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رقــــم التسجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير

مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

سكرتير التحرير
المجلة مسجلة في دليــــل
أولريخ الدولي للدوريات
تحت رقم 349378

أ .منى مجاهد المطري

هيئة التحرير
أ .د .فـــاطـــــمـــة الصــــــايـــــغ
أ .د .حم���زة عبد الله الماليباري
أ .د .سالمة محمد الهرفي البلوي
د .م��ح��م��د أح���م���د ال��ق��رش��ي

االشتراك
الســنوي

داخـــل اإلمــارات

خـارج اإلمـــارات

درهـــــــــم
المؤسســـــات 100
ٍ

درهـــــــــم
150
ٍ

األفــــــــــــراد  70درهمــــــــاً

درهــــــــم
100
ٍ
 75درهمــــــــاً

الطـــــــــــالب  40درهمــــــــــاً

المقاالت المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها
والتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه

يخضع ترتيب المقاالت ألمور فنية

الفهـــــــرس
االفتتاحية

بيوغرافيا المؤلّفي��ن الجزائريين في اللغة العربية

مجلس إحياء المعارف النعمانية  -حيدر آباد  -الهند

خالل الحكم الفرنسي للجزائر
إعداد :د /علي بوشاقور

االنتهاء برحيل المؤسسين
مدير التحرير

126

٤
خطاطات من الغرب اإلسالمي

المقـاالت

بقلم :عبد الحكيم حمادي خلفي

ُ
العروضي في كتاب (مس��الك األبصار)
بيان الخلل
ّ
لل ُع َم ِر ِّي (الجزء )16
د .عباس هاني الج َّراخ

تحقيق المخطوطات

6

والسنن على مذهب اإلمام مالك
منظومة في الفرائض ّ
السمعوني الجزائري ال ّدمشقي
صالح بن أحمد ّ
(1240هـ 1285 -هـ)

األحياء الخاصة في النسيج الحضري العتيق لمدينة مراكش

تحقيق :د .عبد القادر باجي

حارة الجذامى وحي المالح التاريخيين أنموذجا
لوبنى زبير

43

َْ
ص ِر
ات ال َع َربيَّ ِة على َش�� َمال َأف ِري ِقيَّا في ال َع ْ
اله ْج َر ِ
أث ُر ِ
ال َو ِسيط
د .علي سليمان محمد

رسالة في وصف القلم
ين َّ
َجلاَ ُل ِّ
الد َوا ِني المتوفى سنة 918هـ
الد ِ
تحقيق :د .إسلم بن السبتي
الملخصات

92

دار سكة سبو
موقع على حوض نهر سبو نسيه التاريخ
عبد الرحمن أمل

151

25

األفالق والبغدان في العصر العثماني
د .أحمد صالح علي محمد

137

105

171
202

مجلس إحياء المعارف النعمانية
 حيدر آباد  -الهنداالنتهاء برحيل المؤسسين

افتتاحية العـدد

تأسس مجلس إحياء المعارف النعمانية سنة 1948م في بيت الشيخ أبي بكر الهاشمي –
عليه رحمة اهلل – كبير المحققين بدائرة المعارف العثمانية سابقا ،وصاحب فكرة إنشاء المجلس
الشيخ المقرئ محمود شاه القادري الحنفي بن مبارك شاه القادري الحنفي ،المعروف بأبي
الوفاء األفغاني  -عليه رحمة اهلل – المتوفى في رجب 1395هـ إلى جانب مجموعة من علماء
المذهب الحنفي الذي كان أغلبهم يدرس بالجامعة النظامية بمنطقة جالل كوش بمدينة حيدر
أباد.
وقد كان عمل المجلس منحصرا في إحياء وتحقيق التراث النعماني؛ أي الحنفي سواء كان
ذلك في الفقه أو األصول أو العقيدة أو غيرها من العلوم اإلسالمية ،وقد أنجز المجلس بالفعل
مجموعة من األعمال فأصدر عد ًدا من الكتب المهمة منها:
 مختصر الطحاوي في فقه الحنفية :الطحاوي :أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الحنفي،أبو جعفر ( ،ت321 :هـ ).
 اختالف أبي َحنيفة وابن أبي ليلى :أبو يوسف :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتةاألنصاري – ( ت182 :هـ ).
 مناقب االمام أبى حنيفة :الذهبي :ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان. مناقب أبي يوسف :الذهبي :ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان. اآلث��ار :أب��و يوس��ف :يعق��وب ب��ن إبراهي��م ب��ن حبيب بن س��عد ب��ن حبتة األنص��اري –(ت182:ه��ـ).
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 الرد على سير األوزاع��ي :أبو يوسف :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتةاألنصاري.
 أصول السرخسي :ابن سهل السرخسي :محمد بن أحمد بن سهل الحنفي شمس األئمة ،أبوبكر ( ت482 :هـ ).
كما قام المجلس بتأسيس مكتبة متنوعة من الكتب والمخطوطات يرجع إليها في أعماله
العلمية ،وقد ضمت هذه المكتبة ما يزيد عن  5000كتاب منها مجموعة نادرة ،و101
مخطوط؛ منها  43مخطوطا أصليا و 58مخطوطا مصورا تم الحصول عليها من عدة دول
أهمها :تركيا ،وكان الدكتور محمد حميد اهلل  -رحمه اهلل  -العالم الهندي المقيم بباريس هو من
يقوم بعملية تصوير المخطوطات لصالح المجلس ،ولذلك كانت تلك المخطوطات نفيسة من
الناحية العلمية.
وبعد وفاة الشيخ أبي الوفاء األفغاني رئيس اللجنة عين تلميذه الشيخ أبو بكر الهاشمي رئيسا
لها بعدما كان نائبا لرئيسها  -الذي كنا نزوره في بيته دائما كلما دخلنا مدينة حيدر آباد ،وكنا
نجلس إليه نلتقط من لسانه أسماء المكتبات بالهند ،ومواقع المخطوطات ،وأشهر العائالت
العلمية التي ال تزال تحتفظ بذخائر التراث اإلسالمي حتى يومنا هذا .-
وقد تعرض مقر المجلس الذي يقع بجوار بيت الشيخ أبي بكر الهاشمي في حي جالل كوجة
بمنطقة حسيني علم لالنهيار بسبب األمطار والسيول التي ضربت مدينة حيدر آباد في سنة
1973م؛ أي قبل سنتين من وفاة الشيخ أبي الوفاء األفغاني ،كما هدمت البيت الذي كان يسكن
فيه الشيخ أبو الوفاء ،وهو جزء من بيت عائلة الشيخ أبي بكر الهاشمي.
وقد تم بحمد اهلل تصوير جميع المخطوطات دون استثناء حتى النسخ النادرة والفريدة التي
يمتلكها المجلس ،وحتى المخطوطات التي كانت توجد بالمكتبة الخاصة بعائلة الشيخ أبو بكر
رحمه اهلل رحمة واسعة.

مدير التحرير
د .عز الدين بن زغيبة
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مجل�س
�إحياء
المعارف
النعمانية –
حيدر �آباد
 الهنداالنتهاء
برحيل
الم�ؤ�س�سين

ُ
العروضي
بيان الخلل
ّ
للع َم ِر ِّي
في كتاب (مسالك األبصار) ُ
(الجزء )16
د .عباس هاني الج َّراخ
العراق

مقـــاالت

ُيع ُّد كتاب (مسالك األبصار في ممالك األمصار) لِشهاب الدين أحمد بن فضل الله ال ُعمري
القدماء فنقلوا منه وأكثروا ،ورجع إليه
(ت 749هـ) من الكتب الموسوع َّية المه َّمة ،وقد عَ َر َف ُه
ُ
الباحثونَ ال ُمحد َُثون في إفادتهم من نصوصه الجغرافية والتاريخية واالجتماعية األخ َرى ،كما َ
نهل
ص ْن ِع الدواوين والمجموعات الشعرية.
من ُه المح ّققون وهم يقومون ِب ُ

الثقافي بدبي عددًا من المحققين المعروفين بإخراج هذا الكتاب إلى النور،
المجمع
وقد كلَّ َف
ُ
ُّ
وقام المحققونَ ِبعملهم خي َر قيامِ ،منْ َن ْس ِخ ِه ومعارضته بالمظان المختلفة ،ومحاولة تقديمه كما
أراده مؤلفه ،مع تخريج نصوصه الشعرية والنثرية وتوثيقها ،ثم إثبات المصادر والمراجع،
نج ًما في عدّة أجزاء.
َوصدر ُم ّ
الس��ادس عش��ر ،بتحقيق
الس��فر ّ
وبي��ن يدي ّ

خالص ،المطبوع في دبي عن المجمع الثقافي

د .محم��د إبراهيم حور ،الص��ادر عام 2003م،

نفسه ،في ثالثة أجزاء ،وله ً
أيضا تحقيق (ديوان

ض��م  69ترجمة
ووق��ع ف��ي  431صحيفة ،وقد
َّ
ِّ
المتوفين واألحياء زمن
لش��عراء الجانب الشرقي

صفي الدين الحلي) الصادر في بيروت 2000م،
الذي رجع إليه في ترجمته هنا ،لذا فهو – ال ب َُّد
َ
يمتلك خزي ًنا معرفيًا وخبرة في التحقيق.
من أنَّ ُه

المؤلف ،وهم من شعراء العصر العباسي وعصر
الدول واإلمارات ،وقد انت َهى من تحقيقه في أيلول

ضم
وجاء اهتمامي بهذا الجزء َّ
خاص ًة؛ ألنَّه َّ

2001م ،على ما ورد في نهاية ِّ
مقدمت ِه.

ممن
ع��د ًدا من شعراء القرن السابع الهجري َّ

ِّ
والمحق ُق َع َرفت ُه َيو َم َح َّق َق( :شرح نقائض

ُ
مع ِشعرهم وتحقيقه ،مثل :محيي الدين
َن َهضت ِب َج ِ
َّ
المارديني،
الصفار
الموصلي ،وابن
ابن زبالق
ّ
ّ

جرير والفرزدق) باالشتراك مع د .وليد محمود
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وعلي بن البطريق الحلِّي ،ويوسف بن لؤلؤ
ّ
ُ
نشرت دواوينهم
القواس ،وقد
الذهبي ،وجوبان َّ
ّ
في بيروت واإلسكندرية وبابل و ُدب��ي ،أو من
ُ
التلعفري،
استدركت على دواوينهم ،مثل:
الذين
ّ
ومجير الدين اب��ن تميم ،وال��ش��اب الظريف،
وغيرهم ،وقد لَ َ
فت َنظري ورود أوهام كثيرة
في قراءة المخطوطة الوحيدة التي رجع إليها
الرغم من أنَّه كان باستطاعته
المحقق ،على ّ
تجاوزها وإبقاء الكتاب نقيًّا منها ،لو بذل مزي ًدا
من الجهد في قراءتها ،أو لو َر َج َع إلى مصادر
تراجم الشعراء أو دواوينهم ،وهي مشهورة

أخطاء في إثبات األوزان:
أوالً -
َّ
ٌ
يخطئ في تثبيت
من الغريب أن نجد المحقق
ُ
أسماء كثير من البحور ،وفي أدن��اه أكثر من
بحرا ،أخطأَ في تحديدها وإيرادها على
ثالثين ً
الص ِحيحَ ،ن ُس ُ
وقها على النحو اآلتي:
وجهها َّ ِ
 -1ص  ،14ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من مجزوء
الرجز ،أولهما:
ت����ب���� ّرم ب����ال����ع����ذار وظ�����ن أن���ي
أق���اط���ع��� ُه وأخ�������رج م����ن ي���دي��� ِه
والصواب :الوافر.

