َو َي��ا َط�� ْر ُف ِ�إ ْن َل�� ْم ُت ْ�سعِفِ َّ

َم��� َ��ش�� ْي��تُ �إِ َل����ى َت��� ْو ِدي��� ِع �إِ ْب��� ِن���ي و ِ�إِ ْب��� َن��� ِت���ي

َق َ��ط�� ْع��تَ حِ �� َب��ا َل ال��د َّْم�� ِع مِ ���نْ َح�� ْي ُ��ث َر َّق���تِ
وط َعلَى ال َّث َرى
ال�س ُق ِ
{َ }27و َيا د َْم ُع َبا ِد ْر ِب ُّ

(((3

�������ض ال�����د َّْم����� ِع َي������� ْو ِم َودَاعِ ����� َن�����ا
َك������أَ َّن�����ا ِب��� َف��� ْي ِ

���ب ُق�� َّوتِ��ي
َف�� َق�� ْد � َ��س�� َق َ��ط��تْ مِ ���نْ ُق���� َّو ِة ا ْل ُ���ح ِّ

���ط ُل َّ��ج�� ِة
عَ��لَ��ى ِب��� ْر َك��� ِة ال ُ��ح َّ��ج��ا ِج فِ���ي َو� ْ���س ِ

َو َي��ا ُ�س ْق ُم لاَ َت ْت ُر ْك مِ َن ا ْلجِ ْ�س ِم َغ ْي َر َما
َي����������ر ُِّق لِ���� َم����ا �أَ ْل�������� َق��������ا ُه َ�أ َّي������������ا َم َج���� ْف���� َوتِ����ي

�����س ُ���س ْ��ح ٌ��ب َل��� ُك��� ْم ِب�� َه��ا
َك�������أَ َّن ُق��� ُف���و َل ا ْل��عِ��ي ِ
�����ط����� َر ٍة َب���� ْع���� َد َق ْ
ِ ألَ ْد ُم�����عِ����� َن�����ا مِ �����نْ َق ْ
����ط���� َر ِة
���ج��� ٌم
َك�������أَ َن نِ��� َث���ا َر ال����د َّْم���� ِع فِ���ي ال��� َّل��� ْي���لِ �أَ ْن ُ

َو َيا جِ ْ�س ُم لاَ َت ْت ُر ْك �سِ َقا َم َك فِي ا ْل َه َوى
َّ (((3
���ج��� َّن���ة عَ��������دْنٍ ِب����ا ْل���� َم����ك����ا ِر ِه ُح�����ف�����تِ
َف َ

الُ ْف���������قِ مِ ��� ْن���هَ���ا ِب��� َن��� ْث��� َر ِة
���ب ْ أ
ُي��� َق���ا ِب��� ُل � ُ���ش��� ْه َ
َك�����������أَ َّن � َ���ص���قِ���ي��� َل ا ْل َ
�����ج����� َّو ٌد
������خ ِّ
������د َل��������� ْو ٌح ُم َ

ِ����ج���� ْم����ر َِك ُك�� َّل�� َم��ا
َو َي������ا َن������ا َر َق��� ْل��� ِب���ي َم����ا ل َ
َت������أَ َّل����� َق َب������� ْر ٌق ِب���ا ْل��� َغ���� َ���ض���ا َزا َد ُح��� ْر َق��� ِت���ي

ِ إِل ْن��� َ��س��انِ د َْم��عِ��ي ِفيِه َخ ُّ��ط ا ْب ِ��ن ُم�� ْق��لَ�� ِة

(((3
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َم َ�شتْ مِ �� ْث�� َل َح��� ْر ِف ا ْل�� َه��ا ِء فِ��ي ُك ِّ��ل َو ْط����أَ ِة
َك�����������أَ َّن ُغ����� َب�����ا َر ال ُّ
������ط������ ْرقِ حِ ����ي َ
����ن ُت���� ِث����ي���� ُر ُه

َك���������أَ َّن ال���� َّ���ص���دَا َب���� ْي َ
����ن ا ْل����جِ ���� َب����الِ ُم��� َت��� َّي��� ٌم
َو َل������� ْم َي���� ْب���� َق مِ ���� ْن���� ُه َغ���� ْي���� ُر � َ����ص���� ْوتٍ َو�أَ َّن�������� ِة
الَ َث������افِ������ي حِ ���ي َ
���ن َت���� ْب����دُو لِ���هَ���ائ ٍِ���م
َك���������أَ َّن ْ أ

ُي����� َر ِّم����� ُل َم����ا َخ َّ
������ل ُخ ْ
���ط��� ْت��� ُه فِ����ي ُك ِّ
���ط��� َو ِة
َك�������أَ َّن َب�� َي َ
����س ُ���س ُ��ط��و ِر ِه
��ا���ض ال��� َّر ْم���لِ طِ ��� ْر ُ

(((3

ِب����آث���ا ِر َذاتِ ا ْل َ
���خ���الِ خِ ���ي�َل�اَ ُن َو ْج���� َن���� ِة
َك���������أَ َّن ُب َ
����ا�����س عَ���ا� ِ���ش���قٍ
����خ����ا َر ا ْل�����قِ����� ْد ِر �أَ ْن���� َف ُ

�������ج������� ِّع������� ُد ُه ا ْل��������� َب���������ادِي ِب������� ُك ِّ
�������ل َث����نِ���� َّي���� ِة
ُي َ

َت�������� َذ َّك�������� َر �أَ َّي��������ا ًم��������ا َج������لَ������تْ ُث�������� َّم َم�������� َّرتِ
���اب ْالأُ ْف����������قِ َن�����دٌّ � َ����س���� َرتْ ِب��� ِه
َك���������أَ َّن � َ���ض��� َب َ
الَحِ ��� َّب��� ِة
�����ض ْ أ
ال�ص َبا مِ ���نْ َن ْ��ح�� ِو �أَ ْر ِ
َن�سي ُم َّ

َك�����������أَ َّن �أَ ُك َّ
����ب ُك��� َّل��� َم���ا
����������ف ا ْل���عِ���ي ِ
�������س َي���� ْك���� ُت ُ

َك���������أَ َن ُر َب������ا َوادِي ا ْل����قِ���� َب����ابِ ِ�إ َذا َب����� َدتْ
���ا����ض َو ِر ْف���� َع���� ِة
����اب ا ْل�� ُم��� َ��ص�� َّل��ى فِ����ي َب��� َي ٍ
قِ���� َب ُ
[�24أ] َك َ���أ َّن َن َق ّي ا ْل َخ ِّد فِي ال َّر ْملِ َل ْم َي َز ْل
ِ ألَ ْد ُم���عِ��� ِه َف��� ْو َق ا ْل َح َ�صى َ�ش ْك ُل ُح�� ْم�� َر ِة
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َك��������أَ َّن َف������� َرا َغ ال���� َّر ْم����لِ ِب���ال���� َّ���س��� ْي��� ِر � َ���س���اعَ��� ًة
ال ْو َق َ
ُت���� َع���� ِّر ُف���� َن����ا ْ َ أ
�������������ات مِ ���� ْث���� َل ا ْل���� ُم�����ؤَ ِّق����تِ
َك�����������أَ َّن ُح����������دَا َة ال����� َّراقِ������ َ�����ص�����اتِ َح���� َم����ائِ���� ٌم
َت�� َغ�� َّن��تْ عَ��لَ��ى ا ْل��عِ��ي��دَانِ فِ��ي ُك ِّ���ل � َ���س��� ْر َو ِة
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َك������أَ َّن ال����ذِ ي َي�� ْغ َ�����ش��ا ُه فِ���ي َك������ ْو َر ِة ا ْل��� َك��� َرى
ُم���� َ���ص���لٍ �أَ َت�������ى َب���ع��� ْد ال����� ُّرك�����و ِع ِب���� َ���س ْ���ج��� َد ِة
َك��������أَ َّن ُر�ؤُو� َ���������س ال���� َّ���ش���امِ َ
���خ���اتِ ِ�إ َذا َب����� َدتْ
عَ��لَ��ى ا ْل�� ُب�� ْع��دِ فِ��ي ال َّ��ظ�� ْل�� َم��ا ِء رُهْ �� َب ُ
��ان ِبي َع ِة
َك����������أَ َّن ُر�ؤُو� َ�����������س ا ْل��� ُم��� ْف���� ِ���س���دِ ي َ
���ن ِب�����أَ ْي����لَ���� ٍة

���������ح��������� َوانِ ِ�إ َذا َب������ َدتْ
َك�����������أَ َّن ُث����غ����و َر ْالأُ ْق ُ
ُم���� َر� َّ����ص���� َع���� ًة ِب����ال َّ
����ط ِّ
����ج ُ
����ان َر ْو� َ�����ض����� ِة
����ل ِت����ي َ
���ض ع َْ�س َك ٌر
َك���أَ َّن ْاخ ِتلاَ َف ال َّزهْ ِر فِي ْ أ
الَ ْر ِ
َو َق������� ْد َن���� َ���ش��� َر ال����� َّراي�����اتِ مِ �����نْ ُك ِّ
������ل ُ���ش�� َّق�� ِة
َك����أَ َّن ال ُّنجو َم ال�� ّزهْ �� َر فِ��ي ع َْ�س َك ِر الدُّ َجى
���ض َف��� ْو َق ا ْل َب�سِ َ
يط ِة
�أَ َزاهِ ����� ُر ُب��� ْ��س ِ��ط ال�� َّر ْو ِ
[24ب] َك��������أَ َّن ال�� ُّث�� َر َّي��ا فِ��ي ال��� َّ��س�� َم��ا ِء �أَحِ �� َّب�� ٌة
َت�� َم�� َّل��واْ ِب َ��ج�� ْم�� ِع ال��� َّ��ش�� ْم��لِ مِ ���نْ َب�� ْع��دِ ُف�� ْر َق�� ِة
ال�س َرى
َك���أَ َّن��ا َو َق��� ْد جِ �� ْئ�� َن��ا ال��� َّ��س�� َم��ا َو َة فِ��ي ُّ
(((3
َو َر ْد َن����ا ِب�� َه��ا فِ��ي ْالأُ ْف����قِ َن�� ْه�� َر ا ْل�� َم َ��ج�� َّر ِة

������������س � َ���ش��� َي���اطِ ���ي ٍ���ن عَ����لَ����ى ُك ِّ
�������ل ُق��� َّب��� ِة
ُر�ؤُو� ُ

الُ ْف��������قِ َوال���� ُّ���ش��� ْه ُ���ب َح��� ْو َل��� ُه
َك�������أَ َّن هِ ���َل��ااَ َل ْ أ
َب������ َي������اد ُِق ُر ِّخ ا ْل����� َع�����ا ِج فِ�����ي َذي�������لِ ُر ْق���� َع���� ِة
َك����������أَ َّن َج��� ِب���ي َ
���ن ا ْل������ َب������ ْد ِر عِ ����ن���� َد ُط��� ُل���وعِ ��� ِه

����ا�����ض َو ُز ْر َق����������� ِة
�����ج�����و ُم � َ���س���م���ا ٍء فِ�����ي َب���� َي ٍ
ُن ُ

ُي���� َب����� ِّ����ش���� ُر َن����ا ِب����ال َّ
����ط���� ْل���� َع���� ِة ا ْل����� َق����� َم����� ِر َّي����� ِة

����ح���� ُر َراكِ������ ٌد
َك���������أَ َّن َح���� َب َ
����اب ا ْل����� َم�����ا ِء َوا ْل���� َب ْ
����اب ا ْل��� َم��� ْو ِج َب�� ْع�� َد مَ��جِ ��ي�� ِئ�� ِه
{َ }28ك������أَ َّن َذه َ
ُج���ي ٌ
�����ي َك����� َّرتِ
���و����ش ُت�����رى ِب����ا ْل���� َف���� ِّر �إِ ْن هِ َ
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ال�س َرى
َك����أَ َّن �أَ ِدي���� َم ا ْل�� َب�� ْرقِ َوال�� َّر ْع��دِ فِ��ي ُّ
ِي�س َ�س ْوطِ ي َو َ�س ْط َوتِي
�إِ َذا َما َز َج�� ْر ُت ا ْلع َ

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

َك���������أَ َّن َوم���ي َ
�������ض ا ْل����� َب����� ْرقِ � َ���س���ي ٌ
���ف َي����هُ���� ُّز ُه
�أَ ُخ��������و هِ ���� َّم���� ٍة عَ���� ْل���� َي����ا َء َي�������� ْو َم ا ْل���� َك���� ِري����هَ���� ِة

���ط ا ْل���� َو ْح ِ����ي َف���ان��� ِزلاَ
َخ�� ِل��ي��لَ ّ��ي هَ����� َذا َم��� ْه��� ِب ُ
َو� ِ�����س�����ي����� َرا ِ �إ َل�����������ى � ُ����س���� َّك����انِ���� ِه ِب���� َ���س���كِ���ي��� َن��� ِة

الَلِ فِ���ي ُك ِّ
�����ل َ �أ ْب������ ُرقٍ
اب ْ آ
َك�������أَ َّن ا� ْ���ض���طِ ��� َر َ
�����س�� ْرعَ�� ِة
�أَ َف�������ا ٍع َم���� َ���ش���تْ َف������ ْو َق ا ْل��� َك��� ِث���ي���بِ ِب ُ
����ب ُم��� َت��� َّي��� ٌم
َك���������أَ َّن هَ���جِ ���ي��� َر ال���� َّ���ش��� ْم ِ
�������س َق���� ْل ٌ

َخ�� ِل��ي��لَ َّ��ي هَ��� َذا ال��� ُّر ْك ُ���ن َوا ْل�� َب�� ْي��تُ َوال���َّ��ص�� َف��ا
َو َز ْم���������� َز ُم َوا ْل�����مِ �����ي����� َز ُاب فِ����ي َخ���� ْي���� ِر ِب��� ْن��� َي��� ِة
{َ }29خلِيلَ َّي هَ��� َذا َر ْب��� ُع َم��نْ َل�� ْم َي��� َد ْع َل َنا
����ا�����س َل���� َّب����تِ
ِب�����عِ����� ْر َف�����ا ِن����� ِه ُل���ب���ـًّ���ا �إِ َذا ال���� َّن ُ
����ي هَ����� َّي�����ا َب������������ا َر َك ُ
اهلل فِ���ي��� ُك��� َم���ا
َخ���� ِل����ي����لَ َّ

��ا���س��ي ِب������� َوادِي ال��� َّن���ا ِر �أَ ْع َ
����ظ���� َم ُح��� ْر َق��� ِة
ُي�� َق ِ
َك������أَ َّن ال���َّ��ص�� َب��ا فِ���ي ال�� َّل�� ْي��لِ حِ ��ي َ��ن َت�� َن�� َّف��� َ��س��تْ
ِي�س ُك�� ْر َب�� ِت��ي
ال�س ِ
ين َت ْنف َ
َت�� َو َّل��تْ ِب َ��ح�� ْر ِف ِّ
َك��������أَ َّن ُوف������و َد ا ْل��� ُم ْ���ج���رِمِ ���ي َ���ن ُدعُ������وا ِ�إ َل�����ى

مقـــاالت

���ض مِ ���نْ ُك ِّ����ل ُت�� ْر َب�� ِة
حِ ��� َ��س��ا ِب��هُ�� ُم فِ���ي ا ْل�� َع�� ْر ِ

���ح ِّ���ي هَ�� َّب��تِ
َف������إِ َّن ال��� َّ��ص�� َب��ا مِ ����نْ َج���ا ِن���بِ ا ْل َ
َخ�� ِل��ي��لَ َّ��ي هَ����� َذا ا ْل��� َب��� ْي���تُ َوا ْل��� َك��� ْع��� ِب���ة ُا َّل��� ِت���ي
ِب�� َه��ا ا�ْ��ص َ��ط�� َّف��تِ ْالأَ ْم��َل�كاَ ُك فِ��ي ُك ِّ���ل ُ�ص َّف ِة

َك�������أَ َّن ُد ُم������و َع ال��� َّ��س��ائِ��قِ��ي ا ْل����هَ����د ِْي مِ �� ْن��هُ�� ُم
����ج����الِ ا ْل َ���ج���م���ي���لَ��� ِة
َق��َل��اَ ئِ����� ُد َر َّب���������اتِ ا ْل����حِ َ
َك���������أَ َّن هُ ���م���ومِ ���ي حِ ���ي َ
���ن �����ش����اهَ����د ُْت َم��� َّك��� ًة

َو َط�����ا َف�����تْ ِب���هَ���ا مِ �����نْ َق���� ْب����لِ �آ َد َم ُب���� ْرهَ���� ًة
َك�� َم��ا َط َ
����اف ُن����و ٌح َب�� ْع�� َدهَ��ا فِ���ي ال��� َّ��س��فِ��ي�� َن�� ِة
الح َج َر ال��ذِ ي
َو َق�� َّب�� َل مِ ْنهَا ا ْل ُم ْ�ص َط َفى َ

عَ���لَ���ى ا ْل��� ُب��� ْع���دِ َك����ا َن����تْ َغ���� ْم���� َر ًة َف�� َت َ��ج�� َّل��تِ

َل��� ُه مِ ���نْ � ُ���س��� َو ْي���دَا ا ْل�� َق�� ْل��بِ �أَ ْح���� َ���س ُ���ن ُن�� ْك�� َت�� ِة
�������اف ِ ألَ َّن فِ�����ي ال���� ُز
َوللِهّ ِ � ِ����س���� ٌّر فِ����ي���� ِه َخ ٍ
َوا َي��������ا َخ���� َب����ا َي����ا َف ْ
����اغ���� َت���� ِن���� ْم َخ���� ْي���� َر ُق��� ْب���لَ��� ِة

َك�������أَ َّن َل��ي��الِ��ي ا ْل���� َغ���� ْربِ مِ ����نْ َب�����ابِ � َ��ش�� ْي�� َب�� ٍة
ا�ضي َوع َْ�ص ُر َّ
َز ُ
ال�شبي َب ِة
ال�ص َبا ا ْل َم ِ
مان ِّ
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َك�����أَ َّن ُدم��وعِ ��يَ -ح���و َل َزم���� َز َم َ -ق��� ْد َر َوتْ
�أَ َح������ا ِدي َ
������ث جِ �����ي����� َرانِ ا ْل���� ُع���� َذيْ����بِ َف������� َر َّوتِ
[�25أ] َو َق��� ْف���تُ عَ��لَ��ى َب���ابِ ا ْل�� َك�� ِري ِ��م ِب�� َم�� َّك�� ٍة

هلل َب���� ْع���� َد ا� ْ���س��� ِت�َل�اَ مِ ��� ِه
َف ُ���ط��� ْف��� َن���ا ِب��� َب��� ْي���تِ ا ِ
َو َف����������ا ًء ِب���� َع����هْ����دٍ َوا ِّت������ َب������ا ًع������ا لِ����� ُ����س���� َّن���� ِة

(((4

ال�ص َفا ا ْل��� َو ْق���تُ عِ ��ن�� َد َم��ا
َو َرا َق َل�� َن��ا َف���� ْو َق َّ

���������ج ُف������������ ْز ُت فِ������ي������ ِه ِب������ َو ْق������ َف������ ِة
َف����� ِل�����ل����� ِه َح ٌّ

ُن���� َ���ش���اهِ ��� ُد مِ ��� ْن��� ُه ا ْل��� َب��� ْي���تَ فِ���ي ُك ِّ
�����ل َو ْق��� َف��� ِة
َو� َ������س������ا َغ َل���� َن����ا عِ ����ن���� َد ا ْل������������� ُو ُرو ِد ِب������ َز ْم������ َز ٍم
ُزلاَ ٌل ِب�������� ِه َل�������������� ْولاَ ُه مِ ��������تُّ ِب��� ُغ���� َّ���ص��� ِت���ي
�أَ َز ْل���������� َن����������ا ِب��������� ِه دَا َء ا ْل���������� َغ���������� َرا ِم ِ أَل َّن������������ ُه

َو ُف������ ْز ُت ِب�� َم��نْ َ���س��نَّ ا ْل���قِ��� َرى فِ���ي َم�� َق��امِ �� ِه
َو َب����� ْي����� ًت�����ا ِب������� ِه ُم���������� َّدتْ َم������� َوائِ������� ُد َر ْح����� َم����� ِة
َخ��� ِل���ي���لَ َّ���ي هَ������ َذا �آخِ ������� ُر ا ْل���� َع����هْ����دِ ِب���ا ْل َ���ج��� َف���ا
َو�أَ َو ُل َب������� ْي�������تٍ �أَ� َّ�������س�������� ُ�������س�������و ُه ِب����� َب����� َّك����� ِة

� ِ��ش�� َف��ا َ���س�� َق ٍ��م مِ ����نْ َم���ائِ��� ِه ُك ُّ����ل � ُ���ش��� ْر َب��� ِة

(((4
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نى
[25ب] َو ِبي َمنْ �إِ َذا َما �سِ ْر ُت َع ْنهَا �إِ َلى مِ ً
���ح���و ا ْل���� َم���� َق����ا ِم َت��لَ�� ُّف��تِ��ي
�أَ َط�����ال�����ت ِ�إ َل�������ى َن ْ
ِ�إ َذا َم����ا َب������� َدتْ َل���� ْي ً
��ل�ا َف���� ُن����و ُر َج�� ِب��ي�� ِن��هَ��ا

َي ُ
����وف ِب���هَ���ا َب��� ْع��� َد ال َّ
����ط ُ
����واف َن��دِ ي�� ُم��هَ��ا
����ط ِ
َف��� َت ْ���ح��� ُل���و َل������ ُه عِ ����ن���� َد ا ْل������ ُم������رو ِر لِ����� َم����� ْر َو ِة
�����ج�����ه ُ
ُ�����ول ِب�����أَ َّن����هَ����ا
ُم����������دَا ٌم �إِ َذا َظ�������نَّ ا ْل َ

ُي����� َ����ش����اهِ ���� ُد ُه َم�����نْ َح����� َّج فِ����ي ُك ِّ
������ل َط��� ْل��� َع��� ِة

َح�����را ٌم َو َح��� َّل���تْ فِ���ي َح��� َ��ش��ا ال��� َّ��ص ِّ��ب َح�� َّل��تِ

َت��� َب��� َّدتْ َل��� َن���ا َق��� ْب��� َل ا ْل��� ُو� ُ���ص���ولِ �إِ َل�����ى مِ �� ًن��ى
���ج��� ْم��� َر ِة
َف��� َم���ا َب���ا ُل���هَ���ا َت���� ْرمِ ����ي ا ْل��� ُق��� ُل َ
���وب ِب َ

َر َو ْي���������تُ �أَ َح������ا ِدي َ
������ث ال���� َّ���ص���ب���ا َب��� ِة عِ ���ن��� َد َم���ا
������س ُر�ؤْ َي����������� ِة
� َ�����ش����� ِر ْب�����تُ ُح���� َم���� ّي����اهَ����ا ِب����� َك������أْ ِ

�أَ ُت ْ�س ِف ُر لِي َعنْ َو ْج ِههَا وَهْ َي فِي الدُّ َجى

اف ُك�ؤ�سِ هَا
[�26أ] َد َوا ِئ��ي َودَا ِئ��ي فِي ا ْرت َِ�ش ِ
َف���� َك���� ْم َ�أ ْن����هَ���� َك����تْ َق��� ْل��� ِب���ي � ِ���ش��� َف���ا ًء َوعَ���� َّل����تِ

����الَ� ِ����ش���� َّع���� ِة
ُم���� َب���� ْر َق���� َع���� ٌة مِ �������نْ ُن������و ِرهَ������ا ِب ْ أ
َل�� ِئ��نْ َن��� َ��ص�� َب��تْ ِل��ل���َّ��ص ِّ��ب �أَ� ْ���ش��� َر َ
اك َل ْحظِ هَا
َ (((4
ِ�������ع مِ ��� ْث��� ِل���ي ِب���� َب����ابِ ُ���ش�� ِب��ي��ك��ة
َف��� َك��� ْم َواق ٍ

ْ���س عِ ن َد َما
َد َن��� ْو ُت ِبهَا مِ ��نْ َح ْ�ض َر ِة ا ْل�� ُق��د ِ
َج��لَ�� ْو ُت ِبهَا فِ��ي َغ ْي َبتِي َك���أْ َ���س َح ْ�ض َرتِي

َل��� ِئ���نْ �أَ ْن��� َع��� َم���تْ ُن�� ْع�� َم��ى ِب��طِ ��ي��بِ ِو� َ��ص��ا ِل��هَ��ا
�������ي ِ�إلاَّ نِ���� ْع���� َم���� ٌة َف��������� ْو َق نِ��� ْع��� َم��� ِة
َف���� َم����ا هِ َ

ؤو���س��هَ��ا
ل��ئ��ن � َ���س���كِ��� َرتْ َق������� ْو ٌم ِب���� ُ���ش��� ْربِ ُك��� ِ
َف��ل��ي َن ْ�����ش�� َو ٌة مِ ���نْ ِذ ْك��� ِرهَ���ا َق��� ْب��� َل َن��� ْ��ش���أَ ِت��ي

َت َ���ج��� َّل���ى َل��� َن���ا فِ����ي عَ����ا َل ِ����م ال������� َّذ ِّر َو ْج���هُ��� َه���ا
اج��� َه��� َن���ا ِب��ا ْل ُ��ح ْ�����س ِ��ن مِ ����نْ ُك ِّ
�����ل ِو ْج���هَ��� ِة
َف��� َو َ
َو�أَ� ْ���س��� َك��� َر ِن���ي مِ ���نْ َث�� ْغ�� ِرهَ��ا ال����� َّرا ُح عِ ��ن�� َد َم��ا

{َ }30ولِي َع ْب َر ٌة َم ْه َما ا ْل َت َفتُّ �إِ َلى ا ْلحِ َمى

اح�����ة ُم�� ْق��لَ�� ِت��ي
���ب َر َ
� َ��س�� َق�� ْت�� ِن��ي ُح�� َم�� َّي��ا ال ُ
���ح ِّ
� َ��س�� َق�� ْت�� ِن��ي َو َق����ا َل����تْ لاَ ُت�� َغ�� ِّن��ي َو َل����� ْو � َ��س�� َق��تْ
جِ ����� َب�����ا َل ُح���� َن���� ْي ٍ����ن َم�����ا � َ���س��� َق��� ْت��� ِن���ي َل��� َغ��� َّن���تِ
ؤو���س ال ُ��ح ِّ��ب فِ��ي ح��انِ َو ْ�ص ِلهَا
َ�ش ِر ْبتُ ُك��� َ
َف���لَ��� ْم �أَ� ْ���ص��� ُح مِ �� ْن��هَ��ا َغ��� ْي��� َر َ�أ َّي������ا ِم � َ��س�� ْك�� َر ِت��ي
َم َز ْجتُ ِبد َْمعِي َك�أْ َ�سهَا َف ْه َي فِي الدُّ َجى

����ي عَ��� ْب��� َرتِ���ي
ِب����هَ����ا عَ������ َّب������ َرتْ عَ���� َّم����ا ِب���� َق���� ْل���� ِب َ
َو َق���ا َل���تْ َل��� ُه َل��� ْو ُخ���ْ��ض��تَ َب ْ��ح�� َر َم��دَامِ ��عِ��ي
����اح���� ِت���� َراقٍ ِل ُ���ح��� ْر َق��� ِت���ي
َل��� َق���ا َب��� ْل���تَ َن��� ْب��� ِل���ي ِب ْ
َت�� َرى ُح َّ��ب َم��نْ �أَهْ ���� َوا ُه َف ْر ً�ضا َو َل��� ْم َت�� ُر ْب
ِب��������������أَ ِّي كِ������ َت������ابٍ �أَ ْم ِب َ
��������أ َّي������� ِة � ُ�����س����� َّن����� ِة

(((4

اب َق��� ْل��� ِب ِ���ي فِ����ي هَ������� َوا ُه � َ��ص�� َب��ا َب�� ًة
َل���ئِ���نْ َذ َ
عَ����لَ����ى َك����� ِب�����دٍ ِب����ال���� َق���� ْل����بِ مِ ����� ِّن�����ي َت�����أَ� َّ����س����تِ
� َ��ص�� ِب��ي َ��ح�� َة � ِ���س��� ْر َن���ا َن ْ���ح��� َو َب ْ���ط ِ���ن ُم َ��ح��� ِّ��س��رٍ

�إِ ْذا ُج��� ِل��� َي���تْ َح����� ْم����� َرا ُء َن�������ارِي َو ْج��� َن��� ِت���ي

لِ���� َن���� ْد َف���� َع عَ��� َّن���ا َح���� ْو َل���� ُه ُك����� َّل َح����� ْ����س���� َر ِة

(((4

َف�� ِب�� ْت�� َن��ا ِب���� َوادِي ال َ��خ�� ْي ِ��ف لاَ َخ��� ْو َف عِ ن َد َنا

َو َك������ ْم َم���� َز َج����تْ َح������ ْو َل ا ْل��� َم��� َق���ا ِم ِب���� َز ْم���� َز ٍم
الَحِ ������ َّب������ ِة
َو َز ْم��������� َز َم َ���س��اقِ��ي��هَ��ا ِب����ذِ ْك���� ِر ْ أ
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�������س ِب������ ِه ُم ْ
����ط���� َم���� ِئ���� َّن���� ِة
َف��� ِل���ل��� ِه َك������ ْم َن��� ْف ٍ

(((4

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

ِ�إل������������ ٌه َب��������������رِي ٌء مِ ���������نْ ُح������������دوثٍ ِ ألَ َّن������������ ُه
َق���دي��� ٌم ُم��ع��ي�� ُد ال َ
���خ��� ْل���قِ َب������ارِي ا ْل��� َب��� ِر َّي��� ِة

�����س ِل�� ْل َ��ج�� َب��لِ ا َّل���ذِ ي
َو ِ���س�� ْر َن��ا ُط��ل��و َع ال��� َّ��ش�� ْم ِ
جِ ��� ِب��� َّل��� ُت��� ُه َوا ْل����� َع����� ْف����� ُو مِ ������نْ َف�������� ْر ِد طِ ���ي��� َن��� ِة
َ�����ش�� َّي�� ًة
َق���� َ���س��� ْم��� َن���ا هِ ���� َب����اتِ ا ْل���� َع���� ْف���� ِو فِ���ي��� ِه ع ِ
ِب������أَ ْج����� َم�����عِ����� َن�����ا َم������ا َب���� ْي���� َن���� َن����ا ِب����ال����� َّ����س���� ِو َّي���� ِة

�إِل������ ٌه َل��طِ ��ي ُ��ف ال���ُّ��ص�� ْن�� ِع � َ���س���اع ُ
َ���ات ُل ْ��ط��فِ�� ِه
الَ ْف����������هَ����������ا ِم ُك�������� َّل َدق����ي���� َق���� ِة
َ��������ن ْ أ
َت����������دِ ُّق ع ِ
ِ�����ي ُم ْ��خ�� ِل��� ً��ص��ا
�إِل������� ٌه َل����� ُه �أَ� ْ����س����لَ���� ْم����تُ َو ْج�����ه َ

ِب��� ُغ��� ْف���رانِ َذ ْن������بٍ َك���ا ْل���جِ ��� َب���الِ ا ْل�� َع��ظِ ��ي�� َم�� ِة
َو َك���� ْم مِ ���نْ ُذن����وبٍ َك��ا ْل�� َق�� َن��اطِ ��ي�� ِر ُق�� ْن��طِ �� َرتْ

ال�سلي َم ِة
َك�� َم��ا �أَ ْ���س��لَ�� َم��تْ َ �أهْ ����� ُل ا ْل��� ُع��� َق���ولِ َّ

َف َك ْم ُم�� ْذ ِن��بِ مِ ْثلِي َعلَى ا ْل َج َبلِ ْاغ َتدَى

����ك َو ُم���� ْ���ش��� ِب��� ٍه
�إِل�������� ٌه َت���� َع����ا َل����ى َع������نْ � َ����ش���� ِري ٍ
َو� َ����ص����احِ ���� َب���� ٍة َم ْ
����خ���� ُل����و َق���� ٍة �أَ ْو َق���د َي���م��� ِة
َت������ َف������ َّر َد فِ�����ي � ُ���س��� ْل���ط���انِ��� ِه َف�����هُ����� َو َواحِ �������� ٌد

َف���لَ��� ْم َي��� ْب��� َق مِ ��� ْن���هَ���ا َو ْز ُن مِ ��� ْث��� َق���الِ َح��� َّب��� ِة
َو َك�������� ْم لِ���� َك���� ِري ِ����م ا ْل���� َع���� ْف���� ِو فِ����ي���� ِه َم����� َك�����ا ِر ٌم
�����ج�����ا ُج مِ ������نْ ُك ِّ
�������ل �أُ َّم������� ِة
ُي����������ؤَ ُّم ِب����هَ����ا ا ْل ُ
�����ح َّ

عَ��لَ��ى َر ْغ ِ����م ُج���هَّ���الِ ا ْل����� َو َرى ال�� َّث�� َن�� ِو َّي�� ِة
َدعَ������انِ������ي �إِ َل����������ى �أَ ْب��������� َوا ِب��������� ِه َف���� َع���� َر ْف���� ُت����هَ����ا

(((4

ول ا ْل����جِ ���� َب ُ
َت������� ُز ُ
����ال ال���� َّرا� ِ����س���� َي ُ
����ات َوعَ���� ْف���� ُو ُه

مقـــاالت

عَ����لَ����ى عَ������� َر َف�������اتٍ َي��������� ْو َم عَ����� ْف����� ٍو َو َت������ ْو َب������ ِة

عَ��لَ��ى َح���ا ِل��� ِه َم���ا َزا َل َم���ا ا ْن��� َف َّ
���ك َم���ا فِ�� ِت��ى
[26ب] �إِل����� ٌه َك��� ِري��� ٌم عَ��� ْف��� ُو ُه َع����نْ عِ ��� َب���ا ِد ِه

����وف َت���ُ��ض�� ُّر ِب��ي
فَ�َل�اَ عَ�� ْث�� َرتِ��ي َب�� ْع�� َد ا ْل���� ُو ُق ِ
َولاَ َز َّل���� ِت����ي ُت ْ���خ���� َ���ش���ى ِ�إ َذ ال��� َّن��� ْع��� ُل َز َّل�����تِ

عَ���ظِ ���ي��� ٌم َو ْل�������� ْو َج���������اءُوا ِب����� ُك ِّ
�����ل عَ���ظِ ���ي��� َم��� ِة

َو ِ�إ َّن���������ي َ ألَ ْر ُج����������و مِ ���� ْن���� ُه َم���ن���� ُ���ش���و َر عَ���� ْف���� ِو ِه

ِ�إل��������� ٌه عَ���ظ���ي��� ُم ا ْل����� ُم����� ْل�����كِ َج������� َّل َج��ل�ا ُل���� ُه
َو�أَ ْ���س�� َم��ا ُ�ؤ ُه ا ْل ُح ْ�س َنى ع َِ��ن ا ْل�� َو�ْ��ص��فِ َج َّلتِ
�إِل���������� ٌه َب�������ص���ي��� ٌر ِب�����ا ْل�����عِ����� َب�����ا ِد َف����َل���ااَ َت��� ُك���ن

ِ�إ َذا ُن���� ِ���ش��� َرتْ َي������ ْو َم ا ْل��� َم��� َع���ا ِد � َ��ص��ح��ي�� َف�� ِت��ي
لِ����� ُي ْ
�����خ����� ِر َج َت���� ْوقِ����ي����عِ����ي ِب���� َغ���� ْي���� ِر َع��َل��اَ َم����� ٍة

عَ��دي�� َم ِ�ضيا ِء ا ْل ُح ْ�س ِن �أَ ْع�� َم��ى ا ْل َب ِ�صي َر ِة
ِ�إل������������� ٌه َت�����ع�����ا َل�����ى �أَ ْن ُت������ َ�����ش����� َّب����� َه َذا ُت����������� ُه
�����ج�����ار َِح����� ٍة �أَ ْو � ُ������ص������و َر ٍة ُم���� ْ���س��� َت���حِ ���ي���لَ��� ِة
ِب َ

هلل ِبا ْل َم ْ�ش َع ِر الذِ ي
[�27أ]{َ }31و ُف ْز َنا بِذِ ْك ِر ا ِ
�أَ َف���� ْ���ض��� َن���ا �إِ َل����� ْي����� ِه َب���� ْع���� َد َو ْق��� َف���تِ��� َن���ا ا َّل��� ِت���ي

����ك َل����� ْم َي����� َز ْل
�إِل������� ٌه َق����دي���� ٌم دَائِ�������� ُم ا ْل���� ُم���� ْل ِ

َف��� َي���ا َل َ
�����ك مِ �����نْ َج���� ْم ٍ����ع عَ���ظِ ���ي ٍ���م َو َل���ي���لَ��� ٍة

َو ُح ْ�س ُن َر َجاءِي لِي فِي ِه َم ْ�ض ُم ُ
ون ق َِّ�صتِي

الَ َزلِ������ َّي������ ِة
ُم���قِ���ي��� ًم���ا عَ���لَ���ى َم����ا َك������ا َن فِ����ي ْ أ
�إِل����������� ٌه َل�������� ُه ُك ُّ
��������ل ا ْل��������� ُو ُج���������و ِد ِب�������أَ� ْ������س������ ِر ِه

َك����لَ���� ْي����لَ���� ِة َق�������� ْد ٍر َي���� ْو ُم����هَ����ا َي�������� ْو ُم ُج��� ْم��� َع��� ِة
�����ي ا ْل���جِ ��� َم���ا ِر َو َن ْ���ح��� ِر َم��ا
َوعُ��� ْد َن���ا ِ�إ َل�����ى َر ْم ِ
(((4
�أُهِ ������������ َّل ِب������� ِه للِهَّ ِ د َْع������������� َو ِة ُم ْ
������خ������بِ������تِ

َول������� ْم ُي����ب����دِ � َ���ش��� ْي��� ًئ���ا فِ����ي���� ِه �إِلاَّ ِل���حِ ��� ْك��� َم��� ِة
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َف�� ِن�� ْل�� َن��ا ا ْل�� ُم�� َن��ى عِ ��ن�� َد ال��� ُّر ُج���و ِع ِ�إ َل����ى مِ َنى
َو ُق�� ْم�� َن��ا ِ�إ َل����ى ا ْل َ���ج��� ْم��� َراتِ َن�� ْرمِ ��ي ِب ُ��ح�� ْر َق�� ِة
�ص َك ْث َر ًة
َر َم ْي َنا َح ً�صى َكا ْل َخ ْذ ِف َل ْم ُت ْح َ
�إِ َذا � َ��س��مِ �� َع��تْ َت�� ْك�� ِب��ي�� َرهَ��ا ا ْل���جِ ُّ���ن َف����� َّرتِ

(((4

����ح���� ْل����قِ َغ���� ْي���� ُر ِن���� َ���س���ا ِئ��� َن���ا
َو َح�������� َّل َل���� َن����ا ِب����ا ْل َ

��������������ن مِ ����� َّن�����ا ُك ُّ
َو�آ َم َ
��������ل َم����� ْن�����بِ�����تِ � َ�����ش����� ْع����� َر ِة
اف ِز َي�������ا َر ٍة
�����ض��ي مِ ����نْ َط������� َو ِ
َوعُ���� ْد َن����ا لِ�� َن�� ْق ِ
(((5
�أَ َف ْ
�����ض�� َن��ا �إِ َل���� ْي���� ِه َم���ا َب��قِ��ي مِ ����نْ ِز َي��������ا َر ِة
َو َل�� َّم��ا َب��لَ�� ْغ�� َن��ا فِ��ي ِم�� َن��ى ال ُّ�����س���ؤْ َل َوا ْل�� ُم�� َن��ى
����������ج َوعُ������� ْم������� َر ِة
������ع َو َح ٍ
َو ُف�������� ْز َن��������ا ِب������ َت������ ْو ِدي ٍ
َدعَ�����ا َن�����ا �إِ َل����� ْي����� ِه َخ����اتِ���� ُم ال��� ُّر� ْ���س���لِ �أَ ْح���� َم���� ٌد
لِ���� َن ْ
����خ���� ِت���� َم �أَ َّي������������ا َم ا ْل����هَ���� َن����ا ِب����ا ْل���� َم����� َ����س���� َّر ِة
َف���لَ��� ْو � َ����ش����اهَ���� َدتْ عَ��� ْي��� َن َ
���اك َي������ ْو َم َودَاعِ ���� َن����ا
َل�� َع�� َّف�� ْر َت مِ �� ْن َ��ك ال��� َّ��ش��ي َ��ب فِ��ي َب���ابِ َ�ش ْي َب ِة

َك�� َر ْو َ���ض�� ِة مِ ���ْ��ص��رٍ فِ��ي مِ �� َي��ا ٍه َو ُخ ْ
�����ض�� َر ِة

(((5

�أَي��� ْف��� ُت��� ُر ف���ي َوادِي ا ْل���� َغ���� َزال ا ْل��تِ�� َف��ا ُت��هَ��ا
ِول���ل َّ���ظ��� ْب���ي فِ�� َي��ه��ا َن ْ
����ظ���� َر ُة ال��� ُم��� َت���لَ��� ِّف���تِ

(((5

َو َك������ ْم َن َ
����ظ���� َرتْ َن ْ���ح��� َو ا ْل�� َع��قِ��ي��قِ َود َْم��� ُع���هَ���ا
َك ُ���ح��� ْم��� َر ِة د َْم����� ِع ال��� َّ��ص ِّ��ب فِ���ي ُك ِّ
����ل َق ْ���ط��� َر ِة
َو َر ْد َن�������ا ِب��هَ��ا ال���� َّز ْر َق����ا َوا ْل��� َع��� ْي ُ
�������ش �أَ ْخ َ
�����ض�� ٌر
(((5
َو�أَ َّي�����ا ُم����� َن�����ا ِب���ي ٌ
الَحِ ������� َّب������� ِة
�������ض ِب���� ُق���� ْربِ ْ أ
���ج���دٍ قِ��� َب���ا ُب���هُ��� ْم
����ب عَ���لَ���ى َ�أ ْك����� َن ِ
عُ���� َر ْي ٌ
�����اف َن ْ
(((5
ِب������ َوادِي ُق�� َب��ا َت��� ْب���دُو عَ��لَ��ى ُك ِّ
����ل َر ْب�������� َو ِة
���ح���وِهِ ��� ْم � َ����ض���� ْو ُء َب�����ارِقٍ
ُي�����ؤَ ِّر ُق����نِ����ي مِ ����نْ َن ْ
َك������ َن������ا ٍر ِب���� َق���� ْل���� ِب����ي مِ ����� ْن�����هُ����� ُم َ�أ ْح������ َم������دِ َّي������ ِة

(((5

�أَ َق��� ْم���تُ َزم���ا ًن���ا َ�أ ْر َت����جِ ����ى ا ْل��� َو� ْ���ص��� َل مِ �� ْن��هُ�� ُم
(((5
�أُعَ������ ِّل������ ُل َق��� ْل��� ِب���ي ِب���ال��� َّل��� َت��� َّي���ا َو َب�����ا َّل����� ِت�����ي
�أَلاَ لاَ �أَعُ������� َّد ا ْل��� ُع��� ْم��� َر َغ��� ْي��� َر ِو� َ���ص���ا ِل���هِ��� ْم

(((5

عَ���� ِ���ش��� َّي��� َة َب�������ا َن ا ْل����� َب ُ
�����ان َخ���� ْل َ
����ف ال��� َّث��� ِن��� َّي��� ِة

�����ب ِب���� َم���� َّك���� َة ُم����و َث ٌ
����ق
َف����� ِ����س���� ْر ُت َولِ��������ي َق����� ْل ٌ
َف�� ُك��ن��تُ كِ����ذِ ي ر ِْج���لَ��� ْي ِ���ن ر ِْج�����لٍ �َ��ص��حِ ��ي َ��ح�� ٍة
َور ِْج�����لٍ َر َم����ى فِ��ي�� َه��ا ال��� َّز َم ُ
���ان َف��� ُ��ش�� َّل��تِ

َ���س�� ِر ْي�� َن��ا ِب��� َه���ا م���ن َب����� ْد ِر وال��� َّل��� ْي��� ُل ُم�� ْق�� ُم�� ٌر
الَهِ ���� َّل���� ِة
الُ ْف��������قِ مِ ��� ْث��� ُل ْ أ
َو� ْأع��� َن���ا ُق���ه���ا فِ����ي ْ أ
����ج����ا َءتْ ِب��� َن���ا ال��� َّ��ص�� ْف�� َرا َو�آ َث��������ا َر َن ْ��خ�� ِل�� َه��ا
َف َ

َوفِ��ي ِّ
الطيبِ ُخ ْل ٌف َج��ا َء َعنْ َ�أهْ ��لِ َط ْي َب ِة
َو ِب�� ْت�� َن��ا َم��� َع ال�� َّت�� ْق���ِ��ص��ي�� ِر لاَ َخ���� ْو َف عِ ��ن�� َد َن��ا

�������س ِ�إ َل������ى � ُ���س��� َّك���انِ َط��� ْي��� َب��� َة َح���� َّن����تِ
َو َن��� ْف ٌ

[27ب]و َك ْم َخ َّل�ص ْت َنا مِ نْ ُخلَ ْي ٍ�ص وع َّر�ستْ
عِ �������ش���ا ًء مِ َ
�����ن ا ْل��� َو ْع���� َ���س���ا فِ����ي َق������ا ِع َب������ ْز َوة

�����س َت�� ْق َ��ط�� ُع ا ْل�� ِب��ي�� َد فِ��ي ال��� ُّ��س�� َرى
َف�� ِل��ل�� ِه عِ ��ي ٌ
���ح��� ِب���ي���بِ َو َودَّتِ
َو ِد ْد َن����������ا ِب���هَ���ا َو� ْ����ص���� َل ا ْل َ
َت����� ُم����� ُّر ِب���� َن����ا فِ�����ي َب ْ
�����ن َم�������� ٍّر � َ���س��� ِري��� َع��� ًة
�����ط ِ
�إِ َذا َم��ا ان َث َنتْ َع��نْ َظ ْه ِر ِت ْل َك ال َّث ِن َّي ِة

(((5
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َف�� َي��ا َل��� ْي���تَ َق��� ْومِ ���ي َي�� ْع��لَ�� ُم��و َن ِب�� َم��ا َج��� َرى
يح َة �أَ ْم��� َ��س��تْ جِ ��ي�� َر ُة ال َ��ح ِّ��ي جِ ي َرتِي
َ�ص ِب َ
َح���مِ ��� ْد َن���ا ال ُّ�����س�� َرى عِ ��ن�� َد ال��� َّ��ص�� َب��ا ِح ِ ألَ َّن��� َن���ا
ِب���أَ ْح�� َم�� َد ���سِ �� ْر َن��ا فِ��ي ال َّ��ط�� ِري��قِ ا ْل َ��ح��مِ ��ي�� َد ِة

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

َف��� َم���ا َر َّو َع ال�����د ََّّج ُ
�����ال � َ���س���اك َ
ِ���ن �أَ ْر� ِ����ض����هَ����ا
(((6
�����ات ِب���ال َّ
َولاَ َم َ
���ط���اعُ���ونِ فِ��ي��هَ��ا ِب��� َك��� َّب��� ِة
َو�أَ ْولاَ ُد ُه مِ �������نْ ُك ِّ
��������ل َزاكٍ َوط�����اهِ �����رٍ

{َ }32ف َيا َم ْع َ�ش َر ا ْل ُع َّ�شاقِ هَ�� َذا َح ِبي ُب ُك ْم
َت��� َم��� َّل��� ْوا ِب��� َو� ْ���ص���لٍ مِ ��� ْن��� ُه فِ����ي دَا ِر هِ ْ���ج��� َر ِة
َن���� ِب ٌّ����ي � َ���ش��� ِري ُ
�������س ُت����� ْر َب����� ُة َق���� ْب���� ِر ِه
���ف ال��� َّن��� ْف ِ
ِب�����إِ ْج���� َم����ا ِع �أَهْ ������لِ ا ْل���عِ��� ْل ِ���م َ�أ� ْ�����ش����� َر ُف ُب�� ْق�� َع�� ِة

عَ��لَ�� ْي��هُ�� ْم مِ َ
����ن ال��� َّر ْح��� َم���انِ �أَ ْز َك�������ى َت��حِ �� َّي�� ِة

َن��� ِب ٌّ���ي َع��َل��اَ ال���� َّ���س��� ْب��� َع ال ِّ
����ط���� َب����ا َق ِب�� َن�� ْف ِ�����س�� ِه
��و���س ال�� َّن��فِ��ي��� َ��س�� ِة
َو َم����ا ِل�� ْل�� ُع��لَ��ى َغ��ي�� ُر ال�� ُّن�� ُف ِ
[�28أ] َن��� ِب ٌّ���ي عَ��لَ�� ْي�� ِه ُ
اهلل � َ��ص�� َّل��ى َو َخ�� ْل�� َف�� ُه

اج������������������� ُه مِ �������نْ ُك ِّ
��������ل َط���� ِّي����ب���� ِة ال��� َّث��� َن���ا
َو�أَ ْز َو ُ
�����ش �أَ ْث����� َن�����ى َو�أ ْث����� َن�����تِ
عَ���لَ��� ْي��� َه���ا �إِل������� ُه ا ْل���� َع���� ْر ِ
َو�أَ ْع���� َم����ا ُم���� ُه عَ��� َّم���تْ �أَ َح�����ا ِدي ُ
�����ث َف���ْ��ض�� ِل��هِ�� ْم

َم��َل�اَ ئِ���� َك���� ُة ال���� َّ���س��� ْب��� ِع ال���� َّ���س���م���اواتِ � َ��ص�� َّل��تِ
َن�� ِب ٌّ��ي َج�� ِل��ي�� ُل ا ْل��� َق��� ْد ِر �أَ ْف َ
�����ض�� ُل َم���نْ َم َ�شى
��������ض هَ��� ْو ًن���ا َخ��ا� ِ��ش�� ًع��ا ِب��� َ��س��كِ��ي�� َن�� ِة
عَ��لَ��ى ْ أ
الَ ْر ِ

وح���� ْم���� َز ِة
َر َوي����ن����ا عَ����ن ال��� َع���ب ِ
���ا����س مِ ��� ْن���ه��� ُم َ
َف��هَ��ا َذ َ
اك ُي��� ْ��س�� َت��� ْ��س�� َق��ى ا ْل��� َغ��� َم���ا ُم ِب�� َو ْج��هِ�� ِه
هلل َح�����امِ �����ي ا ْل��� َع���� ِ���ش���ي��� َر ِة
َو َذا �أَ� َ������س������ ُد ا ِ
����ج����و ِم ِب�����أَ ِّي����هِ���� ْم
����ح����ا ُب���� ُه مِ ���� ْث���� ُل ال���� ُّن ُ
َو�أَ� ْ����ص َ

َن��� ِب ٌّ���ي َي���� ُد ا ْل��� َب���اغِ ���ي  -عَ���لَ���ى �أَهْ ������لِ ِدي��� ِن��� ِه

مقـــاالت

هلل َوا ْل��� َف��� ْت��� ُحَ -ت��� َّب���تِ
ِ�إ َذا َج����ا َء َن���ْ��ص�� ُر ا ِ
�����ي عَ����لَ���� ْي���� ِه �آيُ َح����امِ ����ي���� َم ُف���� ِّ���ص���لَ���تْ
َن����� ِب ٌّ

هُ ��دِ ي��ـ�� َن��ا �أَمِ ��� َّن���ا مِ ����نْ � َ���ض�ل�الٍ َو ِب����� ْدعَ����� ِة
[28ب] َف���مِ ��� ْن���هُ��� ْم َ�أ ُب���و َب��� ْك��� ٍر َخ�� ِل��ي�� َف�� ُة عَ��هْ��دِ ِه

(((5

(((6

ال ْح�������� َك��������ا ُم فِ�����ي ُك ِّ
�������ل � ُ����س����و َر ِة
َو ُر ِّت������� َب�������تِ ْ َأ
������ي َح������� َب�������ا ُه ُ
اهلل َخ������ ْي������ َر � َ�����س����� ِري����� َر ٍة
َن������ ِب ٌّ

����اج����ا ُه َي����� ْو َم ال��� َّ��س��قِ��ي�� َف�� ِة
َو�أَ ْف����� َ����ض���� ُل َم����نْ َن َ
َو َث���انِ���ي���هِ��� ُم ا ْل������ َف������ا ُر ُ
وق َم�����نْ ُف���� ِر َق����تْ ِب��� ِه

َو�أَ ْع َ
الَ� ِ���س��� َّر ِة
���ط���ا ُه فِ��ي ا ْل��فِ�� ْر َد ْو ِ���س �أَ ْع��لَ��ى ْ أ

ِ��ب َ�أهْ �����لِ ال ِّ
�����ش�� ْركِ مِ ���نْ ُك ِّ����ل فِ�� ْر َق�� ِة
َك�� َت��ائ ُ
َوعُ���ث��� َم ُ
���ان ُذو ال��� ُّن���و َر ْي ِ���ن َط��� ْل��� َع��� ُة َو ْج���هِ��� ِه

���اج��� ٍة
َن��� ِب ٌّ���ي �إِ َذا َم����ا � ِ���ش��� ْئ���تَ َت ْ���ح َ���ظ���ى ِب َ���ح َ
هلل �أَن�������تَ َو ِ���س��ي��لَ�� ِت��ي
َف���� ُق ْ����ل َي����ا َر� ُ�����س�����و َل ا ِ

�����س عِ ��ن�� َد ال َّ��ظ��هِ��ي�� َر ِة
ِ�إ َذا َظ���هَ��� َرتْ َك��ال��� َّ��ش�� ْم ِ

����ط َط��� ْي��� َب��� َة َر ْو� َ����ض���� ٌة
َن���� ِب ٌّ����ي َل����� ُه فِ����ي َو� ْ����س ِ

ِ�����س�� ْي��فِ�� ِه
َو ُذو ا ْل����هِ���� َّم���� ِة ا ْل��� ُع��� ْل��� َي���ا عَ����لَ ٌّ����ي ل َ

َت��� ُف ُ
�����ض�� َّي�� ِة
���ا����ض ْ أ
الَ ِري ِ
���وق عَ��لَ��ى ُك ِّ����ل ال��� ِّر َي ِ

َو َق�������ائِ������� ُع لِ���� ْل���� ُك���� َّف����ا ِر فِ������ي ُك ِّ
��������ل َو ْق����� َع����� ِة
ال�صحا َب ِة فِي ا ْل َو َرى
َلئِنْ �أَ ْ�ص َب ُحوا َخ ْي َر َّ
����ح����ا ُب���� ُه ا ْل����� َب�����ا ُق�����و َن َخ���� ْي���� ُر َب���قِ��� َّي��� ِة
َف�����أَ� ْ����ص َ

�����ي َغ��������دَا َم������ا َب����� ْي َ
�����ن ُت������ ْر َب������ ِة َق����� ْب����� ِر ِه
َن����� ِب ٌّ
َومِ ���� ْن���� َب���� ِر ِه فِ���ي َط��� ْي��� َب��� ٍة َر ْو َ
�������ض َج���� َّن���� ِة
مَ���دِ َي���ن��� ُت��� ُه � َ���ش���اعَ���تْ �أَ َح������ا ِدي ُ
������ث َف���ْ��ض�� ِل��هَ��ا

(((6

����ب ا ْل���جِ ��� َه���اد َف�� َن�� َّف�� َذتْ
َت��� َوا� َ���ص��� ْوا عَ��لَ��ى ُح ِّ

���ان فِ���ي ُك ِّ
َو� َ����س����ا َرتْ ِب��� َه���ا ال��� ُّر ْك��� َب ُ
�����ل َب��� ْل��� َد ِة

� ِ��س��هَ��ا ُم��هُ�� ُم فِ���ي ا ْل��� ُك��� ْف��� ِر ُح��� ْك��� َم ا ْل�� َو�ِ��ص�� َّي�� ِة
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َف��� َك��� ْم َغ������� ْز َو ٍة �أَ ْم���� َ���س���تْ َم�َلئاَ ئِ��� َك��� ُة ال��� َّ��س�� َم��ا
ُت َ
�����ط�����الِ����� ُع�����هُ����� ْم فِ����ي����هَ����ا ِب������ ُك ِّ
������ل َط��� ِل���ي��� َع��� ِة
َو َك����� ْم َج��� َّل���تِ ا ْل��� ُك��� َّف���ا َر ِب��ي ُ
�����ض �ِ��ص�� َف��احِ ��هِ�� ْم
َف��� ِل��� ّل��� ِه ِب���ي ٌ
�������ض لِ���� ْل����جِ ��َل�ااَ ِد َق����� ْد َت���� َ���ص���دَّتِ
الد َ
ّين ا ْل َقوِي َم �إِ َذا ْام َت َطوا
َو َك�� ْم َن َ�ص ُروا ِ
الَ ْع���� َوجِ ���� َّي���� ِة
ُم���ت���و َن ال���جِ ��� َي���ا ِد ال����ُّ���ض��� َّم��� ِر ْ أ
هلل ِب ُ
ي�ض ِ�ص َفاحِ ِه ْم
{َ }33و َك ْم َغ ِ�ض َبتْ فِي ا ِ
َو َك����� َّل����� َم�����تِ ال َّ
���ط���اغ���ي َ
���ن مِ ���� ْن����هُ���� ْم بِ����حِ ���� َّد ِة
َو َك����� ْم � َ���ش���امَ���تِ ا ْل��� ُك��� َّف���ا َر ُب����� ْر ُق � ُ��س�� ُي��وفِ��هِ�� ْم
�����ض َب��� ْر َز ِة
َو َق��� ْد َب����ر ُزوا فِ��ي ال��� َّ��ش��ا ِم فِ��ي �أَ ْر ِ
َو َك����� ْم � َ��س��هَّ�� ُل��وا � َ��ص�� ْع َ��ب ا ْل���� َم���� َرا ِم َوهَ��� َّو ُن���وا
ِب����� ِ����ش���� ِّق ب�����ِل�����ااِ َ ِد ال������������ ُّرو ِم ُك�������� َّل َم���� َ���ش��� َّق��� ِة
َو َك������� ْم �أُ ْذنٍ لِ��� ْل��� ُك��� ْف��� ِر �أَ ْم����� َ����س����تْ � َ��س��مِ ��ي�� َع�� ًة
�إِ َذا َق����� َرعُ�����وا � ُ���ص��� َّم ْ أ
الَ َن�����ا ِب�����ي�����بِ � ُ��ص�� َّم��تِ
�����ن ِذ ْك������ َر جِ ���هَ���ادِهِ ��� ْم
َو َك������ ْم َ���س�� َّم�� َع ْ أ
الُ ِذ َن�����ي ِ
َح���دِ ي��� ًث���ا َخ��� ِل��� ًّي���ا مِ ����نْ ِري������ا ٍء َو� ُ���س��� ْم��� َع��� ِة
َو َك����� ْم �أَ ْب���� َر ُم����وا �أَ ْم������ ًرا َو َك����� ْم مِ ���نْ عَ�� ِز َي��م�� ٍة

(((6

هلل ُم���� ْ���س��� َت��� ْع���� ِ���ص���مِ ��� َّي��� ِة
َل�����هُ����� ْم ِب�����حِ ����� َب�����الِ ا ِ
[�29أ] َو َك ْم �أَ ْ�ض َع َف َّ
الطاغِ َ
ين ُق َّو ُة َب ْ�أ�سِ ِه ْم
َو َب�����ا ُت�����وا مِ َ
�������س َق��� ِو َّي��� ِة
�����ن ال��� َّت��� ْق��� َوى ِب��� َن��� ْف ٍ
َو َك���� ْم َق��ا� َ��س��تِ ا ْل�� ُك�� َّف��ا ُر مِ ���نْ َح���� ِّر َح�� ْر ِب��هِ�� ْم
�إِ َذا َم�����ا َت�������دَاعَ������� ْوا لِ���� ِّل���� َق����ا َك������ َّر ُك����� ْر َب����� ِة
َ�ص َحا َم��ا َ�ص َحا مِ ��نْ َح�� ْر ِب��هِ�� ْم ُك ُّ��ل َك��افِ��رٍ
َي ُ��ط ُ
��وف ِب��� ِه فِ��ي ا ْل َ���ح��� ْربِ َك���أْ ُ���س ا ْل�� َم�� ِن�� َّي�� ِة
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َف������آ َرا�ؤُهُ ����� ْم َرا َي ُ
������ات َن��� ْ��ص��رٍ عَ��لَ��ى ا ْل���عِ���دَى
������ج������ َد ِة
َو ُك���� ْت���� ُب����هُ���� ُم فِ���ي���هَ���ا َك���� َت����ائ ُ
ِ����ب َن ْ
َو ُخ ْر َ�صا ُن ُه ْم فِ��ي ُظ ْل َم ِة ال َّن ْق ِع َ�أ ْ�ش َر َقتْ

(((6

�����ض��ي�� َئ�� ِة
ِب���� َغ���� ْز َو ِة َب����� ْد ٍر َك��ال�� ُّن��ج��و ِم ا ْل�� ُم ِ

(((6

التي َ�شا َع ِذ ْك ُرهَا
هِ َي ا ْل َب ْط َ�ش ُة ا ْل ُك ْب َرى ِ
َو ِن��� ْق��� َم��� ُت��� َه���ا فِ����ي ا ْل��� ُك��� ْف��� ِر �أَ ْع َ
�����ظ����� ُم نِ�� ْق�� َم�� ِة
ِب�����هَ�����ا َن����� َ����ص���� َر ُ
����ح���� َّم����دًا
�����ي ُم َ
اهلل ال����� َّن����� َب َّ
َو َب������� َّد َد � َ���ش��� ْم��� َل ا ْل��� ُك��� ْف��� ِر مِ ����نْ َب��� ْع���دِ �أُ ْل���� َف���� ِة
���ب ِب����أَ� ْ���س���رِهِ ��� ْم
َو�أَ ْو َردَهُ ������������� ْم فِ��ي��هَ��ا ا ْل��� َق��� ِل���ي َ
َو�أَ ْل������ َق������اهُ ������ ُم فِ����ي���� ِه �إِ َل��������ى َح���� ْي ُ
����ث �أَ ْل����� َق�����تِ
�أَ َب����������ى ُ
����ح���� َّم���� ٌد
اهلل ِ�إلاَّ َ�أ ْن َي������ ُك������و َن ُم َ
������ن َوعِ ������ ٍّز َو ِر ْف��� َع��� ِة
َم����دَى ال���دَّهْ ��� ِر فِ���ي �أَ ْم ٍ
َو َك������ ْم مِ ����نْ َن��� ِب ٍّ���ي فِ���ي ا ْل���قِ��� َي���ا َم��� ِة َخ���ا ِئ ٍ���ف
�إِ َذا َق�����ا َل َن�� ْف ِ�����س��ي َق������ا َلَ :ي���ا َر ِّب �أُ َّم��� ِت���ي
�����اك َي�����ق ُ
هُ �����ن َ
�����ح ُّ
�����ق َج������ َّل َج��َل��اَ ُل����� ُه
�����ول ا ْل َ
َ (((6
َل�� ُه ا� ْ��ش�� َف�� ْع ُت َ�ش َّف ْع َ�أ ْن���تَ َر ُّب ا ْل�� َو���سِ ��ي��ل�� ِة
َي����جِ ����ي ُء َو ُك ُّ
����ح����تَ لِ����وائِ���� ِه
�������ل ال���� ُّر� ْ����س����لِ َت ْ
����ا�����س ِب���ال��� َّت��� َب���عِ��� َّي��� ِة
�����ج����� ُّر َب����اقِ����ي ال���� َّن ِ
َو َت����� ْن َ
َو َف��������ا َق َج���مِ ���ي��� َع ال َ
���خ��� ْل���قِ َق���� ْب���� َل ال��� ُّن��� ُب��� َّو ِة
َح��� َوى عِ �� ْل�� َم ُك ِّ���ل ال�� ُّر� ْ��س��لِ مِ ���نْ َب�� ْع��دِ َب ْع ِث ِه
�����ب َك����� ْو َث����� ِر ِه ال����ذِ ي
َو�أُ� ْ������ش������ر َِب َق��� ْل��� ِب���ي ُح َّ
�أَ َوا ِن����ي���� ِه لاَ ُت ْ��ح��� َ��ص��ى َل�� َن��ا �إِ َذا هِ َ���ي عُ���دَّتِ
َ���ش�� ِر ْب��تُ لِ�� َم��دْحِ ��ي فِ��ي�� ِه مِ ���نْ َم����ا ِء َز ْم����� َز ٍم
َو ُغ���� ْ���ص���تُ ِب�� ِب ْ��ح�� ِر ال�� َّن ْ��ظ ِ��م فِ���ي ُك ِّ
����ل ُل َّ��ج�� ِة

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

َو َل�� ْم َ�أ ْخ َ
�����ش فِ��ي َن ْظمِ ي َك َغ ْيرِي د ََ�سائ ًِ�سا
�����س��ى مِ َ
���ن ا ْل َ��ح��� َ��ش�� ِو َّي�� ِة
َف�� َي��ا َو ْي����� َل َم���نْ �أَ ْم َ

[29ب] َف َجا َء مَدِ يحِ ي فِي ِه َكالدُّ ِّر َن ْظ ُم ُه
َوفِ�����ي ُك ِّ
�����ل َب��� ْي���تٍ مِ ��� ْن��� ُه َب��� ْي���تُ ا ْل�� َق���ِ��ص��ي�� َد ِة
َل��� ِئ���نْ َن��� َق���لَ���تْ � ِ���ش��� ْع���رِي ا ْل��� َق���دِ ي��� َم ُر َوا ُت������� ُه
َف ِ�����إ َّن َح��دِ ي َ��ث ا ْل ُم ْ�ص َط َفى فِ��ي�� ِه عُ�� ْم�� َد ِت��ي

��و���س��هِ��م
َف��� َت��� ًّب���ا لِ����� َق����� ْو ٍم � َ�����ص����� َّو ُروا فِ����ي ُن�� ُف ِ
ُح���� ُل����و َل �إِل������ ِه ا ْل��� َع��� ْر ِ����ش فِ����ي ُك ِّ
�����ل � ُ���ص���و َر ِة
َو َت����� ًب�����ا لِ����� َق����� ْو ٍم �أَ� ْ�����ش����� َر ُك�����وا ِب����ا ِّت����ح����ادِهِ ���� ْم

ِ�ض ال َّن ْظ َم َف ْاغ َتدَى
َف َر ْ�ضتُ َعلَى ا ْب ِن ا ْل َفار ِ
ُي���� َت���� ْم���� ِت���� ُم ِب�����ال����� َّت�����اءَاتِ فِ�����ي ُك ِّ
�������ل كِ��� ْل��� َم��� ِة
َف��لَ�� ْو َرا َم َو�ْ��ص َ��ف ال ُّ��ط��و ِر مِ �� ْث�� ِل��ي ِب�� َن ْ��ظ��مِ �� ِه

َو�أَ ْو َق���� َع����هُ���� ْم ف��ي ال ُّ�����س��و ِء � ُ���س���و ُء ا ْل�� َع��قِ��ي�� َد ِة
[�30أ] َو َل ْو َكا َن ه َذا َم ْو ِ�ض ُع ا ْل َق ْول �أَ ْظ َه َرتْ

�����وت ال���� َّن ْ
َل َ
�����خ����� َّرتْ ُب����� ُي ُ
����ظ ِ����م فِ����ي���� ِه َو ُد َّك��������تِ
َف��� َك��� ْم �أَ ْط����� َر َب�����تْ �أَ ْب����� َي ُ
�����ات َن ْ��ظ��مِ ��ي ُب�� ُي��و َت�� ُه

َب������دَائِ������ ُع َن ْ
����ظ����مِ ����ي عَ���� ْن����هُ���� ُم ُك������ َّل ِب����� ْدعَ����� ِة
َو َز َّي���� ْف����تُ َق����� ْو َل ا ْل�� ُم�� ْل��حِ ��دِ ي َ��ن ِب���أَ ْ���س��رِهِ �� ْم
ِب����أَ ْب��� َي���اتِ َن ْ��ظ ٍ��م َك��ا ْل ُ��ح��� ُ��ص��ونِ ا ْل َ��ح���ِ��ص��ي�� َن�� ِة

مقـــاالت

َخ����� ِل�����ي����� ِل����� َّي����� ٍة ُن�������وحِ ������� َّي������� ٍة ُم������و� َ������س������ ِو َّي������ ِة
َو َم�� ْق��� ُ��ص��و ُدهَ��ا ْ أ
الَ� ْ���س��� َن���ى َم��� ْدي��� ُح ُم َ��ح�� َّم��دٍ
����ح���� ٍر َر�أَتْ عَ��� ْي���نِ���ي ِب������ ِه َم�����ا َت��� َم��� َّن���تِ
ِب���� ِب ْ

َت��� َرى هَ�� ْم�� َزهَ��ا َك���ا ْل��� ُو ْرقِ َف���� ْو َق ُغ ُ�صو ِنهَا
���ج���مِ ��� َّي��� ِة
َو َق������ ْد �أَ ْع����� َر َب�����تْ َع����نْ �أَ ْل���� ُ���س ٍ���ن �أَ ْع َ
عَ��لَ��ى �أَ َّن َغ��� ْي���رِي � َ���ص���ا َل فِ��ي��هِ�� ْم ِب��� َ��س�� ْي��فِ�� ِه
َو�أَ ْن����� َ����ش���� َد فِ���ي���هِ��� ْم َق���� ْو َل����ه مِ �����نْ َق���ِ��ص��ي�� َد ِة

{َ }34ف َيا َل َك َمنْ َق ْ�صدٍ َو ُح ْ�س ِن َق ِ�صي َد ٍة
ُب�� ُي��وتِ��ي ِب��هَ��ا مِ ��� ْث��� َل ا ْل�� ُق��� ُ��ص��و ِر ا ْل�� َم�����شِ ��ي�� َد ِة
����ح���� ُل����ولِ َولاَ َث����� َوتْ
َف��� َم���ا َح��� َّل���هَ���ا ِذ ْك������ ُر ا ْل ُ
�������ح�������ا ٍد َو َو ْح������������ َد ِة
ِب�����أَ ْب���� َي����اتِ����هَ����ا �أَهْ ���������� ُل ا ِّت َ
َولاَ َت ْع َج ُبوا �إِ ْن طِ ْر ُت مِ نْ ُح ْ�س ِن َن ْظمِ هَا

َو َل��� ْ��س��تُ َك�� َم��نْ َي ْم�شِ ي عَ��لَ��ى ال ُ��ح ِّ��ب َك��ا ِذ ًب��ا
�����ض ً
�لا ِ ألَ ْر َب���������ابِ ا ْل��� ُع��� ُق���ولِ ال��� َّ��س��خِ ��ي�� َف�� ِة
ُم ِ
َي�� ُم��تُّ َعلَى ا ْل ُ��ج�� َّه��الِ مِ ��نْ ���شِ �� ْرعَ�� ِة ا ْل�� َه�� َوى

���ج��� ِل��� َّي��� ِة
�����ح����� ٍة مِ ������نْ طِ ���� ْر� ِ����س����هَ����ا َح َ
ِب������أَ ْج����� ِن َ

���ب مِ ����نْ َغ��� ْي��� ِر ِن��� ْ��س�� َب�� ِة
ِب�� ِن��� ْ��س�� َب�� ِت�� ِه فِ���ي ال ُ���ح ِّ
َف����� َي����� ْزعُ����� ُم َط��������� ْو ًرا �أَ َّن��������� ُه عَ���� ْي ُ
����ن عَ��� ْي��� ِن���هَ���ا

َي����� ُك ُ
�����ون َب����دِ ي���� ًع����ا مِ �����ن َم�����ع�����انٍ َل���طِ ���ي��� َف��� ِة

َو َي�������� ْزعُ�������� ُم َط����������� ْو ًرا �أَ َّن������هَ������ا فِ����ي���� ِه َح���� َّل����تِ

َف���مِ ���نْ َم��� ْذهَ��� ِب���ي فِ��ي��هَ��ا ا ْل��� َب��� َي ُ
���ان َو ُك��� َّل��� َم���ا

َف�� َي ْ��ج�� َم�� ُع َم���ا َب��� ْي َ���ن ال�� َّن��قِ��ي��� َ��ض�� ْي ِ��ن َق��� ْو ُل��� ُه

����ي َو�آلِ�������� ِه
َومِ ��������نْ َم���� ْذهَ���� ِب����ي ُح ُّ
������ب ال���� َّن���� ِب ِّ
�����ح�����ا ِب����� ِه َوال���� َّت����ا ِب����عِ����ي َ
الَئِ������� َّم������� ِة
����ن ْ أ
َو�أَ� ْ�����ص َ

اك ُم َ��ح ٌ
َو َذ َ
يح ِة
��ال فِ��ي ا ْل�� ُع�� ُق��ولِ َّ
ال�صحِ َ
����ح���� ِوي���� ِه �أَ ْب����� َي�����ا ُت����� ُه ا َّل��� ِت���ي
�أَ َل�������� ْم َت����� َر َم����ا َت ْ

َومِ ���نْ َم�� ْذهَ�� ِب��ي َر ْف ُ
ِ�����ض ُك ِّل ِه ْم
�����ض ال�� َّر َواف ِ
��ا���س مِ ���نْ ُك ِّ���ل �شِ ي َع ِة
َو�أَ ْت��� َب���اعِ ���هِ��� ْم فِ��ي ال�� َّن ِ

ُي��� َ��ص�� َّل��ي ِب���هَ���ا َج��� ْه ً
�ل�ا ِ�إ َل������ى َغ��� ْي��� ِر قِ�� ْب��لَ�� ِة
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[ َي��� َراهَ���ا ِ�إمَ���امِ ���ي فِ���ي � َ��ص�َلااَ ت َِ��ي َن��اظِ ��رِي
(((6
َو ُي���� ْ���ش���هِ��� ُد ِن���ي َق��� ْل��� ِب���ي ِ�إ َم��������ا ُم �أَئِ���� َّم���� ِت����ي
�������ي �أَ ْن
َولاَ َغ������ ْر َو ِ�إ ْن � َ��ص�� َّل��ى َْالأ َن���������ا ُم ِ�إ َل َّ

َف���� َث���� َّم َو َرا َء ال���� َّن���� ْق����لِ عِ ���� ْل���� ٌم َي��������دِ ُّق َع����نْ
َم���������دَارِكِ َغ����ا َي����اتٍ لِ��� ْل��� ُع��� ُق���ولِ ال��� َّ��س�� ِل��ي�� َم�� ِة
َت����لَ���� َّق���� ْي���� ُت���� ُه مِ ������ ِّن������ي َوعَ������� ِّن�������ي �أَ َخ�������� ْذ ُت�������� ُه

����ي قِ��� ْب���لَ��� ُة قِ�� ْب��لَ�� ِت��ي
َث������� َوتْ ِب������ ُف�������ؤَادِي َف���� ْه َ

َو َن�� ْف ِ�����س��ي َك���ا َن���تْ مِ ����نْ ع َ
َ��ط��ائِ��ي مُ��مِ �� َّد ِت��ي
َوعُ���������د ُْت ِب��������أَ ْم�������دَادِي عَ���لَ���ى ُك ِّ
������ل عَ���ال ٍِ���م

��������ج َوعُ����� ْم����� َر ِة
ِب���� َم����ا َت������ َّم مِ ������نْ ُن���� ْ���س ٍ
���ك َو َح ٍ
َل����هَ����ا � َ����ص����لَ���� َواتِ����ي ِب����ا ْل���� َم���� َق����ا ِم �أَقِ���ي��� ُم���هُ���ا

الَ ْم�����������دَا ِد فِ����ي ُك ِّ
�����ل ُم���� َّد ِة
عَ���لَ���ى َح���� َ���س���بِ ْ أ
َو َل���� ْولاَ ْاح�� ِت َ��ج�� ِاب��ي ِب��ال���ِّ��ص�� َف��اتِ َ ألُ ْح��� ِر َق���تْ
َم َ
���ظ���اهِ ��� ُر َذاتِ�������ي مِ �����نْ � َ���س��� َن���ا ِء � َ��س��خِ �� َّي�� ِت��ي

ِك��َل��اَ َن�����ا ُم����� َ����ص ٍّ����ل َواحِ ��������� ٌد � َ����س����اجِ ���� ٌد �إِ َل������ى

َو َج��������ا َء َح����دِ ي ٌ
������ح������ادِيَ َث���ا ِب���تٌ
����ث فِ����ي ا ِّت َ

َو ُك ُّ����ل ا ْل��جِ ��هَ��اتِ ال��� ِّ��س ِّ��ت َن ْ��ح��وِي َت�� َو َّج�� َه��تْ

ِ�������ي � َ���ص��� َّل���تِ
َو�أَ� ْ������ش������هَ������ ُد فِ����ي����هَ����ا �أَ َّن�������هَ�������ا ل َ
���ج��� ْم��� ِع فِ����ي ُك ِّ
�����ل � َ���س ْ���ج��� َد ِة
َح��قِ��ي�� َق��تِ�� ِه ِب���ا ْل َ

ِر َوا َي������ ُت������ ُه فِ����ي ال��� َّن��� ْق���لِ َغ���� ْي���� ُر َ���ض��عِ��ي�� َف�� ِة

َو َم����ا َك����ا َن ِل���ي �ِ��ص�� ًل��ى � ِ���س��� َواي َول���� ْم َت�� ُك��ن ْ
� َ���ص�َل�ااَ ِت���ي لِ��� َغ��� ْي���رِي فِ����ي �أَدَا ُك ِّ
�����ل َر ْك��� َع��� ِة

َو َم����� ْو� ِ�����ض����� ُع َت��� ْن��� ِب���ي��� ِه ْالإِ� َ��������ش��������ا َر ِة َظ����اهِ ���� ٌر
َف���� ُك���� ْن����تُ َل������ ُه � َ���س��� ْم��� ًع���ا َك����� ُن�����و ِر ال َّ���ظ���هِ���ي��� َر ِة

[30ب] َو َم��ا ِز ْل���تُ �إِ َّي��اهَ��ا َو�إِ َّي����ايَ ل�� ْم َت�� َز ْل
َولاَ َف������� ْر َق َب ْ
�����ل َذاتِ�������ي لِ����� َذاتِ�����ي �أَ َح���� َّب����تِ

َو َم�����ا عَ��ق��د ال���� ُّز َّن����ار ُح�� ْك�� ًم��ا � ِ���س��� َوى َي���دِ ي
������ال ْق������ َرا ِر ِب����ي َف���هُ��� َو ُح�� َّل�� ِت��ي
َو ِ�إ ْن َح���� َّل ِب ْ ِ إ

�����ي ُم���� ْر� َ����س ً
��ل�ا
����������ي َر� ُ������س������و ًال ُك����� ْن�����تَ مِ ����� ِن َّ
ِ�إ َل َّ

����ح���� َر ُاب َم��� ْ��س��جِ ��دٍ
َو ِ�إ ْن َن����ا َر ِب��ال�� َّت�� ْن�� ِزي��لِ مِ ْ

�����ي ا� ْ����س���� َت���� َد َّل����تِ
َو َذاتِ�������������ي ِب������آ َي�����اتِ�����ي عَ�����لَ َّ
َف ِ�����إ ْن دُعِ ��� َي���تْ ُك�� ْن��تُ ا ْل��مُ��جِ ��ي َ��ب َوِ�إ ْن �أَ ُك���نْ

����ال ْن����جِ ����ي����لِ هَ��� ْي��� َك��� ُل َب�� ْي�� َع�� ِت��ي
َف��� َم���ا َن������ا َر ِب ْ ِإ
���ج���ا ِر فِ���ي ال��� ُب ِّ���د عَ��اك ٌ
ِ��ف
َو�إِ ْن َخ��� َّر ل َ ْ أ
ِ�َل�أ ْح َ

ُم���� َن����ادىً �أَ َج�����ا َب�����تْ َم�����نْ َدعَ����انِ����ي َو َل��� َّب���تِ
{َ }35و َق��� ْد ُر َف�� َع��تْ َت���ا ُء ا ْل�� ُم َ��خ َ
��اط��بِ َب ْي َن َنا

َف��َل��اَ َت��� ْغ��� ُد ِب����الإِ ْن���� َك����ا ِر ِب���ا ْل��� َع���� َ���ص��� ِب��� َّي��� ِة

(((6

[�31أ] َو َم���ا عَ�� َب�� َد ال ِّ��دي�� َن��ا َر َم�� ْع�� ًن��ى ُم�� َن�� َّز ٌه

َوفِ���ي َر ْف��عِ�� َه��ا َع��نْ فِ�� ْر َق�� ِة ا ْل�� َف�� ْرقِ ِر ْف�� َع�� ِت��ي

ال� ْ�����ش����� َراكِ ِب��ا ْل�� َو َث��نِ�� َّي�� ِة
ع ِ
َ����ن ا ْل���� َع����ا ِر فِ���ي ْ إِ

�إِ َل��������ى �أَ ْن َغ�������دَا فِ�����ي َق����� ْولِ����� ِه ُم��� َت���هِ��� ِّك��� ًم���ا
ُم�����سِ ��ي�� ًئ��ا عَ��لَ��ى َ�أهْ ������لِ ا ْل��� ُع��� ُل���و ِم ال��� َّ��ش�� ِري�� َف�� ِة

و�س َو َم��ا ا ْن َط َفتْ
َو�إِ ْن عَ�� َب�� َد ال�� َّن��ا َر ا ْل َم ُج ُ
َك�� َم��ا َج���ا َء فِ��ي ْالأَ ْخ��� َب���ا ِر فِ��ي �أَ ْل����فِ ُح َّ��ج�� ِة

َولاَ َت ُ
�������ك مِ ����� َّم�����نْ َط��� َّي���� َ���ش��� ْت��� ُه ُد ُرو� ُ������س������ ُه

َف َما َق َ�صدُوا َغ�� ْي��رِي َو ِ�إ ْن َك��ا َن َق ْ�صدُهُ ْم

���ح��� ْي ُ
���ث ا� ْ���س��� َت��� َق��� َّل���تْ عَ��� ْق���لَ��� ُه َوا� ْ���س��� َت��� َف��� َّزتِ
ِب َ
�آفاق الثقافة والتراث 47

� ِ���س���وَايَ َو ِ�إ ْن َل���� ْم ُي ْ���ظ���هِ��� ُروا عَ��� ْق��� َد ِن�� َّي�� ِت��ي

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

َر�أَوا � َ�����ض����� ْو َء ُن���������ورِيَ َم�������� َّر ًة َف��� َت��� َوهَّ��� ُم���و
��الَ ِ���ش�� َّع�� ِة
ُه َن�����ا ًرا َف��� َ��ض�� ُّل��وا فِ���ي ا ْل���هُ���دَى ِب ْ أ

ال َح َ
[31ب]{َ }36و َ�س ْو َف َت َرا ُه ْم ِب ِْ إ
اط ِة فِي َغدٍ
َو َق����� ْد َو َق��� ُع���وا فِ���ي َح��� ْو َط��� ٍة �أَ ِّي َح��� ْو َط��� ِة

����اب ا ْل����� َك����� ْونِ ُق���� ْل����تُ َو�إِ َّن���� َم����ا
����ج ُ
َف����لَ���� ْولاَ حِ َ
ِق َيامِ ي ِ ألَ ْح�� َك��ا ِم ا ْل َم َظاهِ ِر ُم ْ�س ِكتِي(]((6

َومِ ��� ْف��� َت���ا ُح َغ��� ْي���بٍ ال َ���ج��� ْم��� ِع َج��� ْم��� ٌع ُم����ؤَ َّن ٌ���ث
ِب���� ِه َب َ
����ات َك��� ْل ُ���ب ال������ ُّرو ِم مِ ����نْ �أَهْ ������لِ ُرو َم���� ِة
وحاتِ ) َف ْت ُح َما
َوفِي َب ْع ِ�ض �أَ ْب��وَابِ (ا ْل ُف ُت َ

َو� َآخ����������� ُر مِ ���� ْن����هُ���� ْم َق�������ا َل فِ�����ي كِ���� ْل���� َم���� ٍة َل���� ُه
(((7

�����س��دُّ َل���� ُه ْالآ َذا َن �أَهْ ������ ُل ال���� َّ���ش��� ِري��� َع��� ِة
َت ُ
َوفِي (ا ْل ُب ِدّ) �أَ ْ�ص َنا ُم (ا ْب ِن َ�س ْبع َ
ِين) َق ْد َب َدتْ

َخ���فِ���ي���تَ َخ����� َف�����ا ًء َد َّق َع������نْ ُك ِّ
�������ل فِ���� ْك���� َر ِة
عَ���لَ���ى �أَ َّن�������� ُه َل����� ْم َي���� ْب���� َق لِ����ي َج���� َب ٌ����ل َر َ�أى

ال�س ْبع َ
ِين �إِ ْن هِ َ��ي ُم����دَّتِ
َت�� ِزي�� ُد عَ��لَ��ى َّ

ال َم����ا ُم (ا ْب ُ��ن د ِْح�� َي��ةِ)
َر َواهَ���ا َل َنا َع ْن ُه ْ إِ

(((7

ِ����ي َح�� َت��ى َظ���هَ��� ْر َت ِل��ي
[ َت َ��ج�� َّل�� ْي��تَ مِ ��� ِّن���ي ف َّ

(((7

َو َق ْو ُل ا ْب ِن � ْأحلَى ا ْل ُم ُّر فِي ال َّذ ْوقِ َع ْل َق ٌم
(((7
َت���� َك���� َّو َن مِ ���� ْن���� ُه ا ْل���� ُم���� ُّر فِ����ي ُك ِّ
������ل َم�������� َّر ِة
������اب ِب�� َم��ا َق���َ��ض��ى
َق��� َ��ض��ا ِن��ي َف����أَ ْب���دَانِ���ي َو َغ َ

����ج���� ِّل����ي َ
����ك لِ������ي ِ�إلاَّ َود َُّك ِب���� َ���ص��� ْع��� َق��� ِة
َت َ
�����س�� ِّر مِ ��� ِّن���ي َف���أَ�ْ��ص�� َب َ��ح��تْ
َو َن َ
��اج�� ْي�� َت��نِ��ي ِب��ال ِّ

مقـــاالت

َف��� َم���نْ َذا َر�أَى َي��� ْو ًم���ا َك���ه���ذِ ي ا ْل�� َق���ِ��ض�� َّي�� ِة

َو َق������� ْد ُط����� ِو َي�����تْ عَ��� َّم���ا � ِ�����س����� َو َ
اك َط��� ِو َّي��� ِت���ي
ِ���ي َف���ْ��ض ٌ��ل عَ��ن َ��ك َي ْ��خ ُ��ط�� ُر فِ��ي�� ِه لِي
َف�� َم��ا ف َّ

َو َق�� ْو ُل (ا ْب ِن ِ�إ ْ�س َرائِي َل) فِي َب ْع ِ�ض َن ْظمِ ِه
(((7
َو َم���ا �أَ ْن����تَ َغ�� ْي�� ُر ا ْل�� َك�� ْونِ َ�أ ْع َ��ظ�� ُم فِ��� ْر َي��� ِة

اك َف���� َو ْق���� ِت����ي فِ���ي َ
� ِ�����س����� َو َ
���ك َغ���� ْي���� ُر ُم�����ؤَ َّق����تِ
ال َن��������ا َء َف�� َي�� ْن�� َت��هِ��ي
��َل� ا ْل��� َق ْ���ط��� ُر ْ ِإ
َو َق����� ْد َي���� ْم َ ُأ

َو َك����� ْم ( ِل�� ْل�� َع��فِ��ي ِ��ف ال�� ِّت�� ْل��مِ ��� َ��س��ا ِن��ي) َق�� َب��ائ ٌِ��ح

�����ل ُء َح��� َّت���ى لاَ َم���� ِزي���� َد لِ��� َق ْ
ِب����� ِه ا ْل�����مِ ْ
���ط��� َر ِة

ِب���هَ���ا َب َ
������ات عَ������ا ٍر َع�����نْ َح���� َي����ا ٍء َوعِ ����� َّف����� ِة
���ح ِّ���ق َب���اطِ ��� َل َق��� ْو ِل���هِ��� ْم
�أَ َق�����ا ُم�����وا ِب��� َغ��� ْي��� ِر ال َ
َو�أَ ْم�������� َ�������س������� ْوا ِب����� َب َ
��ل��ا َي�����اهُ ����� ْم فِ������ي َب���� ِل���� َّي���� ِة
(((7

َف����أَ ْخ��� َر ْج��� َت���نِ���ي عَ��� ِّن���ي ِب�������إِ ْد َخ������الِ مِ ْ��ح�� َن�� ٍة
�������س َم َ���ح��� َّب��� ِة(] ((7
َو�أَ ْو ْح���� ْ���ش��� َت��� ِن���ي مِ ��� ِّن���ي ِب����أُ ْن ِ
َف�� َه ْ��ل َي�� ْر َت�� ِ���ض��ى ه���ذِ ي ا ْل�� َم�� َق��الاَ تِ ُم ْ�س ِل ٌم
ال�سلِي َم ِة
َو َق���� ْد َج��� َر َح���تْ �أَهْ ����� َل ا ْل�� ُق�� ُل��وبِ َّ
�������ح�������ا ِد َف ِ�����إ َّن����هُ���� ْم
َف���� َي����ا َو ْي��������� َل �أَهْ ����������لِ اال ِّت َ