مبذولة ،وبعضها بين يديه! مع عدم اهتمامه

 -2ص  ،16بيت واحدَّ ،
حدده من (الطويل)،
وهو:

آخرين ،وإهمال االقتباسات الواضحة من القرآن
ً
فضال عن التضمينات ،وهذا دليل على
الكريم،

م��ولً��ى ت��زاي�� َد ف��ي تواضعه ِعظماً

بنسبة كثير من القصائد المتدافعة الى شعراء

ضعف محفوظ ِه من الشعر العربي وعدم تتبّعه
له ،وهي ٌ
وأشطار مشهورة المرئ القيس،
أبيات
ٌ
وعنترة بن شداد ،ومجنون ليلى ،وبشار بن بُرد،
المعري ،والمتنبي ،وأبي تمام،...
وأبي العالء
ِّ
وغيرهم!
بتفصيل
وقد بحثنا هذه القضايا في مقال آخر
ٍ
واف.
ٍ
َ
ُ
أبحث – هنا – في قضيّة
وددت أن
على أنني
خطيرة ،وهي األغالط العروضية التي َّ
تفشت
ِّ
المحق ِق
فشوهت ُه ،سوا ٌء في خطأ تحديد
في الكتاب َّ
وضي ،أو إهمال إثباته أصلاً ،
السم
البحر ال َع ُر ِّ
ِ
ِ
ُ
كسر
أو القراءة غير الصحيحة التي َّ
جرته إلى ٍ
كثير من األبيات ،أو ال َو ْهم في إيراد التدوير على
ٍ
شطري البيت الواحد ،أو عدم تدويره!

َ
األف������ق
ال�����ب�����در ف�����ي
ك���������ذاك
ِ
ِ
والصواب :الكامل ،وصواب رسمه وضبطه:
م���ولً���ى ت���زاي��� َد ف���ي َت���وَ ُ
اض��� ِع��� ِه
ُ
َ
ف���ق
ِع��ظ�� ًم��ا ،ك����ذاك ال���بَ���د ُر ِف���ي األ ِ
 -3ص  ،17ورد ٌ
بيت على أنه من (الكامل):
لِ َ
ال��ع��زي��ز بصاع ِه
م���ال
نكتال م��ن
ِ
ِ
َفميلوا بنا نحو ال��ع��راق ِركابكم
والصواب :الطويل.
مع مالحظة َّ
أن الصحيح هو إثبات البيت
معكوسا! هكذا:
ً
َفميلوا بنا نحو ال��ع��راق ِركابكم
لِ َ
ال��ع��زي��ز بصاع ِه
م���ال
نكتال م��ن
ِ
ِ
 -4ص  ،18وردت قصيدة على أنها من

وهذا ُ
بيان بها:

(الطويل) ،مطلعها:
آفاق الثقافة والتراث
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)16

ً
َ
ش��اس��ع��ة
ال��ن��س��ك
ط���ري���ق
الق����ى
ِ

والصواب :السريع.
 -10ص  ،45ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من

ال����ل����ذات وان��ح��رف��ا
ف��اس��ت��ص��ح��ب
َ
ِ

الطويل ،أولهما:

والصحيح :الكامل األحذ.
 -5ص  ،19ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
الطويل ،أولهما:

ُ
ال��ج��م��ال ب��خ�� ِّد ِه
وم��ه��ف��ه��ف ك��ت��ب
ٍ
��ل
س���ط���راً ي��ح��يِّ�� ُر ن���اظ��� َر ال��م��ت��أ ِّم ِ

ّ
واس���ت���ه���ل ن���داً
َ
س���ك���ن ال���م���ج��� ّرة

والصواب :الكامل.

وك�����ذا ال���غ���م���ا ُم إذا ع�ل�ا وَ ك��ف��ا

 -11ص  ،46 -45ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من

والصواب :الكامل.

الطويل ،أولهما:

 -6ص  ،30ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
المنسرح ،أولهما:

َّ
م��ج��ل��س
ت��رن��م��ا ف���ي
م��ت��ف�� ّردي��ن
ٍ
ف��ن��ف��اه��م��ا ألذاه����م����ا األق�������وا ُم

للعين ف��ي ي��وم ال���وداع وقد
أق��ول
ِ
ْ
ين ُمستب َِق
فاضت
بقان على الخ َّد ِ
ٍ

والصواب :الكامل.
 -12ص  ،51وردت أرب��ع��ة أب��ي��ات في
المروحة عل أَنَّها من الوافر ،أولها:

والصحيح :البسيط.

مقـــاالت

 -7ص  ،34وردت ثالثة أبيات على أَنَّها من
الكامل ،أولها:

ال��ن��س��ي��م
ب���ع���ن���ان
وق����اب����ض���� ٍة
ِ
ِ
ْ
ش�����اءت ه��ب��وب��ا
ُت���ص��� ِّرف��� ُه ك��ي��ف

ي��ا ه��اج��ري أب���داً ف��ي يقظتي ف��إذا
م��ت و َّك َ
ه��وَّ ْ
���ل ب��ي طيفاً ي��ؤ ِّر ُق��ن��ي

والصواب :المتقارب.

والصواب :البسيط.

 -13ص  ،52ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
الطويل ،أولهما:

 -8ص  ،35ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من الكامل،
أولهما:

وم���دام���ة ك���دم ال��ذب��ي��ح س��خ��ا بها

ه�����واي فأنثني
ي��غ��ال��ط��ن��ي ف��ي��ك��م
َ

ُ
اإلب���ري���ق
ل��ل��ش��رب م���ن ل��ه��وات��ه
ِ

إل��ي��ك��م ع��ل��ى إن��ك��ار م��ا ق��د ب���دا ليا

والصواب :الكامل.

والصواب :الطويل.
 -9ص  ،40ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
البسيط ،أولهما:

ْ
وردت أبيات على أنَّها من
 -14ص57
مجزوء البسيط ،أَ َّولُها:

َّ
زه���دن���ي ف���ي ال��ع��ق��ل أن����ي أرى

وب�������ارد ال���ظ���ل���م ش��ت��ي��ت ال��ث��غ��ر

َ
ب��ال��ج��ـ��ه��ل
األي���������ام
ع���ـ���ن���اي���ة
ِ
ِ

واه���ي ال��م��واع��ي��د م��ع��اً
وال��خ��ص��ر
ِ
8
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 -20ص  ،149ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من

والصواب :الرجز.
 -15ص  ،74وردت أربعة أبيات ،على أنَّها

أولهما:
(الخفيف)َّ ،
يا شيب كيف وما انقضى زمن الصبا

من المنسرح ،أولها:

ع��جّ ��ل��ت ِّ
م��ن��ي ال��لَّ��م��ة ال���س���وداءَ

أي����ن ت���ري���د د ّرس ال���رب���ع ال��ب�لا
ه��و ال��ح��م��ى ف��اح��ب��س عليه اإلب�لا
والصحيح :الرجز.

الصواب :الكامل.
 -21ص :158

 -16ص  ،108بيت واح��د ذك��ر أن��ه من
البسيط:
ال��ن��ج��وم َّ
ّ
ُ
كأنها
وأس�����راب
أب��ي��ت
ُ
ِ
ُ
ٌ
َّ
ق��ف��ول
إث����ره����ن
ق���ف���ول ت���ه���ادى
والصواب :الطويل.
 -17ص  ،126ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
البسيط ،أولهما:
ْ
ن��ف��ش��ت أن��ام��ل��ه��ا وأن���ب���ت خ���� ُّد ُه
ً
م�ل�اح���ة ع���ن ع��ه��د ِه
ورداً ي��زي��د

أدر ذا الـ
ي��ا اب��ن رس���ول ال��ل��ه ل��م ِ
أم����ر ال����ذي ج��ئ��ت ب���ه م���ا ه����وَ ْه
ِ
ع���ه���دي ب���ال���ل���ؤل���ؤ ف����ي ب���ح���ر ِه
َّ
َ
ح����ل ف���ي ل���ؤل���ؤ ْه
وأن������ت ب���ح��� ٌر
والصواب:
وذك��ر أنهما من (المنسرح)،
َّ
السريع.
 -22ص  ،178ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
(السريع) ،أولهما:
ُ
ْ
ال��غ��ي��ث ش��ه�� ًرا هكذا
إن ت��م��ادى
ْ
المحيط
ج��اء ب��ال��ط��وف��ان وال��ب��ح��ر

والصواب :الكامل.
 -18ص  ،139ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
أوله َما:
(الكامل)َّ ،
���ن ،ف�� َم��ا له
�����ي حُ ْ
َت��عَ��لّ��ق�� ُت�� ُه أُ ِّم َّ
���س ٍ
النمل؟
ض ْم َن ُه س��ورة
��اب ِ
ِ
أ َت��ى ِب�� ِك�� َت ٍ

والصواب :الرمل.
 -23ص  ،277ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
الوافر ،أولهما:
ك����أن ُ
َ
َّ
���ص���ون ِم����ن ال��ي��اس��م��ي��ـ
ال���غ

والصواب :الطويل.
 -19ص  ،147ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما من
(السريع) ،أولهما:

والصواب :المتقارب.
مع مالحظة أن تكون (الياسمين) كلها في

ي��ق��ول��ون ف��ي أرض م��ص��ر ال�� ِغ َ��ن��ى

الصدر.

ول����ي����س ألق����وال����ه����م م��ـ��س��ت��ن�� ْد

 -24ص  ،335 -334وردت قصيدة على

أَنَّها من (السريع) ،أولها:

والصواب :المتقارب.
آفاق الثقافة والتراث

طيب
ـ��ن وأزه�����اره ح��ي��ن يعـلوه
ْ
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( الجزء
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ً
َ
ج���م���ي�ل�ا وأخ���ل���ف���ت��� ُه
وع��������دت

والصواب :الوافر.
 -29ص  ،395 -394ورد بيتان َعلى أَنَّ ُه َما

ُ
َ���ج���م���ل
وذل�������ك ب���ال���ح���ـ��� ّر ال ي
والصواب :المتقارب.
 -25ص  :351نتفة لصفي الدين الحلّ ّي ،ذكر
أنها من (الكامل) ،أَ َّولها:
ّ
ال��ب��خ��ي��ري م��ذ ف��ارق��ت��م��وه َغ�� َدا
إن
ّ

من الرمل ،هما:
����ر ٌي
ُ
أع��ج��ـ��ب م���ا ف���ي ال��ل��ه��ـ��و جَ ْ
ْ
انسكبت
م��ن أدم���ع ال����راووق ل�� ّم��ا
ممـ
ل��م ت���زل ال��ب��ط��ة ف��ي ق��ه��ق��ه�� ٍة ْ
ْ
انقلبت
م��ا بيننا تضـحك ح��ت��ى

الحر ِب
يسفي ال��رم��ا َد على كانونه
ِ
أقول:

والصواب :البسيط.
 -26ص  :354نتفة أخ��رى لصفي الدين
الحلِّ ّي ،ذكر أَنَّ َها ِم َن (الكامل) ً
أيضا ،أ َّولها:
ك��ال��م��ح��ب��وب ليلة وص��ل�� ِه
ول���م أر
ِ

أ.

ْ
ضبطت خطأ،
(ج ْر ٌي) في صدر األول
بَ .
جرى.
وصحيح ُهَ :
ت( .م ْمـ) في صدر الثاني زائدة.

وق���د راض���� ُه ل��وم��ي ل��ه وعتابيا

مقـــاالت

والصواب :الطويل.
 -27ص  :365وردت خمسة أبيات ،مطلعها:
َ
األك��ه��ب
��ب��اح
ذي���ل
ق��د ارت���دى
ّ
ِ
ال��ص ِ
ُّ
ُ
َ
حلب
الماء
مثل
والصبحُ
ُّ
ِ
تحت الط ِ
ِّ
المحق ُق أنها ِم َن الكامل.
وذكر
ُ
قلت:
الصواب :الرجز:
أَّ -
ُفض ُل أَ ْن يكتب ّ
ب -ي َّ
كل شطر أسفل اآلخر،
أبيات (أشطر).
صبح عشرة ٍ
فتُ ُ
 -28ص  :367أربعة أبيات َّ
حددَها من
الطويل ،مطلعها:

الصحيح :مسدس الرجز.

وفضلاً عن هذا كلِّ ِه فهناك أوها ٌم في تحديد
نفس ِه من ُ
حيث َوص ِف ِه تا ًما أو مجزو ًءا ،ففي
البحر ِ
ص  29ورد بيتان من الرمل ،والصواب مجزوء
الرمل ،وفي نهاية ص  33وردت ثالثة أبيات
نونية من الكامل ،والصحيح من مجزوء الكامل
َّ
المرفل ،وفي ص  421ورد بيتان من الرجز،
والصحيح أَنَّ ُهما من مجزوئ ِه...
ثان ًيا – الخطأ في إيراد األبيات:
الكتاب ال ُم َّ
بكثير من األبيات
حق ُق
حفل
ُ
ٍ
ً
معدولة عن أصلها وعلى غير
التي ج��ا َء ْت
حقيقتها ،وهذا يعو ُد إلى أمرين ،هما سوء قراءة
المخطوطة ،والنقص في األبيات ،أو الخطأ في
ضبط الكلمات:

ْ
ّ
ُ
م��ن��اص��ل
ال���زم���ان ل��ن��ا
س���ل
ل��ئ��ن

أ  /سوء قراءة المخطوطة:

ْ
ناصل
��ص��ن��عُ ال���و ّد ع��ن��دي غ��ي�� ُر
َف ُ

 -1ص :60
10

آفاق الثقافة والتراث

ّ
���ب���اء ق��ل��بَ�� ُه
ال���ظ
ي���ا ن���اب���ذاً ب��ي��ن
ِ

 -6ص :73

ً
ِّ
ع���اث���ر
س����ه����م
ل����ك����ل
َّ����������ة
ذري
ِ
ٍ
ُ
قلت( :ذريّ��ة) ال معنى لها هنا ،والصواب
(دريئة).

َ
ال تعجبوا ْ
ع��اف مشرب ُه ال��ذي
إن
أج���ف���ان��� ُه س��م��ج��ت ب��أح��م��ر م��رب��د
الصواب :مزب ِد

 -2ص :66

 -7ص :125

أفنى الهوى أدمعي ْ
نز ًفا ولم يرني

ال���ح���ي م���ن ب��ع��دن��ا
وه����ل أق�����ام
ّ

ُ
ّ
يذرف ُه
وديع
ِس��وى د ِم��ي فهو بالت ِ

م���خ���يّ���م���اً ب���ال���ج���زع أم ف���وّ ض���ا

ير لِي
الصواب :ولم َ

الصواب :أم ُق ّوضا؟

 -3ص :66

 -8ص :128
ِّ
َ
وأن����ت نعيم ُه
ال��ش��ف��اء ل��ه
ت��ه��دي

ص��حَّ ��ت ال��ن��ف��وس بها
دار ِب��ق��وس َ
ُ
َّ
وال��ع��ل��ل
ال��ش��ق��اء
وال���ح���ب ح��ي��ث
وذكر المحقق في الهامش " :قوس :مدينة
بمصر".

وت���زي���ده م���رض���اً وأن�����ت طبيبه
الصواب :تُهدي َّ
الشقاء.
 -9ص:130

ُ
فتعليق
س" ،لِذا
أقول :الصواب:
ُ
"دار نُ ُف ُو ٍ
ال ُم َح ِّق ِق ال شيء!
 -4ص :67
ُ
ْ
بكت
��ح��اب إذا
ال��س
فتضحك أن���واءُ
َّ
ِ
َ
ً
وش��ق��ائ��ق��ا
م��وث��ق��ا
ع��ل��ي�� ِه غ�����زا ٌر
رار ُمو ِن ًقا.
الصواب :علي ِه َع ٌ

أه�������دى ل�����ك ال�����ث�����ور ال��ج��م��ل
الصواب" :الحمل " – بالحاء المهملة .وورد
خطأ ً
أيضا في الصفحة السابقة ،مع ّ
أن في
(الثور) و(الحمل) تورية واضحة.
 -10ص :138
أم��ا وال���ذي أرس���ى ك��ث��ي�� ًرا وحلمه

 -5ص :68

لقد طاش حلمي يوم ُز َّم ْ
��ت ركائب ُْه

ُ
ن��س��أل ال��ـ
ق��د وق��ف��ن��ا م��ن ب��ع��دك��م
ً
َ
ض�لاال عنكم ويشكو ال�� َّرب��دا
ـ��ب��ان

بيرا " ،و :ثبير؛ اسم جبل
الصواب " :أرسى ثُ ً
مشهور.
 -11ص:148

ِّ
الرب ُد :اإلقامة ".
وعلَّق
المحق ُقَّ " :
ُ
جره إليه الخطأ في قراءة
قلت :وهذا وه ٌم َّ
الرندا ".
البيت ،والصواب " :ونشكو ّ
آفاق الثقافة والتراث

ل������و ل������م ت����ك����ن ب�����������دراً ل��م��ا
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 -17ص :186

الصواب:
ت��ح��ي�� َّر ُت لما م��ال ن��ش��وان عطف ُه

ً
ُ
ل��ي�لا ع��ل��ي��ه ب��ع��د هجعته
دب���ب���ت
ُشكراً ْ
الظلم
النور في
دبيب
فقل في
ِ
ِ
ِ

ُنبت َ
فقلت وق��د أزرى بما ي ُ
الخط
ُ
إسفنط
صحح قافية البيت التالي إلى:
وتُ ّ

سكرا
الصوابً :

 -12ص :171

 -18ص :187

ح�ل�ا ن���ب���ات ال��ش��ع��ر ي���ا ع��اذل��ي

ُ
ص���اب���ون��� ُه ف���ي راح���ت���ي م��ن��ع�� ٌم

ُّ
األح���م���ر
ي�����دل ف���ي َخ������ ِّده
ل��م��ا
ِ
لما بدا في َخ ِّد ِه َ
األح َم ِر.
الصوابَّ :
 -13ص :176

ح���س���دا
أص���ب���ح���ت ال���س���ح���ب ل����ه
ّ
الصواب:
ص���اب���ون ٌ
َ
���ة ف���ي راح���ت���ي م��ن��ع�� ٌم

ي���د ت�لاق��ت ي���راع���ات ب��ه��ا وف��ت��ى

ح��س��دا
ق��د أَض��حَ ��ت
ُ
ال��س��ح��ب ل��هَ ��ا َّ

ْ
وح���ازت ذل��ك القصبا
ّأن��ى ُت��ج��ارى

وينظر :مطالع البدور .384/2

مقـــاالت

الصواب ( :و ِقنى ).
 -14ص 176

 -19ص :217
سقى ال��ل��ه وادي ال��ن��يّ��ري��ن فإنني

ك�����ي�����ف ي����ح����م����ون����ه����ا وق�����د

ُ
العمر
قطعت ب��ه ي��وم��اً ل��ذي��ذاً م��ن
ِ

ّ
ك�����������ل س����ائ����ح
ج��������اءه��������ا

الصواب " :النيربين " ،مع العلم َّ
أن الكلم َة

الصواب :سابح

وردت صحيحة في :فوات الوفيات  ،61/4وقد

 -15ص :181

أشار إليها المحقق في هامشه ،لكنه لم يأخذ بها.

ً
غ��رف��ة ف��ي ن��اج�� ٍد
م����والي أش��ك��و
ال�لاف��ح
ك��ال��ن��ار ت��ل��ف��ح ب��ال��ه��ج��ي��ر
ِ

 -20ص :223
جعلتم فيض روح��ي نصب أعينكم
ظل ًما ،ولم تقنعوا ْ
أن تأخذوا نفسي

الصواب :ناجر.

الصواب :جعلتم َقب َ
ْض...

 -16ص :185

 -21ص:228

وت��ن��ظ��ر م��ن س��ت��ر ال��زج��اج ِكأنها
ال��ب��رق يبدو م��ن دقيق غيوم
سنا
ِ

ّ
وح��ق��ك ل��م َت��زل
ل��و ك��ان ل��ي سعد
أب������ ًدا ت��ع��ن��ي��ن��ي ب���ه���ذا ال��م��وض��ع

الصواب :رقيق.
12
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الصواب " :تغنّيني ".

والصواب :أ َب َ
رق الحمى

 -22ص :229

 -26ص :254
َ
��رب ْ
مطلبك األ
ن��ل��ت
َّ
رب ِف��ي ْال��حَ ْ

ْ
ال ذن��ب للنيران ْ
أخ��م��دت
إن ه��ي
ً
ف��ص ّ
��ن ال��ع��رق ف��ي��ه بنبض ِه
زم��ن��ا
ُ
الصواب " :زم ًنا َي ُ
ض ُّن".