َف����� ِل�����ل����� ِه َق������������ ْو ٌم ِب�����ال����� َّن����� ِّب�����ي َت���� َو� َّ����س����ـ����ـ���� ُل����وا
�إِ َذا َم���ا َخ���لَ��� ْوا ِب���ال ِّ���ذ ْك��� ِر فِ���ي ُك ِّ
����ل َخ��� ْل��� َو ِة
َف��مِ �� ْن��هُ�� ْم ر َِج ٌ
����ال َت��� ْ��ش�� َر ُح ال��� َّ��ص�� ْد َر ُك�� ْت�� ُب��هُ�� ْم
�إِ َذا � ُ���ش���ر َِح���تْ �أَ ْق���� َوا ُل����هُ���� ْم فِ���ي ا ْل َ��ح��قِ��ي�� َق�� ِة

�أَ� َ��ض�� ُّل��وا َو� َ��ض�� ُّل��وا فِ��ي ال�� َّل�� َي��ا ِل��ي ا ْل ُم ِ�ضي َئ ِة
َمى
َو َل ْو َل ْم َي ِبي ُتوا ِبـ (ا ْل ُف ُ�ص ِ
و�ص) َعلَى ع ً
(((7
َل�� َم��ا َو َق��� ُع���وا ِب���ا ْل��� َه��� َوى فِ���ي ُك ِّ
����ل هُ ������ َّو ِة

{َ }37ومِ ْن ُه ْم ر َِج ٌ
��ال فِي ا ْل ُع ُلو ِم َت َب َّح ُروا
����ض ُك ِّ
�إِ َذا � َ���ش��� َرعُ���وا ف���ي َخ��� ْو َ
�����ل � َ��ش�� ِري�� َع�� ِة
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َومِ �� ْن��هُ�� ْم ر َِج ٌ
����ال �أَ ْخ��لَ��� ُ��ص��وا فِ��ي جِ ��هَ��ادِهِ �� ْم
الَعِ ���� َّن���� ِة
ِ�إ َذا َع����نَّ فِ���ي ا ْل���هَ��� ْي َ���ج���ا ِء َط��� ْل ُ���ق ْ أ
ال�ص ْد َق فِي َّ
ال�ش َرى
َومِ ْن ُه ْم ر َِج ٌال َبا َي ُعوا ِّ
َو َل������ ْم ُي��� ْل���هِ���هِ��� ْم َع����نْ ِذ ْك������� ِر ِه َب��� ْي��� ُع ���سِ �� ْل�� َع�� ِة
َومِ �� ْن��هُ�� ْم ر َِج ٌ
����ال فِ��ي ال�� َّت��� َ��ص�� ُّو ِف �أَ ْخ��لَ���ُ��ص��وا
ِب���� َ���ص��� ِّف���هِ��� ُم ْ َ
الأ ْق��������������دَا َم فِ�����ي ُك ِّ
�������ل � ُ���ص��� َّف��� ِة
[�32أ] َلئِنْ َق ُ�ص َرتْ َ�أ ْك َما ُم ُه ْم َف ِق َيا ُم ُه ْم
ُي��طِ ��ي�� ُل ُب�� َك��اهُ �� ْم فِ���ي ال�� َّل�� َي��ا ِل��ي ال َّ��ط�� ِوي��لَ�� ِة
َ���ج���دِ دَائِ���� ًم����ا
َت������� َرى مِ ���� ْن����هُ���� ُم عِ ����ن���� َد ال��� َّت���ه ُ
�إِ َذا ا ْن�� َت��� َ��ص�� ُب��وا فِ��ي ال�� َّل�� ْي��لِ �أَ� ْ��س�� َع�� َد َن ْ�ص َب ِة
�����س��تْ عُ�� ُي��و ُن��هُ�� ْم
�إِ َذا َج���نَّ ُج�� ْن�� ُح ال�� َّل�� ْي��لِ �أَ ْم َ
الَجِ ������� َّن������� ِة
َح�������وامِ ������� َل فِ�����ي����� ِه ُم����� ْل����� َق����� َي�����اتِ ْ أ
���ح ِّ���ج مِ �� ْن��هُ�� ْم َود َْم��� ُع��� ُه
َف��� َك��� ْم َذاكِ������ ٍر فِ���ي ا ْل َ

ِب��هَ��ا ا ْل ُ���ح���و ُر َوا ْل���� ِو ْل����د ُ
ال ْك������� ُل دَائِ�� ًم��ا
َان َو ْ َ أ
�����س مِ ���نْ ُك ِّ����ل � َ��ش�� ْه�� َو ِة
َو َم����ا َت��� ْ��ش�� َت��هِ��ي�� ِه ال�� َّن�� ْف ُ
�����ن َت���� ْر ُن����و ِ�إ َل�������ى ُك ِّ
ِب���هَ���ا َ�أ ْع����� ُي ٌ
������ل َر ْو� َ����ض���� ٍة
�������د ُّق فِ���ي���هَ���ا َزهْ ��������� ُر ُك ِّ
��������ل َح����دِ ي���� َق���� ِة
�������ح ِ
ُت َ
���ج���دٍ
���ج��� ْي ٍ���ن َوعَ���� ْ���س َ
َوف���ي���هَ���ا ِب����ن����ا ٌء مِ �����نْ ُل َ
َف ُ��ط��و َب��ى لِ�� َم��نْ ُ�أ ْع���طِ ���ي ِب�� َه��ا َف���� ْر َد ُط��و َب�� ِة
َوفِ��� ْر َد ْو� ُ���س���هَ���ا عَ��� ْر ُ
����ش ا ْل�� ُم��هَ�� ْي��مِ ِ��ن َف��� ْو َق��� ُه
���ك �أَ ْع َ
�����ظ����� ُم ُت���� ْر َب���� ِة
َو ُت���� ْر َب���� ُت����هَ����ا ِب���ا ْل���مِ ���� ْ���س ِ
����ح���� ِّر ُك َك ُّ
����ف ال��� ِّري ِ���ح َ �أ ْغ���� َ���ص���ا َن َر ْوحِ ���هَ���ا
ُت َ
َف��� َت���� ْ���س��� َم��� ُع مِ ������نْ �أَ ْو َت��������ا ِرهَ��������ا ُك������ َّل ِن��� ْغ��� َم��� ِة
َو َي ْ
���ط��� َر ُب مِ ���نْ �أَ� ْ���ص���وَاتِ �أَ ْط��� َي���ا ِرهَ���ا ا َّل�� ِت��ي
ُت��� َغ��� ِّن���ي عَ���لَ���ى ا ْل���عِ���ي���دانِ فِ����ي ُك ِّ
�����ل �أَ ْي���� َك���� ِة
[32ب] َو َك ْم َح َ�سد َْت �أَهْ ُل َّ
ال�ضلاَ لِ َذ ِوي ا ْلهدَى

ُي��� َ��س��ا ِب�� ُق�� ُه فِ��ي ال��� َّ��س�� ْع ِ��ي مِ ���نْ َغ�� ْي�� ِر َو ْق�� َف�� ِة
�����س�� ِّب�� ُح َر َّب ا ْل��� َع��� ْر ِ����ش َوال����د َّْم���� ُع َ���س��ائ ٌِ��ل
ُي َ

ِب��� َم���ا ْام���� َت���� َّد فِ��ي��هَ��ا م���ن ظِ ���َل��اَ لٍ َظ�� ِل��ي��لَ�� ِة
َو َق����اهُ ���� ْم ِب��� َه���ا َح���� َّر ا ْل َ��ج��حِ ��ي ِ��م ال��� ِت���ي ِب�� َه��ا

َف���� َ���س��� َّب��� َح فِ����ي ب ْ���ح��� ِر ال�����دُّ م�����و ِع ِب ُ�����س�� ْب َ��ح�� ِة

���ح��� َّي���اتِ فِ����ي � ُ���س ِّ���م َل ْ��ح َ��ظ�� ِة
عَ����� َق�����ار ُِب َك���ا ْل َ
َوفِ��ي�� َه��ا ِل�� َم��نْ َ�أ ْم��� َ��س��ى عَ��لَ��ى ا ْل�� ُك�� ْف�� ِر عَا ِك ًفا

َف��لَ�� ْو ُغ ْ�صتَ فِ��ي َب ْ��ح�� ِر ا ْل�� َم��دَامِ �� ِع مِ ْثلَ ُه ْم
عَ��لَ��ى ال�����دُّ ِّر لاَ � ْ���س��� َت ْ���خ��� َر ْج���تَ ُك��� َّل َي�� ِت��ي�� َم�� ِة
ال�ص ْب َر فِي الدُّ َجى
َف ُ�س ْب َحا َن َمنْ �أَ ْع َطاهُ ُم َّ

عُ�� ُك��و ًف��ا عَ��لَ��ى َن����ا ِر ال َ��ج��حِ ��ي ِ��م ا ْل�� َع��ظِ ��ي�� َم�� ِة
َو َف���ي��� َه���ا لِ��� َم���نْ �أَ ْم���� َ���س���ى ال��� ِّن��� َف ُ
���اق � ِ���ش��� َع���ا َر ُه

�إِ َذا َم����� َّل�����تِ ا ْل����� ُع����� َّب�����ا ُد مِ �������نْ ُك ِّ
��������ل مِ ���� َّل���� ِة
َو ُ���س�� ْب َ��ح��ا َن َم���نْ �أَ ْع َ
���ط���اهُ ��� ُم ا ْل َ��ج�� َّن�� َة ال�� ِت��ي

ِب����هَ����ا َد َر َك������������ات � َ����ض���� ِّي���� َق ُ
����ج���� ِة
����ات ا ْل���� ْم َ
����ح َّ
َوفِ����ي����هَ����ا ِ ألَ ْر َب���������������ابِ ا ْل�������� ِولاَ َي��������اتِ ُك��� ِّل���هَ���ا

ال ْن���� َع����ا َم فِ��ي ُك ِّ���ل ُغ�� ْر َف�� ِة
ِب��هَ��ا ْاغ�� َت�� َر ُف��وا ْ إِ
�أَ ُت������� ْن�������كِ������� ُرهَ�������ا َو ُ
اهلل عَ������ َّر َف������هَ������ا َل�����هُ����� ْم

ِ����س ُظ�� ْل�� َم�� ِة
�-إِ َذا َظ���لَ��� ُم���وا فِ��ي��هَ��اَ -ح���ن���اد ُ

َو�أَ ْو� َ�����ص�����ا ُف�����هَ�����ا َم����� ْ����ش����هُ����و َر ٌة �أَيَّ � ُ���ش��� ْه��� َر ِة
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ال�س ْحتِ َوا ْل َم ْك ِ�س َوال ِّر�شا
َوفِيهَا ِ ألَهْ ���لِ ُّ
ِ����م (ال������ َّز ُّق������و َم) �أَ ْع َ
�����ظ����� ُم ُغ��� َّ��ص�� ِة
ِب�����أَ ْك���� ِل����ه ِ

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

ال ْج�� َر َو ْاح َت�سِ ْب
َف َراق ِْب َو َ�صا ِب ْر َو ْاغ َن ِم َْ أ
َو َرا ِب ْ
ا�ص ُمتِ
���ط َو َح��ا ِي�� ْد َوا ْذ ُك��� ِر ا ْل�� َم�� ْو َت َو ْ
الَ ْذ َك������ا ِر َوا ْذ ُك����� ْر ُم َ��ح�� َّم��دًا
�����ب عَ��لَ��ى ْ أ
َو َواظِ ْ

َوفِ����ي����هَ����ا َوفِ����ي����هَ����ا ِل��� ْل��� ُم���قِ���ي���مِ ���ي َ���ن دَائِ���� ًم����ا
عَ������������ َذ ٌاب ُم����قِ����ي���� ٌم ل������ ْم ُي������� َو َّق�������تْ ِب����� ُم����� َّد ِة
َو َم������نْ َق�����ا َل �إِ َّن ال��� َّن���ا َر َت�� ْف�� َن��ى ُم َ��خ��ال ٌ
ِ��ف
(الَ� ْ��ش�� َع�� ِر َّي��ةِ)
ِل�� َم��نْ َج���ا َء َع��نْ َ�أ�ْ��ص َ��ح��ا ِب�� َن��ا ْ أ
َف����� َ����س ِّ����د ْد َو َق���������ار ِْب َوا� ْ������س�������أَلِ َ
اهلل عَ���� ْف���� َو ُه

َو� َ�������ص������� ِّل عَ�����لَ����� ْي����� ِه ُك�������� َّل َي����������� ْو ٍم َو َل����� ْي�����لَ����� ِة
َو� َ������ص������ ِّل عَ�����لَ����� ْي����� ِه ُك���� َّل���� َم����ا ُذكِ���������� َر ا� ْ����س���� ُم���� ُه
َو� َ������ص������ ِّل عَ�����لَ����� ْي����� ِه ُك�������� َّل َل����� ْي�����لَ����� ِة ُج���� ْم���� َع���� ِة
َو� َ�����ص����� ِّل عَ����لَ���� ْي���� ِه فِ�����ي � َ����ص��َل�ااَ ت َ
ِ����ك دَائِ���� ًم����ا

َو َت��� ْوفِ���ي��� َق��� ُه َوال���� َّ���ص��� ْب��� َر عِ ���ن��� َد ا ْل�� ُم���ِ��ص��ي�� َب�� ِة
�����ش مِ ����نْ َح����الٍ عَ��لَ�� ْي َ
َولاَ َت ْ��خ َ
��ك َت�� َو َّق�� َف��تْ
��ا���س َت ْ��ح��تَ ا ْل َم�شِ ي َئ ِة
َف�� َم��� ْ��ش ُ��ي َجمي ُع ال�� َّن ِ
َولهلِ ِ فِ�����ي َج�������� ْر ِي ا ْل���� َم���� َق����ا ِدي���� ِر حِ ��� ْك��� َم��� ٌة

ِل�� َت ْ��ح�� َي��ا ِب��ذِ ْك�� ِر ا ْل ُم ْ�ص َط َفى فِ��ي ال َّتحِ َّي ِة
هلل َم������ا لاَ َح َب���������ار ٌِق
عَ�����لَ����� ْي����� ِه � َ�����ص��ل��ا ُة ا ِ
����ح����ب����وبِ َف�������و َق ال��� َّث��� ِن��� َّي��� ِة
َت��� َب���� َّ���س��� َم َك����ا ْل���� َم ْ

عَ����لَ����ى ُك ِّ
�������ل َح�������الٍ مِ ������نْ َر َخ���������ا ٍء َو� ِ�����ش����� َّد ِة
الل����������� ِه َولاَ َت��� ُك���نْ
َف����� َ����س���� ِّل���� ْم ِ َ أل ْح������� َك�������ا ِم ْ ِ إ

الحوا�شي

مقـــاالت

عَ����لَ����ى ُك ِّ
��������ل َت����� ْق�����دِ ي����� ٍر مِ َ
�������ن ا ْل����� َق����� َد ِر َّي����� ِة

.1

��وف َو ُك�� ْت�� ِب�� ِه
َوحِ ����� ْد َع����نْ َم��� َق���الِ ا ْل�� َف�� ْي��لَ ُ�����س ِ
َف��� َم��� ْن���طِ ��� ُق���هُ��� ْم فِ���ي���هَ���ا َق��� ِل���ي��� ُل ال�� َّن��تِ��ي َ��ج�� ِة
َوعَ����� ِّل����� ْم َب��� ِن���ي َ
���ك ال��� َّن ْ���ح��� َو َف��� ْه��� َو ُي��عِ��ي�� ُن��هُ�� ْم
عَ����لَ����ى َف���� ْه ِ����م َت��� ْف���� ِ���س���ي���رٍ َوفِ����� ْق����� ٍه َو� ُ���س��� َّن��� ِة

.2

َودَا ِر مِ َ���ن ا ْل��جِ ��ي�� َرانِ َم���نْ َرا َح َو ْاغ��� َت���دَى
ال ِذ َّي���������� ِة
���ح��� َي���ا فِ���ي���هِ��� ْم َك���ثِ���ي��� ُر ْ َ أ
َق��� ِل���ي��� ُل ال َ
[�33أ] َف����َل���ااَ ُب���� َّد ِ �إ َّم������ا �أَ ْن َي���� ُ���س��� ُّر َك َن�� ْق�� ُل�� ُه
َ (((7
� َ���س��� ِري��� ًع���ا َو�إِلاَّ َم����� ْو َت����� ٌة � َ���ش��� ُّر مِ ����ي����ت���� ِة
َف�����إِ ِّن����ي َو َم������نْ َط َ
�����اف ا ْل َ��ح��ج��ي�� ُج ِب�� َب�� ْي�� ِت�� ِه
ُم���ق���ي��� ٌم ِب�����أَهْ ���� ِل����ي مِ ���� ْن���� ُه فِ����ي دَا ِر ُغ���� ْر َب���� ِة
ال َّي�������������ا ُم � ِ�����ص����� ْر َن َل��� َي���الِ��� ًي���ا
عَ����لَ����ى �أَ َّن�����هَ�����ا ْ َأ
ُح����ب����ا َل����ى َي������ ِل������ ْد َن الآَ َن ُك������ َّل عَ���جِ ���ي��� َب��� ِة

.3
.4
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راج��ع ترجمة اب��ن �أب��ي حجلة المت�ضمنة حياته
و�آث�����اره وال��درا���س��ة الفنية ف��ي م��ق��دم��ة دي��وان��ه
بتحقيقنا �ص ،55 -13ط جامعة �أبي بكر بلقائد،
تلم�سان بالجزائر �سنة 2011م.
راجع ترجمة ابن الفار�ض في الدرا�سات الكثيرة
التي كتبت عنه ومنها :عمر ابن الفار�ض لمي�شال
غريب ،ط مكتبة الحياة ،بيروت 1965م ،وابن
الفار�ض والحب الإلهي واب��ن الفار�ض �سلطان
العا�شقين :لم�صطفى محمد حلمي ط 2دار
المعارف بم�صر 1985م ،وتائية اب��ن الفار�ض
الكبرى و�شروحها في العربية تحقيق ودرا�سة
د.ع��ب��د ال��خ��ال��ق محمود عبدالخالق ط .عين
للدرا�سات والبحوث القاهرة  2009في � 430ص،
و�شعر عمر بن الفار�ض في فن ال�شعر ال�صوفي
لعاطف جودة ن�صر ،وحقق ديوانه فوزي عطوي،
ط ال�شركة اللبنانية ،بيروت 1969م ،وحققه
أي�ضا �إبراهيم ال�سامرائي ط دار الفكر عمان،
� ً
1985م.
غيث العار�ض �ص.27
غيث العار�ض �ص.28
�آفاق الثقافة والتراث

.5
.6
.7
.8
.9

.10

.11

.12
.13
.14
.15
.16

غيث العار�ض �ص.29
راجع :اليواقيت والجواهر لل�شعراني� ،ص.7
غيث العار�ض �ص .169
غيث العار�ض �ص.126
ورد ذلك �ضمن المحا�ضرة التي قدمها د محمد
الطبراني في المنتدى الإ�سالمي بال�شارقة عن
التراث المخطوط لأبي جعفر بن الزيات الكالعي
يوم ال�سبت 2014 /4 /12م.
ابن الفار�ض والحب الإلهي د .م�صطفى محمد
حلمي ط  2دار ال��م��ع��ارف بم�صر 1985م في
���437ص ،والكتاب مق�سم �إلى ثالثة كتب الأول:
ابن الفار�ض وت�صوفه في تمهيد و�أربعة ف�صول:
�سيرته ،وحياته ال�صوفية ،و�آثاره ،وبين خ�صومه
و�أن�صاره .والثاني :حب ابن الفار�ض و�أط��واره
في تمهيد وف�صلين :بين الحب الإن�ساني والحب
الإلهي ،و�أط��وار الحب الإلهي .والثالث :المنازع
الفل�سفية في حبه في تمهيد و�أربعة ف�صول :الحب
والمعرفة ،الحب وال��وح��دة ،الحب والقطبية،
الحب ووح��دة الأدي���ان .الخاتمة لنتائج البحث
وم�صادر وقيمة مذهبه.
ت��ائ��ي��ة اب���ن ال��ف��ار���ض ال��ك��ب��رى و���ش��روح��ه��ا في
العربية تحقيق ودرا�سة د.عبد الخالق محمود
ع��ب��دال��خ��ال��ق ط .ع��ي��ن ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث
القاهرة 2009م في � 430ص .والكتاب في خم�سة
�أب���واب :الأول :في ف�صلين  -1حياته وع�صره
 -2ال��دي��وان ومكانة التائية والتائية الكبرى.
والباب الثاني في ثالثة ف�صول� -1 :شروح التائية
 -2الن�ص الكامل للتائية� -3 ،شرح موحد للتائية.
والباب الثالث في ف�صلين -1 :مو�ضوع التائية -2
م�ضمون التائية ،والباب الرابع :مقومات التائية
وخ�صائ�صها وهي -1 :ال�صدق الفني  -2الرمز
 -3العن�صر الق�ص�صي  -4ال�صياغة الفنية -5
ال�صورة ال�شعرية  -6الثقافة الإ�سالمية.
ابن الفار�ض والحب الإلهي �ص.84- 83
ابن الفار�ض والحب الإلهي �ص.84
اب��ن ال��ف��ار���ض وال��ح��ب الإل��ه��ي ����ص ،86وو�صف
الديوان ورد في مقدمة غيث العار�ض �ص.27
ابن الفار�ض والحب الإلهي �ص.89
اب���ن ال��ف��ار���ض وال���ح���ب الإل���ه���ي ������ص،97 -96
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

.25

وال�شرحان المطبوعان للفرغاني والكا�شاني،
وذك��ر كذلك �سبعة �شروح لق�صيدته الخمرية
الميمية �ص.102 -100
راج���ع ك�شف ال��ظ��ن��ون  ،266/1ع��ن تائية ابن
الفار�ض الكبرى و�شروحها �ص.90
تائية ابن الفار�ض الكبرى و�شروحها �ص.93 -91
ابن الفار�ض والحب الإلهي �ص.109 -108
تائية ابن الفار�ض الكبرى و�شروحها �ص -259
.293
ترجمته في الأعالم .300/5
اقتبا�سه و�إيراده لن�صو�ص ابن الفار�ض والغزالي
نبهنا عليه في الهام�شين  66و.68
ديوان ابن الفار�ض �ص ،46وهو من الطويل.
ِ
الما�ضي ُة التي �أَنـْ َ�ضتها
الح ْر ُف من الإبل :ال َّن ِجيبة
َ
الأَ���س��ف��ار� ،شبهت بحرف ال�سيف ف��ي م�ضائها
ونجائها ِ
ال�صل َْبةُ،
ود َّقتها ،وقيل :هي ّ
ال�ض ِامر ُة ُّ
و�صالبتها.
�شبهت بحرف الجبل ف��ي ِ�ش َّدتها َ
[ل�سان العرب].
في الأ�صل (حرفا) ال ي�ستقيم بها ال��وزن ،وفي
الن�سخة المغربية (ح��رف��اء) .وال� ِ�ح� ُّ�ق ،بِالك�سرِ
ِ
الداخ َل ُة في الراب َِع ِة ،وقد َح َّق ْت َت ِح ُّق
من الإِ ِب��لِ :
ِ
ِ
ِ
ِح َّق ًة ِ
وح� ًّق��ا ،بك�سرِ هما ،وه��ي ح� ٌّ�ق وح� َّق�ةٌ ،ب ِّي َن ُة
ِ
ظير لها[ ..،القامو�س
الح َّق ِة ،بالك�سر � ً
أي�ضا ،وال َن َ

المحيط].
 .26ال�سماوة بفتح �أول��ه� ،إنما �سميت ال�سماوة لأنها
�أر����ض م�ستوية ال حجر ب��ه��ا ،وال�����س��م��اوة م��اءة
بالبادية وك��ان��ت �أم النعمان �سميت بها فكان
ا�سمها «ماء» ،ف�سمتها العرب ماء ال�سماء[ ،معجم
البلدان  .]345/3وال�سماوة مو�ضع معروف في
جنوب ال��ع��راق .و�أي��ل��ة مدينة على �ساحل بحر
القلزم (الأحمر) مما يلي ال�شام ،وقيل هي �آخر
الحجاز و�أول ال�شام ،قال �أب��و زي��د� :أيلة مدينة
�صغيرة عامرة بها زرع ي�سير ،وهي مدينة لليهود
حرم اهلل عليهم �صيد ال�سمك يوم ال�سبت،
الذين ّ
[معجم البلدان .]292/1
الن
 .27تقال للطلح .قال اللـيث :الطَّ ل ُْـح
�شجر �أُ ِّم َغ ْي َ
ُ
وو�صفه بهذه ال�صفة[ ،ل�سان العرب ،مادة طلح].

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

.35
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.36
.37

.38

.39
.40

.41

ال�سر
في الن�سخة المغربية (وك��م َج َذ َب ْت ِني ِفي ِّ
ال�ص َبا).
�أَ ْن ِ�س َم ُة َّ
في الن�سخة المغربية (تقللها بالورد.) ..
في العجز اقتبا�س من الحديث ال�شريف“ :حفت
الجنة بالمكاره ،وحفت النار بال�شهوات” �صحيح
م�سلم ،حديث رقم.2822 :
لم يحذف حرف العلة في (�أرى) بلم ل�ضرورة
الوزن ال�شعرية.
لم يحذف حرف العلة في (�أنادي) بلم ل�ضرورة
الوزن ال�شعرية.
قطعت همزة ابني وابنتي و�إن كانت و�صلة ل�ضرورة
الوزن ال�شعرية.
محمد بن علي بن مقلة� ،أبو علي (ت 328 :هـ):
وزير ،من ال�شعراء الأدباء ،ي�ضرب المثل بح�سن
خطه[ .الأعالم .]273/6
في الأ�صل( :نقى الخد )...وال�صواب من الن�سخة
المغربية ،وفي الن�سخة المغربية (...خمرت).

.42
.43
.44

.45

.46

ال�س ْر ُو:
ال�ص ّحاح
�شجر معروف ،الواحدة َ�س ْر َو ٌةّ [ .
ٌ
َ
في اللغة ،مادة �سرو].
الأثافي :هي الحجارة التي تن�صب وتجعل القدر
عليها ،وثفى القدر و�أثفاها جعلها على الأثافي،
وي��ق��ال :رم��اه اهلل بثالثة الأث��اف��ي ،و�أ�صلها �أن
الرجل �إذا وجد �أثفيتين لقدره ولم يجد الثالثة
جعل ركن الجبل ثالثة الأثفيتين[ .ل�سان العرب:
مادة �أثف]ِ .
وخيالنٍ جمع الخال الذي يكون في
الج�سد[ .ال�صحاح في اللغة :مادة خيل].
َ
جر ُة:
في الن�سخة المغربية (جئنا ال�سماوات)َ .
الم ّ
باب ال�سماء وهي البيا�ض المعتر�ض في ال�سماء،
البيا�ض ال��م��ع��روف[ .ل�سان ال��ع��رب :م��ادة
وه��و
ُ
جرر].
في الن�سخة المغربية (عهد).
�ض
في عجز البيت �إ�شارة �إلى الحديث�( :أَ َّن َب ْع َ
�أَ ْ�ص َح ِ
�الَ :يا
اب ال َّنب ِِّي َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َق� َ
َال :قُولُوا ب ِْ�س ِم
ا�س َتل َْم َنا ق َ
َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ كَ ْي َف َنقُولُ � َإذا ْ
َ
ُ
للهَّ
إيمانًا ِب َاللهَّ ِ َو َت ْ�ص ِدي ًقا ب َِما َج َاء بِهِ
اللهَّ ِ َو َا �أ ْك َب ُر � َ
ُم َح َّم ٌد) �أخرجه ال�شافعي في الأم .255/2
في عجز البيت �إ�شارة �إلى الحديث في و�صف ماء

.47
.48
.49

.50
.51
.52
.53

.54

زمزم «زمزم طعام طعم و�شفاء �سقم» المطالب
العالية البن حجر الع�سقالني .66/2
�شُ بِيكَ ة :ا�سم مو�ضع معروف بمكة ،وهو قريب من
الحرم المكي.
في الأ���ص��ل (� َ��س� ِ
�اق� َ�ه��ا) ،وال�صواب من الن�سخة
المغربية.
في الن�سخة المغربية (ت��ه��واه) ،ول��م ت��رب من
الريبة �أي :لم تكذب .وفي ال�شطر الثاني اقتبا�س
من �شعر الكميت ،ديوانه �ص ،516ت :د .محمد
نبيل طريفي ،ط 1دار �صادر ،بيروت 2000م.
بطن مح�سر ب�ضم الميم وفتح الحاء وت�شديد
ال�سين وك�سرها ،هو وادي المزدلفة وفي كتاب
م�سلم �أنه من منى ،وفي الحديث المزدلفة كلها
موقف �أال وادي مح�سر[ .معجم البلدان .]449/1
الخيف الوادي وخيف بني كنانة بمنى ،نزله ر�سول
اهلل  ،ومنه �سمي م�سجد الخيف[ .معجم
البلدان .]449/1
في الن�سخة المغربية (النبوية).
في الن�سخة المغربية (عودة).
��ي بالح�صى ال�صغار
َ
ال��خ ْ��ذف ب��ال��خ��اء ،ال� َّ��ر ْم� ُ
َ
ب�أَطْ راف الأ�صابع .يقالَ :خ َذ َفه بالح�صى خذ ًفا.
[ل�سان العرب].
في الن�سخة المغربية (فري�ضة).
في الن�سخة المغربية (ف�سرنا).
اقتبا�س من �شعر كثير عزة ،ديوانه �ص ،99جمع
و�شرح د� .إح�سان عبا�س ،ط دار الثقافة ،بيروت
1971م.
بطن مر :بفتح الميم وت�شديد الراء ،من نواحي
مكة ،عنده يجتمع وادي النخلتين في�صيران واد ًيا
واحدا[ .معجم البلدان .]449/1
ً
ال�صفراءٍ :
واد من ناحية المدينة وهو كثير النخل
وال��زرع والخير ،في طريق الحاج و�سلكه ر�سول

اهلل  غير مرة ،وبينه وبين بدر مرحلة[ .معجم
البلدان.]412/3 :
 .55في الن�سخة المغربية (فيه).
 .56الزرقا :العين الزرقاء هي العين التي ي�شرب منها
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�أهل المدينة ،وقد �أج��رى هذه العين م��روان بن
الحكم ب�أمر من معاوية ،وكان مروان واليا على
المدينة عام  51هـ تقري ًبا.
قبا بال�ضم و�أ�صله ا�سم بئر عرفت القرية بها،
وهي م�ساكن بني عمرو بن عوف من الأن�صار،...
هاجر ر�سول اهلل  وورد قباء و�صلى بهم فيه.
[معجم البلدان .]301/4
في الن�سخة المغربية (نف�سي).
الإ�شارة �إلى �سورتي الن�صر والم�سد.
الإ���ش��ارة �إل��ى الحديث ال�شريف «م��ا بين بيتي
ومنبري رو�ضة من ريا�ض الجنة».
وم ْعظَ ُمه .وكَ َّب ُة ال َّنارِ :
الكَ َّبة ،بِا ْل َف ْت ِح�ِ :ش َّدة َّ
ال�ش ْي ِء ُ
َ�ص ْد َم ُتها.
اقتبا�س من حديث (�أ�صحابي كالنجوم ،ب�أيهم
اقتديتم اهتديتم) ،جامع بيان العلم البن عبد
البر  ،91/2والإحكام البن حزم .28/6
في الن�سخة المغربية (الأذنين).
في الن�سخة المغربية (�آيات ن�صر).
الج َّبة
الخر�ص�ِ :س ُ
الر ْمح ،وقيل :هو ما على ُ
نان ُّ
ال�سنان ،وق��ي��ل :ه��و ال� ُّ�ر ْم��ح نف�سه[ .ل�سان
م��ن ِّ
العرب].
الإ���ش��ارة �إل���ى الحديث ال�شريف ف��ي ال�شفاعة
الكبرى.
في الن�سخة المغربية (وي�شهد لي).
ال ُب ُّد :بيت فيه �أَ�صنام وت�صاوير ،قال ابن دريد:
ال ُب ُّد ال�صنم نف�سه الذي يعبد.
الأبيات من (يراها �أمامي� ...إلى فلوال حجاب)...
وعددها  25بي ًتا البن الفار�ض في ديوانه (-149
،716 ،649 -647 ،459 ،218 ،216 ،263 ،154
-740 ،736 ،735 ،733 ،732 ،721 ،719 ،717
.)743
اب��ن دحية الكلبي عمر بن الح�سن بن علي بن
محمد� ،أب��و الخطاب ،اب��ن دحية الكلبي (ت:
633هـ)� :أديب ،م�ؤرخ ،حافظ للحديث ،من �أهل
�سبتة بالأندل�س .م��ن ت�صانيفه :المطرب من
�أ�شعار �أهل المغرب[ .الأعالم .]44/5
الأبيات من ( َت َجل َّْي َت ِم ِّني ِف َّي� ...إلى َف�أَ ْخ َر ْج َت ِني
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.75
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.77
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َع ِّني ِب ��إِ ْد َخ��الِ  )...وعددها � 6أبيات لأبي حامد
الغزالي في ديوانه بتحقيقنا ط 1ق�سم العقيدة
والفكر الإ�سالمي� ،أكاديمية الدرا�سات الإ�سالمية
بجامعة ماليا 2009م� ،ص.33 ،30
الف�صو�ص :عنوان كتاب من م�ؤلفات ابن عربي.
أي�ضا عنوان كتاب من م�ؤلفات
الفتوحات :وهو � ً
ابن عربي.
عبد الحق ب��ن �إب��راه��ي��م ب��ن ن�صر اب��ن �سبعين
الإ�شبيلي المر�سي الرقوطي (ت669 :ه��ـ) :من
زهاد الفال�سفة ،ومن القائلين بوحدة الوجود.
در�س العربية والآداب ،وانتقل �إلى �سبتة ،وحج،
وا�شتهر �أمره .من م�ؤلفاته ر�سائل ابن �سبعين ط،
ور�سالة الن�صيحة طبع �صحيفة المعهد الم�صري
البد وكتاب
بمدريد ،م ،4في �45ص ،و�صنف كتاب ّ
اللهو ،و�أ�سرار الحكمة الم�شرقية خ ،وغير ذلك.
وك ّفره كثير من النا�س ،له مريدون و�أتباع يعرفون
بال�سبعينية[ .الأعالم.]280/3 ،
محمد بن علي بن �أحلى (ت645 :هـ) :من �أمراء
الأندل�س ،ت�أمر في لورقة منتقال من الدرا�سة �إلى
الريا�سة .وكان من علماء الكالم ،وله فيه ت�آليف.
ولما احتل الروم مر�سية �سنة  640هـ قاومهم ابن
�أحلى ،فق�صدوه بال�شر ،ف�سالمهم ،وتوفي في مقر
�إمارته[ .الأعالم .]282 /6
محمد بن �سوار بن �إ�سرائيل بن الخ�ضر� ،أبو
المعالي ،نجم الدين ال�شيباني (ت677 :ه��ـ):
�شاعر غ��زل مولده ووف��ات��ه في دم�شق ،ت�صوف
وحذا في بع�ض �شعره حذو ابن الفار�ض ،وطاف
البالد ،ومدح الر�ؤ�ساء والق�ضاة وغيرهم ،وعلت
�شهرته .له (ديوان �شعر  -خ)[ .الأعالم .]153/6
�سليمان بن علي بن عبد اهلل الكومي التلم�ساني،
عفيف الدين (ت690 :ه���ـ)� :شاعر ،من قبيلة
كومة تنقل في بالد الروم و�سكن دم�شق ،فبا�شر
فيها بع�ض الأعمال .وكان يت�صوف ويتبع طريقة
ابن العربي في �أقواله و�أفعاله .واتهمه فريق برقة
الدين والميل �إلى مذهب الن�صيرية .و�صنف كتبا
كثيرة ،منها� :شرح مواقف النفري ط ،و�شرح
الف�صو�ص ،و�شرح منازل ال�سائرين للهروي،
و���ش��ع��ره م��ج��م��وع ف��ي دي����وان ط ،واب��ن��ه ال�شاب
الظريف �أ�شعر منه[ .الأعالم .]130/3
في الن�سخة المغربية (و�إما).

َت ُ
ائية ابن
�أبي حَ جَ َلة
التلم�ساني
ت776هـ
في معار�ضة
تائية ابن
ِ
ار�ض
ال َف ِ
ت632هـ

الم�صــادر والمراجع
-

-

-

ابن الفار�ض والحب الإلهي :د .م�صطفى محمد
حلمي ،ط 2دار المعارف بم�صر 1985م.
تائية ابن الفار�ض الكبرى و�شروحها في العربية،
تحقيق ودرا���س��ة د .عبد الخالق محمود عبد
الخالق  ،ط .عين للدرا�سات والبحوث ،القاهرة،
2009م.
الأع�لام :خير الدين الزركلي ،ط  15دار العلم
للماليين ،بيروت 2002م.
جامع بيان العلم وف�ضله :ابن عبد البر القرطبي،
ط دار الكتب العلمية ،بيروت 1989م.
دي���وان اب��ن �أب���ي حجلة التلم�ساني :ط جامعة

-

بلقائد ،تلم�سان2011 ،م.
دي��وان اب��ن الفار�ض :ط 3دار ���ص��ادر ،بيروت،
2008م.
ديوان كثير عزة :جمع و�شرح د� .إح�سان عبا�س،
ط دار الثقافة ،بيروت 1971م.
�شعر الكميت :د .محمد نبيل طريفي ،ط 1دار
�صادر ،بيروت 2000م.
ال�ص ّحاح في اللغة� :أبو ن�صر �إ�سماعيل الجوهري.
ّ
ل�سان ال��ع��رب :اب��ن منظور الم�صري ،ط 1دار
�صادر ،بيروت.
معجم البلدان :ياقوت الحموي ،تحقيق فريد عبد
العزيز ،ط 1دار الكتب العلمية ،بيروت1990 ،م.

مقـــاالت
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التبادل الح�ضاري
بين ح�ضرموت وموانئ الخليج العربي
�أ .محمد علوي عبد الرحمن باهارون

باحث بدار الحامي للدرا�سات والن�شر  -ح�ضرموت  -اليمن
مقدمة

الحمد هلل رب العالمين القائل( :وجعلناكم �شعو ًبا وقبائل لتعارفوا) وال�صالة وال�سالم على
�سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين� .أما بعد:
ف�إن التبادل الح�ضاري والتاريخ الم�شترك بين موانئ ح�ضرموت وموانئ الخليج العربي
قديم ج ًدا وموغ ً
ال في القدم ،وال�سبب الرئي�س في توثيق تلك العالقات الح�ضارية التاريخية
هي مهنة المالحة البحرية ،والأ�سفار في حو�ض المحيط الهندي والخليج العربي ،وعبر �أمواج
البحر المتالطمة تالقت ال�شعوب وتبادلت المعارف وتالقحت الثقافات و�شكلت قا�س ًما م�شتر ًكا
فيما بينها.
وق ��د ا��ش�ت�ه��ر ال�ح���ض��ارم��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ون عبر
ع�صور التاريخ بن�شاطهم المالحي المجيد الحافل
بالمغامرات والبطوالت البحرية ،ولعل من �أبرزها
موقفهم في وج��ه ال�غ��زاة البرتغاليين في القرن
العا�شر الجري ال�ساد�س ع�شر الميالدي ،الذين
عاثوا ف�سا ًدا في موانئ الخليج وح�ضرموت ،ولكن
�أولئك الأبطال لم يقفوا مكتوفي الأيدي فقد ت�صدوا
لهم ب�أ�سلحتهم الب�سيطة وبكل ما ا�ستطاعوه من قوة
محامون عن ممتلكاتهم وحرماتهم حتى دح��روا
�أولئك الأع��داء وابقوا ميدانهم البحري �آمنًا �إال
ما ي�أتي من ق��وة طبيعية كالعوا�صف والطوافات
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وغيرها التي لي�س القدرة على دفعها ،ويقول الم�ؤرخ
محمد عبد القادر بامطرف عن دور بحارة ميناء
الحامي بح�ضرموت في مواجهة البرتغاليين�« :أما
ما قاموا به �أي��ام ا�شتداد الوط�أة البرتغالية على
موانئ جنوب اليمن فهو دور م�شرف؛ حيث كانوا
يمثلون الجزء الأكبر من بحارة ال�سفن ال�شراعية،
والتي تناو�ش القرا�صنة البرتغاليين و�أهل الحامي
هم الذين �شاركوا في نقل النجدة الع�سكرية التي
بعث بها ال�سلطان محمد بن عبد اهلل الكثيري حاكم
ح�ضرموت �إلى الأمير مرجان الظافري لال�شتراك
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ع��دن �ضد ال�غ��زو البرتغالي �سنة

التبادل
الح�ضاري
بين
ح�ضرموت
وموانئ
الخليج
العربي

بالدرا�سة واالهتمام ،وقد اهتمت دول��ة الإم��ارات
العربية المتحدة بالربان المعلم ابن ماجد ون�شر
ت��راث��ه وع�ق��دت بع�ض ال �ن��دوات ع��ن حياته و�آث��اره
العلمية ،ومنها (الندوة العلمية لإحياء تراث ابن
ماجد) التي نظمها اتحاد كتاب و�أدباء الإمارات في
يناير 1989م ،وذلك جهد ي�شكر عليه .ولكننا نريد
مزيدا من االهتمام لإب��راز تلك القامات العلمية
ً
التي ربما و�ضع البع�ض تحتها خط �أحمر وروجوا
لتلك الفرية التي �ألحقت بالمعلم ال�صالح �أحمد بن
ماجد من �إر�شاده لفا�سكو دي جاما والبرتغاليين
من �أفريقيا �إل��ى الهند ،وقد ت�صدى لهذه الفرية
بع�ض الباحثين وفي مقدمتهم الدكتور �سلطان بن
محمد القا�سمي حاكم �إم��ارة ال�شارقة في كتابه
(بيان للم�ؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد) بما
ال مزيد فيه عن القول و�أو�ضح فيه بالن�ص الوا�ضح
 وم��ن كتب البرتغاليين �أنف�سهم � -أن المر�شدلأ�سطول فا�سكوا ديجاما هو رجل م�سيحي يدعى
غجراتي من �إح��دى الطوائف الهندو�سية وا�سمه
كاناكا كما جاء ذلك في كتاب رحلة يوميات دي
غاما للباحث الفرن�سي غبرييل ف �ي��ران (((،ولكن
�شهرة العرب المالحية �ألحقت بهم تلك التهمة
الزائفة ،وهم منها براء براءة الذئب من قمي�ص
يو�سف.

922ه �ـ 1516-م ،ورغ��م الأخ�ط��ار المدمرة التي
تعر�ضوا لها على �أيدي القرا�صنة البرتغاليين ثم
الهولنديين ،ظ��ل �أه��ل الحامي يجوبون البحار
ب�سفنهم ال�شراعية في خليج البنغالي �إل��ى خليج
ال�سوي�س ،ومن م�شارف ناتال بجنوب �إفريقيا �إلى
ميناء الب�صرة .وبذلك �أبقوا الخط المالحي ال�شهير
مفتوحا
المعروف بخط م�سقط -ال�شحر -المخاء
ً
للتجارة بين جنوب بالد العرب والعالم الخارجي...
وذلك �شرف �سجله لهم التاريخ دون غيرهم .لقد
تعر�ض �أه��ل الحامي للقتل والإغ� ��راق والإح ��راق
واالختطاف واال�سترقاق على �أي��دي البرتغاليين،
ولكن لم تلن لهم قناة وفيهم قال ال�شاعر ال�شعبي
�سالمين بن عمر بن م�سلم ال�شحري:
ابن م�سلم قال بالناظور خايل �ساعية
ن�����ت�����خ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ت م������������ن زن�������ج�������ب�������ار
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و�سطها �شبان ذي ما يح�سبون التالية
(((

ي�����ط�����ع�����م�����ون ال����ح����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ل����و ق��������������ار

من منا ال يعرف ال�شيخين الجليلين المعلم
�أح �م��د ب��ن م��اج��د ال�ج�ل�ف��اري الخليجي ،والمعلم
�سليمان بن �أحمد المهري الح�ضرمي ،اللذان وثقا
لنا ذلك التبادل الح�ضاري العلمي بين المنطقتين
بما و��ض�ع��اه م��ن م�صنفات بحرية وفلكية �سار
على هديها �أجدادنا الح�ضارمة والخليجيون في
رحالتهم المالحية ال�شهيرة ،ثم تلقفتها �أي��دي
الأورب �ي �ي��ن ،وا��س�ت�ف��اد منها ال �غ��رب واه�ت�م��وا بها
اهتماما كبي ًرا ،ونحن العرب �أحفادهم جهلناها
ً
وتجاهلناه وللأ�سف ،وا�ستطاع الغرب �أن يتقدم
في علوم المالحة والفلك على ح�ساب �أج��دادن��ا
وبجهودهم العلمية فنبغوا في العلوم ،وبخا�صة في
المالحة البحرية والفلك الريا�ضي.

ل�ق��د ا��س�ت�م��ر ال�ت��وا��ص��ل ب�ي��ن م�لاح��ي الخليج
وح�ضرموت في رحالتهم �إلى �شرق �إفريقيا والهند
م�ستر�شدين وم�ستفيدين من بع�ضهم البع�ض ،ولم
يكن ذل��ك التبادل في الجانب المالحي البحري
فح�سب ،بل تعداه �إلى الجانب العلمي واالجتماعي
والثقافي وال�سيا�سي كما �سنتحدث عنه ،و�سنركز
حديثنا في هذه الدرا�سة المخت�صرة على التبادل
الح�ضاري بين ح�ضرموت وبين عمان والإم��ارات
العربية المتحدة والكويت.

لقد ترك لنا الربانان ابن ماجد والمهري ثروة
ثمينة م��ن الكتب والمنظومات العلمية ،جديرة
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•� ً
أوال  -عالقة ح�ضرموت ب�سلطنة عمان:

�أما عن عالقة ح�ضرموت ب�سلطنة عمان وموانئها
المتعددة ( م�سقط � -صحار� -صور  -مرباط -
�صاللة  -ري�سوت) فهي عالقة متينة متعددة الجوانب
مالحية واجتماعية وعلمية و�سلطانية وخيرية.
وبحكم قرب الرقعة الجغرافية بين ح�ضرموت
وعمان ،فقد انتقلت بع�ض القبائل الح�ضرمية �إلى
عمان و�سكنت ب�إقليم ظفار وتربعت فيها منا�صب
علمية و�سيا�سية؛ وذلك ب�سبب الأو�ضاع التي مرت
بها ح�ضرموت مثل فتنة عثمان الزنجيلي الذي غزا
ح�ضرموت �سنة 575هـ (1139م) وقام بقتل العلماء،
ومن تلك الأ�سر الح�ضرمية �آل ال�سبتي فقهاء وق�ضاة
مدينة ال�شحر ,فقد تديروا مرباط ثم ظفار ,منهم
�أبو العبا�س احمد بن محمد بن يحيى ال�سبتي الذي
انتقل بعد ذل��ك �إل��ى ال�شحر وتولى الق�ضاء بها،
ومنهم العالمة ال�شيخ محمد ب��ن علي ب��ن علوي
باعلوي الح�سيني من علماء مدينة تريم كان يتردد
على مدينة مرباط للدعوة �إلى اهلل والتجارة ,وقد
انت�شرت علومه بجهات اليمن وح�ضرموت وظفار
انت�شا ًرا عظي ًما ,وكانت القوافل ت�سير من تريم �إلى
مرباط في خفارته,ويمكث بمرباط عدة �أ�شهر من
العام ثم يعود �إلى مدينة تريم ,وكان هذا د�أبه حتى
في �أواخ��ر �أي��ام حياته ا�ستقر بها �إل��ى وفاته �سنة
556هـ (1160م) ,وا�شتهر ب�صاحب مرباط وبالولي
ابن علي وما زال بيته ومقا مه معروفًا �إلى اليوم في
مدينة مرباط.

بيت و�ضريح الإمام �صاحب مرباط
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وم��ن الأ�سر العمانية التي توطنت ح�ضرموت
�آل �أبي الحب ،الذين توطنوا مدينة تريم و�أ�صلهم
من �سكان ظفار ,منهم العالمة عمر بن �أبي الحب
الم�شارك في ق�ضاء ظفار ,والعالمة محمد بن احمد
ابن �أبي الحب التريمي المتوفى 611هـ (1214م).
وقد تولى الق�ضاء ال�شافعي في �سلطنة عمان
في كل متن واليتي �صور وظفار العديد من العلماء
والفقهاء الح�ضارمة منذ ال�ق��رن ال�ح��ادي ع�شر
الهجري �إل��ى عهد ال�سلطان �سعيد بن تيمور في
الن�صف الثاني من القرن الرابع ع�شر من �أبرزهم:
• ال�شيخ العالمة عمر بن عبد الرحيم بارجا
من علماء مدينة �سيون ب��وادي ح�ضرموت في
منت�صف القرن الحادي ع�شر الهجري ،انتقل
�إلى ظفار وتولى الق�ضاء ال�شافعي بها في �أيام
حكم �آل كثير في عهد ال�سلطان جعفر بن عبد
اهلل الكثيري.
• ال�سيد العالمة �أحمد بن علوي بن ح�سن عيديد
من علماء مدينة الحامي ب�ساحل ح�ضرموت
انتقل �إلى ظفار �سنة 1307ه �ـ ،وتولى الق�ضاء
بطلب من ال�سلطان ال�سيد في�صل بن تركي،
ومكث في الق�ضاء �إلى حكم ال�سلطان تيمور بن
خا�صا له في جميع
في�صل الذي جعله م�ست�شا ًرا ً
ق�ضاياه حتى توفي عام 1337هـ ،والزال �أحفاده
ب�سلطنة عمان في كل من م�سقط وظفار ،من
�أبرزهم ال�سيد ال�سفير محمد بن عمر بن �أحمد
عيديد عمل في وزارة الخارجية �سفي ًرا ل�سلطنة
عمان في �سوي�سرا وبروناي دار ال�سالم وملحقًا
ثقاف ًيا في وا�شنطن حتى تقاعده عام 2006م.
• العالمة الفقيه �سعيد بن �أحمد لحمدي تولى
الق�ضاء بظفار في عهد ال�سلطان �سعيد بن تيمور
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في حوالي عام 1345هـ.

البحرية �إلى �شراء ال�سفن �إلى نقل ب�ضائع �سالطين
عمان وخدمتهم المتفانية ،وهي جوانب يطول بنا
الحديث في الخو�ض فيها ،و�سنذكر بع�ضها ب�شيء
من االقت�ضاب:

�أما في مجال العالقة االجتماعية الخيرية ،فقد
تردد على ح�ضرموت الكثير من العمانيين ،و�شارك
بع�ضهم في بناء الم�ساجد ووقف الأوقاف الخيرية
عليها ومنهم:

ففي القرن الثالث ع�شر الهجري كان الربان
الفلكي �سعيد بن �سالم باطايع  -المولود في ميناء
الحامي � -أحد موانئ ح�ضرموت � -سنة 1180هـ
(1766م) والمتوفى �سنة 1273ه �ـ (1856م) ،-
ي��رت��اد ب�سفينته ال�شراعية م��ن ح�ضرموت �إل��ى
م�سقط ،وي�ح�م��ل ع�ل��ى ظ�ه��ره��ا �شحنات التمور
قا�صدا بها ميناء المخاء الذي كان مرك ًزا تجار ًيا
ً
مزدهرا في تلك الفترة ،وقد �أرخ لنا تلك العالقة
الحميمة في رحلته البحرية ال�شهيرة التي �أبحر
بها �سنة 1220ه� �ـ (1805م) ،وق��ام بنظمها في
منظومة �شعرية باللهجة البحرية الجنوبية� ،سارت
بها الركبان وتداولها النواخذة والربابنة في موانئ
جنوب الجزيرة العربية ،يقول فيها:

 ال�شيخ �سلطان بن �صالح الهاجري ال��ذي قامبتجديد م�سجد الجامع ببلدة الحامي القديمة
ف��ي �سنة 1229ه � �ـ ،و�أوق���ف عليه ال�ع��دي��د من
الأرا�ضي الزراعية.
 المر�أة المح�سنة حليمة بن حاجي الزرافي من�سكان م�سقط ،وفدت �إلى ميناء الحامي ،و�سعت
�إلى تجديد م�سجد ال�سيد محمد بن هارون جمل
الليل ،وقفت عليها بع�ض المزارع منها مزرعة
الظاهرة(((.

مقـــاالت

م��ن تحت �صيرة الفلك ق��د ج��د �سيره
رب�����ه خ���ب���ي���ره ي���ن���ظ���ره ب��ال��ع��ي��ن ال��ع��ن��ي��ة
ه�����ذي م�������ص���ي���ره ف��ي��ه��ا ج���ب���ـ���ـ���ال ك��ب��ي��رة
وه�����ـ�����ي ج������زي������رة م���ق���ط���ع���ة م�������س���ت���وي���ة
و�أودع فيها ال�م�ع��ارف والمعلومات البحرية
والفلكية والتاريخية والأدبية ،بل وال�سيا�سية فمن
يحدثنا عن بع�ض الأمور ال�سيا�سية في �سلطنة عمان
بقوله:

�صورة م�سجد باهارون

ر�أ����������س ال���ح���ن���ان���ي وال�����ب�����ر ك���ل���ه �أم������ان

وق��د ارت �ب��ط رب��اب�ن��ة ح�ضرموت م��ع �سالطين
ورب��اب�ن��ة وت�ج��ار عمان بعالقات تجارية حميمة،
ت�ؤكد لنا ذلك التبادل الح�ضاري المتين ،وتبرز
في �أبهى �صورة فمن تبادل المعارف والم�صنفات

ق������ول ال���ل�������س���ان���ي م���رب���اط���ه���م دي���ول���ي���ة
م�شي ًرا فيها �إل��ى ال�صراع على ال�سلطة بعمان
بين الوهابيين والإيرانيين والح�ضارمة والم�صريين
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والإنجليز ،حتى �آلت ال�سلطة اال�سمية فيه في النهاية
�إل��ى �سالم و�سعيد ابني الإم��ام �سلطان بن �أحمد
البو�سعيد عام 1219هـ (1804م) ،فلم يكن بر ر�أ�س
الحناني يعرف الأمن واال�ستقرار ,و�إنما الحديث
عن الأمن وعن �سلطة �سالم و�سعيد في مرباط ما
هو �إال من لغو الحديث ( قول ل�سان ) على حد تعبير
المالح باطايع رحمه اهلل (((.
كما ت ��داول ربابنة ع�م��ان وح�ضرموت بينهم
لل�سفن ال�شراعية كالغنجة العمانية والبتيل ،ومن
نماذج ذلك ما قام به الربان �سعيد بن �سعد بن
عروة ب�شراء غنجة عمانية من �أحد ربابنة �صور في
عمان في مطلع القرن الع�شرين الميالدي� ،أطلق
عليها فيما بعد (غنية ال�سعد) ،ثم جاء بعده الربان
عمر علوي عيديد المتوفى �سنة 1351هـ (1932م)،
وقام ب�شراء �سفينة من نوع البتيل ت�سمى (تي�سير)،
ا�شتراها م��ن ال��رب��ان علي ب��ن عي�سى ب��ن عو�ض
المهري  ,وك��ان ذل��ك ف��ي �سنة 1339ه� �ـ الموافق
1920ه�ـ بميناء م�سقط  ,وبتوثيق القا�ضي محمد
ابن �أحمد ال�صاوي ,وكان ثمن تلك ال�سفينة �ألفان
وخم�سمائة  2500ربيه ف�ضة(((.
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وم��ن مالمح ذل��ك التبادل الح�ضاري �إه��داء
ال�م��ر��ش��دات ال�ب�ح��ري��ة .فمن ذل��ك ك�ت��اب (دالي��ل
المبحرات والمبحرين) للربان العماني �أبي �أحمد
محمد باماجد الظاهري ال�صوري من ربابنة القرن
الثامن ع�شر� ،أه��داه �إل��ى ال��رب��ان الفلكي المعلم
محمد بن عو�ض بن محمد عيديد المتوفى �سنة
1358ه� �ـ (1938م) م��ن م�شاهير رب��اب�ن��ة ميناء
الحامي بح�ضرموت(((.
ومنها :كتاب (تنبيه الغافل في معرفة علم البحر
وق��واع��ده ومجاريه) لأح��د ربابنة �صور �ألفه �سنة
1302هـ وقام بكتابته الربان العماني نا�صر بن علي
الخ�ضوري المتوفى عام 1962م ،الذي امتلكه وعلق
عليه الربان �أحمد بن علي بن بركات ال�شاطري من
ربابنة الحامي (1377هـ ـ 1957م) ،وقد انتقل ذلك
الكتاب �إلى ملكه عن طريق �صديقه الربان ال�صوري
�صالح بن عبد اهلل بن قا�سم ال�سناني(((.
وك��ان لربابنة ح�ضرموت دور كبير في توثيق
التبادل التجاري بين عمان والهند و�شرق �إفريقيا،
وب�ي��ن م��وان��ئ ع�م��ان نف�سها ف�ك��ان��وا عندما ي��أت��وا
�إل��ى ظفار يقوم تجار ظفار بحمل ب�ضائعم على
�سفنهم وال�سفر معهم �إلى م�سقط لغر�ض المتاجرة،
والبع�ض الآخر ير�سل معهم ب�ضائعم لبيعها ويرفق
بها طلباته في ماي�سمى بالتذاكر ،وهي مثل الر�سائل
يكتب فيها مايطلبه من �أقم�شة وحلوى وتمر ،وغيره
من الب�ضائع الم�سكتية على حد تعبيرهم ،ويعطي
مبلغًا م المال �أو بالمال الذي يح�صل عليه مقابل
بيعه ب�ضاعته ال�سابقة.
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مقـــاالت
ر�سالة من التاجر الظفاري �سالم �أحمد ال�سيل الغ�ساني للربان الح�ضرمي عمر علوي عيديد
في عام .1910 – 1328

تيمور بن في�صل ثم ابنه ال�سلطان �سعيد بن
تيمور ،وكان يقوم بتموين الق�صر ال�سلطاني في
م�سقط وظفار بالب�ضائع التي يجلبها من الهند
والب�صرة ،وت��أك�ي� ً�دا لهذه العالقة وال�صداقة
المتينة فقد �أمر ال�سلطان تيمور بن في�صل عام
مر�سوما �إل��ى جميع عماله في
1345ه �ـ بكتابة
ً
موانئ عمان ين�ص على الآتي  :ي�سمح لمبارك
عبيد مباركوت بالمرور في �أي بندر من بنادرنا
من �صوقرة �إل��ى م�صيره ،وله الإذن في البيع
وال�شراء والم�سير والمجيء ,وله الإذن والإباحة
في طلق المدفع كما هو يعتاد في �ساير البلدان
وله �أن يرمي من المدفع �إلى ع�شرين مدفع عند

و�أما عالقة ربابنة ح�ضرموت ب�سالطين عمان،
فهي عالقة وطيدة منذ عهد ال�سيد �سعيد بن �سلطان
المتوفى �سنة 1273هـ (1856م) �إلى عهد حفيده
�سعيد ابن تيمور (1391هـ 1971 -م)؛ حيث كانت
�سفنهم ال�شراعية ت�شحن بالب�ضائع من موانئ الهند
و�شرق �إفريقيا التابعة ل�سالطين عمان ،ويقوموا
بتو�صيلها �إلى موانئ م�سقط وظفار ،ومن �أبرز من
ات�صل ب�أولئك ال�سالطين:
• ال��رب��ان م �ب��ارك ع�ب�ي��د م �ب��ارك��وت المتوفى
ح��وال��ي ع��ام 1935م ،كانت ل��ه عالقة وطيدة
بال�سلطان في�صل بن تركي ثم نجله ال�سلطان
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حرجا؛ لأنه
و�صوله مع المر�سى والإقالع وال عليه ً
من �أعز الأ�صحاب والأ�صدقاء ،وكل من ي�شاهده
ويتفق به في هذه الأماكن �أن يكرمه وي�ساعده
والقيام به المقام التام(((.
• الربان �أحمد �سعيد باهيال المتوفى عام 1980م،
الذي قام في خدمة ال�سلطان �سعيد بن تيمور،
ونقل ب�ضائعه من عدن �إلى ظفار وم�سقط ومن
م�سقط �إلى ظفار ،وفي عام 1950م قام ب�شحن
ثالث من ال�سيارات من وكالة الحاج علي الال
في عدن با�سم ال�سلطان �سعيد ،و�أو�صل واحدة
�إل��ى �صاللة بظفار واثنتين �إل��ى م�سقط ،وقد
�شهدتا ظفار وم�سقط عند و�صول تلك ال�سيارات
يوما حاف ًال خرج فيه الأهالي
برفقة باهيالً ،
�إلى ال�شاطئ ينظرون �إلى ال�سيارات التي جلبها
ال�سلطان �سعيد ،ولم يكونوا يعرفونها من قبل،
وق��د حملت تلك ال�سيارات من ال�سفينة على
�أكتاف الرجال �إلى الق�صر ال�سلطاني في كل من
ظفار وم�سقط(((.

• ثانيًا  -عالقة ح�ضرموت بالإمارات العربية
المتحدة:

�إن عالقة ح�ضرموت بموانىء الإمارات العربية
المتحدة وبنواخيذها الأفذاذ عالقة متينة وقديمة،
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جديرة ب�أن ت�سطر على جبين التاريخ ب�أحرف من
نور.
ال ت�ستطيع ال�سفن الح�ضرمية المتجهة �إل��ى
مينائي الب�صرة �أو الكويت �أن تمر دون �أن تر�سي
في �إحدى موانئ الإمارات �إما ر�أ�س الخيمة �أو دبي
�أو ابوظبي �أو ال�شارقه �أو عجمان �أو الفجيرة ،وكان
ميناء دبي مر�سى للعديد من ال�سفن الح�ضرمية التي
ت�أتي محملة بزيت ال�سمك الم�سمى في ح�ضرموت
بال�صيفه وفي الخليج بال�صل ،وي�ستخدم كطالء
لل�سفن الخ�شبية وقوارب اال�صطياد ،وكذلك تحمل
مادة الجير الأبي�ض المعروف بالنورة التي ت�ستخدم
كطالء لل�سفن والبيوت من الدخل والخارج.
وق��د ارت �ب��ط ال�ع��دي��د م��ن ن��واخ��ذة ح�ضرموت
بعالقات اجتماعية ف��ي م��وان��ئ الإم���ارات ومنهم
النوخذة �سالم عبد اهلل حبي�شان من النواخيذ
الذين عرفوا بترددهم على موانئ دبي والفجيرة
وعجمان ،وقد تزوج في عجمان عند �آل محي�شي في
منت�صف الأربعينيات ونقل زوجته معه �إلى موطنه
بميناء الحامي بح�ضرموت.
وقد عرف نواخذة الإمارات ب�صوالتهم وجوالتهم
في موانئ ح�ضرموتَ ،ومن ِمن الح�ضارمة اليوم
اليعرف النوخذة ابن �سيفان الذي تغنت به الق�صائد
ال�شعبية في ح�ضرموت ،وهو النوخذة محمد بن
علي ابن �سيفان من �أهالي ر�أ�س الخيمة ،الذي كان
يتردد ط��وال العام على موانئ ح�ضرموت جال ًبا
معه التمور من الب�صرة ويبيعها في موانئ الحامي
وال�شحر والمكال وبروم ،ثم بعد تفريغ تلك ال�شحنة
يقوم ب�شحنه بومه ال�شهير بالركاب المتجهين �إلى
الكويت �أو دبي.
وقد �أ�شار �إليه ال�شاعر الكبير ح�سين �أبوبكر

التبادل
الح�ضاري
بين
ح�ضرموت
وموانئ
الخليج
العربي

المح�ضار منها ق�صيدة الغنائية ال�شهيرة التي يقول
فيها:

كثيرة من ميناء كاليكوت ،ومن ميناء الب�صرة �إلى
ح�ضرموت وعدن(.((1

و���ش��رن��اه��ا م��ن ال�����ش��ت��ري �إل���ى ال�شلمان

ومما يح�سن بنا ذكره في هذه الدرا�سة ما قام
به ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان حاكم الإم ��ارات العربية المتحدة من دور
�إن�ساني تجاه �إخوانه الح�ضارمة المنكوبين من �أثر
الأمطار الغزيرة وال�سيول التي اجتاحت ح�ضرموت
ع��ام 2008م ،وه��دم��ت العديد م��ن ال�م�ن��ازل ،بل
ق��رى كاملة ،وجرفت الآالف من �أ�شجار النخيل
والمحا�صيل الزراعية.فقد قام حفظه اهلل بالمبادرة
الكريمة لإغاثة �أولئك المت�ضررين ،و�شكل لجنة
لإغاثة �إخوانه الح�ضارمة ،وتكفل ببناء �ألف وحدة
�سكنية في ح�ضرموت بوا�سطة هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي ،وقد �شاهدت بنف�سي الطائرات المروحية
الإماراتية التي حلقت في �سماء مدينة تريم لإنقاذ
المت�ضررين في مناطق وادي ح�ضرموت؛ مثل �ساه
وثبي وم�شطه ،وغيرها من المناطق التي اجتاحها
ذلك الطوفان العظيم ،وتركها �أثر بعد عين ،وقد
تم بناء منازل لهم ت�أويهم بد ًال عن بيوتهم الخاوية.

و���ص��ب��ح��ت ج��اح��ب��ه ع���ا ي���د ب���ن ���س��ي��ف��ان
ن���واخ���ي���ذ ال�������س���ف���اي���ن م����ا ع��ل��ي��ه��م م���ان
وال ف������ي �����ص����اح����ب ال�������دي�������رة �أم�����ان�����ه
ع�����س��ى ب��ع��د ال���زع���ل ب��ح��ر ال���ه���وى ي��ه��د�أ
وي������رج������ـ������ع ك��������ل غ������اي������ب ال وط�����ان�����ه

مقـــاالت

وقد فتح العديد من التجار الح�ضارمة لهم وكاالت
تجارية في مينائي دبي و�أبو ظبي ،وكانت �سفنهم ترتاد
موانئ الإمارات محملة بالب�ضائع كالتمور والأخ�شاب
وزيت ال�صيفة (ال�صل) ،وغيرها من الب�ضائع؛ حيث
يتم ت�سويقها هناك عبر وكال�ؤهم ومن �أمثال �أولئك
التجار ال�شيخ عبد الرحمن محمد بازرعة.
ومن �أ�شهر الح�ضارمة الذين عملوا في التجارة
في ميناء دبي ال�شيخ �سالم بن حيدر ،وكان بيته في
دبي مق�صدا للبحارة والم�سافرين الح�ضارمة �إلى
الخليج ،وكانت له عالقاته الخا�صة مع حكام دبي
من �آل مكتوم وغيرهم من الأعيان.

كما �ساهمت ال�شيخه �سالمة بنت حمدان �آل
نهيان في نجدة �أولئك المت�ضررين ،وتكفلت ببناء
100وح��دة �سكنية في مديريات ح�ضرموت بتكلفة
تقدر بـ  10مليون درهم �إماراتي ،وتنفذه الجمعية
الإ�سالمية الخيرية بالمكال.

وكان يقوم ب�ضيافة الم�سافرين من ح�ضرموت
وعمان وغيرهم ثم يزودهم ب�أجرة ال�سفينة وربما
�أخذها البع�ض منه كقر�ضة ،ف�إذا عمل يدفع له ماله
عن طريق �أحد وكالئه كالنوخذة ابن �سيفان.

وهاهي مدينتا ال�شيخ خليفة بن زاي��د ومكرمة
ال�شيخة �سالمه بنت حمدان �آل نهيان في كل من
�شاهدا ح ًّيا بتعاقب
ح�ضرموت ال��وادي وال�ساحل
ً
الأجيال على ذلك التبادل الح�ضاري الخيري بين
الإمارات وح�ضرموت ،و�إن ذلك ال�صنيع ي�شكر عليه
من قبل �إخواننا في الإمارات العربية المتحدة حكومة
و�شع ًبا �سائلين اهلل �أن يجعله في ميزان ح�سناتهم.

أي�ضا النوخذة الإماراتي ال�شيخ محمد
وال نن�سى � ً
ابن �صالح القا�سمي ،الذي تولى قيادة البوم الكويتي
ال�شهير بالداو بعد �أن ا�شتراه من مالكه ،وقد ربطته
عالقة زمالة ورفقة بالعديد من ربابنة ح�ضرموت
نذكر منهم الربانين المعلم محمد عبد اهلل باعباد
والمعلم �أحمد �سعيد باهيال ،وقد �سافر معهم مرات
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�صورة لمدينة ال�شيخ خليفة بن زايد بوادي ح�ضرموت

• ً
ثالثا  -عالقة ح�ضرموت بالكويت:

ارتبطت ك��ل م��ن البلدين ح�ضرموت والكويت
بعالقات ح�ضارية ،وتبادل مالحي وتجاري وثقافي
مجيد .فكانت ال�سفن الكويتية تنتقل بين موانئ
ح�ضرموت جالبة تمور الب�صرة لغر�ض بيعها في تلك
الموانئ ،بقيادة نواخذتها من �أمثال النوخذة معيوف
البدر و عبد الوهاب و عبد العزيز القطامي وغيرهم.
وق��د �شكلت بع�ض م��وان��ئ ح�ضرموت محطات
ترانزيت لتلك ال�سفن الكويتية ،وغيرها من ال�سفن
الخليجية ،ومنها ميناء الحامي التي عرفها الكويتيون
�شارع �شارع ودار دار ،ويمكثوا بها الأي��ام العديدة
لال�ستجمام ،وكتبوا عنها في �سجالتهم المالحية
ب�أنها ممزر ماء � -أي مكان اال�ستقاء من الماء-؛
حيث كانت �سفنهم تر�سو بها ،وت�أخذ حاجتها من
مياه ال�شرب من العيون المعدنية والبرك المنت�شرة
بها ،وتتزود منها بالحطب والزاد وغيره(.((1
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من �أحوا�ض الحامي التي ت�ستقي منها
ال�سفن الخليجية

وقد بلغت المعرفة الكويتية بالبالد الح�ضرمية

التبادل
الح�ضاري
بين
ح�ضرموت
وموانئ
الخليج
العربي

مقـــاالت

حتى �أنهم ا�ستطاعوا �أن يميزوا بين لهجات مناطق
ح�ضرموت و�أتقنوا الكالم بها؛ وذلك لكثرة ترددهم
عليها ،ومن ذلك ما حدثني به �أحد المالحين من
�أبناء الحامي ،وهو العم فرج محفوظ �أم��ان قال:
لما �سافرت �إلى الكويت في الخم�سينات الميالدية،
كان في منقطة المرقاب �أحد المالحين الكويتيين
معه دك��ان يبيع �آالت البحر مثل الحبال و�أدوات
ال�سفينة ،وغيرها فجئت عنده ذات يوم وجل�ست
�أدير عيار ب�أ�صبعي  -وهو �آلة دائرية من الحديد
يرفع بها حبال ال�شراع  -فلما ر�آني انتهرني وقال
ما ذا ت�صنع ،فقلت �إنني افح�ص قفية الع ّيار هل
ه��و حديد �أم خ�شب  -والقفيه ه��و القطعة التي
يدور حولها ذلك العيار ،-فا�ستغرب الحاج الكويتي
وق��ال هل تعرف ذل��ك؟ فقلت له نعم ،ثم قال من
�أين �أنت فقلت له من اليمن فقال من �أي منطقة
فقلت من ح�ضرموت قال عرفتك من ح�ضرموت
من �أي مناطقها فقلت له من المكال ،قال �أنت ل�ست
من المكال؟ فقلت له من ال�شحر فقال ل�ست من
ال�شحر؟ فقلت من الدي�س فقال قفزت على بالدك
�أنت من الحامي فقلت له كيف عرفتني قال بلهجتك
البحرية ،ثم قال جل�س يحدثني عن ترددهم على
الحامي لمزر الماء؛ �أي اال�ستقاء من العيون والبرك
وي�س�ألني عن جابية �أم ب�شير وجابية �أبو �سالم و�أفا�ض
الحديث عن تلك الأيام الجميلة التي مرت لهم في
الحامي ،وتعاون المزارعين معهم و�إعطائهم من
الخ�ضروات والبقوليات ،وحدثه �أنه في ذات مرة
جاءوا من عمان �إلى الحامي وقد زرعت الأرا�ضي
ب�شجرة التنباك (التبغ) المعروف ب�شدة حرارته،
فلما ر�أوها ظنوها �شجرة الفجل (البقل) ،ف�أخذوا
منها كمية ونظفوا عنها التراب ،وب��د�أوا ي�أكلونها
فالتهبت �أفواههم من �شدة الحرارة ولم ينقذهم �إال

ماء جابية �أبو �سالم ،وكانت تلك الحادثة الم�ضحكة
مثار حديثهم لأبنائهم لما و�صولوا �إلى الكويت(.((1
وق� � � � ��د ع� �م ��ل
العديد من مالحي
ح� ��� �ض ��رم ��وت ف��ي
المتاجرة ب�أموال
التجار الكويتيين
ون��ذك��ره��م منهم
ع��ل �سبيل المثال
الربان المعلم محمد بن عبد اهلل باعباد المعروف
بخبرته المالحية والفلكية المتوفى عام 1981م،
كانت له عالقات تجارية حميمة بتجار الكويت في
الب�صرة والكويت وعدن ،ومنهم ال�شيخ عبد العزيز
الذكير بالب�صرة ،وعائلة �آل عبد اللطيف الحمد في
عدن ،والكويت منهم خالد عبد اللطيف و�إخوانه
حمد وعلي ،وك��ان ي�شحن �سفينته الم�سماة فلك
المح�ضار بالتمر من الب�صرة ،ويقوم ببيعه لهم
في موانئ الهند وح�ضرموت وع��دن ،وك��ان يحمل
من ح�ضرموت الفحم وال�ن��ورة (الجير الأبي�ض)
وال�صيفة (ال�صل) �إلى الكويت مع زميله النوخذة
�شيخ بن محمد باعباد المتوفى عام 1979م(.((1
ومنهم النوخذة عو�ض مبارك الكاللي الذي
كان يجلب الخ�شب من ميناء كاليكوت بالهند �إلى
الكويت ،ويبيعها على تجار الخ�شب �أم�ث��ال عبد
الرحمن ال�شاهين وغيره.
وقد توثقت العالقة بين الكويتيين والح�ضارمة
في رحالتهم م ًعا �إلى موانئ �شرق �إفريقيا والحب�شة
والهند ،وفي تلك الموانئ كانوا يتالقون ويجل�سون
في المكاتب التجارية في حلقات يتبادلون المعارف
والخبرات ،ومن تلك المكاتب مكتب التاجر الكويتي
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يو�سف ال�صقر في ميناء كاليكوت بالهند ومكتب
ال�سيد عبد اهلل هارون باهارون في ميناء زنجبار
ب�شرق �إفريقيا ،وب��ذل��ك توثقت بينهم العالقات
وتبادلت المعارف وتداخلت الثقافات ،كما نالحظ
ذلك بامتالك العديد من مالحي ح�ضرموت لم�ؤلف

ال��رب��ان الكويتي عي�سى عبد ال��وه��اب القطامي
الم�سمى (دليل المحتار في علم البحار) ،وقد
تداولوه بينهم مخطوطا ومطبوعا ،كما قام بع�ضهم
– ومنهم الربان محمد عبد اهلل باعباد – باخت�صار
وتلخي�صه في عدة �أبواب.

نماذج من كتاب دليل المحتار المخطوط والمطبوع

الكويت وتولى قيادته النوخذة �سالم عبد اهلل
حبي�شان.

وبالمثل فقد تناقل الربابنة الكويتيون الم�ؤلفات
البحرية لمالحي ح�ضرموت ومنه منظومتي المالح
�سعيد بن �سالم باطايع المتقدم ذكره،فقد حفظوا
نتفا منها وا�ستر�شدوا بها في رحالتهم �إلى �شرق
�إفريقيا والى موانئ اليمن كما يدلنا على ذلك كتاب
دليل المحتار للربان ابن قطامي(.((1

�وم��ا كويت ًيا ا�سماه
• ال�ت��اج��ر باقعر ا��ش�ت��رى ب� ً
"الكوثر" ،تولى قيادته النوخذة حيدرة �أحمد
حيدرة ،وقد غرق عام 1949م وهو في طريقه
�إلى الهند ومات جميع ركابه ما عدا ربانه.

كما قام التجار والنواخذة الح�ضارمة ب�شراء
ال�سفن الكويتية مثل البوم والجالبوت و�أبحروا عليها
مالحين وتجارا ومنهم:

• ال�ن��وخ��ذة ح�سين �أب��وب�ك��ر ب��ن ال�شيخ �أبوبكر
ا�شترى �سفينة كوتية من نوع الجالبوت ،وتولى
قيادتها(.((1

• النوخذة �سالم عبد اهلل حبي�شان ا�شترى بوم
كويتي في منت�صف الأربعينيات الميالدية �سماه
بـ( الي�سر) وتولى قيادته �إل��ى موانئ �إفريقيا
والخليج العربي.

وق��د اندمج الكويتيون والح�ضارمة عن طريق
بع�ضا
البحر بعالقات اجتماعية متينة .فقد تزوج ً
منهم بح�ضرميات ،كما تزوج الح�ضارمة ببع�ض
الن�ساء الكويتيات ،ومنهم على �سبيل المثال:

بوما من
• التاجر عبد الرحمن باهرمز ا�شترى ً
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• ال�ق��ائ��د الكويتي علي �صبيح م��دي��ر ال�م��رور

التبادل
الح�ضاري
بين
ح�ضرموت
وموانئ
الخليج
العربي

• م�سجد الر�شاد بالحامي .((1( 1988

بالكويت في مطلع الخم�سينيات ،كان يتردد في
�شبابه على ميناء الحامي مع ال�سفن الكويتية،
ثم ت��زوج بها ،وق��د �أح�ي��اء �سهرة ذل��ك ال��زواج
الفنان الح�ضرمي ال�شهير محمد جمعة خان
رحمه اهلل تعالى.

وغيرها من الأعمال الخيرية �إلى يومنا هذا،
وه ��ذا �إن دل ع�ل��ى ��ش��يء ف��إن�م��ا ي��دل ع�ل��ى ذل��ك
ال�ت��راب��ط ال�ح���ض��اري المتين بين المنطقتين.
وهناك العديد من المعلومات في المجال الخيري
االجتماعي والثقافي الفني يطول بنا الحديث في
ذكرها ،وما ذكرناه �إنما هو على �سبيل الإيجاز،
وباهلل التوفيق.

مقـــاالت

• ومن الح�ضارمة المالح عو�ض م�سعود ثابت
من �أبناء ميناء الحامي ،الذي كان يعمل في بوم
الع�سعو�سي مع النوخذة عبد الوهاب الع�سعو�سي،
ث��م ت��وط��ن ال �ك��وي��ت م�ن��ذ م�ط�ل��ع الع�شرينات
الميالدية ،وتزوج بها على امر�أة كويتية و�سكن
في منطقة المرقاب ،ويعد من �أوائل الح�ضارمة
المقيمين بالكويت في تلك الفترة ،وقد �شارك
في حرب الجهراء عام 1920م التي حدثت بين
الأمير عبد العزيز بن �سعود وبين ال�شيخ مبارك
ال�صباح ،وقد �أ�صيب فيها بر�صا�صة في �إحدى
ذراعيه(.((1

خاتمة

�إن التبادل الح�ضاري بين موانئ جنوب و�شرق
�شبه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،م ��ادة خ�صبة ود�سمة
بالمعلومات التاريخية العريقة ،ال ت�سعها هذه
ال�صفحات بل تحتاج �إل��ى مجلدات ،وه��ي قديمة
بقدم الإن�سان العربي الذي توطن هذه المناطق،
وا�ستطاع �أن يرو�ض �أم��واج بحارها العاتية ب�سفنه
ال���ش��راع�ي��ة ال�ب���س�ي�ط��ة ،ول �ك��ن ن �ق��ول  -ك�م��ا ق��ال
الم�ؤرخ محمد بامطرف� « :إن التعرف على تراثنا
الح�ضاري �أم��ر واج��ب من الناحيتين التاريخية
واالجتماعية؛ ذل��ك �أن مثل ذل��ك التعرف يولينا
الدافع الأخالقي على مجاراة طبيعة الع�صر من
حيث مالمحه التقدمية بالثبات وال�صبر والمثابرة
نف�سها التي واكب بها �أ�سالفنا معالم التقدم في
�أع�صرهم ال�سابقة .لقد واكب �أ�سالفنا ع�صرهم
بروح المغامرة وال�شجاعة ولم يكونوا متهورين �أو
مندفعين انفعاليا ،كانوا يقدرون للعنا�صر الطبيعية
قوتها ودقة ح�سابها ،وكانوا في الوقت نف�سه يعملون
على ما يمكنهم من ا�ستخدام تلك القوة وتلك الدقة
الح�سابية ل�صالحهم ،ومن �أجل ذلك ركبوا �أمواج
الرياح المو�سمية �إلى الب�صرة وعا�شوا مع البروج
ال�شم�سية في هدنة م�ستديمة»(.((1

وق ��د � �ش��ارك ال�ك��وي�ت�ي��ون ح�ك��وم��ة و��ش�ع� ًب��ا من
م�ؤ�س�سات وتجار في بناء العديد من المن�شئات
االجتماعية والدينية في ح�ضرموت؛ كالمدار�س
والم�ست�شفيات وبناء الم�ساجد وتجديدها منها:
• مطار الريان الدولي بالمكال.
• م�ست�شفى ابن �سينا التعليمي في منطقة فوة
بالمكال.
• المركز ال�صحي بالحامي في ع��ام 1980م
الذي �شارك فيه الكويتيون بن�سبة  ،%90وقدموا
( 15000خم�سة ع�شر �ألف) دينار كويتي.
• م�سجد الجامع بالحامي عام 1967م بن�سبة
 ،%90وقدموا ( )5792خم�سة �آالف و�سبعمائة
واثنان وت�سعون دينار كويتي.
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�إن ما ذكرناه في هذه الدرا�سة �إنما هو غي�ض
من في�ض ،و�إن التبادل الح�ضاري بين ح�ضرموت
ومناطق الخليج العربي قديم ج� ً�دا بقدم تلك
المناطق ،ومما ي�ؤ�سف له �إن العديد من الوثائق
والمذكرات المخطوطة التي دونت لنا بع�ضا من
ذلك التاريخ الم�شترك ،طم�ست وفقدت لأ�سباب
طبيعية وب�شرية ،وبع�ضها جعلت �أكلة للأر�ضة
تتغذى عليها ،ومنها تلك الوثائق التي عر�ضنا
نماذجا منها في هذه الدرا�سة ،فقد انت�شلتها من
ً
بين الع�شرات من الوثائق والر�سائل المخطوطة
عا�شت عليها داب��ة الأر���ض �سنينا ع��دي��دة ،وهي
مرمية في بع�ض البيوت �شبه مهجورة في بلدتنا
الحامي ب�ساحل ح�ضرموت.
و�إن ما ذك��رن��اه من ذل��ك التبادل الح�ضاري
ال�ت��اري�خ��ي ب�ي��ن ح���ض��رم��وت وع �م��ان والإم� ��ارات
والكويت� ،إنما هو كنموذج فقط ،و�إال ف�إن جميع
موانئ الخليج كالبحرين وقطر وغيرها ،ارتبطت
م��ع م��وان��ئ ج �ن��وب ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة بعالقات
تاريخية وطيدة ،ن�أمل �أن يي�سر اهلل لها من يبرزها
�إلى حيز الوجود.
وفي الختام نرجو �أن نكون قد قدمنا للقارئ
الكريم ما فيه الفائدة ،وقد كنا �أردنا التو�سع �أكثر
و�أكثر في ذل��ك التراث الح�ضاري العريق ،ولكن
ح�سبنا من القالدة ما �أحاط بالعنق.

نموذجا ،ورق��ة عمل مقدمة �إل��ى ندوة
مدينة الحامي
ً
التبادل الح�ضاري العماني اليمني ،م�سقط 2010م،
�ص.28 ،27
 4-4محمد عبدالقادر بامطرف ,الرفيق النافع على دروب
منظومتي ال�م�لاح ب��اط��اي��ع ,مطبعة ال�سالم  -ع��دن,
1972م� ،ص. 22،51
نموذجا،
 5-5العالقة الح�ضرمية العمانية مدينة الحامي
ً
مرجع �سابق� ،ص.16
 6-6عبدالرحمن المالحي ,مالمح من التداخل المعرفي بين
ربابنة اليمن وعمان ,وزارة التراث والثقافة � -سلطنة
عمان 2006م� ،ص .85 ,10
 7-7المرجع نف�سه� ،ص .106 ،105
 8-8المرجع نف�سه� ،ص.129 ،127
 9-9محمد علوي باهارون� ،صفحات من حياة الربانين محمد
عبداهلل باعباد و�أحمد �سعيد باهيال� ،ص .97
 1010محمد باهارون ،العالقات الح�ضارية بين ح�ضرموت
والإمارات العربية ،بحث غير من�شور.
 1111انظر :عي�سى القطامي ،دليل المحتار في علم البحار،
�ص .41
 1212مقابلة مع المالح فرج محفوظ �أمان ( 83عاما) ،يوم
ال�سبت 2009/12/19م.
 1313انظر :د.ع��ادل �أحمد الك�سادي ،ن��واخ��ذة من الكويت
وح�ضرموت في رح�لات ال�سندباد ،مجلة ال�ساعية9 ،
العدد ( )12يوليو 2009م� ،ص.8
 1414انظر :دليل المحتار �ص .68
 1515محمد باهارون ،العالقات الح�ضرمية الكويتية "الحامي
نموذجا" �ص  ،62 ،61تحت الطبع.
 1616المرجع نف�سه� ،ص .97 ،94
 1717المرجع نف�سه� ،ص .128 ،126 ،123
 1818مقدمة القامو�س البحري لبدر الك�سادي ،هيئة �أبوظبي
للثقافة والتراث 2009م� ،ص .20

الم�صــادر والمراجع

الحوا�شي

-

 1-1ال�شهداء ال�سبعة ،دار الحرية بغداد 1974م� ،ص .41
 2-2د� .سلطان بن محمد القا�سمي ،بيان للم�ؤرخين الأماجد
في براءة ابن ماجد ،الطبعة االولى ،ال�شارقة 2000م،
�ص.20
 3-3محمد علوي ب��اه��ارون ،العالقة الح�ضرمية العمانية

-
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-

بدر �أحمد الك�سادي ،القامو�س البحري ،هيئة �أبوظبي
للثقافة والتراث ،الطبعة الثانية2009 ،م.
�سلطان بن محمد القا�سمي ،بيان للم�ؤرخين الأماجد
في براءة ابن ماجد ،ال�شارقة ،الطبعة الأولى2000 ،م.
عادل �أحمد الك�سادي ،نواخذة من الكويت وح�ضرموت
في رحالت ال�سندباد ،مجلة ال�ساعية ،العدد ( )12يوليو
2009م ،جمعية التراث بالحامي.

التبادل
الح�ضاري
بين
ح�ضرموت
وموانئ
الخليج
العربي

•
•
•

•

عبد الرحمن عبد الكريم المالحي ,مالمح من التداخل
المعرفي بين ربابنة اليمن وعمان ,وزارة التراث والثقافة
�سلطنة عمان 2006م.
عي�سى عبد ال��وه��اب القطامي ،دليل المحتار في علم
البحار ،مطبعة دار ال�سالم ب�غ��داد ،الطبعة االول��ى،
1342هـ.
محمد عبد القادر بامطرف:
الرفيق النافع على دروب منظومتي المالح باطايع،
مطبعة ال�سالم ـ عدن1972 ,م.
ال�شهداء ال�سبعة ،دار الحرية للطباعة ،بغداد 1974م.
محمد علوي باهارون:
العالقات الح�ضرمية الكويتية "الحامي نموذجا" ،تحت
الطبع.

•
•
-

العالقات الح�ضارية بين ح�ضرموت والإمارات العربية،
بحث غير من�شور.
نموذجا،
العالقة الح�ضرمية العمانية مدينة الحامي
ً
ورقة عمل مقدمة �إلى ندوة التبادل الح�ضاري العماني
اليمني بجامعة ال�سلطان قابو�س ،م�سقط 2010م.
�صفحات من حياة الربانين محمد عبد اهلل باعباد
و�أحمد �سعيد باهيال ،دار الحامي للدرا�سات والن�شر،
الطبعة الأولى 2012م.
عاما) ،مقابلة �شخ�صية ،يوم
فرج محفوظ �أمان (ً 83
ال�سبت 2009/12/19م.