أق��ص��ى ،وَ َم���ا ِب��ي م��ن ق���د َر ٍة لوالكا
َ
والصدر ال يستقيم معنا ُه مع البيتين الذين
يسبقانه في مصادر ِه ،وهذا ما َّأدى إلى تحريفه،
وخطأ في التدوير ،والصواب:

 -23ص:230- 229
يكاد إذا عاينت ضحضاح م��ا بها
ٌ
ُ
وضفدع
ح��وت
يـلوح بها بالصفو
ول���و ك������انّ ....
أن ف��ي ضلوعـه
مـن الغمد يلقاها لما ك��ان يـطلعُ
إذا كان هذا في قنا اللحظ والظبى
صنيعي فقل لي ما بضعفك أصنعُ
ُ
قلت :صواب صدور األبيات:

َ
مطلبك األق��ـ
��رب ْنلت
ب��ي ِف��ي ْال��حَ ْ
ـ��ص��ى ،وَ َم���ا ِب��ي م��ن ق���د َر ٍة لوالكا
َ
 -27ص :256
المنافس في الدنيا لِيجمعه
أرن��ي
َ
ِحرصاً وللرزق حُ ْك ٌم ي ُ
السببا
ُبطل
َّ
ِ
ال��ن��ر ِد ي َ
َّ
ُفنى ف��ي َتص ُّرف ِه
ك�لاع��ب
ِ
جُ ��هْ �� ًدا ويمنع ُه ال��م��ق��دا ُر م��ا َ َطلَبا

 -يكاد إذا عاينت ضحضاح ماءها

(أرى).
والصوابَ :

 -ولو كان يدري أنه في طلوعه

 -28ص :258

ّ
 إذا َالخط والظبا
كان هذا في قنا

ي��ؤن��س ب��ال��ن��رج��س َم ْ
����ن يجتني

 -24ص:230

ْ
ف�����إن ل����وى أط��ع��م��ه ب��األق��اح��ي

ون���ه���ر ك��لّ��م��ا ه��بّ��ت ع��ل��ي��ه ّ
ال��ن��ـ
ٍ
ّ
ج��وع
ه��اب وف��ي ال�� ّر
واس��� ُم ف��ي ال��ذ ِ
ِ
ي ِّ
ُ����ؤث���� ُر ف��ي��ه ت��ج��ـ��ع��ي�� ًدا خ��ف��ي��ف��اً
ال����دروع
ال��ص��اف��ن��ات ع��ل��ى
ك����وطء
ِ
ِ
ِ

الصواب :يوئس....أط َم َع ُه
 -29ص:292
يسعى بها ملك بالنصر مقترف
ب��ال��ن��اس م����د ّرع ب��ال��ج��ود م ّتصف

الصواب " :تؤثر ".

الصواب :مقترن

 -25ص:247

 -30ص:249
شكيَّة ي��ا وزي���ر العصر أَ ْرفقـها

رت��ق الحمى ح��� ِّدث ب��أخ��ب��ار لوعة
لها م��ن ف���ؤادي بالجفون ت��وات�� ُر
آفاق الثقافة والتراث
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ما ك��ان باملي ه��ذا من والك علي

بيانُ الخلل
العروضي
ّ
في كتاب
(مسالك
األبصار)
لل ُع َم ِر ِّي
( الجزء
)16

ل����م ي���ب���ق ف����ي األرض م��خ��ت��ار
إالّ فـتى ِم��ـ��ن بقايا وق��ع�� ِة الجمل

َ
ن���ار ف��ـ��وق وجنت ِه
���ك���ان ع��اب�� َد
َف
ٍ
ً
ش��ع��ران
راه��ب��ا ف��ي َدي���ر
وق��د غ��دا
ِ
وهما لعالء الدين الطنبغا الجاولي في :كشف

وهذان البيتان مضطربان ،والصواب:
شكيَّة ي��ا وزي���ر العصر أَ ْرفعـها
َ
يرضى بها من والك علي
ما ك��ان
لم يبق في األرض مختار يرافقه

الحال في وصف الخال .299
 -34ص :422
ي��ا م��ن ي��ب��اه��ي ب��ب��غ��دا ٍد ودجلتها
م��ص�� ٌر ُم��ق�� َّد َم ٌ
للنيل
��ة
وال���س���رحُ
َّ
ِ
ّ
(والشرح) ،وهي الرواية الواردة
والصواب:

الجمل
إالّ فـتى ِمـن بقايا وق��ع�� ِة
ِ
 -31ص :312
وح����ائ����ك ص�����ار خ���ط���ي���ب���اً وم���ذ
ص���ار خ��ط��ي��ب��اً ق���د ب���دا منصرما
صرما
وصواب العجز :صار خطيباً َم ْذ َق ُه قد َّ

مقـــاالت

 -32ص :396
ق����ـ����د ت����ح����لّ
ُ
����ي����ـ����ت ِب������ـ������ ُد ٍّر

في الديوان المناسبة للمع َنى ،وقد أشار إليها
ُ
المحقق لكنه لم يأخذ بها.
َ
وهناك أمثلة أخرى في سوء القراءة صددنا
عن ِذكرها؛ ألنَّها ال تؤثِّر في البناء العروضي،
ْ
وإن تغيَّر المع َنى.
ب /النقص في األشطار:
منها:

ف����ـ����ت����ح����ي����ي����ت إل����ي����ـ����ن����ا
الصواب :فتحب َ
َّبت
 -33ص :416

 -1ص :15
ّ
ُ
أح������ق ع��ض��و
ف���ق���ل���ت دع����ن����ي،
ِّ
ي��ل��ب��س ال����س����وا َد عيني
م���ن���ي
ُ
والعجز مضطرب الوزن ،والصواب:
ِّ
الس���وا ِد عيني
ْس َّ
من���ي ِبلُب ِ

أح���اط ب��ال��خ��ال ف���وق ال��خ�� ِّد ع���ذاره
ون��ي��ـ��ران
ن��ـ��ور
ل�� ّم��ا ت���ك���وَّ َن ف��ي
ِ
ٍ
ن����ار ف��ـ��وق وج��ن��ت�� ِه
َم��ك��ان ع��اب�� ِد
ٍ
ش��ع��ران
وق��د غ��دا راه��ب��اً ف��ي َدي���ر
ِ
أق��ول :الصدر مكسور لوجود (ع���ذاره)،
والصواب بعد تصحيح أخطاء البيتين:
ُ
عارضه
أح��اط بالخال ف��وق ال��خ�� ِّد
ون��ي��ـ��ران
ن��ـ��ور
ل�� ّم��ا ت���ك���وَّ َر ف��ي
ِ
ٍ

 -2ص :56
أل��م تساموا عذلي ،دعوني والبكا
ال���دم���وع أُال ُم
أُال ُم ع��ل��ى ف��ي��ض
ِ
وصواب العجز:
الدموع أُال ُم؟
إِلاَ َم على فيض
ِ
 -3ص :57
ف���ي خ���� ِّده م����اء ال��ش��ب��اب ي��ج��ري
ً
ق������اف������ي������ة م��������ن ش����ع����ري
14
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واضح ،ولم
ناقص كما هو
والشطر الثاني
ٌ
ٌ
ينبّه المحقق على هذا ،وضبط (قافية) بالنّصب
َو ْه ًما ،والصواب:

ضر ذاك
والصدر مكسور ،والصواب :ما ّ
الظلم منه لو اتّقى.
 -8ص :69

ٌ
���عري
َك َّأن��� ُه قافي���ة ِمن ِش ِ

َ
ال��م��ش��ت��اق إالّ تعلَّ ٌة
ُ���ب���ري
ف��م��ا ي
َ
ال��م��ح��ب إالَّ م��زي��د ُه
وي��ن��ق��ص داء
ُ
ّ

 -4ص  ،66تتمة قصيدة من البسيط:
وما خلت َّ
علي به
أن الهوى يقضي
َّ

ُ
والصواب :فما ي ُ
المشتاق
ُبرئ

مجلوب
وال��ح��ب كالحَ يْن لإلنسان
ُ
ُّ
ْ
أخ��ل َّ
أن سـ َّر ال��وج��د يفضـحُ ُه
ل��م

 -9ص :72
دع���ن���ي ف���م���ا ْ
اخ����ض���� ّر ال��ع��ق��ي��ق

وت��ط��ري��ب
��ـ��م ت��غ��ري�� ٌد
ُ
م��ـ��ن ال��ح��م��ا ِئ ِ

إال وص������� ّرح ن���ب���ت��� ُه ب��زف��ي��ري

والصواب :حذف الواو من بداية البيت األول

أق���ول :ص��در البيت ينقص كلمة ،لعلها
صرح ) خطأ ،والصحيح:
(بمهجتي) ،والفعل ( ّ
ص ّوح ،فيكون:

وإضافته الى بداية صدر الثاني.
 -5ص :67
َّ
ق��س��م��اً ب���ال���ق���دود
وه�����ن رم����احٌ
ُ
َّ
وه�����ن س��ه��ا ُم
ول���ح���اظ ال��ع��ي��ون
َّ
(ه��ن) ،والصواب
والبيت مكسور ،لوجود
(هي) ،فيكون البيت:
������ي ِرمَ�����احٌ
ق��س��م��اً ب��ال��ق��دود وَ ْه َ
ُ
�����ي ِس���هَ ���ا ُم
ول���ح���اظ ال��ع��ي��ون وَ ْه َ
 -6ص :69

 -6ص :102
وس��أل��ت ع��ن قلبي وأن���ت سلبت ِه
ِ
َ
ال��م��ت��ج��اه��ل
ال����ع����ارف
س������واك
ِ
ِ
ّ
مختل وناقص لسقوط الكلمة
قلت :العجز
محرفة ،وصواب ُه:
األولى منه ،وأ ّول كلمة فيه هنا ّ
مني ُس َ
ِّ
المتجاه ِل
العارف
ؤال
ِ
ِ

ه���و ال��ح��م��ى م��غ��ان��ي��ه م��غ��ان��ي��ه
ف��اح��ب��س وع���ان بليلى م��ا تعاني ِه
ْ
والصواب :هو الحمى ومغانيه مغانيه

 -7ص :115
ً
َ
م��ري��ض��ا؟ ق���ال :ال ،وإن��م��ا
أك��ن��ت
ي��خ��ب��رن��ي ع��ب�� ُد ال��رح��ي��م ب��س�� ِّر ِه

 -7ص :70
م���ا ض��� ّر ذاك ،ال��ظ��ل��م ل���و ات��ق��ى
ظلمي وع���اف ت��ألُّ��م��ي ذاك اللمى
آفاق الثقافة والتراث

اخ َ
َدع ِني َف َما ْ
ض َّر ال َع ِق ُ
يق ِبمُهجَ ِتي
���ي���ري
إِالَّ وَ َ
ص�������وَّ حَ َن��ب�� ُت�� ُه ِب��� َز ِف ِ
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قلت( :ال) في الصدر خطأ ،وصوابهاَّ :
ُ
(كال)،
َ
مع العلم َّ
المحقق أش��ار الى الصواب في
أن
الهامش ً
عن ديوان ابن عنين لكنه لم يأخذ به!
نقال ِ

بيانُ الخلل
العروضي
ّ
في كتاب
(مسالك
األبصار)
لل ُع َم ِر ِّي
( الجزء
)16

 -8ص :118
ٌ
م��ائ��ل��ة
ص���ع���راء إن ق��ام��ت ف��ه��ي

التفعيلة في عجزه:
وغ��ى
تناقضت ح��ال��ت��اه فهو ي��وم
ً

ْ
ْ
معتدله
مشت فهي كالميزان
وإن

ُ
م��ح��ت��ـ��ن��ك
غ���ـ��� ٌّر وف�����ي اآلراء

ٌّ
ُ
فيكون
مختل لسقوط (هي) منه،
والصدر
صوابُ ُه:

غر وفي اآلرا ِء
وصواب العجز " :في الفتك ٌّ
ُ
محتنك ".