مقـــاالت
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قراءة في الظاهرة الموري�سكية
الآالم والآثام

�أ .د .م�صطفى الزباخ

الرباط  -المملكة المغربية

بقراءة جديدة ومت�أنية للظاهرة الموري�سكية يمكن القول ب�أن مواطن �شا�سعة ب�أبعادها
المختلفة مازالت بحاجة �إلى قراءات مو�ضوعية ،ال يبعدها قبل التحامل عن جادة ال�صواب،
وال يم�ضي بها الهوى في من�أى عن الحق وال�صواب ،وقبل الوقوف على القوانين الفاعلة في
�صياغتها والتجليات التي �آلت �إليها .يجدر بنا �أولاً �أن ن�شير �إلى المالحظات الآتية:
�أولاً � :إن تهجير الموري�سكيين من الأندل�س لم
يكن مجرد هجرة لمجموعة ب�شرية عابرة ،بل لأقلية
مواطنة ق��ارة ،ولعقول مبدعة ومهارات م�شجعة،
ا�ضطهدها التع�صب ال��دي�ن��ي وال �ع��رق��ي .فكانت
بذلك خ�سارة ح�ضارية فقدت معها �إ�سبانيا عقولاً
ح�ضارية بانية ،وفقدت الإن�سانية ج�سور مدها
بالعلوم وال�صنائع ،وم��ن ثم يمكن عدها ن�سخة
قديمة لمخطوط الإب� ��ادة الب�شرية والح�ضارية
الذي تمت �إعادة طبعه بتحقيقات مختلفة ،و�ألوان
متباينة حدي ًثا في الإبادة الأمريكية النووية والدينية
والأيديولوجية في كل من هيرو�شيما و�أفغان�ستان
وال �ع��راق ،والإب� ��ادة العرقية والدينية ال�صربية
لم�سلمي البو�سنة.
ث����ان���� ًي����ا� :إن ال� �ت���راث ال �م��وري �� �س �ك��ي ع��ام��ة،
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والخميادو(((  Aljamiadoخا�صة ،لم ينل على مما
تختزنه �آثاره من كنوز ،وما تحتفظ به مكتباته من
مخطوطات حقه من الدر�س والتقدير .فقد ظل
ً
منبوذا كالموري�سكيين الذين لقوا �أذى من وطنهم
وفي مهاجرهم.
ثالثًا� :إن م�أ�ساة الموري�سكيين على الرغم من
�سعة جروحها و�أم��واج �آهاتها وظلمات تيهها كتاب
ي�ستحق �أن يقر�أ ،لي�س من �أجل البكاء على قبورهم
ولكن ال�ستخال�ص العبر من �أحداثهم والنهو�ض
فوق عثراتهم ،وبخا�صة في هذا الزمن الذي تنتهك
فيه الحقوق الدينية واللغوية والإن�سانية للأقليات
الم�سلمة في كثير من البلدان الغربية.
راب���� ًع����ا� :إن ه �ن��اك م�ح�ط��ات ف��ي ح �ي��اة و�آث ��ار
الموري�سكيين لم ترتدها �أقالم الباحثين بما فيها

قراءة في
الظاهرة
الموري�سكية
الآالم
والآثام

ذلك م�ؤلفات ،مثل كتاب ذ .محمد عبد اهلل عنان(((،
(((
و�أطاريح جامعية مثل �أطروحة د.محمد رزوق
و�أن�شئت مراكز متخ�ص�صة في ق�ضايا الموري�سكيين
مثل المركز الذي �أن�ش�أه د .عبد الجليل التميمي(((،
وع�ق��دت م��ؤت�م��رات ون ��دوات كا�شفة �أه��م ق�ضايا
الموري�سكين منها الندوتان اللتان عقدتهما �أكاديمية
المملكة المغربية بمدينة �شف�شاون تحت عنوان
«الموري�سكيون في المغرب»((( ،كما نالت الم�س�ألة
جهدا مقد ًرا
الموري�سكية في جوانبها التاريخية ً
لدى بع�ض الباحثين نذكر منها ما كتبه ذ .محمد
ق�شتيليو»((( ،ود .عبد الكريم التواتي((( ،ود .ح�سين
بوزينب و�أحمد بو�شارب((( ،ومن الإ�سبان الذين
�ألفوا عن الموري�سكيين نذكر منهم ميكيل دي �أپالثا
في كتابه «الموري�سكيون قبل وبعد التهجير»(،((1
وردريگوثياس في كتابه «الموري�سكيون وعن�صرية
الدولة»(.((1

الكفاية ،فقد �أ�سدل ال�ستار على الكثير من الأ�سماء
الم�ضيئة التي بقيت في الأندل�س ،متن�صرة ظاه ًرا
�أو باطنًا ،ولم يتتبع الم�ؤرخون حيوات المهجرين
في المهاجر الجديدة لمعرفة حجم غربتهم ودروب
�إنتاجهم و�آثارهم.

مقـــاالت

خام�سا� :إن طرد الموري�سكيين من الأندل�س
ً
ب�صفة خ��ا� �ص��ة ،وغ� ��روب �شم�س الإ�� �س�ل�ام من
�إ�سبانيا ب�صفة عامة لم يكونا  -كما يذهب بع�ض
الدار�سين  -نتيجة عامل �سيا�سي فقط تجلى
في ت�سليم مفاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين
ف��رن��ان��دو و�إي��زاب �ي�لا ،و�سقوط المعاقل الأخ��رى
كقرطبة وطليلطة وبلن�سية و�إ�شبيلية �إلخ ،وال فقط
ثمرة النحالل الع�صبية عندهم وتفرقهم ،و�إنما
كان �إلى جانب هذا حتمية لقانونين� :ضعف قيم
االنتماء للهوية الإ�سالمية ،بمكوناتها العقدية
والفقهية واالجتماعية وانحالل الأخ�لاق البانية
التي قال فيها ال�شاعر احمد �شوقي:

ولكن ما هي مواقع هذا االهتمام الم�سهمة في
بناء �شكل الوعي الدار�س للظاهرة الموري�سكية؟ ال
يمكننا ا�ستعرا�ض �أ�شكال الوعي كافة التي ا�ستندت
�إليها الدرا�سات المنجزة في هذا العر�ض الموجز،
و�إنما نلخ�صها في ثالثة مواقف رئي�سة:

ول�������ي���������������س ب�������ع�������ام�������ر ب�������ن�������ي�������ان ق�������وم
�إذا �أخ����ل���اق��������ه��������م ك�������ان�������ت خ������راب������ا
وال يعـني ذلك �أنني �أخلع منهم �إيمانهم الذي
(((
ظل �سالحـهم في ثورة البـو�شارات ،Alpujarras
وفي الهجرة ً
حفاظا على دينهم ،و�إنما �أعني حتمية
القوانين التي جعلت ت��داف��ع العوامل الما�ضوية
والجديدة م�س�ؤولة ب�شكل حتمي عن �صياغة م�أ�ساة
طرد الموري�سكيين من الأندل�س.

 -1موقف بع�ض الدرا�سات الإ�سبانية التي دفعها
وال�ؤه � ��ا ال��دي �ن��ي وال��وط �ن��ي ال �� �ض �ي��ق ،وع �ق��دة
الموروث العربي المتفوق �إل��ى موقف الت�شفي
المعتبر طردهم واج ًبا دين ًيا وعم ًال تمجد ًيا
وموقفًا عدائ ًيا للمنتج الح�ضاري الموري�سكي
ول�ح��ق االخ �ت�لاف المف�ضي للغنى وال�ت�ط��ور،
كا�شفة بذلك الر�ؤية التي �ألهبتها �أحقاد حركة
اال�سترداد  la reconquistaالتي �أب��ادت العباد
وح�ضارة البلد.

أي�ضا �أن الم�س�ألة الموري�سكية
وال يعني مما تقدم � ً
لم تحظ بقدر من االهتمام ،فمن الإجحاف �إغفال
الدرا�سات التي �أنجزت والجهود التي بذلت للتعريف
قيا�سا
بم�أ�ساتهم و�آثارهم ،ولكنها تظل غير كافية ً
بحجم معاناتهم وغنى �آث��اره��م .فقد و�ضعت في
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 -2موقف بع�ض الدرا�سات الإ�سالمية الغا�ضبة التي
امتلأت خطاباتها ب�ألوان من ال�شتائم والنعوت
الم�سيئة للقيم الإن�سانية والمو�ضوعية العلمية
�ضد ملك غرناطة وملوك الن�صارى م ًعا.
 -3موقف الدرا�سات التي لم يذهب بها البغ�ض
في غير الحق ،ولم يذهب بها الحب والهوى في
غير ال�صواب ،فر�أت في م�أ�ساة الموري�سكيين
هزيمة داخلية للذاتية التي فقدت ح�صونها
الإيمانية ا�ستنا ًدا �إلى قوله تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﭼ( ((1قبل �أن
تكون انت�صا ًرا خارج ًيا ،وف��ي معركة الزالقة
479ه� �ـ1086/م والأرك593ه � �ـ1195/م ت�أكيد
لهذه ال��ذات المح�صنة ،وف��ي معركة العقاب
609ه� �ـ1212/م م�ؤ�شر لهذه ال��ذات المنحنية
التي عوقبت بالهزيمة كما قال ال�شاعر �إبراهيم
ابن الدباغ:
وق������ائ������ل������ة �أراك ت����ط����ي����ل ت���ف���ك���ـ���ـ���را
ك������أن�����ك ق�����د وق�����ف�����ت ل�������دى ال���ح�������س���اب
ف�����ق�����ل�����ت ل�����ه�����ا �أف��������ك��������ر ف��������ي ع����ق����ـ����ـ����اب
غ���������دا �����س����ب���� ًب����ا ل����م����ع����رك����ـ����ة ال����ع����ق����ـ����اب
ف� �ك ��ان � �س �ق��وط غ ��رن ��اط ��ة ف ��ي ه� ��ذا ال��وع��ي
اال��س�ت��رات�ي�ج��ي «نتيجة طبيعية ل�م��ا ت�ق��دم��ه من
الحوادث الأندل�سية»(.((1
ويعني هذا وجوب تحرير الخطابات الدار�سة
للموري�سكيين من الأحكام الجائرة والم�صطلحات
الم�شينة التي ال تليق بالمعجم القيمي الإ�سالمي(.((1
تف�ضي بنا ه��ذه ال �ق��راءة لخلفيات المناهج
ال��دار��س��ة للظاهرة الموري�سكية �إل��ى الت�سا�ؤل
عن القوانين المو�ضوعية والعوامل المتالحمة
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ال�صانعة لم�شهد الم�أ�ساة الموري�سكية؟ مما ال
ي�شك فيه اثنان �أن �شوكة الن�صارى قد تقوت ب�سبب
الخالفات التي دبت بين الممالك الإ�سالمية في
الأندل�س ،كما نجد في كتاب «جنة الر�ضى في
الت�سليم لما قدر اهلل وق�ضى» ل�صاحبه �أبي يحي بن
عا�صم الذي يقول فيه ب�أن الن�صارى لم ي�ست�أ�سدوا
«�إال بعد تمكينهم لأ�سباب الخالف ،واجتهادهم
في وقوع االفتراق بين الم�سلمين واالختالف»(،((1
يذكرنا ه��ذا بما �أج��اب ب��ه �أح��د ق��ادة �إ�سرائيل
عندما �سئل عن ال�سالح ال��ذي يتفوقون به على
ال�ع��رب ف�ق��ال�« :إن��ه ��س�لاح تفرقهم» �إل��ى جانب
ذل��ك ت�صدع الهوية الدينية بمنظومتها القيمة
والإيمانية عند البع�ض الذين تن�صروا ظاه ًرا �أو
باطنا �أمام �سيادة وطنيتهم الأندل�سية ب�أبعادها
الترابية واالجتماعية واالقت�صادية ،على نقي�ض
االختيار ال��ذي ارت�ضاه كثير منهم عندما �آث��روا
الثورات(� ((1أو الهجرات على البقاء متن�صرين،
كما ق��ال المعتمد بن عباد «لئن �أرع��ى الجمال
خير من �أن �أرع��ى الخنازير» وم��ن ثم ه��ان على
ه ��ؤالء ال��ذي��ن �أ�صبحوا كما ق��ال ط��ارق ب��ن زي��اد
قبل ق��رون «�أ�ضيع من الأي�ت��ام في م�أدبة اللئام»
وك�أنه كان يتنب�أ في خطبته ال�شهيرة بهذا الم�صير
المحزن لم�سلمي �إ�سبانيا الذين تناثرت ممالكم
ب�سقوط طليطلة �سنة 478ه� �ـ وق��رط�ب��ة 633ه �ـ
وبلين�سية636هـ و�إ�شبيلية  646وا�ستيالء الن�صارى
على جبل طارق �سنة 709هـ1310/م ،وغيرها من
المواقع الإ�سالمية والتي انتهت بت�سليم �أبي عبد
اهلل بن الأحمر �آخر �سالطين بني ن�صر مفاتيح
غرناطة �إلى ملك ق�شتالة الكاثوليكي فردنياندو
وزوجته �إيزابيال في 897هـ1491/م( ((1وطردهم
نهائيا عام 1609هـ ،لت�سود �إرادة الحتمية الناطقة

قراءة في
الظاهرة
الموري�سكية
الآالم
والآثام

التي يقول بل�سانها �أبو البقاء الرندي:

�أحمد �شوقي:

ل����ك����ل ������ش�����يء �إذا م������ا ت������م ن���ق�������ص���ان

ع����ي���������س����ى ����س���ب���ي���ل���ك رح������م������ة وم���ح���ب���ة
(((1

ف�ل�ا ي���غ��� َّر ب��ط��ي��ب ال��ع��ي�����ش �إن���������س����ان

ف������ي ال����ع����ال����م����ي����ن وع���������ص����م����ة و�����س��ل�ام

مقـــاالت

�أم ��ام ه��ذه ال�ع��وام��ل الداخلية المتحدرة من
وهن ال�شخ�صية الأندل�سية الم�سلمة التي �أ�ضحت
كالرجل المري�ض ،وم��ن تعاظم ال�ق��وة وال��وح��دة
(((1
الم�سيحية ،ال نغفل و�ضع المغرب المتدهور
الذي لم يعد � -أمام ت�سلط الإ�سبان والبرتغاليين
على ثغوره  -ق��اد ًرا على ن�صرة الم�ستغيثين من
الموري�سكيين وحتى الأتراك الذين كانوا �أملهم كما
نجد في ر�سالة المغراوي الوهراني( ((2لم يجر�ؤوا
كالمرابطين والموحدين على العبور �إلى الأندل�س،
�إ�ضافة �إل��ى �سفارات اال�ستغاثة التي �أر�سلت �إلى
م�صر والتي لم تجد بالتالي نفعا نظ ًرا ال�ضطراب
أي�ضا(.((2
�ش�ؤونها الداخلية � ً

م����ا ك���ن���ت ����س���ف���اك ال����دم����اء وال ام������ر ًءا
ه���������ان ال�����������ض�����ع�����اف ع����ل����ي����ه والأي��������ت��������ام
ي�����ا ح����ام����ل الآالم ع�����ن ه������ذا ال������ورى
(((2

ك����ث����ـ����رت ع����ل����ي����ه ب����ا�����س����م����ه الآالم

ومن هنا تبدو �صور التناق�ض نا�صعة ،البيا�ض
بين هذه المرا�سيم التي تمثل �أبرز �صور الإبادة
واالن �ت �ه��اك لحقوق الإن �� �س��ان الدينية واللغوية،
كا�شفة بذلك عداءها لحق االختالف ،وعقدتها
م��ن ال �م �ي��راث ال �ح �� �ض��اري الإ� �س�لام��ي المتفوق
ونزعتها الفرانكفونية اال�ستعمارية ،وبين حياة
�أهل الذمة من اليهود والن�صارى في ظل الحكم
الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ��ض�م��ن ل�ه��م ح �ق��وق ممار�سة
�شعائرهم الدينية( ((2التزاما بقوله تعالى :ﭽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ( ((2واحترام كرامة الإن�سان على
اختالف �أ�صله ،فعندما قام الر�سول  لجنازة
يهودي مرت �أمامه قيل له� :إنه يهودي ،ف�أجاب:
�إذا ر�أيتم الجنازة فقوموا(.((2

ولم يقف اعتداء الن�صارى على ممالك الم�سلمين
عند م�صادرة �أمالكهم ،بل �أ�صدروا مرا�سيم و�أن�ش�أوا
محاكم للتفتي�ش ،ففي عهد فرناندو �صدر مر�سوم
بابوي ب�إن�شاء محاكم التفتي�ش �سنة 888هـ1483/م
ف��ي ك��ل م��ن قرطبة وج�ي��ان وطليطلة ،ول��م تكتف
القرارات ال�صادرة بطرد جميع الموري�سكيين كما
نجد في مر�سوم فيليب ال�ث��ال��ث( ،((2بل �أ�صدرت
مرا�سيم �أخرى بت�سليم الكتب العربية و�إحراقها(،((2
يوما(،((2
وب�إخراجهم من الأندل�س خالل ثالثين ً
وبتحريم مخاطبة الأبناء باللغة العربية( ((2وفر�ضت
تن�صير من بقي في الأندل�س و�أجبرتهم على ترك
فرائ�ضهم و�سننهم وعاداتهم ولبا�سهم ،ون�سيان
�أعيادهم و�أعرا�سهم مدفوعة بتع�صبها الديني
والعرقي ،وبالحب للم�سيح الذي ا�ستباح المتطرفون
با�سمه الآثام قدي ًما وحدي ًثا ،وفي ذلك يقول ال�شاعر

�أم��ام ه��ذه المرا�سيم الناطقة ب�أب�شع مظاهر
الإب��ادة الجماعية لم�سلمي الأندل�س عبر التاريخ،
مخرجا لما �آلت �إليه �أحوالهم
لم يجد الموري�سكيون
ً
البائ�سة �إال االختيار بين البقاء وظلمة الهجرة،
�سندا �شرع ًيا عندهم،
فتوزعتهم جاذبيتان وجدتا ً
فبينما �أجازت لهم بع�ض الفتاوى العي�ش بين غير
الم�سلمين وقبول �إكراهات الن�صارى الدينية تقية
في ظاهرهم و�إن�ك��ا ًرا بقلوبهم ،ا�ستنا ًدا �إل��ى قول
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الر�سول �« :إن اهلل ال ينظر �إلى �أج�سادكم وال �إلى
�صوركم ولكن ينظر �إلى قلوبكم»(.((3
ومن هذه الفتاوي فتوى �أحمد بوجمعة المغراوي
ال��وه��ران��ي ال�ت��ي ي�ح��ث فيها الموري�سكيين على
التظاهر بقبول �إم�لاءات الن�صارى ونكرانها في
داخلهم ،مطلعها «الحمد هلل وال�صالة وال�سالم
على �سيدنا محمد و�آل��ه و�صحبه و�سلم ت�سلي ًما،
�إخواننا القاب�ضين على دينهم كالقاب�ض على الجمر
من �أج��زل اهلل ثوابهم» داع� ًي��ا فيها �إل��ى الت�شبت
بعقيدتهم الإ�سالمية �إل��ى �أن «ي��دي��ر اهلل الكرة
للإ�سالم حتى تعبدوا اهلل ظاه ًرا بحول اهلل من
غير محنة وال وحلة»(.((3
و�إذا كان بع�ضهم �أجاز بقاء الموري�سكيين في
دي��ار الكفر ،ف��إن هناك من ر�أى وج��وب خروجهم
�شرعا ،وبقاءهم فيها خط�أ ،فقال �شاعر في
منها ً
ذلك:
ي�����ا �أه���������ل �أن�����دل�����������س ������ش�����دوا ال�����رح�����ال
(((3

ف���م���ا ال���م���ق���ام ب���ه���ا �إال م����ن ال���غ���ل���ط

وف��ي ه��ذا المنحى نحت ف�ت��اوى الون�شري�سي
في كتابه «المعيار المعرب» الذي �أوجب الهجرة
�شرعا قائ ًال« :فالواجب على كل م�ؤمن ي�ؤمن باهلل
ً
واليوم الآخر ال�سعي في حفظ ر�أ�س الإيمان بالبعد
والفرار عن م�ساكنة �أعداء حبيب الرحمان»(.((3
وقد �أكد مثل هذا الموقف قرار «المجل�س الأوربي
لالفتاء والبحوث» حدي ًثا بالن�سبة للأقلية الم�سلمة
ف��ي ال �غ��رب؛ حيث بين �أن��ه «ال يحل للم�سلم �أن
يعي�ش بين غير الم�سلمين بغير هويته الإ�سالمية
�إال لإن���س��ان تقطعت ب��ه الحيل ول��م يجد �سبي ًال
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للخال�ص»(.((3
ويبدو �أن الفتاوى المتجهة في ه��ذا المنحى
كانت �أكثر ت�أثي ًرا فاختار معظمهم الهجرة على
البقاء الذي يعني بتفريطهم في معتقداتهم عذابا
في الدنيا وعقا ًبا في الآخرة .وتقوى هذا االختيار
مع �صرخات اال�ستغاثة ور�سائل اال�ستجارة التي
بعثها االندل�سيون �إلى �إخوانهم في المغرب( ،((3ومع
الفتاوى التي دبحت واال�شعار التي قيلت داعية �أهل
المغرب �إلى �إكرام الموري�سكيين المطرودين ،ومن
ذلك ما قاله �أبو العبا�س الدقون:
ف���ل���ن���ك���رم الآن م������ن ي�����ن�����زل م���ن���زل���ن���ا
ف����ال����ده����ر ذو دول ف���ا����س���م���ع لأم����ث����ال
وهكذا بد�أ �آالف الموري�سكيين في الهجرة �إلى
المغرب والجزائر وتون�س« ،و�إن كانوا ي�ساقون في
حالة مزرية �إلى م�صير مظلم ينتظرهم» بل هناك
من هاجر �إلى فرن�سا و�إيطاليا �أي�ضا( ،((3و�إذا كانت
�أو�ضاعهم في البلدان الأوربية قد لفها الغمو�ض ف�إن
الذين ق�صدوا المغرب وتون�س تركوا لنا �آثا ًرا فكرية
و�أدبية تمثل وثائق دبلوما�سية ولوحات فنية على
قدر كبير من الأهمية ،ومن ذلك ر�سالة اال�ستغاثة
التي قدمها �أبو عبد اهلل بن االحمر �سلطان غرناطة
المخلوع �إل��ى �سلطان فا�س �أب��ي عبد اهلل محمد
م�ستنجدا به ومبر ًئا نف�سه من
ال�شيخ الوطا�سي،
ً
تهمة الخيانة بعنوان« :الرو�ض العاطر الأنفا�س في
التو�سل �إلى المولى الإمام �سلطان فا�س»( ((3قدم لها
بق�صيدة مطلعها:
م��ول��ى ال��م��ل��وك م��ل��وك ال��ع��رب والعجم
(((3

رع��ي��ا ل��م��ا م��ث��ل��ه ي��رع��ى م���ن ال���ذم���م

قراءة في
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فيليب الثالث بطرد الموري�سكيين ،وما حدا بقرار
�إحراق الكتب العربية في ميدان الرملة بغرناطة
�إلى ا�ستثناء المراجع الطبية(.((4

وم ��وازاة م��ع ه��ذا نجد ر�سالة �شعرية �أخ��رى
لمحمد بن الأبارالق�ضاعي الذي هاجر �إلى تون�س،
م�ستنجدا ب�سلطانه �أب��ي زكريا الحف�صي يقول
ً
فيها:

و�شهدت الحياة الفكرية والأدبية فتور ت�ألقها
بهجرة عدد من المفكرين �إل��ى المدن المغربية
كمراك�ش وفا�س كعلي بن عبد اهلل بن قطرالي
الأن �� �ص��اري القرطبي المتوفى ع��ام  651وعلي
ابن محمد بن يو�سف الفهري القرطبي المتوفى
عام  618و�آخرين( ،((4وال نن�سى هنا الأثر الذي
خلفته هجرة ال�صناع المهرة الذين تفننوا في
مختلف ال�صناعات ،حتى غدت كل مدينة من مدن
االندل�س بهم متميزة في �صناعة معينة ،فعرفت
ق��رط�ب��ة ب�صناعة ال���س�ج��اد وغ��رن��اط��ة بالحرير
وم��ال�ق��ة ب��ال�خ��زف وال�م��ري��ة بالر�صا�ص ومالقة
بالفخار المذهب(.((4

�أدرك ب���خ���ي���ل���ك خ���ي���ل اهلل �أن���دل�������س���ا
�إن ال�������س���ب���ي���ل �إل��������ى م���ن���ج���ات���ه���ا در����س���ا
�إلى �أن يقول:
م�����دائ�����ن ح���ل���ه���ا الإ��������ش�������راك م��ب��ت�����س��م��ا
(((3

ج����ذالن وارت���ح���ل الإ����س�ل�ام م��ب��ت��ئ�����س��ا

مقـــاالت

ب�ع��د ه��ذه ال��وق�ف��ات المت�سائلة ف��ي محطات
الظاهرة الموري�سكية �أرى م��ن الأهمية ق��راءة
ال �� �ص �ف �ح��ة الأخ � � ��رى م ��ن ت �ج �ل �ي��ات ال �م ��أ� �س��اة
الموري�سكية ،ف��إذا كان الموري�سكيون قد فقدوا
بطردهم �أمالكهم وا�ستقرارهم ،ف ��إن �إ�سبانيا
قد خ�سرت بهجرتهم تقدمها �إن لم �أبالغ ف�أقول
عقلها ،فلقد اعترف كثير من الم�ؤرخين الإ�سبان
بما �آلت �إليه الأندل�س من تراجع العلوم وتدهور
االقت�صاد؛ حيث هاجر عدد كبير ممن تفوق في
العلوم الطبية( .((4وه��ذا ما دعا بع�ض الإ�سبان
الغيورين على تطور بلدهم �إل��ى معار�ضة قرار

ومن هنا يمكن القول ب�أن م�أ�ساة الأندل�س بقدر
ما كانت خ�سارة للوجود الإ�سالمي في الأندل�س،
كانت خ�سارة ح�ضارية �إ�سبانية وللدول الأوروبية
المجاورة التي كانت ت�ستدفئ ب�أنواع معارفهم في
الجهود التي �أ�س�ست عليها م�شروعها الح�ضاري
وتقدمها الثقافي والعلمي.
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الملحق
�صور ناطقة لعملية الإبادة
التي �شملت الموري�سكيين و�آثارهم العلمية في الأندل�س
ونموذج مكتوب بالإخميادو
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�صورة لعملية �إحراق الكتب العربية الإ�سالمية من قبل محاكم التفتي�ش
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مقـــاالت
�صور لأ�ساليب التعذيب
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�صور لعمليات التعذيب

نموذج من ن�ص مكتوب بالإخميادو
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نموذج من ن�ص مكتوب بالإخميادو

مقـــاالت

� )12سورة الرعد�/آية.11:
« )13نهاية الأندل�س وتاريخ العرب المتن�صرين�/ص.257:
 )14لقد �أ�شار �إلى هذا الموقف بامتعا�ض الدكتور عبد الجليل
التميمي ف��ي كتابه «و�ضعية ال��درا��س��ات الموري�سكية
الأندل�سية خالل الثالثين �سنة الما�ضية».
 )15ازهار الريا�ض في �أخبار عيا�ض/المقري/ج �1ص.50:
 )16كثورة البو�شرات المذكورة �سابقًا.
� )17أزهار الريا�ض/ج �1ص.65:
 )18نفح الطيب/ج� 4ص  486وازهار الريا�ض/ج �ص .47
 )19انظر« :الموري�سكيون قبل الطرد وبعده»� ،ص.140 :
 )20ان��ظ��ر ال �م��وري �� �س �ك �ي��ون ف ��ي الأن ��دل� �� ��س وخ��ارج��ه��ا،
ق�شتيليو�ص.131:
 )21انظر «نهاية الأندل�س» �ص .257
 )22عام � 22شتنبر 1609م.
 )23عام � 22شتنبر 1511م.
 )24عام � 22شتنبر 1610م.
 )25عام � 22شتنبر 1526م.
 )26ديوان «ال�شوقيات» �أحمد �شوقي :ج � 1ص.234 :
 )27انظر كتاب «حقوق غير الم�سلمين في ب�لاد الإ�سالم»
�صالح بن حميد العابد�/ص.11:

الحوا�شي
 )1ال�خ�م�ي��ادو �أو الأع�ج�م�ي��ة وه��ي ال�ك�ت��اب��ات ال�ت��ي عبر بها
الموري�سكيون عن �أفكارهم بالإ�سبانية المكتوبة بالخط
العربي.
 )2ثورة قام بها الموري�سكيون في  Alpujarrasبناحية غرناطة
عام 1570م ،طم ًعا في ا�ستعادة ممالكهم وحقوقهم.
 )3في كتابه «نهاية الأندل�س وتاريخ العرب المتن�صرين».
 )4في كتابه «الأندل�سيون وهجراتهم �إل��ى المغرب خالل
القرنين.»17-16:
« )5مركز الدرا�سات والبحوث العثمانية والموري�سكية والتوثيق
والمعلومات» بتون�س.
 )6عقدت الأولى خالل يومي � 8-7أبريل 1997م ،والثانية في
� 23-21شتنبر 2000م.
 )7من م�ؤلفاته «الموري�سكيون في الأندل�س وخارجها» .وكتاب
«محنة الموري�سكيين في �إ�سبانيا».
 )8في كتابه «م�أ�ساة انهيار الوجود العربي في الأندل�س».
 )9درا� �س��ات متنوعة ف��ي مجلة «الأك��ادي�م�ي��ة» ع��دد  15وفي
مطبوعات �سل�سلة ندوات الأكاديمية �سنة 2001م.
10) Losmoriscosantesydesquesde aExpulsion/MikeldeEpalza.
11) LesMorisquesetleracismed’Etat/RodrigodeZayas.
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� )28سورة البقرة� ،آية.256:
� )29صحيح البخاري /كتاب الجنائز.
� )30أخرجه البخاري/كتاب الخيل رقم  ،6967وم�سلم في
كتاب الأق�ضية رقم .1713
 )31مخطوط الفاتيكان ،وانظر الر�سالة في كتاب «نهاية
الأندل�س» ع �ن��ان 326-325/وكتاب «الموري�سكيون في
الأندل�س وخارجها» ق�شتيليو.131/
 )32انظر/ازدهار الريا�ض/ج�1ص.46:
 )33المعيار المعرب/ج�2ص.138:
« )34ق��رارات وفتاوى المجل�س الأورب��ي للإفتاء والبحوث»
�ص.29:
 )35انظر في ذل��ك ر�سالة اب��ن الخطيب وا�صفًا ا�ضطراب
�أحوال الم�سلمين بالأندل�س :نفح الطيب/ج� 4ص .444
 )36ان�ظ��ر درا� �س��ة د .محمد بن�شريفة «ال�م�غ��رب مهاجر
الأن��دل���س�ي��ن» الأك��ادي �م �ي��ة ع� ��دد��� 15:ص .16 :وك�ت��اب
«الموري�سكيون قبل الطرد وبعده» مكيل دي �أپالثا�/ص:
.288
 )37الر�سالة من �إن�شاء وزي��ره :محمد بن عبد اهلل العربي
العقيلي.
 )38انظر الر�سالة في نفح الطيب ج�� ��/4ص ،529:ونهاية
الأندل�س.265:
� )39أزهار الريا�ض ،207/2/ونفح الطيب.457/4/
 )40انظر كتاب Los moriscos y la medicina :الموري�سكيون
والطب لم�ؤلفه گرسيابلستير.Garcia Ballester
 )41ان�ظ��ر ق�ضية �إح ��راق الكتب العربية ف��ي ك�ت��اب نهاية
الأندل�س ،302/و�صورها في الملحق.
 )42انظر :االعالم بمن حل مراك�ش و�أغمات من االعالم/
العبا�س بن ابراهيم/ج  9ال�صفحات.128 ،70 ،60 ،59 :
 )43انظر /نفح الطيب/م1ال�صفحات.153 ،151 ،150:

الم�صــادر والمراجع
 - 1الم�صادر:
 القر�آن الكريم	�أزه ��ار ال��ري��ا���ض ف��ي �أخ �ب��ار عيا�ض�/أحمد ب��ن محمدالمقرى التلم�ساني�/صندوق التراث الإ�سالمي الم�شترك
(المغرب والإمارات)1978:م.
 الإعالم بمن حل مراك�ش و�أغمات من االعالم/العبا�سابن ابراهيم/تحقيق عبد الوهاب بن من�صور/المطبعة
الملكية1980/م.
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تاريخ ال�ضعيف (تاريخ الدولة ال�سعدية) محمد ال�ضعيف
الرباطي/تحقيق �أح�م��د ال �ع �م��اري/دار ال �م ��أث��ورات/
ط1986/1م.
دي��وان ال�شوقيات�/أحمد �شوقي/مطبعة اال�ستقامة/
م�صر1961/م.
المعيار ال�م�ع��رب وال�ج��ام��ع ال�م�غ��رب ع��ن ف �ت��اوي �أه��ل
افريقية والأندل�س والمغرب�/أبو العبا�س �أحمد بن يحي
الون�شري�سي/وزارة الأوقاف المغربية1981/م.
نفح الطيب م��ن غ�صن الأن��دل����س الرطيب/المقرى/
تحقيق �إح�سان عبا�س/دار �صادر بيروت1968/م.

 - 2المراجع:
 «الأندل�سيون وهجراتهم �إل��ى المغرب :خالل القرنين »17-16د .محمد رزوق/ط �إفريقيا ال�شرق 1991م.
 الأكاديمية :مجلة �أكاديمية المملكة المغربية /ع � 15سنة1982م.
 حقوق غير الم�سلمين في بالد الأندل�س/د� .صالح بنح�سين العابد ،كنوز �إ�شبيلية للن�شر والتوزيع ،ط.2003/4
 في فقه الأقليات الم�سلمة/د .يو�سف القر�ضاوي /دارال�شروق/ط2001/1م.
 قرارات وفتاوى المجل�س الأوربي لالفتاء والبحوث/دارالتوزيع والن�شر/م�صر2002/م.
 ك��را��س��ات �أندل�سية/مركز درا� �س��ات الأن��دل����س وح��وارالح�ضارة/ع� 11:سنة 2006م.
 «الموري�سكيون في الأندل�س وخارجها» محمد ق�شتيليو/من�شورات مركز درا�سات الأندل�س وحوار الح�ضارات/ط
2008/2م.
 الموري�سكيون ف��ي ال�م�غ��رب/ن��دوة �أكاديمية المملكةالمغربية/مطبعة المعارف الجديدة2001/م.
 نهاية الأندل�س :وتاريخ العرب المتن�صرين/محمد عبداهلل عنان/مطبعة م�صر/ط1958/2/م.
 و�ضعية الدرا�سات الموري�سكية الأندل�سية خالل الثالثين�سنة الما�ضية�/إ�شراف د .عبد الجليل التميمي1995/م.
Losmoriscosantesydesquesde
Expulsion/MikeldeEpalza/Madrid/1992.

قراءة في
الظاهرة
الموري�سكية
الآالم
والآثام

ت�أ�سي�س م�ساجد م�صر وتون�س والأندل�س
في القرن الأول الهجري /ال�سابع الميالدي
�أ .د .محمد كريم �إبراهيم ح�سين

جامعة بابل  -جمهورية العراق

الخال�صة:

مقـــاالت

خُ �ص�ص البحث لدرا�سة ت�أ�سي�س الم�ساجد في م�صر وتون�س والأندل�س بعد �إكمال عمليات
التحرير والفتح العربي  -الإ�سالمي,خالل القرن الأول الهجري  -ال�سابع الميالدي ,بد ًءا
بدرا�سة عمليات التحرير العربي الإ�سالمي لأر�ض م�صر ,بوابة �شمال �أفريقيا ,ومن ثم
ا�ستقرار العرب الم�سلمين فيها و�شروعهم في عمليات البناء والإعمار ,و�أبرزها :ت�أ�سي�س م�سجد
الف�سطاط ,الم�سمى بـ :م�سجد عمرو بن العا�ص ،الذي �أكمل تحرير م�صر كلها من ال�سيطرة
البيزنطية.
علي����ه ,كم����ا ت�ضمن البحث درا�س����ة وافية عن
م�سج����د القي����روان ,المدين����ة الت����ي اختطه����ا
القائد العرب����ي عقبة بن نافع الفهري ,وترك
ب�صمات وا�ضحة ف����ي بنائها و�إعمارها خالل
خم�����س �سن����وات 55-50ه����ـ ,ف����ك� َّأن م�سج����د
القي����روان �أول خط����ط هذه المدين����ة العربية
 الإ�سالمية ,وقد �أو�ضحنا عمليات التجديدوالإ�ضاف����ة والتغيير التي ج����رت عليه ,ف�ضلاً
عن التفا�صيل الخا�صة بموا�صفاته المعمارية
والفني����ة ,والأمر ذات����ه ينطبق �ضمن درا�ستنا
لكل من :جامع الزيتونة في مدينة تون�س,الذي

ُيع����د الم�سج����د �أول خط����ة م����ن خط����ط
المدين����ة العربي����ة  -الإ�سالمي����ة ,فه����و محور
المدين����ة ومركزه����ا ومن����ه تتف����رع باق����ي
خط����ط المدينة؛ ل����ذا بد�أنا بدرا�س����ة ت�أ�سي�س
م�سج����د الف�سط����اط ,المع����روف بـ:الم�سج����د
الجامع ,الذي ُيعد داللة وا�ضحة على الوجود
العرب����ي الإ�سالم����ي ,وكان اختط����اط ه����ذا
الم�سج����د وال�ش����روع في ت�أ�سي�س����ه �سنة 21هـ:
وق����د �أو�ضحنا جل ًي����ا في البح����ث موا�صفاته،
و�أبرز معالم����ه المعمارية والفنية ,ف�ضلاً عن
درا�س����ة الزي����ادات والتغيي����رات الت����ي ج����رت
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�أ�س�س����ه القائ����د العرب����ي الم�سل����م ح�س����ان بن
النعمان الغ�ساني ,وم�سجد مدينة قرطبة في
الأندل�س ,الذي ترتبط ق�ص����ة بداية ت�أ�سي�سه
بم����ا ي�شبه ق�صة ت�أ�سي�س جامع مدينة دم�شق,
كون����ه ُبني ف����ي مو�ضع كني�س����ة � َآل ن�صفها �إلى
الم�سلمي����ن عن����د فتحهم مدين����ة قرطبة �سنة
92ه����ـ ,وق����د در�سنا درا�سة ُم�سهب����ة ومف�صلة
�أبرز موا�صفاته المعماري����ة والفنية وعمليات
التجدي����د والإ�ضاف����ة والتو�سي����ع والتغيي����رات
الت����ي جرت علي����ه وعل����ى الم�ساج����د الأخرى
ال�سابق����ة ل����ه ,بع����د الق����رن الأول الهج����ري-
ال�ساب����ع الميالدي ,مما ي�ؤك����د اهتمام العرب
الم�سلمين به����ذه المن�ش�آت المعمارية الدينية
ب�ش����كل وا�ضح,كونها تمثل الوج����ود العربي -
الإ�سالمي في كل من :م�صر وتون�س والأندل�س
وفي كل بقعة من بقاع المعمورة.
تحرير م�صر وتم�صير الف�سطاط:

فكر العرب الم�سلمون بعد ا�ستقرارهم
في بالد ال�شام بت�أمين حدودهم الجنوبية
الغربية ،وذل��ك بتحرير م�صر من �سيطرة
الروم؛ لما ت�شكله هذه ال�سيطرة من تهديد
خطير على �أم��ن وا�ستقرار الدولة العربية
الإ�سالمية في كل من بالد ال�شام والحجاز،
ف�ضلاً ع��ن �أن تحرير م�صر ُي� َ�ع��د �ضرورة
اقت�ضتها حركة التحرر العربي الإ�سالمي؛
لأنها بمثابة بوابة �شمال �أفريقيا ،وتتمتع
بمكانة اقت�صادية متميزة توفر للم�سلمين
�أ�سباب القوة وتتيح لهم موا�صلة االندفاع
نحو ال�شمال الإفريقي؛ �إذ يقول عمرو بن
العا�ص مخاط ًبا الخليفة عمر (�" :)إنك
�إن فتحتها كانت قوة للم�سلمين وعونًا لهم
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وهي �أكثر الأر�ض �أموالاً و�أعجزها عن القتال
(((
والحرب"
ك��ان م�سير عمرو بن العا�ص �إل��ى م�صر
�سنة 19ه��ـ ،فنزل العري�ش ثم �أت��ى الفرما،
وق�ضى على مقاومة الروم فيها بعد قتالهم
فهزمهم وا�ستولى على ع�سكرهم ،ثم م�ضى
قدما �إلى الف�سطاط فنزل جنان الريحان وقد
ً
خندق �أهل الف�سطاط ،وكان ا�سم المدينة:
�أليونة ف�سماها الم�سلمون :ف�سطاطً ا؛ لأنهم
قالوا هذا ف�سطاط القوم ومجمعهم ،وقيل
عمرا �ضرب بها ف�سطاطً ا ف�سميت بذلك،
� َّأن ً
محا�صرا �أهل
ولم يلبث عمرو بن العا�ص وهو
ً
ت�أ�سي�س
الف�سطاط �أن ورد ِ
عليه الزبير بن العوام بن
م�ساجد
خويلد في ع�شرة �آالف مقاتل ،و ُيقال في اثني
م�صر وتون�س
ع�شر �أل ًفا ،وكان الزبير ُيقاتل في جهة وعمرو
والأندل�س
ابن العا�ص في جهة �أخرى ،حتى تمكنا من
في القرن
فتح ح�صن بابليون عنوة (((.
الأول

وذكر البالذري((( في رواية له عن جماعة
ممن �شهد تحرير م�صر مفادها �أن عمرو
ابن العا�ص لما فتح الف�سطاط وجه عبداهلل
ابن حذافة ال�سهمي �إلى عين �شم�س ،فتغلب
على �أه��ل��ه��ا و���ص��ال��ح �أه���ل ق��راه��ا على مثل
حكم الف�سطاط ،ووج��ه خارجة بن حذافة
ال��ع��دوي �إل��ى الفيوم والأ�شمونين و�أخميم
وق��رى ال�صعيد فعل مثل ذل��ك ،ووج��ه عمير
ابن وهب الجمحي �إلى تني�س ودمياط وتونة
ودميرة و�شطا ودقهلة وبنا وبو�صير ،ففعل
مثل ذل��ك ،ووج��ه عقبة ب��ن عامر الجهني
و ُي��ق��ال :وردان م��واله (�صاحب �سوق وردان
بم�صر) �إلى �سائر قرى �أ�سفل الأر�ض ففعل
مثل ذلك ،وهكذا ا�ستجمع عمرو بن العا�ص

الهجري/
ال�سابع
الميالدي

العا�ص على ثالثة ع�شر �ألف دينار ،ب�شرط
�أن ُيخرج من الإ�سكندرية من يريد مغادرتها
من الروم ،وي�سمح لمن يرغب البقاء فيها،
على �أن يفر�ض على كل رجل بالغ �سن الر�شد
من القبط دينارين ،وكتب لهم بذلك كتا ًبا
(ع��ه� ً�دا) ،ثم غ��ادر عمرو الإ�سكندرية بعد
� ْأن ا�ستخلف عليها عبد اهلل بن حذافة بن
(مع�سكرا) من الم�سلمين،
قي�س في رابطة
ً
وعاد �إلى الف�سطاط ،وقيل �إن ق�سطنطين بن
هرقل ملك ال��روم ا�ستاء من هذا االتفاق،
ف�أر�سل رجلاً من �أ�صحابه ا�سمه (منويل) في
ثلثمائة مركب م�شحونة بالمقاتلين ،فدخل
الإ�سكندرية وقتل من فيها من الم�سلمين
عمرا الخبر ف�سار
�إ ّال من هرب ونجا ،وبلغ ً
�إليهم في خم�سة ع�شر �أل��ف مقاتل ،فوجد
الروم قد غادروا الإ�سكندرية وعاثوا ف�سا ًدا
في قرى م�صر بعد الإ�سكندرية ،فالتحموا
معهم في الحرب وبعد قتال �شديد ولى الروم
منهزمين ،فتح�صنوا بالإ�سكندرية ون�صبوا
العرادات ،فقاتلهم عمرو �أ�شد القتال ون�صب
المجانيق ففتح �أ�سوار الإ�سكندرية ثم دخلها
ب��ق��وة ال�سيف وه���رب م��ن ه��رب م��ن ال��روم
وقتل عدو اهلل منويل ،واختلفت الروايات في
تحديد تاريخ تحرير الإ�سكندرية بين �سنة
(((
تم �سنة
 23و25هـ  ،والمرجح �أن تحريرها َّ
23هـ.

تحرير م�صر و�صارت �أر�ضها �أر�ض خراج.
وقيل �أن تحرير عمرو بن العا�ص لم�صر
كان �سنة 20هـ بم�شاركة الزبير بن العوام،
ف�صالح �أه��ل البلد على مقدار معلوم من
َ
المال ،وهو ديناران على كل رج��ل ،و�أعفى
ال��ن�����س��اء وال�����ص��ب��ي��ان م��ن ذل����ك ،وق��ي��ل �أن
�صالح
المقوق�س حاكم م�صر من قبل الروم
َ
عمرو بن العا�ص ،على �أن يفر�ض على القبط
دينارين ،ولما بلغ ذلك هرقل �سخط �أ�شد
ال�سخط ،وبعث الجيو�ش �إل��ى الإ�سكندرية
و�أغلقها ،فدخلها عمرو بن العا�ص عنوة؛
�أي با�ستخدام القوة في قتال الروم .وهكذا
تم
ذهبت ال��رواي��ات �إل��ى � َّأن تحرير م�صر َّ
(((
عنوة بغير عهد وال عقد.

مقـــاالت

�سار عمرو بن العا�ص �إلى الإ�سكندرية �سنة
21ه��ـ ،تار ًكا على م�صر خارجة بن حذافة
العدوي ،وكان الروم والقبط قد و�ضعوا خطة
ا�ستهدفت غزو الم�سلمين في الف�سطاط قبل
و�صولهم الإ�سكندرية لإ�سقاطها ،لكن عمرو
ابن العا�ص التقى �أعدائه في الكريون فهزمهم
وقتل منهم �أع����دا ًدا كبيرة ،ث��م �سار حتى
و�صل الإ�سكندرية ،فوجد �أهلها م�ستعدين
للقتال� ،إال �أن القبط ك��ان��وا راغ��ب��ي��ن في
ال�صلح ،ف�أر�سل �إليه المقوق�س طال ًبا ال�صلح
والمهادنة ،لكن عمرو بن العا�ص رف�ض ذلك،
وت��م محا�صرة المدينة لمدة ثالثة �أ�شهر،
تمكن بعدها عمرو من دخولها بالقوة وغنم
ما فيها ،وا�ستبقى �أهلها ولم يقتل ولم ِ
ي�سب،
وعاملهم معاملة �أه��ل ال��ذم��ة كما فعل مع
�أهل �أليونة (الف�سطاط) ،وروي �أن المقوق�س
�صالح عمرو بن
حاكم م�صر من قبل الروم
َ

اختلف����ت الآراء ح����ول م�س�أل����ة ت�أ�سي�����س
وتم�صي����ر الف�سط����اط ،وال�سن����ة الت����ي اتخ����ذ
فيه����ا الع����رب الف�سط����اط ،وه����و اخت��ل�اف
يرتب����ط بحقيق����ة الأم����ر باالخت��ل�اف ال�سائد
بي����ن الم�ؤرخي����ن ح����ول �سن����ة تحري����ر م�ص����ر
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والإ�سكندري����ة ،فمنهم من جعل تحرير م�صر
���ر �آخرون �أنه����ا ُحرِ َرت
�سن����ة 20هـ ،بينما َذكَ � َ
تم تحريرها بعد
�سنة 21هـ ،و� َّأن الإ�سكندرية َّ
عام �أي �سنة 22ه����ـ ،وفي الوقت الذي تجتمع
في����ه �آراء ه�ؤالء ال����رواة والم�ؤرخي����ن على �أن
���م في حوال����ي الع�شرين �سنة
تحري����ر م�صر ت� َّ
بعد الهجرة ،ف�إن �إح����دى الروايات((( ذكرت
�أن عمرو ب����ن العا�ص �أ�شار على الخليفة عمر
( )عندم����ا ق����دم �إلى الجابي����ة �سنة 18هـ
ب�أن ي�أذن له بالتوج����ه نحو م�صر وتحريرها،
م�شيرا علي����ه ب�أن فتحها قوة للم�سلمين وعونًا
ً
لهم ،وهي �أكثر الأر�����ض �أموالاً و�أعجزها عن
(((
القت����ال والحرب ،في حي����ن روى البالذري
�أن عم����رو ب����ن العا�����ص �سار نح����و م�صر �سنة
19ه����ـ ،وبذل����ك ن�ستطي����ع الق����ول �أن اختي����ار
مو�ضع الف�سطاط وت�أ�سي�س الم�صر وتم�صيره
امتد من �سنة 20هـ �إلى 21هـ �أو 22هـ (((.
ال�ش َعر
اتخذ عمرو بن العا�ص خيمة من َ
(ب��م��ع��ن��ى ف�����س��ط��اط) ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ق��وات��ه
تحا�صر ح�صن ق�صر ال�شمع ،و� َّأن اتخاذ
هذه الخيمة يعني المو�ضع الذي يتجمع فيه
المقاتلون العرب ويمثل مقر القيادة ،و�أعقب
ذل��ك الح�صار انت�صار العرب واقتحامهم
ح�صن ق�صر ال�شمع ،وك��ان م��ن �أث��ر ذلك
تراجع قوات العدو �إلى الإ�سكندرية ،المدينة
القديمة الكبيرة ،وبعد توجه عمرو �إليها
�أُهمل ذلك الف�سطاط؛ لأنه اليمثل �أية وحدة
عمرانية (طبوغرافية) ثابتة ،و�أنه لم ُيتخذ
م�صرا بعد ،ف�ضلاً عن �أن االنت�صار الذي
ًّ
حققه العرب على العدو في الإ�سكندرية التي
ُح��رِ َرت عنو ًة بغير عهد وال عقد ،ح َت َم على
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القائد عمرو بن العا�ص �أن يفكر باتخاذ
مكان محدد للمقاتلين العرب ،وقد ُعرِ َ�ضت
عليه عدة خيارات �أهمها خيار الإ�سكندرية؛
وذلك لأنها تتمتع بموقع جغرافي وا�ستراتيجي
مهم ،كما �أنها مدينة م�ستقرة ،وح�سب رواية
ابن عبد الحكم((( �أن عمرو بن العا�ص ر�أى
بيوتها وبنائها وجمالها ف�أُعجب بها و�أراد �أن
ي�سكنها فقال(( :م�ساكن قد كفيناها))،
غير �أن القرار لم ُي َن َفذ وذلك لأن الإ�سكندرية
مدينة قديمة ال تتالءم والتفكير الع�سكري
العربي ،كما انها غير �أمينة اتجاه �أي هجوم
بحري  -نهري مفاجيء قد يقوم به العدو
ت�أ�سي�س
فتح�صل كارثة ،وك��ان الخليفة عمر ()
م�ساجد
قد كتب �إلى عمرو بن العا�ص حول موا�صفات
الإ�سكندرية ،و�أكد خ�صو�صية القاعدة التي م�صر وتون�س
والأندل�س
تمثلت باتخاذ الب�صرة والكوفة ،وهي عدم
في القرن
اتخاذ منزل يحول الماء بين الم�سلمين وبين
الأول
الخليفة في �شتاء وال �صيف؛ �أي عدم وجود الهجري/
مانع مثل النهر والبحر يحول بين الم�سلمين
ال�سابع
ومركز الخالفة في المدينة المنورة؛ لذلك الميالدي
عر�ض عمرو بن العا�ص م�شورة الخليفة على
جماعته الختيار مو�ضع �آخر .وهنا ظهر ر�أي
بالعودة �إلى الخيمة الأولى (الف�سطاط) التي
مقرا للقيادة ،و�شدد �أن�صار
�سبق �أن كانت ً
هذا الر�أي على عدة �أمور؛ �إذ قالوا(( :ترجع
[�أي��ه��ا الأم��ي��ر] �إل��ى ف�سطاطك فيكون على
ماء و�صحراء))(((1؛ لأن الماء وال�صحراء
هما العن�صران ال��ب��ارزان ال��ل��ذان يمثالن
�ستراتيجية العرب في اتخاذ االم�صار؛ �أي
المنتخب يكون قري ًبا من م�شارب
�أن المو�ضع ُ
ال��م��ي��اه ،وك��ذل��ك على ط��رف ال��ب��ر ومت�صل

تم اتخاذه قبل اختط اطه الم�سجد الجامع
َّ
�أم العك�س ،وا�ستنا ًدا �إل��ى رواي��ة اب��ن عبد
الحكم(� ((1أن عمرو بن العا�ص بعد عودته
و�أ�صحابه من الإ�سكندرية فكروا في المو�ضع
الذي ينزلون قيه ،واتفقوا �أن ينزلوا مكان
الف�سطاط الأول ،الذي تركه وكان م�ضرو ًبا
في مو�ضع الدار التي ُعرفت بـ :دار الح�صى
عند دار عمرو ال�صغيرة.

بال�صحراء(.((1

مقـــاالت

�أ َّدى انتقال عمرو بن العا�ص من الإ�سكندرية
�إلى الف�سطاط بال�ضرورة �إلى انتقال كر�سي
أي�ضا ،وبذلك �صارت
االدارة من الإ�سكندرية � ً
الف�سطاط المركز الإداري وال�سيا�سي بعد � ْأن
كانت الإ�سكندرية ،وبخا�صة المرحلة الأولى
تفهما في
لت�أ�سي�س الف�سطاط ،كان هنالك
ً
م�س�ألة تخطيطها ،ولم يكن الأمر ع�شوائ ًيا،
وك��م��ا ك���ان ال��ح��ال ف��ي تخطيط الب�صرة
والكوفة ،ف��إن عمرو بن العا�ص �أول��ى مهمة
�إ�سكان العرب وو�ضع خطط محالتهم  -وف ًقا
وعهد �إلى
كبيرا،
للقاعدة القبلية -
َ
ً
اهتماما ً
مجموعة م��ن اال�شخا�ص ممن لهم دراي��ة
ومعرفة بالأمور الهند�سية و�أن�ساب العرب
لتنفيذ ذل���ك ،ممن ك��ان��وا يتمتعون بنفوذ
�سيا�سي على قبائلهم� ،أ�شهرهم :معاوية بن
حديج ال ُتجيبي و�شريك ابن �سمي الغطيفي
من قبيلة مراد وعمرو بن مخرم الخوالني
وحيويل (وقيل جبريل) بن نا�شرة المعافري،
وكان ه��ؤالء قد �أ�شرفوا على توزيع القبائل
وال�سيطرة على النزاعات التي دارت بين
الأف����راد ح��ول ات��خ��اذ الموا�ضع المالءمة،
ونتيجة لذلك اختط العرب خططهم وبنى
النا�س ال��دور والم�ساجد ،وعرفت كل خطة
با�سم القبيلة والجماعة التي اختط تها،
وف��ي بع�ض الأح��ي��ان حملت الخطط �أ�سماء
�أ�شخا�ص متنفذين قاموا باختط اطها(.((1

ن�ستنتج مما �سبق �أن دار عمرو بن العا�ص
ال�شعر
ُبنيت في مو�ضع الف�سطاط؛ �أي خيمة َ
التي ن�صبها بعد تحرير ح�صن بابليون؛ لتكون
ُمجم ًعا لمقاتلة العرب ثم تركها وعاد �إليها
ثانية بعد رجوعه و�أ�صحابه من الإ�سكندرية،
فبنيت ال��دار في مو�ضع الف�سطاط� ،أي �أن
الدار بنيت بعد اتخاذ مو�ضع الف�سطاط ،لكن
الرواية ال تحدد لنا �أيهما �أ�سبق :تخطيط
الم�سجد �أم دار عمرو بن العا�ص ال�صغرى،
ونرجح �أن بناء الم�سجد كان �أقدم من بناء
الدار؛ ل َّأن الم�سجد هو الوحدة الطبوغرافية
(العمرانية) الأولى عند التفكير وال�شروع في
بناء المدينة العربية  -الإ�سالمية.
 -1الم�سجد الجامع في الف�سطاط:

يعد الم�سجد الجامع �أول وحدة عمرانية
ت�أ�س�ست في المدينة العربية  -الإ�سالمية،
ويت�ضح لنا مما ذكره ابن عبد الحكم( ((1في
ِ
حديثه عن الخطط �أن عمرو بن العا�ص بنى
الم�سجد .وهذا يعني � َّأن الم�سجد كان �أول
خطط مدينة الف�سطاط ،وو�صف المو�ضع
ال���ذي بني فيه ب����أن م��ا ح��ول��ه ك��ان حدائق
و�أع��ن��ا ًب��ا ،فن�صب الم�سلمون الحبال حتى

تماما فيما �إذا كان
ولي�س من الوا�ضح
ً
عمرو ب��ن العا�ص اتخذ عند ق��دوم��ه ثانية
�إل���ى ف�سطاطه ،داره �أو ق�صره المعروف
بـ :الدار ال�صغرى مكان ذلك الف�سطــاط �أو
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ا�ستقام لهم وو�ضعوا �أيديهم ،وكان عمرو بن
قائما حتى و�ضعوا القبلة� ،أي حددوا
العا�ص ً
مو�ضعها ،و� َّأن عمرو وبم�شاركة �صحابة ر�سول
اهلل () قد حددوها ،واتخذ المنبر في
ذل��ك الم�سجد ،وقيل �أن الخليفة عمر بن
الخطاب ( )رف�ض اتخاذ المنبر وكتب
�إلى عمرو ابن العا�ص بما ن�صه�(( :أما بعد
منبرا ترقى به على
فانه بلغني �أنك اتخذت ً
قائما
رقاب الم�سلمين �أو ما بح�سبك �أن تقوم ً
فعزمت عليك لما
والم�سلمون تحت عقيبك
ُ
ك�سرته)).
يت�ضح لنا مما كتبه الخليفة عمر (� )أن
حبذا في الم�سجد ؛ ل َّأن الأمير
المنبر لم يكن ُم ً
يكون في موقع �أعلى من النا�س ،و� َّأن �إمام
ال�صالة يتقدم الم�سلمين وهم يقفون وراءه؛
لذا �أمره بك�سر المنبر وعدم اتخاذه ،كما � َّأن
مك� َّأن الم�سجد كان ب�ستانًا مليئًا بالحدائق
والأعناب ،فاختط الم�سلمون مو�ضع الم�سجد
وقبلته با�ستخدام الحبال تحقي ًقا لال�ستقامة
حر�صا على دقة
والم َيالن،
ً
ومن ًعا لالنحراف َ
الهند�سة وانتظام البناء.
وكما �أ�شرنا �أن مو�ضع الم�سجد كان �أول
الموا�ضع التي خططت في مدينة الف�سطاط،
واتخذ عمرو بن العا�ص داره �أو ق�صره في
مو�ضع ذلك الف�سطاط (�أي الخيمة) ،و� َّأن
تلك الدار التي كانت ت�سمى �أولاً  :دار الح�صى
ث��م �سميت فيما بعد ب��ـ :ال���دار ال�صغرى،
اتخذت في مو�ضع بحذاء الم�سجد الجامع؛
�أي بامتداد الم�سجد ،و� َّأن داره الكبرى التي
ربما بنيت بعد تلك الدار كانت �إلى جنبها،
ومن المحتمل � َّأن الم�سجد والدار �أُ�س�سا في
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�آن واحد .ففي رواية(� ((1أن مكان الجامع كان
جبانة(مقبرة) ،وقد حاز مو�ضعه قي�سبة بن
كلثوم التجيبي �أحد بني �سوم واتخذه منزلاً
ل��ه ،فلما رج��ع الم�سلمون م��ن الإ�سكندرية
�س�أل عمرو قي�سبة هذا في منزله �أن يجعل ُه
م�سجدا ،وق��د لقي طلب عمرو بن العا�ص
ً
م��ن قي�سبة اب��ن كلثوم التجيبي ا�ستجابة
�سريعة بالتنازل عن مو�ضع �سبق � ْأن اختاره
�أو نزله �أثناء ح�صار الم�سلمين لح�صن ق�صر
ال�شمع ،ويبدو �أنه كان بجوار الف�سطاط �أو
قري ًبا منه ،وق��د واف��ق قي�سبة ه��ذا قائلاً :
((ف�إني �أت�صدق به على الم�سلمين)) ،وتم
ت�أ�سي�س
فعلاً ت�سليمه للم�سلمين وتحول مع قومه بني
م�ساجد
�سوم في خطة تجيب ،وبذلك اختط الم�سجد
الجامع �سنة 21هـ  641 /م .وهذا يعني � َّأن م�صر وتون�س
الم�سجد �أُ ِ�س�س في مو�ضع مجاور بل وقريب والأندل�س
َ
في القرن
ج� ًّ�دا من مو�ضع الف�سطاط ال��ذي بنى فيه
الأول
عمرو داره ال�صغرى ،وكان �أبو م�سلم الغافقي الهجري/
�صاحب ر�سول اهلل () ي ��ؤذن لعمرو بن
ال�سابع
العا�ص ،وقد �شوهد وهو ُيبخر للم�سجد(.((1
الميالدي
اختط الم�سجد الجامع �سنة 21هـ ،وبلغ
ذراعا،
ذراعا وعر�ضه ثالثون ً
طوله خم�سون ً
وق��ي��ل �أن���ه وق��ف على �إق��ام��ة قبلته ثمانون
رجلاً من ال�صحابة بينهم الزبير بن العوام
والمقداد بن اال�سود وعبادة بن ال�صامت
و�أبو الدرداء و�أبو ذر الغفاري وغيرهم؛ الأمر
الذي جعله ي�ستحق ا�سم :تاج الجوامع(،((1
وعلى الرغم مما قيل من ا�ستخدام عمرو
ابن العا�ص للحبال في التخطيط وفي تحديد
جدا؛
اتجاه القبلة ،ف�إن قبلته كانت م�شرقة ً
�أي �إن��ه��ا منحرفة �أك��ث��ر م��ن المعتاد نحو

عرف الم�سجد الجامع في الف�سطاط بعدة
م�سميات ،منها :م�سجد عمرو بن العا�ص،
و�سمي في الع�صور التاريخية المت�أخرة بـ:
الم�سجد �أو الجامع العتيق( ،((2ولعل ذلك
يعود �إل��ى ِق� َ�دم بناء ه��ذا الم�سجد الجامع
الذي بني �سنة 21هـ ،قرب ح�صن بابليون في
جنات و�أعناب ،وكانت خلف محرابه الكبير
�شجرة الزنزلخت العريقة في القدم من عهد
النبي مو�سى (÷) ،التي قطعت �سنة
766هـ  1364 /م(.((2

الم�شرق ،وك��ان��ت المنطقة التي ُب��ن� َ�ي فيها
الم�سجد محاطة بالحدائق والأعناب؛ لذلك
ا�ضطر الم�سلمون �إل��ى ن�صب الحبال حتى
ا�ستقام لهم وحددوا قبلته(.((1
وبخ�صو�ص و�صف الجامع فقد ذكرنا � َّأن
ذراع���ا،
ذراع���ا وعر�ضه 30
طوله ك��ان 50
ً
ً
و�سقفه واط��ئ ج� ً�دا ،والمق�صود بذلك بيت
ال�صالة الذي كان يحيط به الطريق من كل
جهة ،بدلاً من ال�صحن؛ �إذ لم يكن للم�سجد
ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ���ص��ح��ن ،وك����ان ال��ن��ا���س
ي�صلون في فنائه ،وللم�سجد �ستة �أب��واب،
بابان يقابالن دار عمرو بن العا�ص ،وهي دار
الإمارة في اتجاه ال�شرق ،وبابان �آخران في
جانبه البحري وبابان في جانبه الغربي(.((1

مقـــاالت

وت��ج��در اال���ش��ارة �إل���ى � َّأن ه��ذا الم�سجد
الجامع كان الوحيد في مدينة الف�سطاط،
لي�س في الع�صر الرا�شدي فح�سب ،بل حتى
نموذجا لمدة
في الع�صر الأم���وي ،واتخذ
ً
لي�ست بالق�صيرة في بناء الم�ساجد الأولى
التي ك��ان يطغى عليها طابع الب�ساطة؛ �إذ
ك��ان��ت ع��ل��ى ال��ع��م��وم ت�شتمل ع��ل��ى م�ساجد
م�ستطيلة محاطة ب�أروقة وا�سعة ذات �سقوف
م�ستندة على �صفوف كثيرة من الأعمدة،
ُيخ�ص�ص �أكبر هذه الأروقة الأربعة للعبادة،
وتوجد في ال�ساحة بركة للو�ضوء(.((2

�أما الم�سافة التي كانت تف�صل بينه وبين
دار عمرو بن العا�ص ،فقد قدرت ب�سبعة �أذرع،
وتجدر اال���ش��ارة �إل��ى � َّأن الم�سجد الجامع
اتخذ محو ًرا مركز ًيا في المدينة ،فقد ذكر
�أن الطريق الرئي�س كان محيطً ا به من جميع
قري�شا والأن�صار و�أ�سلم وغفار
جوانبه ،و� َّأن
ً
وجهينة اتخذوا خططهم حول الم�سجد(.((2

لقد ذكرنا �أن عمرو بن العا�ص اتخذ له
منبرا في الم�سجد ،فكتب �إليه الخليفة عمر
ً
(((2
ابن الخطاب (� )أن يك�سره فك�سره ،
كما كان للم�سجد محراب لكنه كان ب�سيطً ا
ج��دا( ،((2ولم تكن له مئذنة كما هو الحال
ًّ
(((2
في م�سجدي الب�صرة والكوفة ؛ لذلك ظل
قائما في الم�سجد عند
ا�ستخدام الناقو�س ً
الفجر حتى �سنة 53هـ(.((2

ولما بد�أ النا�س باختط اط منازلهم حول
الم�سجد الجامع في الف�سطاط ،كتب عمرو بن
العا�ص �إلى الخليفة عمر بن الخطاب()
يخبره فيها انهم اختط وا له دا ًرا مجاورة
للم�سجد الجامع ،لكن الخليفة رف�ض هذا
م�شيرا �إلى �أنه ال يجوز �أن يكون لرجل
الأمر،
ً
في الحجاز دا ًرا بم�صر ،و�أم��ر عمرو ابن
العا�ص �أن يجعلها �سوقًا للم�سلمين ،و�سميت
تلك الدار :دار البركة(.((2

وقيل � َّأن لم�سجد عمرو بن العا�ص ثلثمائة
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وثمانية و�سبعون عمو ًدا ،وثالثة محاريب،
وثالثة ع�شر با ًبا ،وخم�س م�آذن ،تقع ثالثة من
هذه الأبواب في الجدار البحري ،وخم�سة في
الجدار ال�شرقي ،و�أربعة في الجدار الغربي
وواح��د في الجدار القبلي( .((2والراجح �أن
هذا الو�صف ال ينطبق على حال الم�سجد في
�سنوات عمرو بن العا�ص الأول��ى و�إنما على
حاله في الع�صور الالحقة ،والثابت تاريخ ًيا
�أنه لم تكن لم�سجد الف�سطاط �صفة الزينة
�أو النقو�ش البارزة �أو الرقائق ،التي كانت
�إح��دى �أهم مميزات فن العمارة العربية -
الإ�سالمية في الع�صور التالية(.((3
ول��م��ا ك��ان��ت ال���زخ���رف���ة م��ك��روه��ة عند
الم�سلمين ،ف� َّإن م�سجد الف�سطاط لم ي�شتمل
على �أية زخرفة .ومن هنا ف�إن جدر� َّأن الم�سجد
قد بنيت باللبن ،وفر�شت �أر�ضيته بالح�صى،
وكانت �أعمدته من جذوع النخيل(.((3
وه��ك��ذا تت�ضح لنا الب�ساطة ف��ي البناء
وا�ستخدام المواد الأولية المتوفرة في بناء
الم�سجد الجامع في الف�سطاط ،الذي كان
ثمرة من ثمرات ح��روب التحرير العربية
 الإ�سالمية في خالفة عمر بن الخطاب(� ،)أ�سوة بم�سجدي الب�صرة والكوفة في
تم �إنجاز هذه الم�ساجد الثالثة
العراق ،حيث َّ
في مرحلة تاريخية متقاربة وفي ظل ظروف
مت�شابهة �إلى حد كبير.
الزيادات والتغييرات على الم�سجد الجامع
في الف�سطاط:

�شهد الم�سجد الجامع في الف�سطاط عدة
تطورات من �إ�ضافات وتح�سينات وزي��ادات
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وعمليات ه��دم وب��ن��اء� ،أه��م��ه��ا م��ا ك��ان في
والية َم�سلمة بن مخلد بن �صامت الأن�صاري
الذي ولي م�صر �أيام معاوية بن �أبي �سفيان
�سنة  47هـ ،وقد ب��د�أت �أعماله فيما يتعلق
بالم�سجد الجامع �سنة 53ه��ـ� ،أم��ر َم�سلمة
بالزيادة في الم�سجد الجامع فهدم ماكان
بناه عمرو ب��ن العا�ص ،وزاد ف��ي الم�سجد
م��ن الجانب البحري وات��خ��ذ ل��ه رح��ب��ة في
وبي َ�ضه وزخرف ُه لكنه لم ُيغير
هذا الجانب ّ
أي�ضا من
في بنائه القديم ،وو�سع الم�سجد � ً
جانبه ال�شرقي ،حتى �ضاق الطريق الذي
يربطه بدار عمرو بن العا�ص ،وفر�ش �أر�ضه
مفرو�شا بالح�صى .وقيل �أنه
بالح�صر ،وكان
ً
ت�أ�سي�س
م�ساجد
جعل للم�سجد اربع �صوامع (م�آذن) للأذان
م�صر وتون�س
في �أركانه الأربعة(.((3
أي�ضا الأذان في الم�سجد من
ونظم َم�سلمة � ً
خالل زيادة عدد الم�ؤذنين ،ومنع ا�ستخدام
الناقو�س بعد � ْأن �أم��ر ببناء منارة في هذا
أي�ضا
الم�سجد وفي �سائر الم�ساجد ،و�أم��ر � ً
�أن يكتب ا�سمه على المنائر ،كما �أمر م�ؤذني
الم�سجد الجامع �أن ي�ؤذنوا للفجر �إذا م�ضى
ن�صف الليل ،ف�إذا فرغوا من �آذانهم �أذن كل
م ��ؤذن في الف�سطاط في وقت واح��د ،وكان
(((3
لآذانهم دوي �شديد
واختط عبد الرحمن بن عدي�س البلوي
الدار البي�ضاء ،ويقال كانت تلك الدار �صح ًنا
بين ي��دي الم�سجد ،ودار عمرو بن العا�ص
موق ًفا لخيل الم�سلمين على باب الم�سجد،
ولما قدم مروان بن الحكم �إلى م�صر �سنة
 65هـ ابتناها لنف�سه دا ًرا ،وقال(( :ما ينبغي
للخليفة �أن يكون ببلد ال يكون له بها دار))،

والأندل�س
في القرن
الأول
الهجري/
ال�سابع
الميالدي

فبنيت له في �شهرين(.((3

ابن �شريك بهدم الم�سجد الجامع في م�ستهل
�سنة  92هـ ،وابتد�أ في بنائه في �شهر �شعبان
منها ،ف�أ�سند مهمة اال�شراف على البناء �إلى
يحيى بن حنظلة مولى بني عامر ابن ل�ؤي،
الع َ�سل
وكانوا يجمعون الجمعة في قي�سارية َ
حتى فرغ من بنائه في �شهر رم�ضان �سنة
93ه��ـ ،ون�صب المنبر الجديد �سنة  94هـ،
ونزع المنبر الذي كان في الم�سجد ،وذكر �أن
عمرو بن العا�ص جعله فيه ،ولعله ُو�ضع فيه
بعد وفاة الخليفة عمر ابن الخطاب (،)
الذي منع عمرو من و�ضع المنبر -كما ذكرنا
– وهو منبر عبد العزيز بن مروان(.((4

وفي والي��ة عبد العزيز بن م��روان (�أخي
عبد الملك) تعر�ض الم�سجد الجامع للهدم
و�أعيد بنا�ؤه �سنة 77هـ( ،((3وقيل �سنة 79هـ،
فزاد في م�ساحته من ناحية الغرب ،و�أدخل
فيه الرحبة الواقعة في جانبه البحري ،ولم
يجد م��ج�الاً لتو�سيع الم�سجد ف��ي الجانب
ال�شرقي منه(.((3
و�أم����ر ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��م��ل��ك وال��ي
م�صر بعد عبد العزيز في �سنة 89هـ برفع
�سقف م�سجد الف�سطاط ال��ذي كان واطئًا،
ق��ال ال��ك��ن��دي((( :((3و�أم���ر عبد اهلل ب�سقف
الم�سجد الجامع �أن يرفع ُ�سمكه وكان �سقفه
مط�أطً �أ وذلك في �سنة ت�سع وثمانين))(.((3

مقـــاالت

قام قرة بن �شريك ب�إعادة بناء الم�سجد
وذه��ب ر�ؤو�س
الجامع في الف�سطاط وزوق��ه َّ
مذهب
الأعمدة ،ولم يكن في الم�سجد عمود ّ
وح ّول قرة المنبر
الر�أ�س �إال في مجال�س قي�سَ ،
الع َ�سل،
حين ه��دم الم�سجد �إل��ى قي�سارية َ
فكان النا�س ي�صلون ال�صلوات ويجمعون فيها
الجمع حتى �أكمل بنيانه ،وكانت القبلة في
القي�سارية ،والقبة التي في و�سط الجزيرة
بين الج�سرين في الم�سجد الجامع(.((4

ُعزل عبد اهلل عن والية م�صر ،وتم تعيين
قرة بن �شريك العب�سي وال ًيا من قبل الخليفة
الوليد بن عبد الملك ،فو�صلها يوم االثنين
 13ربيع الأول �سنة 90ه��ـ ،وف��ي ذل��ك يقول
ال�شاعر:
ع������ج������ ًب������ا م�����اع�����ج�����ب�����ت ح������ي������ن �أت�������ان�������ا
�أن ق�������د �أم�������������رت ق���������رة ب�������ن ����ش���ري���ك

لقد ذك��رن��ا � َّأن قبلة م�سجد ع��م��رو بن
جدا؛ �أي
العا�ص في بداية بنائه كانت ُم َ�شرقة ًّ
منحرفة نحو الم�شرق ،وبعد � ْأن هدم قرة بن
�شريك الم�سجد المذكور و�أعاد بنائه في عهد
تيامن بها قليلاً  ،وكان
الوليد بن عبد الملك
َ
كثير من الم�صلين يتيامنون عند ال�صالة
فيه ،ولم يكن للم�سجد الذي بناه عمرو بن
العا�ص محراب مجوف ،فجعل قرة بن �شريك
المحراب المجوف فيه(.((4

وع��������زل��������تَ ال�����ف�����ت�����ى ال������م������ب������ارك ع���ن���ا
(((3

ث�������م ف����ي����ل����ت ف�����ي�����ه ر�أي �أب���������ي���������ك

�شهد الم�سجد ال��ج��ام��ع ف��ي الف�سطاط
زي��ادة مهمة ط��ر�أت عليه في خالفة الوليد
اب��ن عبد الملك ،ال���ذي �شهدت الأم�صار
العربية والإ�سالمية في عهده عناية خا�صة
في العمارة؛ �إذ �أمر ب�إعادة بناء �أكثر م�ساجد
الأم�صار ،منها �أمره �إلى واليه على م�صر قرة
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ازدادت م�ساحة الم�سجد ال��ج��ام��ع في
الف�سطاط وت��م تو�سيعه ب�إ�ضافة ما �أمكن
�إ�ضافته �إليه ،فقد �أخذ بع�ض دار عمرو بن
العا�ص وابنه عبد اهلل ف�أدخله في الم�سجد،
و�أخ���ذ منهما ال��ط��ري��ق ال��ت��ي بين الم�سجد
�ض �أوالد عمرو من الرباع التي
وع ّو َ
وبينهماَ ،
في زقاق مليح في النحا�سين وق�شرة(.((4

وف��ي خالفة م��روان بن محمد �أم��ر عبد
ال��م��ل��ك ب��ن م����روان اب���ن م��و���س��ى ب��ن ن�صير
اللخمي و�إليه على م�صر �سنة 132هـ باتخاذ
المنابر في القرى ،وكان �أقدم منبر في م�صر
هو منبر قرة بن �شريك في الم�سجد الجامع
في الف�سطاط بعد منبر ر�سول اهلل ()،
وا�ستمر كذلك في الع�صور الالحقة(.((4

وهكذا عمل ق��رة بن �شريك على زي��ادة
الم�سجد الجامع في الف�سطاط وتو�سيعه،
و�أم��ر كذلك بتنميقه وزخرفته وتح�سينه،
�ش�أنه في ذلك �ش�أن الم�ساجد التي �أمر الوليد
ابن عبد الملك ب�إعادة بنائها(.((4

البد من القول � َّإن العرب الم�سلمين �أخذوا
بعين االعتبار تطور الحياة ،ونظرتهم �إلى
الجمال والزينة وميلهم للإكثار من الزخرفة
في الم�ساجد� ،سيما �أنهم وجدوا في البلدان
التي حرروها �أبنية غاية في الفخامة والأبهة،
ت�أ�سي�س
(((4
مما دعاهم �إلى االهتمام �أكثر ببيوت اهلل
.
م�ساجد
مع �أن زخرفة الم�ساجد وتزويقها غير ُمحبذة م�صر وتون�س
من الناحية ال�شرعية.
والأندل�س
وتجدر اال�شارة �إلى � َّأن وجود م�سجد عمرو في القرن
الأول
ابن العا�ص في الإ�سكندرية ،الذي ذكره ابن
الهجري/
عبد الحكم( ((4كان �ضمن خم�سة م�ساجد
ال�سابع
فيها ،وهو م�سجد عمرو بن العا�ص الكبير .الميالدي
وقد �أ�س�س عمرو بن العا�ص ذلك الم�سجد
بعد تحرير الإ�سكندرية ،عندما �أقبل ومعه
عبادة ابن ال�صامت ،ونزل عمرو بن العا�ص
الدار الذي �صار لعبد اهلل بن �سعد بن �أبي
���س��رح ،و ُي��ق��ال � َّأن ع��م� ً�را وه��ب��ه ل��ه لما ولي
البلد ،ونزل �أبو ذر الغفاري منزلاً كان غربي
الم�صلى الذي عند م�سجد عمرو بن العا�ص
مما يلي البحر ،وقد انهدم ونزل معاوية بن
حديج مو�ضع داره(.((4

لقد �شملت الزيادة والتو�سع الجانبين القبلي
وال�شرقي في الم�سجد الجامع بالف�سطاط،
و�أم���ر ق��رة بعمل المحراب المجوف ،وهو
المحراب المعروف بـ :محراب عمرو؛ لأنه
في َ�سمت محراب الم�سجد القديم الذي
بناه عمرو ،وكانت قبلة الم�سجد القديم عند
ال ُع َمد المذهبة في �صف التوابيت ،وهي �أربعة
ُع َمد :اثنان منها في مقابلة اثنتين ،وكان قرة
قد َذ َه َب ر�ؤو�سها ،ولم يكن في الم�سجد عمد
مذ َه َبة غيرها ،ثم زوق �أكثر العمد ،ولم يكن
ّ
للم�سجد �أيام قرة غير هذا المحراب.
�أما المحراب االو�سط فيعرف بـ :محراب
عمر بن مروان �أخي عبد الملك ،ولعله �أحد َث ُه
في الجدار بعد قرة ،وقيل �أن قرة عمل هذين
المحرابين ،و�أ�صبح للجامع �أربعة �أبواب في
�شرقيه� ،آخرها باب النحا�سين ،وفي غربيه
�أربعة �أبواب �شارعة في زقاق يعرف بـ :زقاق
البالط ،وفي جانبه البحري ثالثة �أبواب(.((4
�آفاق الثقافة والتراث 89

لقد ورد ذك��ر م�سجد عمرو بن العا�ص
في الإ�سكندرية خالل الع�صر الفاطمي �سنة

الجامع في الف�سطاط� ،إث��ر هدمه و�إع��ادة
بنائه �سنة 79هـ ،خرج من دار الذهب عند
طلوع الفجر فدخل الم�سجد و�أدرك عدم
التزام من كان فيه وخفة ت�صرفهم ،ف�أمر
رجلاً ،
رجلاً ُ
بغلق الأبواب عليهم ،ثم دعاهم ُ
وكان ي�س�أل الرجل �إن كان له زوجة ،فيقول:
ال ،في�أمر بزواجه ،وي�س�أل من هو بحاجة �إلى
خادم في�أمر بخدمته ،ومن لم يحج �إلى بيت
اهلل الحرام ي�أمر بت�سهيل �أمر �أدائه الحج،
كما �أمر بق�ضاء د ّين من كان مدي ًنا لأحد،
وه��ك��ذا �أق���ام ذل��ك الم�سجد ع��ام� ً�را لزمن
طويل(.((5

379هـ ،ونقل �إليه المنبر القديم الذي كان
في م�سجد عمرو بالف�سطاط �أي��ام الحاكم
ب�أمر اهلل الفاطمي في �شهر ربيع الأول �سنة
 405هـ(.((5
كان للم�سجد الجامع في الف�سطاط دور
كبير ف��ي ���ش ��ؤون الحياة المختلفة� ،ش�أنه
�ش�أن بقية الم�ساجد التي بنيت في الأم�صار
العربية  -الإ�سالمية ،ولم يقت�صر دوره على
�إقامة ال�صالة ومنها �صالة الجمعة وبقية
ال�شعائر والمنا�سبات الدينية ،و�إنما كان له
دور علمي معروف؛ �إذ انعقدت فيه الكثير
من الزوايا لتدري�س العلوم وبخا�صة الدينية
منها ،وال نبالغ �إذا قلنا �أن��ه فاق غيره من
الم�ساجد في هذا المجال(.((5

مقـــاالت

ن�ستنت����ج مم����ا �سب����ق � َّأن الم�سج����د كان
مالءا لحل م�ش����اكل الم�سلمين وق�ضاء
مكا ًن����ا ً
حاجاته����م ،وم����ن الأدل����ة على ذلك م����ا فعله
الأمي����ر عبد العزيز بن م����روان ،الذي اجتمع
بالنا�����س داخل م�سجد الف�سط����اط و�أمر بحل
تلك الم�شاكل ،مما ي�ؤكد �أنه كان مكانًا يتخذه
الوالة لالط��ل�اع على م�ش����اكل النا�س وق�ضاء
حاجاتهم.

ومن الجدير بالذكر � َّأن م�سجد الف�سطاط
الذي �ضمت �أروقته و�ساحاته وزواياه العديد
من حلقات درو�س علوم الفقه والحديث ،كان
مركزا ثقاف ًيا ودا ًرا للوعظ
أي�ضا
ي�ستخدم � ً
ً
والق�ضاء قبل ا�ستقالله وتخ�صي�ص دار
له(.((5

 -2م�سجد القيروان:

وق���د ا���س��ت��خ��دم الم�سجد لل�صالة على
ال��م��وت��ى داخ��ل��ه ،و�أول م��ن �ُ��ص��ل� َ�ي عليه �أب��و
الح�سين �سعيد ابن عثمان �صاحب ال�شرطة،
لي عليه خلف
الذي توفي فج�أة ،ف�أخرج ُ
و�ص َ
أحدا
خم�سا ،والنعلم � ً
المق�صورة ،و ُكب َِر عليه ً
لي عليه قبل ذلك داخل الم�سجد الجامع،
ُ�ص َ
ويبدو �أن هذا الأمر لقي معار�ضة النا�س(.((5

وا���ص��لَ العرب الم�سلمون بعد ا�ستكمال
تحرير م�صر �سيرهم غ��ر ًب��ا باتجاه برقة
ف�صالح �أهل
وزويلة بقيادة عمرو بن العا�ص،
َ
برقة على دف��ع ال��ج��زي��ة ،وكتب عمرو �إل��ى
الخليفة عمر بن الخطاب ( )يعلمه �أنه
ول��ى عقبة ب��ن نافع الفهري المغرب فبلغ
زويلة ،و�صار بين برقة وزويلة تحت �سيطرة
أقر
الم�سلمين ،وقد �أدى م�سلمهم ال�صدقة و� َ
ُم ِ
عاهدهم الجزية ،ثم �سار عمرو بن العا�ص

واتخذ الم�سجد مكانًا لحل م�شاكل الرعية
من قبل الوالة �أحيانًا ،فقيل � َّأن الأمير عبد
العزيز بن م��روان بعد �إكمال بناء الم�سجد
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حتى نزل طرابل�س �سنة 22ه��ـ ،وتم تحرير
طرابل�س بعهد من عمرو ،ولم يوافق الخليفة
عمر على توجه الجي�ش العربي الإ�سالمي
لتحرير �إفريقية (تون�س)(.((5
بعد تولي الخليفة عثمان بن عفان ()
الخالفة �أم��ر بعزل عمرو ب��ن العا�ص عن
م�صر ،وو ّلى عليها عبد اهلل بن �سعد بن �أبي
ولما ول��ي عبد اهلل م�صر والمغرب
�سرحّ ،
كان يبعث الم�سلمين في جرائد الخيل كما
كانوا يفعلون �أيام عمرو بن العا�ص ،ف�أ�صابوا
من �أط��راف �إفريقية وغنموا وكان عبد اهلل
ي�ست�أذن الخليفة عثمان ( )في دخول
�إفريقية وتحريرها من ال�سيطرة البيزنطية،
ف��واف��ق على ذل��ك و�أُ���س��ن��دت ق��ي��ادة الجي�ش
العربي الإ�سالمي في المدينة المنورة �إلى
الحارث بن الحكم بن �أبي العا�ص حتى يلتحق
بعبد اهلل ب��ن �سعد ب��ن �أب��ي �سرح وي�صبح
تحت قيادته ،وح��دد ال��ب�لاذري( ((5موافقة
الخليفة عثمان ( )على �إر�سال الجي�ش
بعد ا�ست�شارة كبار ال�صحابة بين ال�سنوات
29 ،28 ،27ه��ـ ،وك��ان �سلطان �إفريقية من
م�ستقرا في مدينة
قبل الروم ي�سمى :جرجير
ً
قرطاجنة ،لكنه خرج عن �سلطة هرقل وخلع
طاعته و�ضرب الدنانير وكان �سلطته ممتدة
فبث عبد اهلل
مابين طرابل�س �إل��ى طنجةَ ،
وفرقها فح�صلوا على غنائم كثيرة،
ال�سرايا ّ
و�إث���ر ذل��ك طلب ر�ؤ���س��اء �إفريقية م��ن عبد
اهلل بن �سعد �أن ي�أخذ منهم م �الاً  ،على �أن
يخرج من بالدهم فوافق على ذلك وعاد �إلى
م�صر ولم يولِ على افريقية �أح� ً�دا ولم يكن
لها يومئذ ق��ي��روان(((5؛ �أي �إنه لم يتخذ بها
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تم ذلك بعد
�صرا جام ًعا ،وقد َّ
قيروانًا وال ِم ً
قتل جرجير ،وكان تعداد جي�ش عبد اهلل بن
�سعد نحو ع�شرة �آالف مقاتل ،وكان تحرير
�إفريقية في خالفة عثمان ابن عفان (ر�ض)
�سنة 27هـ(.((5
تولى عمرو بن العا�ص والية م�صر ثاني ًة في
عهد معاوية بن �أبي �سفيان ،وتوفي عمرو �سنة
42هـ ويقال �سنة 43هـ ،فتو ّلى بعده ابنه عبد
اهلل ،ثم و ّلى معاوية بعده معاوية بن حديج
التجيبي ف��أق��ام بها �أرب��ع �سنوات ،ثم قدم
م�صر فوجه عقبة بن نافع بن قي�س الفهري،
الذي قيل عنه �أن معاوية والّه المغرب وقام
ت�أ�سي�س
بتحرير �إفريقية واخ��ت��ط قيروانها ،وكان
م�ساجد
مو�ضع غي�ضة ذات طرفاء و�شجر ،ال ُي��رام
م�صر وتون�س
من ال�سباع والحيات والعقارب القتالة ،وكان والأندل�س
عقبة رجلاً
ً
�صالحا م�ستجاب الدعوة فدعا في القرن
ر ّب��ه ،و�أبعد كل ذل��ك �إل��ى درج��ة �أن ال�سباع
الأول
كانت تحمل �أوالدها هاربة بها(.((5
الهجري/
اخ��ت��ل��ف ال��ل��غ��وي��ون ح���ول �أ����ص���ل ت�سمية
القيروان ،فهناك من ذكر �أن الكلمة تعني
جم ًعا من الخيل ،في حين ذكر �آخ��رون �أن
المق�صود من الكلمة معظم الكتيبة �أو معظم
الجي�ش �أو القافلة ،وي�ست�شهدون ب�شعر المرئ
القي�س ،ورد فيه:
وغ�����������������������������������ارة ذات ق���������������ي���������������روان
ك���������������������أن �أ�����������س����������راب����������ه����������ا ال����������رع����������ال
وهناك ر�أي ثالث يرى �أن القيروان تعني
القافلة ،فيقول �أبو عبيدة �أن كل قافلة قيروان،
وعلى الرغم من و�ضوح �أ�صل الكلمة العربي
في هذه التف�سيرات اللغوية ،ف�إن هناك من

ال�سابع
الميالدي

القي����روان خم�س �سنوات 55 - 50هـ ،و�صارت
عا�صم����ة �إفريقي����ة؛ �إذ �ضم����ت دي����و� َّأن جميع
المغرب وبها دار ال�سلطان ،وكانت مقر والية
الوالي.