إن ِه َي قامت فهي ما ِئ ٌ
صعرا ٌء ْ
لة

 -13ص :161
فالعضب أبتر والمثقف ذابل ّ
ُ
مرنان
وكل حنية

 -9ص :129
أن ي���م��� ّر م��س��لّ��م��اً
وال ت��م��ن��ع��اه ْ
على معه ٍد َّ
قضى به من العيش صالحا
أقول( :من) في العجز زائدة ،وبها ينكسر

أقول :هكذا ورد البيت على هيئة نثر ،وهو
ناقص ،وصوابه:
وال��م��ث��ق ُ
َّ
ٌ
ذاب���ل
��ف
ف��ال��ع��ض��ب أب��ت��ر
ُّ
ُ
م���رن���ان
وك�����ل ح��ن��يَّ�� ٍة
حُ ���� ُر ًق����ا،

الوزن ،فالصواب حذفها.

 -14ص :172

 -10ص:141

مقـــاالت

ُّ
ق����ب����ص ُ
وال�����ت�����ف�����ت أري������� ُد
����ت
ْ

ب��ش��رق��ي الغضا
أح��م��ام��ة ال����وادي
ّ
ُ
ص ُ
راحتيك وجمر ُه في أضلعي
ون ُه في
فغ ُ
ِ

أُ ْخ��� َت���هَ ���ا ف���اح��� َت��� َم ْ
���ت ِب���ال��� ُّدجَ ���ى
وعلق المحقق " :كذا ،وفيه وهم ".
أقول :صواب البيت:
َ
وال���ت���ف ُّ
���ب���ص ْ
���ت
���ت غ���زال���ت��� ُه،
َق
ْ
أُري���د أُ ْخ�� َت��هَ ��ا ف��اح�� َت�� َم ْ
��ت ِب��ال�� ُّدجَ ��ى

أقول :هذا البيت في أصله بيتان ،هما:
أ حَ �� َم��ا َم َ
رقي َ
الغ َ
ضا
��ة ال���وَ ا ِدي ِب َش ّ
ْ
الكئيب َفرَجِّ ـ ِعي
كنت ُمسعدة
إن
ِ
ِ
ص ُ
اس َ
منا ال َ��غ َ
ون ُه
��ض��اَ ،ف ُغ ُ
َفلَ َقد َت َق َ
��ي��ك ،وَ جَ �� ُم�� ُر ُه ِف��ي أَضلُ ِعي
ِف��ي رَاحَ �� َت ِ

 -11ص :159
وي����������وم ق�������� ِّر ب��������دا غ���ي���م��� ُه
ُّ
ق���رص ّ
��م��س ف��ي بُ���رد ِه
ال��ش
ي��ل��ف
َ
ِ
والعجز ناقص على البحر (السريع)،

وهما ف��ي :تذكرة النبيه  ،71 / 1منازل
األحباب  ،281شعر يوسف بن لؤلؤ الذهبي،
بتحقيقنا ،مجلة (المورد) ،ع 2005 ،2م(.79 :ط
 ،2بيروت2016 ،م ،ص .)176

فيصير:
ويصح ِبإضافة (قد)،
ُ
ُّ
وي���وم ق��� ٍّر ق���د ب���دا َغي ُم ُه
 -12ص  ،147ورد ُ
عفري ناقص
بيت التلَّ ّ

 -15ص: 173
ش���ادن
وال ت��ع��ذل��ون��ي ف���ي ه���وى
ٍ
ً
َه�����وَ ي ُ
ط���رف���ا م��ن��ه س���حَّ ���ارا
ْ�����ت
16
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الصوابْ :
حذف الواو من أ ّول ِه ليستقيم الوزن
على السريع.

 -19ص :252
ل����و ن��س��ي��م��ات ب��ن��ش��ر ال��ح��م��ى

 -16ص :184
ُ
ُ
أعشق ُه
ك��ن��ت
ع���ذار
وش����ادن ذي
ٍ
ٍ
ط��غ��ى ّ
ُ��ح��ل��ق ل��م��ا َ
ُ
ال��ش��عَ�� ُر
ف��ص��ا َر ي
ُ
ويكون تا ًما عند زيادة (أن)،
والعجز ناقص،
ُ
فيكون:
طغى َّ
ُحلق لَ َّما أَ ْن َ
فصا َر ي ُ
الش َع ُر

الصواب " :لوال."..
 -20ص :285
َّ
إن ه����ذا ال���ف��� َت���ى ف��� ًت���ى س��ب��ان��ي
ُ
ح��س��ن ن��ق��ش ال��ع��ذار ف��ي وجنتي ِه
ُ
فيكون:
ويصح ِبإضافة (قد)،
ناقص،
ّ
والصدر ٌ

 -16ص :227

َّ
إن هذا الف َتى ف ًتى قد سباني

ق���ض���ى ال���ل���ه ل����ي ب���ه���ا َم������ َّر ًة
ه���ي ال��ق��اض��ي��ة
ي���ا ل��ي��ت��ه��ا ك��ان��ـ��ت
َ
ٌّ
ُ
وكلمة القافي ِة َح ُّقها أَ ْن
مختل،
البيت
وصدر
ِ
ُ
َتن َتهي ِبال َها ِء ال التّاءَ ،ف َي ُك ُ
ص َواب ُه:
ون َ
ق���ض���ى ل����ي ال����ل���� ُه ب���ه���ا َم������ َّر ًة
ال��ق��اض��ي ْ
َ��ه
ه���ي
ي��ا ليتها ك��ان��ـ��ت
ِ
َ
 -17ص:236

 -1ص  ،285نفسها:
ٌ
ض���ع���ي���ف
وم������ت������ى ي����ن����ج����و
ي���ط���ل���ب
ب����ال����خ����ي����ل
وه��������و
ْ
ِ
والعجز مكسور على م��ج��زوء ال��رم��ل،
ُطلب.
والصواب :سي ْ
َّ
 -21ص  ،363بيتان للمؤلِّف من الخفيف
وردا على هذا النحو:

ٌ
ّ
ق��ي��ن��ة
أن����ب����وب س���ك���وب
وب���ك���ل
ٍ
فدموعها تجري جواً والنار في أحشائها
ْ
ُ
ْ
وردت في
ولكن
قلت :البيت من الكامل،
العجز تفعيلة إضافية متمثَّ ً
لة في (فدموعها) ،ولم
ُ
المحقق هذا.
يذكر
 -18ص :247
َش ِم َت الحسود ألني ضنيت وما درى
ُ
أت��ش��رف
أَ ِّن�����ي ب���أث���واب ال��ض��ن��ا
َ
شمت الحسود
والصدر مكسور ،والصواب:
ض ِني ُ
ْ
ألن َ
ْت
آفاق الثقافة والتراث

َ
ل��م��ات الكئيب
ال��ص��ب��ح
ت��أت��ي م��ع
ُّ
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َّ
كأنهن الآللي
عما جرى لي من دموع عيني
خ��ف��ف��ت وط������أة ال����غ����رام ول��ك��ن
الخيال
ع��رف��ت ف��ي الجفون طيف
ِ
ُ
المحقق " :كذا ".
وعلّ َق
إن َّ
ّ
أقولَّ :
يخص صدر البيت
المحقق
شك
ّ
األول ،لسقوط كلمة منهّ ،
لكن البيت الثاني
غير مفهوم ً
تصحيف َو َق َع ِفي (غرقت)،
ٍ
أيضا لِ
ِّ
والمحق ُق لم يُتعب نفسه حتّى في مراجعة مظان
العمري ،وهذا
ترجمة المؤلِّف ابن فضل اهلل
ّ
عجيب منه ،فالبيتان في :الوافي بالوفيات 267/8

بيانُ الخلل
العروضي
ّ
في كتاب
(مسالك
األبصار)
لل ُع َم ِر ِّي
( الجزء
)16

 ُحيث ترجمته  -وهو من مصادر ِه!
وصواب البيتين:
ُ

قد ُخ َّ
زغب
سطران من
��ط في خ�� ِّد ِه
ِ
ٍ
ج /الخطأ في َّ
الضبط:

ال َ ْ
��ه�� ْم م��ا ج��رى لي
ت��س��ل ب��ع�� َد بَ��يْ�� ِن ِ
َّ
َّ
ِم ْ
���ه���ن ال�ل�آ ِل���ي
ك���أن
م�������وع
�����ن ُد
ٍ

 -1ص :198
ل���ل���ه د ُّر ل����واع����جٌ أودع���ت���ن���ي
ضحى وأن��ت مو ّدعي
ي��وم الغوير
ً

ْ
ول��ك��ن
خ��ف��ف��ت وط�����أة ال����غ����رام
َ
َ
الخيال
طيف
غ��رق��ت ف��ي الجفون
ِ

لواعج.
والصواب:
ٍ
 -2ص :207

 -22ص :404
ي���ـ���س���م���ـ���ع أل������ح������ان ت��ت��ل��ى

ُ
ص���ف���ت ل��ه��ا مشيبي
ت��ق��ول وق���د وَ
منير
ب���زه���ر ف���ي ُدج����ى ش��ع��ري
ِ
ٍ

ال������ن������اس ُس����ك����ارى
وت��������رى
َ
أقول :الصدر مكسور الوزن ،وصوابه:

ب�������و ّدي ل����و ي��غ��يِّ��ب��ه��ا غ��ـ��م��ا ٌم
ي��س��ي��ر
وي���ـ���ؤم���ر ب��ال��ـ��م��ق��ام ف�ل�ا
ِ

يسمع األلحان تُتلى

مقـــاالت

 -23ص :409
ط��رب��ن��ا ل��ت��غ��ري��د ال��ح��م��ائ��م ف��وق��ه
َّ
فنق َط وج َه األرض من جملة أنصا ِف ِه
والعجز فيه خلل بوجود كلمة (جملة)،
وال��ص��واب" :من بعض" ،وهو ما ورد في:
كوكب الروضة  ،652ولم يرجع المحقق إلى

(يس��ير)
(ينير) و
ُ
أق��ول :صواب القافيتي��نُ :
بالرفع.
 -3ص  :236وردت قصيدة جاء في بعضها:
ب���رك���ة َم��ـ��ا ِئ��هَ ��ا م���اوي ٌ
َ
َّ
َّ���ة
وك�����أن
تحكي النجو َم ال�� ّز ْه�� َر ِف��ي جريانها
أم������واه آن���ي���ة ت��خ��ال��ف ل��ـ��ون��ه��ا
ّ
ْ
ك���ل ب��ـ��ل��ون إنـائها
ّ��ه��ـ��ت
ف��ـ��ت��ش��ب

هذا المصدر ،أو إلى أي مصدر لتخريج أشعاره،
أو ترجمته!