يجعل القيروان كلمة �أعجمية معربة ،يرجع
�أ�صلها �إلى كلمة ك��اروان الفار�سية ويق�صد
أي�ضا ،لكن ابن منظور والزبيدي
بها القافلة � ً
دافعا عن الأ�صل العربي للكلمة ،ف�ضلاً عن
�أن ورود الكلمة في �شعر امرئ القي�س له داللة
في ا�ستعمالها العربي القديم ،ويراد بها جمع
من الجي�ش �أو الخيل(.((6

مقـــاالت

وب��خ�����ص��و���ص خ��ط��ط ال���ق���ي���روان ،ومنها
م�سجدها الجامع البد من �أن ن�شير �إلى �أنه
لي�ست هناك معلومات واف��ي��ة ع��ن الأ�س�س
الهند�سية والعمرانية التي ا�ستند عليها
توزيع خطط القيروان ووحداتها العمرانية،
على عك�س م��ا نملك م��ن معلومات ب�ش�أن
المدن الإ�سالمية الأخرى ،وكل مالدينا من
معلومات ت�شير �إل��ى � َّأن عقبة بن نافع بعد
اختط اطه الم�سجد الجامع ودار الإم��ارة،
�أقطع النا�س الموا�ضع التخاذ م�ساكنهم،
ف�أ�سهم ه��ؤالء في �إعمار المدينة ،وامتدت
حركة البناء والعمران في المو�ضع  -كما
ذكرنا  -خم�س �سنوات 55 - 50هـ ،ومع كل
ما�سبق ن�ستطيع القول �أن عقبة ت�أثر بتخطيط
المدن العربية الأخرى ال�سابقة التي ا�ستندت
على الأ�سا�س القبلي ،وه��و ا�ستناد توافقه
طبيعة المرحلة التاريخية وطبيعة التكوين
االجتماعي للجي�ش المرافق لعقبة(.((6

يتفق معظم الم�ؤرخين والبلدانيين �أن
�سنة ت�أ�سي�س القيروان هي 50ه��ـ ،ولم ترد
روايات �أخرى تخالف ذلك ،على الرغم من
�أن معاوية ب��ن حديج التجيبي ال��ذي تو ّلى
تحرير �إفريقية �سنة 34هـ و�صل �إلى قونية
في المغرب واتخذ مو�ض ًعا هناك �أطلق عليه:
القيروان ،لكن ذلك المو�ضع ال��ذي ت�أ�س�س
قبل �سنة 46ه��ـ غير مو�ضع القيروان التي
ت�أ�س�ست �سنة 50هـ ،و� َّأن م�ؤ�س�سها عقبة بن
نافع ب��ن قي�س الفهري ال��ذي بعثه معاوية
ابن �أبي �سفيان لتحرير �إفريقية ،والظاهر
� َّأن اال�سمين� :إفريقية والقيروان مترادفين
�إلى حد ما في تلك المرحلة التاريخية؛ �إذ
حر َر
�أ�شار الم�ؤرخون �إلى � َّأن عقبة بن نافع ّ
�إفريقية وملكها الم�سلمون وا�ستقروا فيها
واختط مدينة القيروان ،فك�أن �إفريقية هي
كالقيروان �أو بمعنى �أو�سع :تون�س(.((6

�ط �أول
تتفق ال��رواي��ات على �أن عقبة خ� ّ
خطة في المو�ضع المنتخب بعد � ْأن ا�ستقر
ر�أي��ه ،وه��و الم�سجد الجامع ودار الإم��ارة،
وهناك ق�صة تبين حيرة عقبة قبل بنائه
الم�سجد ال��ج��ام��ع تتعلق بتحديد الوجهة
ال�صحيحة للقبلة ،فبات ليلته وهو مهموم،
ف�إذا به ي�سمع قائلاً يقول(( :في غد ادخل
تكبيرا فاتبعه ف ��أي
ال��ج��ام��ع ف ��إن��ك ت�سمع
ً
مو�ضع انقطع ال�صوت فهناك القبلة التي

�أ�سه����ب د .عب����د الجبار ناجي ف����ي درا�سة
عوام����ل ت�أ�سي�����س القي����روان(((6؛ �إذ �شه����دت
القي����روان بع����د ت�أ�سي�سه����ا تط����ورات عمرانية
واجتماعي����ة �سريع����ة ،وبخا�ص����ة بع����د ات�س����اع
نطاق هذه الجبهة ع�سكر ًّيا ،ف�صارت القبائل
العربي����ة تتوافد على المنطق����ة ،مما �أدى �إلى
زي����ادة حجمه����ا ال�سكاني ،وق����د ا�ستغرق بناء
92

�آفاق الثقافة والتراث

ر�ضيها اهلل للم�سلمين ب��ه��ذه الأر�����ض))،
فلما �أ�صبح ال�صباح دخ��ل مو�ضع الجامع
و�سمع ال�صوت وو�ضع القبلة( ،((6وتو�ضح لنا
قائما ،و� َّأن
هذه الق�صة � َّأن البناء لم يكن ً
تحديد القبلة ل��م ينته ب��ع��د ،ف��ي حين �أن
رواية البالذري( ((6ال ت�شير �إلى م�س�ألة القبلة
فقط� ،إنما ذكرت �أن عقبة بن نافع الفهري
لما �أراد تم�صير القيروان فكر في مو�ضع
الم�سجد ،ف��ر�أى في منامه ك��أن رج�ًلأاً � ََّأذن
في المو�ضع ال��ذي جعل فيه مئذنته ،فلما
�أ�صبح بنى المنابر في موقف الرجل ثم بنى
الم�سجد ،وهكذا بد�أ بناء الم�سجد .واختط
النا�س م�ساكنهم حوله.
وبخ�صو�ص مادة بناء الم�سجد ،يبدو �أن
عقبة ا�ستخدم مادتي ال ِلبن والطين ،وذلك
اعتما ًدا على ماذُ كر ب�أن �سور القيروان كان
مبن ًيا باللبن والطين حين هدمه زيادة اهلل
ابن ابراهيم الأغلبي ،و�أ�شار المقد�سي �إلى
� َّأن بيوت الأه��ال��ي ف��ي ال��ق��ي��روان كانت من
مدر و�آجر� ،آخذين بنظر االعتبار �أن ا�شارته
تخ�ص القرن الرابع الهجري(.((6
لم ي�ستمر بناء عقبة لم�سجد القيروان
ط��وي�لاً؛ �إذ ق��ام وال���ي �إفريقية ح�سان بن
النعمان الغ�ساني من قبل عبد الملك بن
مروان بهدم الم�سجد الجامع عدا المحراب
و�إع��ادة بنائه من جديد ،وذلك بعد و�صوله
�إفريقية �سنة 74هـ ،وقيل �أن الهدم و�إعادة
تم بين �سنتي 83 - 78ه��ـ ،وقيل �أن
البناء َّ
ح�سانًا هذا حمل �أثناء عملية تجديد الم�سجد
الجامع �ساريتين حمراوتين من كني�سة كانت
في مو�ضع ُعرف في القرن الخام�س الهجري
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بـ :القي�سارية ،وكانتا �ساريتين عجيبتين (لم
ُي��ر في البالد ما يقترن بهما) ،وق��د جعل
ح�سان هاتين ال�ساريتين مقابل المحراب
وعليهما القبة المت�صلة بالمحراب(.((6
تعر�ض الم�سجد الجامع في القيروان �إلى
ع��دة عمليات من الهدم والبناء والتو�سيع
والتح�سين ،ففي خالفة ه�شام بن عبد الملك
كتب �إليه عامل القيروان (ب�شر بن �صفوان)
كتا ًبا يخبره فيه ب�ضيق الم�سجد الجامع
بالنا�س ،و� َّأن هناك مو�ض ًعا قري ًبا منه تعود
ملكيته �إل��ى جماعة من قبيلة بهره ،ف�أمره
الخليفة ب�شرائها و�إدخ��ال��ه��ا ف��ي الم�سجد
ت�أ�سي�س
الجامع ،كما بنى هذا العامل ماجلاً (مخزن
م�ساجد
مياه) في �صحن الم�سجد وهو المعروف بـ:
م�صر وتون�س
الماجل القديم ،يقع غرب البالطات وبنى
والأندل�س
�صومعة في بئر الجنان( ،((6ويبدو �أن بع�ض
في القرن
الفقهاء كرهوا ال�صالة في هذه الزيادة ؛ لأن
الأول
العامل �أكره (�أجبر) �أهلها على بيعها(.((6
الهجري/
يع ُّد م�سجد القيروان من �أب��دع م�ساجد
الأم�صار الأولى من الطراز العربي ،وقد بني
�سنة 50ه��ـ من قبل عقبة بن نافع الفهري،
على ن�سق الم�سجد النبوي في المدينة ،مثل ُه
ذلك َمثل م�ساجد الأم�صار ذات ال�صحن
في َ
الأو���س��ط المك�شوف ،والم�صلى الم�ستطيل
الممتد �أفق ًيا على طول جدار القبلة ،ومحرابه
من �أقدم المحاريب الإ�سالمية؛ �إذ يوجد بناء
قديم خلف ك�سوة الرخام المحزم التي تغ�شي
محراب القيروان الحالي ويقال �أن محراب
�ظ عليه دون
عقبة ك��ان الوحيد ال��ذي ح��وف� َ
�أن ُيهدم عندما قرر الأمير زيادة اهلل الأول
�إع��ادة بناء م�سجد عقبة �سنة 211ه��ـ ،وكما

ال�سابع
الميالدي

�أ�سماء تعك�س لنا بو�ضوح ت��وزي��ع الأ���س��واق
المتخ�ص�صة حول الم�سجد الجامع ،وبذلك
يمكن اعتبار هذه الوحدة العمرانية بمثابة
ال���وح���دة ال��م��رك��زي��ة ح��ي��ث ت��ت��وزع خططها
و�أ�سواقها ومحالتها.

نوهنا ف�� َّأن الم�سجد تناولته �أي��ادي التعديل
عدة مرات على عهد �أمراء دم�شق� ،إال �أنهم
كانوا يتركون المحراب تبركًا ببناء عقبة(.((7
كان م�سجد القيروان م�ستطيل ال�شكل ،بلغ
مترا وفيه ف�سحة
مترا وطوله ً 126
عر�ضه ً 77
كبيرة وبي ًتا لل�صالة ،وله خم�سة �أب��واب(،((7
وكان هذا الم�سجد ي�شابه في تخطيطه العام
م�سجد الف�سطاط( ،((7ولئن �أظهر الواقع فيما
بعد �إنحراف قبلة م�سجد القيروان عن القبلة
الحقيقية ،ف�إن �أي تغيير لم يحدث فيها؛ لأن
تغييرا في نظام الم�سجد
هذا التغيير يعني
ً
كله(� .((7أما بالن�سبة لزخرفة الم�سجد فمن
الم�ؤكد �أن محراب الم�سجد لم يكن مزخر ًفا
في �أول الأمر(.((7

مقـــاالت

�أ�سهب د� .سعد زغلول عبد الحميد
في درا�سة م�سجد القيروان ،فو�صف منارته
و�ص ًفا تف�صيل ًيا؛ �إذ ترتفع �إلى حوالي ()31
م��ت� ً�را وت ��أخ��ذ �شكل ال��ب��رج المربع ال�شكل،
وطبقاتها الثالث مربعة ال�شكل تعلوها قبة،
والطبقة ال�سفلى تك ّون بدن المنارة الرئي�س،
وه��ي كتلة عظيمة مربعة ال�شكل م�سحوبة
�إلى �أعلى ،طول �ضلعها الجانبي حوالي 11
مترا دون �شرفاتها
مترا وارتفاعها حوالي ً 20
ً
الم�سننة ،ويظن �أنها ترجع �إلى �سنة 105هـ.
وبذلك فهي �أق��دم ال��م��آذن الباقية لنا من
العمارة الإ�سالمية الأول��ى ،والطابق الثاني
ارتفاعه خم�سة �أمتار والثالث ارتفاعه حوالي
�سبعة �أمتار ،وهما معتدالن غير م�سحوبين
�إل��ى الداخل كما هو الحال في ال��ب��دن(،((7
ونرجح �أن هذه المنارة هي التي بناها والي
القيروان ب�شر بن �صفو� َّأن في عهد الخليفة
ه�شام بن عبد الملك �سنة 105هـ.
(((7

وق���د ورد و���ص��ف الم�سجد ال��ج��ام��ع في
ال��ق��ي��روان بِكبر الم�ساحة وعظمة البناء،
وذلك في الع�صور الالحقة بعد بنائه ،ذكر
المقد�سي(� ((7أن��ه �أكبرمن جامع �أحمد بن
ط��ول��ون ف��ي الع�سكر ف��ي الف�سطاط ،فك� َّأن
م�سجد القيروان يحتوي على �أعمدة رخامية
مفرو�شا وم��رازي��ب��ه من
بي�ضاء ،و�أن���ه ك��ان
ً
الر�صا�ص ،و�أنه ماثل للعيان حتى هذا الع�صر
(القرن الرابع الهجري)؛ حيث ينبهر الزائر
من عظمة بنائه وكثرة �أ�ساطينه ،و�أما موقعه
فكان في و�سط الأ�سواق كما هو الحال في
الم�ساجد الجامعة الأخ��رى ،وكانت له عدة
�أبواب منها :باب ال�سماط وباب ال�صرافين
وباب الحواريين وباب �سوق الخمي�س وباب
المي�ض�أة وب���اب الخا�صة (وك���ان يقع في
التمارين) وباب الرهادنة وباب الف�ضوليين
وب����اب ال��م��ئ��ذن��ة وب����اب ال�����ص��ب��اغ��ي��ن ،وه��ي

وه��ن��ال��ك و���ص��ف للم�سجد م��ن ال��خ��ارج،
ت�ضمن �شكله الم�ستطيل غير المنتظم،
َ
وي���زداد ع��دم االنتظام م��ن ال��خ��ارج بف�ضل
الدعامات ذات الأ�شكال والأن��واع المختلفة
التي تحيط بالم�سجد ،وتقوم الأب���واب في
دائما بين دعامتين ،ومن
الجنوب الغربي ً
ال�سمات البارزة من الخارج القباب الخم�سة
وال��م��ئ��ذن��ة ال�ضخمة� .أم���ا �أب����واب الجامع
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ال�سبعة في الحوائط الجانبية ،ف�إثنان منها
الم�صلى والأخرى على �أروقة
ينفتحان على ُ
ال�صحن(.((7

�سنتيمترا
متر ،وقطرها مابين 45 – 35
ً
وتيجانها مختلفة الأ�شكال ،وكثير منها لها
قواعد ،ومعظمها بدون قاعدة.

والم�سجد من ال��داخ��ل عبارة عن غابة
من الأعمدة؛ لذا �أطلق اال�ستاذ �أحمد فكري
ا�سم(( :الإ�سكوب)) وجمعها� :أ�ساكيب على
البالط الأف��ق��ي ال��م��وازي لجدار القبلة في
الم�صلى ،وذلك ت�شبي ًها ب�شوارع النخيل .ففي
الجامع  414عمو ًدا تحف بـ 17 :رواقًا معظمها
من الطراز الروماني �أو البيزنطي التي �أعيد
ا�ستخدامها ،و� َّأن اثنين منها على الأقل من
الع�صر الإ�سالمي؛ لأنهما يحمالن نق�شين
كوفيين بارزين �أحدهما ُيعبر عن ال�شهادة:
يعبِر عن الر�سالة:
((ال �إله �إال اهلل)) ،والثاني َ
((محمد ر�سول اهلل)) ،والأروق���ة عمودية
على جدار القبلة وعلى البالطات العر�ضية
وعددها ثمانية ،ولما كان ال��رواق الأو�سط
ات�ساعا وكذلك الأم��ر بالن�سبة لبالط
�أكثر
ً
المحراب ،ف�إنهما يلتقيان عند المحراب في
�شكل حرف . ((7( T

�أم��ا �أعمدة ال��رواق الأو�سط فارتفاعها
مترا ،و� ْإن كانت الأعمدة التي
حوالي ً 2,25
تحمل القبة �أم���ام ال��م��ح��راب �أط���ول منها،
الفر�س مع
وبع�ضها ملون ،والعقود كلها حدوة َ
دورة خفيفة ،وعقود القبة حدوية مدببة ،وبين
تاج العمود و�سقوط العقد ثالثة عنا�صر ،هي:
العار�ضة ،وتكون من حجر �أو خ�شب ،والجبهة
– جبهة العقد ،والأف��ري��ز (الكورني�ش)؛
وذل��ك لزيادة ارتفاع العمود .وه��ذا ال��رواق
�أكثر
ات�ساعا من باقي الأروقة(.((8
ً

�أما ال�صحن فهو عبارة عن مربع تتراوح
مترا،
�أ�ضالعه في الطول مابين  67و ً 50
والعقود من جهة ال�شمال قائمة على �أعمدة
وفي الجهات الأخ��رى على دعامات �أربعة،
مع عمودين م�ستقلين في الواجهة ،وتختلف
العقود بين مدببة و�شكل حدوة الفر�س.
والم�صلى ع��ب��ارة ع��ن قاعة �أع��م��دة بها
�سبعة ع�شر رواقًا ،وال ب�أ�س �أن ُتكّون القواطع
حدود الزيادات التي طر�أت على بيت ال�صالة
القديم مرتين ،وارتفاع الأعمدة حوالي 5ر3
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وبخ�صو�ص المحراب والقبة �أمامه فهما
مت�أخران وم�ضافان في عهد �أب��ي �إبراهيم
�أحمد الأغلبي �سنة 248هـ؛ لذلك �أ�شرنا �إليهما
فقط ،دون الخو�ض في درا�ستهما(� ،((8أما
المنبر والمق�صورة فهما مت�أخران وم�ضافان
في العهد نف�سه ،ويعد منبر جامع القيروان
�أق��دم المنابر الموجودة حال ًيا في م�ساجد
الإ�سالم ،فهو من عمل الأمير �أبي ابراهيم
أي�ضا ،ومن �صناعة بغداد ،و� ْإن كان
�أحمد � ً
حفره الخ�شبي يرجع �إل��ى الع�صر الأم��وي،
بمعنى �أن طراز النحت الأموي على الخ�شب
ظ��ل �سار ًيا ف��ي الع�صر �إل��ى �أك��ث��ر م��ن قرن
من الزمان .ويرجع تاريخ �صنع المق�صورة
في جامع القيروان �إلى �سنة 430هـ تقري ًبا،
ويالحظ فيها ا�ستمرار التقاليد العبا�سية مع
ٍ
التقاليد الفاطمية في �شكل
متواز(.((8
المهم �أن زخرفة جامع القيروان تن�سجم

ت�أ�سي�س
م�ساجد
م�صر وتون�س
والأندل�س
في القرن
الأول
الهجري/
ال�سابع
الميالدي

مقـــاالت

مع عمارة الم�ساجد التي ب��د�أت وا�ستمرت
ع��ل��ى ط���ول ق��رن��ي��ن �إل���ى � َّأن ت��ك��ام��ل��ت .فهي
عموما ب�سيطة تتفق مع فن القرن الثاني
ً
غنى وثقلاً في القرن
الهجري ،ثم ازدادت ً
الثالث الهجري .وهكذا بد�أ جامع القيروان
منذ منت�صف القرن الأول الهجري ،و�أخذ
�شكله النهائي في منت�صف القرن الثالث
ال��ه��ج��ري ،فهو م��ن الأع��م��ال ال��ت��ي �أن��ج��زت
على عهد الدولتين الأموية والعبا�سية ،لكنه
يو�ضع �ضمن ط��راز الم�سجد العربي النابع
م��ن ط��راز الم�سجد النبوي ،كما �أن��ه ت�أثر
بالجامع الأم��وي في دم�شق ،في �أن بالطة
القبلة الأفقية وال��رواق الأو�سط العري�ضين
نوعا مايعطيان عند تالقيهما عند المحراب
ً
�شكل حرف  - Tكما �سبقت اال�شارة  -مما
يجعل ترتيب الم�صلين ف��ي الجامع �أ�شبه
بطائر ،ر�أ�سه الإمام في المحراب ،وجناحاه
جماعة الم�صلين باالمتداد الأفقي على طول
بالطة المحراب عن يمين وي�سار الإم��ام،
والج�سد والذيل جماعة الم�صلين بامتدادهم
الر�أ�سي على طول الرواق الأو�سط �أوالقاطع
العمودي على جدار القبلة وراء المحراب.
�أما الت�أثيرات العبا�سية في م�سجد القيروان
ال��ج��ام��ع ،فتظهر ف��ي ال��زخ��رف��ة ولي�س في
أي�ضا على كل
العمارة ،وهذا الأم��ر ينطبق � ً
من جامعي :تون�س (الزيتونة) وقرطبة(.((8

و�إق��ام��ة ���ص�لاة الجمعة ،وات��خ��اذه م��رك� ً�زا
الجتماع الم�سلمين وتداولهم في �ش�ؤونهم
المختلفة الدينية (الفقهية) والدنيوية ،كما
اتخذ م��رك� ً�زا للق�ضاء وح��ل الخالفات بين
مركزا الجتماع
الم�سلمين ،وك �� َّأن الم�سجد
ً
الم�سلمين وخروجهم لجهاد �أعدائهم ،ف�ضلاً
مركزا للتعلم والتعليم.
عن اتخاذه
ً
�أ�صبح م�سجد القيروان الجامع منارة
للعلم ف��ي المغرب الإ���س�لام��ي قاطبة .فهو
نواة لواحدة من �أهم الجامعات الإ�سالمية،
تخر َج منه علماء كثيرون يفخر بهم العالم
َّ
الإ���س�لام��ي على م��ر الع�صور ،وم��ن �أ�شهر
ال��ع��ل��م��اء وال�����ش��ي��وخ ال��ذي��ن ب����رزوا ف��ي ه��ذا
الم�سجد بعلمهم :علي بن زياد تلميذ الإمام
مالك بن �أن�س ،و�أ�سد بن الفرات الذي �أقام
مدة طويلة في المدينة المنورة ،ثم ذهب �إلى
العراق ،كما �أن القا�ضي �سحنون بن �سعيد
�سافر �إلى المدينة المنورة لال�ستزادة من
العلم وعاد �إلى القيروان؛ ليلقي درو�سه في
إماما وقا�ض ًيا في
جامعها ولي�صبح فيما بعد � ً
القيروان .وهكذا �أدى جامع القيروان دو ًرا
ومتميزا� ،أغنى بعلومه وثقافته
رائدا
ً
علم ًيا ً
الحياة في �شمالي �أفريقيا ب�صورة خا�صة،
والحياة الفكرية العربية الإ�سالمية ب�صورة
عامة(.((8
 -3جامع الزيتونة:

وبخ�صو�ص الفعاليات الوظيفية للم�سجد
الجامع في القيروان ،فقد �أدى نف�س الوظائف
التي كانت ت�ؤديها الم�ساجد الجامعة في
الأم�صار العربية والإ�سالمية ،وفي مقدمتها
�أداء الواجبات الدينية واالحتفال بالمنا�سبات

ت��ق��دم ال��ع��رب لتحرير ���ش��م��ال �أفريقيا
وتطهيرها من �سيطرة الروم ،وجاء الن�صر
المبين والفتح العظيم لتون�س على يد القائد
البطل ح�سان بن النعمان الغ�ساني �سنة 79هـ
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في الع�صر الأم��وي ،واتخذ تون�س دار�إم��ارة
كبديل للعا�صمة الإفريقية القديمة قرطاجة،
ولتكون قاعدة بحرية عربية م�ساعدة للقاعدة
البرية في القيروان( ،((8دون تحديد دقيق
لل�سنة التي بنيت فيها مدينة تون�س.
بعد اتخاذ ح�سان مدينة تون�س قاعدة
لفتوحاته في �شمال �أفريقيا ،وت�أ�سي�س دار
م�سجدا جام ًعا فيها،
الإم���ارة فيها� ،أ�س�س
ً
ُعرف بـ :جامع الزيتونة ،والم�سجد الجامع
في تون�س ،وبذلك كان جامع تون�س من بناء
ُمن�شىء المدينة ح�سان بن النعمان الذي
ج��دد جامع ال��ق��ي��روان  -كما ذك��رن��ا  -في
الوقت نف�سه في حدود �سنة 84هـ(.((8
ك����� َّأن ال��م�����س��ج��د ف��ي ب��داي��ة ت�أ�سي�سه
ب�سيطً ا ف��ي م��ظ��ه��ره ،وق��د ُب��ن��ي ف��ي مو�ضع
كني�سة للم�سيحيين( ،((8وبقي الم�سجد على
حاله حتى �سنة 114ه���ـ؛ حيث �أم��ر الوالي
العربي عبيد اهلل بن الحبحاب باعادة بنائه
وت��ج��دي��ده ،مما ي��دل على �أن���ه ك��ان مو�ضع
اهتمامه الكبير( ،((8ثم توالت التغييرات
والإ�ضافات على جامع الزيتونة في الع�صور
الالحقة( ،((8وعلى الرغم من �أن هذا الجامع
كان مو�ضع تح�سينات كثيرة� ،إال �أن المتعارف
عليه � َّأن الجامع بقي على ماكان عليه منذ
بنائه الأول ،مما يجعله في �صف م�ساجد
الطراز العربي الأول كجامع القيروان(.((9
�أما بخ�صو�ص ت�سميته بـ :جامع الزيتونة،
فقيل �أن ح�سان ب��ن النعمان وج��د زيتونة
متفردة في مو�ضعه �أو �أنه �سمي كذلك ب�سبب
�شهرة المنطقة بالزيتون( ،((9وهكذا اتخذ
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مركزا لواليته في �شمال
ح�سان من تون�س
ً
�أفريقيا ،و�أ�س�س على �ساحل البحر المتو�سط
قاعدة بحرية قرب مدينة قرطاجة ،وقرر
العرب بناء ٍ
دار ل�صناعة ال�سفن فيها؛ لتزويد
الأ���س��ط��ول ال��ع��رب��ي ال��ن��ا���ش��ئ بقطع بحرية
للت�صدي للروم وتحقيق �سيادة العرب على
البحر ،فراحت هذه المدينة تنمو وتكبر حتى
�أ�صبحت مدينة عظيمة(.((9
يتكون الم�سجد من �صحن مركزي محاط
والم�صلى ذو الأع��م��دة له ت�سعة
ب��الأروق��ةُ ،
�أروق���ة م��وازي��ة لمحور الجامع من ال�شمال
�إل���ى ال��ج��ن��وب ،وال�����رواق الأو����س���ط وك��ذل��ك
ت�أ�سي�س
وارتفاعا من
ات�ساعا
بالطة المحراب �أكثر
ً
ً
م�ساجد
بقية الأروقة والبالطات (العر�ضية) ،وهما
م�صر وتون�س
يحمالن القبة  -التي بنيت �سنة 250هـ في
والأندل�س
عهد الأغالبة  -في مو�ضع التقائهما ،وعلى
في القرن
الطرف الآخر للرواق الأو�سط تقوم قبة ثانية
الأول
تعادل قبة البهو في القيروان(.((9
الهجري/
�ضم الم�سجد خم�سة ع�شر رواقًا ترتكز على
�أربعة ع�شر عمو ًدا تتعامد مع حائط القبلة،
وك��ان رواق المحراب �أف�ضل تلك الأروق��ة،
فقد بني من الرخام الأحمر الجميل ،عر�ضه
ات�ساعا من بقية الأروقة
�أربعة �أمتار وهو �أكثر
ً
ارتفاعا ،وقد �أُخذت �أعمدة
الجانبية و�أكثر
ً
الرخام هذه من المعابد والمباني القديمة،
�أما �أعمدة الحرم (مكان ال�صالة) فكانت
من الرخام الأبي�ض البديع ال�شكل ،لكنها �أقل
وارتفاعا من �أعمدة رواق القبلة ،وكان
ُ�سمكًا
ً
للم�سجد �أربعة �أب��واب فتحت في الجدران،
بابان منها في حائط القبلة الجنوبي ويقعان
على جانبي المحراب ،والبابان الآخران في

ال�سابع
الميالدي

الجهة الغربية للم�سجد(.((9

والمحدثين الأوائل ،وقد
على كبار ال�صحابة
ّ
�أ�ضيفت للم�سجد مكتبة �ضخمة �ضمت �أنف�س
الم�صاحف وكتب الحديث والتف�سير؛ لتكون
أي�ضا لأ�صول
مرج ًعا لطلبة العلم ومرج ًعا � ً
اللغة وقواعدها.

مقـــاالت

�أما العقود فلها �شكل حدوة ال َف َر�س ،وتقوم
على �أعمدة قديمة عن طريق ثالثة عنا�صر
�شبيهة بما ف��ي ال��ق��ي��روان ،وه���ي :الإف��ري��ز
والجبهة والعار�ضة ،وتختلف القبة عن قبة
ال��ق��ي��روان و� َّإن ك��ان��ت مثلها �أ�شبه بطاقية
ُم ّ�ضلعة ،لكنها ترتكز على قبة م�ستديرة
ولي�ست مثمنة ،وه��ذا ي�سمح بفتح النوافذ
على طول ا�ستدارة الرقبة ،والمنطقة الرابعة
تحت ذل��ك مما يعادل منطقة الحنايا في
القيروان ،محالة بم�شكاوات ُم�سطحة وحنايا
�شبه �إ�سطوانية لها �شكل ال��م��ح��ارة ،ويعد
م�سجد الزيتونة من نف�س نمط جامع دم�شق،
من حيث البناء بلونين مختلفين والحجارة
المتبادلة من بي�ضاء وحمراء(.((9

 -4م�سجد قرطبة:

بعد � ْأن ا�ستكمل العرب الم�سلمون تحرير
بالد المغرب العربي من النفوذ البيزنطي،
با�ستثناء مدينة �سبتة ذات القالع الح�صينة
التي كان يحكمها (جوليان) من قبل القوط
الغربيين ،ومن خالل جوليان ولدت رغبة لدى
العرب في فتح �إ�سبانيا؛ �إذ �أدى هذا الحاكم
مهما في حث العرب وم�ساعدتهم على
دو ًرا ً
انتقاما من لذريق ملك القوط
دخول �إ�سبانيا
ً
لأ���س��ب��اب �شخ�صية ،وق��د و���ض��ع مو�سى بن
نُ�صير خطة متكاملة لفتح �إ�سبانيا ،و�أُقرت
الخطة من قبل الخليفة الأم��وي الوليد بن
عبد الملك في دم�شق ،وقام ابن ن�صير بعدة
غارات ا�ستك�شافية لج�س النب�ض ،تبين من
خاللها �ضعف المقاومة الإ�سبانية؛ لذا �أعد
كبيرا من �سبعة �آالف محارب ،و�ضع
ً
جي�شا ً
قيادته بيد طارق بن زياد ،ليعبر به الم�ضيق
�إلى �إ�سبانيا ،ثم تبعه بجي�ش �آخر بلغ تعداده
ثمانية ع�شر �ألف محارب ليتم فتح �إ�سبانيا
حتى �شاطئ البحر ال�شمالي عند ح��دود
فرن�سا الجنوبية(.((9

�أم���ا بالن�سبة للجوانب الوظيفية التي
�أداها م�سجد الزيتونة .فهي متعددة ك�سائر
وظ��ائ��ف الم�ساجد الأخ����رى ف��ي الأم�����ص��ار
مركزا يتعلم
العربية والإ�سالمية ،فقد كان
ً
فيه الأهالي �أ�صول دينهم ويتدار�سون فيه
ثقافة العرب و�أ�صول الإ�سالم ،وك� َّأن م�سجد
مركزا للجهاد والدعوة �إلى ن�صرة
الزيتونة
ً
ومركزا للدفاع
الم�سلمين ،فكان قلعة وح�ص ًنا
ً
والخطط الحربية ،يتجمع فيه المجاهدون
ويرابط فيه الم�سلمون ا�ستعدا ًدا للذود عن
بالدهم ون�صرة دينهم.

يرجع تاريخ مدينة قرطبة في �إ�سبانيا �إلى
جدا ،وعندما و�صلها
�أزمان تاريخية قديمة ً
العرب الم�سلمون بقيادة مغيث( ((9الرومي
مولى الخليفة الوليد بن عبد الملك �سنة

معهدا علم ًيا در�س
ك� َّأن م�سجد الزيتونة
ً
فيه الم�سلمون الت�شريعات الإ�سالمية وتف�سير
ال��ق��ر�آن و�أح��ادي��ث الر�سول () ،على يد
كبار التابعين والمجتهدين ممن تلقوا العلم
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92هـ ،وجدوها مدينة متكاملة محاطة ب�سور
متين ح�صين يحتوي ع��دة �أب���واب ،ويحيط
بال�سور خندق تربطه بال�سور قنطرة كبيرة
م�شهورة� ،أما داخل المدينة فوجدوا كني�سة
و�سكة كبيرة تعرف ب��ـ :المحجة العظمى،
ي�سكنها كثير م��ن النا�س؛ ل��ذا ن�ستنتج �أن
العرب لم يكونوا الم�ؤ�س�سين الأوائل للمدينة،
وي��ب��دو �أن��ه��م ات��ب��ع��وا – كما ه��و ال��ح��ال في
مدينة حلب – �أ�سلوب الزيادات والإ�ضافات
العمرانية التي ت�ضفي ال�سمات العربية عليها
وتوافق ر�ؤيتهم التمدنية(.((9
وج��ه ط��ارق بن زي��اد مغيث الرومي على
ر�أ�س قوة تت�ألف من حوالي �سبعمائة فار�س
باتجاه قرطبة ،وعند و�صول العرب �إليها
وجدوها مدينة مح�صنة ب�سور متين البناء
يحيط بها من كل جانب ،ومع تلك الح�صانة
ووجود الخندق ،فقد َم َّن اهلل على الم�سلمين
بالن�صر و�أفلحوا في اقتحام ال�سور من ثغرة
موجودة فيه ،ودخل مغيث و�أ�صحابه المدينة
فاحتل ق�صر حاكمها ،بعد ف��رار الحامية
القوطية المكلفة بحماية المدينة �إلى كني�سة
تقع في الجانب الغربي منها ،فاتخذ مغيث
ال��روم��ي ق�صر الحاكم دار �إم���ارة له وبقي
فيها حتى تحول عنها ب�أمر من القائد مو�سى
ابن ن�صير �إلى دار خا�صة ،باعتبار �أن ذلك
الق�صر؛ �أي ق�صر الحاكم �أ�صبح دا ًرا لأمير
المدينة ،ويت�ضح لنا من مجريات الأحداث
�أن مغيثًا اختار الم�سجد الجامع في هذه
المرحلة التاريخية المبكرة في مو�ضع جاهز،
كما هو الحال في اتخاذ ق�صر الحاكم دار
�إم��ارة ،ومن المحتمل �أن مغيث الرومي لم
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ي��رغ��ب ف��ي االن�����ش��غ��ال ببناء م�سجد جامع
جديد( ،((9ونرجح � َّأن �سبب ذلك يعود �إلى
اهتمامه بتوطيد الأمن واال�ستقرار وتر�سيخ
هيمنة العرب الم�سلمين على مدينة قرطبة.
حدد بع�ض الباحثين المحدثين وجود كثير
من العنا�صر الم�شتركة بين جامع دم�شق
وم�سجد قرطبة الجامع ،وه��و �أم��ر مقبول؛
لأن كلاً من الم�سجدين من بناء الأمويين،
بغ�ض النظر عن االختالف المكاني والزماني
لبنائهما من ال�شام �إلى الأندل�س.
ترتبط بداية ت�أ�سي�س جامع قرطبة بق�صة
�شبيهة بق�صة جامع دم�شق ،وه��ي �أن��ه بني
ت�أ�سي�س
في مو�ضع كني�سة �آل ن�صفها �إلى الم�سلمين
م�ساجد
عند دخولهم قرطبة �سنة 92هـ ،وهي كني�سة م�صر وتون�س
(((10
(�سان ب�سنت)  ،فك�أن هذا الجامع قد والأندل�س
ت�أثر منذ ن�ش�أته بالطراز الم�سيحي ذي الرواق في القرن
المركزي الكبير والقاطع الأو�سط العري�ض
الأول
والرواقين الجانبيين ال�صغيرين ن�سب ًيا ،لكن الهجري/
ال�سابع
هنالك اختال ًفا بين جامع دم�شق وجامع
قرطبة وغيره من م�ساجد الطراز العربي ذي الميالدي
ال�صحن الأو�سط المك�شوف على غرار نظام
الم�سجد النبوي في المدينة المنورة ،الأمر
تم
الذي يتلخ�ص في �أن بناء م�سجد دم�شق َّ
دفعة واحدة في عهد الوليد بن عبد الملك
بين 96 -86هـ ،وفق خطة مو�ضوعة متكاملة
ِ
العربية الطراز،
على عك�س م�ساجد الأم�صار
وبخا�صة في الف�سطاط والقيروان وقرطبة،
التي بد�أت �صغيرة الحجم لتنا�سب الم�صر
ال��ذي �أن�ش�أت فيه ،ثم �أخ��ذت تكبر مع نمو
الم�صر وتعاظمه حتى �أخذت �شكلها النهائي
خالل ع�شرات العقود من ال�سنين عندما بلغ

الم�صر منتهاه من العمران ،وبذلك مثلت
م�ساجد الأم�صار تاريخ بالدها؛ لذا يمكن
القول �أن جامع قرطبة يمثل تاريخ الدولة
الأموية الثانية في الأندل�س(.((10

مقـــاالت

كان اختيار مغيث الرومي كني�سة قرطبة
م�سجدا جام ًعا ،ووكل رجل
ق�سما منها
ً
ليكون ً
من �أ�صحابه ا�سمه :حن�ش ال�صنعاني لتعيين
وجهة قبلة الم�سجد ،كما �أناط �أمر ت�أ�سي�س
محراب الم�سجد الجامع �إلى �شخ�ص �آخر
هو �أب��و عبد الرحمن الحبلي ،وبقي الجزء
الآخ��ر من المو�ضع يمثل كني�سة للن�صارى،
وتقع هذه الكني�سة داخل مدينة قرطبة تحت
ال�سور ،الأم��ر ال��ذي يجعلنا نرجح ال�سبب
الرئي�س ال���ذي �شجع مغيث ال��روم��ي على
اختيارها؛ لأنها تقع و�سط المدينة تقري ًبا،
وه��ي الطريقة المتبعة في اتخاذ الم�سجد
الجامع في المدن العربية ،في�صبح الم�سجد
بمثابة المحور المركزي للمدينة الذي تتوزع
منه �أه��م الطرق التي تربط داخلها ،وكان
موقع الجزء الذي �صار الم�سجد الجامع من
الكني�سة يحتل الجانب الغربي في حين ظلت
الكني�سة في الجانب ال�شرقي منه ،ولم ين�شغل
الم�سلمون خ�لال تلك المرحلة في التفنن
ببناء الم�سجد الجامع وزخرفته وعمرانه،
فكان بنا�ؤه ب�سيطً ا م�ستخدمين ال ِلبن و�سقف
ب�سقائف متال�صقة اتخذت بمدد متعاقبة؛
نظرا لتزايد عدد الم�سلمين والم�صلين من
ً
جهة ،و�ضيق البناء الب�سيط الذي اتخذ عند
دخ��ول الم�سلمين المدينة من جهة �أخ��رى،
فكانوا يزيدون في �سقائفه كل مرة �إلى �أن
�صارت الزيادات في ال�سقائف عائ ًقا بوجه

ارتفاعا
الم�صلين؛ لأن هذه ال�سقائف �أق��ل
ً
من �سابقاتها ،وقد اقت�صرت الإ�ضافات على
الجهة ال�شمالية من الم�سجد ،التي تتدرج
في االرتفاع مما �أدى �إلى � َّأن تكون ال�سقائف
ارتفاعا من تلك ال�سقائف
الم�ضافة �أق��ل
ً
التي �أ�س�ست في بداية الأمر ،وبقيت �أحوال
الم�سجد الجامع ه��ك��ذا �إل���ى � َّأن ق��ام عبد
الرحمن الداخل �سنة � 168أو  169هـ ببناء
الم�سجد الجامع وتو�سيع فنائه(.((10
�إن ماقام به الأمير عبد الرحمن الداخل
يمثل مرحلة جديدة تتمثل في �إع��ادة بناء
م�سجد قرطبة وتو�سيعه ،وال نريد الخو�ض
في تفا�صيل تلك الإ�ضافات؛ لأنها تقع خارج
ال�سقف الزمني لدرا�ستنا هذه بعد �سقوط
الدولة الأموية في بالد ال�شام �سنة 132هـ،
لكننا ن�شير �إل��ى � َّأن الم�سجد الجامع في
كبيرا في عهد
قرطبة �شهد تطو ًرا عمران ًيا ً
عبد الرحمن ال��داخ��ل يتنا�سب م��ع �أمجاد
الأ�سرة الأموية في بالد ال�شام ،وبلغت كلفة
�إع��ادة بنائه (ثمانين �ألف دينار) ،وامتدت
عمليات التعمير والتو�سيع هذه �أكثر من �سنة،
فقيل � َّأن الم�سجد الجامع �صار مهيئًا لل�صالة،
على الرغم من وج��ود بع�ض النواق�ص في
البناء �سنة 170هـ ،وقيل �أنه اكتمل في �سنة
171هـ ،وا�ستمرت الزيادات والإ�ضافات في
عهود الأمراء الأمويين من بعده ،وقد �أ�سهب
الم�ؤلفون في درا�ستها حتى �أواخ���ر القرن
الرابع الهجري(.((10
ول��ت��و���ض��ي��ح ���ص��ورة م�سجد ق��رط��ب��ة بعد
الزيادات المتالحقة والتو�سيع الذي �شمله،
(((10
إتماما للفائدة
ننقل و�صف المقري
له � ً
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وزي��ادة في الإي�ضاح؛ �إذ يقول(( :والجامع
الذي لي�س في معمور الأر�ض مثله وطوله مائة
ذراع في عر�ض ثمانين ،وفيه من ال�سواري
الكبار �ألف �سارية ،وفيه مائة وثالثة ع�شر
ثر ًّيا للوقود (ال�ضياء) �أكبرها تحمل �ألف
م�صباح ،وفيه من النقو�ش والرقوم ما ال يقدر
�أح��د على و�صفه ،وبقبلته �صناعات تده�ش
العقول ،وعلى فرجة المحراب �سبع ق�سي
قائمة على ُع َمد طول كل قو�س فوق القامة
قد تحير الروم والم�سلمون في ُح�سن و�ضعها،
وفي ِع�ضادتي المحراب �أربعة �أعمدة اثنان
�أخ�ضران واثنان الزوردي��ان ،لي�س لها قيمة
لنفا�ستها ،وبه منبر لي�س على معمور الأر�ض
�أنف�س منه والمثله في ُح�سن �صنعته ،وخ�شبه
�ساج و�أبنو�س.))...
�أ�سهب د� .سعد زغلول عبد الحميد
في و�صف الم�سجد وعنا�صره ،و�أو�ضح �أن
الأمر انتهى بم�سجد قرطبة في �أواخر �أيام
الأمويين المروانيين في الأندل�س ،ف�أ�صبح
178مترا
يحتل م�ساحة م�ستطيل عظيم طوله
ً
مترا
من ال�شمال �إلى الجنوب ،وعر�ضه ً 125
من ال�شرق �إلى الغرب� ،أي �أن م�ساحته زادت
على � 22ألف متر مربع ،فكان ثالث جوامع
ات�ساعا بعد كل من جامعي �سامراء
الإ�سالم
ً
(� 38أل��ف متر مربع) و (�أب��و دلف � 28ألف
متر م��رب��ع) .وف��ي �شمال ه��ذا الم�ستطيل
يقع ال�صحن ال��ذي يكاد ي�شغل بحدود ثلث
م�ساحة الجامع فقط ،وك��ان االت��ج��اه نحو
تقليل م�ساحة ال�صحن المك�شوف بالن�سبة
�إلى بيت ال�صالة ،وهو �أمر نابع من طبيعة
البالد الباردة �إلى ٍ
حد ما في ال�شمال ،وهذا
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ماحدث في م�ساجد الأنا�ضول الباردة من
الطراز العثماني.
وم����ن ع��ن��ا���ص��ر ال��م�����س��ج��د ال��ج��ام��ع في
قرطبة :ال�صحن ،ال��ذي ُيعرف في قرطبة
با�سم� :ساحة البرتقال ،وتحيط به �أروق��ة
مغطاة ب�سقف محمول على ع��ق��ود ،وفيه
يتبادل كل عمودين مع دعامة ،وتنفتح على
عقدا حدوية؛ ذلك �أن
واجهة ال�صحن ً 17
مو�ضع العقدين الباقيين يوجد في الرواقين
الجانبيين ،وكل من تلك العقود يقع بين �إطار
م�ستطيل يحده(.((10
وف��ي ال���رواق ال�شمالي لل�صحن مقابل
واج��ه��ة ب��ي��ت ال�����ص�لاة ،ك��م��ا ف��ي ال��ق��ي��روان
ودم�شق ،توجد المنارة التي �أن�ش�أها عبد
الرحمن النا�صر ،وتحوي ابتكا ًرا معمار ًيا
ج��دي� ً�دا يتمثل ف��ي ال��درج��ي��ن ال��ل��ذي��ن ك��ان
�أحدهما لل�صعود والآخ���ر للنزول ،وتجدر
اال�شارة �إلى � َّأن ارتفاع منارة قرطبة يعادل
ثالثة �أمثال طول �ضلعها المربع ال�سفلي.
وبخ�صو�ص بيت ال�صالة ،كان الم�صلى
غابة من الأعمدة العجيبة في كل اتجاه ،فهو
يحوي  1293عمو ًدا مختلفة من الجرانيت
والي�شب وال��رخ��ام الأخ�����ض��ر والبنف�سجي
وغيرهما من المرمر الثمين ،والأعمدة التي
يبلغ طولها ثالثة �أمتار مدفونة القواعد في
الأر�ض ،وهي ذوات تيجان متنوعة(.((10
وفي مجال الزخرفة يالحظ �أن كل هذه
العنا�صر تغطيها �سقوف خ�شبية ذات �ألواح
وجوائز منحوتة وملونة ب�ألوان زاهية ،وزخرفة
بيت ال�صالة مده�شة تثير االعجاب ،وبخا�صة

ت�أ�سي�س
م�ساجد
م�صر وتون�س
والأندل�س
في القرن
الأول
الهجري/
ال�سابع
الميالدي

المحراب والأبواب ،وتوجد الزخرفة في كل
مكان بالجامع .فحجارة العقود مزخرفة
ب�أفاريز محفورة عنا�صرها بالنقو�ش الكتابية
والزهرية المنتظمة ،كذلك الأم��ر بالن�سبة
للواجهات المغطاة بالزخرفة منذ القرن
الرابع الهجري(.((10

مقـــاالت

�أما المحراب في�أخذ �شكل م�شكاة عميقة،
وه��و مخطط في م�ستطيل متعدد الأ�ضالع
ع��ق��ده ح���دوي ال�شكل ،م�سقوف بمحارة،
وفي منطقة المحراب يالحظ �إ�سراف في
ا�ستخدام العقود المف�ص�صة ،وعلى جانبي
ال��م��ح��راب ل��وح��ت��ان رخ��ام��ي��ت��ان ُم��ح�لات��ان
بتفريعات المراوح النخيلية و�أ�شجار الحياة،
وقد �أ�ضفى اختفاء الم�ساحات الخالية من
الزخرفة وتفريعات الم�ستنات (الدانتال)
الدقيقة ،على ال��م��ح��راب �شكلاً رائ � ًع��ا في
فن النحت ،ويعد المحراب القطعة الفنية
النوذجية في كل الم�سجد.
�أم���ا بخ�صو�ص القبة �أم���ام ال��م��ح��راب،
فهي تنتقل من القاعدة المربعة �إلى الرقبة
المثمنة �إلى الطاقية الم�ستديرة ،وهي تقدم
�ضلوعا متقاطعة ،تق�سمها �إلى
في النهاية
ً
�أ�شكال مثلثية ونجمية بديعة ،وبذلك تنتج
�أ�شكالاً من ح�شوات هند�سية ُتملأ بزخارف
و�شم�سيات بديعة .وهكذا ت�صل المحاوالت
الأولى في بناء القبة الم�ضلعة في القيروان
وتون�س �إلى ختام ذروتها(.((10

ال�صنجات من لونين مما يعرف بـ :الأبلق،
وكذلك العقد المف�ص�ص والعقود المتقاطعة
والمت�شابكة؛ لذلك يحق ال��ق��ول � َّأن العقد
ال��ح��دوي ���س��وري �أ���ص�ًل اً  ،ون��رج��ح �أن �سقف
(الجملون)
الجامع المكون من الجمالون
َ
نموذجا
الخ�شبي المغطى بالقرميد يمثل
ً
�ساب ًقا في الم�سجد الأق�صى� ،أما بخ�صو�ص
ال��دع��ائ��م ال��ت��ي تحمل ال��ع��ق��ود ال��م��زدوج��ة
على م�ستويين ،فهي م�ستوحاة م��ن جامع
دم�شق(.((11
ن�ستنتج مما �سبق مدى ت�أثر بناء جامع
ق��رط��ب��ة وزخ��رف��ت��ه ب��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��ن��ا���ص��ر
المعمارية ال�سائدة في بالد ال�شام� ،سواء
�أفي جامع دم�شق �أم الم�سجد الأق�صى ،مما
ي�ؤكد قوة ال�صلة بين تراث الأمويين في بالد
ال�شام �ساب ًقا وتراثهم في الأندل�س الح ًقا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت ��أخ��ر ع��م��ارة م�سجد
قرطبة الجامع �إل��ى الع�صر العبا�سي؛ �إذ
تمت �أواخر القرن الرابع الهجري ،ف�إنه بقي
وثيق ال�صلة بطراز الم�ساجد العربية ،ومثل
هذا يقال عن العمارة المدنية الأموية في
الأندل�س ،ويتمثل ذلك في مدينة الزهراء
التي يمكن �أن ت�أتي عقب العمارة المدنية
الأموية في بالد ال�شام كتطور �أخير لها(.((11

�أ�صبح الم�سجد الجامع في قرطبة بعد
�إع���ادة بنائه من قبل الأم��ي��ر عبد الرحمن
ال��داخ��ل �آي���ة م��ن ال��روع��ة ف��ي ك��ل جوانبه
تمثلت في جامع قرطبة مراحل ن�ضج كثير المعمارية .فقد جعل له ع�شرين با ًبا مغطاة
بالنحا�س الأندل�سي ج��رى تخريمها ب�شكل
من العنا�صر المعمارية والزخرفية ،ف�ضلاً
عن ظهور عنا�صر �أخرى مثل :المداميك �أو بديع ،وا�شتمل الم�سجد على ثالثة �أعمدة
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مميزة حمراء ،كُتب على الأول ا�سم الر�سول
محمد  ،وعلى الثاني ر�سمت �صورة لع�صا
مو�سى و�أه��ل الكهف ،وعلى الثالث �صورة
غُ راب نوح.
م���ن خ��ل�ال الأو�����ص����اف ال��ت��ي �سطرها
الم�ؤرخون والبلدانيون القدامى عن الم�سجد
ال��ج��ام��ع ف��ي ق��رط��ب��ة ،ف�ضلاً ع��ن درا���س��ات
علماء الآثار المحدثين ،يتبين لنا بجالء �أن
العرب على الرغم من �أنهم جعلوا الم�سجد
��زءا م��ن الكني�سة� ،إال
الجامع الب�سيط ج� ً
�أنهم بمرور الزمن ن�شطوا في مجال تعميره
و�إع��ادة بنائه وزي��ادة الكثير من الإ�ضافات
والنقو�ش و�أن���واع التزيين ،التي ت��دل داللة
وا�ضحة على ُ�سمو ذوقهم المعماري الفني،
قائما �إلى
ذلك البناء ال�شامخ الذي مازال ً
الآن ،يحكي ق�صة واقعية لتطور فهم العرب
واهتمامهم المتزايد برفع �ش�أن هذه الوحدة
العمرانية المهمة التي ارتكزت عليها خطط
المدينة(.((11
ات��خ��ذ ه��ذا الم�سجد ال��ج��ام��ع مو�ض ًعا
تجمع حوله بع�ض المن�ش�آت الإداري��ة ،منها
على �سبيل المثال دار ال ُقومة الخا�صة بقومة
ال��ج��ام��ع ،وت��ق��ع �إل���ى ال�شمال م��ن��ه ،وهناك
دار ال�صنعة وتقع �إل��ى الغرب من الم�سجد
الجامع ،ف�ضلاً عن وجود الق�صر.

مدر�سة يتحلق العلماء حول �أعمدته ،ي�شكلون
حلقات للدرا�سة في �شتى العلوم والآداب،
ف�ضلاً عما يقوم ب��ه م��ن وظ��ائ��ف ق�ضائية
و�إدارية و�سيا�سية( .((11وبذلك يكمل جوانبه
الوظيفية ال��م��ت��ع��ددة ،وت ��أت��ي ف��ي مقدمتها
وظيفته الدينية المقد�سة لأداء ال�صالة
و�صالة الجمعة وغيرها من الطقو�س الدينية
في المنا�سبات الأخ��رى كالأعياد ومرا�سيم
العبادة في �شهر رم�ضان المبارك ،والتجمع
للخروج لمقارعة �أعداء الإ�سالم تحت لواء
الجهاد في �سبيل اهلل.

الحوا�شي
 	)1اب��ن عبد الحكم �أب��و القا�سم عبد الرحمن بن
عبد اهلل ،فتوح م�صر و�أخبارها( ،ليدن،)1920 ،
�ص.56
 	)2الم�صدر نف�سه� ،ص  ،64-56البالذري� ،أبو الح�سن
�أحمد بن يحيى بن جابر( ،ت 279 :هـ892/م).
فتوح البلدان ،ب�إ�شراف :لجنة تحقيق التراث،
من�شورات مكتبة ال��ه�لال( ،ب��ي��روت1988 ،م)،
�ص ،211 – 210عمر فروخ .تاريخ �صدر الإ�سالم
والدولة الأموية �ص  .103 -102انظر عن تحرير
م�صر رواي��ات �أخ��رى :البالذري .فتوح البلدان
�ص.215 - 212
 	)3فتوح البلدان� ،ص .214
 	)4الم�صدر نف�سه� ،ص .216
 	)5الم�صدر نف�سه� ،ص  .219 – 217وذكر د.عمر
�صلحا �سنة
فروخ �أن العرب حرروا الإ�سكندرية
ً
21ه���ـ ،ث��م ع��اد ال���روم فا�ستردوها ،وبعد �أرب��ع
�سنوات حرر العرب الإ�سكندرية نهائ ًيا (�أي �سنة
25هـ) ،و�أ�صبحت م�صر كلها في حكمهم .تاريخ
�صدر الإ�سالم والدولة الأموية �ص.103

�أ�صبح جامع قرطبة منذ البدايات الأولى
لت�أ�سي�سه مدر�سة وجامعة العلم ،وفد �إليها
ط�لاب العلم م��ن المغرب العربي و�أروب���ا،
 	)6ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر� ،ص.56
وكان  -كما هو الحال في الم�ساجد الجامعة
 	)7فتوح البلدان� ،ص.210
الأخ��رى  -يتحول بعد �أوق��ات ال�صالة �إلى
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 	)8د.عبد الجبار ناجي ،درا�سات في تاريخ المدن
العربية الإ�سالمية� ،ص .179-178
 	)9فتوح م�صر� ،ص.91
 	)10ال��ب��غ��دادي� ،صفي الدين عبد الم�ؤمن بن عبد
ال��ح��ق .مرا�صد االط�ل�اع على �أ���س��م��اء الأمكنة
وال��ب��ق��اع ،ج  ،3تحقيق علي محمد ال��ب��ج��اوي،
دار المعرفة للطباعة والن�شر ،الطبعة الأول��ى،
(بيروت1955 ،م)� ،ص .1036
 	)11انظر :ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر �ص ،91ناجي.
درا�سات� ،ص.181-179
 	)12ال��ب��غ��دادي ،مرا�صد االط�ل�اع ،ج ��� 3ص ،1036
ناجي .درا�سات �ص  ،181عن خطط الأهالي في
الف�سطاط ،انظر :المرجع نف�سه �ص .191-186
 	)13فتوح م�صر� ،ص .91
 	)14الم�صدر نف�سه� ،ص .92-91

مقـــاالت

 	)15الحموي ،معجم البلدان مج � 4ص  ،265مرا�صد
االط�لاع ،ج ���3ص  ،1036اب��ن تغري ب��ردي� ،أبو
المحا�سن يو�سف .النجوم ال��زاه��رة في ملوك
م�صر والقاهرة ،ج  ،1ن�سخة م�صورة عن طبعة
دار الكتب( ،ال��ق��اه��رة1383 ،ه���ـ  1963 /م)،
���ص( .66وذك��ر � َّأن المو�ضع كان �أ�صلاً خانًا)،
أي�ضا :ناجي .درا�سات� ،ص .182
راجع � ً
 	)16ابن عبد الحكم .فتوح م�صر و�أخبارها �ص .92
 	)17د�.سعد زغلول عبد الحميد ،العمارة والفنون في
دولة الإ�سالم� ،ص .83
 	)18د.عبد الجبار ناجي ،درا�سات في تاريخ المدن
العربية الإ�سالمية ����ص ،182د� .سعد زعلول.
العمارة� ،ص .83
 	)19ال��ح��م��وي ،م��ع��ج��م ال��ب��ل��دان.م��ج ��� ،4ص ،265
القزويني� .أخ��ب��ار ال��ب�لاد ���ص  236البغدادي.
مرا�صد االطالع ج � 3ص  ،1036ابن تغري بردي.
ال��ن��ج��وم ال��زاه��رة ج�����1ص ،67د���.س��ع��د زغ��ل��ول.
العمارة� ،ص  ،83ناجي .درا�سات� ،ص .182
 	)20ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر� ،ص ( 98عن تف�صيل
خططهم انظر :الم�صدر نف�سه �ص ،)128-98
ناجي .درا�سات� ،ص .182

 	)21ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر� ،ص .92
 	)22ناجي ،درا�سات� ،ص .182
 	)23د�.سعد زغلول ،العمارة� ،ص .82
 	)24لوبون ،ح�ضارة العرب� ،ص .229
 	)25ابن عبد الحكم .فتوح م�صر� ،ص  ،92ابن تغري
بردي ،النجوم الزاهرة ج .67/1
 	)26لوبون ،ح�ضارة العرب� ،ص.230
��� 	)27س��ال��م ،د.ع��ب��د ال��ع��زي��ز ،ال���م����آذن الم�صرية،
من�شورات م�ؤ�س�سة ال�شباب للطباعة والن�شر
(بيروت ،د.ت)� ،ص .10
 	)28ابن تغري ب��ردي .النجوم الزاهرة ج � 1ص،68
�سالم .الم�آذن الم�صرية� ،ص .10
 	)29ان��ظ��ر ع���ن و���ص��ف ج��ام��ع ع��م��رو ب���ن ال��ع��ا���ص:
المقد�سي� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل محمد بن
�أحمد بن ابي بكر( ،ت380 :هـ 990 /م)� .أح�سن
التقا�سيم في معرفة الأقاليم ،علق عليه وو�ضع
حوا�شيه :محمد �أمين ال�ضناوي ،من�شورات محمد
علي بي�ضون ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى،
(بيروت1424 ،هـ 2003 /م)� ،ص  ،166حوري
يا�سين .الم�سجد� ،ص .92
 	)30لوبون ،ح�ضارة العرب� ،ص .231
 	)31علي الطنطاوي ،الجامع الأموي في دم�شق� ،ص.48
 	)32ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر �ص  ،131الكندي،
محمد بن يو�سف .كتاب ال��والة وكتاب الق�ضاة،
باعتناء :رڤن گست ،مطبعة الآب��اء الي�سوعيين،
(بيروت 1908 ،م)� ،ص  ،39 -38الحموي .معجم
البلدان مج � 4ص  ،265ابن تغري بردي .النجوم
الزاهرةج� 1ص  ،68ناجي .درا�سات� ،ص.182
 	)33الكندي ،كتاب الوالة �ص  ،39ابن تغري بردي.
النجوم الزاهرة ،ج� 1ص .68
 	)34ابن عبد الحكم .فتوح م�صر� ،ص .107
 	)35الم�ص����در نف�سه �ص  ،131الكن����دي .كتاب الوالة،
�ص.51
 	)36ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج� 1ص ،68
ناجي .درا�سات� ،ص .183
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 	)37كتاب الوالة� ،ص .60
 	)38ذكر ابن تغري بردي � َّأن عبد العزيز ابن مروان
هو الذي �أمر برفع �سقف الجامع وكان مط�أط�أً
�سنة  89ه .النجوم الزاهرة ،ج� 1ص .69
 	)39ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر� ،ص.131
 	)40ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج�1ص.69
 	)41ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر� ،ص .132 -131
 	)42ابن تغري ب��ردي ،النجوم الزاهرة ج� 1ص ،67
.70
 	)43الم�صدر نف�سه� ،ص  ،70وكانت زي��ادة قرة بن
�شريك من الجانبين القبلي وال�شرقي.
 	)44الحموي ،معجم البلدان ،مج � 4ص .265

طل�س .التربية والتعليم ف��ي الإ���س�لام ���ص ،62
�شلبي .تاريخ التربية الإ�سالمية �ص .91
 	)53ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ج.68/1
 	)54الم�صدر نف�سه ،ج .69 / 1
 	)55البالذري ،فتوح البلدان �ص  ،317 – 314وروى
عن ابن الكلبي �أن �أفريقي�س بن قي�س بن �صيفي
الحميري غلب على �إفريقية في الجاهلية ،ف�سميت
به وهو الذي قتل جرجير ملكها .الم�صدر نف�سه،
�ص .227
 	)56الم�صدر نف�سه� ،ص .317
 	)57قال عنها الحموي�(( :إنها معربة من الفار�سية
ك��اروان)) ،وقد وردت لفظة قيروان في ال�شعر
الجاهلي ،قال �أمرئ القي�س:

 	)45ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج.71 – 70/1

وغارة ذات قيروان

 	)46الم�صدر نف�سه� ،ص  ،70ولم يزل المنبر كذلك
حتى قُلع وكُ�سر �أيام العزيز باهلل نزار الفاطمي
�سنة  379هـ ،وجعل مكانه منبر مذهب.

ك�أن �أ�سرابها الرعال.

 	)47م��رزوق ،محمد عبد العزيز ،الفنون الزخرفية
الإ�سالمية في م�صر قبل الفاطميين ،الطبعة
الأول���ى ،المطبعة الفنية الحديثة( ،القاهرة،
 1974م)� ،ص .29
 	)48فتوح م�صر و�أخبارها� ،ص .42 – 41
 	)49الم�صدر نف�سه� ،ص .130
 	)50ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج.70/1
 	)51اب��ن بطوطة ،اب��و عبد اهلل محمد بن عبد اهلل
اللواتي الطنجي( ،ت779:ه��ـ 1377 /م) رحلة
اب��ن ب��ط��وط��ة ،م��ن�����ش��ورات دار ���ص��ادر ،الطبعة
الأول��ى( ،بيروت1425 ،ه��ـ 2005 /م)� ،ص .23
لين� ،أدوارد وليم .المجتمع العربي في الع�صور
الو�سطى ،ترجمة :علي ح�سني الخربوطلي ،الدار
القومية للطباعة والن�شر( ،القاهرة ،د.ت)� ،ص
� ،19-18سعد مر�سي �أحمد و�سعيد �إ�سماعيل
علي ،تاريخ التربية والتعليم� ،ص .229
 	)52الماوردي ،علي بن محمد بن حبيب الب�صري،
(ت450 :ه���ـ 1058 /م) االح��ك��ام ال�سلطانية
وال��والي��ات الدينية( ،ب��ي��روت ،د.ت)��� ،ص ،53
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معجم البلدان ،مج � 4ص .420
 	)58للتف�صيل انظر :اب��ن عبد الحكم؛ فتوح م�صر
و�أخ��ب��اره��ا� ،ص  ،187 – 183ال��ب�لاذري .فتوح
البلدان� ،ص .225 - 223
 	)59ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر� ،ص  ،196البالذري،
فتوح البلدان� ،ص � ،227 - 226سالم .تاريخ
المغرب الكبير� ،ص .205
 	)60ن��اج��ي ،درا����س���ات ف��ي ت��اري��خ ال��م��دن العربية
الإ�سالمية� ،ص .213
 	)61ابن عبد الحكم ،فتوح م�صر �ص ،196 – 193
ال��ب�لاذري ،فتوح ال��ب��ل��دان ���ص  ،227الحموي،
معجم البلدان مج �4ص  ،421ناجي ،درا�سات
�ص  ،212 – 211ف��روخ ،تاريخ �صدر الإ�سالم
�ص  ،131للتف�صيل ينظر :خالد خليل حمودي.
مدينة القيروان وم�سجدها الجامع ،مجلة الم�ؤرخ
العربي ،العدد ال�سابع ع�شر( ،بغداد1981 ،م)،
�ص .312 – 296
 	)62درا���س��ات في تاريخ المدن العربية الإ�سالمية،
���ص ،216 – 213وعن مميزات ذلك المو�ضع،
راجع :المرجع نف�سه� ،ص .218 – 216
 	)63المرجع نف�سه��� ،ص  ،219ف���روخ ،ت��اري��خ �صدر

ت�أ�سي�س
م�ساجد
م�صر وتون�س
والأندل�س
في القرن
الأول
الهجري/
ال�سابع
الميالدي

الإ�سالم� ،ص .131
 	)64ال��ب�لاذري ،فتوح البلدان� ،ص  ،227الحموي،
معجم البلدان مج � 4ص  ،421ناجي ،درا�سات،
�ص � ،219سالم ،تاريخ المغرب الكبير� ،ص 205
.206 	)65فتوح البلدان� ،ص .322
 	)66ناجي .درا�سات� ،ص .219
 	)67فكري� ،أحمد ،م�سجد القيروان ،مطبعة المعارف،
(القاهرة1936 ،م)� ،ص  ،12د�.سعد زغلول.
العمارة والفنون في دول��ة الإ���س�لام� ،ص ،291
ناجي ،درا�سات �ص .220 – 219
 	)68ذك��ر د� .سعد زغ��ل��ول عبد الحميد �أن���ه ين�سب
�إلى ب�شر بن �صفو� َّأن بناء المئذنة الحالية �سنة
105ه���ـ ،ال��ع��م��ارة وال��ف��ن��ون ف��ي دول���ة الإ���س�لام،
أي�ضا :فكري .م�سجد القيروان،
�ص ،291انظر � ً
�ص.13 - 12

مقـــاالت

وهناك من ذكر �أن المئذنة التي بناها ح�سان بن
النعمان الغ�ساني والتي ماتزال قائمة �إلى الآن
تعود �إل��ى عهد الخليفة ه�شام بن عبد الملك،
انظر :حوري يا�سين ح�سين .الم�سجد� ،ص ،102
وهذا غير �صحيح.
 	)69ناجي .درا�سات �ص  ،220و�أ�شار �إل��ى � َّأن عملية
هدم وبناء م�سجد القيروان تمت في عهد والي
القيروان يزيد بن حاتم �سنة 155هـ ،وعملية هدم
�أخرى في عهد زيادة اهلل بن ابراهيم بن الأغلب.
أي�ضا :فكري .م�سجد القيروان� ،ص ،14 -
انظر � ً
د� .سعد زغلول .العمارة والفنون� ،ص .292 - 291
 	)70د� .سعد زغلول عبد الحميد .العمارة والفنون،
�ص.292-291
�	)71أحمد فكري ،م�سجد القيروان� ،ص .20
ذراعا (حوالي
وذكر د .ناجي �أن طول الم�سجد ً 220
ذراعا (75م) .درا�سات في
100م) وعر�ضه ً 150
تاريخ المدن العربية الإ�سالمية� ،ص  ،220ويبدو
�أن ذلك بعد الزيادة والتو�سع في عهد الأغالبة.
 	)72هل ،هي .الح�ضارة العربية ،ترجمة :ابراهيم
�أح��م��د ال���ع���دوي ،مكتبة الأن��ج��ل��و ال��م�����ص��ري��ة،
أي�ضا:
(ال��ق��اه��رة1956 ،م)��� ،ص  ،128انظر � ً

فكري ،م�سجد القيروان� ،ص .80
�	)73أحمد فكري ،م�سجد القيروان� ،ص .22
 	)74هل .الح�ضارة العربية� ،ص .129
أي�ضا :ناجي.
�	)75أح�سن التقا�سيم �ص  ،183انظر � ً
درا���س��ات في تاريخ المدن العربية الإ�سالمية،
�ص.221 - 220
أي�ضا:
 	)76العمارة والفنون� ،ص  ،298 – 291انظر � ً
فكري .م�سجد القيروان� ،ص .26 – 12
أي�ض����ا :فكري.
 	)77المرج����ع نف�س����ه����� ،ص  ،292انظر � ً
م�سجد القيروان� ،ص .23
 	)78المرجع نف�سه� ،ص .293
 	)79د� .سعد زغلول عبد الحميد .العمارة والفنون،
�ص ،295 - 294فكري .م�سجد القيروان� ،ص .24
 	)80المرجع نف�سه� ،ص  ،296 – 295فكري .م�سجد
القيروان� ،ص .24 ،21
 	)81المرجع نف�سه� ،ص  ،297 – 296فكري .م�سجد
القيروان� ،ص .22
 	)82المرجع نف�سه� ،ص .298
 	)83حوري يا�سين ،الم�سجد� ،ص .129 – 128
 	)84محمد الح�سيني عبد العزيز ،الحياة العلمية
في الدولة الإ�سالمية� ،ص  ،135د� .سعد زغلول
عبد الحميد ،العمارة والفنون في دولة الإ�سالم،
�ص.299
 	)85د� .سعد زغ��ل��ول ،ال��ع��م��ارة وال��ف��ن��ون��� ،ص ،299
وهنالك اختالفات ح��ول تاريخ تجديد ح�سان
لجامع ال��ق��ي��روان ،فقيل �سنة  74ه��ـ .ناجي.
درا�سات� ،ص  ،219وقيل �سنة 76هـ� .سعد زغلول.
العمارة والفنون� ،ص  ،291وقيل بين 83 - 78هـ.
�أحمد فكري .م�سجد القيروان� ،ص .12
 	)86محمد الح�سيني .الحياة العلمية� ،ص  ،135ويذكر
�أن الكني�سة �شيدت في القرن الثامن الميالدي؛
�أي القرن الثاني الهجري ،وه��ذا غير �صحيح
فكيف �شيد ح�سان مكانها الجامع في القرن الأول
الهجري؟
 	)87محمد الح�سيني .الحياة العلمية��� ،ص ،136
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�سعد زغلول .العمارة والفنون� ،ص  ،299ربي�س،
�سليمان م�صطفى .بين الآث���ار الإ�سالمية في
تون�س( ،تون�س1963 ،م)� ،ص .38
�	)88أعيد البناء في عهد الخليفة العبا�سي الم�ستعين
باهلل �سنة 250ه��ـ من قبل واليه على تون�س �أبي
�إبراهيم �أحمد بن محمد الأغلبي وعهد �أخيه ابو
محمد زيادة اهلل .انظر :محمد الح�سيني .الحياة
العلمية� ،ص  137ونف�س المرجعين الآخرين �أعاله
في الهام�ش ماقبله.
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ت�أ�سي�س
م�ساجد
م�صر وتون�س
والأندل�س
في القرن
الأول
الهجري/
ال�سابع
الميالدي

 رح��ل��ة اب��ن ب��ط��وط��ة ،الب��ن ب��ط��وط��ة� ،أب���ي عبد اهللمحمد بن عبد اهلل اللواتي الطنجي( ،ت779:ه��ـ
1377 /م) ،من�شورات دار �صادر ،الطبعة الأولى،
(بيروت1425 ،هـ 2005 /م.
 العمارة والفنون في دول��ة الإ�سالم للدكتور� .سعدزغلول عبد الحميد.
 فتوح البلدان ،للبالذري� ،أبو الح�سن �أحمد بن يحيىابن جابر ،ت 279 :هـ892/م ،با�شراف :لجنة تحقيق
التراث ،من�شورات مكتبة الهالل ،بيروت1988 ،م.
 فتوح م�صر و�أخبارها ،البن عبد الحكم �أبو القا�سمعبد الرحمن بن عبد اهلل ،ليدن.1920 ،
 ال��ف��ن��ون ال��زخ��رف��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ف��ي م�����ص��ر قبلالفاطميين ،لمرزوق ،محمد عبد العزيز ،الطبعة
الأولى ،المطبعة الفنية الحديثة ،القاهرة 1974 ،م.
 -المجتمع العربي في الع�صور الو�سطى ،للين� ،أدوارد

وليم .ترجمة :علي ح�سني الخربوطلي ،الدار القومية
للطباعة والن�شر( ،القاهرة ،د.ت).
 مدينة القيروان وم�سجدها الجامع ،لخالد خليلحمودي .مجلة الم�ؤرخ العربي ،العدد ال�سابع ع�شر،
(بغداد1981 ،م).
 م��را���ص��د االط�ل�اع على �أ���س��م��اء االم��ك��ن��ة وال��ب��ق��اع،للبغدادي� .صفي الدين عبد الم�ؤمن بن عبد الحق.
ج  ،3تحقيق علي محمد البجاوي ،ط ،1دار المعرفة
للطباعة والن�شر ،بيروت1955 ،م.
 معجم البلدان ،للحموي. النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة ،للبردي،�أبو المحا�سن يو�سف .ج  ،1ن�سخة م�صورة عن طبعة
دار الكتب ،القاهرة1383 ،هـ  1963 /م.
 و�صف جامع عمرو بن العا�ص ،للمقد�سي� ،شم�سالدين �أبو عبد اهلل محمد ابن �أحمد بن ابي بكر ،ت:
380هـ 990 /م.
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الر�سائل الديوانية بالأندل�س
في القرن الخام�س الهجري
�أ .جميلة مفتاح

�أكدال  -المغرب

تطور �أدب الر�سائل في ع�صر ملوك الطوائف بالأندل�س في القرن الخام�س الهجري
تطو ًرا كبي ًرا ،وت�شعبت موا�ضيعه واتجاهاته ،و�أغرا�ضه؛ تب ًعا لت�شعب �أمور الحياة في المجتمع
الأندل�سي ،واقتحم على ال�شعر ميدانه و�شاركه في �أغرا�ضه وفنونه .وقد تهي�أت للر�سائل
الديوانية عدة عوامل بو�أتها منزلة رفيعة ،ومن هذه العوامل ما يتعلق باالنهيار ال�سيا�سي
الذي �أ�صاب الأندل�س بعد �سقوط الخالفة ،وتجز�ؤ البالد �إلى دويالت �صغيرة م�ستقلة ،وما
نجم عن ذلك من كثرة الم�شاحنات والخ�صومات بين ملوكها ،وما كان من ن�شوب الحروب
الداخلية ،وا�شتعال الفتن� ...إ�ضافة �إلى انق�سام الأمة واختالف كلمتها(((؛ �إذ كانت هذه الدول
لحة �إلى الكتابة؛ لت�ؤدي الأغرا�ض ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
النا�شئة بحاجة ُم َّ
والإدارية والت�شريعية وغيرها من المهام التي تتطلبها الدولة .وكان عماد الكتابة الكاتب
خا�صا لت�أدية هذه المهام ،ولهذا �أخذ الأمراء والملوك يتناف�سون في اجتذاب
ال ُمع ّد �إعدا ًدا ً
الكتاب �إلى عوا�صم ملكهم لت�أدية هذه المهام ،وكانوا يقربونهم ويرفعون من مراتبهم
وي�شجعونهم ويغدقون عليهم العطايا وال�صالت.
و�أ�صبحت الكتابة تمنح �صاحبها حق
الو�صول �إلى المراتب العليا في الدولة؛ �إذ
�إن ال���وزارة تت�صل قبل كل �شيء بالكتابة.
ف�إذا كان الكاتب مثل ابن برد الأ�صغر وابن
زيدون وابن عمار وابن عبدون على مقدرة
و�إن �أع��ظ��م �شاهد لجليل ق��در الكتابة،
�شعرية ممتازة� ،صح ل��ه �أن يبلغ ال���وزارة،
ويكون �شعره ميزة تعينه على ذلك ،لكنه لو و�أقوى دليل على رفعة �ش�أنها� ،أن اهلل تعالى
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انفرد بال�شعر دون الكتابة لما ا�ستطاع �أن
يبلغ تلك الوظيفة ،ول��و نظرنا في م�صادر
الأدب الأندل�سي لوجدنا �أن طبقة ال��وزارة
غالبا ما تت�صل بالكتابة(((.

الر�سائل
الديوانية
بالأندل�س
في القرن
الخام�س
الهجري

واعتده من وافر
ن�سب تعليمها �إل��ى نف�سه،
ّ
كرمه و�أف�ضاله فقال عز ا�سمه :ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ((( ،مع ما يروى �أن هذه

الآية والتي قبلها مفتتح الوحي ،و�أول التنزيل
على �أ�شرف نبي ،و�أك��رم مر�سل () وفي
ذلك من االهتمام ب�ش�أنها ورفعة محلها ما ال
خفاء فيه(((.
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والكتابة الب� َّ�د لها م��ن �أم���ور �أرب��ع��ة هي:
الألفاظ والخط والقلم والغاية(((� .أما الملك
ف�إنه يحتاج في انتظام �أم��ور �سلطانه �إلى
ثالثة �أ�شياء ال ينتظم ملكه مع وق��وع خلل
فيها� :أحدها ر�سم ما يجب �أن ير�سم لكل من
العمال والمكاتبين عن ال�سلطان ومخاطبتهم
بما تقت�ضيه ال�سيا�سة في �أمر ونهي وترغيب
ووع���د ووع��ي��د و�إح���م���اد و�إذم������ام ،وال��ث��ان��ي
ا�ستخراج الأم���وال من وجوهها ،وا�ستيفاء
الحقوق ال�سلطانية فيها ،والثالث تفريقها في
م�ستحقها من �أعوان الدولة و�أوليائها الذين
يحمون حوزتها ،وي�سدون ثغورها ويحفظون
�أطرافها ،ويذبون عنها وعن رعاياها ،وغير
ذلك من وج��وه النفقات الخا�صة والعامة،
ومعلوم �أن هذه الأعمال ال يقوم بها �إال كتاب
ال�سلطان ،وال �سبيل للكتاب �إلى الكتابة فيها
�إال بالتدبر ف��ي �صناعة الكتابة ،فهي � ًإذا
من �أ�شرف ال�صنائع لعظيم عائدتها على
ال�سلطان والدولة(((.

«ال��ر���س��ال��ة م��ن ر���س��ل� ،أي را���س��ل��ه ف��ي ك��ذا،
وبينهما مرا�سالت ومكاتبات ،وترا�سلوا،
و�أر�سلته بر�سالة وبر�سول ،و�أر�سلت �إليه �أن
افعل ك���ذا(((»؛ ويقول اب��ن منظور« :را�سله
مرا�سلة ،فهو مرا�سل ور�سيل ...وجمع الر�سالة
ال��ر���س��ائ��ل ...واال���س��م ال� ِّ�ر���س��ال��ة وال� َّ�ر���س��ول
والر�سيل .والر�سول بمعنى الر�سالة ،ي�ؤنث
َّ
(((
ويذكر ،ويقال هي ر�سولك »؛ ويقول جورج
غريب« :الر�سائل في العرف الم�سيحي ما
كتب به الر�سل �إل��ى الم�سيحيين في �ش�ؤون
الن�صرانية(((».
وال��ر���س��ال��ة ه��ي م��ج��م��وع ال��م��ع��ان��ي ذات
الهدف التي ير�سلها المر�سل بغر�ض الت�أثير
ف��ي المر�سل �إل��ي��ه و�إح����داث ا�ستجابة في
�سلوكه واتجاهه ،وهي المادة اللغوية التي
يقوم المر�سل ب�إر�سالها �إلى المر�سل �إليه،
وت ��أت��ي ع��ل��ى ���ص��ورة مجموعة م��ن ال��رم��وز
والمعاني التي تخ�ضع للت�أويل عند طرفي
والبد لها من �أن
عملية التوا�صل اللغوي(.((1
ّ
تحقق هدفين :هدف �إبالغي وهدف بالغي،
وال ت��خ��رج ع��ن مثلث ال��خ��ط��اب :المر�سل
 -الر�سالة  -المر�سل �إليه.

بالن�سبة للأندل�س فالباحث فايز عبد النبي
فالح القي�سي يرى �أن «الأدب��اء الأندل�سيين
يطلقون لفظ ر�سالة على ما ين�شئه الكاتب
في ن�سق فني جميل ،ويوجهه �إل��ى �شخ�ص
�آخ��ر ،وي�شمل ذل��ك ال��ج��واب والخطاب،...
أي�ضا يطلقون لفظ ر�سالة �أحيانًا على
وكانوا � ً
الق�صائد والمقطوعات ال�شعرية التي ينظمها
فما معنى الر�سالة الديوانية؟
ال�شاعر على �شكل خطاب موجه �إلى �صديق
يقول الزمخ�شري في تعريفه للر�سالة� :أو غيره في �أي مو�ضوع(.»((1
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ومن الأمثلة على ا�ستعمالهم لفظ ِ
«كتاب»،
ما جاء في ر�سالة( ((1لأبي الوليد �إ�سماعيل
الملقب بحبيب خ��اط��ب بها المعت�ضد بن
عباد ،كتبها على ل�سان الأزهار ،يف�ضل فيها
البهار على الورد؛ �أي �إنه يف�ضل المعت�ضد بن
عباد على �سائر ملوك الطوائف ،وبالأخ�ص
(((1
ابن جهور الذي �شبهه ابن برد في ر�سالة
�سابقة ب��ال��ورد ،يقول في ذل��ك« :ف����أ ّول من
ر�أى ذلك ِ
الكتاب ،وعاين الخطاب ،نواوير
ف�صل الربيع التي هي جيرة الورد في الوطن،
أنكرت ما
و�صحابته في الزمن ،ولما قر�أته � ْ
وبنت على هدم مبانيه ،ونق�ض معانيه،
فيهْ ،
وع� ّ�رف��ت ال��ورد بما عليه ،فيما ن�سب �إليه،
من ا�ستحقاقه ما ال ي�ستحقه ...فكتبت �إلى
الأقحوان والخيري الأ�صفر كتا ًبا قالت فيه:
لو ا�ستحق ال��ورد �إمامة ،وا�ستوجب خالفة،
لبادرتها �آبا�ؤنا ،ولعقدها �أوائلنا ،»...وكذا ما
ورد وفي ر�سالة( ((1عن المتوكل �إلى يو�سف
ابن تا�شفين ،يقول فيها« :وكتابي هذا جملة،
ال�شيخ الفقيه الواعظ يف�صلها ،وم�شتمل على
نكتة هو يو�ضحها ويبينها ،ف�إنه لما توجه
نحوك احت�سا ًبا ،وتكلف الم�شقة �إليك طال ًبا
ثوا ًبا ،ع ّولت على بيانه ،ووثقت في عر�ض
الحال عليك بف�صاحة ل�سانه.»...
�أم��ا ال��دي��وان فهو كلمة �أعجمية �أخذها
العرب عن الفر�س ،ويق�صد به المو�ضع الذي
يحفظ فيه ما يتعلق ب�أمر ال�سلطنة من الأعمال
والأموال ،وقد عرف تطو ًرا ملحوظً ا ،وبزغ فيه
كتاب كبار مثل عبد الحميد الكاتب ،وكان
ال�سالطين ينتقون ُك ّتابهم من خيرة العلماء،
وي�شترطون فيهم عدة �شروط ،وينتقدون عليه
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في �أب�سط الهفوات ،فمكانتهم عالية �أرفع
محل و�أ�شرف قدر .فكانت العناية بالر�سائل
كبيرة؛ حيث كان الأندل�سيون كثيري االنتقاد
على كاتب الر�سائل ،ال يت�ساهلون معه فيما
لو �أخلّ ب�شيء من مقوماتها ،وال يغفرون له
زلة ،فهو محل �إجالل و�إكبار مادام متمك ًنا
من �أدوات��ه ،و�إن نق�ص عن ذلك «درجة» لم
ينفعه جاهه ،وال مكانه من �سلطانه ،من
ت�سلط الأل�سن في المحافل ،والطعن عليه
وعلى �صاحبه(.((1
ل��ذل��ك ي��ق��ول اب��ن ب�سام ف��ي حديثه عن
الوزير الكاتب عبد العزيز بن محمد بن �أرقم
النميري الواديا�شي�« :أح��د كتاب الجزيرة
المهرة ،والنقدة ال�شعرة ،ممن نه�ض في
ال�صناعة بالباع الأ�سد ،و�أخذ فيها بال�ساعد
الأ���ش��د ،وج��د ف��ي معاناتها ،واقت�صر على
ك�سب �آالت��ه��ا ،وجمع �أدوات��ه��ا ،وارت��ا���ض في
معيدا ومبد ًيا ،ورمى �إلى �أغرا�ضها
طرقها
ً
م�صيبا ومخط ًيا ،حتى تدرج في مدراجها،
وخ���رج ع��ل��ى جميع مناهجها ،واط��ل��ع من
ثناياها ،و�أ�شرف على خباياها ،وجرت بينه
وبين طائفة من �أهل هذا ال�ش�أن ،في ذلك
الزمان هنات ،في ما انتقدوه عليه من �ألفاظ
وكلمات ،وتقعير وا�ستعارات بعيدة.((1(»...
وبالن�سبة للر�سالة الديوانية ف�إن الباحث
علي ب��ن محمد ل��ه تعريف للنثر الديواني
ولي�س للر�سائل ال��دي��وان��ي��ة ،ويعني ب��ه «كل
المرا�سالت والمخاطبات والوثائق وغيرها
من �ضروب الإن�شاء ذات الطابع الر�سمي
التي تدخل في باب من �أبواب ترتيب الحكم،
وتنظيم المملكة ،و�ضبط ���ش��ؤون الإدارة،
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في القرن
الخام�س
الهجري

مقـــاالت

ومرا�سلة الأطراف التي يكون التعامل معها
على وجه من الوجوه داخل البالد وخارجها،
جزءا من الن�شاط ال�سيا�سي( ،((1كما يرى �أن
ً
«كل �إن�شاء ذو طابع ر�سمي ي�صدر من �إحدى
م�صالح الدولة المركزية �أو عن تمثيلياتها
وامتداداتها المختلفة في م�ستوى النواحي
والجهات ،ويق�صد به تبليغ المعلومات �أو
�ضبط عالقات الحكم بالأطراف المتعاملة
معه داخل الحدود وخارجها� ...إننا ن�شترط
�أن ي��ك��ون ���ص��اد ًرا ع��ن الهيئات ال�سيا�سية
والإدارية وغيرها من الت�شكيالت التي كانت
ت�ستند �إليها تنظيمات الدولة وقتئذ ،حتى
ولو انح�صرت � -أحيانًا  -في �شخ�ص واحد،
قائدا �إل��خ...
ك��أن يكون قا�ض ًيا �أو وال ًيا �أو ً
ب�شرط �أن يت�صل �إن�شا�ؤه بغر�ض من �أغرا�ض
ت�سيير الدولة ،وتنظيم �ش�ؤون الحكم .ومن
هنا فل�سنا نعول على هوية من ي�صدر عنه
الخطاب م��ا دام م��ن رج��ال ال��دول��ة ،بقدر
تعويلنا على م�ضمون الخطاب نف�سه(.»((1
ويرى الباحث فالح القي�سي �أن الر�سائل
ال��دي��وان��ي��ة ه��ي ال��ت��ي تعالج ���ش ��ؤون الإدارة
والتنظيم ال��داخ��ل��ي ال���ذي يتعلق بالحياة
العامة ،و�ش�ؤون الرعية(.((1
وفي ر�أيي ف�إن الر�سائل الديوانية هي كل
ما ورد من �أو �إلى ال�سالطين من ر�سائل� ،سواء
�أكانت من قبل ال�سالطين �أم من قبل من هم
�أدنى رتبة منهم ،المهم �أن يكون الطرفين
م ًعا �أم �أحدهما �سلطانًا ،و�سواء �أات�سمت
الر�سالة بطابع المحلية �أم بطابع الدولية،
مو�ضوعا
و���س��واء ت�ضمنت ه��ذه ال��ر���س��ائ��ل
ً
مو�ضوعا �آخ��ر ،و���س��واء �أكانت
�سيا�س ًيا �أم
ً

نثرية �أم �شعرية �أم عبارة عن تواقيع(((2؛
لأن هذه الر�سائل و�إن كان لها �شكل الر�سائل
الإخوانية ،فهي تكون موجهة من طرف �أعلى
�سلطة في البالد �أو موجهة �إل��ي��ه ،كما �أنه
يطلق «لفظ ر�سالة �أحيانًا على الق�صائد
والمقطوعات ال�شعرية ،التي ينظمها ال�شاعر
على �شكل خطاب موجه �إلى �صديق �أو غيره
في �أي م��و���ض��وع( ،»((2ثم �إن ه��ذا النوع من
الر�سائل ال�شعرية يقت�ضي �أن يجيب المر�سل
�شعرا .وهناك ر�سائل زاوجت بين ال�شعر
�إليه ً
ال هي ر�سائل
والنثر ،فالر�سائل الديوانية مث ً
�سيا�سية �أر�سلت لغر�ض ت�سيير �أمور الدولة
في غالبها ،فعندما نجدها تتزين ب�ألوان من
ينم
الفنون الأدبية �أهمها ال�شعر .فهذا �إنما ّ
عن مقدرة الكتاب فيح�سن التوفيق والجمع
بين الأم��ر ال�سيا�سي و�صياغته بطريقة ال
ت�شعر القارئ بالملل( ،((2منبئين عن قدرتهم
على الجمع بين المنظوم والمنثور ،جل ًبا
النتباه القارئ و�إظها ًرا لثقافتهم الأدبية ،وقد
الر�سائل الديوانية �إلى الو�ضوح
«عمد كتاب ّ
في معانيهم و�أفكارهم حتى ت�ؤدي الر�سالة
الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ،وت�صل �إلى
َ
النا�س في ي�سر و�سهولة»(.((2
�أم���ا ال��ب��اح��ث ع��ل��ي ب��ن محمد ي���رى �أن
ال��م��ج��ام�لات االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ص��ادرة عن
ال�سلطان هي من �صميم الإن�شاء الديواني
حين يقول« :وينبغي �أن ن�شير �إلى �أننا نعد
ال��م��ج��ام�لات االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ص��ادرة عن
قمة ال�سلطة ال�سيا�سية في �صميم الإن�شاء
الديواني؛ لأن كل ما ي�صدر عن الرجل الأول
في المملكة من المخاطبات والر�سائل ،له
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وجه من وجوه ال�سيا�سة ،وعالقة ما بت�سيير
البالد»( .((2وهي تفيد في ك�شف النقاب عن
حياة ال�سالطين وع��ن عالقاتهم الر�سمية
بعدا
والخا�صة؛ لأن ه��ذه الر�سائل تحمل ً
�سيا�س ًيا بحكم طبيعة المر�سل �إليه ،فمهما
كانت العالقة بين المر�سل والمر�سل �إليه
جدا ،ف�إنه ال يمكن للكاتب �إال ا�ستح�ضار
قريبة ً
�صورة ال�سلطان �أثناء الكتابة« ،ولقد تنوعت
المو�ضوعات التي عالجتها هذه الر�سائل،
وتباينت مقا�صدها ،وتعددت �أ�شكالها بح�سب
ما تقت�ضيه طبيعة الحكم ،فكانت م�ضامينها
تعك�س معالم الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية ،كما كانت تعك�س طبيعة ال�صراع
القائم �آنذاك� ،سواء �أكان داخل ًيا على ال�سلطة
�أم خارج ًيا كال�صراع مع دول ال��ج��وار(.»((2
ال�شيق
ومهما غلفت الر�سالة بالطابع الأدبي ّ
كالمحاورات مثالً� ،إال �أنها تبقى تحمل في
طياتها «عنا�صر �أخرى غير جلية لكل قارئ.
فالهدف لم يكن عند �أ�صحابها في �إقامة
حوار خيالي بين الأ�شجار والأزه��ار والورود
�أو ال��ط��ي��ور وغ��ي��ره��ا ،و�إن��م��ا ك��ان��وا يخفون
خلفها �أهدا ًفا �سيا�سية واجتماعية ر�أوا عدم
الت�صريح بها واالكتفاء بالتلميح �إليها»(.((2
�إال �أن الجديد ف��ي ه��ذه الر�سائل ه��و �أنها
نقلت الحديث عن الورود والأزه��ار ...الذي
حكرا على ال�شعر �إل��ى النثر ،وب�صورة
كان ً
اعتمدت على اال�ستعارة والأن�سنة ،فجعلتها
تتكلم وتتحاور وتقتنع وتقرر وتنفذ...
وق��د �شكلت ال��ر���س��ال��ة ف��ي ع�صر ملوك
الطوائف ،ظاهرة ذات خ�صو�صيات فنية
في الكتابة النثرية الأندل�سية على م�ستوى
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البناء العام وعلى م�ستوى العبارة وال�صياغة
الأدبية ،و�أ�صبحت �سلعة وا�سعة االنت�شار بين
كبار الكتاب ،وبخا�صة الكتاب ال�شعراء في
ه��ذا ال��ق��رن وم��ا ب��ع��ده؛ �إذ �أ�صبحت �شكال
ال لديهم ت��ح��اورت ب��ه على
تعبير ًيا مف�ض ً
�أل�سنتهم المدن والأقاليم والق�صور ،والأدوات
كال�سيف والقلم� ،إ�ضافة �إلى الورود والأزهار،
و�أنواع الطيور التي منها الزرزور(.((2
وت��ح��دد ال��ب��اح��ث��ة �آم��ن��ة ده���ري وج��ه��ات
ّ
(((2
الر�سائل ف��ي �أرب�����ع  ،م��ن ال�سلطان �إل��ى
الرعية ،من الرعية �إلى ال�سلطان ،في الجهاد
و�أم��ن ال��ب�لاد ،و�أخ��ي� ً�را خارجيات الر�سائل
ال�سلطانية� ،أي �إلى خارج �أر�ض الأندل�س.
«والر�سالة �سواء �أكانت مر�سلة �أم م�ستقبلة
تحمل �سطوة الملك و�شخ�صيته ،فهو ي�شعر
بذاته ،ويرمي �إلى ب�سط �سلطة هذه الذات
المتعاظمة على غيره ،ال�سيما في العالقات
ال��م��ت��وت��رة بين م��ل��وك ال��ط��وائ��ف ف��ي جميع
مراحل تكون الممالك وا�ستمرارها ،ويت�ضح
ذلك من الر�سائل التي تنطوي على التهديد
المعلن �أو المبطن �أو فر�ض ال�سيطرة بالحيلة
�أو بالقوة �أو تلك التي حملت ر�سائل �أخرى
(((2
كال�ضعف والهوان واال�ست�سالم.»...
�أم��ا كاتب الر�سالة فيكون ع��ادة �إم��ا من
�أ�صدقاء الملوك �أو من كتاب دواوينهم �أو
�أنهم �أدب��اء في مجال�سهم( .((3وي�شترط في
الكتاب ع�شر �صفات وه���ي( :((3الإ���س�لام -
الذكورة  -الحرية  -التكليف  -العدالة -
البالغة  -وفور العقل وجزالة اللفظ  -العلم
ب��م��واد الأح��ك��ام ال�شرعية والفنون الأدب��ي��ة
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 قوة العزم وعل ّو الهمة و�شرف النف�س -الكفاية لما يتواله .و�إن��ي لم �أجد �أي ر�سالة
ديوانية �أندل�سية في القرن الخام�س الهجري
نظرا لوجود �شرط
كان الكاتب فيها امر�أة؛ ً
الذكورة في الكتابة ،كما �أن ابن �شهيد لم
ي�ستطع �أن يكون كاتبا عند المظفر بن �أبي
عامر في ع�صر الخالفة ب�سبب بطالته وثقل
�سمعه ،لذلك لم �أج��د له ر�سائل كتبها عن
�أحد الملوك ،و�إنما وجدت له ثالث ر�سائل
�إح��داه��ن( ((3بعثها �إل��ى مجاهد �أمير دانية
يبين فيها له �أن��ه ب��ريء مما ن�سب �إليه من
�أكاذيب ،والر�سالتان الأخرتان( ((3بعث بهما
�إلى الم�ؤتمن ابن عبد العزيز بن �أبي عامر.

مقـــاالت

و�أم���ا رفعة محل الكاتب و���ش��رف ق��دره،
ف�أرفع محل و�أ�شرف قدر ،يكاد �أن ال يكون
أخ�ص منه وال �ألزم لمجال�سته،
عند الملك � ّ
معظما عند
ولم يزل �صاحب هذا الديوان
ً
الملوك ف��ي ك��ل زم��ن ،م��ق� ّ�د ًم��ا لديهم على
من عداه ،يلقون �إليه �أ�سرارهم ،ويخ�صونهم
بخفا ًيا �أمورهم ،ويطلعونه على ما لم يطلع
أخ�صاء من ال���وزراء والأه��ل
أخ�ص ال ّ
عليه � ّ
(((3
والولد ،وناهيك برتبة هذا محلها!
و�أم����ا لقبه ف��إن��ه��م ك��ان��وا ف��ي زم���ن بني
يعبرون عنه بالكاتب ...فلما
�أمية وما قبله ّ
جاءت الدولة العبا�سية ،وا�ستقر ال�سفاح �أول
خلفائهم في الخالفة ،لقب كاتبه �أبا �سلمة
الخالل بالوزارة وترك ا�سم الكاتب ،وا�ستقر
لقب الوزارة على من يليها من �أرباب ال�سيوف
والأقالم �إلى انقرا�ض الخالفة من بغداد(.((3
وهذا اللقب يطالعنا في الر�سائل الأندل�سية
ينفك الكتاب عن ذكر �ألقاب الكتاب
التي ال
ّ

ب�أ�صحاب ال��وزارة ،والذين كانوا كتا ًبا وفي
نف�س الآن �شعراء يلقبون بذوي الوزارتين،
�أمثال ابن زيدون وابن عمار...
ومن مهام الكاتب �أنه يوقع على الر�سائل
وينظر ف��ي الر�سائل التي َت���ر ُد عليه و َي��ر ُّد
عليها ،واالهتمام ب�أمر المراتب االجتماعية
ف��ي ال��م��ك��ات��ب��ات وال��م��را���س�لات ،وذل���ك في
االف��ت��ت��اح وال��دع��اء والأل���ق���اب وق��ط��ع ال��ورق
ونحو ذل��ك ،كما يتتبع ما يكتب ويت�صفحه
قبل �إخ��راج��ه م��ن دي��وان��ه ،وينظر ف��ي �أم��ر
البريد و�أب��راج الحمام ومتعلقاته ،وفي �أمر
العيون والجوا�سي�س ،وذلك باختيار رجاله
وت�صريفهم .((3(...وتوجد ر�سالة( ((3البن
طاهر بعثها �إل��ى �صاحب قلبيرة ،ي�ستدعي
أق�لام��ا؛ لأنها غير متوفرة في قطره،
منه � ً
ويحدد عددها في �سبعة� ،شرط �أن تكون
ح�سنة التقليم ،ف�ضية الأديم ،طويلة الأنابيب.
وه��و بهذا الفعل يقوم ب��دور الكاتب ال��ذي
عليه �أن يهتم بجلب الورق والأقالم والمداد
وغيرها مما يحتاجه في الكتابة؛ لأن��ه لم
يكن ي�ستعمل كات ًبا ينوب عنه في الكتابة،
بل كان كاتب نف�سه ،وال�س�ؤال المطروح هنا
هو :هل كان ب�إمكان عبد الرحمن بن طاهر
�أن يتولى الكتابة في كل الق�ضايا التي تهم
مملكته؟ �أو �أنه كان يفرق في مهامه ،فاختار
كتابة الإن�شاء ،و�أما كتابة الأموال والخزائن
ال�سلطانية والجبايات وال��خ��راج والنفقات
وكتابة الجيو�ش ونحوها ،فربما خ�ص�ص لها
كاتبا �آخر هو الم�س�ؤول عنها.
وبما �أن الكاتب ه��و ل�سان ال�سلطان �أو
ينوب عنه في كتابة الر�سائل،
الوالي حينما ُ
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ف�إن �سمعة الملك �أو المملكة تبقى مرتبطة
بما يد ّبجه ،و�أية عثرة منه قد تنق�ص من قدر
�صاحبه ،ولعل مثال حريز الذي كان له كاتب
يقال له عبد الحميد بن الط��ون ،فيه تغفل
�شديد ،عندما �أمره �أن يكتب �إلى الم�أمون بن
ذي النون في �ش�أن ح�صن دخله الن�صارى،
فكتب( ((3ر�سالة لم ير�ض عنها ال�سلطان.
حريز على ر�سالته� ،سفه
أمون
َ
فجاوب( ((3الم� ُ
وحط من �صرخته ،وو�صفه
فيها من كاتبهّ ،
بالكاتب الأب��ل��ه الجلف .يقول فيها« :وق��د
عهدناك منتق ًيا لأم���ورك ،نقادا ل�صغيرك
وكبيرك ،فكيف جاز عليك �أمر هذا الكاتب
الأبله الجلف ،و�أ�سندت �إليه الكتب عنك دون
�أن تطلع عليه ،وقد علمت �أن عنوان الرجل
كتابه ،ورائد عقله خطابه ،وما �أدري من �أي
�شيء يتعجب منه ،هل من تعليقه �إن �شاء اهلل
تعالى بالما�ضي �أو من ح�سن تف�سيره للقر�آن
وو�ضعه موا�ضعه �أو من تورعه عن ت�أويله �إال
طرا
بتوفيق من �سماع عن �إمام �أم تهويله لما ً
على من يخاطبه؟ �أو من...؟»

�وم��ا؛ ووق��ع بين �أهلها ت��ن��ازع على
�أربعين ي� ً
جد في
القوت لقلته ،ولما علم العدو بذلك ّ
القتال ،وكان الخطب في هذه النازلة �أعظم
تق�صى( .((4وفي �سنة 457هـ
من �أن يو�صف �أو ُي ّ
عقب ج��م��ادى الأول���ى �سعى �أح��م��د ب��ن هود
الملقب بالمقتدر مع مدد المعت�ضد بن عباد
حليفه �إلى برب�شتر ،وحارب الن�صارى حتى
انت�صر عليهم.
وهو نف�سه �صاحب ر�سالة( ((4بعثها �إلى
المعت�ضد ب��ن ع��ب��اد يهنئه ب ��أخ��ذ ِ�شلب -
والمالحظ هنا هو ازدواج��ي��ة في المواقف
 على �شاكلة الكتاب الذين كانوا يتغنونباالنت�صارات التي يحرزها ملوكهم �ضد
بع�ضهم البع�ض ،ال يبالون بعواقب ذلك على
�أمتهم ،مثل الأدي��ب اللغوي �أب��ي �صاعد بن
الح�سن البغدادي في ر�سالته( ((4التي بعثها
�إلى مجاهد �صاحب دانية والجزائر ،ويهنئه
فيها وي�صف ظ��ه��وره على خ��ي��ران و�أ���س��ره
لجماعة من ال�صقلب( .((4وي�صف �شعوره
ال اهلل
المليء بالفرح والب�شرى بالن�صر� ،سائ ً
تعالى �أن ير�سيه ويخيمه عنده .و�أبي الف�ضل
جعفر بن محمد بن �شرف في ر�سالته(� ((4إلى
المعت�صم �صاحب �ألمرية يهنئه بالفتح .وكذا
ر�سالة( ((4من �أبي مروان بن حيان خاطب بها
ابن عباد يهنئه بظهوره على ابن ذي النون
بم�ساعدة ابنه الحاجب �سراج الدولة ،ومثل
هذه الر�سائل تعك�س مدى عمق الخالفات
التي كانت م�ست�شرية ومتف�شية بين ملوك
الطوائف.

وهناك كتاب �آخ��رون كان لهم دور بارز
في الحياة ال�سيا�سية ،مثل اب��ن عبد البر
النمري ال��ذي له ر�سائل في الت�شفع للنا�س
عند ال�سالطين ،ور�سائل عن الأندل�سيين في
الدعوة �إلى الجهاد حينما هجم الم�سيحيون
عليهم ،ومثاله ر���س��ال��ة( ((4على ل�سان �أهل
برب�شتر( ،((4في رم�ضان �سنة  456هـ �إلى
مع�شر الم�سلمين من الر�ؤ�ساء والمر�ؤو�سين،
يدعونهم �إلى الجهاد ،لما �أ�سلمهم �أميرهم
يو�سف بن �سليمان ابن هود لخطبهم ،ووكلهم
وم��ن �أ���ش��ه��ر ك��ت��اب ال��ر���س��ائ��ل الديوانية
�إل��ى �أنف�سهم ...ف�أقام عليهم العد ّو مناز ًال الأندل�سية في ع�صر ملوك الطوائف ابن
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زي����دون ((4(48ال��ذي كتب لبني جهور وبني
عباد .وابن برد الأ�صغر( ((4الذي كتب لمعن بن
�صمادح �أمير �ألمرية .و�أبو عمر عبد اهلل بن
عبد البر النمري( ((5ال��ذي كتب عن موفق
مجاهد واب��ن��ه علي ب��ن مجاهد ،وك��ذا عن
المعت�ضد بن عباد وابنه المعتمد ،و�أبو عبد
اهلل محمد بن �أبي الخ�صال ،و�أب��و عمر بن
ال��ت��اك��رن��ي( ((5ال��ذي كتب لعلي ب��ن مجاهد
وللمن�صور ،و�أبو بكر عبد العزيز بن �سعيد
البطليو�سي الذي كتب للمتوكل ابن الأفط�س
ثم البن تا�شفين ،وقد توفي بعد �سنة 520هـ.
و�أبو الف�ضل بن ح�سداي الإ�سالمي( ((5الذي
ك��ت��ب ع��ن ال��م��ؤت��م��ن وال��م��ق��ت��در اب��ن��ي ه��ود.
والوزير الفقيه �أبو حف�ص عمر بن الح�سن
الهوزني ( 392هـ ،((5()460 -و�أبو عبد اهلل
البزلياني( ((5ال��ذي كتب عن ت�أييد الدولة
وعن حبو�س ،والوزير الفقيه �أبو عبيد اهلل بن
عبد العزيز البكري( ((5الذي كتب للمعت�ضد
بن عباد ،و�أب��و الأ�صبغ بن �أرق����م( ((5الذي
كتب عن �إقبال الدولة علي بن مجاهد ،ثم
�صار �إلى المعت�صم محمد بن �صمادح ،وابن
(((5
�أيمن( ((5الذي كتب للمتوكل ،وابن عمار
وابن الق�صيرة( ((5وابن الجد( ((6الذين كتبوا
للمعتمد بن عباد ،وابن الوكيل( ((6الذي كتب
البن �صمادح .و�أبو عمر بن القال�س( ((6الذي
كتب للمقتدر بن هود...
والمالحظ �أن بع�ض ال�سالطين تناوب
على الكتابة عنهم �أكثر من كاتب ،مثل علي
اب��ن مجاهد ال��ذي كتب ل��ه اب��ن عبد البر،
واب��ن �أرق��م ،واب��ن التاكرني ،و�أب��ي عبد اهلل
أي�ضا المعتمد بن عباد
خل�صة ال�ضرير..؛ � ً

كتب عنه كل من ابن عمار ،وابن عبد البر،
و�أب��ي الوليد بن طريف واب��ن الق�صيرة ...
ومن ه ��ؤالء الكتاب من كتب عن �سلطانين
�أو �أكثر ،مثل �أبي عامر بن التاكرني ،الذي
كتب عن المن�صور وعن ابن مجاهد ...وابن
عبد البر الذي تولى الكتابة عن ابن مجاهد،
والمعت�ضد ،والمعتمد...
ويمكن ا�ستنتاج �أن الكتاب ا�ستفادوا من
وجود عدة ممالك متطاحنة في هذا الع�صر؛
�ضيق عليهم الخناق في مملكة ما
لأنه متى ّ
ل�سبب من الأ�سباب� ،إال ود ّبروا الخروج منها
�إلى مملكة �أخ��رى ،فانتع�شت بذلك الحركة
العلمية والأدبية...
والمالحظ �أن وظيفة الكتاب تجاوزت ما
هو ر�سمي �إلى ما هو �شخ�صي ،كما هو ال�ش�أن
في ر�سالة الهجاء ،مما يدفعني �إل��ى القول
�إن الكتاب كانوا مقربين من ال�سالطين �إلى
درجة الإط�لاع على �أحوالهم النف�سية ،وما
ي�شعرون ب��ه م��ن غي�ض �أو �أل���م �أو ف���رح...
محاولين في نف�س الآن التخفيف عنهم بما
ينا�سب ذلك.
ولقد اتخذ الملوك كتا ًبا ينوبون عنهم في
كتابة ر�سائلهم؛ لأن «الكاتب في كتبه يعبر
عن ر�أي الحاكم �أو بمعنى �آخ��ر يكتب على
ل�سان الخليفة ما يجب �أن يقوله ،وما يتمنى
�أن ي�سمعه ،وم��ا يريد �أن يعبر عنه ،وك�أنه
ل�سان الخليفة الناطق وفكره وقلمه ،ومر�صده
ال��ذي ير�صد وي�سجل مجريات التحول في
�أمور الدولة و�سيا�ستها( .»((6وفي ذلك يقول
ال� ُ�م��رادي الح�ضرمي« :م��ن ك�لام الحكماء
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المتقدمين :كاتبك ل�سانك ،وحاجبك وجهك،
وعونك ي��دك ،فاختر لنف�سك وج ًها ول�سانًا
ويدا ،و�أقل ما يحتاج �إليه في الكاتب �أن يكون
ً
ف�صيح الل�سان ،ح�سن الخط ،عار ًفا بالآداب،
كاتما لل�سر ،فما �أخل به من هذه ال�صفات،
ً
(((6
كان و�صمة في م�ستكتبه و�إخالال بكاتبه ».
معدا �إعدا ًدا
فكان الذي يتولى الكتابة كات ًبا ً
خا�صا« ،ف�أخذ الأمراء والملوك يتناف�سون في
ً
اجتذاب الكتاب �إلى عوا�صم ملكهم ...وكانوا
يقربونهم ويرفعون من مراتبهم ،وي�شجعونهم
ويغدقون عليهم العطايا وال�صالت ،ولما
�أ�صبحت الكتابة هي الأداة الأولى التي كانت
تمنح �صاحبها حق الو�صول �إل��ى المنا�صب
العل ًيا في الدولة؛ �إذ �إن ال��وزارة تت�صل قبل
كل �شيء �آخر بالكتابة»(.((6
كما ك��ان ي�شترط ف��ي ال��ك��ات��ب الحر�ص
على اختيار الأل��ف��اظ والعبارات التي تليق
بمقام ال�سلطان ،وااللتزام بالأدب والت�أدب
م��ع ال�����س�لاط��ي��ن .ف��ف��ي ر���س��ال��ة الفقيه �أب��ي
بكر بن الح�سن ال� ُ�م��رادي القروي عن �أحد
ال�سالطين ،جوا ًبا عن كتاب ورد من بع�ض
العمال الج ّهال يه ّول فيه ،ولم يلتزم الأدب
في مخاطبة �سلطانه ،يقول فيها« :وقفنا
على كتابك الذي طال فق�صر ،وكبر جرمه
�صدرته بنون التعظيم ،و�سطرته
ف�صغرّ ،
بمجدك الحديث والقديم ،وخاطبتنا فيه
الحجابية ،التي تخاطب بها غوغاء
بالألفاظ
ّ
الرعية ،ارج� ْ�ع � -أ�صلحك اهلل  -عن هذا
الرتب ،فقد
الأدب ،وت�أ ّدب في خطابك لذوي ّ
�أطعنا فيك �سلطان الحكم؛ النت�سابك �إلى
ا�سم العلم»(.((6
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ك��م��ا �أن ب��ع�����ض ال�����س�لاط��ي��ن ك��ت��ب��وا عن
�أنف�سهم ،ولم ي�ستعملوا كتا ًبا ينوبون عنهم،
مثل ذي ال��وزارت��ي��ن� ،أب��ي عبد الرحمن بن
�أحمد بن �إ�سحاق بن طاهر ،وال��ذي يقول
عنه اب��ن ب�سام �إن��ه «�أح��د من جمع القديم
�إلى الحديث ،وارتقى من ريا�سة الأقالم �إلى
�سيا�سة الأقاليم ...فكان �أبو عبد الرحمن
يكتب عن نف�سه بهذا الأفق ،كال�صاحب بن
عباد بالم�شرق ،وله ر�سائل ت�شهد بف�ضله،
وت��دل على نبله »((6(...وك��ان ير�سل ر�سائله
مع �أ�شخا�ص كان ي�سميهم في ر�سائله ،اهتم
بالحديث عن الكتاب والأقالم مما يعني �أنه
ك��ان على درج��ة عالية من الثقافة .وزاوج
بع�ض ال�سالطين بين الأمرين ،فتارة يكتبون
عن �أنف�سهم وتارة يكتب عنهم الكتاب الكبار،
مثل المعتمد بن عباد ،والمتوكل عمر بن
المظفر...
وكانوا ين ّوهون بالكتاب في مرا�سالتهم،
مثل ر�سالة(� ((6أبي عبد الرحمن بن طاهر
�إل��ى المقتدر بن ه��ود ،ي�صف فيها الدرجة
والمرتبة التي و�صل �إليها الكاتب �أبو الف�ضل
اب��ن ح�سداي الإ�سالمي في الأدب والعلم.
ور�سالة(� ((6أخ��رى منه �إلى �صاحب ميورقة
نا�صر الدولة ،ي�شيد فيها ببالغة الكاتب �أبي
جعفر بن البني .وكذا ر�سالة( ((7من المقتدر
ابن هود ،من �إن�شاء الكاتب �أبي الف�ضل بن
ح�سداي الإ�سالمي ،ي�شيد فيها بالمكانة التي
و�صل �إليها الح�صري في الأدب ،بالرغم من
كيد الكائدين ،وتق ُّول الكا�شحين.
و�أما فيما يخ�ص المر�سل ال�سلطان ف�إن
قوته تختلف و�سطوته و�سلطته من �سلطان
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لآخ��ر ،بح�سب ق��وة موقفه وق��وة �شخ�صيته
ومدى ثقته بنف�سه ،وامتالكه للعتاد والجيو�ش،
ومدى �سيطرته على المال والأر�ض والجي�ش.
�إن هذا االختالف هو الذي �أ ّدى �إلى اختالف
طريقة كتابة الر�سائل الديوانية ،فكلما كانت
�شخ�صية الملك قوية وك��ان موقفه مواز ًيا
ل��ق��وت��ه كلما �أب����رزت ال��ر���س��ال��ة ه���ذه ال��ق��وة
والعك�س �صحيحً � .إذا ،فالعالقة بين طريقة
كتابة الر�سالة والملك هي عالقة طردية
بحتة ،تعتمد على طرفين هما ق��وة الملك
و�أ�سلوب �صياغة محتوى الر�سالة( .((7ال�سيما
�إذا �أ�ضفنا �أنه قد يجتمع لل�سلطان الواحد
وناقدا في �آن
و�شاعرا
حاكما وكات ًبا
�أن يكون
ً
ً
ً
واحد ،بحكم ن�ش�أته العلمية.
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لذلك كانت العناية بالر�سائل كبيرة؛ حيث
كان الأندل�سيون كثيري االنتقاد على كاتب
الر�سائل ،ال يت�ساهلون معه فيما ل��و �أخ��لّ
ب�شيء من مقوماتها ،وال يغفرون له زلة .فهو
محلّ �إجالل و�إكبار ما دام متمكنا من �أدواته،
و�إن نق�ص عن ذلك «درجة» لم ينفعه جاهه،
وال مكانه من �سلطانه ،من ت�سلط الأل�سن في
المحافل ،والطعن عليه وعلى �صاحبه(.((7
و�أم���ا حامل الر�سائل �أو ال��ر���س��ول ،ف��إن
بع�ض الر�سائل ت�ضمنت ا�سمه �أو �أن �صاحب
الم�صنف ذك���ر ال��و���س��ي��ل��ة ال��ت��ي ب��ه��ا بلغت
الر�سالة �إل���ى المر�سل �إل��ي��ه ،مثل م��ا جاء
في ر�سالة المتوكل �إل��ى يو�سف بن تا�شفين
التي يقول فيها« :وكتابي هذا جملة ،ال�شيخ
الفقيه الواعظ يف�صلها ،وم�شتمل على نكتة
هو يو�ضحها ويبينها ،ف�إنه لما توجه نحوك
احت�سا ًبا ،وتكلف الم�شقة �إليك طال ًبا ثوا ًبا،

ع ّولت على بيانه ،ووثقت في عر�ض الحال
أي�ضا
عليك بف�صاحة ل�سانه .»((7(...ويقول � ً
في ر�سالة �أخرى �إلى المعتمد« :وعند الوزير
الكاتب �أبي طالب من ب�سط هذه النكتة ما
�أنت بمعاليك تقت�ضيه منه وت�ستوفيه ،وت�أتي
ال من الإيجاب فيه .((7(»...كما كان
متف�ض ً
ي�ستعمل المترجم في فهم الر�سائل مثل ما
�أ�شارت �إليه ر�سالة( ((7المقتدر باهلل بن هود
�إلى راهب فرن�سي ،يقول في بع�ض ف�صولها:
ال كتابك( ((7فما �أوردا �إال
«وقد ور ًدا
متحم ً
ّ
كالم الب�شر الذي جرت عادة �أهل ال�ضعف
ب�إيراده عند العجز والف�شل ،والتبلد والخور،
التحير واالن��ق��ط��اع ،واال���ض��ط��راب في
م��ع
ّ
الدعاوى والأقوال ،وا ّدع ًيا في �أول الأمر من
ّ
(((7
المحال قري ًبا مما ادعى الوارد قبلهما ،
م��ع تكذيبهما ل��ه فيما نقل عنك ث��م �آل��ت
حالها �إلى مثل ما �آلت حاله �إليه من تكذيب
المعبر عنهما فيما نقل
�أنف�سهما ،وتكذيب
ّ
عنهما ،وترجمه من قولهما» .ويدل هذا على
�أن الحديث بين ر�سل الراهب وبين ابن هود
يتم عن طريق مترجم.
كان ُّ
وك��م��ا ن�لاح��ظ ف����إن الفقهاء لعبوا دو ًرا
مهما في حمل ر�سائل اال�ستغاثة واال�ستنجاد،
ًّ
وبخا�صة الر�سائل التي وجهت �إل��ى يو�سف
نظرا لح�سا�سية الفترة التي
ابن تا�شفينً ،
الدين،
عالما ب�أمور ّ
تقت�ضي �أن يكون الر�سول ً
وب��الأخ�����ص ف��ي ج��ان��ب ال��ج��ه��اد وال�����ش��ه��ادة
في �سبيل اهلل لن�صرة الم�سلمين والدفاع
عن ح��وزة ال� ّ�دي��ن ...فكانوا يعقدون عليهم
الآم���ال لنجاح �سفارتهم .و�أح��ي��ا ًن��ا �أخ��رى
ت�ستعمل الحمامة ر�سو ًال بد ًال عن الإن�سان،
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وي�شير �إل��ى ذل��ك �صاحب الحلل في ر�سالة
المعتمد من موقع معركة الزالقة� ،إلى ابنه
الر�شيد ب�إ�شبيلية ،يب�شره فيها بالن�صر ،يقول
الم�ؤلف« :فو�صل الحمام من يومه ،وقرئت
على النا�س بم�سجد �إ�شبيلية ،»((7(...وربما
كان الحمام و�سيلة �شائعة لتبادل الر�سائل
في هذا الع�صر.
ل��ق��د ت��ن��وع��ت ال��م��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي تطرقت
لها الر�سائل الديوانية ف��ي ه��ذا الع�صر،
وحملت في ثناياها مختلف الجوانب التي
يمكن �أن ي�ست�شف منها الق�ضا ًيا التي �شغلت
ب��ال ال�سالطين في ه��ذه المرحلة ،ما بين
ال�سيا�سية المح�ضة والثقافية وال�شخ�صية...
مثل مو�ضوع المحاورة �أو المناظرة ،ولهذا
اللون من الأطر الفنية �أ�صول مرعية تتناول
المتن وال�سند ،والمقدمة والدليل ،وح�سن
التق�سيم ،وه���ي ر���س��وم يت�سم معها ه��ذا
القول بالمو�ضوعية والمعنوية في �آن م ًعا...
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ح�سن ا���س��ت��خ��دام الأل��ف��اظ
اال�صطالحية التي تخدم مو�ضوع المحاورة
وتحديدا
ال للفهم
�أو ال��م��ن��اظ��رة ...ت�سهي ً
ً
للفكرة ،وكلما كانت العبارة دقيقة ووا�ضحة،
وبعدت عن الإ�سهاب الممل والتكرار غير
المفيد ،كلما ات�سمت بالطرافة واالبتكار
والجدة ،ووقعت موقعها من المتناظرين �أو
المتحاورين ،و�أدت الق�صد من ورائها.
وقرت هذه المفاهيم في خاطر الأندل�سي
فالتزم بها ،وو�ضح ذلك جل ًيا في مناظراتهم
الخيالية كالمناظرة بين ال�سيف والقلم البن
برد الأ�صغر ،والمناظرة بين الورد والنواوير
لأبي حف�ص بن برد وابن الأ ّبار والحميري...
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فمن مف�ضل للورد على جميع الأزه��ار ،ومن
مقدم للبهار على غ��ي��ره ،وم��ن م�ستح�سن
للنرج�س على �سواه...
على �أن ه��ذا اللون من التعبير الجديد
في بابه ،ع��رف لكتاب الأندل�س في القرن
الخام�س الهجري ،ومرده الطبيعة ال�ساحرة
الموحية ج��ام��دة �أو حية ،و�إظ��ه��ار مكنون
النف�س من تف�ضيل لإقليم على �آخر �أو مدينة
على غيرها ،ف��وق �أن��ه م��ن مظاهر التم ّهر
في �صناعة القول والتفوق فيه ،وفيه نزعة
قومية وطنية للأندل�سيين عامة ولأهل القرن
(((7
تقرا
حملوه م�ضامين ً
الخام�س بخا�صة ّ ...
مما وراء ال�سطور ،تحمل �أب��ع��ا ًدا �سيا�سية
عديدة.
وم��ن ن��م��اذج ه��ذه ال��م��ن��اظ��رات مناظرة
ال�����س��ي��ف وال��ق��ل��م الب����ن ب����رد الأ����ص���غ���ر في
ر�سالته(� ((8إلى الموفق �أبي الجي�ش مجاهد،
والمناظرات بين النواوير ،مثل مناظرة ابن
ب��رد الأ���ص��غ��ر( ((8خاطب بها �أب��ا الوليد بن
جهور ،على �شكل محاورات يف�ضل فيها الورد
على �سائر الأن��وار؛ �أي ابن جهور على باقي
الملوك .وقد عار�ضها �أبو الوليد �إ�سماعيل
الملقب بحبيب ب��ر���س��ال��ة( ((8خ��اط��ب بها
المعت�ضد بن عباد ،يف�ضل فيها البهار على
ال���ورد ،ويق�صد بها تف�ضيل المعت�ضد ابن
(((8
عباد على �سائر ملوك الطوائف؛ وثالثة
الب��ن ال��ب��اج��ي �إل���ى المقتدر ب��اهلل ب��ن هود
يف�ضل فيها البهار على �سائر الورود ،ولأبي
الف�ضل ابن ح�سداي الإ�سالمي ر�سالة(� ((8إلى
المقتدر على ل�سان النرج�س ،يتمنى فيها �أن
يف�ضله المقتدر على باقي الكتاب ،و�أن يبعد
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مقـــاالت

عنه الحا�سدين وذلك ب�صدهم ،وي�ستغرب
من تف�ضيل الملك ال��ورد عليه� ،إ�ضافة �إلى
نوع �آخر من المفا�ضالت كالمفا�ضالت بين
الق�صور وال��ت��ي ال ي�صرح بالأف�ضلية؛ لأن
ال�سلطان يبقى �صاحب الر�أي والقرار ،مثل
الر�سالة( ((8التي كتبها �أبو جعفر بن �أحمد:
�أن�ش�أها على ل�سان الق�صر المبارك ،وهو
مركزا للرئا�سة
ق�صر القا�ضي عباد ،كان
ً
وله �أ�سبقية بالف�ضل؛ �إذ انتقل عنه الحفيد
المعتمد بن عباد �إل��ى الق�صر المكرم من
ق�صور �إ�شبيلية ،فيفتخر الق�صر المبارك
مركزا للحكم ،وملج�أ كل محتاج،
بكونه كان
ً
وم�����أوى ك��ل خ��ائ��ف ،و�أن ا���س��م��ه خ��ل��د بين
الق�صور ،كما �أنه يفتخر بتجديد معالمه لما
�أراد المعتمد ال�سكن فيه ،ثم يعزي نف�سه
بتح ّول المعتمد عنه ويتقبل ذل��ك ب�صدر
رحب؛ لأن هذا هو حال الدنيا .والجواب عن
أي�ضا( ((8على ل�سان الق�صر
ذلك من �إن�شائه � ً
المكرم ،الذي يبد�أه ب�شكر الق�صر المبارك
ّ
على تقبله ب�صدر رحب تح ّول المعتمد عنه.
أي�ضا انت�شرت ظاهرة المعار�ضات ،وهي
� ً
مهما م��ن ظ��اه��رة ال�سال�سل
��زءا ًّ
ت�شكل ج� ً
الأدبية التي كانت م�ألوفة في الأدب الأندل�سي
في هذا القرن؛ �إذ كانت ر�سالة واحدة تثير
كتابة ر�سائل �أخرى ،ال�سيما حين يدخل حلبة
النزال كتاب �آخرون بق�صد �إظهار براعتهم
واقتدارهم في القول ،ثم مجاراة الر�سالة
الأ�صل ومحاولة التفوق عليها( .((8ومثاله
(((8
الر�سائل التي عار�ض بها الكتاب ر�سالة
من المعت�ضد بن عباد �إلى ابن �أبي عامر،
من �إن�شاء الكاتب ابن عبد البر ،ي�شرح فيها

الظروف ال�صعبة التي جعلته يقدم على قتل
ابنه �إ�سماعيل خليفته ،المر�شح لمكانه من
هم
بعده ،وذلك �سنة  449هجرية ،بعد �أن ّ
بغدره في المرة الأول���ى ،ف�أخذه وثقفه في
ق�صره ،ثم ذهب �إلى التدبير عليه ثانية من
مكان اعتقاله ،فقتله هو ومن �ساعده على
ذلك.
ويقول ابن ب�سام« :ولما �أن�ش�أ �أبو محمد
لمة من كتاب
ر�سالته المتقدمة الذكر،
ْ
تناغت ّ
الع�صر في معار�ضتها ،وقد ذكرت بع�ض من
أي�ضا ف�صو ًال لمن
�أج��اب عنها( ،((8و�أذك��ر � ً
انت�صف على زعمه بالمعار�ضة منها ،منهم
ال في ذكره ،ومنهم من لم
من �أفردت ف�ص ً
إلي �شيء من �أمره ،فلم �أجد �إلى ذكره
يقع � ّ
���س��ب��ي�لاً .»((9(...كما يقول في مو�ضع �آخ��ر:
«ووجدت لأبي الوليد هذا ر�سالة( ((9عار�ض
بها �أب��ا حف�ص بن ب��رد في ر�سالته( ((9في
تقديم الورد على �سائر الأزهار ،فخرج فيها
�أبو الوليد ـ خروج �أبي حف�ص بن برد ـ على
الورد ،ودعا �إلى البهار ،و�أ�سمع �سائر الأنوار،
إماما ،ولوال ا�شتهار ف�ضل الورد لكان
فن�صبه � ً
لزاما ،وقد اقت�ضبت من الر�سالتين قب�ض
ً
ف�صول ،تخفي ًفا للتثقيل ،وجم ًعا لل�شمل،
ومقابلة لل�شكل»(.((9
وال يمكن �أن ُي�ستهان بر�سائل التدخل
ل�ل�إ���ص�لاح بين ملوك ال��ط��وائ��ف ف��ي ق��راءة
حجم ال�����ص��راع��ات ال��ت��ي ك��ان��ت بين ملوك
الطوائف منذ ن�ش�أتها ،و�أخ��ط��ره��ا عندما
ا�ستعانوا بالن�صارى في مراحل مبكرة من
هذا القرن ،ومثاله ر�سالة( ((9من حبو�س �إلى
ابن م��ن��ذر( ،((9من �إن�شاء الكاتب �أب��ي عبد
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ينبه فيها ابن منذر من خطر
اهلل البزليانيّ ،
اال�ستعانة بالن�صارى �ضد جيرانه ،يقول فيها:
«وات�صل بي ما وقع بينك وبين الم�ؤتمن و�أبي
المنذر والموفق وع�ضد الدولة �أبي الح�سن،
و�أنكم ا�ضطررتم �إلى �إخراج كل فريق منكم
ال��ن�����ص��ارى �إل���ى ب�لاد الم�سلمين ،فنظرت
في الأم��ر بعين التح�صيل ،وت�أولته بحقيقة
الت�أويل ،فعظم قلقي ،وكثر على الم�سلمين
�شفقي ،في �أن يط�أ �أعدا�ؤهم بالدهم ،ويوتموا
�أوالدهم ،ويت�سع الخرق على الراقع ،وينقطع
طمع التالقي على الطامع .ولو لم تكن ـ ًيا
�سيدي ـ الفتنة �إال بين الم�سلمين ،والت�شاجر
ّ
�إال بين الم�ؤمنين ،لكانت القارعة العظمى،
والداهية الكبرى ،ف�إذا ت�أيدنا بالم�شركين،
واعت�ضدنا بالكافرين ،و�أبحناهم حرمتنا،
ومنحناهم ق ّوتنا ،وقتلنا �أنف�سنا ب�أيدينا،
و�أ ّدتنا �إل��ى ال ّندم م�ساعينا ،كانت الدائرة
�أم�����ض ،وال��ح��ي��رة �أرم�����ض ،والفتنة �أ���ش� ّ�د،
والمحنة �أه� ّ�د ،والأع��م��ال �أحبط ،والأح��وال
�أ�سقط ،والأوزار �أث��ق��ل ،والم�ضار �أ�شمل.
واهلل يعيذنا من البوائق ،وي�سلك بنا �أجمل
الطرائق».
لكن ر�سالة( ((9الت�سفيه التي كتبها الحميد
ابن الطون نيابة عن حريز �إلى الم�أمون بن
ذي النون في �ش�أن ح�صن دخله الن�صارى،
والتي راجعه الم�أمون بن ذي النون عليها،
م�سف ًها فيها من �صرخته .تبين مدى ا�ستهتار
بع�ض م��ل��وك ال��ط��وائ��ف ،وع���دم مباالتهم
ب�سقوط الح�صون التي كانت تحت �أيديهم،
فكان ابن هود هو نف�سه �صاحب �أول مملكة
�سقطت في يد الن�صارى �سنة  478هجرية،
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بعد ح�صار دام ت�سعة �أ�شهر.
كما ظهرت في هذه الفترة بع�ض الأ�صوات
التي تبث الخبر �إل��ى ممالك �أخ��رى خارج
�أر�����ض الأن���دل�������س ،ف��ت��ن��دد ب��ال�����ص��راع بين
الملوك الم�سلمين وعدم اكتراثهم بالخطر
الن�صراني المحدق بهم ،مع ا�ستعماله �ضمير
«نحن» ال��ذي ال يخليه من الم�س�ؤولية التي
يتقا�سمها مع باقي الملوك في هذا التخاذل
وال��ه��وان .ففي ر���س��ال��ة( ((9علي بن مجاهد
من �إن�شاء ابن �أرقم� ،إلى �صاحب �إفريقية،
ي�صف فيها الم�صائب والنكبات التي حلت
بالم�سلمين في الأندل�س من طرف الن�صارى:
«ومما وجب التعريف به ما عم �أقطار ثغرنا،
وغ�شي مجامع �أفقنا ،من تمال�ؤ الن�صارى
وت�ضافرهم من كل �أوب �إلينا ،بجمع ال عهد
بمثله ،ملأ الف�ضاء ،وطبق الأرجاء ،و�شغلنا
بالفتنة بيننا عن تخفيف وط�أتهم ،وت�ضعيف
�سورتهم ،فطم�سوا الآث���ار ،وجا�سوا خالل
الديار ،موفورين ال مانع لهم ،وال دافع لهم
�إال التفاتة اهلل تعالى لأه��ل دينه ب ��أن �أقل
وخيب مرامهم ،و�أطا�ش �سهامهم،
فائدتهمّ ،
والحمد هلل على منحته ومحنته».
ثم �إن ملوك الطوائف �أثقلوا عاتق الرعية
عندما كانوا يبعثون بر�سائل ي�ستعجلون فيها
قب�ض الأموال منهم ،حتى تقدم جزية �إلى ملك
الن�صارى ،بعدما عزم على الخروج �إليهم
م�ستعدا لمنازعتهم
بجموع من الجيو�ش،
ً
ملكهم ،فجرت م�سالمته ومهادنته مقابل
مبلغ من المال يقدم �إليه ،على الرغم من
جائحة القحط والجراد التي عمت البالد،
كما في ر���س��ال��ة( ((9المعتمد بن عباد التي
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خاطب بها عماله .وفي ر�سالة(� ((9أخرى منه
�إلى قواد بالده.
وقليلة هي الر�سائل التي ج��اءت مهددة
للن�صارى ،كما في ر�سالة( ((10من بع�ض �أمراء
الثغور �إلى قوم من الن�صارى ،يهددهم فيها
ب�إعمال الحرب ال�ستئ�صال �ش�أفتهم و�صرف
معرتهم ،وهي من �إن�شاء الكاتب �أبي جعفر
ابن �أحمد �أو ر�سائل التهديد التي كتبت قبيل
معركة الزالقة.

مقـــاالت

وق��د كثرت ال��ح��روب والخ�صومات بين
م��ل��وك ال��ط��وائ��ف ،وت���ع���ددت ال��م��ع��ارك مع
طمع كل واح��د منهم تو�سيع ح��دود مملكته
على ح�ساب جيرانه ،دون م��راع��اة لحرمة
الدين والأخوة .ووثقت لنا الر�سائل الديوانية
ال��ع��دي��د م��ن م��ظ��اه��ر ه���ذه ال���ح���روب .ففي
ر�سالة( ((10من المعتمد بن عباد ،من �إن�شاء
الكاتب ابن عمار (كتبت قبل �سنة  471هـ)،
ي�ستنكر فيها ت�صرف �أحد الثائرين نتيجة
تعر�ضه للح�ضرة و�سائر �أعمالها ،نتيجة
الح�سد والعجب ،وال�شره والطمع .ف�أر�سل
�إليه المعتمد ابنه الظافر مع جي�ش في �شهر
رم�ضان ،فحاربه ومن معه حتى هزموا العدو،
وال��ذي��ن ف���روا تبعتهم الخيل حتى النهر،
ف�سقط فيه �أكثرهم؛ �أم��ا ر�أ���س الفتنة فقد
�سقط عن مركبه ،ولوال تدارك �أ�صحابه له
لوقع في الأ�سر عند المعتمد �إلى �آخر عمره.
ور�سالة(� ((10أخرى للمعتمد من �إن�شاء الكاتب
ابن عمار ،ي�شرح فيها �سبب قيامه على �أهل
غرناطة ،بعدما هادنهم حينما دع��وه �إلى
الهدنة؛ لأنهم غ��دروا به في �أحد الح�صون
ولم يتراجعوا عن فعلتهم ،ولما ر�أى المعتمد

�أن ر�شادهم ال يرجع� ،سقاهم بمثل ما �سقوه
في مدة وجيزة ،وك��ان الن�صر حليفه .كما
ي�صف الحال التي �أ�صبحت عليها المدينة
من نهب وحرق وتدمير على يديه �أحالها �إلى
خراب.
وغيرها كثير من الر�سائل التي تبين كثرة
الحروب التي كان المعتمد بن عباد يديرها
�ضد جيرانه ،فتارة �ضد �أهل غرناطة وتارة
�أخ���رى �ضد �صاحب طليطلة ،وك��ذا الحال
في مر�سية وبيا�سة وقرطبة ...وتبين هذه
الر�سائل م��ا ك��ان يعتمده م��ن �أ�ساليب في
تخريب المدن ال�ست�سالم �أهلها.
و�أم���ا مو�ضوع ال��م ��ؤام��رات ونكث ال�سلم
فمثاله ر�سالة( ((10من علي بن مجاهد �إلى
ابن �أبي عامر ،من �إن�شاء الكاتب ابن عبد
البر ،يعلمه فيها بغدر �أخيه ح�سن له ،بعد �أن
واله والده والية العهد ،وبايعه النا�س و�أخوه
ح�سن كذلك ،ثم نكث العهد وغدر به بت�آمر
مع المعت�ضد بن عباد ،وم��ا ك��ان من ف�شل
ال��م��ؤام��رة بعناية اهلل ولطفه ال��ذي �أنجاه.
وكذا ر�سالة( ((10من المعت�ضد بن عباد �إلى
ابن �أب��ي ع��ام��ر( ،((10من �إن�شاء الكاتب ابن
عبد البر ،ي�شرح فيها ظروف الخا�صة التي
جعلته يقتل اب��ن��ه �إ�سماعيل خليفته ،ولي
هم
عهده ،وذلك �سنة  449هجرية ،بعد �أن ّ
بغدره في المرة الأول���ى ،ف�أخذه وثقفه في
ق�صره ،ثم ذهب �إلى التدبير عليه ثانية من
مكان اعتقاله ،فقتله هو ومن �ساعده على
ذلك .ور�سالة( ((10من المعتمد بن عباد ،من
�إن�شاء كاتبه ابن الق�صيرة ،ي�شرح فيها نكث
ال�سلم من طرف �أحد جيرانه.
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وبخ�صو�ص ر�سائل اال�ستغاثة واال�ستنجاد
فتوجد ر�سائل كثيرة بعثها الكتاب بل�سانهم
�أو نيابة عن �أه��ل الأندل�س� ،إل��ى من يرون
فيهم القدرة على منا�صرتهم ،ي�ستغيثون فيها
ويطلبون النجدة من خطر الن�صارى المحدق
بهم� ،إال �أن هناك ر�سائل كتبت قبل الحدث
البارز بعدما ا�ستولى �ألفون�سو على طليطلة
�سنة  478هـ؛ ذلك �أنه منذ عهد المعت�ضد بن
عباد كان النا�س ي�ستنجدون ب�أمرائهم للدفاع
عنهم.
مثال ذلك ر�سالة( ((10من الوزير الفقيه
�أب����ي ح��ف�����ص ع��م��ر ب���ن ال��ح�����س��ن ال��ه��وزن��ي
(392ه��ـ ،)460 -خاطب بها المعت�ضد بن
عباد من مر�سية ،ي�صف فيها �أحوال الحرب
ويح�ض المعت�ضد على التدخل لإنجادهم.
يجيبه المعت�ضد ب��ر���س��ال��ة( ((10م��ن �إن�شاء
الكاتب ال��وزي��ر �أب��ي الوليد محمد بن عبد
العزيز المعلم ،يقول فيها �إنه بعث ر�سله في
جميع �أنحاء البالد ،لكن الم�سامع �صمت عن
اال�ستجابة .ور�سالة(� ((10أخرى البن عبد البر
النمري على ل�سان �أهل برب�شتر ((11(110في
رم�ضان �سنة  456هـ �إلى مع�شر الم�سلمين
يدعونهم �إلى الجهاد ،واالنتباه �إلى خطورة ما
(((11
�آلت �إليه الأو�ضاع في الأندل�س ،ور�سالة
من الوزير �أبي بكر محمد بن ذي الوزارتين
الم�شرف �أبي مروان بن عبد العزيز ،كتبها
عن �أهل قرطبة �إلى الم�ستعين بن هود(،((11
الذي �أكد لهم حلوله عن �أحد البلدان وتركها
الب��ن تا�شفين ثم ع��دل عن ر�أي��ه في ذلك،
ويخبرونه �أنهم خاطبوا بذلك ابن تا�شفين،
وهم يخ�شون �أن ينف�ض يده من هذا الثغر
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فيقع المحظور؛ لأنه ال ي�ستطيع الدفاع عنه
�ضد الن�صارى.
ّ
يك�شف ه��ذا النوع من الر�سائل ما كان
المد
يحيط بمدن الأندل�س ومعاقله من خطر ّ
معتمدا على خطاب
ال�صليبي المحدق بها،
ً
�إذك���اء روح الجهاد ف��ي �أغ��ل��ب��ه ،وا�ستنفار
�أن�صاره وم��ؤي��دي��ه ،ال�سترجاع ما �أخ��ذ من
الم�سلمين من مدن وقالع �أو لرفع الح�صار
ال��ذي �ضرب على بع�ض المدن ،كما نلم�س
خ��ط��ورة ال��ح��دث ال���ذي خ��ي��م ب��ظ�لال��ه على
الأندل�س ،ال�شيء ال��ذي �سي�سهم في بلورة
الم�سار الجديد ال���ذي �ستعرفه المنطقة
والمتمثل �أ�سا�سا في اال�ستنجاد بالمرابطين.
وت��وج��د ر���س��ائ��ل كتبها ال�سالطين �إل��ى
يو�سف بن تا�شفين ي�ستنجدون به ويطلبون
منه الم�ساعدة ،وعلى ر�أ�سهم المعتمد بن
عباد ،ومثاله ر���س��ال��ة( ((11منه �إل��ى يو�سف
اب��ن ت��ا���ش��ف��ي��ن( ،((11ي�ستغيثه فيها ويدعوه
�إل��ى نجدة الأندل�س من الخطر الم�سيحي
بقيادة الأذفون�ش ،ور���س��ال��ة(� ((11أخ��رى من
المعتمد �إليه ،كتبها حينما خرج الأذفون�ش
ف��ي جمع كبير م��ن الإف���رن���ج ،يتخلل بالد
الأندل�س ،ف�أجفل النا�س الذين لج�ؤوا �إلى
المعاقل ،وخاف ملوك الطوائف على البالد،
ور�سالة(� ((11أخرى من المعتمد �إليه ،يدعوه
فيها �إلى نجدة الأندل�س من العدو �أذفون�ش،
بعدما �أ�صبحت مهددة بزوال الإ�سالم منها،
وهي من �إن�شاء الكاتب �أب��ي بكر بن الجد.
ور���س��ال��ة( ((11عن المتوكل بن الأفط�س �إلى
يو�سف بن تا�شفين ،من �إن�شاء اب��ن �أيمن،
ي�ست�صرخه فيها ،وي�ستغيث به ِلما �أح��اط
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الجزيرة الأندل�سية من ب�لاء ،عند ت�سلط
الن�صارى عليها ،وبد�أوا في امتالك مدنها،
فقتل الم�سلمون و�أ�سروا بعد �سقوط مدينة
قورية� ،أما مدينة �سرته بقلعتها المح�صنة
فهي تحاول ال�صمود ،و�إن لم يدركها يو�سف
ابن تا�شفين بجي�شه ،ف�إنها �ست�سقط في يد
العدو.
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و�أم���ا ال��م��ر�أة ف����إن ال��ح��دي��ث عنها يكاد
يختفي ف��ي ال��ر���س��ائ��ل ال��دي��وان��ي��ة ف��ي ه��ذا
الع�صر ،وال توجد �ضمن الكتاب .والموا�ضيع
التي تتطرق �إليها تكاد تنعدم �ضمن هذه
الر�سائل ،فقط هناك بع�ض الر�سائل تناولت
ف��ي متنها مو�ضوع ال��م��ر�أة كما ف��ي ر�سائل
التهنئة والتعزية؛ �أي تلك الر�سائل التي
تهنئ وت��ب��ارك ال���زواج لل�سلطان ،ول��م نجد
م��ن ي��ب��ارك زواج���ه �إال وال��د ال��ع��رو���س ،وهو
أي�ضا من فئة الملوك ،وكان يراد بمثل هذا
� ً
الزواج توطيد العالقات فيما بينهم بعد �أن
ي�صبحوا �أ�صهارا ،كما وجدت ر�سالتان عن
(((11
علي بن مجاهد �إلى ابن �صمادح ،الأولى
وردت عنه من �إن�شاء الكاتب �أبي محمد بن
عبد اهلل بن عبد البر ،بمنا�سبة تزويج ابنته
من ابن �صمادح ،وكتب الر�سالة وابنته في
عرو�سا �إل��ي��ه ،يدعو فيها اهلل �أن
طريقها
ً
ت�صل �سالمة ،و�أن تكون مكرمة عنده ،حتى
تقر عينه
وت�سر نف�سه .والر�سالة( ((11الثانية
ّ
ّ
منه �إليه ،وهي من �إن�شاء الكاتب ابن عبد
أي�ضا ،ي�صف فيها الو�ضع الذي �أ�صبح
البر � ً
عليه حالهما بعد �أن �صارا �صهرين ،ونلم�س
إح�سا�سا �صادقًا لأب حزين على فراق
فيها �
ً
ابنته بعد �أن زوجها ،ولكن في العمق ن�ست�شف

موقف ابن مجاهد ال�ضعيف الذي يريد �أن
يقوي عالقته بابن �صمادح بهذا ال��زواج.
ور�سالة �أخرى عن المعت�ضد بن عباد �إلى ابن
طولون ،في ف�صل( ((12كتبه ابن ثوابة في ذكر
ابنته قطر الندى التي تزوج بها ،يو�صيه فيه
�أن يح�سن معاملتها.
وت��وج��د ر���س��ائ��ل ف��ي م��و���ض��وع ال��ت��ع��زي��ة،
ومثاله ر�سالتان( ((12لأب��ي عبد اهلل محمد
بن الخ�صال ،ر�سالة يعزي فيها بوفاة �أخت
�أح���د ال�سالطين ،دع��ا اهلل ف��ي الأول����ى �أن
يذهب عنه ال ّن ْوب والرزايا والحوادث .ودعا
بال�صبر
ال�سلطان في الثانية �إل��ى التم�سك
ّ
والحلم بطريقة م�ؤدبة غير مبا�شرة ،حتى
ي��ح��ف��ظ م��ق��ام ال�����س��ل��ط��ان ال����ذي ه��و �أ���س��وة
لرعيته ،ور���س��ال��ة( ((12من عبد الرحمن بن
طاهر �إل��ى �أح��د ال�سالطين ،لما بلغه خبر
وف��اة وال��دت��ه التي و�صفها بالطاهرة دون
الخو�ض في تفا�صيل �أخ��رى عن �صفاتها �أو
�أخالقها الحميدة مثالً ،فيعزيه فيها ويدعو
لها بالرحمة ودخول الجنة.
وتوجد ر�سالة في التظلم( ((12من الوزير
ال��ك��ات��ب �أب���ي ب��ك��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن �سعيد
البطليو�سي �إلى �أحد ال�سالطين ،يطلب منه
�أن يتدخل؛ ل ُيعيد ابنا لأخته ا�سمه عبد اهلل
بن طاهر ،بعد �أن �سرقه منها والده وقربه �إلى
ح�ضرة ال�سلطان ،ور�سالة( ((12على ل�سان من
فر من مو�ضع اعتقال لأبي بكر عبد العزيز
ّ
ابن �سعيد البطليو�سي �إلى �أحد ال�سالطين،
�أراد م��ن خاللها �إظ��ه��ار ب��راءت��ه ،وتطهير
�ساحته ،و�أنه فر منه لما خافه ،و�أن الن�سوان
كما يورد من �أ�شر خلق اهلل في الأر�ض ،يطول
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ا�ستق�صاء الأح��ادي��ث والأن��ب��اء فيما �أحدثن
من بلوى ،وجلبن من �شكوى ،منذ ع�صر �أمنا
ح ّواء ،وهي الر�سالة الوحيدة التي انتق�صت
من �ش�أن المر�أة .وهناك بع�ض الر�سائل التي
تناولت مو�ضوع المر�أة في جملة الأحداث التي
وقعت للأندل�سيين ب�صفة عامة ،منهم المر�أة
على وجه الخ�صو�ص ،كالر�سائل التي تناولت
مو�ضوع اال�ستنجاد وو�صف �أحوال الم�سلمين،
وه��م تحت وط����أة التنكيل بهم م��ن طرف
الن�صارى ،والتي تحدثت عن و�ضع المر�أة
الذي �صارت عليه جراء الهجوم الذي ي�شنه
الن�صارى عليهم .ومثاله ر���س��ال��ة( ((12البن
عبد البر النمري على ل�سان �أهل برب�شتر ،في
رم�ضان �سنة  456هـ� ،إلى مع�شر الم�سلمين
من الر�ؤ�ساء والمر�ؤو�سين ،يدعونهم �إلى
الجهاد ،واالنتباه �إل��ى خطورة ما �آل��ت �إليه
الأو�ضاع في الأندل�س« ،من انتهاك تلك ال ّنعم
المدخرات ،وهتك �ستر الحرم المحجبات،
تك�شف م��ن تلك
والبنات ال��م��ح��ذرات ،وم��ا ّ
العورات الم�س ّترات ...وقد �صمت الآذان،
ب�صراخ ال�صبيان ،ونياح الن�سوان ،وبكاء
الولدان ...وال المر�ضعة تلوي على ر�ضيعها،
وال ال�ضجيعة ترثي ل�ضجيعها ...وقد �سيقت
الن�ساء والولدان ،ما بين عارية وعريان.»...
ور���س��ال��ة(� ((12أخ��رى من الوزير الفقيه �أبي
حف�ص عمر بن الح�سن الهوزني ،التي خاطب
بها المعت�ضد بن عباد من مر�سية ي�ستنجد به
وي�صف �أحوال البالد والعباد« :تذر الن�ساء
�أيامى ...فال �أ ّيمة �إذا لم تبق �أنثى.»...
ثم ر�سالة( ((12في التهنئة بالن�صر للأديب
اللغوي �صاعد ب��ن الح�سن ال��ب��غ��دادي �إل��ى
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مجاهد يهنئه فيها وي�صف ظهوره على خيران
ثبت
ال�صقلب« :ولوال �أ ّني ُ
و�أ�سره لجماعة من ّ
ال ّنحيرة ،ومح�صد المريرة ،لكنت ك� ّأم �أبي
غالما،
مز ّبد؛ �إذ بعث �إليه يحيى بن خالد
ً
فقال لهاً :يا � ّأمه! وهب لي يحيى «غُ» قالت:
«م»
وم��ا «غ»؟ ق��ال :ال ،قالت وم��ا «ال»؟ ق��ال ْ
ف�ضرطت ،فقال:
وطبق الميم على �شفتيه،
ْ
ِ
لخريت».
الحمد هلل ،لوال تقطيع الحروف
�إن الت�شبث بالدين الإ�سالمي والدفاع عنه
�أو �إعطاء حرية التدين للن�صارى يبرز مدى
الت�سامح الديني والتعاي�ش الذي كان يحيى
عليه الأندل�سيون ،فكان الملوك يج�سدون
ه��ذا التعاي�ش على �أر����ض ال��واق��ع ،فحينما
يعطي ال��م��ل��ك ع��ل��ي ب��ن م��ج��اه��د �أم����ره في
ر�سالة( ((12بال�سماح للن�صارى المعاهدين في
�أعمال مملكته� ،أن يذكروا ا�سم �أ�سقفهم في
خطبهم ومواعظهم ،فهذا يدل على احترام
خ�صو�صيات العن�صر الم�شكل لفئة من فئات
المجتمع ،وعدم �إجبارها على اعتناق الدين
الإ�سالمي.
كما �أن هناك بع�ض الرهبان الذين كانوا
يب�شرون بدين الن�صرانية و�سط الملوك
كما حدث مع المقتدر باهلل بن هود �صاحب
�سرق�سطة� ،سنة 456ه��ـ 1067 -م ،حينما
وجه �إليه راه��ب فرن�سي ر�سالة( ((12يدعوه
(((13
فيها �إلى اعتناق دين الم�سيحية ،ف�أجابه
الفقيه القا�ضي الجليل الفا�ضل �أبو الوليد
الباجي نيابة عن المقتدر باهلل بن هود� ،أنه
يرف�ض فيه الإيمان بهذا الدين ،ويبين له
نواق�صه بالحجج والدليل ،كما يدعوه فيها
�إل��ى اعتناق الديانة الإ�سالمية ،والإي��م��ان
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ب�آخر الر�سل محمد عليه ال�صالة وال�سالم.
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�إن �أغ��ل��ب ه���ذه ال��ر���س��ائ��ل ت��ط��رق��ت �إل��ى
ق�ضايا تروم �إلى تحقيق نوع من اال�ستقرار
واال���س��ت��م��رار ف��ي منطقة نائية ،وف��ي و�ضع
���س��ي��ا���س��ي وع�����س��ك��ري و�إق��ل��ي��م��ي م��ح��ف��وف
بالمخاطر ،ت�ؤطرها عالقات متداخلة قائمة
المد والجزر تب ًعا لموازين القوى.
على ّ
لقد دمرت الأندل�س على �أيدي �أهلها قبل
�أن ُيدمرها الن�صارى ،ففي الوقت الذي كانت
فيه الممالك الن�صرانية تتحالف وتتحد ،مع
اختالفاتها ،من �أج��ل ه��دف بالن�سبة لهم
هو �أ�سمى ،كانت الممالك الإ�سالمية تتفرق
وتتجز�أ ،وت�ضيع وراء خالفاتها الطائفية،
م�ستعينين ب��ال��ن�����ص��ارى ع����دو وج��وده��م
الأكبر ،الذي كان يرتقب الفر�صة الموالية
لالنق�ضا�ض والق�ضاء عليهم .و�إن���ه لحال
يذكرنا بحال ممالك الطوائف في ع�صرنا
ال��ح��ال��ي؛ ح��ي��ث ت��ف��رق��ت الكلمة فيما بين
الم�سلمين ،وكل قطعة جغرافية ت�سعى �إلى
اال�ستقالل وت��ق��ري��ر الم�صير ،م�ستعينين
بالعدو الأكبر ال��ذي ما فتئ ُيهيئ الأج��واء
لخلق ال��ن��ع��رات الطائفية تحت م�سميات
عديدة جديدة� .إننا �إذا لم ن�ستفد من تاريخنا
فما جدوى قراءته والبحث فيه� .إن العالم
ُبني على االختالف ال��ذي ي�ضمن الوحدة،
و�أم��ا الوحدة التي يق�صد بها ال�شبيه ف�إننا
ال نت�شابه مع بع�ضنا البع�ض ولو داخل نف�س
الأ���س��رة ال���واح���دة .فالعالم يجتمع ونحن
نفترق� ،أخ�شى �أن ت��ق��ر�أ الأج��ي��ال القادمة
تاريخنا على �أ�سا�س �أننا كنا هنا ذات يوم،
فردو�سا ثان
و�أن يبكينا ال�شعراء ،و�أن ن�صير
ً

مفقو ًدا ،فكم من الجنان �سيبكيها الباكون �إن
بقي منهم بقية؟
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 -28التر�سل الأدبي بالمغرب :الن�ص والخطاب� ،آمنة
دهري ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالمحمدية ،ط 2003 ،1م� ،ص.185 -163 :
 -29مقاربة منهجية لمهارات التوا�صل اللغوي من
خ�لال الر�سائل ال�سلطانية بالأندل�س (ع�صر
ملوك الطوائف) ،جميلة بنت �سالم الجعدي،
�ص.91 :
� -30صاحب ر�سالة التوابع والزوابع ،توفي كما ورد
في الذخيرة� 1/1 ،ص ،259 :يوم الجمعة �آخر
يوم من جمادى الأولى �سنة  426هـ .انظر(ي)
هذه الر�سائل في الذخيرة� ،/1 ،ص.163 -156 :
و�ص ،170 -163 :و�ص.182 -181 :
� -31صبح الأع�شى� ،ص.99 -93 :
 -32الذخيرة� ،1/1 ،ص.182 -181 :
 -33الذخيرة� ،1/1 ،ص ،163 -156 :و���ص-163 :
.170
� -34صبح الأع�شى� ،ص.135 :
� -35صبح الأع�شى� ،ص.127 :
 -36الم�صدر نف�سه� ،ص.165 -145 :

 -22توظيف ال�شعر الجاهلي في الر�سائل الديوانية
والإخوانية الأندل�سية في القرن الخام�س ،ريم
�صالح الغامدي ،ر�سالة جامعية لنيل الماج�ستير
تحت �إ�شراف الدكتور عبد اهلل الزهراني .جامعة
�أم القرى ـ المملكة ال�سعودية2008 .م� ،ص.104 :

 -38نفح الطيب ،المقري ،تح� :إح�سان عبا�س ،م .3
�ص.560 :

 -23التر�سل في القرن الثالث الهجري ،فوزي �سعد

 -39نفح الطيب ،م � ،3ص.560 :
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 -37خريدة الق�صر ،العماد الأ�صفهاني ،ج � ،3ص:
.370

الر�سائل
الديوانية
بالأندل�س
في القرن
الخام�س
الهجري

بدفنه بثيابه وقلن�سوته ،وهيل عليه التراب داخل
الق�صر من غير غ�سل وال �صالة» .الذخيرة،2/1 ،
�ص.66:

 -40الذخيرة� ،5/3 ،ص.137 -132 :
 -41فتحها الخليفة عبد ال��رح��م��ان النا�صر �سنة
315هـ.
 -42الذخيرة� ،5/3 ،ص.139 -137 :
 -43الذخيرة� ،5/3 ،ص.101 -100 :
 -44الذخيرة� ،7/4 ،ص.13 -12 :
 -45ك��ان مجاهد �صاحب دانية والجزائر وخيران
�صاحب �ألمرية ( ُبعيد الفتنة حتى �سنة  419هـ)،
وقد كانت تدور بين هاذين الفتيين العامريين
ح����روب �أع���ر����ض ع��ن ذك��ره��ا ���ص��اح��ب ال��ب��ي��ان
المغرب.166 /3 ،
 -46الذخيرة� ،6/3 ،ص.655 -654 :
 -47الذخيرة� ،2/1 ،ص.446 -445 :

مقـــاالت

 -48ت�سبب في �سجنه عبد اهلل بن �أحمد المكوي �أحد
حكام قرطبة ،الذي ولي ما بين  7محرم  432هـ
و 3بقين من ربيع الأول  435هـ ،انتقل �إلى ح�ضرة
ابن عباد �سنة  441هـ ،الذخيرة� ،1/1 ،ص.261 :
 -49ابن برد الأ�صغر ،هو �أبو حف�ص من �أ�سرة قرطبية
كبيرة ،توفي �سنة  438هـ ،ولعل الر�سالة البن
�صمادح.
 -50جاء في ال�صلة �أنه توفي �سنة  458هـ.
� -51أبو عامر محمد بن �سعيد التاكرني ،ن�سبة �إلى
تاكرنا ،وكانت ق�صبة كورة رندة .قال عنها ابن
�سعيد في «المغرب» �إنها قد خربت.
� -52أب���و الف�ضل ح�����س��داي ب��ن يو�سف ب��ن ح�سداي
الإ�سرائيلي ،كان �أبوه يو�سف بالأندل�س من بيت
�شرف اليهود ،ن�ش�أ بدولة ابن هود� ،أحب جارية
ف�أ�سلم وتزوجها فح�سن ذك��ره ،بلغ رتبة عليا
في البالغة وال�شعر والأدب .انظر(ي) الذخيرة،
� .1/3ص.458 :
� -53أبو حف�ص عمر بن الح�سن الهوزني« ،طلب العلم
على �شيوخ الأن��دل�����س ،ث��م ارت��ح��ل �سنة 444ه��ـ،
(واب���ن ب�سام يقول �سنة  440ه��ـ) ،و�أخ���ذ عن
علماء الم�شرق ،و�أ�صبح متفننا في العلوم ،ولما
قتله المعت�ضد ب��ن عباد بيده �سنة �ستين �أم��ر

� -54أبو عبد اهلل محمد بن �أحمد البزلياني� ،أ�صله من
مالقة ،كان في خدمة حبو�س �أوال ،ثم انتقل �إلى بني
عباد �سنة ثالث و�أربعين ،وقد عزا �إليه ابن حيان
دو ًرا في ث��ورة �إ�سماعيل بن المعت�ضد على �أبيه،
وذكر �أن المعت�ضد قتله.
 487 -( -55هـ) �صاحب الم�ؤلفات اللغوية البارعة مثل
�شرح الأمالي وف�صل المقال ،والكتب الجغرافية
مثل «الم�سالك والممالك» و«معجم ما ا�ستعجم».
الذخيرة� ،3/2 ،ص.183 :
 -56الوزير �أبو الأ�صبغ عبد العزيز بن �أرقم النميري
ال��وادي��ا���ش��ي� ،سكن المرية ،و�أق���ام بدانية مدة
عند �إقبال الدولة علي بن مجاهد ،ثم �صار �إلى
المعت�صم محمد بن �صمادح� ،أعجب به المعتمد
ابن عباد و�أراده لنف�سه ،لكنه �آثر �صاحبه عليه
لح�سن ثقته به ،وكان من وجوه رجاله ونبهائه،
وقد توجه عنه ر�سو ًال �إلى المعت�ضد بعد  460هـ،
توفي في �إمارة المعتمد بن عباد .نفح الطيب ،ج
� ،3ص.498 :
 -57الكاتب �أب��و المطرف عبد الرحمان بن فاخر،
فر من عند ابن هود �إلى
المعروف بابن الدباغّ ،
المعتمد بن عباد ،الذي �سفر بينه وبين المتوكل،
ثم ت�شاد مع ابن عمار الذي كان يقدح فيه ،ففر
كبيرا� ،إلى
�إلى المتوكل ،الذي وجد عنده ترحا ًبا ً
�أن ا�شتعلت بينه وبين الوزير �أب��ي عبد اهلل بن
�أيمن �صراعات ،ففر راج ًعا �إلى �سرق�سطة ،فقتل
في ب�ستان من ب�ساتينها .الذخيرة� ،1/3 ،ص:
.253 - 252 - 251
 -58ذو الوزارتين �أبو بكر بن عمار ،من قرية �شنبو�س،
�صاحب المعتمد ووزي��ره �إلى �أن داخله العجب،
فوثب على مر�سية لما �أخذها للمعتمد من يد ابن
طاهر ،ولم ثار عليه ابن ر�شيق عدل �إلى الم�ؤتمن
ابن هود ،ثم ح�صل في يد عتاد الدولة �صاحب
�شقورة الذي �سلمه للمعتمد ،ف�سجنه في ق�صره
�إلى �أن قتله بطبرزين �شق به ر�أ�سه( .المغرب،
ج� ،2ص.)391 -390 :
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� -59أبو بكر محمد �سليمان الكالعي الإ�شبيلي ،ن�ش�أ في
�سفيرا
دولة المعت�ضد ،ومع المعتمد الذي �صار
ً
له ،نكب مع المعتمد ،ثم كتب البن تا�شفين �سنة
( . 508المغرب ،ج � ،1ص.)350 :
� -60أبو القا�سم محمد بن عبد اهلل بن فرخ بن الجد
الفهري� ،شلبي الأ�صل� ،سكن �إ�شبيلية ،يقول ابن
ب�سام �إنه تقلد وزارة يزيد بن المعتمد ،وا�ضطر
�إلى تولي خطة ال�شورى ،فكان يفتي ببلده لبلة،
و�إح�سان عبا�س يقول �إنه توفي �سنة  415هـ؛ �أي
قبل ع�صر ملوك الطوائف ،فالأكيد �أنه ثمة خط�أ،
انظر(ي) كتاب الذخيرة� ،3/2 ،ص».220 :
 -61يقول �إح�سان عبا�س لعله �أبو بكر عي�سى بن الوكيل
اليابري ،الذي عا�ش �إلى �أي��ام دولة المرابطين
وا�ستعمل على الكتابة بغرناطة.
 -62قال المقري في النفح �إن بني القال�س من �أعيان
ح�ضرة بطليو�س.
� -63أحمد بن يو�سف الكاتب الوزير ،درا�سة �أ�سلوبية
في �آث���اره النثرية ،علي �إبراهيم �أب��و زي��د ،دار
المعارف ،ط 1997 ،1م� ،ص.93 :
 -64كتاب ال�سيا�سة �أو الإ���ش��ارة في تدبير الإم��ارة،
�أبو الح�سن المرادي الح�ضرمي ،تحقيق �سامي
الن�شار ،دار الثقافة ،البي�ضاء ،ط 1981 ،1م،
�ص.83 :
� -65أدب الر�سائل في الأندل�س في القرن الخام�س،
�ص.145 :
 -66الذخيرة .1/4 ،تح� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب
الإ�سالمي ،ط 2000 ،1م� ،ص.253 :
 -67الذخيرة .1/3 ،ابن ب�سام .تح� :إح�سان عبا�س،
ال��دار العربية للكتاب ،ليبيا1978 ،م� ،ص24 :
 .25 -68الذخيرة� ،1/3 ،ص459 - 458 :
 -69الخريدة ،ج � ،3ص367- 366 :
 -70الذخيرة� ،1/3 ،ص.485 :
 -71مقاربة منهجية لمهارات التوا�صل اللغوي من
خ�لال الر�سائل ال�سلطانية بالأندل�س (ع�صر
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ملوك الطوائف)� .ص.92 :
 -72النثر الفني عند ل�سان الدين ابن الخطيب ،عبد
الحليم ح�سين الهروط� ،ص.44 :
 -73الذخيرة� ،2/2 ،ص.655 :
 -74الذخيرة� ،2/2 ،ص.666 :
 -75ر�سائل �أندل�سية ،ف��وزي �سعد عي�سى ،مطبعة
المعارف بالإ�سكندرية ،ط 1989م� ،ص-224 :
.243
� -76إ���ش��ارة �إل���ى �أن م��ن حمل ك��ت��اب ال��راه��ب كانا
�شخ�صين اثنين.
 -77ه��ذا ي��دل على ت��ك��رار ال��ر���س��ائ��ل بين ال��راه��ب
والمقتدر باهلل.
 -78الحلل المو�شية في ذكر الأخبار المراك�شية ،م�ؤلف
�أندل�سي من �أهل القرن الثامن الهجري ،تحقيق
�سهيل زك��ار وعبد ال��ق��ادر زم��ام��ة ،دار الر�شاد
الحديثة ،البي�ضاء ،ط 1979 ،1م� ،ص.63 :
 -79مالمح التجديد في النثر الأندل�سي في القرن
الخام�س الهجري ،م�صطفى محمد �أحمد علي
ال�سيوفي ،عالم الكتب ،ط 1405 ،1هـ1985 -م،
�ص.128 -127 :
 -80الذخيرة� ،1/1 ،ص407 -402 :
 -81الذخيرة� ،3/2 ،ص.103 -101 :
 -82الذخيرة� ،3/2 ،ص .104 -103 :قال ابن ب�سام
في الذخيرة ،ق  .2ج � ،3ص« :103 :ووجدت لأبي
الوليد هذا ر�سالة عار�ض بها �أبا حف�ص بن برد
في ر�سالته في تقديم الورد على �سائر الأزهار،
فخرج فيها �أبو الوليد  -خروج �أبي حف�ص ابن
برد -على الورد ،ودعا �إلى البهار ،و�أ�سمع �سائر
إماما ،ولوال ا�شتهار ف�ضل الورد
الأنوار ،فن�صبه � ً
لزاما ،وقد اقت�ضبت من الر�سالتين قب�ض
لكان ً
ف�صول ،تخفيفا للتثقيل ،وجمعا لل�شمل ،ومقابلة
لل�شكل� ».أ�سجل هنا اعترا ًفا من الم�ؤلف ابن ب�سام
باقت�ضابه ف�صو ًال من الر�سائل بحجة التخفيف.
 -83الذخيرة� ،3/2 ،ص.154 -153 :
 -84الذخيرة� ،5/3 ،ص.355 -353 :

الر�سائل
الديوانية
بالأندل�س
في القرن
الخام�س
الهجري

�ص .275 -273 :و� ،1/2ص .283 -282 :و.1/2
�ص .282 -278 :و� ،1/2ص.417 -416 :

 -85الذخيرة� ،6/3 ،ص.572 -570 :
 -86الذخيرة� ،6/3 ،ص.576 -572 :
� -87أدب الر�سائل في الأندل�س في القرن الخام�س
هجري� ،ص.147 -146 :
 -88الذخيرة� ،1/3 ،ص.143 -138 :
 -89انظر(ي) ر�سالة مجهولة الم�صدر في الذخيرة،
� ،1/3ص .149 -148 :ور�سالة عن ابن �أبي عامر
في الذخيرة� ،1/3 ،ص ،150 -149 :ور�سالة من
علي بن مجاهد من �إن�شاء الكاتب ابن �أرقم في
الذخيرة� ،1/3 ،ص.152 -150 :
 -90ان��ظ��ر(ي) ه��ذه الر�سائل في الذخيرة.1/3 ،
تح� :إح�سان عبا�س ،ط  .1دار الغرب الإ�سالمي
2000م� ،ص.126 -117 :
 -91الذخيرة� ،3/2 ،ص.104 -103 :
 -92الذخيرة� ،3/2 ،ص.103 -101 :
 -93الذخيرة� ،3/2 ،ص.101 -100 :

مقـــاالت

 -94الذخيرة� ،2/1 ،ص.628 -627 :
 -95منذر بن يحيى ،كان رجال من عر�ض الجند،
وترقى �إل��ى القيادة �آخ��ر دول��ة اب��ن �أب��ي عامر،
وتناهى �أم��ره في الفتنة �إل��ى الإم��ارة ،قتل �سنة
 431هـ على يد رجل من بني عمه ،يعرف بعبد
اهلل بن حكم ،ال��ذي تولى بعده الإم���ارة ،وكان
عاهرا ف�أنكر النا�س فعله وهموا بقتله ،فخرج فا ًرا
ً
بنف�سه ،فبعثوا �إل��ى �سليمان بن هود فولوه على
�أنف�سهم�( .أعمال الأعالم� ،ص.)191 - 190 :
 -96النفح ،تح� :إح�سان عبا�س ،م � ،3ص. 560 :
 -97الذخيرة .1/3 ،تح� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب
الإ�سالمي 2000م ،ط � ،1ص.273 -272 :
 -98الذخيرة� ،1/2 ،ص.252 :

 -103الذخيرة� ،1/3 ،ص.171 -169 :
 -104الذخيرة� ،1/3 ،ص.143 -138 :
 -105عبد العزيز بن عبد الرحمان النا�صر بن �أبي
عامر العامري ،يكنى �أبا الح�سن ،ولد في جمادى
�سنة  397هـ وبويع ببلن�سية في ذي الحجة �سنة
 411هـ وتوفي في ذي الحجة �سنة  452هـ.
 -106الذخيرة� ،1/2 ،ص .277 -276 :و� ،1/2ص:
.266
 -107الذخيرة� ،3/2 ،ص.72 -68 :
 -108الذخيرة� ،1/2 ،ص.120 -119 -118 :
 -109الذخيرة� ،5/3 ،ص .137 -132 :وانظر(ي)
كذلك الذخيرة� ،5/3 ،ص .68 -67 :و� .5/3ص:
 .67 -66و� ،5/3ص.68 :
 -110برب�شتر تقع في ناحية و�شقة على �أح��د فروع
نهر �إيبرة �إلى ال�شمال ال�شرقي من �سرق�سطة،
�أميرها يو�سف بن �سليمان ابن ه��ود؛ وفي �سنة
 457ه��ـ عقب ج��م��ادى الأول���ى �سعى �أح��م��د بن
هود الملقب بالمقتدر مع مدد عباد حليفه �إلى
برب�شتر ،وحارب الن�صارى حتى انت�صر عليهم.
 -111الذخيرة� ،4/2 ،ص .408 -406 :الر�سالة كتبت
بعد معركة الزالقة لأن الم�ستعين بن هود �أخذ
الخالفة بعد وفاة والده الم�ؤتمن �سنة  479هـ.
� -112أحمد الم�ستعين بن الم�ؤتمن بن المقتدر بن
�سليمان بن هود� ،أخذ الخالفة بعد وفاة والده
الم�ؤتمن �سنة  479هـ ،وقد حا�صره الن�صارى في
�سرق�سطة �أو الثغر الأعلى حتى قدم المرابطون
�سنة  479هـ فرفع الح�صار.

 -99الذخيرة� ،1/2 ،ص.253 - 252 :

 -113الحلل� ،ص.46 -45 :

 -100الذخيرة� ،2/3 ،ص.768 -767 :

� -114أمير الم�سلمين يو�سف بن تا�شفين ،من ملوك
الدولة المرابطية ،توفي �سنة  500هـ.

 -101الذخيرة� ،1/2 ،ص.276 -275 :
 -102الذخيرة� ،1/2 ،ص .278 -277 :انظر(ي)
كذلك الذخيرة� ،1/2 ،ص .273 -272 :و.1/2

 -115وفيات الأعيان ،م � ،7ص116 :
 -116الحلل� ،ص.48 -47 :
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 -117الذخيرة� ،2/2 ،ص.656 -653 :
 -118الذخيرة� ،1/3 ،ص.102 -101 :
 -119الذخيرة� ،1/3 ،ص.99 -98 :
 -120الذخيرة� ،5/3 ،ص.103 -102 :
 -121الذخيرة� ،6/3 ،ص .601 :و � .6/3ص-601 :
.602
 -122الذخيرة� ،5/3 ،ص.64 :
 -123الذخيرة� ،4/2 ،ص.571 -570 :
 -124الذخيرة� ،4/2 ،ص.576 -575 :

 الحلل المو�شية في ذكر الأخبار المراك�شية ،م�ؤلف�أندل�سي من �أه��ل القرن الثامن الهجري ،تحقيق
�سهيل زكار وعبد القادر زمامة ،دار الر�شاد الحديثة،
البي�ضاء ،ط 1979 ،1م.
 خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر ،ع��م��اد الدينالأ�صبهاني الكاتب ،تحقيق �أذرتا�ش �أذرنو�ش ،نقحه
وزاد عليه :محمد ال��م��رزوق��ي ـ محمد العرو�سي
المظوي ـ الجيالني ابن الحاج يحيى ،الجزء الثالث.
 كتاب ال�سيا�سة �أو الإ�شارة في تدبير الإم��ارة� ،أبوالح�سن المرادي الح�ضرمي ،تحقيق �سامي الن�شار،
دار الثقافة ،البي�ضاء ،ط 1981 ،1م.

 -125الذخيرة ،5/3 ،تح� :إح�سان عبا�س ،ط  ،1دار
الغرب الإ�سالمي 2000م� .ص.137 -132 :

 المغرب في حلى المغرب ،اب��ن �سعيد المغربي،تحقيق �شوقي �ضيف ،دار المعارف ،م�صر ،ذخائر
العرب  ،10الطبعة الأولى .1964 ،الجزءان.2- 1 :

 -127الذخيرة ،7/4 ،تح� :إح�سان عبا�س� ،ص-12 :
.13

 نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،المقريالتلم�ساني ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،
الطبعة الأولى 1367 ،هـ ـ 1949م .المجلدان.4-3 :

 -126الذخيرة� ،3/2 ،ص.72 -68 :

 -128محفوظات مكتبة الفاتيكان ،روما ،عن عبد اهلل
عنان ،دول الطوائف� ،ص.199 :
 -129ر�سائل �أندل�سية� ،ص.223 -220 :
 -130الم�صدر نف�سه� ،ص.243 -224 :

الئحة الم�صادر والمراجع
الم�صادر:
 القر�آن الكريم الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة� ،أبو الح�سن عليابن ب�سام ال�شنتريني (ت 542هـ) ،تحقيق �إح�سان
عبا�س ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ـ تون�س1978 ،م.
 الذخيرة في محا�سن �أهل الجزيرة� ،أبو الح�سن عليبن ب�سام ال�شنتريني (ت 542هـ) ،تحقيق �إح�سان
عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط 2000 ،1م.
 الذخيرة في محا�سن �أه��ل الجزيرة� ،أب��و الح�سنعلي بن ب�سام ال�شنتريني (ت 542هـ) ،تحقيق �سالم
م�صطفى البدري ،من�شورات محمد علي بي�ضون،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 1998 ،1م.
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 �صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا� ،أحمد بن علي بن�أحمد القلق�شندي ت 816ه��ـ (1418 - 1355م)،
�شرح وتعليق محمد ح�سين �شم�س الدين ،ج  ،1دار
الكتب العلمية ،دار الفكر ،بيروت لبنان ،ط 1407 ،1
هـ 1887 -م.
 وفيات الأع��ي��ان و�أن��ب��اء �أبناء ال��زم��ان ،اب��ن خلكان(681 -608هـ) ،دار �صادر ،بيروت ،لبنان1994 ،م،
الجزء ال�سابع.
المراجع:
 �أحمد بن يو�سف الكاتب الوزير ،درا�سة �أ�سلوبية في�آثاره النثرية ،علي �إبراهيم �أبو زيد ،دار المعارف،
ط � .1997 ،1ص.93 :
 �أدب الر�سائل ف��ي الأن��دل�����س ف��ي ال��ق��رن الخام�سالهجري ،فايز عبد النبي فالح القي�سي ،دار الب�شير،
عمان ،الأردن ،ط1989 ،1م.
ّ
 �أ�س����رار البالغ����ة ،الزمخ�شري ،تعلي����ق محمد �أحمدقا�س����م ،المكتب����ة الع�صري����ة� ،صيدا ،بي����روت ،ط ،1
2003م.