ت��ب��دو لعينك ف��ي ال��ق��ب��اب ِب��دوره��ا
وت��ـ��ض��يء ف��ي إرج��ائ��ه��ا وسوائها

 -24ص  ،416وردت ثالثة أبيات ،جاء
أقول:

األول:
َّ
ق��ـ��د ُخ َّ
زغ���ب
����ط ف���ي خ����� ِّد ِه م���ن
ٍ
ُ
سلوان
فـقال ل��ي ع��اذل��ي ه��ل عنه
در لسقوط كلمة( :سطران)،
وهو
ُ
مكسور َّ
الص ِ
فيكون:

أ .القصيدة همزية ،ولكن القافية (جريانها)
يشر ال ُم ُ
حقق إل��ى ه��ذا ،ولعلها:
نونية ،ول��م ِ
"جوزائها"
ب" .تُخالِ ُ
ف لو َنها" خطأ ،والصوابَ " :ت َخالَ َ
ف
لونُها".
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"بدورها" خطأ ،والصواب" :بُ ُدروها".
جِ .

م����والي أش��ك��و غ��رف��ة ف���ي ن��اج��ر

 -4ص :417

ّ
ال�لاف��ح
ب��ال��ه��ج��ي��ر
ك��ال��ن��ار ت��ل��ف��حُ
ِ
ِ

َ
َّ
ع��ارض�� ُه ف��ي ال��خ�� ِّد حين نما
ك���أن
خ��ف��ي
ُّ
الخال
أو عنب ُر
ِ

أقول :هما من الكامل.

َّ
فق
غ��ي��م ب��دا ف��ي
ِ
ج��ان��ب الش ِ
ٍ
َ
حتر ٌق
ف��وق الخ ِّد ُم ِ

���ان��� ُه ق��د ع�لا ف��ي خ��� ِّد ِه ِّ
ُد َّخ ُ
ال��ش�� َر ُق
وي ُ
ُ
فالقافية
ُالحظ اإلق��واء في البيت الثاني،
ٌ
مرفوعة ،وقبلها مكسور ،ولم ينبِّه المحقق على
هذا األمر ،والحقيقة أنه ال يُوجد إقواء ،بل خطأ
في َّ
البيت
��ر ُه إليه عدم فهمه لمع َنى
ِ
الض ِ
بط َج َّ
الثاني ،فال يوجد َ
��رق) في ِّ
الخد ،وهو ال
(ش َ
ً
ُ
أصال بهذا ،بل فيه إشراق ،فيقول َّ
إن
يوصف
دخان العنبر قد عال في ِّ
خد ِه المشرق.

وزنها ،وهو (الخفيف) ،مطلعها:
بشمس َّ
النهار
ط��اف ب��در ال��دج��ى
ِ
َّ
ار
ري�������اض أن���ي���ق���ة
ف����ي
ٍ
ال�����ن�����وَّ ِ
 -4ص  ،155ورد بيتان ،هما من الوافر،
أولهما:
ّ
ال����ذواب����ة م���ا ك��ف��ان��ي
وي����ا ل��ي��ل
ال��ب��ـ��ه��ي��م
ت���ط���اول ح��ـ��ال��ك ال��ل��ي��ل
ِ
 -5ص  ،252وردت قطعة ،لم يفصح عن
اسم البحر ،وهو الطويل ،مطلعها:

لِذا تكون الكلمة الصحيحة هيِّ :
(الش ِر ِق).

ن��ص��ون ال��ح��م��يّ��ا ب��ال��ق��ن��ان��ي وإن��م��ا

ثال ًثا :عدم ذِ كر أسماء البحور:
ُ
اضع
َت َر َك
ُحور في َم َو ِ
المحقق الكريم تحدي َد الب َ
مسو ٍغ ،وها ُ
نحن
ُمعيَّن ٍة من الكتاب ،من دون ِّ
نثبتها هنا ،وهي:
 - 1ص :32

نصون القناني بالحميَّا وال ندري
وفي الصفحة نفسها وردت قطعة ،هي من
الكامل ،مطلعها:
ل��ك ب��ي��ن ح��زن��ي وال���س���رور م��ق��ا ُم
ف��ل��ذاك أع��ـ��ذر ف��ي ال��ه��وى وأُال ُم

ٌ
َّ
ت��ح��ف��ل��ن ب��ه
ن����ف����اق ال
ع��ت��ب��ي
ٌ
ع��م��ل
��������ول ب��ل�ا ن����يَّ���� ٍة وال
َق
ِ
ش����ارب ال��خ��م��ر ال
تعبيس
يُ��ش��ب�� ُه
َ
ِ

وفي الصفحة نفسها وردت مقطعة أخرى،
هي من السريع المذيّل ،مطلعها:
الـحبيب
أ ِد ْر علينا ك���أس ِذك���ر
ْ

ال���ج���ذل
ل����ف����ارط
ل��ك��ره��ه��ا ب����ل
ِ
ِ
وهما من :المنسرح.

ف���ان���ه يُ��س��ـ��ك�� ُر س���ك���راً
ع��ج��ي��ب
ْ
راب ًع��ا :الخط��أ في الفصل بين الش��طرين

 - 2ص  ،181ورد بيتان على قافية الحاء
المكسورة ،أَ َّولهما:
آفاق الثقافة والتراث

 -3ص  ،136وردت قطعة لم يذكر المحقق
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المدورة:
في األبيات
َّ
ّ
الصواب وجانف ُه في إيراد
جانب
المحق ُق ّ
َ

بيانُ الخلل
العروضي
ّ
في كتاب
(مسالك
األبصار)
لل ُع َم ِر ِّي
( الجزء
)16

نقصا،
األبيات
المدورة على الشطرين ،زياد ًة أو ً
َّ
على النحو اآلتي:

والصواب ْ
أن يكون البيت سلي ًم هكذا:
ً
ع�� ِّرجْ و ِق ْ
وقفة ل��وث اإلزا َر ب ِه
��ف
َ
���وب
َف�� َم��ا
ع��ل��ي��ك ِب���� ِه إِث���� ٌم وال حُ
ُ

 -1ص :16
ق���ص���دت رب���ع���ي ف��ت��ع��ال��ى ب���ه قد
ال��ن��ف��س م���ن ق��اص�� ِد
ري ف���دت���ك
ُ

 - 6ص :66
ت��وس��ع ف��ت�� ًك��ا ف��ل��ي��س ن����دري ال��ـ

والصواب أن تكون ( قدري ) ُكلّ َها ِفي العجز.

ال��ن��جُ ُ
ُّ
��ل
ج��راح��ات بها أم عيونها

 -6ص :17

الصدر.
الصواب :أن تكون (الجرا) في نهاية َّ

ً
ْ
أش���ب���ه���ت لو
ت���ف���اح���ة
ن���اول���ن���ي
وط���ي���ـ���ب ال���ري���ح م���ن ف��ي�� ِه
ن���ي
ُ

 - 7ص :67
أي����ن ورق ال���ج���زع م���ن ل���ي أن
أرى ُعجم ُه أو أن أش��اه��د َع�� َرب ْ
َ��ه

والصحيح أن تكون ( لوني ) كلها في العجز.

والصواب :أن تلحق ( أرى) في الصدر.

 -7ص :20

 -8ص :67

َ
استطلت م��ن الـ
ليت شعري م��اذا

مقـــاالت

ْ
وليله
وص���ل ،وم��ا ك��ان غي َر ي��وم
ِ

ألُ
َّ
ط��ي��ل��ن وق��ف��ة ال���ح���زن ف���ي ال��ـ
أط��ل�ال ح��ت��ى ي��رث��ي ل���ي ال���ل���وّ ا ُم

ال��ص��واب على الخفيف،
والتدوير جانبه
ّ

والصواب أن ينتهي الصدر بـ َ
(األط).

حيح:
والص ُ
َّ
َ
استطلت ِم َن الوَ صـ
ليت شعري ماذا
ْ
وليله
ـ���ل ،وم���ا ك���ان غ��ي�� َر ي���وم
ِ

 - 9ص :70
يا ردفه ،افتضح الكثيب ،وعطف ُه ُعرف الـ
ق��ض��ي��ب ب��م��ا اس���ت���ع���ارا منكما

 - 4ص :61
ل���� َّم����ا ت���ب���لَّ���ج َف�����ج����� ُر ف������وْ دي
ُ
ال������ع������ذار
ل�����ي�����ل
وان�����ج�����ل�����ى
ِ

والصواب أن يكون:
يا ردف��ه ،افتضح الكثيب ،وعطف ُه
ع��رف القضيب بما استعارا منكما

واب ْ
أن يُنقل الدال والياء من (فودي)
والص ُ
َّ
إلى العجز.
 -5ص :65

 - 10ص:72
ما وقفة ال��ح��ادي على يبرين وهـ

ً
ع����� ِّرجْ و ِق ْ
وق���ف���ة ل���وت اإلزا
�����ف

ال��ع��ي��ن
ال��خ��ل��ي م���ن ال��ظ��ب��اء
و
ُّ
ِ

��وب
رب��ه فما عليك ب�� ِه إث�� ٌم وال حُ ُ

والصواب أن تكون ( وهو ) كلها في العجز.
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ي����ا م���ل���ك���اً ج�����ود راح���ت���ي��� ِه ل��م

 -11ص :73

ي�����ح�����وج ال����س����ائ����ل ال����س����ؤاال
ِ

رب صنيعة ب��ت��د ّرع منهم
ل��م ينج ّ
رب ح���ص���ان
وال ب����ال����ش���� ّد
ّ
والصواب :أن تكون ( منهم ) في العجز.

والصواب ْ
أن تكون ( لم ) في العجز.
 -17ص  :278ثالثة أبيات على قافية الواو،
جاء األول:

 -12ص :75

ول������ َّم������ا

ت��ن��ب��ه��ي ي���ا ع���ذب���ات ال����رن���� ِد كم

الح

ف������ي

األزرق

م������ن م�������������زروره ال�����م�����زري

ه�����ب ن��س��ي��م ن��ج�� ِد
ذا ال����ك����رى
َّ
الصحيح ْ
أن تكون ( كم ) في أول العجز.

والصواب :أن يكون حرف ( ق) في العجز.

 -13ص:125

 -18ص :281
ي����ا س��ـ��ائ��ل��ي م����ن أي�����ن ْ
ت���أ ُ
ك���ل

م��ا أه��ت��دي بعدكم رق����اداً ال��ى جفـ

َ
ْ
ي���ق���ي���ن
ه���������اك ح�����ال�����ي ع�����ن

ن���ي وال أه���ت���دي ال��س��ل��وَّ ل��ب��ال��ي
والصواب أن تكون ( جفني ) كلها في العجز.

الصواب في رسم البيت:
ي�����ا س���ـ���ائ���ل���ي م�����ن أي������ن ْ
ت���أ

:175 -14

َ
ُ
ْ
ي��ق��ي��ن
ه�����اك ح���ال���ي ع���ن
ك�����ل؟

ظ�������ن ْ
َّ
أن ي���ح���ف���ظ���وا ال���ف���ر
َ
����ف����ائ����ح
ال����ص
ب����ب����ي����ض
ات
ّ
ِ
ِ
والصواب ْ
أن تكون ( ت ) فقط في العجز.

 -19ص :286
وذي

دالل
ٍ

أه�����ي�����ف
ٍ

َك����� ْم

ً
نوبة في ر ِّد ِه
َس��رَّحُ ��وا ِم��ن الحمام

 -15ص :242

ألن��ه��ا ت��ع��رف��ه ِم���ن ط���ول م��ا ّ
غنت

م���ل���ك م���ن ب��ن��ي ال��خ��ي��زرا
إل����ى
ٍ
ن ك����ان ال���ق���ي���ا ُم ل��ـ��دي�� ِه ق��ـ��ع��و ُد

ع���ل���ـ���ى م����ائ����س غ���ص���ن ق������ ّد ِه

ّ
فظن أنَّه الفعل الناقص (كان) وما بعده اسمه

(سرحوا) في صدر
والصواب أن تكون:
َّ
البيت َ
األ َّول ،و(غنت) في عجز األخير ،فيكونان:

والصواب في رسم البيت وضبطه ووزنه:

أه��ي��ف ك��� ْم َس���رَّحُ ���وا
دالل
وذي
ٍ
ٍ
ً
ن���وب���ة ف���ي ر ِّد ِه
ِم����ن ال���ح���م���ام

المرفوع!

م��ل��ك م���ن ب��ن��ي ال��خ��ي��زران
إل����ى
ٍ
َّ
ك������أن ال���ق���ي���ا َم ل���ـ���دي��� ِه ق��ـ��ع��و ُد

ألن���ه���ا ت���ع���رف���ه ِم�����ن ط�����ول م��ا
َغ َّ
���ن ْ
���ت علـى م��ائ��س غ��ص��ن ق��� ّد ِه

:273 -16
آفاق الثقافة والتراث
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العروضي
ّ
في كتاب
(مسالك
األبصار)
لل ُع َم ِر ِّي
( الجزء
)16

أولاً  ،رقم  ،23والفقرة ثانيًا ،رقم .26
وتُنظر َّ

ُّ
�������ت أس����ت����ج����ل����ي ِب���ه���ا
�������ب
َف
ِ

كان ِم َن ال ُمناسب ْ
أن َي َ
ض َع ال ُم َح ِّق ُق حرف
ولقد َ
ْ
يفصل
المدورة في الكتاب إذا ل ْم
(م) بين األشطر
َّ
تدويرا ،وقد فعل هذا
بين الكلمات التي تتطلَّب
َ
ً
مر ًة واحد ًة في الصحيفة  ،27لكنه لم يكررها.
حق ُق َّ
وأورد ال ُم ِّ
بيت
الر َج ِز في ٍ
كل شطرين من َّ
واحدٍ ،وي َّ
ُفض ُل ْ
شطر بمفرده؛ ألنه
ُطبع ُك ُّل
أن ي َ
ٍ
ٌّ
ٌ
وض.
بيت
مستقل عند َّ
أئم ِة ال َع ُر ِ

وه���������ي ِس����������������را ٌر ق�����م����� َرا
 -2ص  ،238ورد بيتان من مجزوء الرجز،
هكذا:
يا هرماً َّ
كأنه نصل ي��راه من لمحْ
وصغيره من شاهد الوضع ا َّتضحْ
السهْ م وضحْ
فلو تهيّا سهمه ور ّكب َّ
رمى به عفريت بلقيس على
قوس قزحْ
ِ

 -1ص :59
السهرا
وليلة شربت فيها بالرقاد
ّ
ّ
السحرا
قضيتها يزاحم العشاء منها ّ
ص ٍر ما شعرا
الصبحُ بها من ِق َ
لو ُكحِّ ل ّ
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ً
باريتها ن��واظ��راً
مكحولة وط��ررا
ُّ
فبت أستجلي بها وهي ِسرا ٌر ق َمرا
ُ
قلت:
ُ
خمسة أبيات ،أُثبتُ َها هنا مع
واب أَنَّها
الص ُ
َّ
تصحيح ما وقع فيها من خطأٍ:
ُ
ش��������رب��������ت ف���ي
ول������ي������ل������ة

أق��ول :الصحيح أنَّ ُه َما أربعة أبيات ،تُكتب
هكذا:
يَ���������ا َه��������� َر ًم���������ا َك��������أَ َّن�������� ُه
ٌ
ْ
����ص����ل يَ����������را ُه َم
َن
�������ن لَ����مَ����حْ
( )......صـــــــــغـــــــــــــــــيـــــــره
َم ْ
�����ن ش���اه��� َد ال���وض���ع ا َّت���ض���حْ
ف����ل����ـ����و ت����ه����يَّ����ا َس����هْ ����م����ـ���� ُه
ور ِّك������ـ������ب
وص������حْ
ال����س����ه���� ُم َ
ّ
�����ف�����ري َ
ْ�����ت ِب��ل��ـ
َر َم��������ى ِب������� ِه ِع
ِ
ـ���ق���ي���س ع���ل���ى
ق�������وس ُق������� َزحْ
َ
ِ

ال����س����ه����را
ـ����ه����ا ب�����ال�����رق�����اد
ّ
َق َّ
����ض����ي���� ُت����ه����ا ي������زاح������م ال����ـ

:281 -3
ّ
ي��ا م��ن يلوم كريماً
يهش للتعظيم

ال����س����ح����را
ـ����ع����ش����اء م���ن���ه���ا
ّ

ٌ
ما يقبل النفخ إالَّ
األديم
ظرف صحيحُ
ِ

ال�����ص�����ب�����حُ ب��ه��ا
ل�����و ُك�����حِّ �����ل
ّ
�������ر م������ا ش���ع���را
�������ص
م������ن ِق
َ
ٍ
ب������اري������ت������ه������ا ن��������واظ�������� ًرا
ً
م������ك������ح������ول������ة ُ
وط����������������ر َرا

أقول :الصواب أنهما بيتان من (المجتث):
��ن يَ��لُ��و ُم َكري ًماي ُّ
يَ��ا َم ْ
للتعظيم
َهش
ِ
ِ
فخ إالَّ َظ ٌ
ُ
الن َ
يقبل َّ
صحيحُ األ ِدي ِْم
ما
رف َ
وكذلك في الصفحات  ،28و .345 – 344
22

آفاق الثقافة والتراث

رجحنا أنها من آثار
أما باقي األخطاء فقد َّ
الطباعة.
وبعد ،فقد انتهينا إلى تبيان ظاهرة ِّ
تفشي
األغالط العروضيَّة بأنواعها بصور ٍة مؤلمة في
الجزء السادس عشر من (مسالك األبصار)،
وكان بإمكان د .محمد إبراهيم ُح َّور ْ
أن يتجنَّب
شو ْ
هت َع َملَ ُه
الوقوع في تلك األغ�لاط التي َّ
يتعجل ِبإخراج
لو تأنَّى في قراءة األبيات ولم َّ
الكتاب ،وقد كانت هذه التصحيحات التي ُقمنا بها
قراء الكتاب ،ول ُمحقق ِه ،ولدار النشر،
ضرورية لِ َّ
م ًعا ،وهذا ما هدفنا إليه في هذه الصفحات.

المتنبي ،تحقيق د .عبد الوهاب
 ديوان أبي الطيبّ
عزام ،القاهرة1948 ،م.
 ديوان الحاجريَّ ،حقق ُه َّ
وقدم ل ُه محمد سويد ،المكتبة
اإلسالميَّة ،المنامة1413 ،هـ 1992 /م.
 ديوان سيف الدين المشد (ت 656هـ) :دراسة وتحقيقوتذييل عباس هاني الجراخ ـ جامعة بابل ـ كلية
التربية2000 ،م.
 ديوان الشاب الظريف ،محمد بن عفيف الدين (توفس َر ألفاظه شاكر
 688هـ) ،حققه وأعد تكملته َّ
ه��ادي شكر ،مكتبة النهضة العربية ،عالم ،ط،1
بيروت1985 ،م.
 ديوان الصبابة :ابن أبي حجلة التلمساني (ت 776هـ)،تحقيق د .محمد زغلول س�لام ،منشأة المعارف،
القاهرة1977 ،م.

رب العالمين.
والحم ُد هللِ ِّ
المصــادر والمراجع
ِي
الص َفد ّ
 أعيان العصر وأعوان النصر :خليل بن أيبك َّ(ت 764هـ) ،تحقيق د .علي أبو زيد وآخرين ،مركز
جمعة الماجد ،دمشق1998 ،م.
 تذكرة النبيه في أخبار المنصور وبنيه :الحسن بنعمر ابن حبيب (ت 779ه��ـ) ،تحقيق محمد محمد
أمين ،دار الكتب المصرية1976،م.
ِي ،تحقيق د.
الص َفد ّ
 تشنيف السمع بانسكاب الدمعَّ :محمد علي داود ،دار الوفاء ،اإلسكندرية2000 ،م.
 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة :جاللالسيوطي (ت 911هـ) ،تحقيق
الدين عبد الرحمن
ّ
محمد أبو الفضل إبراهيم ،البابي الحلبي ،القاهرة،
 1968-1967م.
 حلبة الكميت في األدب والنوادر المتعلقة بالخمريات:النواجي (ت  859هـ) ،المكتبة
الحسن بن محمد
ّ
العالمية ،مصر1357 ،هـ1938/م.
 دي��وان ابن الظهير االربلي (ت 677ه��ـ) ،دراسةوتحقيق د .عبد ال��رازق حويزي ،مكتبة اآلداب،
القاهرة 2005 ،م.
 دي��وان ابن المعلّم ( ت 592ه��ـ) ،مص ّورة معهدآفاق الثقافة والتراث
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 دي��وان عمارة اليمني ،تحقيق عبد الرحمن يحيىاإلرياني وأحمد عبد الرحمن المعلمي ،دمشق2000،م.
 دي��وان مجير ابن تميم (ت 684ه��ـ) :حققه هاللناجي و د .ناظم رشيد ،عالم الكتب ،ط ،1بيروت،
1420هـ1999/م.
 ش��ذرات الذهب في أخبار من ذه��ب :عبد الحيبن العماد الحنبلي (ت 1089ه��ـ) ،مكتبة القدسي،
القاهرة1350 ،هـ.
 دي��وان يوسف بن لؤلؤ الذهبي (ت680ه��ـ) ،جمعوتحقيق ودراسة د .عباس هاني الجراخ ،دار صادر،
بيروت1437 ،هـ2016/م.
ِي ،دراسة وتحقيق د .محمد عبد
الص َفد ّ
 صرف العينَّ :المجيد الشين ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة1425،هـ
2005/م.
 عقود الجمان ؛ تذييل وفيات األعيان :محمد بن بهادرالزركشي (ت 794هـ) ،مخطوط مكتبة الفاتح بتركيا،
ّ
رقم .4435
 عيون التواريخ :محمد بن شاكر الكتبي (ت764هـ)،تحقيق د .فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود،

بيانُ الخلل
العروضي
ّ
في كتاب
(مسالك
األبصار)
لل ُع َم ِر ِّي
( الجزء
)16

يوسف ابن تغري بردي (ت 874هـ) ،تحقيق د .محمد
محمد أمين ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1985م.