الر�سائل
الديوانية
بالأندل�س
في القرن
الخام�س
الهجري

 �أ�سرار اللغة ،ج��ورج غريب ،دار الثقافة ،بيروت،ط1978 ،1م.
 توظيف ال�شعر الجاهلي ف��ي الر�سائل الديوانيةوالإخ��وان��ي��ة الأندل�سية ف��ي ال��ق��رن الخام�س ،ريم
�صالح الغامدي ،ر�سالة جامعية لنيل الماج�ستير
تحت �إ�شراف الدكتور عبد اهلل الزهراني .جامعة �أم
القرى ـ المملكة ال�سعودية2008 .م.
 التر�سل ف��ي ال��ق��رن الثالث الهجري ،ف��وزي �سعدعي�سى ،دار المعرفة الجامعية ،اال�سكندرية1991 ،م.
 دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي،وه��و الع�صر الثاني م��ن كتاب دول��ة الإ���س�لام في
الأن��دل�����س ،محمد عبد اهلل ع��ن��ان ،مطبعة لجنة
الت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة ،الطبعة الأولى،
 1380هـ 1960 -م.
 ر�سائل �أندل�سية ،فوزي �سعد عي�سى ،مطبعة المعارفبالإ�سكندرية ،ط 1989م.

 مالمح التجديد ف��ي النثر الأندل�سي ف��ي القرنالخام�س ال��ه��ج��ري ،م�صطفى محمد �أح��م��د علي
ال�سيوفي ،عالم الكتب ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
 ل�سان العرب ،ابن منظور ،تحقيق عامر �أحمد حيدر،من�شورات بي�ضون ،بيروت ،ط 2003 ،1م ،المجلد .11
 مقاربة منهجية ل��م��ه��ارات التوا�صل اللغوي منخالل الر�سائل ال�سلطانية بالأندل�س (ع�صر ملوك
ال��ط��وائ��ف) ،جميلة بنت �سالم ال��ج��ع��دي ،ر�سالة
جامعية لنيل �شهادة الدكتوراة من جامعة محمد
الخام�س �أكدال الرباط� .إ�شراف د .قا�سم الح�سيني.
2012م.
 النثر الفني عند ل�سان الدين ابن الخطيب ،عبدالحليم ح�سين الهروط ،دار جرير ،الأردن ،ط ،1
2006م.
 النثر الأدبي الأندل�سي في القرن الخام�س :م�ضامينهو�أ�شكاله ،علي بن محمد ،دار الغرب الإ�سالمي،
بيروت ،ط 1990 ،1م.
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مظاهر التعليل النحوي عند المبرد
(285-210هـ)
د� .أحمد �إ�سماعيل عبد الكريم

باحث �أكاديمي  -م�صر

للتعليل �أث ٌر وا�ضح فى النحو العربى .فهو مظهر من مظاهر االحتجاج اال�ستداللي فى
�أ�صول النحو ،ومرتكزها الأول والأ�سا�س الذى قامت عليه ،وهو المعول الرئي�س فى تثبيت
الأحكام وتقوية االحتجاج بها؛ �إذ معرفة الأحكام بدون �أدلتها ي�ستحيل ،ومعرفة الأدلة يحتاج
�إلى التعليل ،وقد فر�ض الواقع اللغوي والدر�س النحوي وجود هذه الظاهرة ،من واقع نزوع
النف�س الب�شرية �إلى معرفة الأ�سباب والم�سببات �أو العلة وما وراءها ،فالب َّد � -إذًا� -أ َّن الأمر
دفعهم �إلى الت�سا�ؤل ما الذى جعل هذه اللفظة مرفوعة ،وفى موقع �آخر من�صوبة ،وهكذا يتغير
�إعراب الكلمة فى الجملة ح�سب موقعها ،ويظهر العامل �أثره فيها «ولذلك فلي�س غري ًبا �أن يكون
ال�س�ؤال عن العلة قدي ًما ،و�أن يكون التعليل مرافقًا للحكم النحوي منذ ُوجد ،وغر�ض التعليل هو
�أن ُيظهر خ�ضوع الظاهرات لقواعد العلم و�أحكامه ،ث َّم �إ َّن النحو لم يلبث �أن ت�أثر بعلوم الدين
والكالم ،فا�ستمد منها رغبة البحث عن العلة ،و�أ�سلوب النظر فيها»(((.
وقد كانت ن�ش�أة التعليل النحوي مرافق ًة
لن�ش�أة النحو متزامن ًة معه .فقد ظل هذا
المبحث من �أع��رق الأ�صول المنهجية التى
وطن بها علم العربية ،ور�سخ بها نظرياته؛
ذل��ك � َّأن �سالمة الأداء اللغوي فى العربية
وغ��ي��ره��ا ال ين�سجم �إال ب�صحة ال��ق��اع��دة
و�سالمتها ،والقاعدة ال�صحيحة ت�ستخل�ص
بتوظيف الدليل العلمى والبرهان العقلى ،ومن
ثمة تالزمت هذه الأ�شياء ،فالقاعدة مرتبطة
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بالنحو والنحو مرتبط باللغة ،واللغة مرتبطة
بالفكر ،والفكر مت�صل بالواقع ،والواقع يقوم
على التقنين والتقعيد؛ ل َّأن �أ�سا�سه االنتظام،
وفى هذه المتواليات ي�ؤكد �أحد منظري العلل
� َّأن النحو علم قيا�سي وم�سبار لأكثر العلوم ،ال
يقبل �إال ببراهين وحجج((( .وقد �شاء للدر�س
اللغوي العربى �أن ُيبتنى على �أ�س�س منطقية
معللة؛ لذلك نجد �أن دار�س اللغة العربية قد
ذهب �إلى �إيجاد علّة لكل ما يراه من �أحكام

مظاهر
التعليل
النحوي عند
المبرد
(-210
285هـ)

وقواعد ،فللمرفوع �سبب ،وللمن�صوب علّة،
وللمجرور غاية ،وللمجزوم ه��دف»((( .وقد
عد الباحثون (مبد�أ العلّة) العمود الفقري
ّ
كثير م��ن �أب��ح��اث ال ّنحو
ا ّل���ذي ت��دور حوله ٌ
الرئي�سة والفرعية.
العلة ً
ّ
ً
وا�صطالحا:
لغة

 العلة ًلغة:
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�أما من حيث اللغة ،ف�إ َّنها تدل على عدد
من المعاني((( �أ�سهب فى ذكرها اللغويون،
و�سنكتفي منها بما ذكروه مما يدخل فى نطاق
ال�سبب،
مو�ضوعنا من �أ َّنها « :ت�أتي بمعنى ّ
فالعلة هي ال�سبب ،وعلة ال�شيء �سببه ،جاء
فى ل�سان العرب« :هذا علة لهذا �أي �سبب»(((،
وقد قيل« :وهذه ِع ّل ُت ُه� :سب ُب ُه»((( .وجاء في
ٍ
بحجة،
الم�صباح المنير« :واعتلّ � :إذا تم�سك
ذكر معناه الفارابي ،و�أع ّل ُه :جعل ُه ذا ِعل ٍّة،
َ
(((
ومن ُه اعتالالت الفقهاء واعتالالتهم» .
حوي:
 الع ّلة في اال�صطالح ال ّنّ

ومن المدلول اللغوي ا�ستقى النحاة هذا
الجرجاني (ت:
الم�صطلح ،فالتعليل عند
ّ
ال�شيء
816ه��ـ)»:ه��و ما يتوقف عليه وج��ود ّ
ويكون
ؤثرا فيه»((( .وقيل هو« :تغيير
ً
خارجا م� ً
المعلول عما كان عليه»((( �أو« :هو الأمر الذي
ي��زع��م النحويون �أن ال��ع��رب الحظته حين
اختارت في كالمها وج ًها معي ًنا من التعبير
وال�صياغة»(� ((1أو ه��و :ال ّنظر في مختلف
الأح��ك��ام ال ّنحوية وم��ا يرونه من الأ�سباب
الداعية لتلك الأح��ك��ام ،وه��و �أم��ر �ضروري
ّ
الركن
في كل قيا�س؛ لذلك كانت العلّة هي ّ
الرابع من �أرك��ان القيا�س(((1؛ ل ّأن القيا�س:
ّ

«هو حمل غير المنقول على المنقول �إذا كان
(((1
الدكتور مازن المبارك
وعرفها ّ
في معناه ّ ،
بـ «الو�صف ا ّل��ذي يكون مظ ّنة وجه الحكمة
(((1
الدكتور علي
وعرفها ّ
في اتخاذ الحكم» ّ ،
�أبو المكارم« :ب�أنها ال�سبب ا ّلذي تحقق في
حكما ،وتحقق في
المقي�س عليه ف�أوجب له ً
أي�ضا ف�ألحق به ف�أخذ حكمه»(،((1
المقي�س � ً
وع� ّ�رف��ه��ا ال� ّ�دك��ت��ور محمد الحلواني ب�أنها:
«تف�سير الظاهرة اللغوية ،والنفوذ �إل��ى ما
وراءها ،و�شرح الأ�سباب التي جعلتها على ما
وكثيرا ما يتجاوز الأمر الحقائق
هي عليه،
ً
ال��ل��غ��وي��ة ،وي�صل �إل���ى المحاكمة الذهنية
ال�صرف»(.((1
ّ
ح�سان � َّأن الفرق بين
وبين ّ
ّ
الدكتور َّ
تمام َّ
وال�سبب فرق في الت�أثير« ،فالحكم يدور
العلّة ّ
�دم��ا ،ولكنه ال ي��دور مع
مع العلّة وج��و ًدا وع� ً
ال�سبب»( .((1فالعلة النحوية � ًإذا هي ال�سبب
ّ
الذي �أدى �إلى الحكم و�أوجبه .وبذلك يت�ضح
لنا �أن العلة النحوية ف��رع م��ن �أ���ص��ل وهو
قائما ب��ذات��ه ولكن
لا
القيا�س ،ولي�س �أ���ص� ً
ً
اهتماما بال ًغا و�أعقبوا بها
النحاة اهتموا بها
ً
تعزيزا ،و�أفردوا
تف�سيرا �أو
الأحكام النحوية
ً
ً
لها الم�صنفات والم�ؤلفات النظرية فعوملت
معاملة الأ���ص��ل ،ف�أ�صبحت ك�أنها �أ�صل من
�أ�صول النحو العربي ،وال خالف عليها بين
النحاة ،بل معمول بها بالإجماع عند العلماء
كافة(.((1
� -أق�سام العلل النحوية:

ق����ّ�س��م ال � ّن��ح��اة ال��ع��ل��ل وب��ي��ن��وا �أن��واع��ه��ا
وخ�صائ�صها ،وفى هذه الجزئية لن نتطرق
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�إلى تق�سيمات النحاة ،ف�أنواع العلل من حيث
الإط���ار ال��خ��ارج��ي كثيرة ،فمن ق���ال� :إنها
«وا�سعة ال�شعب �إ ّال �أن المدار الم�شهور منها
نوعا»( ،((1ومنهم من قال
على �أربعة وع�شرين ً
(((1
علل ال ّنحو على ثالثة �أ�ضرب  ،ومنهم من
يرى �أن اعتالالت النحويين �صنفان( ،((2و� ّأما
الز ّجاحي فقد ذكر � َّأن علل ال ّنحويين على
ّ
ثالثة �أ���ض��رب« :علل تعليمية وعلل قيا�سية
وعلل جدلية نظرية»(.((2
وق���د �أح�����س��ن ال��دك��ت��ور ���ش��ع��ب��ان العبيدي
�صن ًعا بتق�سيمه للعلل النحوية ،فى درا�سته
للو�سائل التعليلية لم�سائل النحو في الكتاب
ل�سيبويه( ،((2وجعلها تحت خم�سة �أ�صناف هي:
 العلل اال�ستعمالية. العلل التحويلية. ال��ع��ل��ل ال��ت��ي ت��ت��رج��ح ب��ي��ن اال�ستعماليةوالتحويلية.
 العلل القيا�سية. -العلل الداللية:

وفى هذه الورقة �سنتطرق �إلى �أهم العلل
التي اعتمد عليها المبرد فى درا�سة الظواهر
النحوية ،ومظاهرها في تراثه النحوي:
(�أ) العلل اال�ستعمالية:

يق�صد بها التي تعلل اال�ستعمال من مثل:
الثقل والخفة وكثرة اال�ستعمال واال�ستغناء.
 علة التخفيف:تت�صل هذه العلة بطبائع العرب في القول؛
�إذ كانوا يميلون �إل��ى اختيار الأخ��ف �إذا لم
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يكن ذلك مخلاً بكالمهم( .((2فهم يف�ضلون
خف من الكالم وي�ستحبونه وي�ستثقلون
ما َّ
الثقيل ويتجنبونه اقت�صا ًدا بالجهد المبذول
فلذلك «م��ن الممكن �أن ن��رب��ط بين هذه
العلة وما ي�سميه علم اللغة الحديث بقانون
االقت�صاد ال��ل��غ��وي ،ويعني ب��ه �أن المتكلم
يحاول � ْأن يو�صل ما في ذهنه من �أفكار �أو ما
في نف�سه من �إح�سا�سات مع �أقل جهد ع�ضلي
مبذول ،وقد عبر عنه القدماء باال�ستخفاف؛
ل َّأن الم�صطلحات العلمية تختلف باختالف
الأزم��ن��ة»( .((2وقد جعل النحاة الخفة �أحد
المطالب اال�ستعمالية فى اللغة ،فعللوا لقلة
الأب��واب النحوية وكثرتها ،على �أ�سا�س من
الخفة والثقل؛ لذا جنحت اللغة �إلى الخفة
مظاهر
واجتنبت الثقل ،وي�ؤكد ذلك ابن جنى حين
التعليل
يف�سر رف��ع الفاعل ون�صب المفعول ،على النحوي عند
�أ�سا�س م��ن طلب التخفيف ق��ائ�لاً« :وذل��ك
المبرد
� َّأن الفعل ال يكون له �أكثر من فاعلٍ واح� ٍ�د،
(-210
وقد يكون له
فرفع الفاعلُ
285هـ)
ٌ
مفعوالت كثيرةُ ،
لقلته ،ونُ�صب
المفعول لكثرته؛ وذلك ليقلّ
ُ
في كالمهم ما ي�ستثقلون ،ويكثر في كالمهم
ِ
ي�ستخ ّفون»(.((2
ما
وعلة التخفيف من العلل التي كان النحاة
يعللون بها بع�ض الظواهر اللغوية ،في�صفون
ت�صرف العرب حيالها بالخفة �أو طلب الخفة؛
ل َّأن اللغة تكره الثقل وترغب عنه.
وق��د وردت ه��ذه العلة عند المبرد فى
موا�ضع ع��دة ،نذكر منها الخفة في �إظهار
َ
الفتحة في اال�سم المنقو�ص في حالة الن�صب
ا�سم بني َت ُه من ِ
(فعل) من هذه
قالَّ �« :إن كُلَّ ٍ
الأفعال التي هي ( َف َعلَ ) فبناء اال�سم (فاعل)

كما يجري في غيرها ،فتقول من غزوت :هذا
ٍ
رام ،ومن خ�شيت :هذا
غاز ،ومن رميت :هذا ٍ
ٍ
خا�شَّ � .أما في مو�ضع الن�صب فتقول :ر�أيت
قا�ض ًيا وغاز ًيا لخفة الفتحة ،كما كنت تقول
في الفعل لن يغز َو ،ولن
عدل
يرمي»( .((2وقد ُي َ
َ
تي
من ال�ضمة �إلى الك�سرة لخفتها في نحو ِع ّ
زي والأ�صل ُع ِت ّي وغُ زِ ّي؛ لأنهما جمع ٍ
ِ
عات
وغ ّ
ٍ
وغاز على وزن ( ُف ُعول) ،وقال �إن الك�سر في
ِ
هذا �أكثر
لخفته(.((2
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ومما يحذف ا�ستخفا ًفا عند ُه قولهم في
ّ
ٍ
�صحار ،و�أ�ص ُل ُه �صحاري
جمع (�صحراء)
وج� َّ�وز الإث��ب��ات؛ ل َّأن الأل��ف �إذا وقعت رابعة
عدته خم�سة �أحرف تثبت في الت�صغير
فيما ّ
والتك�سير ،ومثل هذا الحذف قولهم :لم �أُ َبلْ ،
ولم َي ُك ،وال �أَ ْدر �إال �أ َّن ُه ال يطرد في ِ
بابه(.((2
وكذلك علل المبرد بناء الفعل الم�ضارع
على الفتح �إذا ات�صلت ب��ه ن��ون��ا التوكيد
الخفيفة �أو الثقيلة .فقد ذكر � َّأن الأفعال -
مرفوعة كانت �أو من�صوبة �أو مجزومةُ -تبنى
مع دخول النون على الفتح ( .((2وعلة ذلك
عنده خفة الفتحة؛ �إِذ يقول« :و�إ َّنما اختاروا
أخف الحركات .وذلك قولك
الفتحة ،لأنها � ُّ
للرجل :هل ت�ضر َب َّن زي� ً�دا؟ وا ِ
هلل لت�ضر َب َّن
زيدا»(.((3
ً
وعلل ح��ذف ن��ون الوقاية في (� َّأن وك �� َّأن
ول��ك� َّ�ن)؛ �إذ الأ���ص��ل � َّأن ه��ذه ال��ن��ون تلحق
الأفعال ،ولكنها لحقت الأحرف الم�شبهة بها
حملاً عليها فلحقت (� َّإن و�أخواتها)؛ لذا نجد
�أ َّنها غير مت�صلة بها مرة ،وذلك على الأ�صل
ال على ال�شبه
ونجدها �أخرى مت�صلة بها حم ً

بالأفعال ،وال�سر في حذفها من ( ِ�إ ّن و�أَ ّن وك� ّأن
ولكن) هو ورود الت�ضعيف في هذه الأحرف.
ّ
جوز �سيبويه حذف نون الوقاية مع (� َّإن
وقد َّ
وك�� ّأن
ولكن)( .((3وعلل المبرد ذلك بقوله:
ّ
ومما ذكرنا مما يحذف قولك� :إ ّنني،
«ّ ...
وك�أنني ،ولعل ّني؛ ل َّأن هذه الحروف م�شبهة
بالفعل مفتوحة الأواخر .فزدت فيها النون،
كما زدتها في الفعل لت�سلم حركاتها»(.((3
فيهن
ث��م ق���ال ف��ى م��و���ض��ع �آخ����ر« :وي��ج��وز
َّ
الحذف فتقول� :إ ِّن��ي ،وك�أ ّني ،ولك ّني .و�إنما
ج��از ،ل َّأن النون في (� ّإن) و(ك���� ّأن) ثقيلة،
�شبهة بالفعل ولي�ست ب�أفعال.
وهي مع ذلك ُم ّ
ف��ح��ذف��ت ك��راه��ي��ة ال��ت�����ض��ع��ي��ف»( ((3و�سياق
كالم المبرد ي�ؤكد �أن الحذف ورد فى هذا
ال�سياق لغر�ض التخفيف؛ حيث �إن العربية
تكره توالى الأمثال ،فورود الت�ضعيف فى هذه
النونات فى الكلمات ال��واردة ال يحتمل نونًا
�أخرى تزيد الت�ضعيف ت�ضعي ًفا �آخر؛ فلذلك
ج��� ّوزوا حذفها .وي��ؤك��د اب��ن يعي�ش كراهية
اللغة التكرار وعدم ا�ست�ساغته فى كالمهم
لذلك ج ّوزوا حذفها( .((3وقد � َّأ�صل لهذه العلة
جمهور النحاة(.((3
 علـة الثقــل:من العلل التي يكثر دورانها في التراث
النحوي ،وم�ؤداها � َّأن العرب ي�ستثقلون عبارة
�أو حر ًفا �أو حركة و�أكثر ما يكون ذلك فيما
كثر دورانه في كالمهم فيفرون منه �إلى ما
هو �أخف عليهم( .((3فالق�صد من هذه العلة
كالق�صد من علة التخفيف؛ ل َّأن م�ؤداهما
واحد وهو طلب الخفة في الكالم؛ �إذ ترى
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الدكتورة خديجة الحديثي � ّأن «ه��ذه العلة
هي من حيث النتيجة عين علة التخفيف �أو
(((3
اال�ستخفاف»
ويقابل علّة اال�ستخفاف علّة اال�ستثقال،
فقد ذكر لجمع الأجنا�س على ِ
(ف ْعلة) ثالثة
�أوجه ،نكتفي منها بالحديث عن الوجه الذي
يعنينا .ففى ال��وج��ه الثالث ي��ق��الِ :ف ِعالت
باتباع الك�سرة الك�سرة ،ويجوز ِف َعالت ب�إبدال
الفتحة من الك�سرة ،ويجوز ِف ْعالت بالت�سكين،
فخذ وذلك
كما يجوز في �إبلْ � :إبل ،وفي َف ِخذْ :
ال�ستثقال الك�سرة(.((3
وي��ظ��ه��ر ه���ذا التعليل ع��ن��د ال��م��ب��رد فى
حديثه عن ثقل حرف العلة حين تحركه �أو
تحرك ما قبله حيث ُت�ستثقل حركة الياء
وال��واو �إذا تحركت وتحرك ما قبلها ،ف�أما
�إذا �سكن م��ا قبلها ف�إنها ال ت�ستثقل؛ ل َّأن
ال�سكون يقع قبلها كاال�ستراحة ،ف ُينطق بها
ف�سهل النطق
متحركة بعد �أن اُ�ستريح دونهاُ ،
بها لذلك .ففي حديثه عن جمع «م�صطفى»
ق��ال« :وك��ان الأ�صل على م�صطفيون ،وقبل
�أن تنقلب :م�صطفوون ،ولكنها لما �صارت
�أل ًفا ،لم يجز �أن ترد �إلى �ضمة وال �إلى ك�سرة
لعلتين؛ �إحداهما :ا�ستثقال ال�ضمة والك�سرة
في المو�ضع ال��ذي تنقلب ال��واو وال��ي��اء فيه
�ألفين للفتحة قبلهما ،والثانية� :أنه ال نظير له
فيخرج عن حد الأ�سماء والأفعال .ف�إن كان
في مو�ضع فتح ثبت؛ لأن الفتحة �أخف ،ولأن
له
نظيرا في الأ�سماء والأفعال(.((3
ً
ثم يف�سر ثبوت الفتحة فى مو�ضعها دون
ال��ع��دول عنها لأى ح��رك��ة �أخ����رى ،فيقول:
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«وقولنا :الفتحة �أخ��ف .قد بان لك �أمرها.
تقول :هذا زي��د ،وم��ررت بزيد ،فال تعو�ض
ع��ن ال��ت��ن��وي��ن؛ لأن قبله ك�����س��رة �أو �ضمة.
زيدا ،فتبدل منه �أل ًفا من �أجل
وتقول :ر�أيت ً
الفتحة .وتقول :ر�أيت قا�ض ًيا ،وت�سكن الياء
في الخف�ض والرفع ،في الوقف والو�صل ،ثم
تذهب؛ اللتقاء ال�ساكنين ،وهو التنوين الذي
يلحقها وهن �ساكنة(.((4
وعلل المبرد حذف حرف العلة فى �صيغة
( َف� َ�ع��ل) ُمع َتل الآخ��ر بالواو �أو الياء هرو ًبا
من الثقل ،وا�ستدل على ذلك بقولهم (يد)
و (دم)؛ ل َّأن المهما ي��اء ،والأ���ص��ل عندهم
يدل على ذلك قولهم
( َي ْد ٌي) والمحذوف ياء ّ
مظاهر
يديت �إليه ي� ً�دا ،وف��ي الجمع �أي��دي وكذلك
التعليل
(دميت) .ومثله ما كان منته ًيا بحرف الخفاء
وه��و الهاء ومثاله (�شفة) و(�سنة)؛ لأنك النحوي عند
المبرد
و�سنيهه ،ومن قال في ت�صغير
تقول �شافهته ُ
(-210
(�س ّنية) فقد جعل المه وا ًوا(.((4
(�سنة) ُ
285هـ)
يقول �سيبويه « :وقولهم لي�س �أحد �أي لي�س
وا�ستغناء
هنا �أحد ،فكل ذلك ُح ِذف تخفي ًفا
ً
بعلم المخاطَ ب بما يعني»(.((4
كثيرا من الأ�سباب الظاهرة
وهكذا نجد ً
غر�ضها التخفيف ،فكثرة اال�ستعمال
للحذف ُ
ت�ستلزم التخفيف والهروب من الثقل .وهذا
التعليل كثير عند النحاة ،وهو �أكثر الأ�سباب
التي يف�سرون بها الظواهر النحوية(.((4
 ع ّلة كثرة اال�ستعمال:ي�ستدل بها ف��ي الغالب
م��ن العلل التي
ّ
لبيان ب�ضعة �أحكام منها الحذف( .((4ولكثرة
اال�ستعمال �أث���ر ف��ي ال��ت��غ��ي��ي��ر( .((4وق��د ورد
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التعليل بها عند المبرد فى موا�ضع �شتى،
ومن ذلك تعليله لـ «انت�صاب الم�صادر على
�إ�ضمار الفعل المتروك �إظهاره»؛ �إذ يقول:
«ومن ذلك�« :سق ًيا لزيد» ،ل َّأن الدعاء كالأمر
زيدا �سق ًيا»
والنهي و�إنما �أردت�« :سقى اهلل ً
ف��إن قلت ذلك لم تحتج �إل��ى قولك« :لزيد»
و�إن قلت�« :سق ًيا» .قلت من بعده« :لفالن»،
لتبين م��ا تعني ،و� ْإن ُع� ِل� َ�م َم� ْ�ن تعني .ف��إن
ّ
(((4
�شئت �أن تحذف ُه حذفت ُه»  .وقال في «علة
ح��ذف العامل في ال��ن��داء»« :اعلم �أ َّن��ك �إذا
دعوت م�ضا ًفا ن�صبته ،وانت�صابه على �إ�ضمار
الفعل المتروك �إظ��ه��اره ،وذل��ك قولك« :يا
عبد اهلل»؛ ل َّأن (يا) بدل من قولك�« :أدعو
َ
عبد اهلل» لأنك تخبر �أ َّنك
عبد اهلل» ،و� ُ
أريد َ
َ
تفعل ،ولكن بها وقع �أ َّن��ك قد �أوقعت فعلاً ،
ف ��إذا قلت« :يا عبد اهلل» ،فقد وقع دع��ا�ؤك
بـ(عبد اهلل) ،فانت�صب على �أنه مفعول تعدى
�إليه فعلك»(.((4
 ع ّلة اال�ستغناء:ن�ص العلماء على ه��ذه العلة م��ن لدن
�سيبويه فقد جاء في الكتاب« :لأن من كالمهم
اال�ستغناء بال�شيء ع��ن ال�����ش��يء( .((4ق��ال:
«وربما ا�ستغنوا بم ْفعلة عن غيرها( .((4وقد
كثيرا من ظواهر
علل النحويون بهذه العلّة ً
العربية قال �سيبويه« :واعلم � َّأن العرب قد
ت�ستغني بال�شيء ع��ن ال�شيء حتى ي�صير
(((5
الم�ستغنى عنه م�سقطً ا من كالمهم �ألبتة»
ُيفهم من ه��ذا اللفظ �-أي اال�ستغناءَّ � -أن
هناك م�ستغنى به ،وم�ستغنى عنه ،و� َّأن هذا
الذي ا�ستغنى به عنه ،فهو ُمعطَ ى ا�ستبدالي
ونظرا
يم�س ال�صيغة ،كما يم�س التركيب،
ً

لأهميته فى التعليل والتف�سير خ�ص�ص له
ابن جنى با ًبا فى كتابه الخ�صائ�ص فقال:
«باب اال�ستغناء بال�شيء عن ال�شيء( ،((5ومثَّل
لهذه العلة الإمام اللغوي �أبي عبد اهلل محمد
الطيب الفا�سي بـ «ح��ذف كل من المبتد�أ
وال��خ��ب��ر فيما يجب ح��ذف��ه ف��ي��ه ،ا�ستغناء
عنه بما قام مقامه ،كاال�ستغناء عن الخبر
بمرفوع ال�صفة»(.((5
ويظهر ا�ستخدام النحاة واللغويين لهذه
ال��ع��ل��ة ف��ي م��وا���ض��ع ع���دة لبع�ض ال��ظ��واه��ر
كثيرا من ظواهر العربية بعلة
اللغوية ،فعلّلوا ً
اال�ستغناء(((5؛ حيث جعلوا من هذه العلة �أدا ًة
لت�سويغ حذف بع�ض الوحدات �أو ا�ستبدال
المبرد بهذه
وح��دات �أخ��رى بها ،وقد ُعني
ِّ
عدة م�سائل ،منها قول ُه« :و� َّأم��ا ما
العلة في ّ
كان من المعتل متحركًا ،نحو :باب ودار وقاع
وتاج  -ف� َّإن �أدنى العدد في ذلك �أن تقول فيه:
�أفعال نحو :باب و�أب��واب وتاج و�أت��واج ،وجار
و�أجوار وقاع و�أقواع .ف� َّأما دار ف�إ َّنهم ا�ستغنوا
بقولهم� :أُ ْد ُور ع��ن �أن يقولوا �أف��ع��ال لأ ّنها
لأدن��ى العدد والم�ؤنث يقع على ه��ذا ال��وزن
في الجمع� ،أال تراهم قالوا :ذراع و� ْأذ ُرع،
أكرعِ ،
أل�سن
وكُراع و� ُ
و�شمال و� ْأ�ش ُمل ،و ِل�سان و� ُ
ومن ذ ّكر الل�سان قال� :أ ْل ِ�س َنة ومن �أ ّنثها قال:
أل�سن وكذلك نار و�أن ُور»( .((5وا�ستدل بما قال
� ُ
به ال�شاعر:
��دت ال�����ص َ
ف��ل�� ّم��ا ف��ق ُ
��وت م��ن��ه��م و�أُط��فِ��ئ��تْ
م�����ص��اب��ي��ح � ُ���ش��� َّب���تْ ب��ال��عِ�����ش��اء و�أن���������� ُو ُر

(((5

ومن الم�سائل الأخ��رى جمع ( ُفعال) في
�أدنى العدد كجمع ( َف ِعل) ،وكذلك ُك ُّل ما كان
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على �أربعة �أح��رف وثالث ُه حرف لين تقول:
غ��راب و�أغ��رب��ة ،وذُ ب��اب و� ِأذ ّب���ة ،ف ��إذا �أردت
الكثير قلتِ :غربان ِ
وعقبان ،ف� ّأما (غالم)
في�ستغنى �أن ُي��ق��ال ف��ي��ه� :أغ� ِل��م��ة بقولهم:
ِغ � ْل� َ�م��ة( .((5ه��ذا ف�ضلاً ع��ن م�سائل �أخ��رى
تناولها
المبرد في هذا ال�صدد(.((5
ِّ
(ب) العلل التحويلية:

هي �أوج��ه التعليل التي تنطلق من فكرة
الأ�صل ،فيتم التعليل بها بافترا�ض خطوات
لغوية تحويلية .منها :التمكن ،والأ���ص��ل،
والعو�ض ،والقوة.
الت�صرف:
 علة التم ّكن �أوّ
هي علة لغوية؛ لأنها تتم من داخل اللغة
وفق نظامها وال تخرج عن ذل��ك ،ومفادها
عند �سيبويه هو � َّأن هناك بع�ض الأ�شياء تفوق
غيرها في الت�صرف �أو تمتاز عليها بمزية،
وال�سبب هو تمكنها �أو ت�صرفها ،وهي علة
من �أُ َولِ العلل التي تلقانا في كتاب �سيبويه؛
�إذ يقول في «باب مجاري �أواخ��ر الكلم من
العربية»« :ولي�س في الأ�سماء جزم لتمكنها
وللحاق التنوين ف�إذا ذهب التنوين لم يجمعوا
على اال�سـم ذه��اب��ه وذه���اب ال��ح��رك��ة»(.((5
أي�ضا فى مو�ضع �آخر �إلىَّ �« :أن بع�ض
وي�شير � ً
الكالم �أثقل من بع�ض ،فالأفعال �أثقل من
الأ�سماء؛ ل َّأن الأ�سماء هي الأولى ،وهي �أ�ش ُّد
تمك ًنا ،فمن ثم لم يلحقها الجزم وال�سكون،
و�إ َّنما هي من الأ�سماء»(.((5

«م��ا زي��د منطل ًقا» ،لم يجز ،كما ال يجوز:
زيدا» ،وهذا قول ُمغنٍ في جميع
«�إن منطلق ً
المقدم
العربية :كل ما كان مت�صر ًفا عمل في
ّ
والم� ّؤخر ،و� ْإن لم يكن مت�صر ًفا لم يفارق
مو�ضعه ،لأ َّن � ُه ُمدخل على غ��ي��ره»( ،((6وقال
أي�ضا« :ف� َّأما التقديم والت�أخير ،نحو�« :إن
� ً
زيدا»  -فال يجوز؛ لأنها حرف جامد،
منطلق ً
ال تقول فيهَ :ف َعلَ  ،وال فاعل ،كما كنت تقول
في (كان) :يكون ،وهو :كائن .وغير هذا من
الأمثلة .ولكن � ْإن كان الذي يليها ظر ًفا فكان
خبرا �أو غير خبرٍ جاز؛ وذلكَّ �« :إن في الدار
ً
(((6
زيدا قائم» .
زيدا» ،و«� َّإن في الدار ً
ً
 ع ّلة الأ�صل:أي�ضا من داخل بنية
هى علة لغوية ،تتم � ً
اللغة وفق نظامها ،ومفادها عند النحاة� ،أن
لكل باب نحوي خ�صائ�صه ،التى يمتاز بها عن
ال�س ّراج � َّأن �أ�صل الإعراب
غيره ،فيذكر ابن ّ
للأ�سماء و�أ�صل البناء للأفعال والحروف،
و� َّأن البناء الذي ح�صل في الأ�سماء �إنما هو
لم�شابهة الحروف معللاً ذلك بقوله« :واعلم
� َّأن الإع���راب عندهم� ،إ َّن��م��ا حقه �أن يكون
للأ�سماء دون الأفعال والحروف ،و�أن ال�سكون
والبناء حقهما �أن يكونا لكل فعل �أو حرف،
و� َّأن البناء الذي وقع في الأ�سماء عار�ض فيها
لعلة ،و� َّأن الإع��راب الذي دخل على الأفعال
الم�ستقبلة �إنما دخل فيها لعلة ،فالعلة التي
ُبنيت لها الأ�سماء هي وقوعها موقع الحروف
وم�ضارعتها لها»(.((6

وهي من العلل التي وقف المبرد عندها؛
وقال ال�سيوطى« :وعلة «�أ�صل» كـ« :ا�ستحوذ»
حد قولك« :ما
�إذ يقول« :ف�إنما ّ
قدمت على َّ
زيد منطلق» ،ولو �أردت التقديم على قولك :و«ي�ؤكرم» و�صرف ما ال ين�صرف( ،((6وهذه
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مظاهر
التعليل
النحوي عند
المبرد
(-210
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كثيرا
العلة من العلل التى
َ
اعتمد َها العلماء ً
في احتجاجاتهم وتعليقاتهم النحوية ومنهم
ال��م��ب� ِّ�رد؛ �إذ ك��ث��ي� ً�را م��ا يتعر�ض ل��ذك��ر علة
«الأ�صل» في تعليقاته على الم�سائل النحوية
من ذلك � َّأن :الأ�صل في الأ�سماء التنكير:
المنك ََّر هو الواقع على كلِّ �شيء
«ل َّأن
َ
اال�سم ُ
واحدا دون �سائره ،وذلك
من �أُ َّم ِت ِه ،ال يخ�ص
ً
نحو رج��ل وف��ر���س وح��ائ��ط و�أر����ض ،وك��ل ما
لا بالبنية في ا�سم �صاحبه فغير
ك��ان داخ� ً
(((6
ُم َم َّيز منه� ،إذا كان اال�سم قد جمعهما» .
وجعل النكرة هاهنا ه��ي الأ���ص��ل «لأن��ه��ا ال
تحتاج في داللتها على المعنى الذي و�ضعت
له �إلى قرينة بخالف المعرفة ف�إ َّنها تحتاج
�إلى القرينة وما يحتاج �إلى �شيء فرع عما ال
يحتاج �إليه»(.((6

مقـــاالت

الأ�صل في الأ�سماء �أن تن�صرف «فالتنوين
في الأ�صل للأ�سماء كلها عالمة فا�صلة بينها
وبين غيرها ،و�أ َّن��ه لي�س لل�سائل �أن ي�س�أل:
ِل َم ان�صرف اال�سم؟ ف�إ َّنما الم�س�ألة عما لم
ين�صرف ،ما المانع من ال�صرف؟ وما الذي
�أزا َل ُه من منهاج ما هو ا�سم مث ُل ُه؟� ،إذا كانا
في اال�سمية �سواء»( .((6وقوله ال ين�صرف ب�أ َّن ُه
ال يدخ ُل ُه خف�ض وال تنوين.
وقد جعل العلماء الخ�صائ�ص المت�أ�صلة
فى كل باب نحوي هى الأ�سا�س الم�سيطر على
هذا الباب .فالأدوات المخت�صة بعمل محدد
فى الدر�س النحوي ال تحتاج �إلى تقدير عامل
معها يقوم بوظيفة نحوية ،فقد ذكر النحاة
� َّأن ثمة �أدوات غير مخت�صة ،وق��د اختلف
النحاة فى �إعمالها ،فذهب الب�صريون �إلى
اخت�ص بقبيل،
�أن الحرف اليعمل �إِال �إذا
ّ

وم��ن ث��م ال ينه�ض غير المخت�ص بعمل؛
ولذا ت�أولوا بتقدير عامل م�ضمر ،معتبرين
العامل الحقيقي عندهم هو (� ْأن) م�ضمرة
بعدها .و�أدوات الن�صب هي :الم التعليل والم
ال��ج��ح��ود وف���اء ال�سببية وواو المعية و�أو
وح��ت��ى( .((6وعلل المبرد لإ�ضمار (� ْأن) فى
هذه الموا�ضع بقوله« :وذل��ك ل َّأن الالم من
عوامل الأ�سماء وعوامل الأ�سماء ال تعمل في
ن�صبت بها
الأفعال ...ف�إذا �أ�ضمرت (� ْأن)
َ
الفعل ودخلت عليه الالم لأن (� ْأن) والفعل
ا�سم واحد ،كما �أ َّنها والفعل م�صدر فالمعنى:
جئت ل ْأن �أكرمك؛ �أي :جئت لأكرمك ،كقولك:
ُ
جئت ٍ
لزيد .ف ��إن قلت :ماكنت لأ�ضربك -
ُ
(((6
فمعناه:
ماكنت لهذا الفعل» ويفهم من
ُ
ك�لام المبرد � َّأن ال�لام م��ن ح��روف الجر،
وعوامل الأ�سماء التعمل في الأفعال ولذلك
ا�ضمرت (� ْأن).
كما � َّأن الأ���ص��ل ف��ي ح���روف ال��ج��ر �أن ال
والمبرد ال ُي َج ِّوز
تعمل مع الحذف �إال بعو�ض،
ِّ
قول بع�ض العرب :ا ِ
أفعلن ،يريد الواو
هلل ل َّ
جيدا في القيا�س
فيحذفها وينعت ُه ب�أ َّن ُه لي�س ً
جائزا عند كثير من
وال معرو ًفا في اللغة وال
ً
النحويين ،فحرف الجر ال يحذف عند ُه �إال
(((6
تبين تم�سك
بعو�ض  .وهناك م�سائل كثيرة ّ
المبرد بهذا الأ�صل النحوي في تعليقاته على
ِّ
(((7
الم�سائل النحوية المختلفة  .وهكذا الحال
مع بقية الأدوات المذكورة �آن ًفا حيث ي�ؤكد
ذلك ابن الوراق؛ �إذ يقول« :و�أما (حتى والفاء
والواو) فالداللة قد دلت على (�أَ ْن) م�ضمرة
بعدها وذل��ك (� ّأن) حتى ق��د ثبت حكمها
�أن تخف�ض الأ�سماء واليجوز لعامل اال�سم
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�أن يعمل في الفعل ،فلما وجدنا الفعل بعد
(حتى) من�صو ًبا وقد ا�ست ّقر الخف�ض لها،
جعلَ في هذا المو�ضع على بابها
و�أمكن �أن ُت َ
قدر بعدها (� ْأن)؛ لأن (� ْأن) والفعل
ب��أن ُت ّ
بمنزلة الم�صدر ،فت�صير (حتى) في المعنى
تقدر
خاف�ض ًة لـ(� ْأن) وما تعلّق بها ،وجب ان ّ
(�أن) بعدها ،لئال ُيخرجها عن �أ�صلها ،وعن
�أحكام العوامل»(.((7
 علة العو�ض:هي علة من العلل التي ذكرها الدينوري
الجلي�س( ،((7والتي تطرد على كالم العرب
و�شرحها التاج بن مكتوم( ((7بقوله« :وعلة
(اللهم) من
تعوي�ض مثل تعوي�ضهم الميم في
َّ
حرف النداء»( .((7ومن �أمثلتها عند المبرد
تعليله فيما �أورد من (ات�صال الميم الم�شد ّدة
بلفظ الجاللة) عند النداء؛ �إذ يقول« :وزعم
�أن ِم ْثله (اللهم) �إنما الميم الم�شد ّدة في
عو�ض عن (يا) التي للتنبيه ،والهاء
�آخ��ره
ٌ
م�ضمومة لأن��ه ن�����داء»( ،((7ومنها م��ا ذك��ره
في موا�ضع متفرقة من ترا ِث ِه النحوي ،من
ذلك ت�صغير �سفرجل� :سفيرج وفي الجمع:
مما ُحذف
�سفاريج ف ُتجعل هذه الياء ً
عو�ضا ّ
ودليلاً على �أ ّن ُه ُحذف من اال�سم �شيء(.((7
ومنه ما كان على ( َف ْع َل َة) من الأ�سماء ف�إذا
ُج��م� َ�ع ب��الأل��ف وال��ت��اء ح��رك �أو���س��ط��ه لتكون
عو�ضا من الهاء المحذوفة وتكون
الحركة
ً
فرقًا بين اال�سم والنعت ،وذل��ك قولك في
طلحة :طَ لَحات ،وف��ي جفنة :جفنات ،وفي
َ�ص ْحفة�َ :صحفات ،وكذلك جميع هذا الباب،
[الطويل]
قال ال�شاعر:
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الج َف ُ
نات الغ ُّر َي ْل َم َ
عن في ال�ضحى
لنا َ
(((7
و�أ���س��ي��اف��ن��ا َي�� ْق ُ��ط�� ْر َن م��ن ن��ج��د ٍة د َم����ا
وقال الآخر[ :الخفيف]
ن�������������ض������ َر ُ
اهلل �أع�������ظ������� ًم�������ا َدف������ن������وه������ا
����ح���� َة ال َّ
����ط���� ْل����ح����اتِ
ب�����س��ج�����س��ت��ا َن َط���� ْل َ

(((7

ومن �أمثلة ما علل له بالعو�ض ما ذكره
فى «باب ما كان فا�ؤه وا ًوا من الثالثة» قائالً:
«اعلم � َّأن هذه الواو �إذا كان الفعل على َي ْف ِعل
�سقطت في الم�ضارع .وذل��ك قولكَ :و َع� َ�د
َي ِع ُد ،و َو َج� َ�د َي ِج ُد ،و َو َ�س َم َي ِ�س ُم .و�سقوطها؛
لأ َّنها وقعت موق ًعا تمتنع فيه الواوات .وذلك
�أنها بين ياء وك�سرة وجعلت حروف الم�ضارع
مظاهر
ال يختلف الباب ولأنه
الأخ��ر توابع للياء؛ لئ ّ
التعليل
يلزم الحروف ما لزم حرفا منها؛ �إذ كان
مجازها واح� ً�دا؛ لأ َّن��ه �إذا اعتل الفعل اعتل النحوي عند
المبرد
الم�صدر �إذا كان فيه مثل ما يكون في الفعل.
(-210
ف�إن كان الم�صدر من هذا الفعل على مثال
285هـ)
َف� ْ�ع��لٍ ثبتت واوه؛ لأن���ه ال علة فيها ،وذل��ك
قولك :وعدته وع� ً��دا ،وو�صلته و���ص�لاً .و�إن
ُبني الم�صدر على ِف ْعلَة لزمه حذف ال��واو؛
وك��ان ذل��ك للك�سرة في ال��واو ،و�أن��ه م�صدر
ِف� ْ�ع��ل معتل م��ح��ذوف .وذل��ك ق��ول��ك :وعدته
عد ًة ،ووزنته زنة .وكان الأ�صل وعدة ،ووزنة،
ولكنك �ألقيت حركة ال��واو على العين؛ لأن
العين كانت �ساكنة ،وال يبتد�أ بحرف �ساكن.
والهاء الزمة لهذا الم�صدر؛ لأنها عو�ض مما
حذف؛ �أال ترى �أنك تقول� :أكرمته �إكراما،
و�أح�سنت �إح�سانا .ف�إن اعتلّ الم�صدر لحقته
الهاء عو�ضا لما ذه��ب منه .وذل��ك قولك:
�أردت �إراد ًة ،و�أقمت �إقام ًة( .((7وكذلك ٍ
قا�ض

فاعلم .ل��و �سميت ب��ه ام���ر�أة الن�صرف في
عو�ضا
الرفع والخف�ض؛ لأن التنوين يدخل
ً
مما حذف منه.
 -علة القوة:

مقـــاالت

وفرعا ،وقد توجب
هذه العلة توجب �أ�صلاً
ً
القوة ك�سر القيا�س كما هو الحال مع «ما»
فيعلل المبرد ل��ق��وة عمل «لي�س» على «ما
الحجازية» وما ي�ساويها من الحروف التى
تعمل عملها ،فيقول« :وما الحجازية بمنزلة � َّإن
في العمل و�إن اختلف عمالهما .وا�ستوا�ؤهما
في �أنهما حرفان لي�سا بفعل .تقول :ما القوم
فيها �إال زيد؛ لأن فيها م�ستقر ،وتقديره :لي�س
القوم فيها� .إال �أن لي�س يجوز �أن تن�صب بها
ما بعد �إال لأنها فعل ،فتقدم خبرها وت�ؤخره.
زيدا فيها �أحد لم يجز؛ لأن ما
ولو قلت :ما �إال ً
زيدا فيها �أحد؛
لي�ست بفعل .وتقول :لي�س �إال ً
لأن لي�س فعل»( .((8وي�ؤكد ذلك التعليل ما قال
به ابن الحاجب :وذلك لأ ّنهم يزعمون � َّأن كل
ح� ٍ
�رف ال اخت�صا�ص له بواحد من الأ�سماء
والأفعال ال عمل له فى �أحدهما و«ما» و«ال»
ك��ذل��ك»( .((8وكذا ترجيحه عمل الفعل على
أحدا يقول ذاك
الحرف وتقول« :ما علمت �أن � ً
أحدا �إال
زيدا؛ لأن المعنى :ما علمت �إال �أن � ً
�إال ً
زيدا يقول ذاك .فـ «زيد» بدل من �أحد الذي
ً
عملت فيه �إن ،ولو جعلت �إال تلي �أن لم ي�صلح؛
لأن الحروف ال تقوى قوة الأفعال»(.((8

المطالب اال�ستعمالية ،فقد يعر�ض لبناء
الجملة � ْأن ُيحذف منها �أحد العنا�صر المكونة
لهذا البناء ،وذلك ال يتم �إال �إذا كان الباقى
فى بناء الجملة بعد حذفها مغن ًيا فى الداللة،
كاف ًيا ف��ى �أداء المعنى ،وق��د ُي��ح��ذف �أح��د
العنا�صر؛ ل َّأن هناك قرائن معنوية� ،أو مقالية
ت�شير �إليه(.((8

وقد �أجاز النحاة حذف الفعل من الأ�سماء
وال�صفات التي �أُجريت مجرى الم�صادر في
الدعاء نحو :تر ًبا وجندالً� ،أو ما �أ�شبهها ،فقد
بدلاً من اللفظ
حذفت �أفعالها لأ َّنها ُجعلت ً
بالفعل ب��ه��ا( .((8وعلل المبرد ذل��ك بقوله:
�اء ُو ِ�ضعت للفعل ت��دل عليه،
«ولكنها �أ���س��م� ٌ
ف��أُج��ري��ت م��ج��راه م��ا كانت ف��ي موا�ضعها،
والي���ج���وز ف��ي��ه��ا ال��ت��ق��دي��م وال��ت ��أخ��ي��ر لأن��ه��ا
ت�صرف الفعل وذلك قولك� :ص ْه
التت�صرف
ّ
ٍ
بمتعد،
وم ْه ،بمعنى :ا�سكت ،واكفف ،فلي�س
َ
ومنها ما يتعدى وهو قولك« :عليك زي� ً�دا»،
و«دون���ك زي� ً��دا»� ،إذا �أغ��ري��ت � ُه ...ف��أم��ا قوله
تعالى :ﭽ ...ﭚ ﭛ ﭜ...ﭼ [الن�ساء]٢٤ :
فلم ينت�صب (كتاب) بقوله( :عليكم) ،ولكن
لما قال تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
اعلَم � َّأن هذا مكتوب عليهم،
[الن�ساءْ ]٢٣ :
فن�صب (ك��ت��اب اهلل) للم�صدر ،ل َّأن هذا
ي��دل من اللفظ بالفعل؛ �إذ ك��ان الأ َّول في
(((8
ُتب عليكم»
معنى :كتب اهلل عليكم ،وك َ
(جـ) العلل التى تترجح بين اال�ستعمالية
و ُيفهم من كالم المبرد � َّأن هذه الأ�سماء التي
والتحويلية :وهي :الحذف ،وطول الكالم.
ُو�ضعت للفعل قد د ّلت عليه فا�ستغني بها عن
 الحذف:اللفظ بالفعل؛ وذلك ل َّأن قوة القرينة م�سو ٌغ
ت�أتى �أهمية الحذف فى اللغة؛ لأ َّن��ه �أحد لجواز الحذف؛ حيث يميل المتكلم �إلى حذف
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عنا�صر مكررة ،وحذف ما يمكن فهمه من
ال�سياق.
 علة طول الكــالم:وهي علة ت�ؤدي �إلى اختيار العرب ما هو
�أخف في الكالم ليتنا�سب مع ذلك الطول؛
حيث � َّإن «التعليل بطول ال��ك�لام يعني � َّأن
الناطق يخفف الجهد في�ستخدم �أ�سلو ًبا ما
أخف من
من الأ�ساليب �أو يف�ضل حركة تكون � َّ
�سائر حركات الإعراب كحركة الن�صب»(.((8
فالمنادى الم�ضاف ط��ال بالم�ضاف �إليه،
وال�شبيه بالم�ضاف طال بما بعده ،والنكرة
غير المق�صودة طالت بالتنوين فاختارت
�ف
ال��ع��رب ل��ه��ذه الأق�����س��ام م��ن ال��م��ن��ادى �أخ� ّ
ال��ح��رك��ات وه��ي الفتحة تنا�س ًبا م��ع طول
الكالم ،ومن �أمثلتها تعليل المبرد لـ(حذف
عامل المفعول به في التحذير ب��ـ(�إ َّي��ا) �أو
التكرير �أو العطف)؛ �إذ يقول« :وقد يحذف
الفعل في التكرير �أو العطف وذل��ك قولك:
ر�أ�سك والحائط» ف�إ َّنه حذف الفعل للإطالة
ودل على الفعل المحذوف بما
والتكريرّ ،
ي�شاهد من الحال»(.((8
وكذا مثَّل المبرد لهذه العلة بقوله :ف�أما
قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ [ال�شم�س،]١ :
وال�����ش��م�����س و���ض��ح��اه��ا «ف ��إن��م��ا وق���ع الق�سم
على ق��ول��ه« :ق��د �أف��ل��ح م��ن زك��اه��ا» وحذفت
ال�لام لطول الق�صة؛ لأن الكالم �إذا طال
كان الحذف �أجمل� .أال ترى �أن النحويين ال
يقولون :قام هند ،وذهب جاريتك ،ويجيزون:
ح�ضر القا�ضي اليوم امر�أ ٌة يا فتى ،فيجيزون
الحذف مع طول الكالم؛ لأنهم يرون ما زاد
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عو�ضا مما حذف(.((8
ً
(د) العلل القيا�سية:

ُيع ُّد القيا�س الركيزة التى يقوم عليها
�صرح النحو ،ق��ال ال�سيوطى« :وه��و معظم
والمعو ُل فى غالب م�سائله عليه،
�أدلة النحو
َّ
كما قيل�« :إ َّنما النحو قيا�س ُي َّتب ُع»( ،((8ويق�صد
بالعلل القيا�سية؛ �أي التي كان يعلل بها النحاة
بمالحظة الم�شابهة وه��ي :ال�شبه ،والحمل
والتوهم والمجاورة واال�ستئنا�س.
 ع ّلة ال�شبه:هو «�أن ُيحمل الفرع على الأ�صل ب�ضرب
من ال�شبه غير العلّة ا ّلتي علق عليها الحكم
في الأ�صل ،وذلك مثل �أن يدل على �إعراب
مظاهر
التعليل
الفعل الم�ضارع ،ب�أنه يتخ�ص�ص بعد �شياعه،
كما �أن اال�سم يتخ�ص�ص بعد �شياعه ،فكان النحوي عند
المبرد
معر ًبا كاال�سم �أو ب�أ ّنه دخل عليه الم االبتداء
(-210
كاال�سم �أو ب�أ ّنه على حركة اال�سم �أو �سكونه،
285هـ)
ولي�س �شيء من هذه العلل هي ا ّلتي وجب لها
الإعراب في الأ�صل �إ ّنما هو �إزالة اللب�س»(.((9
التعليل بالم�شابهة تزخر به كتب النحاة،
متقدمين ومت�أخرين ،وهي علة لغوية تكاد
تكون ر�أ�س الأمر فى مرتكزات التعليل و�صوره؛
لأنه �إذا وجد ال�شبه بين المقي�س والمقي�س
عليه فقد و�ضحت القاعدة؛ �إذ الم�شابهة
علة عند النحاة تلحق ال�شيء ب�شبيهه في
الحكم ،وهذه حقيقة �أكدها �سيبويه قائالً:
«وم��ن كالمهم �أن ي�شبهوا ال�شيء بال�شيء
و� ْإن لم يكن مثله في جميع الأ�شياء»( ،((9وهي
حكما
علة تقوم على �إك�ساب المت�شابهين
ً
واحدا(.((9
ً

مقـــاالت

ومن �أمثلتها تعليل (بناء المنادى المفرد
ال��م��ع��رف��ة)؛ �إذ ي��ق��ول« :ف����إن ك��ان المنادى
واحدا مفر ًدا معرفة ُ -بني على ال�ضم -ولم
ً
يلحقه تنوين ،و�إنما ُفعل ذلك به لخروجه عن
الباب ،وم�ضارعته ماال يكون معر ًبا ،وذلك
�أنك قلت« :يا زيد» ،و«يا عمرو» ،فقد �أخرجته
حد الأ�سماء الظاهرة �أن تخبر
من بابه؛ ل َّأن ّ
بها واح� ً�دا عن واح��د غائب ،والمخبر عنه
غيرها فتقول« :ق��ال زي��د» ف��ـ(زي��د) غيرك
وغير المخاطب ،وال تقول «قال زيد» و�أنت
تعنيه� ،أعني المخاطب .فلما قلت «يا زيد»
خاطبته بهذا اال�سم ،ف�أدخلته في ب��اب ما
ال يكون �إال مبن ًيا ،نحو� :أنت ،و�إي��اك .والتاء
ومررت
(قمت) والكاف في (�ضربتك)،
في
ُ
ُ
بك ،فلما �أُخرج من باب المعرفة ،و�أُدخل في
باب المبنية -لزمه مثل حكمها ،وبنيت ُه على
ال�ضم ،ل ُتخالف به جهة ما كان عليه ُمعر ًبا،
لأنه دخل في باب الغايات»(.((9
أي�ضا لـ(عدم بناء الما�ضي
ومن ذلك تعليله � ً
على ال�سكون)؛ �إذ قال« :وكان حق كل مبني
حرك �آخ��ره ،لم�ضارعته
�أن ُي�سك ََّن �آخ��رهُ ،ف ِّ
ال��م��ع��رب��ة ،وذل���ك �أن��� ُه ُينعت ب��ه كما ُينعت
بها ،تقول« :ج��اء رجل �ضربنا» ،كما تقول:
«هذا رجل ي�ضربنا» .و�ضاربنا ،وتقع مواقع
فعلت
الم�ضارعة في الجزاء في قولكِ « :ا ْن َ
فعلت» ،فالمعنىْ �« :إن تفعلْ افعلْ ».((9(»...
ُ
وعلل المبرد بناء الفعل الم�ضارع على
الفتح �إذا ات�صلت به نونا التوكيد الخفيفة �أو
الثقيلة ،وذكر المبرد � َّأن الأفعال -مرفوعة
كانت �أو من�صوبة �أو مجزومةُ -تبنى مع
دخ��ول النون على الفتح( .((9وقد علل ذلك

بقوله« :وذل���ك �أن��ه��ا وال��ن��ون ك�شيء واح��د،
ع�شر»( .((9وبهذا
ف ُبنيت مع النون بناء خم�سة َ
ي�أخذ المت�شابهان الحكم النحوي نف�سه.
 علة الحمل على المعنى:يعتمد التعليل بها على المفهوم العام
للكالم؛ �أي على معناه الذي يفهم من خالل
ال�سياق ال��وارد فيه .فقد ُيحمل الكالم على
معنى م��ا ف��ي غ��ي��ره ،ي��ق��ول اب��ن ج��ن��ي« :هو
حمل اللفظ على معقود المعنى»( .((9فلذلك
تت�ضافر ال��ق��رائ��ن ف��ى توجيه المعنى ،وال
يتوقف المعنى على الكلمة المكتوبة و�إنما
يتعداها �إلى الكلمة المنطوقة ومالب�ساتها،
كثيرا من
ولم يغفل
المبرد عن هذا ،فقد ّ
ِّ
وجه ً
م�سا ِئ ِل ِه هذا التوجيه فحملها على المعنى،
ومن �أمثلة تعليالته بهذه العلة ،ما جاء فى
قوله تعالى :ﭽ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﭼ [يون�س:
موحد اللفظ ف� َّإن
 ،]٤٢ل َّأن َ
(من) و�إن كان َّ
معنا ُه الجم ُع( .((9ومث ُل ُه قوله تعالى :ﭽ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [الحاقة ،]٤٧ :فمعنى
(�أحد) الجمع و�إن كان مفرد اللفظ .و�ساق
المبرد �شاهدين �آخرين من القر�آن الكريم
ِّ
لتوجيه تذكير العدد ثالث في قول عمر بن
�أبي ربيعة:
���ج��� ِّن���ي دون َم������نْ ك���ن���تُ �أ َّت���ق���ي
ف���ك���ان مِ َ
َ
ث�ل�اث � ُ��ش ُ��خ��و� ٍ��ص ك��اعِ ��ب��انِ و ُم��ع���ِ��ص�� ُر

(((9

فالعدد (ث�ل�اث) ورد ب�صيغة التذكير؛
لأن ال��م��ع��ن��ى واق�����ع ع��ل��ى ام�������ر�أة ،وج��ع��ل
ال�شخ�ص ب�دلاً من ام��ر�أة �إذ كان يق�صدها
ب��دالل��ة ق��ول��ه :ك��اع��ب��ان ومع�صر ،كما وقع
المعنى على (ح�سنات) ف��ي ق��ول��ه تعالى:
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ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﭼ [الأنعام:
 ،]١٦٠فبالحمل على المعنى ذ َّك��ر العدد
(ع�شر) ،كما �أُن َِّث العدد (اثنتا ع�شرة) في
ق��ول��ه ت��ع��ال��ى :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ِ
لوقوع ِه على معنى
ﭦﭧﭼ [الأعراف،]١٦٠ :
جماعات ولي�س على الأ�سباط( .((10وهناك
توجيهات �أخرى غير ما ذكرنا ُه(.((10
وتلحظ ال��درا���س��ة �أن علة الحمل على
المعنى تحظى بن�صيب كبير فى توجيهات
المبرد النحوية التى تتعدد فيها �أقوال النحاة
والمف�سرين ،وله فى ذلك قوله« :ما يحمل
على المعنى وحمله على اللفظ �أجود»(،((10
 علة القـرب �أو المـجـاورة:ال���ق���رب �أو ال���م���ج���اورة ع��ن��د ���س��ي��ب��وي��ه
والب�صريين علة تجعل ال�شيء يجري على
�شيء �آخر لمجاورته �إياه حتى و� ْإن كان ذلك
خارجا على القيا�س «ومما يدل على رعايتهم
ً
جانب القرب والمجاورة �أنهم قالوا :جحر
�ضب خ��رب ،فاتبعوا الأو���ص��اف �إع���راب ما
قبلها و�إن لم يكن المعنى عليه� ،أال ترى � َّأن
ال�ض َّب ال ُيو�صف بالخراب ،و�إنما هي من
َّ
�صفات الجحر.
وق��د ت��رج��ح ه��ذه العلة عمل ع��ام��ل دون
غيره لقرب ج��واره للمعمول ،مثال ذلك � َّأن
�سيبويه والب�صريين يعملون الفعل الثاني
م��ن الفعلين ال��م��ت��ن��ازع��ي��ن؛ ل��ق��رب ج���واره
لال�سم ،يقول �سيبويه« :هذا باب الفاعلين
والمفعولين اللذين كل واح��د منهما يفعل
بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك
وهو قولك� :ضربت و�ضربني زيد و�ضربني
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زيدا ،تحمل اال�سم على الفعل الذي
و�ضربت ً
يليه  ...و�إ َّن��م��ا ك��ان ال��ذي يليه �أول��ى لقرب
جواره و�أ َّنه ال ينق�ض معنى و� َّأن المخاطب قد
عرف �أن الأول قد وقع بزيد ،كما كان خ�شنت
ب�صدره و�صدر زيد ،وجه الكالم ،حيث كان
أقرب �إلى اال�سم
الباء � َ
الجر في الأول ،وكانت ُ
من الفعل ،وال تنق�ص معنى� ،سووا بينهما في
الجر كما ي�ستويان في الن�صب(.((10
وقد عللوا بهذه العلة فى الدر�س النحوي،
على القرب والمجاورة ،حتى �شاع بين النحاة
«ج� ْ�ح��ر ٍ
�ضب خ���رِ ٍب» ،وك��ذا �ضمهم
قولهمُ :
الم (هلل) في (الحمد هلل)( ((10لمجاورتها
الدال(.((10
ومثال ذلك تعليل المبرد لـ(علة �إعمال
الثاني من المتنازعين)؛ �إذ ق��ال« :و�إنما
اختاروا �إعمال الآخر لأنه �أقرب من الأول� .أال
«خ َّ�ش ْن ُت ب�صدرِ ك،
ترى �أن الوجه � ْأن تقولَ :
و�صدرِ ٍ
زيد» ،ف ُتعمل الباء لأنها �أق��رب»(،((10
ثم قال« :وقد حملهم قرب العامل على �أن
قال بع�ضهم :هذا جحر �ضب خ��رب ،و�إنما
ال�صفة للجحر .فكيف بما ي�صح معناه؟ ولو
جائزا ح�س ًنا(.((10
�أعملت الأول كان
ً
(هـ) العلل الداللية:
يق�صد بها التي يعلل بها النحاة بالرجوع
�إل��ى المعنى؛ حيث ُي َعد المعنى هو الهدف
الأ���س��ا���س ف��ى درا���س��ة �أى ل��غ��ة؛ ول���ذا ُعنى
علما
اللغويون بدرا�سة المعنى ،وجعلوا له ً
خا�صا بذاته ُيعرف عند العلماء ب�أ َّنه «علم
ً
(((10
دار�سة المعنى» � .أطلقوا عليه علم الداللة
(.)Semantics

مظاهر
التعليل
النحوي عند
المبرد
(-210
285هـ)

مقـــاالت

وتق�سيم المعنى في علم الداللة يخ�ضع
لمبد�أ عام ملخ�صه �أن القيمة الداللية للوحدة
المعجمية ال يمكن ع ُّدها دالل��ة ق��ارة� ،إنما
يخ�ضع تحديد تلك القيمة لمجموع ا�ستعماالت
هذه ال�صيغة في ال�سياقات المختلفة ،ولقد
ق�سم العلماء ال��دالالت اعتما ًدا على معايير
َّ
�أخ��رى ترتكز على الإدراك لطبيعة العالقة
بين قطبي الفعل الداللي ،وهو ال يخرج عن
ثالث :اعتبار العرف �أو اعتبار الطبيعة �أو
اعتبار العقل ،وعلى ذلك فالداللة �إما عرفية
�أو طبيعية �أو عقلية .و�أخ�ضع علماء الداللة
ت�صنيف ال���دالالت بناء على �أداء ال�سياق
للمعنى« ،فالكالم �إم��ا �أن ي�ساق ليدل على
تمام معناه ،و�إما �أن ي�ساق ليدل على بع�ض
معناه ،و�إما �أن ي�ساق ليدل على معنى �آخر،
خ��ارج ع��ن معناه �إال �أن��ه الزم ل��ه عقلاً �أو
عر ًفا»( ،((10وتدور معظم العلل الداللية حول
ق�ضية �أمن اللب�س� ،أو الخوف منه ،ومن هذه
العلل التى تندرج تحتها بالإ�ضافة �إلى �أمن
اللب�س وخوفه :الرجوع �إلى المعنى ،والفرق،
وعلم المخاطب ،والإبهام ،والتوكيد.
 ع ّلة �أمن اللب�س:هي من �أه��م العلل في اللغة �إن لم تكن
أهمها على الإط�لاق؛ �إذ � َّإن دفع االلتبا�س
� َ
من العلل الوجيهة في �أ���ص��ول ال��ن��ح��و(.((11
ومق�صد اللغة هو تو�صيل الر�سالة الإعالمية
�إلى المتلقى دون لب�س �أو غمو�ض .ففى �ضوء
ت�ضافر القرائن اللغوية ،ال ي��ج� ِّوز النحاة
الترخ�ص فى الترتيب فى بنية الجملة �إذا
لم تتبين العالمة الإعرابية �أو عند غياب
القرائن الأخ��رى ،وهناك قاعدة فى �أ�صول

اللغة و�ضعها ابن مالك فى خال�صته النحوية
مفادها �أن اللب�س محذور:
(((11
و� ْإن ب�����ش��ك��ل خ��ي��ف ل��ب�����س ي��ج��ت��ن��ب
و ُي���ع� َّ��ر ُف اللب�س ب ��أن��ه« :اح��ت��م��ال اللفظ
لمعنيين �أو �أكثر مع تبادر غير المق�صود
منهما �إلى ذهن ال�سامع»( .((11وهي من علل
المبرد عناي ًة كبير ًة دف ًعا
القيا�س التي �أوالها
ِّ
لاللتبا�س .فقد ذكر � َّأن ما كان على �أربعة
�أح��رف من الأ�سماء �سواء �أك��ان��ت �أحرفها
�أ�صلية �أم فيها مزيد ف�إن جمعها على مثال
ت�صغيرها ،ف��إن خرج من ذلك �شيء فلعلّة
وف�سر المراد ب�أن جمعها على مثال
موجبةّ .
ت�صغيرها «�أن���ك �إذا جمعت زدت حرف
وك�سرت ما بعد ُه ف ��إن عو�ضت
اللين ثالثًا
ْ
في الت�صغير عو�ضت في الجمع و�إن تركته
محذو ًفا في �أحدهما فكذلك هو في الآخر
لأ َّن��ك �إذا �صغرت �ألحقت حرف اللين ثالثًا
وك�سرت ما بعده»( .((11وقد �أدرك �أ َّن ُه ُيعتر�ض
عليه بنحو (�ضارب) ف��إن جمعه وت�صغيره
لي�س كما ذكر من حيث الزيادة والحذف،
فال يقال في جمعه (�ضوارب) .وعلّل ذلك
ب�أنهم اجتنبوا ذلك لأمن اللب�س بين المذكر
والم�ؤنث؛ ل َّأن جمع (�ضاربة) �ضوارب .و� َّأما
قول الفرزدق[ :الكامل]
و�إذا ال�����رج ُ
�����ال ر�أوا ي����زي���� َد ر�أي���� َت����هُ���� ْم
���������س الأب���������ص����ا ِر
ُخ����� ُ����ض���� َع ال�����رق�����ابِ ن����واك َ
فهو عنده �ضرورة م�ستطرفة(.((11
ومن الم�سائل الأخ��رى الم الخف�ض التي
ي�سميها النحويون الم الملك .فهي مك�سورة
مع الأ�سماء الظاهرة ومفتوحة مع الأ�سماء
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الم�ضمرة ،و�أ�صلها ع��ن� َ�د ُه الفتح كما يقع
�ال ل��ك ،وال��م��ال لنا،
مع الم�ضمر نحو :ال��م� ُ
المال ِلزيد
والدراهم لكم ولهم ،ف�إذا قلت:
ُ
ك�سرتها؛ لئال تلتب�س بالم االبتداء ولم تكن
الحركة فيها �إعرا ًبا ،ومو�ضع االلتبا�س �أ َّنك
عمرا لذاك ،و�أنت
لو قلت� :إن ً
زيدا لهذا ،و� َّإن ً
تريد الم الملك ،لم يدر ال�سامع �أ َّيهما �أردت:
� َّإن زي� ً�دا في ملك ذاك� ،أو � َّإن زي� ً�دا ذاك؟
وكذلك الأ�سماء المعربة �إذا وقفت عليها
فقلتَّ � :إن هذا لزيد لم يدر �أهو زي ٌد �أم هو
ل ُه؟(.((11
ولم ي�سوغ المبرد الترخ�ص فى التركيب
النحوي بالتقديم �أو الت�أخير ،ف��ى غياب
ظهور العالمة الإعرابية .فيقول« :فالوجه
في ه��ذا وف��ي كل م�س�ألة يدخلها اللب�س �أن
يقر ال�شيء في مو�ضعه؛ ليزول اللب�س .و�إنما
يجوز التقديم والت�أخير فيما ال ي�شكل .تقول:
عمرا ،و�ضرب زي� ً�دا عمرو؛ لأن
�ضرب زيد ً
الإع��راب مبين .ف�إن قلت� :ضرب هذا هذا،
�أو �ضربت الحبلى الحبلى ،لم يكن الفاعل
�إال ال��م��ت��ق��دم»( .((11وق��د حظيت ه��ذه العلة
باهتمام النحاة ،قدامى ومحدثين ،وذلك
لأن ق�ضية �أم��ن اللب�س عليها م��دار الأم��ن
اللغوي � -إن �صح التعبير -وهكذا كان موقف
المبرد م��ن ه��ذه العلة وا���ض� ً�ح��ا ،فقد ورد
ذكرها فى موا�ضع كثيرة ،حتى ال �أبالغ �إذا
قلت � َّإن هذه العلة ب��ؤرة التعليل فى الدر�س
النحوي؛ الت�صالها بكل ما يعلل له.
 ع ّلة فرق:وهي علة تت�صل بق�صد الإبانة؛ �إذ ُيعطى
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للحكمين المت�شابهين مظهران مختلفان،
ُ
(((11
توخ ًيا لدقة ال���دالل���ة
يقول ال�سيوطي:
«وذل���ك فيما ذه��ب��وا �إل��ي��ه م��ن رف��ع الفاعل
ون�صب المفعول ،وفتح ن��ون الجمع وك�سر
ن��ون المثنى»( ،((11ومثَّل لها الإم��ام اللغوي
�أبي عبد اهلل محمد بن الطيب الفا�سي بـ:
«تجرد خبر �أفعال ال�شروع من «� ْأن» وكثرة
لحاقها لخبر �أفعال الرجاء ،ف� َّإن ال�شروع ال
يجامع اال�ستقبال ،لما بينهما من المنافاة،
حالي ،ال يجامع اال�ستقبال ،وال
ف� َّإن ال�شروع
ٌ
كذلك الرجاء»( .((11وهذه العلة التى اعتلَّ بها
�سيبويه لرفع المثنى بالألف دون الواو؛ ل َّأن
العرب �إنما رفعت المثنى بالألف دون الواو
تمام
ليفرقوا بينهماَّ ،
وعبر �أ�ستاذنا الدكتور َّ
مظاهر
عن هذه العلة بالقيم الخالفية ،فقال« :وهى
التعليل
المقابالت �أو نواحي الخالف بين المعنى النحوي عند
والمعنى� ،أو بين المبنى والمبنى� ،أهم بكثير
المبرد
(-210
جدا من العالقات الرابطة؛ لأنها �أقدر من
ًّ
285هـ)
تلك العالقات على تحقيق �أمن اللب�س ،وهو
الغاية الق�صوى لال�ستعمال اللغوي ،ف�إنه
أ�سا�سا
ليمكن الزعم �أن كل نظام لغوي ينبني � ً
على مجموعة من القيم الخالفية التى بدونها
(((12
مفهوما»
ال يكون اللب�س م�أمونًا وال الكالم
ً
وقد علل المبرد بهذه العلة في فتح نون
جمع المذكر ال�سالم وك�سر نون التثنية؛ �إذ
يقول :و�إنما حركت نون الجمع ،ونون االثنين
فحركت نون الجمع بالفتح؛
اللتقاء ال�ساكنينّ ،
ل َّأن الك�سر ،وال�ضم ال ي�صلحان فيها ،وذلك
�أنها تقع بعد واو م�ضموم ما قبلها �أو ياء
مك�سور ما قبلها ،وال ي�ستقيم توالي الك�سرات،
وال�ضمات مع الياء والواو ،ففتحت ،وك�سرت
ّ

نون االثنين اللتقاء ال�ساكنين على �أ�صل ما
يجب فيهما �إذا التقيا ،ولم تكن فيها مثل
أي�ضا« :و�أم��ا
هذه العلة فتمتنع»( .((12وق��ال � ً
المفتوحة التي للم�ستغاث ،ف�إنما فتحت على
الأ�صل ليفرق بينهما ،وبين هذه التي و�صفنا،
وكان التغيير لها �ألزم؛ لأن هذه الأخرى في
مو�ضعها الذي تلحق هذه الالم له .وتلك �إنما
هي ب��دل من قولك« :ي��ا زي���داه» �إذا مددت
ال�صوت وت�ستغيث به ،فـ(يالزيد) بمنزلة« :يا
زيداه» �إذا كان غير المندوب»(.((12
 -علة علم المخاطــب:

مقـــاالت

معرفة المخاطب بما يعنيه المتكلم يتيح
حذف المفهوم من الكالم ،توخ ًيا للإيجاز
واالخت�صار .يقول المبرد�« :إذا قلت �سير
فر�سخا� ،أ�ضمرت ال�سير وجاز �أن يكون
بزيد
ً
الم�ضمر الطريق؛ فك�أ َّنه ق��ال� :سير عليه
فر�سخا ،فحذف لعلم المخاطب بما
الطريق
ً
يعنى»(.((12
يقوم ال�سياق بدور بارز فى بيان المعنى،
وتقدير المحذوف فى الجملة ،فالحقيقة
ودل
� َّأن هناك تقديرات ُفهمت من ال�سياقَّ ،
أح�س
عليها الكالم وجاز حذفها و�إثابتها و� َّ
المتكلم � َّأن المحذوف جزء من المعنى ك�أ َّنما
ُن���ط���ق»( ،((12وم��ن ذل��ك ال��ح��ذف المرتبط
بالمعنى وال�سياق اللغوي �أو فهم المخاطب
لما يدور فى ال�سياق التركيبي للجملة ،وتظهر
ه��ذه العلة عند المبرد وا�ضحة جلية فى
الموا�ضع التى تدخل فى نطاق ظاهرة االت�ساع
النحوي(((12؛ حيث تعتمد هذه الظاهرة على
فهم المخاطب بما تحويه الجملة �أو الن�ص

من المعطيات اللغوية �سواء �أكانت منطوقة
�أم غير منطوقة ،وت�أتي هذه العلة لتف�سير
اال�ستغناء عن بع�ض الأ�شياء في الكالم؛ لأنها
معلومة لدى المخاطب .فهي �إذن «تعتمد على
ال�سياق العام في اال�ستعمال اللغوي وعلى
التوا�صل بين المتكلم والمخاطب»(.((12
ومن �أمثلة ما علل له المبرد لعلم المخاطب
ق��ول��ه« :وم��م��ا ي��ح��ذف لعلم المخاطب بما
يق�صد له قولهم :ال عليك �إنما يريدون :ال
ب�أ�س عليك .وقولهم لي�س �إال ،ولي�س غير.
�إنما يريدون لي�س �إال ذلك .ويقول القائل� :أما
بقي لكم �أحد ف� َّإن النا�س �ألب عليكم ،فتقول:
عمرا؛ �أي :لنا .قال الأع�شى:
� َّإن ً
زيدا ،و� َّإن ً
[المن�سرح]
�إ َّن م��������ح����ًل���ااً و�إن م����رت����ح����ـ����ـ����ـ ً
��ل�ا
و�إن ف�����ي ال�������س���ف���ر �إذ م�������ض���ى م��ه�لا
ويروى� :إذ م�ضوا.
والمعرفة ،والنكرة ها هنا واح��د ،و�إنما
تحذف �إذا علم المخاطب ما تعني ب�أن تقدم
له خ��ب� ً�را� ،أو يجري القول على ل�سانه كما
و�صفت لك( .((12فمن المعرفة قول الأخطل:
[الطويل]
خ��ل�ا �أن ح��� ًي���ا م����ن ق���ري�������ش ت��ف�����ض��ل��وا
ع���ل���ى ال���ن���ا����س �أو �أن الأك���������ارم ن��ه�����ش�لا
 علة التوكيـد:وه��ي م��ن العلل التي يعتمد التعليل بها
على مالحظة المعنى في �إط��ار ال�سياقات
المختلفة عند تقعيـد القاعـدة(.((12
وت�أتي عند المبرد -كما هي عند غيره
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تف�سيرا لزيادة بع�ض الألفاظ
من النحاة-
ً
�أو ال��ح��روف ف��ي ال��ك�لام ،وم��ن ذل��ك قوله:
« ...و�إنما يكون هو ،وهما ،وهم وما �أ�شبه
ذلك زوائد بين المعرفتين ،وما قاربها من
النكرات ،نحو :خيرٍ من ُه وما �أ�شبهه مما ال
تدخله الأل��ف وال�لام ،و�إنما زي��دت في هذا
ؤكد
المو�ضع؛ لأنها معرفة فال يجوز �إال �أن ت� ِّ
المعرفة ،وال ت��ك��ون زائ���دة بين ا�سمين ال
ي�ستغني �أحدها عن الآخ��ر ،نحو :ا�سم كان
وعلمت وما �أ�شبه
ظننت
وخبرها او مفعولي
ُ
ُ
(((12
ذلك ،واالبتداء والخبر ،وباب (� ّإن)» .
الخاتمة:

وختاما يمكن القول ب �� َّأن النحو العربى
ً
قام على �أُ�س�س علمية قويمة ،و�أ�صول منطقية
م�ستمدة من �أ�صول الفقه وعلوم الدين ،وقد
�أعتبر التعليل همزة الو�صل بين المرحلتين:
الو�صفية والمعيارية �أو ب��الأح��رى المقي�س
والمقي�س عليه ،ولقد ر�أينا من خالل درا�سة
ظاهرة التعليل عند المبرد � َّأن �أ�شهر العلل
التى علل بها لم�سائل النحو ،مفادها �أمن
اللب�س وتبليغ الر�سالة الإعالمية مع مراعاة
التي�سير والتخفيف ،والحيلولة دون الثقل
ال �أخ��رى غير
والغمو�ض ،على �أن هناك عل ً
كثيرا
ما ذكرنا علل بها المبرد ،لكنها لم ترد ً
كما هو �ش�أن هذه العلل ،وتلحظ هذه الدرا�سة
على مظاهر التعليل عند المبرد ما يلي:
 كثرة �أوجه التعليل فى المو�ضع الواحد. التعليل للم�س�ألة الواحدة ب�أكثر من علة؛ك�أن يعلل لها بعلة الخفة �أو الثقل �أو �أمن
اللب�س �أو غيرها.
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 تداخل بع�ض العلل وتقاربها فى الهدفوال��م��غ��زى ،ك��م��ا يلحظ ذل���ك ف��ى العلل
اال�ستعمالية ،الخفة �أو الثقل .ويبدو ذلك
أي�ضا فى العلل القيا�سية :كالحمل
وا�ضحا � ً
ً
على المعنى ،وال�شبه ،وغيرها مما لف
لفها من العلل ،وهذه العلل تتقارب فيما
بينها لتت�صل بما تندرج تحته من علل
قيا�سية ،وك��ذا الأم��ر فى العلل النحوية
الأخرى.
 ثمة علل كثر دوران��ه��ا عند المبرد عنغيرها� ،ش�أنه ف��ى ذل��ك ���ش��أن كثير من
أي�ضا
النحاة ،كما قلَّ ذكر بع�ضها ،ومنها � ً
ما ندر وجوده عنده ،وعلى ر�أ�س هذه العلل
مظاهر
علة «التوهم» وعلة االخت�صار؛ حيث لم
التعليل
ذكرا.
يجد البحث لهما ً
النحوي عند
 قد يذكر الحكم المعلل �صراحة �أو قدالمبرد
يتركه ليفهم من ال�سياق.
(-210
تدعى لنف�سها �أنها جمعت
وهذه الورقة ال َّ
ألم َت به؛ ولذلك ف�إن
�شتات هذا المو�ضوع �أو � ّ
هذه العلل التي جاء ذكرها فى هذه الأ�سطر
لي�ست كل العلل ،التي علل بها المبرد ،و�إنما
اقت�صر الحديث على الم�شهور منها ،وكل
هذه العلل تدلنا على اهتمام المبرد بالعلة
النحوية ،وا�ستفادته منها في تثبيت الأحكام
والتوجيه النحوي على �أ�سا�س من الحجة
والإقناع.

المبرد النحوي يلم�س
� َّإن الناظر في تراث
ِّ
�شغ َف ُه واهتمامه بالتعليل وعنايته به ،فقلّما
حكما دون تعليل حتى الم�صطلحات
يترك ً
النحوية علّل لها ،كما يظهر في تعليالته

285هـ)

ت�أثره بالفل�سفة التي �أ ّدت �إلى تعقيد الم�سائل
النحوية ،وق��د ات�ضحت جلي ُة فى اهتمامه
بالعلل القيا�سية والعلل الجدلية النظرية...
وف��ى النهاية نخل�ص �إل��ى � َّأن الغالب على
المبرد �أ َّنها لم تخرج عن تعليالت
تعليالت
ِّ
الب�صريين.
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5757الم�صدر نف�سه.290 ،201 ،159/2 :
5858الكتاب .14 /1
5959الكتاب .21 -20 /1
6060المقت�ضب.190 /4 :
6161الم�ص����در نف�س����ه ،وينظ����ر :العل����ة النحوي����ة تاريخ
وتطور.139 :
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6969ينظر المقت�ضب 336/2 :والأ�صول في النحو :ابن
ال�سراج 247/2 :والإغراب في جدل الإعراب48 :
وال�شاهد و�أ�صول النحو.450 :
ّ
7070ينظر المقت�ضب 30/1 :و ،156 ،113 ،59/2
.201 ،199
7171علل النحو البن الوراق.157 ،
7272الح�سين بن مو�سى بن هبة اهلل الدينوري الجلي�س
النحوي الإم����ام ،ل��ه ك��ت��اب ث��م��ار ال�صناعة في
النحو ،ذك��ر فيه � َّأن علة النحاة على ق�سمين:
علة تطرد في ك�لام العرب وتن�ساق �إل��ى قانون
لغتهم ،وعلة تظهر حكمتهم في �أ�صوله وتك�شف
عن �صحة �أغرا�ضهم ،وع��ن �صحة مقا�صدهم
في مو�ضوعاته ،ولكن الأولى �أكثر ا�ستعما ًال و�أ�شد
تداوالً ،وهي وا�سعة ال�شعب كثيرة الأفنان �إال �أن
نوعا ،وهي علة �سماع
مدارها على ثالثة وع�شرين ً
وعلة ت�شبيه وعلة ا�ستغناء وعلة ا�ستثقال وعلة فرق
وعلة توكيد وعلة تعوي�ض وعلة نظير وعلة نقي�ض
وعلة حمل على المعنى وعلة م�شاكلة وعلة معادلة
وعلة ق��رب وم��ج��اورة وعلة وج��وب وعلة تغليب
وعلة اخت�صار وعلة تخفيف وعلة داللة حال وعلة
�أ�صل وعلة تحليل وعلة �إ�شعار وعلة ت�ضاد وعلة
�أولىُ ...توفي بعد �سنة  .340ينظر ترجمته في:

مظاهر
التعليل
النحوي عند
المبرد
(-210
285هـ)

رو�ضات الجنات �ص ،246ومعجم الم�ؤلفين /4
 ،65وك�شف الظنون �ص .523والبلغة فى تراجم
�أئمة النحو واللغة ،محمد يعقوب الفيروز�آبادى،
تحقيق :محمد الم�صرى ،جمعية �إحياء التراث
الإ�سالمي ،الكويت ،ط 1407 ،1هـ ،برقم .112

مقـــاالت

7373هو �أحمد بن عبد ال��ق��ادر بن �أحمد بن مكتوم
ابن �أحمد بن محمد بن �سليم بن محمد القي�سي
تاج الدين �أبو محمد الحنفي النحوي ،جاء في
"الدرر" :ولد في �آخر ذي الحجة �سنة ثنتين
وثمانين و�ستمائة ،و�أخ��ذ النحو عن البهاء بن
النحا�س ،والزم �أب��ا حيان ده� ً�را طويالً ،و�أخ��ذ
عن ال�سروجي وغيره ،وتقدم في الفقه والنحو
واللغة ،ود َّر���س وناب في الحكم ،وكان �سمع من
الدمياطي اتفاق ًا قبل �أن يطلب ،ثم �أقبل على
�سماع الحديث ون�سخ الأجزاء ف�أكثر عن �أ�صحاب
النجيب وابن عالق .......والرواية عنه عزيزة،
وق��د �سمع منه اب��ن راف���ع .وذك���ره ف��ي معجمه،
ومن ت�صانيفه� :شرح كافية ابن الحاجب ،و�شرح
�شافيته ،و�شرح الف�صيح ،الدر اللقيط من البحر
المحيط ،م��ج��ل��دات ،ق�صره ع��ن مباحث �أب��ي
حيان مع ابن عطية والزمخ�شري .التذكرة ثالث
مجلدات� ،سماها قيد الأوابد ،وقفت عليها بخطة
في المحمودية� ،أع��ادن��ا اهلل �إل��ى االنتفاع منها
كما كنا قري ًبا بمحمد و�آل���ه .توفي ال�شيخ تاج
الدين في الطاعون العام في رم�ضان �سنة ت�سع
و�أربعين و�سبعمائة .وقد �أثنى عليه كلّ من ترجم
له....ينظر :بغية الوعاة فى طبقات اللغويين
والنحاة ،لل�سيوطي ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل
�إب��راه��ي��م ،دار الفكر ،ب��ي��روت ط1299 /2ه���ـ،
1979م ،الترجمة « , 329 -326 /1 ،»622راجع:
الدرر الكامنة  ،174 / 1وح�سن المحا�ضرة ،47/1
وطبقات ال��ق� ّ�راء  70/1وال��ج��واه��ر الم�ض ّية في
طبقات الحنف ّية  75/1وغيرها.
7474االقتراح.107 ،106 ،
7575المقت�ضب.239 /4 :
7676الم�صدر نف�سه.119/1 :
7777الم�صدر نف�سه ،188/2 :وينظر النكت في تف�سير
كتاب �سيبويه ،999/2 :والبيت لح�سان بن ثابت،
ينظر �شرح الديوان ،371 :وروايته بال�ضحى.

7878المقت�ضب 188/2 :والبيت لعبيد اهلل بن قي�س
الرقيات في رثاء طلحة ،ينظر ديوانه.20 :
ُ
7979المقت�ضب. 89 /1 ،
8080المقت�ضب.406 /4 :
8181الإمالء "� "86ص  ،423ومطاهر التعليل عند ابن
الحاجب ،للباحث ،مرجع �سابق� ،ص.365 :
8282المقت�ضب.406 /4 :
8383ينظر�:آراء الب�صريين النحوية ،ر�سالة دكتوراه،
للباحث� ،ص  ،162ال�ضرورة ال�شعرية� ،ص ،113
الرد على النحاة� ،ص.69
8484ينظر :الكتاب ل�سيبويه ،315 /1 :و�شرح المف�صل:
.122 /1
8585المقت�ضب.202 /3 :
8686التعليل اللغوي ف��ى كتاب �سيبويه ،د� .شعبان
العبيدى� ،ص .277
8787المقت�ضب.215 /3 :
8888المقت�ضب.338 /2 :
8989االقتراح� ،ص ،89 :وفي�ض ن�شر االن�شراح من طي
رو�ض االقتراح.741 /2 ،
9090لمع الأدلة ،109 ،107 :واالقتراح.128 :
 9191الكتاب :ل�سيبويه . 278 /3
9292ينظر :علل النحو ،147 ،العلة النحوية تاريخ
وتطور� ،ص .138
9393المقت�ضب ،205-204 /2 :وينظر.19 /3 :
9494المقت�ضب ،3/2 :وينظر.82-81 /4 :
9595ينظر :المقت�ضب. 19 /3 ،
9696ينظر :االقتراح. 76 ،
9797المحت�سب. 145 /1 :
9898المقت�ضب ،252-251/3 :وينظر ال�شواهد القر�آنية
في النحو.145 :
9999ينظر ديوانه.124 :
10100المذكر والم�ؤنث 109-108 :وينظر المقت�ضب:
 148/2وال�شواهد القر�آنية في النحو.146-145 :
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10101الم�صدر نف�سه 295/2 :و  272/3و .208/4

12122الم�صدر نف�سه ،254 /4 :وينظر.146 /1 :

10102المقت�ضب 112/4 :و .371

�12123أوج��ه الخالف النحوى ل��دى الب�صريين حتى
نهاية القرن الثالث الهجرى ،د 0فكرى محمد
�سليمان ،ر�سالة ماج�ستير ،مودعة بمكتبة كلية
الأل�سن  /جامعة عين �شم�س1404 ،هـ1983 -م
���ص ،246 -245 :والمقت�ضب للمبرد -51/4
 ،52و�آراء الب�صريين النحوية ،ر�سالة دكتوراه
للباحث ،مودعة بمكتبة كلية الأل�سن  /جامعة
عين �شم�س� ،ص .164

10103الكتاب ل�سيبويه. 74 /1 :
10104وهي ق��راءة (�إبراهيم بن �أب��ي عبلة) ،ينظر:
معجم ال���ق���راءات ،150/1 :ج��ام��ع ال��ب��ي��ان في
ال��ق��راءات ال�سبع لأب��ي عمرو ال��دان��ي،136/1 :
الك�شاف.8/1 :
10105ينظر :علل النحو ،تحقيق :د .محمود محمد
ن�صار� ،ص. 145 :
10106المقت�ضب. 73 /4 :
10107الم�صدر نف�سه.
10108علم الداللة ،جون ال ينـز ،13 ،9 :اللغة والمعنى
وال�سياق ،جون ال ينـز ،8:علم الداللة ،بيار غيرو:
.10
�10109ضوابط المعرفة و�أ�صول اال�ستدالل والمناظرة،
عبد الرحمن حبنكة� ،ص. 27:
11110ي��ن��ظ��ر� :أ����ص���ول ال��ن��ح��و ال��ع��رب��ي ،محمد خير
الحلواني� ،ص .118
�11111شرح ابن عقيل. 505 /1 ،
�11112شرح ابن عقيل. 487 /1 ،
11113ال��م�����ص��در نف�سه ،120/1 :وي��ن��ظ��ر ال��ك��ت��اب:
 ،419/3و�شرح ابن الناظم.778 :
11114المقت�ضب ،219/2 :وينظر الكامل،58/2 :
وديوان الفرزدق.304/1 :
11115المقت�ضب ،255-254/1 :والجنى الداني في
حروف المعاني :المرادي.96 :
11116المقت�ضب. 118 /3 ،
11117ينظر :علل النحو ،البن الوراق.67 :
11118االقتراح� ،ص .107
11119في�ض ن�شر االن�شراح من رو�ض طي االقتراح،
861 /2
12120اللغة العربية معناها ومبناها ،د .تمام ح�سان،
�ص .34
  121-المقت�ضب.144 /1 :
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12124المدخل �إل��ى درا�سة النحو العربي على �ضوء
اللغات ال�سامية ،د :عبد المجيد عابدين� ،ص.19:
12125ينظر :المقت�ضب على �سبيل المثال ال الح�صر:
. 351 /4 ،355 /3 ،230 /3
12126الكتاب ،ل�سيبويه. 25 /1 :
12127المقت�ضب. 130 /4 :
12128ينظر :التعليل اللغوي فى كتاب �سيبويه� ،ص.308:
12129المقت�ضب.104/4 :

الم�صــادر والمراجع
	�أ�صول التفكير النحوي :د.علي �أبو المكارم ،مطابعدار القلم ،بيروت1973،م.
 الأ�����ص����ول ف���ي ال���ن���ح���و� :أب�����و ب��ك��ر ب���ن ال�����س��راجال��ب��غ��دادي (ت316ه����ـ) ،تحقيق :د.ع��ب��د الح�سين
الفتلي ،ال��ج��زء الأول :مطبعة النعمان،النجف
الأ���ش��رف1973،م،ال��ج��زء الثاني :مطبعة �سلمان
الأعظمي ،بغداد1973،م.
	�أ�صول النحو ،محمد خير الحلواني ،حلب1979 ،م. الأ���ص��ول ،درا���س��ة �أب�ستمولوجية ،د .تمام ح�سان،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1983 ،م.
 االقتراح ،جالل الدين ال�سيوطي،تحقيق :طه عبدال��ر�ؤوف �سعد ،مكتبة ال�صفا ،القاهرة1999 ،م،
1420هـ.
 الأمالي النحوية� :أبو عمرو عثمان بن عمر المعروفبابن الحاجب (ت  646هـ) درا�سة وتحقيق :فخر
�صالح قدارة ،دار الجيل ،بيروت 1409 ،هـ1989 ،م.
	�أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن مالك� :أبو محمد عبداهلل بن ه�شام الأن�صاري (ت  761هـ) ،ومعه كتاب

مظاهر
التعليل
النحوي عند
المبرد
(-210
285هـ)
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عدة ال�سالك �إلى تحقيق �أو�ضح الم�سالك :محمد
محي الدين عبد الحميد ،الطبعة ال�ساد�سة ،دار
الفكر1974 ،م.
 الإي�ضاح في �شرح المف�صل :ابن الحاجب ،تحقيق:د .مو�سى بناي العليلي ،مطبعة العاني ،بغداد ،الجزء
الأول1982 :م ،الجزء الثاني1983 :م.
 الإي�ضاح في علل النحو� :أبو القا�سم عبد الرحمناب���ن �إ���س��ح��اق ال��زج��اج��ي (ت  337ه���ـ) تحقيق:
د .م��ازن المبارك ،الطبعة الثالثة ،دار النفائ�س،
بيروت 1979م.
 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ،لل�سيوطي،تحقيق :محمد �أب��و الف�ضل �إبراهيم ،دار الفكر،
بيروت ط1299 /2هـ1979 ،م.
 البلغة فى تراجم �أئمة النحو واللغة ،محمد يعقوبالفيروز�آبادى ،تحقيق :محمد الم�صرى ،جمعية
�إحياء التراث الإ�سالمي ،الكويت ،ط 1407 ،1هـ.
 التعريفات ،علي ب��ن محمد الجرجانى ،تحقيق:�إبراهيم الإبياري ،دار الكتاب العربى ،بيروت ،ط،1
 1405هـ.
 التعليل اللغوي في كتاب �سيبويه :د� .شعبان عو�ضمحمد العبيدي ،من�شورات جامعة قاريون�س ،بنغازي،
ليبيا 1999م.
 التوهم عند النحاة ،د .عبد اهلل �أحمد جاد الكريم،مكتبة الآداب ،القاهرة ،ط1422 /1هـ2001 ،م.
 ال���ح���دود ف���ي ال��ن��ح��و ،ع��ل��ي ب���ن ع��ي�����س��ى ال��رم��ان��ي(ت384ه���ـ) ،تحقيق :د.م�صطفى ج��واد ،ويو�سف
م�سكوني ،بغداد1969 ،م.
 خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب :عبد القادرابن عمر البغدادي (ت  1093م) تحقيق و�شرح :عبد
ال�سالم محمد ه��ارون ،المطبعة العربية الحديثة،
القاهرة1977،م.
 الخ�صائ�ص ،البن جني (ت392 :هـ) تحقيق :عبدالحكيم بن محمد ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة،
د.ت.
 درا�سات في كتاب �سيبويه :د .خديجة الحديثي ،دارغريب للطباعة القاهرة 1980م.
 ر�صف المباني في �شرح حروف المعاني� :أحمد بنعبد النور المالقي (ت  702ه��ـ) ،تحقيق� :أحمد
محمد الخراط ،مطبوعات مجمع اللغة العربية في

دم�شق ،مطبعة زيد بن ثابت ،دم�شق1975 ،م.
 �شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك :بهاء الدينعبد اهلل بن عقيل العقيلي (ت  769هـ) ومعه كتاب:
منحة الجليل بتحقيق �شرح ابن عقيل :محمد محي
الدين عبد الحميد ،الطبعة الرابعة ع�شر ،مطبعة
ال�سعادة بم�صر ،ال��ج��زء الأول1964،م ،الجزء
الثاني1965:م.
 �شرح الت�صريح على التو�ضيح :ال�شيخ خالد بن عبداهلل الأزه��ري ( ت  905هـ) تحقيق :محمد با�سل
عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بيروت2000،م.
 ���ش��رح جمل ال� ّ�ز ّج��اج��ي ،اب��ن ع�صفور الأ�شبيلي(ت669ه����ـ) ،ال�شرح الكبير ،تحقيق :د� .صاحب
�أبو جناح.1980 ،
 �شرح كافية اب��ن الحاجب :اب��ن جماعة ،تحقيق:د .محمد عبد النبي عبد المجيد مطبعة دار البيان
العربي ،م�صر 1987م.
 علل النحو� :أبو الح�سن محمد بن عبد اهلل الوراق،تحقيق :د .محمود جا�سم الدروي�ش ،بيت الحكمة،
بغداد2002،م.
 علم ال��دالل��ة ،بالمر ،ترجمة :مجيد عبد الحليمالما�شطة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
الجامعة الم�ستن�صرية 1985 ،م.
 في�ض ن�شر االن�شراح من رو�ض طي االقتراح ،للإماماللغوى �أب��ى عبد اهلل محمد بن الطيب الفا�سي،
فجال ،دار البحوث
تحقيق و�شرح :د .محمود يو�سف َّ
والدرا�سات الإ�سالمية� ،سل�سلة الدرا�سات العربية،
دبي ،د.ت.
 القامو�س المحيط :الفيروز�آبادي ،مطبعة ال�سعادةبم�صر (د.ت).
 الكتاب ل�سيبويه� :أبو ب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر،تحقيق:عبد ال�سالم محمد هارون ،الطبعة الثانية؛
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب 1977م.
 ل�سان العرب� :أب��و الف�ضل جمال الدين محمد بنمكرم بن منظور (ت 711ه��ـ) دار �إحياء التراث
العربي 1985م.
 اللغة والمعنى وال�سياق ،جون الينز ،ترجمة ،عبا�س�صادق الوهاب ،مراجعة :د .يوئيل عزيز ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط1987 ،1م.
 -اللغة العربية معناها ومبناها ،د .تمام ح�سان ،عالم
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الكتب ،القاهرة ،ط1418 ،3هـ1998 ،م.
 لمع الأدلة في �أ�صول النحو� :أبو البركات بن الأنباري،تحقيق� :سعيد الأفغاني ،الطبعة الثانية ،دار الفكر
بيروت 1971م.
 المدار�����س النحوي����ة :د .خديج����ة الحديث����ي ،مطبعةجامعة بغداد1986 ،م.
 المدار�س النحوية :د� .شوقي �ضيف ،الطبعة الرابعة،دار المعارف بم�صر 1979م.
 الم�صباح المنير� ،أحمد بن محمد بن علي الفيوميالمقري ،درا���س��ة وتحقيق :يو�سف ال�شيخ محمد،
المكتبة الع�صرية ،د.ت.
الجرجاني
 المقت�صد في �شرح الإي�ضاح ،عبد القاهرّ
(ت471هـ) تحقيــق :د .كـــاظم بحــــر المرجــــان،
من�شورات وزارة الثقافة والأعالم ،المطبعة الوطنية،
عمان ،الأردن1982 ،م.
 -النحو العربي ،العلة النحوية ،ن�ش�أتها وتطورها:
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د .مازن المبارك ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر بيروت
1974م.
 نزهة ال ّألباء في طبقات الأدب��اء� :أبو البركات عبدالرحمن االنباري ،تحقيق :د� .إبراهيم ال�سامرائي،
الطبعة الثانية ،بغداد1970،م.
الر�سائل الجامعية والدوريات:
	�آراء الب�صريين النحوية فى "�إعراب القر�آن" لأبيجعفر النحا�س ،فى �ضوء الدرا�سات اللغوية الحديثة،
للباحث ،مودعة بمكتبة كلية الأل�سن ،جامعة عين
�شم�س2010 ،م.
	�أوجه الخالف النحوي لدى الب�صريين حتى نهايةالقرن الثالث الهجري ،د 0فكري محمد �سليمان،
ر�سالة ماج�ستير ،مودعة بمكتبة كلية الأل�سن ،جامعة
عين �شم�س1404 ،هـ1983 -م
 مظاهر التعليل النحوي عند ابن الحاجب ،للباحث،مجلة كلية الآداب ،ع2011 /36

مظاهر
التعليل
النحوي عند
المبرد
(-210
285هـ)

جهود عبد الملك مرتا�ض في ترجمة
الم�صطلح الل�ساني وال�سيميائي
د .فريد �أمع�ض�شـو

الناظور  -المغرب

مقـــاالت

�أ�صبحت الترجمة اليوم من �أكثر الآليات التوليدية التي يعتمدها الدار�سون العرب في نقل
المتمح�ضة ل ّل�سانيات وال�سيميائيات .وقد بذل
المفاهيم الأجنبية �إلى لغتهم ،وال�سيما تلك
ِّ
باحثونا جهو ًدا وا�ضحة في �سبيل ترجمة تلك المفاهيم ،و�إ ْدخال معانيها �إلى اللغة العربية؛
للإفادة منها ،وا�ستثمارها في نقدنا المعا�صر .يقول الناقد الجزائري الكبير د .عبد الملك
مرتا�ض" :الذي يعود �إلى حقلي الل�سانيات وال�سيمائيات ي ْن َبهر من هذا الفي�ض الفائ�ض من
الم�صطلحات الإنجليزية والفرن�سية والألمانية للمفاهيم الجديدة التي على الرغم من �أن
العربية تجد �صعوبات ال ت ْنكَر في نقلها �أو تعريبها �إال �أنها� ،إلى اليوم ،ا�ستطاعت �أن تنقل
�أو تترجم معظم هذه الم�صطلحات �إليها"((( .وقد َر َكن مرتا�ض �إلى هذه الو�سيلة ،فاقترح
بوا�سطتها عد ًدا ُمه ًّما من الم�صطلحات ،وو َّلد جملة من الم�صطلحات للتعبير عن مفهوماتها
وح ْ�س ُبنا في هذا الإطار �أن نقدم َ
بع�ض مت ْر َجماته التي اجتهد في �صياغتها
في لغاتها الأ�صليةَ .
لتكون في مقابل المفاهيم النقدية الأجنبية؛ لأن الإتيان عليها جمي ِعها في هذا المقام غي ُر
ق�ص َدنا �أ�ص ً
ال .وقد وقع اختيا ُرنا  -من بين هذه المترجمات  -على م�صطلحات
ممكن ،ولي�س ْ
"ال ِبنَوية" و"التقوي�ض" و"ال�سمة" و"ال ُمما ِثل" و"ال ُم ِ
وا�سم" و"التنا�ص" و"الإ ْرجاء".
� ً
أوال :ترجمة م�صطلح "."Structuralisme

يعد م�صطلح " "Structuralismeمن �أبرز
الم�صطلحات النقدية الغربية الحديثة التي
اختلف الدار�سون العرب اختال ًفا ب ِّي ًنا في
ناه َزت
ترجمتها �إلى اللغة العربية ،بحيث َ

ال� ُ�م��ك� ِ
�اف��ئ��ات ال��ل��غ��وي��ة ال��ت��ي ق� َّ�دم��وه��ا لذلك
الم�صطلح ال��ع�����ش��ري��ن((( .وي��ظ��ل م�صطلح
أكثرها
"البِنيوية" (بك�سر الباء) � ْأذ َيعها و� َ
انت�شا ًرا في نقدنا المعا�صر ،تب ّناه عد ٌد كبير
تعرفوا على
ًّ
جدا من الدار�سين العرب منذ �أن ّ
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عرفهما
المنهج واالتجاه البنيو َي ْين اللذين َ
النقد الغربي ،ب�صورة � ْأجلى ،خالل �أوا�سط
القرن الما�ضي .ويكفي �أن ن�شير ها هنا �إلى
آثرت
بع�ض الأ�سماء المعروفة في نقدنا ،التي � َ
ترجمة ذلك الم�صطلح بلفظ "البنيوية"؛
�أم��ث��ال يمنى العيد وك��م��ال �أب��ي دي��ب وعبد
العزيز ح� ّ�م��ودة وجابر ع�صفور ،...وذلك
مجمل م��ا كتبوه ف��ي م�ضمار الدرا�سة
ف��ي
َ
الأدبية ،وترجمه محمد التونجي بم�صطلح
(((
أ�صح
""ال ُبنيوية" (ب�ضم ال��ب��اء) ب��ع� ِّ�ده � َّ
لغو ًيا من المقابل العربي ال�سابق؛ ذلك �أن
"البنية" (بك�سر الباء) في العربية تخت�ص
بالمح�سو�سات ،على حين �أن "البنية" (ب�ضم
تخ�ص ال���م���ج� ّ��ردات(((؛ ل��ذا ر� ْأي��ن��ا
ال��ب��اء) ُ
المرحوم محمد عابد الجابري ي�سمي �أحد
َ
كتبه المعروفة با�سم " ُبنية العقل العربي"
�ضابطً ا الكلم َة الأول��ى في تركيبة العنوان
ب�ض ّم �أول���ه���ا((( ،وت��رج��م الناقد الم�صري
َ
���ص�لاح ف�����ض��ل ذل���ك الم�صطلح الأج��ن��ب��ي
ال �إياه �ضمن ت�شكيلة عنوان
"بالبنائية" ،جاع ً
مقترحه
�أح��د كتبه النقدية ،ومداف ًعا عن
َ
ذاك بقوله" :بع�ض الباحثين َي�ستخدم كلمة
ا�شتقاق
بنيوية  -ن�سبة �إل��ى البنية  -وه��و
ٌ
يجرح الن�سيج ال�صوتي للكلمة
�صائب لوال �أنه ْ
�ضر ْتيها ،بما يترتب على
بوقوع ال��واو بين ّ
ذلك من ت�ش ُّدق َحنكي عند النطق ،وهذا ما
ونف�ضل عليها
جعلنا َن ْع ِدل عن هذه الت�سمية،
ّ
وقرب م� َأخذها ،راجين
"البنائية" َ
ل�سال�ستها ْ
ال�سيولة اللفظية ذريعة ل�سيولة
�أن تكون هذه ّ
�أخ��رى �أع� ّ�ز و� ْأغ��ل��ى ،وه��ي ال�سيولة الفكرية
والداللية(((" ،وترجمه �آخرون "بالبنيانية"؛
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وف�ضل
مثل مي�شال زكريا((( ،وب�سام بركة(((ّ ،
جميل �صليبا ترجمته با�صطالح مر َّكب
تركي ًبا َن ْعت ًيا ،هو "المذهب البيني"((( ،ونقله
بع�ض النقاد التون�سيين تحت
�إل��ى العربية ُ
م�صطلح م�أخوذ من �صيغة �أخرى غيرِ �صيغة
الم�صطلح ال�سالف ،هو "الهيكلية"؛ كما نجد،
مثالً ،لدى ح�سين ال���واد( ،((1وعبد ال�سالم
الم�سدي الذي ن ْلفيه َي�ستخدم� ،إلى جانب هذا
ّ
(((1
الم�صطلح،
آخر ،هو البنيوية .
ً
م�صطلحا � َ
ومما نالحظه في كتابات الواد �أنه لم ِ
يكتف
أ�شرنا �إليه� ،آن ًفا ،بل َعمد
بالم�صطلح الذي � ْ
الم ْعني هنا،
�إلى ترجمة المفهوم الأجنبي َ
موا�ضع �أخرى،
في
"باله ْيكالنية" طو ًرا(،((1
َ
َ
و"بالمنهج الهيكالني" طو ًرا �آخر(((1؛ جر ًيا
على ما يفعله مقترحو م�صطلح "البنيوية"
ح��ي��ن َي�����س��ت��ع��م��ل��ون �إل����ى ج��ان��ب��ه م�صطلح
"المنهج البنيوي" ،وي��ت��رج��م��ه �آخ����رون،
منهم مجدي وهبة ،بلفظ "التركيبية"(،((1
ال���ذي يجعل الم�صطلح �أق����رب �إل���ى حقل
الل�سانيات التركيبية منها �إلى البنيوية .ومن
الم َّت َجه �إيثا ُر
� ْأغ� َ�رب ما وقفنا عليه في هذا ُ
�أحدهم ْتعريب م�صطلح ""Structuralisme
بـ"ال�ستروكتورالية"( ،((1وه��ي لفظة ثقيلة
تح َظ بالمقبولية ا�ستعمال ًيا،
على الل�سان ،لم ْ
خيارات � ْأوفر لتفادي
وكانت �أمام ُمقترِ حها
ٌ
مثل هذا الم�صطلح الغريب .وفيما يخ�ص
التحم�س
�شديد
مرتا�ضا ،فقد �أل َف ْيناه
ناقدنا
ً
َ
ُّ
لترجمة ذلك الم�صطلح بـ"ال ِب َنوية" ،و�إ�شاعته
في كتاباته النقدية بعد منت�صف �سنوات
الت�سعين بخا�صة؛ لأن��ه ك��ان ي�ستخدم فيما
(((1
يوما
قبلُ  ،م�صطلح "البنيوية " ،ولم َي َّدع ً

جهود عبد
الملك
مرتا�ض في
ترجمة
الم�صطلح
الل�ساني
وال�سيميائي

مقـــاالت

�أنه البادئ ،عرب ًيا ،بترجمة مفهوم البنيوية
بم�صطلح "البنيوية"؛ بخالف ما فعل مع
ا�صطالحات نقدية �أخرى لم يكن يتردد في
أول من �أ ْدخلها �إلى قامو�س
الت�صريح بكونه � َ
"الح ْي َز َزة"
العربية النقدي؛ كم�صطلحات
َ
و"الم ْمثلة" و"ال َق ْر َن َنة" على �سبيل التمثيل.
َ
م�سبوق
وال�سبب في ذلك �أنه كان يدرك �أنه
ٌ
ُ
 ال �سابق  -في هذا الإط��ار؛ �إذ "قد يكونالعالم اللغوي الجزائري عبد الرحمن الحاج
بوعي لغوي
�صالح �أول
م�ستع ِمل لهذه "ال ِب َنوية" ْ
ْ
كبير ،حين كتب �سنة  1971في مجلته الرائدة
"الل�سانيات"" :مناهج بنوية" و"و�سائل
م�شيرا في الهام�ش �إلى �أنه اتبع ر� َأي
بنوية"،
ً
قيا�سا
يون�س بن حبيب في الن�سبة �إلى "بنية" ً
وبحكم ا�شتراكه في ت�أليف
�إل��ى "ظبية"ُ .
"المعجم الموحد لم�صطلحات الل�سانيات"
الح� ًق��ا -فقد ك��ان من الطبيعي �أن ُي�شيع"البنوية" مرة �أخرى في هذا المعجم"(.((1
و"البنوية على ال ْإعدال ،و�أ�صلها -نحو ًيا -هو
الب ْنيية"( ،((1على حين �أن "البنيوية" ،كما
لح ٌن لغوي
�صار يقول مرتا�ض فيما بعدْ ،
وم�ستع ِمليه ال يعرفون العربية وال
فاح�ش،
ْ
نح َوها في نظره .يقول عن هذا الم�صطلح:
ْ
"كثُر الحديث من حول ال�صورة اللفظية
ال�سليمة ال��ت��ي يجب �أن ي��ك��ون عليها هذا
اللفظ ،ووقع ال ْإ�صرار ،لدى نهاية الأمر ،على
� ْأن يطلق النقاد العرب المعا�صرون ِم ّمن ال
م�ص ّفى
ح�سا لغو ًيا راق ًيا َ
يملكون ،فيما نعتقدًّ ،
على هذا المفهوم ،اال�ستعمال الخاطئ ،وهو
عو�ضا عن اال�ستعمال النحوي
"بنيوية"،
ً
ال�سليم الذي هو �إما " ِب ْنيِية" (وذلك كما تقول

في الن�سبة �إلى "فتية" ِ
"ف ْتيِي" على القيا�س؛
وذل��ك لأن��ك ُتجريه ُمجرى ما ال يعتلّ  ،وهو
مذهب �أبي َع ْمرو بن العالء) ،كما يمكن �أن
�ف نط ًقا،
يقالِ " :ب َنوي" ،وهو في ر�أينا �أخ� ّ
و�أكثر اقت�صا ًدا لغو ًيا ،وهو مذهب يون�س بن
حبيب .ويمكن العودة �إلى �سيبويه ،في "باب
الإ�ضافة" ،لتحقيق هذه الم�س�ألة ،والت�أ ُّكد
من اال�ستعمال ال�سليم الذي يقت�ضي � ّإما �أن
يكون على �أ�صل اللفظ ال��ذي هو "ال ِب ْنية"
ف ُيقالِ " :ب ْن َيي ِّي" ...وهو ثقيل في النطق ،و�إما
�أن يكون على القلب فيقالِ " :ب َنوي" .وهذا
الإطالق ،بالإ�ضافة �إلى �سالمته من الخط�أ،
��ف بال�ضرورة نط ُقه على الل�سان،
هو الأخ� ّ
حتما َوق ُعه في الآذان(".((1
وال ْأج َمل ً
ثانيًا :ترجمة م�صطلح "."Déconstruction

قرائي
�إن الـ "ْ � "Déconstructionإج��راء
ٌّ
ي�سمى في النقد
يندرج �ضمن ما � ْأ�ضحى ّ
ال��م��ع��ا���ص��ر "بالتيارات ال��ن��ق��دي��ة م��ا بعد
البنيوية" ،ن��ظَّ ��ر ل��ه ف��ي ال��غ��رب ع���د ٌد من
المفكرين الكبار ،وفي طليعتهم جاك دريدا
ق�صدنا في هذا ال�صدد
( .)J. Derridaولي�س
ُ
نعرف بهذا الإج��راء التحليلي الحداثي،
�أن ّ
يتمح�ض له،
ونتتبع �أ�صوله ،ونحو ذلك مما
ّ
َّ
نتبين
بل ما ُيهِ ُّمنا بالدرجة الأول��ى ،هو �أن َّ
العربي ْين
كيفية نقل مفهومه �إلى اللغة والنقد
َ
المعا�صرين ،و� ْإ�سهام عبد الملك مرتا�ض في
هذا ال�سياق.
لم يتفق النقاد العرب على مقابل واحد
يترجمون ب��ه مفهوم ""Déconstruction
وا�ضحا،
�إل��ى لغتهم ،بل اختلفوا اختال ًفا
ً
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وت�����ض��ارب��ت م��ق��ت� َ�رح��ات��ه��م ف��ي ه���ذا الإط���ار
على نحو ما �سنرى .فهذا عبد اهلل محمد
ال��غ��ذام��ي��� ،ص��اح� ُ�ب �أول درا���س��ة ف��ي نقدنا
المعا�صر حاولت توظيف هذا الإج��راء في
ق��راءة ال�شعر العربي( ،((2كما يقول يو�سف
(((2
كثيرا قبل �أن يقترح
وغ��ل��ي�����س��ي  ،ت���ر ّدد ً
ترجمة ه��ذا المفهوم بـ"الت�شريحية"؛ �إذ
تر ُت في تعريب هذا الم�صطلح
يقولْ :
"اح ْ
تعر�ض له من قبلُ
ولم �أ َر �أح� ً�دا من العرب َّ
حد اطالعي) ،وفكّرت له بكلمات مثل
(على ّ
وجدتهما يحمالن
الفك)،
(النق�ضّ /
ْ
ولكن ْ
دالالت �سلبية ُت�سيء �إلى الفكرة ،ثم فكّرت
با�ستخدام كلمة (التحليلية) م��ن م�صدر
(حلّ )؛ � ْأي نق�ض ،ولكنني َخ�شيت �أن تلتب�س
َ
مع (حلّل)؛ � ْأي در�س بتف�صيل .وا�ستقر ر�أيي
�أخ��ي� ً�را على كلمة (الت�شريحية �أو ت�شريح
تفكيك
الن�ص) .والمق�صود بهذا االتجاه هو
ُ
الن�ص من �أج��ل �إع��ادة بنائه ،وه��ذه و�سيلة
تفتح المجال للإبداع ِ
القرائي كي يتفاعل
الم�صطلح
مع الن�ص ((2("...وقد ا�ستعمل
َ
عي َنه في درا�سته الثانية المو�سومة بـ"ت�شريح
ْ
(((2
ن�صو�صا �شعرية
الن�ص"  ،التي قا َرب فيها
ً
معا�صرة بركوب المنهج الت�شريحي ،وفي
غيرها من درا�ساته و�أبحاثه في مجال النقد
الأدبي.
المالحظ �أن �أكثر دارِ ِ�سينا ُي�ؤْ ِثرون
ولكن
َ
ترجمة مفهوم الت�شريحية بم�صطلح �آخر
�أ� ْ��ش� َ�ي��ع م��ن ال�سابق ال��ذي ر َّوج ل��ه الغذامي
وا�ستقر عليه ،هو لفظ "التفكيكية" الذي َع َّده
الم�ستقر ال�شائع
عزت محمد جاد "المقابل
ّ
(((2
الذي لم يختلف عليه �إال "الت�شريحية"".
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والحق �أن ثمة م�صطلحات �أخرى ،غير هذا
الأخير ،اق ُترِ َحت للمفهوم المذكور ،وكانت
مختلفة عن التفكيكية ،خال ًفا لما زعمه جاد،
�سنو�ضح الح ًقا .وممن ا�ستخدم
على نحو ما
ِّ
م�صطلح "التفكيكية" ن��ذك��ر ،على �سبيل
أحد
المثال فقط� ،أ�سامة الحاج في تعريبه � َ
كتب بيير زيما ( ،((2()P. V. Zimaو�صالح
بع�ضهم هذا الم�صطلح
ف�ضل( ...((2وا�ستعمل ُ
غير من�سوب (تفكيك) ،مثلما فعل جابر
كتاب رامان �سلدن حول
ع�صفور في ترجمته َ
(((2
وقرنه �آخرون
النظرية الأدبية المعا�صرة َ ،
بمو�صوفه الذي يتبادر �إلى �أذهاننا ل َّما نطلق
هذا الم�صطلح ،ونق�صد هنا عبارة "المنهج
التفكيكي"؛ وه��ي ال�شائعة بين الدرا�سين
اليوم.
واق��ت��رح ���ش��ك��ري ع��زي��ز م��ا���ض��ي ترجمة
م�����ص��ط��ل��ح " "Déconstructionبلفظ
"الالبناء"( ،((2وع��اب��د خ���زن���دار بلفظة
"النق�ض"( ،((2وال�سعيد بوطاجين بتعبير
"اله ْدبناء"( ،((3وعبد الوهاب
منحوت هو َ
تقدم؛
بمفردة غريبة عن كل ما َّ
الم�سيري ُ
هي "ال ِ
وغيرهم بم�صطلحات
إنزالق ّية"(،((3
ُ
ع�شرة ،ح�سبما ذكر وغلي�سي(.((3
�أخرى بلغت َ
ِ
أخيرا �إلى
وقد اهتدى عبد الملك مرتا�ض � ً
� ّأن �أ ْن�سب م�صطلح عربي يمكن ا�ستخدامه؛
ال لذلك اللفظ الأج��ن��ب��ي ،هو
ليكون مقاب ً
"التقوي�ض" �أو "التقوي�ضية" ،ال الت�شريح وال
التفكيك وال غيرهما من الم�صطلحات مما
ذكرنا �آن ًفا �أو مما لم نذكر؛ بحيث يقول:
الحداثيين
"لقد �شاع لدى النقاد العرب َ
ا�ستعمال م�صطلح "التفكيك" ،وال ْأ�ش َيع من

جهود عبد
الملك
مرتا�ض في
ترجمة
الم�صطلح
الل�ساني
وال�سيميائي

مقـــاالت

ذلك م�صطلح "التفكيكية"؛ وهو م�صطلح
من ال�صعب �أن نوافق عليه؛ لأن��ه ال ي�ستند
في �أ�صل اال�ستعمال �إل��ى �أي عالقة داللية
مما َيو ّدون ...من �أجل ذلك نقترح ا�ستعمال
ال للم�صطلحين
م�صطلح "التقوي�ض" مقاب ً
الإنجليزي والفرن�سي (Deconstruction -
 ،)Déconstructionع��و�ً��ض��ا ع��ن م�صطلح
"التفكيك" الذي بد�أ ي�شيع بين النقاد العرب؛
لأنه ال ي�ستطيع �أن يحتمل ،وال �أحد ي�ستطيع
�أن يجعله يحتمل ،داللة الم�صطلح الأجنبي
من الوجهة المعرفية(".((3وكان مرتا�ض ،في
ٍ
درا���س� ٍ
�سابقة ل��ه ،ي�ساير جمهور النقاد
�ات
أجنبي
العرب في ترجمته ذلك الم�صطلح ال َّ
الوافد بـ"التفكيكية" ،على نحو ما نقر�أ في
العناوين الفرعية لكُتبه الآتية:

مرتا�ضا ا�ستعمل م�صطلح "الت�شريحية"
�إن
ً
ي�ستقر على اال�صطالح الذي يزعم
قبل �أن
ّ
�أن��ه مقترِ ُحه ووا�ض ُعه في نقدنا المعا�صر.
نف�سه ب ��أن��ه ا�صطنع
وق���د ���ص��رح م��رت��ا���ض ُ
ذاك الم�صطلح في بداية م�ساره الحياتي
ال��ن��ق��دي( ،((3قبل �أن ينتقل �إل��ى م�صطلحه
متم�سكًا ب��ه ،ولكنه لم يكن
ال��ذي ما ي��زال
ِّ
يريد به ما يق�صد به في النقد الغربي ،وال ما
ق�صده الغذامي بـ"الت�شريح" الن�صي .يقول:
ا�ستعملت
"يرى بع�ض الأ���ص��دق��اء(� ((3أنني
ُ
الت�شريحية �أوالً ،قبل �أن �أ�صطنع م�صطلح
غير ذلك؛ فقد كنت
"التقوي�ضية" .والحق ُ
�أري��د بت�شريح الن�ص �إل��ى ما ي��راد بت�شريح
ال مجهر ًيا
الجثة في الطب؛ �أي تحليله تحلي ً
دقي ًقا .ذاك ما كان في ذهني �أو ًال(".((3

٭	�ألف ليلة وليلة (تحليل �سيميائي تفكيكي
"حمال بغداد")  -ط1989 ،1.م/
لحكاية ّ
ط1993 ،2.م.

تتبع يو�سف وغلي�سي؛ �أح� ُ�د تالميذ
وق��د َّ
تو�سعوا في درا�سة
مرتا�ض النابِهين الذين َّ
ُن��ق��ود مرتا�ض ،كتابات �أ���س��ت��اذه ،ليخلُ�ص
الفي َ�صل بين
�إل��ى �أن �سنة 1995م كانت ْ
م�صطلحه الذي ينت�صر
ا�ستعمال مرتا�ض
َ
الم�صطلح ْين اللذين
له ،وبين الم�صطلح �أو
َ
قبلُ  .والذي ِ
يلفت انتباهنا،
َ
ا�ستخدمهما فيما ْ
هنا� ،أن ه��ذه ال�سنة نف�سها عرفت �صدور
كتاب في م�شرق الوطن العربي ،هو "دليل
الناقد الأدب���ي� :إ���ض��اءة لأكثر من خم�سين
ترجم فيه
وم�صطلحا نقد ًيا
تيا ًرا
ً
معا�صرا"َ ،
ً
�صاحباه الـ "" "Deconstructionبالتقوي�ض"،
ي�صرح
ي�صرحا ه��م��ا ،ودون �أن
دون �أن
ّ
ّ
بح�صول �أي ت�أثر وت�أثير �أو اطالع
مرتا�ض ُ
مقترح الآخر ،وذكرا �أنه
�أحد الطرفين على َ
"الم�صطلح الذي �أطلقه الفيل�سوف الفرن�سي
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٭	�أ-ي (درا�سة �سيميائية تفكيكية لق�صيدة
"�أين ليالي؟" لمحمد العيد) 1992 -م.
٭ تحليل الخطاب ال�سردي (معالجة تفكيكية
�سيمائية مر َّكبة لرواية "زقاق المدق") -
1995م.
وا���س��ت��خ��دم ك��ذل��ك ل��ف��ظ "الت�شريحية"
و"الت�شريح" ف��ي ع��دد م��ن كتاباته؛ مثلما
نلفي ف��ي ع��ن��وان ك��ت��اب��ه الأول ع��ن �إح���دى
ق�صائد ال�����ش��اع��ر اليمني المعا�صر عبد
ن�صه "بنية الخطاب
العزيز المقالح ،والذي ُّ
ال�شعري :درا�سة ت�شريحية لق�صيدة "�أ�شجان
يمانية"" .ولعل هذا ما جعل الدار�سين يقولون

المعا�صر جاك دريدا على القراءة النقدية
(المزدوجة) التي ا ّتبعها في مهاجمته الفكر
الغربي الماورائي منذ بداية هذا الفكر حتى
يومنا هذا( ".((3و� ْأر َدفا قائل َْين" :وقد حاول
بع�ضهم نقل هذا الم�صطلح �إلى العربية تحت
م�سمى "التفكيك" ،لكن مثل هذه الترجمة ال
ّ
تقترب من مفهوم دريدا ،حالُها في هذا حال
م�صطلح "التقوي�ض" ،على �أن "التقوي�ض"
�أقرب من "التفكيك" �إلى مفهوم دريدا(".((3
ومنِ الم�أخوذ منه؟! �أم �إن
ُترى َمنِ ال ِآخذ؟! َ
ال�صدفة هي التي َف َعلت ِف ْعلها في هذا الإطار!
ّ
وال��ح��ق �أن م�صطلح "التقوي�ض" (�أو
"التقوي�ضية") عرف طريقه �إلى نقدنا قبل
�أوا�سط الت�سعينيات ،و�أن الناقد ال�سعودي
أول
�سعد عبد الرحمن البازعي قد يكون � َ
ُم ْ�س ِ
ف�ضل � ْأن
تعمليه ،و� ْإن ك��ان ه��و نف�سه ّ
ُي�ساير جمهور نقادنا في ا�ستخدام م�صطلح
"التفكيك" .يقول في ٍ
تحيزات
بحث له حول ُّ
النقد الأدب���ي ف��ي ال��غ��رب ،ك��ان ق��د ن�شره،
��ادئ الأم���ر ،ف��ي "المجلة العربية للعلوم
ب� َ
الإن�سانية" (جامعة الكويت) ،عام 1989م:
المفتر�ض هنا �أن عبارة "تفكيك" هي
"من ُ
المقابل الدقيق لكلمة "،"Deconstruction
ولكنها لي�ست كذلك .فبما �أن الكلمة الأجنبية
هدمه De–Construction
تعني نق�ض البناء �أو ْ
(�أي الالّبنائية) ،فلعل عبارة "التقوي�ضية"
�سن�ستمر م��ع ذل��ك في
أدق ،ولكننا
ه��ي ال ّ
ّ
ا�ستخدام عبارة "تفكيك" ل�شُ يوعها ،على
� ْأن ي��ف��ه��م ال��م��ق�����ص��ود اال���ص��ط�لاح��ي بها،
و�سندرك �أهمية تحديد التفكيك ب�أنه النق�ض
حين ندرك �أن العبارة تعود �إلى "العدمية"
 Nihilismبالمفهوم ال��ذي و�ضعه فريدريك
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نيت�شه(".((3ومراعا ًة ل��ذي��وع الم�صطلح
ِ
م�ستعملي
تقبله من لدن
و�ألفته،
ً
وحر�صا على ُّ
اللغة ،رف�ض بع�ضهم المقابل العربي لمفهوم
يتع�صب له مرتا�ض ،مع �أنه
التفكيكية الذي
َّ
قبالً.
كان م�سبوقًا �إل��ى اقتراحه؛ كما ّبي ّنا ْ
يقول �أحد باح ِثينا المعا�صرين" :لأن النقد
يقوم على اللغة ،فاالهتمام بها ،والت�أنق في
ا�ستعمالها من غير � ْإ�س ٍ
يقرب
فاف �أو ابتذالّ ،
القارئ منها �أكثر ،ويخلق بينه وبينها �ألفة
تخير اللفظ المنا�سب
ومحبة؛ لذلك ينبغي ُّ
للم�صطلح .فال ُيعقل -مثالً� -أن نتخلّى عن
"التفكيكية" -كما فعل عبد المالك مرتا�ض-
ونتعلّق بـ"التقوي�ضية"(".((4
ً
ثالثا :ترجمة م�صطلح "."Signe

الم ْ�سهِ ب) عن
الم ْ�س َهب (ال ُ
بعد حديثنا ُ
تعامل نقادنا المعا�صرين ،ومنهم
كيفية
ُ
م��رت��ا���ض ،م��ع الم�صطلح الأج��ن��ب��ي ال��واف��د
المت�صل ببع�ض التيارات النقدية والمناهج
القرائية ،ال ب�أ�س �أن نقف وقفات عند بع�ض
م�صطلحات تيار نقدي �أو منهج قرائي �آخر،
ع��رف انت�شا ًرا وا�س ًعا في ال��دي��ار الغربية،
وامتد �إل��ى بِيئات ثقافية �أخ��رى  -ك��الأدب
ّ
ف�سجل فيها ح�ضو ًرا
العربي المعا�صر -
ّ
ق��و ًي��ا ف��ي وق��ت م�ضى ،ونق�صد هنا بع�ض
ا�صطالحات ال�سيميائيات .و ْل َتكُن البداية
بم�صطلح "."Signe
ي��ت��ب� ّو�أ ه��ذا الم�صطلح مكانة �أ�سا�سية
في ال�سيميولوجيا ال�سو�سيرية التي تجعل
دال
العالمة اللغوية ثنائية الطابع
قوامها ّ
ُ
وم���دل���ول ،وف���ي ال�سيميوطيقا البير�سية
قوامها ممثل
التي تجعلها ثالثية الطابع
ُ
نلحظُ ه �أن
ومو�ضوع وم����ؤ ّول؛ ولكن ال��ذي َ

جهود عبد
الملك
مرتا�ض في
ترجمة
الم�صطلح
الل�ساني
وال�سيميائي

�ض له(".((4
فتمح َ
�إلى المعنى المادي َّ

ال��ع��رب حين ج���اءوا �إل���ى ه��ذا الم�صطلح
محاوِلين نقل مفهومه �إل��ى لغتهم "حاروا
فترج َمه
وماروا ،والتب�س عليهم الأمر"(((4؛
َ
أكثرهم بم�صطلح "العالمة"( ،((4و�آخرون
� ُ
بـ"الدليل"؛ كما ل��دى �أن��ور المرتجي(،((4
وعبد القادر الفا�سي الفهري( ،((4وح ّنون
مبارك( .((4وترجمه �أكثر الدار�سين العرب
المعا�صرين بمقابِلين �أو �أكثر؛ مثلما نجد
لدى عبد ال�سالم الم�سدي الذي تتر َّد ُد في
كتاباته �سبعة مقابِالت عربية لم�صطلح
" ،"Signeكما ذكر موالي علي بوخاتم(،((4
مرتا�ضا �آ َث� َ�ر ترجمة هذا الم�صطلح
ولكن
ً
ّ
بـ"ال�سمة" ،لعدة �أ�سباب؛ �أهمها:

مقـــاالت

على حين �أن ا�صطالح "الدليل" ،في نظر
وم َح ِّير
"م ْزعج �إل��ى حد الإي��ذاءُ ،
مرتا�ضُ ،
�إل��ى درج��ة ال�ضالل ،ولعله �أن يكون �ضر ًبا
والت�س ُّرع ف��ي ا�ستعمال
م��ن ���ض��روب العبث
َ
الم�صطلح النقدي( ".((4وع��ل��او ًة على
المقترح ،وقربه من �أ�صله
دق��ة م�صطلحه
َ
الأج��ن��ب��ي نُطق ًيا ،وت� َ�ج��ذر ج���ذره ف��ي لغتنا
كذلك ،ف ��إن ترجمة " "Signeبـ"ال�سمة"،
ح�سب مرتا�ض�" ،ستحلّ لنا م�شكلة �أخ��راة
من م�شاكل الم�صطلح ،وه��ي �أن العالمة،
ٍ
�ستتمح�ض لمفهوم ".((4(""Marque
حينئذ،
ّ
�صرح ب ��أن ه��ذه الم�شكلة �صاد َف ْته لما
وق��د َّ
�أ ْق� َ��دم على ترجمة مقالٍ ح��ول �سيميوطيقا
م�صطلحا
�شارل �ساندر�س بير�س ،ورد فيه
ً
" "La Marqueو" "Le signeم ًعا .وبعد َت َر ٍّو
وط��ول تفكير ،اه��ت��دى �إل��ى ترجمة �أولهما
"بالعالمة" ،والثاني بـ"ال�سمة"(.((5

"� -1أن "العالمة" ا�س ُت ْع ِملت في الفكر
ال��ن��ح��وي ال��ع��رب��ي بمعنى الح��ق��ة تلحق
ا�سما من الأ�سماء،
فع ً
ال من الأفعال� ،أو ً
في�ستحيل من حال �إل��ى ح��ال ،وا�صطنا ُع
ذل���ك الم�صطلح ال��ن��ح��وي ال��ق��دي��م في
المفاهيم ال�سيمائية قد َيزيد هذا الأمر
والتبا�سا.
ا�ضطرا ًبا
ً
 -2وال�سبب الثاني �أن ا�صطناع م�صطلح
"ال�سمة" يبدو �أدنى ما يكون �إلى ما يطلق
عليه ال�سيمائيون الغربيون ( )Signeمن
م�صطلح "العالمة" الذي ربما ان�صرف

وم��ن المعلوم �أن ال�سمة /العالمة في
الحقل ال�سيميائي ،وال�سيما في �سيميوطيقا
بير�س� ،أنوا ٌع ت�سعة ،تتو ّزع على ثالثة محاور
ثالثية ،وتنتظم َوف��ق �شبكة من العالقات،
يجمعها الجدول الآتي(:((5

الأولـية

الثانـوية

الثالثـية

الثالثـية التـقابلية للممثل

العالمة الو�صفية

العالمة الفردية

العالمة ال ُعرفية

الثالثية التقابلية للمو�ضوع

الأيقـونة

القــرينة

الرمــز

الثالثـية التقابلية للمـ�ؤول

ِ
الف ْـدليل

العالمة الإخبارية

الـبرهان
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رابعًا :ترجمة م�صطلح "."Icône

الم ْح َدثون اختال ًفا
دار�سون����ا ُ
لق����د اختلف ُ
العالَمية
كبيرا في نقل مفاهي����م هذه الأنواع َ
ً
الت�سعة �إلى العربية ،مثلما اختلفوا في ترجمة
�أكثر الم�صطلح����ات ال�سيميائية ذات المن�ش�أ
بال�ضرب
الغربي .و�سنكتفي من هذه الأ�صناف
ْ
يعبر عنه بـ"ّ � ."Icôneإن �أكثر
َ
العالَم����ي الذي َّ
ِ
يف�ضل����ون ْتعري����ب ه����ذا الم�صطل����ح
باح ِثين����ا ّ
بلفظ����ة "� ْأيقون����ة" ،م����ن منطلق �أن����ه "مقبول
م����ن زمن طويل في العربية ،وال داعي لإيجاد
(((5
يك�سر �أوله (�إيقونة)؛
ترجمة له"  ،وبع�ضهم ّ
(((5
ياءه
كعادل الفاخ����وري  ،وبع�ضهم َيحذف َ
(�إقونة)؛ كب�س����ام بركة( ،((5وبع�ضهم يحذف
عالمة ت�أنيث����ه ،ويفتح �أوله (� ْأيقون)؛ كمحمد
الماگري( ،((5وبع�ضهم يك�سر �أوله (�إيقون)؛
كمحم����د مفت����اح( ،((5ويقابل �آخ����رون مفهوم
ِ
بمكافئات لغوية عربية �أخرى؛ منها
الأيقون����ة
"ال�سمة" و"العالم����ة"!( ،((5و"ال�صورة"(،((5
و"الت�صوي����ر" (ال�شع����ري)( ،((5و"الرم����ز
و"المماثلة"(،((6
المع ِّبر"( ،((6و"المثل"(،((6
ُ
و"المثيلة"( ،((6و"ال ْأمثولة"(.((6
وم��ن ج��ذر المقابِالت الأرب��ع��ة الأخيرة،
"المما ِثل"؛ ليكون
�صاغ مرتا�ض م�صطلح
ُ
ِ
مكافئه العربي الذي يقترحه ترجم ًة لمفهوم
الأيقونة .يقول" :نحن الآن ن�صطنع م�صطلح
"مماثل" ترجم ًة للم�صطلح الغربي الذي
ُ
أول الأمر ،تحت م�صطلح
ُت ْرجم �إلى العربيةَ � ،
"�إقونة" ،وهو ال يعني �شيئًا في داللة اللغة
العربية ،وق��د �أ َّن��ى ْتعريبه .وق��د ِجئنا نحن
ذلك( ."((6والحق �أن الذي جاءه مرتا�ض
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تعريب بالمفهوم الدقيق ال�شائع
ترجم ٌة ال
ٌ
ويعرف
له في حقل الدرا�سة الم�صطلحيةّ .
"المماثل" ب�أنه "�سمة حا�ضرة دالة
الناقد ُ
على �سمة غائبة .فال�صورة الحا�ضرة لل�سمة
�إذن ُتما ِثل ال�صورة الغائبة لل�سمة؛ فهي �إذن
وي�سمي ال�صورة
مما ِثلة لها ال م�شابِهة"(.((6
ّ
الأولى
بـ"المماثَل
بـ"المما ِثل"( ،((6والثانية
ُ
ُ
(((6
المقترح
له"  .وا���ش��ت��ق م��ن م�صطلحه
َ
"مما ِثلية"( .((6وال منا�ص من
ال�صفة ،فقال ُ
مرتا�ضا ،قبل ا�ستقراره على
�أن ن�شير �إلى �أن
ً
عرب مفهوم الأيقونة؛
هذا الم�صطلح ،كان ُي ِّ
فير ُ�سمه
مثلما يفعل �أغلب الدار�سين العربْ ،
بال�صورة التي ر� ْأيناها �ساب ًقا لدى ب�سام بركة
(الإق��ون��ة)؛ كما في العنوان الفرعي الأول
في الم�ستوى الخام�س ،من كتابه "�شعرية
الق�صيدة" ،الذي �أ ْف َر َده لقراءة ن�ص المقالح
"�أ�شجان يمنية" قراءة �سيميائية مر َّكبة.
و�صاغ من ه��ذه اللفظة �صيغة �أخ���رى ،هي
"الأيقونية" ،التي يريد بها "كل �أثر متروك
على ���ش��يء �آخ���ر ،بق�صد �أو ب���دون ق�صد؛
كانعكا�س وجه في �صفحة عين ماء �أو �أثر
ق��دم ف��وق رم��ل �أو ثلج �أو ظهور ج�سم على
ٍ
ل�شخ�ص نعرفه
مر�آة كبيرة �أو وجود �صورة
(((7
جرا"...
�أو ال نعرفه م��ن ق��ب��ل ،وه��ل��م ًّ
وو�صفها ،ف��ي مو�ضع �آخ���ر ،بـ"النظرية"،
فرعا من ال�سيميائيات( ،((7وا�شتق
وع َّدها ً
َ
م�صطلحا �آخر هو
من م�صطلح "الأيقونة"
ً
"ليزدوج مع "الت�شاكل"
"التقا ُين" ،وذلك َ
و"التباين" من وجهة ،ثم لمحاولة �إعطاء
دالل��ة جديدة لهذا الم�صطلح ال�سيميائي؛
بحيث ال تكون الأيقونية مجرد �شيء له قابلية

جهود عبد
الملك
مرتا�ض في
ترجمة
الم�صطلح
الل�ساني
وال�سيميائي

مقـــاالت

�شيء
اال�ستقبال والخ�ضوع فقط ،و�إنما هي
ٌ
والتخا�صب عبر
التفاعل والتقا ُين
له قابلية
ُ
ُ
الخطاب الأدبي بعامة ،وال�شعري بخا�صة ،مع
العنا�صر ال�سيميائية الأخرى(".((7ويبدو �أن
ي�ست�ش ِعر �ضرورة
مرتا�ضا ،منذ 1994م ،بد�أ
ْ
ً
ترجمة م�صطلح " ،"Icôneبدل االقت�صار
على مجرد تعريبه بلفظ ال يفيد �شيئًا ُيذكر
ب�صورته اللفظية .يقول عن هذا الم�صطلح:
"كان هذا الم�صطلح دين ًيا ،م�سيح ًيا� ،أ�صالً،
ثم نُقل �إل��ى ه��ذا المعنى ال�سيميائي الذي
ال�ش َبهية
َيعني ،في � ْأب�سط ما يعني ،العالقة ّ
بع�ض ما
مع العالم الخارجي .و�إذا � ْأم� ُ��ره ُ
ذكرنا؛ �أ َف� َل� ْ�م َي����أْنِ لنا �أن نقترح له ترجمة
عربية ت ْنف�ض عنه هذه ال ُع ْج َمة التي ظل ي�شكو
منها في الكتابات العربية المعا�صرة؟ �إننا
ب�صدد التفكير في م�صطلح الئق ،و ْل َيكُن على
والمالحظ
"المما ِثل""(.((7
َ
�سبيل االق ِتراحُ :
�أن تح ُّوله من الم�صطلح الأول (الإقونة) �إلى
وح ِذ ًرا؛ لذا،
الثاني (المماثل) كان تدريج ًيا َ
ر� ْأيناه  -في �أول الأمر ُ -يورد الم�صطلح الذي
يقترحه مقرونًا بمقابله الفرن�سي ،و�أحيانًا
(((7
أخيرا
بمرادفه ُ
عرب  ،قبل �أن ي�ستقر � ً
الم َّ
تر ِجم في كتاباته التالية.
على م�صطلحه ُ
الم ْ
خام�سً ا :ترجمة م�صطلح "."Sémiose

وم���ن م�صطلحات ال�سيميائيات التي
َ�ش ِ
غلت الدار�سين واللغويين الغربيين والعرب
على حد �سواء ،واجتهد مرتا�ض في اقتراح
ترجمة عربية لها ،م�صطلح �إ�شكالي له �صلة
باالثنين ال�سابقين؛ �إنه الـ "� "Sémiosisأو الـ
" ،"Sémioseالذي يبدو � ْأ�ش َبه بـ"العنكبوت
ال��ذي يت َو َّ�سط �شبكة العالقات بين ثالثة

عنا�صر (في فل�سفة بير�س التثليثية) ،هي:
"العالمة �أو الممثل" (،)Representamen
و"المو�ضوع" ( )Objetال��ذي تحيل عليه،
وم�ؤ ّولها ( ((7( "…)Iinterprétantويحدده
ج��ي��رار دو ل���ودال ( )G. De Ledalleب�أنه
"حركة �أو �سيرورة تفتر�ض ت�شا ُرك ثالثة
عنا�صر ه��ي ال��ع�لام��ة ال��م��م��ث��ل ،وال��ع�لام��ة
المو�ضوع ،والعالمة الم�ؤول .وهذه الحركة
المتداخلة بين ه��ذه العنا�صر ال��ث�لاث��ة ال
خت�صر في
يمكن ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال �أن ُت َ
عالقات زوجية"(.((7
�إن الدار�سين العرب المعا�صرين حاروا
في ترجمة هذا الم�صطلح ال�سيميائي �إلى
التخبط في
العربية؛ لذا �أل َف ْيناهم كثيري
ُّ
ه��ذا الم�ضمار؛ الأم� ُ��ر ال��ذي َح��دا �أكثرهم
بتعريبه �أو �إ ْدخاله �إلى العربية
على االكتفاء ْ
تحوير في بنيته
ان�سجاما
ً
دون �إج���راء �أي ْ
مع نظام العربية ال�صوتي وال�صرفي .فمن
ِ
العامدين �إل��ى ْتعريبه ،وه��م ُك � ْث� ٌ�ر ،نذكر،
مثالً ،عبد ال�سالم بنعبد العالي( ،((7ومن
ِ
العامدين �إلى �إ ْدخاله ،وهم �أق� ُّل ع��د ًدا من
ال��م��ت��ق� ِّ�دم��ي��ن ،ن��ذك��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن بوعلي
اقترح له م�صطلح "ال�سيميوز"(،((7
ال��ذي َ
و�سعيد علو�ش الذي نقله �إلى العربية تحت
م�صطلح "�سيميوزي�س"( .((7وقا َبله �أن��ور
(((8
المرتجي بعبارة "كل ما هو �سيميائي"
طو ًرا ،و�أثبته ،طو ًرا ثان ًيا ،ب� ْأح ُرفه الالتينية
فقط (َ )Sémiosisل� ّ�م��ا � ْأع��ي��اه البحث عن
ّ
مقابل عربي �أ ْن�سب �أو ُم ِ
نا�سب ،على الأقل،
ل��م��ف��ه��وم��ه( .((8واق��ت��رح ال��ن��اق��د ال��ج��زائ��ري
ح�سين خمري ترجمة هذا المفهوم بتعبير
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َو� ْ��ص��ف��ي ،ه��و "الوظيفة ال�سيميائية"(((8؛
ت�س ّمي ذاك المفهوم بقدر ما
وهي �صيغة ال َ
ت�شير �إل��ى وظيفته �أو تعرف ب��ه ،ويبدو �أن
تعبيره ه��ذا م��ن معجم
الناقد ق��د ا�ستقى
َ
غريما�ص وكورتي�س الم�شهور ،الذي را َدف
بين الـ " "Sémiosisو"الوظيفة ال�سيميائية"
وجعلهما بمثابة �أم��ر
(،)F. sémiotique
َ
ت�شيد العالقة
واحد يحيل على "العملية التي ّ
االفترا�ضية المتبا َدلة بين �شكل التعبير
و�شكل المحتوى با�صطالحات هلم�سليف،
�أو بين ال���دال وال��م��دل��ول با�صطالحات دو
ويترجم مفهوم ال�سيميوز،
�سو�سير"(.((8
َ
عرب ًيا" ،بالت�أ�شير"( ،((8و"بعمل الإ�شارة"(،((8
وبم�صطلحات �أخرى غيرهما.
وبخ�صو�ص م��رت��ا���ض ،ف ��إن��ه ل��م َي ْ�سلَم
كذلك من ال��وق��وع في ال� َ�ح� ْ�ي��رة ،وه��و ُيقابل
وجدناه في �أول
هذا المفهوم الأجنبي؛ لذا ْ
بتعريبه ُمقتف ًيا
ات�صال له بهذا الأخير يكتفي ْ
أثر ُجلّ َمن �سبقه ،ولكنه خالفهم ب� ْإ�سقاطه
� َ
ياء ِي الكلمة ِ
(�س ْم ُيوزة)(((8؛ لأنه لم
�إحدى َ
ي� َ�ر ف��ائ��دة ف��ي م� ِّ�د ال��ح��رف الأول م��ا دام��ت
كَ ْ�سرته ُم ْغ ِني ًة عن الياء .وفي مرحلة ثانية
المع َّربة مقرون ًة
ألفيناه يذكر هذه الكلمة َ
� ْ
بالم�صطلح الذي يقترحه ترجم ًة لمفهومها،
"الموا�سم" .يقول" :لي�س الن�ص ،في
وهو ُ
النهاية� ،إال �شبكة العالقات القائمة على تبادل
ال�سمات الب�سيطة :المواقع ،والتي ُتف�ضي �إلى
ن�شوء ُمثول ال�سمات المركبة التي تف�ضي
�إل��ى ُمثول الملفوظات �أو المنطوقات التي
"م ِ
هي ،في حقيقتهاِ ،
وا�سم"
"�س ْميوزة" �أو ُ
(ب�ضم الميم الأول����ى ،وه��و م��ن ترجمتنا
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ال�شخ�صية لم�صطلح "�سميوزة" )...ين�ش�أ
عن ال�سيمائية التي هي �إج��راء متحكِّ م في
هذه العنا�صر على ٍ
غاية من ال�صرامة"(.((8
مرتا�ضا ،بعد طول
وفي مرحلة ثالثة ر�أينا
ً
تفكر وتنقيب عن المقابل العربي الأ ْن َ�سب
لمفهوم ال�سيميوز ،ي�ستقر على م�صطلح
"الم َو ِ
وحده دون
ويع ِمد �إلى كتابته َ
ُ
ا�سم"ْ ،
بم ِ
الم َع ّرب .وقد
راد ِفه الفرن�سي �أو ُ
�أن ُي ْر ِفقه ُ
ت��أ ّت��ى له ذل��ك "بعد ق��راءة كتاب "ال�سمة"
( )Le signe, Labor, Bruxelle,1988لأمبرتو
تبدى له �أن لفظة
�إكو ( ،)U. Ecoوبعد �أن َّ
"ال�سميوزة" ال تعني �شيئًا في اللغة العربية
غير ال ُق ُ�صور عن �إيجاد مقابل عربي يكون
له الحد الأدنى من العالقة بالمعنى الأ�صلي
الم�ستع َمل في اللغة ال�سيمائية الغربية(.((8
ْ
مقتر َحه ذاك بما يدل
"وقد علَّل مرتا�ض
َ
على �أنه كان واع ًيا ومدركًا �أبعا َد م�صطلحه،
الذي ُي ْعزى �إليه الف�ضل في �إ ْتحاف العربية
يلق
ب��ه� ،إل��ى جانب م�صطلحات �أخ��رى لم َ
أكثرها الرواج الذي كان ينتظره منها!؛ �إذ
� ُ
"الم ِ
وا�سم" على �أ�سا�س
يقول" :لقد
اقترحنا ُ
ْ
الب ْل َو َرة
�أنه مفهوم قادر على الم�شاركة ،بل َ
والربط بين هذه الأط��راف الثالثة( ((8التي
وا�شتق من
تك ِّون هذا النظام ال�سيمائي"(.((9
َّ
وا�سم" -
م�صطلحه َ
الم ْعني هنا لفظ "ال ّت ُ
على زنة "التفاعل" التي تفيد غال ًبا معنى
الم�شاركة ،كما يقرر ذلك علماء ال�صرف
 ق��ا���ص� ً�دا ب��ه "�شبكة ال��ع�لاق��ات الرابطةمظهرا ،وال�سيمائيات
بين ال�سمة بو�صفها
ً
إجراء(".((9
بو�صفها � ً
بعد كل هذا الت�ضا ُرب واالختالف الحا�صل
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بين الدار�سين ال��ع��رب المعا�صرين ،وهم
بعي ِنه ،وانق�سامهم
يواجهون
ً
م�صطلحا �أجنب ًيا ْ
ِ
ومترجم له ،يقول يو�سف وغلي�سي
معرب
بين ِّ
ال ومجي ًبا في الآن ِنف�سه�" :أال َي ْدعونا
مت�سائ ً
كل ذلك �إلى �إحياء م�صطلح تراثي �آخر ،قد
يليق بهذه "ال�سميوزة" ،وهو "ال ّت ْ�سويم" الذي
قديما ل ُيط ِلقه على
اقترحه حازم القرطاج ّني ً
العملية التي يقوم بها ال�شاعر القديم حين
يت َف َّنن في االنتقال من حال �إل��ى حال ومن
مق�صد �إلى مق�صد �أو من مو�ضوع �إلى �آخر
داخل الق�صيدة الواحدة ،لكنه َي�صطنع براعة
خا�صة في كل مقطعَ ،ت ِ�شي باالنتقال و ُت ْع ِلم
ٍ
تخل�ص ،ر�أف� ًة بالنفو�س المتلقية...
بح ْ�سن
ُ
وتغير �أحوالها �أو
ك�أن الق�صيدة هنا "ممثل"ّ ،
تعدد الأغرا�ض التي تلتئم �ضمنها "مو�ضوع"،
ون�شاط النفو�س المتلقية لها كنلها "م�ؤول"،
والعملية التي يقوم بها ال�شاعر للربط بين
"ت�سويم("."((9
هذه الأطراف كلها ْ
�ساد�سً ا :ترجمة م�صطلح "."Intertextualité

ومن المفاهيم ال�سيميائية الأخ��رى التي
الحداثية
تتواتر في كتابات مرتا�ض ،وال�سيما َ
منها ،وال��ت��ي اجتهد ،ك��ع��ادت��ه ،ف��ي اقتراح
مقابالت عربية لها ت�ستوعب داللتها ،نجد
"التنا�ص" ال��ذي �أثير حوله نقا�ش
مفهوم
ّ
م�ستفي�ض ،وهو "نقا�ش نقدي قديم وجديد
ٌ
ٍ
اختالف في الر�ؤية والخلفيات
في �آنٍ  ،مع
التنا�صية التي
المنطَ لَق منها والأ���ش��ك��ال
ّ
تم التركيز عليها( ".((9و َيرجع الف�ضل في
والتمكين له في النقد
بلورة هذا المفهوم،
ْ
الغربي� ،إلى جوليا كري�ستيفا (،)J. Kristeva
من خ�لال �أبحاثها المكتوبة ما بين 1966

مجلتي "تيل كيل"
و ،1967والمن�شورة في
ْ
( )Tel Quelو"كريتيك" (،)Critique
ٍ
جملة من كتبها التي �صدرت
والم َ�ض َّمنة في
ُ
الح ًقا؛ وعلى ر�أ�سها كتاباها "�سيميوتيك"،
و"ن�ص الرواية" .وقد ربطته بـ"الإنتاجية
تجلِّيات التعالق
الن�صية" ،و َو َ�س َمت به �أحد َ
بين الن�صو�ص .فهو "مرتبط عندها بالن�ص
المولِّد الذي يهتم بالكيفية التي يتم بها توالُد
وخلقها َوفق عمل ُم َْن َبنٍ على بناء
الن�صو�ص َ
(((9
غيرها؛
�سابق �أو َّ
م�سبق ".وتناوله �آخرون ُ
ك��ج��ي��رار جينيت ( ،)G. Génetteال��ذي
المتعاليات الن�صية� ،إل��ى جانب
َع� َّ�ده �أح� َ�د ُ
�ص"
ُ
"الم ّ
نا�ص" ( ،)Paratexteو"الميتا َن ّ
و"معمارية الن�ص"
(،)Métatextualité
ْ
( ،)Archetextualitéو"التعلق ال ّن�صي"
ا�ستقر ْينا النقد
( .)Hypertextualitéو�إذا
َ
الممتد
العربي المعا�صر ،وح َف ْرنا في ما�ضيه
ّ
الحفول
كثير ُ
�إلى الوراء ب�ضعة عقودْ � ،
ألفيناه َ
إجراء
بمفهوم التنا�ص بو�صفه "�آلية لغوية و� ً
يتبا َين الق�صد منه ،ويت�شاكل مع مفاهيم
والمثاقفة ،ودرا�سة
�أخرى؛ كالأدب المقارنُ ،
(((9
همنا في هذا
الم�صادر ،وال�سرقات ".و ُي ُّ
تعامل مرتا�ض
نتعرف كيفي َة
المجال �أن
ُ
َّ
مع هذا المفهوم حين َع ْمده �إل��ى ترجمته،
و�أن نقارن ذلك بترجمات غيره من نقادنا
المعا�صرين.
لقد �سا َير مرتا�ض ،في بداية َع ْهده بهذا
ال��م��ف��ه��وم ،ج��م��ه��و َر ه����ؤالء ال��ن��ق��اد ،ف�أطلق
على التعالق القائم بين ن�ص ون�ص �آخر �أو
ا�صطالح
ن�صو�ص �أخرى �سابقة �أو معا�صرة له
َ
الم ُ�صوغ من مادة "ن �ص �ص"
"التنا�ص" َ
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وع َّده خ�صي�صة الزبة
على ِز َنة
ُ
"التفاعل"َ ،
ف�شبهه ،في هذا الأمر،
لأي ن�ص �أو كتابة؛ ّ
بـ"الأوك�سيجين الذي ال ُي َ�ش ّم وال ُيرى ،ومع
ذلك ال �أحد من العقالء ُينكر ب�أن كل الأمكنة
انعدامه في �أ ّيها يعني االختناق
تحتويه ،و�أن
َ
ْ
(((9
المحتوم"  .وعلى الرغم من ه��ذا ،فقد
النب�ش في �سيرة
كان مرتا�ض مقتن ًعا ب��أن ْ
الأدب العربي القديم من �ش�أنه � ْأن يقودنا �إلى
ا�ستخ َد َمها
الوقوف على ا�صطالحات �أ�صيلة
ْ
عما
�أ�سال ُفنا للتعبير عن مفهوم "التنا�ص" �أو ّ
ُيقاربه؛ نحو ال�سرقات الأدبية ،واالقتبا�س(.((9
ولكنه �آثر ا�ستعمال الم�صطلح المعا�صر ،بدل
أدل
أدق و� ّ
الم�صطلح التراثي العربي؛ لأنه "� ّ
على الحال"( .((9و َيق�صد ،ها هنا ،التنا�ص
المبا�شر �أو الوا�ضح ذا المرجع الظاهر الذي
َي ْف ُ�ضل  -في ر�أي��ه  -م�صطلح "االقتبا�س"
المعروف في البالغة العربية منذ القدم.
م�صطلح "التنا�ص" ،و�إجالته
وبعد توظيفه
َ
وتمعنه في داللته ،ا ّت�ضح
النظر في مفهومهُّ ،
َ
له قُ�صوره؛ فاقترح اال�ستعا�ضة عنه بمقابل
عربي �آخر ،هو "التكاتب"؛ من منطَ لَق �أنه
أعم ي�شمل اللغة والأ�سلوب والأفكار ،على حين
� ُّ
أخ�ص و�أدن��ى �إلى الت�أ ُّدب .ومع
�أن التنا�ص � ُّ
المقترحان متقاطعين
ذلك ،يظل المقابالن
َ
"التفاعل" .يقول�" :إن التفاعل
في �سمة
ُ
ال��ذي يحدث بين كتابة الكاتب والم�ؤثرات
الأخ���رى ،ال�شفوية والعامة ،ت ْن�ضوي تحت
مفهوم التنا�ص ،كما ت ْن�ضوي تحت مفهوم
التكاتب(."((9
يت�ص َّفح كتابات مرتا�ض يجد
�إن َم��ن َ
م�سكون بهاج�س الت�أ�صيل؛ ت�أ�صيل
�أنه ناقد
ٌ
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النظريات والمفاهيم التي َت ِف ُد علينا من وراء
البحر ،ولطالما عاب على نقادنا المعا�صرين
وترديدهم نظرياته
انبهارهم بالنقد الغربيْ ،
ترديدا َب ْبغاو ًيا ،دون �أن يكلفوا
ومفهوماته
ً
أنف�سهم عناء البحث فيما قد يكون في تراث
� َ
� ْأجدادهم النقدي من ذلك �أو -على الأقل-
من �أ�صول و�إره��ا���ص��ات .يقول عنهم" :هم
م�صطلحا من الم�صطلحات
حين ُيطلقون
ً
النقدية ال يكادون يحاولون البحث فيما �إذا
بم ِ
عادله المعنوي،
كان موجو ًدا بلفظه� ،أو ُ
في التراث العربي ال��ذي ال ي ْلقى منهم �إال
ال من العناية"( .((10وحتى ال ين�سحب
قلي ً
عليه ه��ذا ال��ذي قاله عن غيره من نقادنا
الم ْح َدثين والمعا�صرين ،راح ين ّقب في تراثنا
ُ
ي�ستوعب داللة التنا�ص
عما يمكن �أن
َ
النقدي ّ
(�أو التنا�صية) من ا�صطالحات �أ�سالفنا،
ٍ
مقالة كتبها في هذا
ليخل�ص  -في ختام
خ�صي�صا � -إلى �أن "التنا�صية ،كما
الإطار
ً
يبرهن على ذلك ا�شتقاق الم�صطلح ِ
نف�سه،
ْ
هي تبا ُدل الت�أثر والعالقات بين ن�ص �أدبي
م��ا ،ون�صو�ص �أدب��ي��ة �أُ ْخ���راة .وه��ذه الفكرة
ك��ان الفكر النقدي العربي عرفها معرفة
معمقة تحت �شكل ال�سرقات ال�شعرية"(.((10
ّ
�إن هذا الم�صطلح ال ْإحيائي الذي يقترحه
بع�ضهم ،على �أ�سا�س
مرتا�ض هنا لم ي� ُ�ر ْق َ
�أن مفاهيم ال�سرقة واالقتبا�س وغيرهما ال
ت�ستوعب مدلول "التنا�ص" ال��ذي راج مع
تنامي الدر�س ال�سيميائي الحديث في �أوربا،
عبر عن َخ ْ�شيته من ال�سقوط
بل �إن � َ
أحدهم ّ
(((10
فيما � ْأ�سماه "ظاهرة �سبقناهم" ؛ وهي
ت�ضخيم ال��ذات،
حالة َم َر�ضية قائمة على ْ
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وعدم االعتراف بجهود الآخر المخت ِلف عنا
ح�ضار ًيا .وتظل درا�سة مرتا�ض للتنا�ص ،على
مما قد ُيقال عنها" ،من �أف�ضل ما
الرغم ّ
كتبه النقاد العرب المعا�صرون؛ من حيث
فهمها لجوهر م�صطلح التنا�ص ،بو�صفه
ُ
تفاعلية بين الن�صو�ص" ،على حد
عالقة
ُ
تعبير �أحد الدار�سين(.((10

مقـــاالت

يح ُ�سن بنا الإ ْلمام
و�إلى جانب مرتا�ضْ ،
وتلم�س
ُ
بجهد محمد مفتاح في هذا ال�سياقُّ ،
� ْأو ُجه تعامله مع مفهوم التنا�ص .فعلى الرغم
من ت�أكيده � ّأن "نواة نظرية التنا�ص موجودة
في الآراء االنطباعية التي كان ُي ْدلي بها متلقو
الآداب في مخت ِلف الثقافة؛ ومنها الثقافة
العربية"(� ،((10إال �أن��ه َي���� ِأدب �إل��ى "ر ْف�ض
المطا َبقة بين نظرية التنا�ص المعا�صرة وبين
مقا َر َبة ال�سرقات في الأدب العربي"(،((10
على �أ�سا�س �أن الأولى وليدة القرن الع�شرين،
و َنتاج �سياق ثقافي وح�ضاري يختلف اختال ًفا
كل ًيا عن تاريخ الثانية و�سياقها .وقد ا�ستخدم
مفتاح م�صطلح "التنا�ص" في عدة موا�ضع،
منها ع��ن��وان �أح���د كتبه� ،أق�����ص��د درا�سته
المو�سومة بـ"تحليل الخطاب ال�شعري -
ا�ستراتيجية التنا�ص" .ولكننا نراه َي�ستعمل
يح ِ�سبه �أ ْن َج َع من ال�سابق ،هو
ً
آخر ْ
م�صطلحا � َ
"الحوار" �أو "الحوارية" .يقول�" :إن مفهوم
التنا�ص في الوقت الحالي �أ�صبح فيه خ ْلط،
ولم يعد �إجرائ ًيا؛ لذا ِ
تالحظون في كتاباتي
ا�ستعملت مفهوم "الحوار"؛
الأخيرة �أنني
ُ
�أي "حوار الن�ص""( .((10و َيقترح الناقد
م�صطلحا �آخر َي ْحوي بين طَ ّياته داللة
نف�سه
ً
ُ
م�صد ُرها
ومعاني �أخ��رى
التنا�ص الدقيقة،
َ
َ

قيا�سا �إل��ى الن�ص،
ُعموم مفهوم الخطاب
ً
كما ر�أينا �آن ًفا .و َن ْعني هنا لفظة "التخاطب"،
تحديدها ب�أنها "وجود عالقي
التي يقترح
َ
أنواع من الخطاب ،وداخلي بين
خارجي بين � ٍ
م�ستويات اللغة .وتتراوح درجة العالقة من
"� "1إلى عدد ما .والوجود العالقي قد يكون
�إيجاب ًيا ،وقد يكون َ�سلب ًيا ((10(".ونجد هذه
الحوارية كذلك لدى طه عبد الرحمن(.((10
وعبر �سعيد يقطين عن مفهوم التنا�ص
َّ
بتركيب و�صفي هو "التفاعل الن�صي" �إلى
جانب م�صطلحه ال�شائع بين ِ
دار�سينا ،ولكنه
َيميل �إلى الأول .يقول�" :إننا ن�ستعمل "التفاعل
الن�صي" م� ِ
��راد ًف���ا لما ���ش��اع تحت مفهوم
"المتعاليات الن�صية" ،كما
"التنا�ص" �أو
ُ
نف�ضل "التفاعل
أخ�صّ .
ا�ستعملها جنيت بال ّ
الن�صي" ،ب��الأخ��� ّ��ص؛ لأن "التنا�ص" في
تحديدنا  -الذي ننطلق فيه من جنيت  -لي�س
واحدا من �أنواع التفاعل الن�صي ...و ُن�ؤْ ِثره
�إ ّال ً
"عبر الن�صية"
على "المتعاليات الن�صية" �أو ْ
كما ي�ستعملها جنيت؛ لأنها و�إن كانت عامة،
ورغ��م �أن��ي �أميل �إل��ى المتعاليات الن�صية،
ف ��إن معنى التعالي ( )Transendanceقد
يوحي ببع�ض الدالالت التي ال َن ْ�ضم ُنها لمعنى
"التفاعل الن�صي" ال��ذي ن��راه � ْأع� َ�م��ق في
�سوي
المراد والإيحاء به ب�شكل ّ
َح ْمل المعنى ُ
و�سليم"(.((10
وترجم عبد اهلل الغذامي ذلك المفهوم
بـ"تداخل الن�صو�ص" ،و� ْأو َم�����أ �إل��ى �سبيل
ُح��دوث��ه ب��ال��ق��ول" :تداخل الن�صو�ص يتم
ع��ب��ر ن�����ص واح����د م���ن ج��ه��ة ،وي��ق��اب��ل��ه في
الجهة الأخ���رى ن�صو�ص ال ُت ْح�صى"(.((11
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نف�سها لدى �آخرين؛ كفريد
و َت��رد الترجمة ُ
كتاب كري�ستيفا حول
الزاهي في ترجمته
َ
علم ال��ن�����ص( .((11واقترح له بع�ض العرب،
م��ق��ابِ�لاً ،ع��ب��ارة "الن�ص الغائب"؛ مثلما
نُلفي لدى �إبراهيم رماني الذي ح� َّ�دده ب�أنه
ت�س ّترة التي َيحتويها
"مجموع الن�صو�ص ُ
الم َ
ال��ن�����ص ...ف��ي بنيته ،وتعمل ب�شكل باطني
ع�ضوي على تحقيق ه��ذا الن�ص ،وت�شكل
اجتهادات
داللته"( .((11وللدار�سين العرب
ٌ
�أخرى في ترجمة مفهوم التنا�ص �إلى لغتنا،
ولكن يبقى لفظ "التنا�ص" �أذ َي��ع مقابالته
ْ
العربية و�أكثرها َ�س ْيرور ًة وانت�شا ًرا في نقدنا
المعا�صر.
�سابعًا :ترجمة م�صطلح "."Différance

ونو ُّد �أن نختم حديثنا عن جهود مرتا�ض
ف��ي ت��رج��م��ة الم�صطلح الأج��ن��ب��ي ال��واف��د
بالوقوف عند �أح��د م�صطلحات التفكيك
دار�سونا في
المركزية الجديدة ال��ذي حار
ُ
نقله �إلى لغتهم ،وهو م�صطلح "،"Différance
وتعمد كتابة حرفه
الذي و�ضعه جاك دريداَّ ،
ال�سابع ،بترتيب ُح��روف��ه م��ن اليِ�سار �إل��ى
مكبرة ( )Majusculeفي عدة
اليمين ،كتاب ًة ّ
مواطن من كتابه ""De la grammatologie؛
�أي على ال�����ص��ورة الآت��ي��ة.)DifférAnce( :
فهذه اللفظة م�أخوذة من الفعل ()Différer
ذي اال�ستعمال المزدوج؛ بحيث �إنه ُي�ستخدم
ذات داللة
الزما
ومتعد ًيا؛ ف�صيغ ُته الالزمة ُ
ِّ
ً
مكانية بالأ�سا�س ،تحيل على معنى المغا َيرة
واالختالف ،على حين �أن �صيغته المتعدية
ذات داللة زمانيةُ ،يراد بها �إرجاء �إنجاز � ْأمر
ما �إل��ى زمن �آخ��ر .وقد ا�ستثمر دري��دا هذه
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الإمكانية التي ُيتيحها هذا اللفظ الفرن�سي،
جديدا ال
لي�شتق من �صيغته الثانية م�صد ًرا
َّ
ً
ذكرناه �ساب ًقا،
ِق َبل للغة الفرن�سية به ،هو الذي ْ
ين�ضاف �إل��ى الم�صدر الم�شتق من �صيغته
الأول���ى ،وه��و معروف بين �أب��ن��اء الفرن�سية
مفرقًا بين
( .)Différenceيقول رامان �سلدن ِّ
الم ْ�ص َدرين�" :إن االختالف ()Différence
َ
مفهوم مكاني تنبثق فيه العالمة من َن َ�سقٍ
لالختالفات التي تتو َّزع داخ��ل الن�سق� .أما
ْ
ال ْإرجاء ( )Différanceفمفهوم زمني تفر�ض
للح�ضور"(.((11
فيه
ّ
إرجاء ال نهائ ًيا ُ
الدوال � ً
�إن ن��ق��ل م��ف��ه��وم ال��م�����ص��در الأول �إل��ى
ال��ع��رب��ي��ة ل��م َي��ط��رح �إ���ش��ك��ا ًال ك��ب��ي� ً�را بين
نقادنا وباح ِثينا الذين كادوا ُيجمعون على
بع�ضا منهم
ترجمته بـ"االختالف" ،لوال �أن ً
ترجمه بغير ه��ذا اللفظ؛ ك�سعيد علو�ش
الذي اقترح ترجمته بـ"المبا َينة"( ،((11على
حين �أنهم ا�ضطربوا واختلفوا في ترجمة
مفهوم الم�صدر ال��ث��ان��ي؛ �أي الم�صطلح
ال��دري��دي ال��ذي لم َي� ِل� ْ�ج معاجم الفرن�سية
ؤخ��را .وه��ك��ذا ،فقد ترجمه محمد
�إال م��� ً
ال��ب� ْك��ري بـ"الفارق"( ،((11وع��ب��د العزيز
ح� ّ�م��ودة "بالت�أجيل"( ،((11و�أ�سامة الحاج
"بالإرجاء"(.((11
وبخ�صو�ص ناقدنا م��رت��ا���ض ،فقد د َّب��ح
مقا ًال ق ِّي ًما� ،أواخ� َ�ر �سنوات الت�سعين ،تنا َول
فيه النظرية التقوي�ضية .وحين ُع ْدنا �إليه،
َوج� ْ�دن��اه يذكر فيه م�صطلح دري���دا بلفظه
الفرن�سي ُدو َن��م��ا � ْإرف��اق��ه ب ��أي مقابل عربي
�سواء �أكان من ثمرات جهده �أم من اجتهاد
غيره ،ول��م يكن ه��ذا الم�صطلح � ّإذاك قد
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"من
َولج المعجم الفرن�سي المكتوب .يقولَ :
قال� :إن لفظ "( "Differenceوهو بالفرن�سية
الفرق فوق
نف�سه؛ ولكن ب�إ�ضافة عالمة نطق ْ
ال��ح��رف ال�صوتي " "eلكي ي�صبح ""é
من �أج��ل تغيير ال��دالل��ة ال�صوتية ،وم��ن ثم
المف�ضي �إلى تغير هذه
االختالف ال�صوتي ُ
الداللة في لغتهم )...الإنجليزي هو مطابق
لم�صطلح دري��دا " "Différanceالفرن�سي؟
فم�صطلح دري����دا ال ي��وج��د ف��ي المعاجم
الفرن�سية؛ لأن��ه لي�س فرن�سية م�ألوفة ،وقد
يحتاج �إلى وقت ل ُي ِ
�صادق عليه مجمع اللغة
الفرن�سية بباري�س"( .((11وق��د �صادق هذا
فعالً ،فاغتدى
المجمع على ذاك الم�صطلحْ ،
م�ألو ًفا بين نقاد الأدب .وف��ي �سنة ،2006
بع�ض ف�صوله نُ�شرت
�أ�صدر مرتا�ض كتا ًبا ُ
�ساب ًقا في �شكل مقاالت؛ منها المقال المذكور
ال��ذي �أ�ضاف �إليه �أ�شياء �أخ��رى خال منها
أول مرة؛ منها اقتراحه
ن�شره � َ
المقال حين ْ
ِ
مكافئًا عرب ًيا لم�صطلح دريدا؛ حيث يقول:
"نقترح ترجم ًة لهذا الم�صطلح الجديد (�أي:
 )La différAnceنطلق عليه" :الت�أجيل" (�أو
"ال ْإرجاء") الذي يبدو �أن دريدا كان يريد
به �إلى ت�أجيل المعنى الذي ال يرى بح�ضوره
في ال��دال ال �ساب ًقا وال الح ًقا ،كما يقول...
فهذا "الت�أجيل" �أي " "différAnceمالزم
(((11
لكل "اختالف" �أي ("...)Différence
أحدا
نر � ً
ِّ
وي�صرح مرتا�ض عقب ذلك " :ولم َ
م��ن النقاد ،فيما وق��ع لنا م��ن ق���راءات في
الكتابات النقدية العربية المعا�صرة ،اقترح
(((12
لم�صطلح دريدا هذا المقابل العربي"!
واحدا،
والحق �أن نقا ًدا عر ًبا معا�صرين ،ال
ُّ
ً

يدعي
�سبق �أن �أ َتو ْا بالمقابلين م ًعا ،اللذين ّ
ال�س ْبق في اقتراحهما،
ناقدنا ِحيازته
ُ
َ
ق�صب ّ
وقد تقدم ِذكر بع�ضهم .وكتب مرتا�ض ،عام
1999م ،درا�سة ن�شرها في ثاني �أعداد مجلة
ف�صلية ي�صدرها
"اللغة العربية"؛ وهي مجلة ْ
المجل�س الأعلى للغة العربية بالجزائر ،مما
أول الأمر
نقر�أه في �أحد هوام�شها قوله" :كنا � َ
(((12
�أطل ْقنا على ه��ذا الم�صطلح ال��دري��دي
"الت�أجيل" .وبعد تبا ُدل الر�أي ،في جامعة
ا�ستقر
وه��ران ،مع الدكتور �أحمد يو�سف،
َّ
ال���ر�أي على م�صطلح "ال ْإرجاء" ،قبل �أن
م�صطلحا م��ن م�صطلحات قانون
يغتدي
َ
ً
الم َدني" ف��ي الجزائر"(� .((12إن
"الوئام َ
الم�صطلح ْين على
مرتا�ضا لم يكن ُمط ِلق
ً
َ
أ�صر على
مفهوم اللفظة الدريدية ،حتى و�إن � َّ
ا�ستخدام كلمتي "االقتراح" و"الإطالق" ،بل
�سبوق �إلى ذلك؛ كما �أ�سلفنا القيل ،بل
هو َم ٌ
�إن �أحدهم ا�ستعمل الم�صطلحين م ًعا ،في
عقدين من الزمن؛ هو
درا�سة واح��دة ،قبل
ْ
عبد اهلل �إبراهيم في ٍ
بحث �شارك به في
م�ؤ َّلف نقدي جماعي(.((12
ولكاظم جهاد اج��ت��ه��ا ٌد متم ِّيز ف��ي هذا
ال�صدد؛ بحيث تف َّنن -ف�أ�صاب -في اقتراح
�صيغتي الفعل
ت�ستو ِعب دالل��ة
كلمة واح��دة
ِ
ْ
قبالً ،هي
أ�شرنا �إليهما ْ
" "Différerاللتين � ْ
"بو�ض ِعنا (تاء)
"االخـ(ت)ـالف" .يقول:
ْ
االخ��ت�لاف بين قو�سين ،نحاول �إب���راز فعل
ال ْإخ�لاف (كما تقول� :أخلف فالن موعده)
لال�ستدالل على فعلي المغايرة والإح��ال��ة
فر َدة الدريدية المذكورة.
َ
المت�ض َّم َن ْتين في ُ
الم َ
بتوا�ضع� -إلىعبر ه��ذه (الحيلة) ندعو
ُ
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للمفردة العربية ت�سمح
معالجة (الع��ب��ة) ُ
بتوظيف معانيها المتعددة(."((12
ِانطالقًا مما �سبق ،ي ّت�ضح لنا المجهود
الوا�ضح الذي بذله د .عبد الملك مرتا�ض
المكافئ العربي للم�صطلح
�سع ًيا وراء �إيجاد ُ
هدا ال
نلم�س فيها َُج ً
الأجنبي ،وهي مكافئات َ
ينكر رغ��م ك��ل م��ا ق��د ي��ق��ال عنها ،ث��م �إن
�سمة اال�ضطراب تكاد تم�سي ُمالزمة لها
تطبع
ّ
برمتها ،ب��ل �إن��ه��ا  -ف��ي الحقيقة َ -
جهود دارِ ِ�سينا في نقل الم�صطلح الأجنبي
تجلٍّ  ،وفي
�إل��ى اللغة العربية ،ولعل �أظهر َ
الآن ِ
نف�سه نتيجة؛ لذلك تع ُّدد المقابِالت
���ر ال��ذي
ال��ع��رب��ي��ة ل��ذل��ك الم�صطلح؛ الأم� ُ
"يعك�س حقيقة تل ّقي ال��خ��ط��اب النقدي
العربي للمفاهيم الغربية الجديدة ،وهي
روح االن�سجام
�أنه ٍّ
فردي ُم�ش َّتت ْتعو ُزه ُ
تلق ْ
قائم على َجهل الجهود الفردية
والتنا�سقٌ ،
بع�ضها ببع�ض .وف��ي حالة العك�س ،ف�إنه
بالتع�صب للأنا
مطبوع  -على ال ُعموم -
ُّ
الفردي �أو القبيلة اللغوية ،...مع م�ساحات
لل�سجال المعرفي المطلوب"(.((12
محدودة ِّ

الهوام�ش
� .1صناعة الم�صطلح ف��ي العربية ،مجلة "اللغة
العربية" ،المجل�س الأعلى للغة العربية بالجزائر،
ع1999 ،2.م� ،ص.20
�" .2إ�شكالية الم�صطلح في الخطاب النقدي العربي
الجديد" ل��ي��و���س��ف وغ��ل��ي�����س��ي ،ال����دار العربية
للعلوم نا�شرون (بيروت) ،من�شورات االختالف
(الجزائر) ،ط2008 ،1.م.126 ،
" .3المعجم المف�صل ف��ي الأدب" ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1999 ،2.م.195/1 ،

�آفاق الثقافة والتراث 171

" .4القامو�س المحيط" للفيروز�آباذي ،تح� :أبو الوفا
ن�صر الهويني ،دار الكتب العلمية ،ط2004 ،1.م،
�ص ،1272ها.
ُ " .5بنية العقل العربي" للجابري� ،سل�سلة "نقد
العقل العربي"  ،2ال��م��رك��ز الثقافي العربي،
البي�ضاء ،ط1986 ،1.م� 592( .صفحة من ِ
القطع
المتو�سط).
" .6نظرية البنائية في النقد الأدبي" ،دار ال�شروق،
القاهرة ،ط1998م� ،ص.13
أل�سنية (ع��ل��م اللغة ال��ح��دي��ث)  -ق���راءات
" .7ال ُ
تمهيدية" ،الم�ؤ�س�سة الجامعية ل��ل��درا���س��ات،
بيروت ،ط1985 ،2.م� ،ص.291
" .8معجم الل�سانية" ،من�شورات جرو�س  -بر�س،
طرابل�س  -لبنان ،ط1985 ،1.م� ،ص.193
" .9المعجم الفل�سفي" ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت،
ط1971 ،1.م.218/1 ،
" .10البنية الق�ص�صية في ر�سالة الغفران" ،الدار
العربية للكتاب ،تون�س  -ليبيا ،ط1977 ،3.م،
����ص ،15ت��ق :توفيق ب��ك��ار ال���ذي ي�ستخدم ،هو
الآخر ،م�صطلح "الهيكلية".
" .11الأ�سلوبية والأ�سلوب" ،ال��دار العربية للكتاب،
ط ،3.د.ت� ،ص.204
" .12في مناهج الدرا�سات الأدبية"� ،سرا�س للن�شر،
تون�س ،ط1985م� ،ص .32وكذلك �ص.45
 .13نفـ�سه� ،ص.61
" .14معجم م�صطلحات الأدب" ،مكتبة لبنان،
بيروت ،ط1974م� ،ص.540
 .15وه��و عبد ال��ع��زي��ز بنعبد اهلل .مجلة "الل�سان
العربي" ،مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط ،ع،23.
1984م� ،ص.165
" .16مناهج البحث في الحكاية الخرافية" ،مجلة
"التراث ال�شعبي" ،بغداد ،ع� ،8.س1977 ،8.م،
�ص" - 13الأمثال ال�شعبية الجزائرية" ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،ال��ج��زائ��ر ،ط2007م،
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�ص" - 6الألغاز ال�شعبية الجزائرية" ،د.م.ج،
ط� ،2007ص" - 5الن�ص الأدبي :من �أين؟ و�إلى
�أين؟" ،د.م.ج ،ط1983 ،1.م� ،ص� ...44إلخ.
�" .17إ�شكالية الم�صطلح "...لوغلي�سي��� ،ص �ص
.128-127

لا م��ن ك��ت��اب ي��و���س��ف وغلي�سي "�إ�شكالية
 .29ن��ق� ً
الم�صطلح� ،"...ص.349
" .30اال�شتغال ال��ع� ِ
�ام � ِل��ي  -درا���س��ة �سيميائية"،
من�شورات االختالف ،الجزائر ،ط2000م� ،ص
.170

" .18مدخل في ق��راءة الحداثة" ،مجلة "البيان"،
رابطة الأدباء في الكويت ،ع ،317.دجنبر1996م،
�ص ،11بت�صرف.

" .31الحداثة وما بعد الحداثة" للم�سيري وفتحي
التريكي ،دار الفكر المعا�صر (ب��ي��روت) ،دار
الفكر (دم�شق) ،ط2003 ،1.م� ،ص.111

 .19ف��ي نظرية ال��ن��ق��د ،المجل�س الأع��ل��ى للثقافة،
القاهرة ،ط2006 ،1.م� ،ص �ص .168-167

�" .32إ�شكالية الم�صطلح "...لوغلي�سي� ،ص.350

 .20نق�صد درا�سته المو�سومة بـ"الخطيئة والتكفير"،
التي �صدرت عام 1985م.

" .33نظرية ال��ت��ق��وي�����ض (م��ق��دم��ة ف���ي المفهمة
والت�أ�سي�س)" ،مجلة "عالمات في النقد"ُ ،ج ّدة،
ج ،34.م��ج ،9.دجنبر 1999م� ،ص �ص -279
 ،280بت�صرف.

مقـــاالت

" .21التفكيكية في الخطاب النقدي المعا�صر" ،مجلة
"قوافل" ال�سعودية ،ع ،7.مج1997 ،5.م� ،ص.62

 .34مدخل في قراءة الحداثة ،م�.س� ،ص.12

" .22الخطيئة والتكفير :من البنيوية �إلى الت�شريحية"،
النادي الأدب��ي الثقافي ب� ُ�ج� ّ�دة ،ط1985 ،1.م،
�ص.50

 .35منهم محمد �أح��م��د البنكي ف��ي مقاله "عبد
الملك مرتا�ض وم�صطلحه الم�ضطرِ ب" ،جريدة
"الأيام" ،البحرين ،ع2000/01/09.م� ،ص.13

" .23ت�شريح الن�ص" ،دار الطليعة ،بيروت ،ط،1.
1987م� 128( .صفحة من ِ
القطع المتو�سط)
لعزت جاد ،الهي�أة
" .24نظرية الم�صطلح النقدي" ّ
الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط2002م،
�ص.304
" .25التفكيكية :درا�سة نقدية" لبيير زيما ،تر� :أ�سامة
الحاج ،الم�ؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع ،بيروت ،ط1996 ،1.م� 191( .صفحة
من ِ
القطع المتو�سط تقري ًبا)
" .26مناهج النقد المعا�صر" ،افريقيا ال�شرق،
الدار البي�ضاء ،ط2002م� ،ص...106
" .27النظرية الأدبية المعا�صرة" لرامان �سلدان ،تر:
جابر ع�صفور ،دار قباء ،القاهرة ،ط1998م،
�ص.134
" .28من �إ�شكاليات النقد العربي الجديد" ،الم�ؤ�س�سة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��درا���س��ات وال��ن�����ش��ر ،ب��ي��روت ،ط،1.
1997م� ،ص.174

" .36الأدب ...والعلوم الإن�سانية" ،مجلة "�أوان"،
كلية الآداب بجامعة ال��ب��ح��ري��ن ،ع��� ،2.س،1.
2003م� ،ص  ،13ها.9.
" .37دليل الناقد الأدبي" لميجان الرويلي و�سعد
ال��ب��ازع��ي ،المركز الثقافي العربي ،ب��ي��روت -
البي�ضاء ،ط1995 ،1.م� ،ص.53
 .38نفـ�سه.
تحيزات النقد الأدبي الغربي"
" .39ما وراء المنهجُّ :
للبازعي ،بحث من�شور �ضمن م�ؤ َّلف "�إ�شكالية
التحيز :ر�ؤية معرفية ودعوة لالجتهاد" ،تحرير:
عبد الوهاب الم�سيري ،ط1998 ،3.م� ،ص.190
(�صدرت الطبعة الأول��ى لهذا الكتاب الجماعي
عام 1995م).
" .40م�شاكل ترجمة الم�صطلح النقدي الحديث"
لعبد الحميد ال��ع��ب��دون��ي ،درا���س��ة �ضمن كتاب
"ق�ضايا الم�صطلح في الآداب والعلوم الإن�سانية"
(�أ�شغال ن��دوة)� ،إع���داد :عز الدين البو�شيخي
ومحمد الوادي ،من من�شورات كلية �آداب مكنا�س،
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طبع مطبعة ف�ضالة ،المحمدية ،ط2000 ،1.م،
.16/2
" .41بين ال�سمة وال�سيمائية" لعبد الملك مرتا�ض،
عالمات في النقد ،ج ،19.م ،5.مار�س1996م،
�ص.160
 .42ول ََّما كان ه�ؤالء كثيرين ،ف�سنكتفي بالإ�شارة �إلى
�أ�سماء بع�ضهم ،دونما �إيراد كتبهم �أو مقاالتهم
الم ْعني.
التي ورد فيها الم�صطلح المترجم َ
ومنهم ب�سام ب��رك��ة ،وع��ب��د ال�سالم الم�سدي،
وحميد لحميداني ،ون�صر حامد �أبو زيد ،ومحمد
مفتاح ،وعبد القادر الفا�سي الفهري ،وقا�سم
المقداد ،ومحمد نظيف.
�" .43سيميائية الن�ص الأدبي" ،دار �إفريقيا ال�شرق،
�سل�سلة "البحث ال�سيميائي" ،رقم  ،4ط 1987م،
�ص.9
" .44الل�سانيات واللغة العربية" ،من�شورات عويدات،
بيروت  -باري�س ،ط1986م� ،ص.401
" .45درو�س في ال�سيميائيات" ،دار توبقال ،البي�ضاء،
ط1987 ،1.م� ،ص.21
" .46م�صطلحات النقد العربي ال�سيماءوي :الإ�شكالية
والأ�صول واالمتداد" لموالي علي بوخاتم ،اتحاد
الكتاب العرب بدم�شق ،ط2005م� ،ص.170
" .47بين ال�سمة وال�سيمائية"� ،ص ،160بت�صرف.
" .48بين ال�سمة وال�سيمائية"� ،ص.160

" .52الم�صطلحات الأدب���ي���ة الحديثة" لمحمد
عناني ،مكتبة لبنان نا�شرون (بيروت) ،ال�شركة
الم�صرية العالمية للن�شر (لونجمان) ،ط1996م،
�ص.155
" .53حول �إ�شكالية ال�سيميولوجيا (ال�سيمياء)"،
مجلة "عالم الفكر" ،الكويت ،ع ،3.مج� ،24.شتاء
1996م� ،ص.182
" .54معجم الل�سانية"� ،ص.103
" .55ال�شكل والخطاب :مدخل لتحليل ظاهراتي"،
المركز الثقافي العربي ،ط1991 ،1.م� ،ص.322
" .56الت�شابه واالخ��ت�لاف :نحو منهجية �شمولية"،
المركز الثقافي العربي ،ط1996 ،1.م� ،ص.150
" .57الم�صطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية"
لمحمد ر�شاد الحمزاوي ،الدار التون�سية للن�شر
(تون�س) ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب (الجزائر)،
ط1987م� ،ص.129
" .58بالغة الخطاب وعلم الن�ص" ل�صالح ف�ضل،
�سل�سلة "عالم المعرفة" ،ال��ك��وي��ت ،ع،164.
1992م� ،ص.239
" .59معجم الم�صطلحات العربية في اللغة والأدب"
لمجدي وهبة وكامل المهند�س ،مكتبة لبنان،
بيروت ،ط1984 ،2.م� ،ص.472
أل�سنية" لمبارك مبارك،
" .60معجم الم�صطلحات ال ُ
دار الفكر اللبناني ،ب��ي��روت ،ط1995 ،1.م،
�ص.136

 .49المرجع نفـ�سه.

 .61الخطيئة والتكفير� ،ص.44

 .50انظر َم ْ�سرد الم�صطلحات الذي �أثبته في ختام
مقال الباحث الكندي دافيد �سافان "الأ�صول
ترجمه
ال�سيميائية في فكر �شارل بير�س" ،الذي ْ
مرتا�ض ،ون�شره في مجلة "عالمات في النقد"،
ج ،4.م ،1.يونيه1992م ،من �ص� 139إلى �ص.173

" .62الت�شابه واالختالف" لمحمد مفتاح� ،ص.198

" .51ال�سيميائيات �أو نظرية العالمات" لجيرار دو
لودال ،تر :عبد الرحمن بوعلي ،مطبعة النجاح
ُنظر
الجديدة ،البي�ضاء ،ط� ،2000 ،1.ص  .22ا ْ
تعريفات هذه الأن��واع الت�سعة في هذا الكتاب،
�ص.33-15
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" .63معجم الل�سانية" لب�سام بركة� ،ص.103
" .64المعجم الموحد لم�صطلحات الل�سانيات" لعبد
الرحمن الحاج �صالح و�آخرين ،المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ،تون�س ،ط1989م� ،ص.64
"ال�س ْبع المعلقات  -درا���س��ة �شعرية" ،اتحاد
.65
َّ
الكتاب العرب بدم�شق ،ط1999 ،1.م ،م�.س،
�ص ،120ها.38.
" .66التحليل ال�سيمائي للخطاب ال�شعري" ،دار
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الكتاب العربي ،الجزائر ،ط��� ،2001ص،140
ها.4.

83. ,"Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la
théorie du langage (1)"- A. J. Greimas et J.
Courtés: Hachette, Paris, 1979, P339.

�" .67شعرية الق�صيدة" ،دار المنتخب العربي،
بيروت ،ط1994 ،1.م� ،ص.234

" .84مجازات :مقاربات نقدية في الإب��داع العربي
المعا�صر" لب�شير القمري ،دار الآداب ،بيروت،
ط1999 ،1.م� ،ص.52

 .69التحليل ال�سيمائي للخطاب ال�شعري� ،ص.140

" .85معجم الل�سانية"� ،ص.186

" .70التحليل ال�سيميائي للخطاب ال�شعري" (مقال)،
عالمات في النقد ،ج ،5.مج� ،2.شتنبر1992م،
�ص �ص .163-162

" .86الأ�صول ال�سيميائية في فكر �شارل بير�س"،
�ص.172

 .68المرجع نف�سـه.

" .71نظرية ،ن�ص� ،أدب :ثالثة مفاهيم نقدية (بين
بح ٌث من�شور �ضمن كتاب
التراث والحداثة)"ْ ،
"قراءة جديدة لتراثنا النقدي"َ ،ن ْ�شر النادي
بج َّدة1990 ،م� ،ص .274
الأدبي الثقافي ُ
 .72التحليل ال�سيميائي للخطاب ال�شعري (مقال)،
�ص .163
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الإيغال في التعمية" ،مجلة "الموقف الأدبي"،
اتحاد الكتاب العرب بدم�شق ،ع ،307.ت�شرين
الثاني 1996م� ،ص .35
" .88نظرية التقوي�ض ،"...م�.س� ،ص  ،302ها،38.
بت�صرف.
 .89يق�صد بها الممثل ،ومو�ضوعه ،وم�ؤ ّوله.

مقـــاالت
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جهود عبد
الملك
مرتا�ض في
ترجمة
الم�صطلح
الل�ساني
وال�سيميائي

�سرقة الآثار العراقية
في القرن التا�سع ع�شر للميالد
�أ .عمر ج�سام العزاوي

كلية الآثار  /جامعة المو�صل
مقدمة:

مقـــاالت

ما �إنْ يذكر ا�سم العراق �أو بالد الرافدين في العالم حتى يتبادر �إلى الأذهان ب�شكل مبا�شر
ح�ضارات العراق القديم و�آثارها الرائعة والقيمة ،تلك الآثار التي �أبدع العراقيون القدماء
في �إنتاجها وت�صنيعها لتزدان بها حياتهم اليومية على كافة �أوجه اال�ستخدام الحياتي ،وكانت
تلك الآثار ذات عظمة وقيمة فنية و�صناعية وفكرية موازية لقيمة وم�ستوى ما تو�صلت �إليه
الح�ضارات العراقية القديمة في حينها ومعبر ًة عنها.
و�سنتناول جوانب من حال هذه الآثار العراقية التي تمت �سرقتها على �أيدي الأجانب الذين
قدموا للعراق ،ونقلوا �أعدا ًدا هائلة من الآثار العراقية ذات القيمة الأثرية والح�ضارية والفنية
والمادية �إلى متاحف �أوربا والعالم؛ لت�سجن هناك بعي ًدا عن موطنها الأم ،ولتكون تلك الآثار
م�صد ًرا لمبالغ مالية هائلة للمتاحف التي تحويها بميزانيات تفوق حين جمعها ك�إيراد �سنة
ميزانية دولة نامية �أو ربما �أكثر.
�أوائل البعثات الأجنبية وحفرياتها:

قدم �إلى العراق في القرن التا�سع ع�شر
للميالد العديد من ال�شخ�صيات الأجنبية
��زءا ك��ب��ي� ً�را م��ن اهتماماتها
ال��ت��ي �صبت ج� ً
وعملها في ال��ع��راق على الجانب الآث���اري.
فمع بداية هذا القرن بد�أت تتوافد البعثات
وتحديدا الإنجليزية والفرن�سية
الأجنبية،
ً

منها� ،إلى العراق للبحث عن �آثار ح�ضاراته،
وبتخويل وت�سهيل من ال�سلطات العثمانية
�آن��ذاك؛ �إذ ب��د�أ تنظيم الرحالت الأوروبية
�إل���ى منطقة ال�شرق ب�شكل ع���ام ،وال��ع��راق
ب�شكل خا�ص ،بوا�سطة الحكومات الأوروبية
من خالل اختيار �شخ�صيات تم ت�أهيلهم،
ال
بجهود جمعيات وم�ؤ�س�سات كثيرة ،ت�أهي ً
� 176آفاق الثقافة والتراث

ا�ست�شراق ًيا في اللغة والتاريخ والثقافة ،ناهيك
عن اختيار ال�شخ�صيات التي تت�صف بروح
المغامرة((( ،وفي �أغلب الأحيان كان ير�أ�س
تلك البعثات الدبلوما�سيون وال�سيا�سيون
المقيمون في العراق �أو المبعوثون �إليه من
الخارج من �ضباط جي�ش ورجال دين وعدد
من المغامرين الأج��ان��ب ،مما يف�صح عن
�أه���داف وغ��اي��ات هي �أكبر من جمع الآث��ار
ف��ق��ط(((� ،أم��ا الغاية -ال�����ص��ورة ال�شكلية-
الرئي�سة من تلك البعثات ،والتي ال تخلو هي
الأخ��رى من م�صالح مهمة وقيمة بالن�سبة
لهم .فكانت جمع ما يمكن جمعه من الآثار
المختلفة والمتنوعة ب�أ�سهل الطرائق و�أقلها
وجهدا و�أ�سرعها وق ًتا؛ لذلك كانت
تكلف ًة
ً
ال�سمة البارزة لعمل هذه البعثات هي النب�ش
�أو الحفر الع�شوائي في المواقع الأثرية فكان
بعيدا عن الأ�ساليب العلمية ،ومنها
عملهم ً
على الأق��ل تلك التي اتبعها باحثون �آخرون
�سواء
حفروا في مواقع �أخ��رى من العالم
ً
�أفي تلك المدة �أم قبلها ،مثل ت�سجيل الآثار
المكت�شفة ب�أنواعها و�أحجامها المختلفة
وم��ع��اث��ره��ا ،وااله��ت��م��ام بالطبقات الأث��ري��ة
وت�سل�سلها؛ حيث لم تكن ُت ْعنى تلك البعثات
في عملها بت�سجيل الطبقات الأثرية والأدوار
الح�ضارية التي تعود �إليه ا الآثار عالو ًة على
ذلك �إهمال الآثار ال�صغيرة القابلة للتلف وال
تمثل قيمة �أثرية بنظرهم ،كما �أهملت بع�ض
الرقم الطينية المه�شمة ومخططات المباني
التي اختلطت جدرانها ،بخا�صة منها المبنية
من الطين بالأر�ض التي احت�ضنتها و�صعبت
�أمر تمييزها عن الطين المحيط بها فكان
� ّأن �أزيلت للأ�سف العديد من معالم الأبنية
القديمة ،ناهيك عن تلف وفقدان �أعداد كبيرة
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من الآثار المكت�شفة �إما ب�سبب عدم المعرفة
بطبيعة المباني ومخططاتها وخ�صائ�صها
العمارية �أو عدم الإلمام ب�أ�ساليب الحفاظ
على الأث��ر حين اكت�شافه ،وال�سيما �إذا كان
م�صنوعا م��ن م���ادة تتلف ح��ي��ن تعر�ضها
ً
للهواء �أو لل�ضوء بعد � ّأن كانت مندر�س ًة تحت
التراب مئات ال�سنين �أو ب�سبب �سوء عملية
حفظها وتغليفها وو�سائل نقلها(((� ،أ�ضف
�إل��ى ذلك جهل الحفارين المحليين الذين
وظفتهم البعثات الأجنبية ك�أيدي عاملة في
المواقع الأثرية �آن��ذاك كونهم غير مدربين
أ�سا�سا ،حالهم
�أو م�ؤهلين لمثل تلك الأعمال � ً
في ذل��ك ح��ال الم�س�ؤولين على الحفريات
ال عن اختالف اللغة بين
من الأجانب ،ف�ض ً
العرب والأجانب وفقدان التفاهم بينهم وان �سرقة الآثار
كان هناك من يجيد العربية من الأجانب.
العراقية
وم��ع � ّأن ال��ه��دف الرئي�س لهذه البعثات
الأجنبية ور�ؤ�سائها هو الح�صول على الآثار
ال��ح��ج��ري��ة ال�ضخمة كالتماثيل والأل����واح
أي�ضا الآثار ذات القيمة الفنية
المنحوتة ،و� ً
وال��م��ادي��ة م��ن المواقع الأث��ري��ة التي عملوا
بها؛ لإر�سالها �إلى �أوروبا ومتاحفها ال�شهيرة
ال��م��م��ول��ة لبع�ض ه���ذه ال��ب��ع��ث��ات(((؛ وذل��ك
لعر�ضها هناك وجني الأم��وال منها� ،إال �أنه
ال يمكن تجاهل ما تم الك�شف عنه من �آثار
�أخ��رى مهمة ومواقع �أثرية كانت ذات يوم
تحت�ضن �أ�شهر مدن العالم القديم؛ �إذ كان
من نتائج الحفريات والتنقيبات التي جرت
في ال��ع��راق منذ � ّأن ب���د�أت ،وحتى الآن هي
الك�شف عن �آثار كثيرة ومتنوعة على درجة
كبيرة من الأهمية والقيمة الح�ضارية والفنية
و�أي��� ً��ض��ا ال��ف��ك��ري��ة .وق��د ع��ب��رت ه��ذه الآث���ار

في القرن
التا�سع ع�شر
للميالد

وتحدثت بو�ضوح عن تاريخ العراق القديم
وح�ضاراته؛ لتكون م�صادر �أولية لكثير من
البحوث وال��درا���س��ات التي تناولت العراق
وت�أريخه بمختلف اللغات.

والحبال؛ ليتم جرها �إلى نهر دجلة ومنه �إلى
�شط العرب بوا�سطة الأكالك (وا�سطة نقل
قديما) ،ثم بوا�سطة ال�سفن
نهرية معروفة
ً
والبواخر �إلى �أوربا مبا�شرة(((.

�أبرز ال�شخ�صيات الأجنبية و�أولى المكت�شفات:

وم��ث��ل م��ا ف��ع��ل (ب��وت��ا) ق���ام البريطاني
(الي���ارد) بعد �أن ب��د�أ حفرياته في العراق
بحثًا عن الآثار ،بنقل الثيران المجنحة التي
اكت�شفها في الق�صور الآ�شورية لمدينتي نمرود
ونينوى الآ�شوريتين الواقعتين في محافظة
ن��ي��ن��وى ���ش��م��ال ال���ع���راق ،وب����ذات الطريقة
وبم�ساعدة الأهالي الذين كانوا على م�ستوى
ثقافي متدني جاهلين القيمة الحقيقية لتلك
الآثار وتبعات نقلها �إلى خارج العراق في �ضل
عدم وجود القوانين الرادعة وال�ضابطة لتلك
الأعمال و�ضعف ال�سلطة العثمانية الحاكمة
وقتذاك.

�أما �أبرز ال�شخ�صيات الأجنبية التي حملت
�سواء �أقدمت من فرن�سا �أم
الطابع ال�سيا�سي
ً
بريطانيا ،كان �أ�شهرهم الفرن�سي (بول ايميل
بوتا  )P. E. Bota /والبريطاني (�أو�ستن
هنري اليارد  ،)A. H. Layard /وهم مجرد
�شخ�صيات لها مهام �سيا�سية وا�ستخباراتية،
مهمتهم الرئي�سة هي تثبيت �سلطة حكوماتهم
في المناطق التي يزورونا في �ضل ال�صراع
ال�سيا�سي بين فرن�سا من جهة وبريطانيا من
جهة �أخرى �أبان تلك المدة.

مقـــاالت

 -الثور المجنح:

�أول���ى االكت�شافات الآث��اري��ة ك��ان��ت على
�أي��دي الفرن�سيين في مدينة دور �شروكين
(خر�سباد) الآ���ش��وري��ة في محافظة نينوى
�شمال العراق ،حينما عثر (بوتا) بم�ساعدة
ال�سكان المحليين على الثيران المجنحة
(اللما�سو) ،ذلك الكائن الأ�سطوري المركب
والمعبر الوا�ضح عن الفكر والميثولوجيا
العراقية القديمة ،والتي كانت تزين مداخل
وبوابات عا�صمة الآ�شوريين حينها ،والمنحوتة
بطريقة فنية رائعة ودقة عالية محفوظ ًة في
رحم تراب وطنها الذي حافظ عليها ما يزيد
عن الفي �سنة ونيف.

ن��ق��ل (الي�����ارد) ال��ث��ي��ران المجنحة بعد
ا�ستظهارها وانتزاعها من الأر�ض على الرغم
من �أوزان��ه��ا الكبيرة في عملية كانت ذات
مخاطر كبيرة ،وبخا�صة في ظل عدم وجود
�آالت و�أدوات رافعة وحاملة لتلك الأوزان،
م�ستفيدا رب��م��ا م��ن النقو�ش والمنحوتات
ً
الأث��ري��ة الآ���ش��وري��ة التي تو�ضح كيفية نقل
الآ�شوريون الثيران المجنحة حين نحتها �إلى
مكانها في الق�صور الآ�شورية.
وكما هو مو�ضح في ال�صور التو�ضيحية
في �أدن��اه عملية نقل الثيران المجنحة من
الق�صور الآ�شورية �إلى متاحف �أوروبا ،وهذه
ال�صور هي من ر�سم البريطانيين �أنف�سهم:

فما � ْإن ا�ستظهر الفرن�سيون الثيران
ما تقدم من تو�ضيح موجز ل�سرقة الآثار
المجنحة حتى �شرعوا في انتزاعها من �أر�ض العراقية ونقلها �إل��ى خ��ارج العراق والمثال
موطنها بطرق عديدة وبوا�سطة االخ�شاب االبرز لتلك الآثار ،وهو الثور المجنح ينطبق
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على ك��اف��ة الآث���ار العراقية الأخ���رى �سواء
�أكانت المنقولة �أم غير المنقولة ،الكبيرة
�أم ال�صغيرة ،والمختلفة ب�أنواعها ،وبدون �أي
رادع قانوني �أو �سلطة ت�ضبط تلك االفعال
حينها ،غير مهتمين لعائدية تلك الكنوز
وحقوقها الح�ضارية والمادية .وبهذه الطرق
تم �سرقة الكثير من الآث���ار العراقية على
مختلف انواعها و�أحجامها.
 مكتبة �آ�شورﭘان �أﭘلي (�آ�شوربانيبال)والرقم الطينية:

لم يقت�صر الأمر على المنحوتات الأثرية،
بل تعداه �إلى مجموعات الرقم الطينية التي
حملت كتاباتها الم�سمارية علوم ومعارف
و�أفكار العراقيين القدماء ،والتي حوتها �أغلب
المواقع الأثرية العراقية والعائدة بتاريخها
�إلى الع�صور التاريخية ،و�أبرز تلك المواقع
مثا ًال مكتبة �آ�شورﭘان �أﭘل��ي (�آ�شوربانيبال)
ف��ي موقع ت��ل قوينجق ف��ي مدينة المو�صل
�ضمن محافظة نينوىّ � ،أن مكتبة �آ�شورﭘان
�أﭘل��ي حفظت لنا تاريخ الإن�سانية وموروثها
الح�ضاري ال��ق��دي��م ،ذل��ك ال��م��وروث ال��ذي
اجتهد بجمعه الملك الآ�شوري �آ�شورﭘان �أﭘلي
( 627-669ق.م) ،وحفظه في �أه��م و�أمن
مكان في نينوى عا�صمة الآ�شوريين حينها،
وهو ق�صره الملكي المكت�شفة �آثاره في موقع
تل قوينجق.
وتعد مكتبة �آ�شورﭘان �أﭘلي (�آ�شوربانيبال)
دليل وا���ض��ح وم��ه��م ،يبرز اهتمام الملوك
العراقيين القدماء ب��ال��م��وروث الح�ضاري
القديم لل�شعوب والح�ضارات التي �سبقتهم،
ذلك االهتمام ال��ذي ب��د�أ في رغبة الإن�سان
بمعرفة �أخ��ب��ار الما�ضي ،ومعرفة م��ن هم
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�أق��دم منه وح�ضارتهم وما تركته �أعمالهم
وم�آثرهم االجتماعية وال�سيا�سية والدينية
واالق��ت�����ص��ادي��ة م���ن �آث�����ار م���ادي���ة وف��ك��ري��ة
ّتعد م��ورو ًث��ا ح�ضار ًيا يو�ضح جل ًيا الحياة
اليومية التي كانوا يعي�شونها ،وارتبط هذا
االهتمام بغريزة النف�س الب�شرية ،التي تحب
اال�ستطالع ومعرفة المجهول وك�شف �أ�سرار
أي�ضا في وجود
ال��ك��ون ،وه��ي نف�سها �سب ًبا � ً
وتطور العلوم والمعارف لدى الإن�سان .فكان
االهتمام بالأ�شياء القديمة ومحاولة اقتناءها
والتباهي واالفتخار بامتالكها مرتبطً ا بتلك
أي�ضا ،ويعود اهتمام الإن�سان بجمع
الغريزة � ً
الأ�شياء القديمة الغريبة والنادرة �إلى �أزمنة
وع�����ص��ور ق��دي��م��ة .وم��ن ه��ذا المنطلق بدء
االهتمام بالموروث القديم ي�أخذ حيزه في �سرقة الآثار
المجتمعات
قديما ومنها في العراق القديم العراقية
ً
ب�شكل خا�ص.
في القرن
لي�س من الغريب � ّأن نرى هذا االهتمام
عند القدماء في البحث عن الأ�شياء المادية
والفكرية ذات ال�صلة بتاريخهم عندما نعلم
ب ��أن هناك من �سعى ،وال�سيما من الملوك
وال��ح��ك��ام ال��ق��دم��اء ،ب��ال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل ما
�سبق ع�صرهم من �أ�شياء فكرية كالوثائق
وال��م��دون��ات الت�أريخية �أو م��ادي��ة كالأبنية
وال��ت��ح��ف والم�صنوعات الأخ����رى ،ومنهم
الملوك العراقيون القدماء الذين ا�شتهروا
باهتمامهم بالموروث الح�ضاري لمن �سبقهم
في الحكم �أو لمن �سبقهم ال�سكن في �أر�ض
ب�لاد الرافدين .فكانوا يهتمون بما تركته
تلك الأجيال الما�ضية لهم �سواء �أكانت هذه
التركة م��ادي��ة �أم فكرية ،وك��ان��ت تدفعهم
لذلك دواف��ع وغ��اي��ات مختلفة؛ حيث كانوا

التا�سع ع�شر
للميالد
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يبحثون عن الموروث الح�ضاري الباقي لمن
�سبقهم من �أبنية قديمة �أو مدونات كتابية
تحمل العلوم وال��م��ع��ارف وال��م��آث��ر والآداب
وال��م��ع��ت��ق��دات ال��دي��ن��ي��ة ال��ق��دي��م��ة ليقوموا
ب�صيانتها وترميمها والحفاظ عليها؛ وذلك
لتخليد وتمجيد �أعمالهم ومنجزاتهم خالل
أي�ضا حفاظً ا منهم على تراثهم
مدة حكمهم و� ً
القديم ،كما � ّأن ح�سهم الت�أريخي العالي لم
يدفعهم �إلى االهتمام بالموروث الح�ضاري
لمن �سبقهم فح�سب بل كانوا يثبتون �أعمالهم
أي�ضا على
ومنجزاتهم للأجيال القادمة � ً
الم�سالت والن�صب والموا�شير الفخارية
ال عن الكتابات
والرقم الطينية المختلفة ف�ض ً
التي حفظوها في �أ�س�س المباني التي بنوها �أو
بناءها ،ودونوا فيها و�صايا
رمموها �أو �أعادوا َ
باالهتمام بها لمن يعثر عليها ووعيد لمن
يحرف فيها �أو ال يهتم بها ،و�إن دل هذا على
�شيء ،ف�إنه يدل على مدى االهتمام القديم
للملوك العراقيين القدماء بالآثار الفكرية
والمادية لأي مدة ت�صبح من الما�ضي.
وم��ن �أب���رز الملوك العراقيين القدماء
الذين اهتموا بالموروث القديم وحفظوه
لنا هو الملك �آ���ش��ورﭘان �أﭘل��ي ،ال��ذي اجتهد
بجمع الن�صو�ص الم�سمارية ال�سابقة لعهده
من خالل �إر�سال مبعوثيه �إلى �أي مكان يوجد
فيه ن�ص نادر ومهم(((؛ لجلبه �أو ا�ستن�ساخه
ثم حفظه في قاعة مخ�ص�صة بق�صره في
نينوى مع رقم طينية �أخ��رى كان قد ورثها
عن من �سبقه من الملوك ومنهم ا�سرحدون
و�شروكين
و�سين�-أخي-اريبا (�سنحاريب)
ّ
(���س��رج��ون) ال��ث��ان��ي((( ،وق��ام بتنظيم تلك
القاعة وفهر�سة محتوياتها ب�شكل فريد من

نوعه وي�شبه المكتبة اليوم(((.
و� ْإن ما ي�ؤ�سف عليه � ّأن مكتبة �آ�شورﭘان �أﭘلي
التي حفظت لنا ن�صو�ص للموروث العراقي
القديم ،والتي تعد دليل بارز الهتمام الملوك
ال��ع��راق��ي��ي��ن ال��ق��دم��اء ب���ذاك ال���م���وروث قد
تعر�ضت محتوياتها �إلى �سرقة غير �شرعية
بعد اكت�شافها في القرن التا�سع ع�شر للميالد
على �أيدي الأجانب وعمالئهم و�سط غياب
ال�سلطة والقانون الرادع لهذه الأعمال.
كما يمكن ق���راءة �أي��ة �سطور ح��ول هذه
المكتبة ،و�أ�سلوب تنظيمها وفهر�سة كتبها
وما حوته من �إنتاج على جانبين هما الأول:
ه��و ال��ع��ل��وم وال��م��ع��ارف الثقافية والأدب��ي��ة
والدينية المثبتة على رقمها الطينية بالكتابة
الم�سمارية والجانب الثاني هو نتاج جهد
واهتمام وفكر الملوك الآ�شوريين وبالأخ�ص
الملك �آ�شورﭘان �أﭘلي في �إن�شاء المكتبة وجمع
الن�صو�ص ،ف�إن ذلك �سيولد ح�سرة على ما
�آل �إل��ي��ه ح��ال المكتبة ،ال م��ن حيث م��ا مر
عليها من ال�سنوات ،وهي تقري ًبا �ألفان ونيف
من ال�سنين كانت خاللها المكتبة مندر�س ًة
تحت التراب ،و�إنما حين ر�أت رقمها الطينية
ورفوفها الحاملة لها النور حين اكت�شافها.
وتعر�ضت مكتبة �آ����ش���ورﭘان �أﭘل���ي حين
اكت�شافها في القرن التا�سع ع�شر الميالدي
�إلى عملية نهب و�سرقة منظمة لرقمها الطينية
الكثيرة ،والبالغ عدد المكت�شف منها �إلى ما
يقارب الـ  25.000رقيم طيني ،منها ال�سليم
ومنها ما بقي على �شكل ك�سر طينية ،حملت
كتابات م�سمارية لعلوم وم��ع��ارف وطقو�س
العراقيين القدماء وموروثهم الح�ضاري،
وح�صلت عمليات النهب وال�سرقة على �أيدي
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الأج��ان��ب وم��ن عمل معهم م��ن المحليين
�أبرزهم «هرمز ر�سام» وهو من �سكنة مدينة
المو�صل ،ومكت�شف �آثار ق�صر �آ�شورﭘان �أﭘلي
ومكتبته في تل قوينجق((( ،بتمويل ودعم
بريطاني وبالتن�سيق مع الحكومة العثمانية في
حينها التي �سهلت دبلوما�س ًيا عمل االنجليز
وعمالئهم في الجانب الآثاري داخل العراق
ب�شكل عام وفي نينوى ب�شكل خا�ص(.((1
وما �إن اكت�شفت �آث��ار المكتبة في �إحدى
قاعات ق�صر �آ�شورﭘان �أﭘلي حتى بد�أت عمليات
نقل محتوياتها ب�صورة غير �شرعية وبعيدة
كل البعد عن العلمية الأكاديمية الآثارية في
التعامل مع الآثار المكت�شفة ومواقعها ،فكان
�سرا وعالنية في
المدعو «هرمز ر�سام» ينقل ً
و�ضح النهار تارة وفي الليل تارة �أخرى �آالف
الرقم الطينية التي اكت�شفها في الق�صر
المذكور ،يتناف�س بذلك مع الفرن�سيين الذين
تقا�سموا باتفاق �سيا�سي موقع تل قوينجق
م��ع الإن��ج��ل��ي��ز م��ن خ�ل�ال ممثلهم «فكتور
بال�س»( )Victor placeالذي ا�ستغل �صداقته
مع القن�صل البريطاني وعالم الم�سماريات
"رولن�سون" ( ،)Rawlinsonالذي وافق على
اقت�سام الموقع م��ع الفرن�سيين؛ لظنه � ّأن
مواطنه "هنري اليارد" ال��ذي عمل �ساب ًقا
في نف�س الموقع قد اكمل عمله ،ولم يبق في
التل ما ي�ستحق تم�سك االنجليز به ب�شكلٍ
كامل عالوة على � َّأن "هرمز ر�سام" م�ساعد
"اليارد" ق��د خ�ص�ص ل��ه ن�صف الموقع
لإكمال عمليات البحث عن الآثار فيه(.((1
ك��ان «ر���س��ام» يقوم بعمليات الحفر في
الجزء المخ�ص�ص له من تل قوينجق نها ًرا
وفي الجزء المخ�ص�ص للفرن�سيين ليالً ،كما
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ال غياب
و�ضح ذلك �صراحة في كتابه م�ستغ ً
لا( ،((1في ح��ادث� ٍ�ة تعبر
الفرن�سيين عنه ل��ي� ً
عن طبيعة العمل المتبع من قبله ،والكيفية
التي نقلت على�أ�سا�سها الآثار المكت�شفة �إلى
بريطانيا ،تاركًا وراءه ع�شرات الأمتار من
الخنادق المحفور في باطن التل والهادمة
ل��ط��ب��ق��ات��ه الأث����ري����ة ،وال���ت���ي ت��م��ك��ن��ت هيئة
التنقيبات الآثارية التابعة لق�سم الآثار/كلية
الآثار/جامعة المو�صل من ا�ستظهارها خالل
�إعمالها التنقيبية في نف�س الموقع خالل
المو�سم  ،2012/2011كدليل على حفريات
النب�ش الع�شوائية الأجنبية في الموقع.
بعد ذلك َق� ِ�دم �إلى تل قوينجق بريطاني
�آخر يدعى «جورج �سمث»()George Smith
كثيرا بمو�ضوع التاريخ �سرقة الآثار
كان "�سميث"ً ،
مهتما ً
التوراتي وعالقة الآث��ار الآ�شورية المكت�شفة العراقية
م�ساعدا لــ "رولن�سون" في في القرن
بذلك التاريخ،
ً
المتحف ال��ب��ري��ط��ان��ي خ�ل�ال ع��م��ل الأخ��ي��ر التا�سع ع�شر
للميالد
لإ���ص��دار �سل�سلة م��ج��ل��دات ع��ن الن�صو�ص
ال��م�����س��م��اري��ة ال��ت��ي ح�صل عليها المتحف
البريطاني من نينوى .فكان عمل "�سميث"
ه���و ل�����ص��ق ال��ك��ت��اب��ات ال��م�����س��م��اري��ة للرقم
الطينية المك�سورة التي عثر عليها ،و�إعادة
ترتيبها ،ف�أك�سبه ه��ذا العمل تعلم ق��راءة
الخط الم�سماري ،ليتم تعيينه عام 1866م
م�ساعدا في ق�سم الآثار ال�شرقية في المتحف
ً
ال��ب��ري��ط��ان��ي ،ح��ي��ث ك���ان ي�ستن�سخ ال��رق��م
للن�شر(.((1
نجاحا
وفي عام 1872م حقق «�سميث»
ً
ك��ب��ي� ً�را بت�شخي�صه لأح���د ال��رق��م الطينية
ال��م��ك�����س��ورة م��ن ت��ل ق��وي��ن��ج��ق؛ ح��ي��ث كانت
الكتابة الم�سمارية المدونة عليه تتناول ق�صة
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�آ�شورية م�ضاهية لق�صة الطوفان التوراتية،
ف�سارع «�سميث» �إلى �إع�لان هذا االكت�شاف
ال االهتمام
على جمعية الآثار التوراتية م�ستغ ً
التوراتي العام ال�سائد في �إنجلترا وقتذاك،
كبيرا لإث��ارة
فكان ه��ذا االكت�شاف داف � ًع��ا
ً
الحما�س ل��دى المهتمين ال��ذي��ن دع��وا �إل��ى
وجوب ا�ستئناف الحفريات في نينوى للعثور
على الأج����زاء ال��م��ف��ق��ودة والمكملة للرقم
الم�سمارية لحادثة الطوفان ،فكان �أن عر�ضت
جريدة «ديلي تلغراف» ()Daily Telegraph
اللندنية على "�سميث" مبل ًغا من المال (قدره
1000جنية) في وقتها؛ لقاء ذهابه �إلى تل
قوينجق والبحث عن تلك الرقم المفقودة
ال عن تزويدهم بالأحداث اليومية التي
ف�ض ً
ي�صادفها في رحلته وعمله ،وبجدية ومثابرة
عالية وافق "�سميث" على هذا العر�ض وهرع
من دون تردد �إلى المو�صل التي و�صلها عام
1873م؛ لي�شرع �أعماله في تل قوينجق الذي
ما لبث � ّأن �أم�ضى فيه �أ�سبوعا من الأي��ام
حتى عثر على ال��ج��زء �أو الرقيم المفقود
من رقم ملحمة كلكام�ش الملحمة العراقية
القديمة ،والتي عاد بها م�سرو ًرا �إلى �إنجلترا
ليلقى هناك الحما�سة واالهتمام الكبيرين
من المهتمين( ،((1في حادثة الزال��ت تثير
اال�ستغراب بحيثياتها،والكيفية التي تم بها
العثور على رقيم من�شود يقع تحت مئات
الأطنان من التراب في ظل �أ�سبوع واحد من
العمل!.
وم����ا ب��ي��ن �أع���م���ال «ر�����س����ام» و«ب�ل�ا����س»
و»�سميث» ،ومن كان قبلهم ومن جاء بعدهم،
من الأجانب بالتحديد ،نقلت �أع��داد كبيرة
ج� ً�دا من الآث���ار ب�أنواعها المختلفة ،والتي

القت بع�ضها للأ�سف م�صير الغرق في مياه
�شط العرب على �أي��دي الفرن�سيين الذين
لم يح�سنوا الحفاظ على الآثار التي نقلوها
بوا�سطة الأك�ل�اك النهرية( ،((1بينما لقت
مجموعة �أخ��رى من الآث��ار والرقم الطينية
التي تت�ألف منها المكتبة طريقها �إلى متاحف
�أوروب��ا لتلقى غالبية تلك الن�صو�ص مكانًا
لها في ظلمات مخازن تلك المتاحف ،و�سط
م�صالح �سيا�سية عملت م��ن خاللها تلك
ال�شخ�صيات الأجنبية تحت غياب القوانين
الرادعة وال�سلطة المتنفذة؛ لمنع عمليات
الحفر والنب�ش ال�سريع على �أي���دي �أولئك
الأج��ان��ب وع��م�لائ��ه��م ،ب�شكلٍ غير �شرعي
متجاهلين بذلك ما تعنيه تلك العمليات من
� َّأن �سرقة محتويات المكتبة من رقم طينية
من خالل نقلها �إلى �أورب��ا هي لي�ست �سرقة
لآث��ار البلد ال��ذي احت�ضنها فح�سب ،و�إنما
هي �سرق ًة لموروث ح�ضاري ،كان قد جمعه
وحفظه لأبناء بلده �أحد �أب��رز ملوك العالم
القديم.
التناف�س الأجنبي للح�صول على الآثار
العراقية:

لم يقت�صر التناف�س الأجنبي الفرن�سي-
الإنجليزي على مواقع �شمال العراق الآ�شورية
فح�سب ،بل امتد جنو ًبا �إلى بالد بابل والمواقع
الأثرية المحيطة بها( .((1فقد كان (�أرني�ست
ال
دي �سارزيك  )Ernest De Sarzec /قن�ص ً
فرن�سيا في الب�صرة عام 1874م حين بد�أ
ب�شراء وجمع القطع الأثرية التي ا�ستخرجها
ال�سكان المحليون من تل �أثري ي�سمى كر�سو
(تلو) مركز دولة لك�ش ،وهي مدينة �سومرية
تقع في جنوب العراق على بعد 16كم �شمال
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�شرق محافظة ذي قار ،مما �شجع الحكومة
الفرن�سية على �إناطة مهمة �إقامة الحفريات
في المنطقة لـ"دي �سارزيك" الذي بدء عمله
في عام 1877م بموقع (تلو) بواقع بعثتين
الأولى عام 1877م والثانية عام 1878م(.((1
وكان «دي �سارزيك» الذي �شرع في عمله
م��ن دون �إذن م��ن ال�سلطات العثمانية في
هذين المو�سمين قد ك�شف عن �آث��ار قيمة
وفريدة �سرعان ما �أر�سلها �إلى فرن�سا وباعها
�إلى متحف اللوفر في باري�س بمبلغ 13000
فرنك وقتها ،وه��و مبلغ �ضخم �آن���ذاك(،((1
قبل � ّأن يعود �إلى باري�س ليرى ال�شهرة التي
كانت تنتظره ب�سبب الآث���ار التي اكت�شفها
(�سرقها)(((1؛ �إذ �إنها ال ت�شبه الآث��ار التي
ت��م العثور عليها ف��ي م��واق��ع �شمال العراق
الآ�شورية .فالأ�سلوب الفني للتماثيل المكت�شفة
واللغة التي دون��ت على الرقم الطينية هي
تاريخا م��ن �سابقتها المكت�شفة في
�أق���دم
ً
�شمال العراق ،و�سرعان ما حددت الدرا�سات
والأبحاث التي جرت عليها ح�ضارة �أخرى
�أقدم من الح�ضارة الآ�شورية وهي الح�ضارة
ال�سومرية في جنوب ال��ع��راق( ،((2مما دفع
«دي �سارزيك» �إلى العودة مجد ًدا �إلى جنوب
العراق عام 1880م( ،((2والعمل في مواقعه
الأثرية وا�ستخراج وا�ستح�صال ما �أمكن من
القطع الأثرية الم�شابهة لما ك�شفه �ساب ًقا،
وا���س��ت��م��ر ع��م��ل «دي ���س��ارزي��ك» ف��ي جنوب
العراق �إلى عام 1900م وبتمويل فرن�سي كان
نتاجه نقل الآالف من الرقم الطينية(،((2
ناهيك عن ع�شرات �آالف من الرقم الطينية
الأخرى ،والتي ا�ستخرجت في غيابه من قبل
تجار الآثار المحليين الذين تنبهوا باالهتمام
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الأجنبي لتلك القطع الأثرية التي غزت �أ�سواق
بغداد �آنذاك حيث قدر عددها ب�أكثر من 35
�ألف رقيم طيني ،كما اكت�شف مجموعة كبيرة
من التماثيل والمنحوتات والأع��م��ال الفنية
ال�سومرية نقلها جمي ًعا �إل��ى فرن�سا لتزين
قاعات متحف اللوفر هناك(.((2
وفي ظل التناف�س الأجنبي على �آثار العراق
و�شاهدا عليه ،قدم �أحد �أبرز البريطانيين
ً
وهو (وال�س َبج  )Wallis Budge /الذين كان
له دو ٌر في تهريب الآثار والمخطوطات عبر
نقل الكثير من الآث��ار العراقية ،وبالتحديد
رق���م ال��ك��ت��اب��ات الم�سمارية �إل���ى خ��زان��ات
المتحف البريطاني من خالل ثالث رحالت
قام بها �إلى العراق مابين الأعوام (-1887
جديدا و�أكثر �سرقة الآثار
1891م)( ،((2متب ًعا �أ�سلو ًبا
ً
تو�س ًعا من �سابقيه في الح�صول على الآثار العراقية
وذل��ك عبر عالقات �أقامها مع تجار الآث��ار في القرن
المحليين ال��ذي��ن زودوه ب����آالف م��ن الرقم التا�سع ع�شر
للميالد
الم�سمارية ،التي انتزعت من مواقع �أثرية
مهمة مثل موقع ���س��ـﭘار (�أب���و حبة) جنوب
العراق ،ناهيك عن ا�ستماله لبع�ض المحليين
الذين عملوا ل�صالح المتحف البريطاني في
المواقع الأثرية في العراق ،والذين كان لهم
أي�ضا في عملية ت�سهيل الح�صول على
دور � ً
الآثار ونقلها �إلى بريطانيا بوا�سطة « َبج» بعد
� ْأن كان بع�ضهم يتاجر بهذه الآثار محل ًيا عقب
�سرا ،وا�ستطاع « َب��ج»
تهريبها من المواقع ً
بهذا الأ�سلوب � ّأن يح�صل على �آالف القطع
الأثرية ،وجلها كتابات م�سمارية كذلك بع�ض
المخطوطات العربية القديمة و�شحنها �إلى
بريطانيا(.((2
وم���ع ت��وا���ص��ل ال��ح��ف��ري��ات الأج��ن��ب��ي��ة في

أخيرا الدولة
مواقع العراق المختلفة تنبهت � ً
العثمانية �إلى �أهمية � ّأن يكون لها دور في هذا
المجال كون � ّأن المواقع الأثرية تقع تحت
�سيطرتها ال�سيا�سية(� ،((2إال � ّأن هذا التدخل
المت�أخر لم يكن ايجاب ًيا ،بل على العك�س من
ذلك زاد في الطين بلة فبدل من � ّأن يحافظ
العثمانيون على المواقع الأثرية ،وما تحويه
م��ن �آث���ار ،كونهم ال��دول��ة الحاكمة �آن���ذاك،
دخ��ل��وا ه��م كمناف�سين للبعثات الأجنبية
وللمتاحف الأوروب��ي��ة في عملية اال�ستحواذ
على الآثار المكت�شفة.

مقـــاالت

ح��ي��ث ظ��ه��ر ع��ل��ى م�����س��رح الأح�����داث في
�سبعينيات القرن التا�سع ع�شر للميالد المدعو
(عثمان حمدي بك) ،وهو ابن �أحد الوزراء
ال�سابقين في الدولة العثمانية ،وكان «عثمان
مناف�سا لمتاحف �أوروبا في اقتناء �آثار
بك»
ً
العراق والمنطقة العربية .فقد در�س «عثمان
بك» الفنون الجميلة في باري�س وعمل بعد
تخرجه في ال�سلك الدبلوما�سي لمدة ق�صيرة
قبل � ّأن يقوم بت�أ�سي�س المتحف العثماني
الأمبراطوري ويكون �أول مدير له ،وقد تم
اختيار حدائق ق�صر ال�سلطان العثماني في
�إ�سطنبول مكانًا لبناية المتحف(.((2
واتبع «عثمان بك» خطة محكمة لتمويل
غرف المتحف بالآثار النفي�سة والقيمة ،فقد
قام با�ستخدام نفوذه ال�شخ�صي لت�شريع �أول
نظام للآثار في �أرجاء الإمبراطورية العثمانية
ي�ضبط م�س�ألة عائدية الآث��ار المكت�شفة من
قبل البعثات الأجنبية العاملة في الأقطار
التابعة لنفوذ الدولة العثمانية( ،((2كما دعا
«عثمان بك» عدة �شخ�صيات �أجنبية للعمل
ف��ي ال��ع��راق بالتحديد و�إق��ام��ة الحفريات

بت�سهيل وم�ساندة وم�شاركة منه �شخ�ص ًيا،
وك��ان �أب��رز تلك ال�شخ�صيات التي دعاها
هو الراهب الفرن�سي المتخ�ص�ص بالكتابات
الآ�شورية الأب «�شايل»� ،إذا وج��ه له دعوة
لإقامة حفريات في موقع �سـﭘار(ابو حبة)
وم���ا ك���ان م��ن الفرن�سي �إال ق��ب��ول ال��دع��وة
الكريمة والمجيء �إلى العراق وال�شروع في
�إق��ام��ة الحفريات ف��ي ���س��ـﭘار ع��ام 1894م،
حيث تم العثور على كميات كبيرة من الآثار،
بخا�صة منها ال��رق��م الطينية وال��ت��ي كانت
ح�صة المتحف العثماني منها كبيرة .توقف
«�شايل» عن عمله بعد ثالثة �شهور ،وكان
ن�شاطه فيها مكث ًفا مما دع��ا «عثمان بك»
ب�أن يوجه دعو ًة ثاني ًة له لكن الفرن�سي رف�ض
الدعوة وعاد �إلى فرن�سا ب�أمر من حكومته
�آنذاك ،ويذكر � ّأن «�شايل» وفي طريق عودته
مر بموقع خر�سباد فما كان له
�إل��ى فرن�سا ّ
ليمر ه��ن��اك م��ن دون � ّأن ي��ك��ون ل��ه ب�صمه
في الموقع ،بخا�صة عند م�شاهدته لتماثيل
الملك �سرجون الآ�شوري ،وهي منت�صبة في
الموقع حيث يورد عن كتابه ما ي�أتي« :لعدم
وج��ود منحوتات خا�صة للملك �سرجون في
المتحف الأم��ب��راط��وري في �إ�سطنبول فقد
قمت با�ستخدام المن�شار لق�ص المنحوتة
�إلى حد الكتابة و�إي�صالها �إلى الب�صرة ،ولكن
مخ�ص�صا
ل�سوء الحظ ف�إن القارب الذي كان
ً
لنقلها �إلى �إ�سطنبول ناء بحمله خالل عبوره
البحر الأحمر فلم يجد ربابنته �أف�ضل من رمي
كتلة التمثال الم�صنوع من الحجر وهكذا تم
�إنقاذ ال�سفينة»!! .((2(.وبهذا �صارت مجاميع
تباعا �إلى المتحف في �إ�سطنبول
الآثار ت�صل ً
واحدا من �أغنى المتاحف العالمية
لي�صبح
ً
ب�آثار العراق والأقطار العربية الأخرى(.((3
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البعثة الألمانية وبوابة ع�شتار:

و�إذا ما تناولنا مثال �أخير ل�سرقة الآثار
العراقية ،فتلك هي بوابة ع�شتار التي كانت
تزين �شارع الموكب في مدينة بابل الأثرية
ج��ن��وب ال��ع��راق ت�شخ�ص ال��ي��وم ف��ي بناية
متحف برلين (البركامون) في �ألمانيا بعد
ٍ
بدهاء كبير؛ حيث تم تجزئة
� ّأن تم نقلها،
قطعها وترقيمها وو�ضعها في �صناديق خا�صة
قبل �شحنها �إلى �ألمانيا؛ لتتم هناك عملية
�إع��ادة ترتيبها وتنظيمها من جديد ح�سب
ال عن �آالف
�شكلها القديم بال�ضبط ،ف�ض ً
القطع الفنية المزججة والملونة الأخ��رى
التي كانت تزين جدران الق�صور في مدينة
�آ�شور �شمال العراق ،وي�ضاف لها مجموعات
ال��رق��م الطينية التي ت��م الك�شف عنها مع
(((3
وراءه��م
اللقى الأثرية الأخ���رى  .تاركين َ
بعد ان��ت��ه��اء �أعمالهم حين ب���د�أت الحرب
العالمية الأول��ى المواقع الأثرية التي عملوا
بها و�أبنيتها الم�شيدة باللبن والطين من
دون حفظها معر�ض ًة لعوامل التعرية الطبيعة
وم�سرحا لعبث
ومكانًا ترتع فيه الحيوانات
ً
ال�سراق.

ال عن محاربة المحاوالت الم�ستمرة
ف�ض ً
ل�سرقة ما تحويه المواقع الأثرية العراقية
والمطالبة بحمايتها �ضد عبث العابثين.
خاتمة:

�إن �سرقة الآثار العراقية في القرن التا�سع
ع�شر هي جريمة دولية ال يغفر لها غياب الوعي
الثقافي والقوانين ال�ضابطة ،والم�سيطرة على
الجانب الآثاري في تلك المدة ،ولو فر�ضنا
جد ًال �أنه كانت هناك قوانين �أعطت امتيازات
و�أجازت نقل الآثار من العراق باتجاه �أوروبا.
فقد مر على ه��ذه القوانين �أكثر من مائة
�سنة؛ لذا فهي الغية بحكم ما هو معروف
في القوانين الدولية ،و�إن كانت تلك الآثار
حبي�سة المتاحف الأجنبية وبعيدة عن وطنها
الأم بهدف علميَ ..ف� ِل� َ�م ال يعطى الباحث �سرقة الآثار
العراقي المخت�ص بعلم الآثار الحقوق الأولى العراقية
والأ�صيلة في درا�سة تلك الآث��ار؟ و ِل َم كانت في القرن
الدرا�سة العلمية والأكاديمية لها هي حكرا التا�سع ع�شر
ً
للميالد
على الأجنبي فقط؟� ،أما �إذا كانت الحجة
هي نقل تلك الآثار لغر�ض �صيانتها ،وترميمها
فنعتقد ب��أن مائة �سنة كافية ج� ً�دا ل�صيانة
وترميم تلك الآث��ار ل��ذا وج��ب �إعادتها �إلى
أي�ضا م�س�ألة الحفاظ
ح�ضن بلدها الأ�صل ،و� ً
على تلك الآث��ار واالهتمام بها فهي الحجة
التي تنتهي بوجود متاحف ع�صرية ومثالية
في العراق مع وجود وزارة لل�سياحة والآثار
وكليات و�أق�سام علمية و�أكاديمية مخت�صة
بعلم الآثار منت�شرة اليوم في جامعات العراق
�ستكون خير راعية ومحافظة ومهتمة لكنوز
وموروث بلدها الح�ضاري.

وق���د ع��ان��ت ال��م��واق��ع ًالأث���ري���ة العراقية
على مر ال�سنين من عمليات نهب و�سرقة
وعبث �آخرها كان بعد �أح��داث عام 2003م
الع�سكرية ،ومال �إليه حال المتاحف العراقية
و�أب��رزه��ا المتحف العراقي ال��ذي عانى من
�سرقة وعبث وتخريب .واليوم تتالحق الجهود
الم�ضنية للعمل على �إع��ادة الآث��ار العراقية
الم�سروقة �إلى وطنها الأم العراق من خالل
الدعوات العلمية وال�سيا�سية والقانونية التي
في الوقت ال��ذي تتباين فيه الآراء حول
�سواء �أكانت
تطالب بحق العراق ب��آث��اره الم�سلوبة منه ،م�صير وحال الآثار الم�سروقة،
ً
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المعروفة برقم متحفي �أم الم�شخ�صة وغير
الم�شخ�صة المنقولة �إلى خارج العراق من
حيث حال تلك الآثار في المتاحف العالمية
وط��رق العناية بها مقارنة م��ع ح��ال الآث��ار
ال��م��وج��ودة ف��ي ال��ع��راق وط��رق العناية بها،
�سواء �أف��ي المواقع الأث��ري��ة التي تحت�ضنها
ً
�أم في المتاحف العراقية ..يبقى القول � ّأن
مهما كانت عليه ح��ال تلك الآث���ار �إال �أنها
تبقى عراقية ،وي�شار لها ب�أ�صالتها الح�ضارية
للعراق ،متمنين � ْأن تعود �إلى موطنها الأ�صلي
ب��ع��د � ّأن ي��ت��م ت��وف��ي��ر ال��ظ��روف ال��م�لاءم��ة،
والمتاحف ذات الموا�صفات العالية والممتازة
ال عن الثقافة والتوعية
داخ��ل العراق ،ف�ض ً
الآث��اري��ة ال��واج��ب بثها في المجتمع لتهيئة
مالذ �آمن للحفاظ عليها.

مقـــاالت
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الآالت والأدوات الطبية التي ِا�ستحدثها
الأطباء العرب والم�سلمون
د .محمود الحاج قا�سم محمد

طبيب �أطفال  -المو�صل

مقـــاالت

ال ي�ستطيع �أي باحث في مو�ضوع الجراحة �إال �أن ينذهل بما حققه الأطباء العرب والم�سلمون
في �صنع الآالت والأدوات الجراحية وغيرها ،والتي ((تحدت الزمن وبقيت لنا منها ر�سوم عديدة
توزعت بين عدد المخطوطات التي ا�ستن�سخها الم�ؤلفون والمترجمون ،وحرفت بع�ض هذه
الر�سوم عن ق�صد �أو عن غير ق�صد ،حتى ك�أنها تجردت من عروبتها و�إ�سالمها.
وبقيت هذه الأدوات �إلى اليوم ت�شهد بذلك االزدهار ،وهي اليوم تتحدى الدهر وتطالبنا
بالتحاور معها علنا ن�ستلهم من وجودها قناعة و�إيمانًا وبع�ض الثقة في النف�س بالم�ستقبل))(((.
وبنا ًء عليه� ،سنتناول المو�ضوع من خالل محاور:
المحور الأول :الآالت والأدوات الم�ستعملة
في الجراحة.
�أو َ
ال � -آالت و�أدوات اال�ستك�شاف:

 - 1م��ن��ظ��ار ال��م��ه��ب��ل ( :)vaginoscopeلم
يعرف الأطباء العرب والم�سلمون الفح�ص بجهاز
الناظور والجراحة الناظورية بمفهومنا الحالي،
وكل ما ا�ستطعنا التو�صل �إليه في هذا الباب كانت
الآلة التي ابتكرها وا�ستعملها �أبو القا�سم خلف ابن

العبا�س ال��زه��راوي (1025 - 937م) في فح�ص
المهبل في الن�ساء ،وه��و منظار فح�ص المهبل،
وال��ذي �سماه لول ًبا ،وربما �أعطى ه��ذه الآل��ة هذا
اال�سم؛ لأنها تتحرك على لولب هو محور انفتاحها
وا�ضحا عن نظيرتها
وغلقها ،وهي تختلف اختالفًا
ً
التي �صممها �سوران�س.
جاء ذلك في ((الف�صل ال�سابع وال�سبعون(((:
فيه �صور الآالت التي يحتاج �إليها في �إخراج الجنين:
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�صورة لولب يفتح به فم الرحم)) (�صورة .)1

� -3آلة المد�س= م�سبار (�إبرة طويلة) :ا�ستعملها
الزهراوي قبل �إجراء عمليات قيلة الحلقوم (الغذة
الدرقية) ،وعالج الأكيا�س الدهنية (�صورة .)3

ثان ًيا � -أدوات التفريغ والتفتيت:

ثم ير�سم �صورة لآلة �أخرى تقوم بنف�س العمل
(�صورة )2

� .1أن��ب��وب �سحب م��اء اال�ست�سقاء في البطن:
� ّإن و�صف الرازي لعملية البزل في حالة اال�ست�سقاء
واالح�ت�ي��اط��ات الواجبة لها وبع�ض م�ضاعفاتها،
و�صف جيد(((.
� .2آالت تفتيت الح�صاة:

 -2مثقاب الجمجمة غير الغائ�ص :الزهراوي
عند الحديث عن كيفية عالج ك�سور الجمجمة في
كتابه الت�صريف ذكر ما �سماه مثاقب غير غائ�صة،
وهي من بين الآالت التي تع ّد من اختراعه .فقد
و�صف �أب��و القا�سم و�سيلة تمنع المثقاب من � ْأن
يخترق تجويف الجمجمة ،وهذه الو�سيلة تتكون من
قطعة من المعدن ،وهي �أو�سع من قطر الثقب الذي
يحدثه مثقاب الجمجمة فتقوم بمفعول ال�سدادة
لمنع (انثـقاب الأم الجافية والمخ)(((.
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�أ  -لقد ك��ان ال���رازي �أول م��ن و��ص��ف تفتيت
ال �ح �� �ص��اة ب�ت�ك���س�ي��ره��ا ،وال� �ت ��ي ن �ع��رف �ه��ا ب��ا��س��م
) )lithotripsyفي حالة ما �إذا كانت الح�صوة
كبيرة(((.
أي�ضا،
ب  -وقد تبعه الزهراوي بتف�صيل ذلك � ً
حيث �إنه كانت له �آلة ا�ستعملها في تفتيت ح�صاة
المثانة وا�ستخراجها ،ف�ض ًال عن طريقته في تفتيت
ح�صاة مجرى البول التي لم ي�سبق �إليها �أحد(((.
� .3أن��ب��وب��ة ا�ستعملها ال���زه���راوي لفتح فتحة
(((
ال�شرج غير المثقوبة ()Imporforate Anus

الآالت
والأدوات
الطبية التي
اِ�ستحدثها
الأطباء
العرب
والم�سلمون

 .4م�سمار ا�ستعمله الزهراوي لمعالجة ان�سداد
مجرى البول الوالدي(((.
 .5ا�ستخدام الفتايل والقثاطير :كان الرازي
�أول من ا�ستعمل الفتائل في العمليات الجراحية كما
و�صف و�صفًا دقيقًا طريقة ا�ستعمال (القثاطير =
الأنابيب  Catheterالتي يمر منها القيح والإفرازات
ال�سامة) ،وهو الذي �أدخل عليها الفتحات الجانبية
حتى ال ت�سد بالدم �أو ال�صديد(((.

مقـــاالت

ويقول الزهراوي�« :إذا ا�شتد الأمر على العليل
ول��م ينطلق البول فينبغي �أن ت�ستعمل الآل��ة التي
ت�سمى قاثاطير التي ه��ذه �صورتها» (� �ص��ورة)4
ويقول« :ت�صنع من ف�ضة وتكون رقيقة مل�ساء مجوفة
ك�أنبوب ري�ش الطير في رقة الميل طويلة في نحو
�شبر ون�صف لها قمع لطيف في ر�أ�سها»( .((1وي�ؤكد
الزهراوي على �ضرورة ا�ستخدام الفتيلة في الأورام
االلتهابية(.((1

تحقن المثانة بالزراقة … .وهذه �صورتها (�صورة
 …)5ت�صنع م��ن ف�ضة �أو م��ن ع��اج مجوفة لها
�أنبوبة طويلة على رقة الميل مجوفة كلها �إال الطرف
ف�أنه م�صمت فيه ثالث ثقب … ،والمو�ضع الأجوف
الذي فيه المدفع يكون على قدر ما ي�سده بال مزيد،
حتى �إذا جذبت به �شي ًئا من الرطوبات انجذبت،
و�إذا دفعت به اندفعت �إلى بعد … ف�إذا �أردت طرح
الرطوبات في المثانة �أدخلت طرف الزراقة في
الرطوبة وجذبت بالمدفع �إلى فوق ،ف�إن الرطوبة
تنجذب في ج��وف ال��زراق��ة ثم تدخل طرفها في
الإحليل … ثم تدفع الرطوبة بالمدفع ف��إن تلك
الرطوبة ت�صل �إلى المثانة …»(.((1

 .2المحقنة ال�شرجية ( :)Bulb syringeيعود
أي�ضا .فهو �أول من و�صف
ف�ضل اكت�شافها للزهراوي � ً
محقنة �شرجية مربوطة عليها جلدة وقد ا�ستعملها
لحقن الأطفال(�( ((1صورة . )6

ثالث َا � -أدوات الحقن:

 .1المحقنة العادية :ي�صف ال��زه��راوي كيفية
غ�سيل المثانة ،ويخترع لذلك �آل��ة ه��ي المحقنة
العادية التي ن�ستخدمها ال�ي��وم ،والتي تع ّد لأول
مرة في تاريخ الجراحة؛ ف�إذا �أ�ضيف �إليها الإبرة
يمكن �إدخال الأدوية بوا�سطتها �إلى داخل الج�سم،
يقول الزهراوي« :الف�صل التا�سع والخم�سون :كيف

راب ًعا  -الأدوات الم�ساعدة في التنف�س
والتغذية:

 .1ق�صب ��ة التنف� ��س والتغذي ��ة :م ��ن الطرائ ��ق
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الأخ ��رى التي عالج ��وا ان�سداد المج ��اري التنف�سية
(االختناق الحنجري) بها هي �إدخال ق�صبة معمولة
م ��ن الذه ��ب �أو الف�ض ��ة ،وال زال ��ت ه ��ذه الطريق ��ة
م�ستخدم ��ة لإنق ��اذ مر�ض ��ى االختن ��اق ،وكذل ��ك
تو�صي ��ل الغ ��ازات المخدرة والأوك�سجي ��ن �إلى �صدر
المري� ��ض ،و�إن كانت ت�صنع �إلى الآن من المطاط �أو
البال�ستك(.((1
كما �أدخ��ل ابن زهر طرائق جديدة في تغذية
المر�ضى عن طريق �أنبوبة من الف�ضة تدخل في
البلعوم ،ويع ّد هذا �أول و�صف لأنبوبة المعدة كما
ك��ان �أول من �أو��ص��ى بتغذية المر�ضى عن طريق
ال�شرج في حالة �ضيق المريء(.((1
 - 2هناك قرائن تثبت �أن العرب قد عرفوا
مبد�أ الإنعا�ش التنف�سي عن طريق دفع كميات من
الهواء عبر الرئتين بال�ضغط المتناوب ،و�أنهم في
طليعة من ا�ستعمل المنفاخ لهذا الغر�ض ،كما ت�شير
ق�صة �صالح بن بهلة في ا�ستعمال المنفاخ لإنعا�ش
�إبراهيم ابن عم الر�شيد(.((1
المحور الثاني :مبتكراتهم في طب العيون.

 .1اخ�����ت�����راع ال������ق������راءة ب���ال���ك���ت���اب���ة ال�����ب�����ارزة
للمكفوفين :يذكر الم�ؤرخون المعا�صرون ب�أن
(ب��راي��ل) �سنة 1829م ا�ستنبط ه��ذا الأ�سلوب
لتعليم ال�م�ك�ف��وف�ي��ن ال��ق��راءة وال �ك �ت��اب��ة ،بينما
الحقيقة غير ذلك؛ حيث �إن �أول من ا�ستنبط هذه
الطريقة هو زي��ن الدين علي بن �أحمد الآم��دي
فاقدا للب�صر (عا�ش في حدود  700هـ
الذي كان ً
= 1300م)؛ وذلك لأنه كان �إذا ا�شترى كتا ًبا �أخذ
قطعة ورق خفيفة وفتل بها فتيلة و�صنعها حرفًا �أو
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�أكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب بح�ساب
الحروف ،ثم يل�صق ذلك على طرف جلد الكتاب
من الداخل .ف�إذا �شذ عن ذهنه ثمن الكتاب �أم ّر
عليه يده فيعرف ثمنه من الأحرف المل�صقة(.((1
وهذا الأ�سلوب بعينه هو الكتابة البارزة الخا�صة
بالمكفوفين.
 - 2النـظـارة (العينيـة) :لقد ثبت �أن ال�شرق
�أ�سبق م��ن ال�غ��رب �إل��ى معرفة النظارة �أو ما
ي�سمى بـ (العينية) .ف�إن �أول من عرف العد�سة،
العالم ابن الهيثم (ت  430هـ =  1038م) (.((1
وال�شائع �أن رج ًال �إيطال ًيا اخترع (النظارة) بعد
المائة الثالثة ع�شر للميالد ،ولكن الواقع �أنه
ح�سنها ف�أول معرفة النا�س بها كانت من ديار
ّ
ال�شرق (العربي الإ�سالمي) ،ومنه انتقلت �إلى
الغرب.
�أن�شد �شهاب ال��دي��ن ب��ن محمد ال�شهير بابن
العطار الم�صري (ت  794هـ =  1392م):
�أت����ـ����ى ب���ـ���ع���د ال�����ص��ب��ـ��ا ���ش��ي��ب��ي وده����ـ����ري
رم�����ـ�����ى ب����ع����د اع�����ت�����دال�����ي ب���ـ���ـ���اع���ـ���وج���ـ���اج
ك���ف���ـ���ى �أن ك�����ـ�����ان ل����ـ����ي ب���ـ�������ص���ر ح���دي���د
وق����ـ����د �����ص����ـ����ارت ع���ي���ون���ـ���ي م������ن زج�����اج
وال� �ش��ك �أن ال���ش��اع��ر �أراد ب��ال�ع�ي��ون ال��زج��اج
(النظارة) ،وكان ذلك قبل � 600سنة.
 - 3الأدوات الم�ستعملة ف��ي ج��راح��ة العين:
ال يخلو كتاب من كتب الأطباء العرب في الكحالة
(�أمرا�ض العين) من �صور لمجاميع الآالت التي كانوا
ي�ستعملونها ،على �سبيل المثال هذه �صور الآالت التي
وردت في كتاب الكافي في الكحل (�صورة )7

الآالت
والأدوات
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اِ�ستحدثها
الأطباء
العرب
والم�سلمون

مقـــاالت

المحور الثالث :التعويـ�ض ال�صناعي للأع�ضاء
والأطراف.

�إن تركيب الأع�ضاء الم�صنعة للإن�سان حينما
يفقد الفرد ع�ض ًوا من �أع�ضائه؛ كالرجل والأ�صابع
جديدا ،و�إنما
والأنف والأ�سنان وال�شعر واللحية لي�س ً
نجد له �إ�شارات في كتب التراث العربي الإ�سالمي.
على �سبيل المثال عن الرجل الم�صنعة ذكر
الزمخ�شري الفقيه اللغوي ال�شهير (ت  538هـ /
1244م) �أنه �أ�صيب في رجله فقطعت ،واتخذ رج ًال
من خ�شب.
وعن اليد والأ�صابع الم�صنعة ذكر ابن قتيبة
الدينوري (ت  272هـ  889 /م) في ترجمة خلف بن
خليفة� ،أنه كان ((�أقطع اليد ،وله �أ�صابع من جلود
وكان �شاع ًرا ظريفًا))(.((1
وك��ان تعوي�ض الأن��ف �إذا انقطعت في الحرب
ب�أنف من ف�ضة �أو من ذهب �أم� ًرا معروفًا وقدي ًما
((وي�ق��ال �أن �أول من �صنع له �أنفًا من معدن هو

عرفجة بن �سعد ،فقد �أ�صيب �أنفه في وقعة يوم
كالب ،وقد �صنع له �أنف من ورق (�أي من ف�ضة).
ف�صدوء وتعفن �أنفه ،ف�أمره الر�سول  �أن يتخذ
�أنفًا من ذهب لأن الذهب ال ي�صد�أ))(.((2
وعن تعوي�ض الأ�سنان المفقودة في حالة �سقوطها
ين�صح الزهراوي ب�إعادة تثبيتها وت�شبيكها ب�أ�سالك
الذهب (�صورة � )8أو تعوي�ضها ب�أ�سنان م�صنعة
من عظام البقر يقول« :وقد ترد ال�ضر�س الواحد
�أو االثنين بعد �سقوطها في مو�ضعها وت�شبك كما
و�صفنا وتبقى ،و�إنما يفعل ذلك �صانع َدرِب دقيق،
وقد ينحت من عظام البقر في�صنع كهيئة ال�ضر�س
ويجعل في المو�ضع الذي ذهب ال�ضر�س وي�شد كما
قلنا فيبقى وي�ستمتع بذلك»(.((2
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�إن ما جاء في هذا القول �أول و�صف في التاريخ
لمحاولة نقل الأع�ضاء وت�صنيع الأ�سنان(.((2
كما قام الزهراوي بر�سم العديد من المجارد
(��ص��ورة  ،)9والمنا�شير (��ص��ورة  )10التي كان
ي�ستعملها لجرد الأ�سنان وتعديلها.

المحور الرابع :الأدوات والآالت المختبرية

ا�ستخدم علماء الكيمياء والأطباء وال�صيادلة
العرب مجموعة كبيرة من الأج�ه��زة المختبرية؛
لتح�ضير العقاقير والم�ستح�ضرات ،وقد �ساعدهم
في ذل��ك تطور �صناعة الزجاج وت�شكيل الأدوات
المختلفة منه على هيئة �أنابيب ودوارق و�أنبيقات
و�أقماع زجاجية وغير ذل��ك ،واختلفت الآالت �أو
الأدوات الم�ستعملة باختالف الأغ��را���ض .فمنها
الم�صنوع من المواد المعدنية �أو الفخار ،ومنها
الم�صنوع من الخزف.
�إن كتب العلماء العرب والم�سلمين في علم الكيمياء
حافلة ب�شروح م�سهبة للأجهزة التي كانوا ي�ستعملونها.
ومما يدعو للعجب �أن الغربيين قد �أخذوا عنهم هذه
الأجهزة التي هي من ابتكارات العرب ون�سبوها �إلى
�أنف�سهم مع العلم ب�أن ق�س ًما من هذه الأجهزة الزالت
تعرف عندهم با�صطالحها العربي(.((2
على �سبيل المثال كان ال��رازي �أول من و�ضع
قائمة كاملة للأجهزة ال�ضرورية في المختبرات
الكيميائية ،و�أن الأجهزة التي ذكرها في كتابه
((�سر الأ�سرار)) تربو على  35جهازًا( .((2وقد
مو�ضحا تلك
ذك��ر طريقة �صنعها وا�ستعمالها
ً
الأجهزة عن طريق ر�سمها بعناية فائقة ،واختلفت
م �ف��ردات الأج �ه��زة العلمية ب �ن��ا ًء على اختالف
المواد الكيماوية و�آثارها ،فما كان يمكن حفظه
�أو ا�ستخدامه في �أدوات م�صنوعة من الزجاج ال
يمكن حفظه وا�ستخدامه في �أدوات م�صنوعة من
المعادن والخزفيات.
و�أخي ًرا �أقول لم يكن ق�صدي في هذا البحث
تقديم �شاهد على فخري واعتزازي بالم�ساهمة
في �إح�ي��اء جانب من ال�ت��راث العربي الإ�سالمي
فح�سب ،بل لدفع �أ�صحاب الهمم ال�صادقة من
الجيل ال�صاعد من �شبابنا؛ لين�سجوا على منواله
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وي�ب��ادروا ب�أعمال مماثلة تواكب م�سيرة البحث
العلمي الحديث وترفع عقدة النق�ص التي تكبل
تن�ص
عزائم الكثير منا ،وتزيل �أن المقولة التي ّ
ب��أن العبقرية واالكت�شافات والإب��داع قد حازها
غيرنا من دونا.
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Medical equipments and instruments invented
by Arab and Muslim doctors
Dr. Mahmud al-Hajj Qasim
This research raises the subject of the surgery, and the achievements of Arab and Muslim doctors
in inventing equipments and surgical instruments, which still exist between us despite they are not
know by their origin.
The researcher has divided the subject into main themes displayed successively in the course of
his research; he dealt in them the title and analyzed it, as well as presenting many images in order
to promote this kind of researches.

Abstracts of Articles

The bottom line is that the detailed explanations of the instruments and equipments used by Arab
and Muslim doctors for different purposes can be found in the books of Arab and Muslim scholars.
Some of them are made of metal or ceramic and some other are made of pottery.
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Manifestation of grammatical reasoning near al-Mubarrid
Dr. Ahmed Ismail Abdulkarim
This research is intended to display the famous reasoning’s of al-Mubarrid as he benefited
from them in the installation of grammatical rules and guidance on the basis of argument and
persuasion. The one who peeps in the grammatical heritage of al-Mubarrid can realize his interest
and fondness in reasoning. He rarely leaves any rule without reasoning even he has given reasons
to the grammatical terms. The influence of philosophy can also be seen in his reasoning that led to
complexity of grammatical issues.
In the end, we can conclude that the most of the reasoning’s of al-Mubarrid could not come out
from the reasoning’s of the grammarians of al-Basra.

Dr. Farid sAmadsho
This research seeks to shed light on the translation; as it has become one of the most generative
mechanisms adopted by Arab scholars in the transfer of foreign concepts to their own language,
especially those specialized in linguistics and semiotics. This is what Dr. Abdul Malik tried to do as
he proposed a significant number of terms, and coined number of names to express their meanings
in their original language. This is a clear effort to find the Arabic equivalent to the foreign terms.

Theft of Iraqi works in the nineteenth century
Prof. Omar Jassam al-Azzawi
This research revolves around the theft of Iraqi works that were present in the nineteenth
century. The west has raised its importance as it is scattered throughout the territory of Iraq without
any protection. This is what called foreigners to steal and transfer them to their museums to earn
treasures to those museums through the missions that carried the archaeological face behind their
actual political face.
Finally, the researcher notes that these works – in whatever condition they are – will remain
Iraqi, and they will be referred to as the cultural originality of Iraq.

�آفاق الثقافة والتراث

196

Abstracts of Articles

Efforts of Abdul Malik Murtaadh in the translation of the lingual
and semiotic terms

A reading in Moresque phenomenon – pains and misdeeds
Prof. Mustafa al-Zabbakh
This research deals with new and careful reading of the Moresque phenomenon regarding the
pains and misdeeds. It says pointing out that the expulsion of the Moriscos from Andalusia was not
just a fleeting migration of human group but a migration of stable minority citizens persecuted by
religious and ethnic intolerance. There are stations in the life and works of Moriscos which were not
explored well by researchers. Curtain has been brought down on a lot of names that have remained
bright in Andalusia. Historians did not trace the life of migrant in their new Diasporas to know
the size of their foreignness and the paths of their production and works. This is what has been
described in this research based on the evidence of Quran and Hadith.

Abstracts of Articles

The establishment of mosques in Egypt, Tunisia and Andalusia in the
first century AH / seventh century AD
Prof. Muhammad Karim Ibrahim Husain
This study was to shed light on the establishment of mosques in Egypt, Tunisia and Andalusia
after the completion of the process of liberalization and the Arab-Islamic conquest, during the first
century AH / seventh century AD. Starting from the study of the process of liberalization by ArabMuslim to the land of Egypt, the North African gate, and then the stability of the Arabs and Muslims
there where they started the operations of the construction and reconstruction. Most notably: the
establishment of Fustat mosque, named: Mosque of Amr ibn al-Aas, who completed the liberation
of the whole of Egypt from the Byzantine control.
And the conclusion of the study came to stress the interests of Arab Muslims in these religious
architectural structures very clearly; as they represent the Arab-Islamic presence in: Egypt, Tunisia,
Andalusia, and in every corner of the globe.

Official letters in Andalusia in the fifth century AH
Mr. Jamila Miftah
This research aims to describe official letters in Andalusia in the fifth century AH. There were
several factors that gave it the highest stature, among these factors some are related to the political
collapse that hit the Andalusia after the fall of the Caliphate, and the division of the country into
small independent states.
Finally the research concluded that most of these letters touched the issues intending to achieve
the kind of stability and continuity in a remote area, in a political, military and regional situation
that is surrounded by risks regulated by overlapping relationships based on the tides of power.
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Abstracts of Articles
Rooting irony linguistically: Applied Research in the Koran and the
traditional tale of the Abbasid
Mr. Mohammad Wannan Jasim
This research seeks to consolidate the term ‘Irony’ by answering the two questions which are:
1. Did Arab linguistic heritage know the term ‘Irony’ in its critics or rhetorical studies?
2. What are the rhetorical terms that are close to ‘Irony’ in their significance?

Taiyyah (the poem ending with letter “Taa”)
of Ibn Abi Hajla al-Tilimsani (D 776 AH) in the contraposition of the
Taiyyah of Ibn al-Faridh (D 632 AH)
Prof. Mujahid Mustafa Bahjat
This research deals with the Taiyyah of Ibne Abi Hajla al-Tilimsani in the contraposition of
the big Taiyyah which is named “Nazm al-Suluk” by Ibn al-Faridh. The research also elucidates
the significance of this poem and motivation behind penning it. As well as stating different views
held by scholars with regards to Ibn al-Faridh, the significance of the Taiyyah of Ibn al-Faridh and
commentaries on it, also its contents and meanings. At last the researcher described the two copies
of the manuscript of Taiyyah, and the method of editing.

Cultural exchange between Hadramaut and the ports of Arabian Gulf
Mr. Mohammed Alawi Abdul Rahman Baharoun
The cultural exchange and shared history between the ports of Hadramout and Arabian Gulf
is very old, and the main reason behind the strengthening those historical and cultural relations
is a profession of maritime navigation and travel between them. The researcher started the topic
with a brief introduction about the nature of this exchange as it presents the unique pillar to the
understanding of economical achievements and the researches and studies that have come forth,
which earned it the reputation and good fame among the scientific and research community, inside
and outside the Gulf.
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The researcher chose the Holy Quran in order to root the term ‘Irony’ by analyzing commentators’
views for the verb “Yufarriqun”, also he chose the narrative tales in Abbasid era as an example for
applied criticism.
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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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