ج  ،21-20بغداد1984-1980،م .ج  ،22تحقيق
نبيلة عبد المنعم ،بغداد1991 ،م.
 الغيث المسجم في شرح المية العجم :خليل بن أيبكِي (ت 764ه��ـ) ،دار الكتب العلمية ،ط،1
الص َفد ّ
َّ
بيروت1975،م.
 فوات الوفيات والذيل عليها :محمد بن شاكر الكتبي(ت 764هـ) ،تحقيق د .إحسان عباس ،دار صادر،
بيروت1974،م.
 في نقد التحقيق :عباس هاني الجراخ ،ط  1؛ دارالشؤون الثقافية العامة ،بغداد2002،م ،ط  ،2دار
الينابيع ،دمشق2006 ،م.
ِي ،تحقيق
الص َفد ّ
 كشف الحال في وصف الخالَّ :عبد الرحمن بن محمد بن عمر العقيل ،الدار العربية
للموسوعات ،ط  ،1بيروت 1426 ،هـ  2005 /م.

مقـــاالت

 المرقصات والمطربات :ابن سعيد المغربي ،عليبن موسى (ت 685ه���ـ) ،دار الفضيلة ،بتحقيق
إبراهيم محمد حسن الجمل و د .عبد الحميد هنداوي،
القاهرة2000،م.
 مطالع البدور في منازل السرور :عالء الدين الغزولي(ت 815هـ) ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة2000 ،م.
 -المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي :جمال الدين

 موفق الدين القاسم بن أبي الحديد (ت 656هـ) حياتهوشعره :جمع وتحقيق ودراسة عباس هاني الجراخ،
دار الينابيع ،دمشق 2006 ،م.
 الهول العجب في القول بالموجب :خليل بن أيبكِي (ت 764هـ) ،تحقيق د .محمد عبد المجيد
الص َفد ّ
َّ
الشين ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة2005 ،م.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس أحمدبن محمد المعروف بابن خلكان (ت681هـ) ،تحقيق
د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت1964،م.
 منازل األحباب ومنازه األلباب :شهاب الدين محمودالحلبي (ت 725هـ) ،حققه َّ
وقدم له د .محمد
بن سلمان
ّ
الديباجي ،دار صادر ،ط ،1بيروت2000 ،م.
ِي (ت 764هـ)،
الص َفد ّ
 الوافي بالوفيات :خليل بن أيبك َّاعتناء محمد يوسف نجم ،فرانز شتاينر ،فيسبادن،
1402هـ1982/م.
وشعر ُه ،جمع
 يوسف بن زبالقالموصلي حيا ُت ُه ِ
ّ
الجراخ ،مجلة الذخائِر،
وتحقيق ودراسة عباس هاني ّ
2004م.
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األحياء الخاصة في النسيج
الحضري العتيق لمدينة مراكش
حارة الجذامى وحي المالح التاريخيين أنموذجا
لوبنى زبير
مراكش
تمهيد:
يتمحور موضوع مقالنا هذاحول دراسة حيين متميزين داخل المشهد الحضري لمدينة مراكش،
هما حارة الجذامى الخاصة بفئة المصابين باألمراض الجلدية المعدية ،يعود تاريخ نشأتها (الحارة
األولى خارج باب أغمات) إلى القرن 6هـ12/م على أقرب تقدير ،وتاريخ انتهاء دورها الوظيفي
إلى نهاية النصف األول من القرن العشرين (الحارة الثانية خارج باب دكالة) .وحي المالح الخاص
بالطائفة اليهودية التي كانت تقطن بالمدينة خالل القرن السادس عشر زمن حكم الدولة السعدية.
وقد تعرض الحيين خالل سيرورتهما التاريخية إلى تغيير ساكنتهما،إال أنهما مازاال محتفظان
بجزء مهم من مورفلوجيتهماوآثارهما المعمارية األصيلة.
حارة الجذامى
ي��ن��درج وج��ود مجال سكني موجه إلي��واء
المصابين بداء الجذام في بعض الحواضر المغربية
ضمن مشروع صحي/اجتماعي يمكن التأصيل له
منذ الدولة المرابطية ،ويمكن اعتباره أيضا مؤشرا
على وجود تقاليد لها صلة بالحماية والوقاية من
األمراض المعدية خاصة .ومن المستبعد أن يكون
تعيين موقع من محيط المدينة ،بهذه المواصفات
الجغرافية والوظيفية وليد أفعال تلقائية ،بل المرجح
أنه نتيجة اختيار كان للمخزن نصيب فيه.
يُصرح الباحث محمد حقي في متن دراسته عن
آفاق الثقافة والتراث
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"الموقف من المرض"((( ،أن عددا من النصوص
تشير إلى عزل المرضى مما يعطي االنطباع بأن
األمر يتعلق بكافة أنواعهم ،ولكن القراءة الدقيقة
لهذه النصوص ،ووجود نصوص صريحة تثبت
أن عملية العزل تخص الجذامى فقط .وإن كان
من الصعب معرفة مصدر تخصيص هذا المرض
دون غيره بالعزل ،فإن كون المريض يتعرض
لتعفن شديد في جسده وتنبعث منه رائحة كريهة،
يجعله أكثر أذية للناس ونقال لعدوى المرض ،وهذا
ما يؤكده نص البن الخطيب جاء فيه" :وذوي
العاهات والزمانات واألمراض المعدية الذين أمر
الشرع باجتنابهم وتسليم الصدقة إليهم على قيد

األحياء
الخاصة
في النسيج
الحضري
العتيق
لمدينة
مراكش
حارة
الجذامى
وحي
المالح
التاريخيين
أنموذجا

الرمح"((( .مع العلم أن تعبير مرض الجذام ال
يستعمل فقط لوصف هذا المرض ،بل يستعمل
أيضا لوصف البرص والبهق وأم��راض جلدية
أخرى(((.
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ال نعرف بالتحديد متى بدأ عزل المصابين
بالجذام وب��األم��راض الجلدية المصنفة ضمنه
في قرى وأرب��اض وأحياء خاصة ،لكن ،حسب
اإلشارات النصية في المصادر التاريخية ،تعتبر
قرطبة أولى حواضر الغرب اإلسالمي التي توفرت
على حارة للجذامى ،تعود إلى القرن 3هـ9/م كانت
تسمى "قرية المرضى"((( .وبالمغرب ذكر البكري
(5ه��ـ11/م) أن بمدينة فاس حارة للجذامى عند
باب الخوخة من عدوة األندلس ،تغير مكانها أكثر
من مرة إلى أن استوطن المرضى بداية الدولة
المرينية "الكهوف التي بخارج باب الشريعة من
أبواب عدوة القرويين"((( ،لكن أهل فاس تخوفوا
من انتقال العدوى وطالبوا السلطان المريني
أبو يعقوب المنصور بإبعادهم من مجرى النهر
ومجرى الريح لتجنب بواعثهم اآلتية عبر الماء
وأبخرتهم اآلتية عبر الجو ،فأمر السلطان بنقلهم
إل��ى كهوف ب��اب الكوكب خ��ارج ب��اب الجيسة
من عدوة القرويين عام 658هـ1259/م "ليكون
سكناهم تحت مجرى الريح الغربية ،فتحمل الرياح
أبخرتهم وال يصل إلى أهل المدينة منها شيء،
وليكون تصرفهم من الماء وغسلهم بعد خروجه
من البلد"((( .وحسب حوالة أحباس تازة ُوجدت
بتازة أيضا حارة للجذامى عند باب الشريعة تعود
إلى سنة 941هـ1536/م(((.
وقد استمر وجود حارات الجذامى إلى فترات
متأخرة من تاريخ المغرب المعاصر ،ففي سنة
1899م يقول الدكتور راينود (" )Raynaudعلى
بعد ساعة زمنية من الجديدة ما زلنا نرى قرية من
 200مصاب بالجذام .تسمى دوار المجداما"(((،
وهذه مشاهدات المستكشف الفرنسي إدمون دوتي
( )EdmondDouttéعن قرية المصابين بهذا
المرض بمنطقة دكالة قد أرفقها في كتابه بصورة

التقطها ألحد المجذومين ممتطيا دابته متلحفا
ومتلثما ومغطيا رأسه" :والتقينا في دكالة الكثير
من الجذمى ،فهم معزولون في قرية خاصة ،هي
قرية أوالد سبيطة ( ،)...وقد جرت العادة في كل
أنحاء المغرب على تسمية المكان الذي يتجمع
فيه الجذامى "ح��ارة" ،وهي تتألف من عشرات
النوايل ،قد أحيطت بسور من الحجارة ال يشدها
طين .وأغلب الظن أن عددهم في هذا المكان من
دكالة ال يزيد عن أربعين شخصا .فكلما لوحظ في
القبيلة أن شخصا ما قد أصيب بالجذام ،أو بمرض
مشابه ،إال ويجبر على الذهاب للعيش في الحارة،
فإذا امتنع من الذهاب اشتكي إلى القائد ،فأكرهه
عليه .والشائع عند الناس هنا أن أبناء الجذمى ال
يلحقهم شيء من ذلك المرض إال أن يكونوا ولدوا
في الحارة ،لكن المرض يلحقهم إذا ولدوا ألبوين
أجذمين لم يسكنا الحارة .لكن هل جميع من يسكن
الحارة هم فعال من الجذامى؟ فال يبعد أن يكون أمر
الجذام يختلط على الناس بأمراض كثيرة .والواقع
أنهم يرسلون إلى الحارة بكل من تلحقه مرض
من األم��راض الجلدية ولو لم يكن بشديد القبح.
والجذامى في دكالة كما في مراكش التي توجد لهم
فيها حارة خاصة ،يتنقبون ويضعون فوق رؤوسهم
(((
قبعة عريضة الحواشي ،تسمى "ترازة".
بعد هذا التقديم الموجز ننتقل إلى حارة الجذامى
بمراكش ،ونقول أنها مرت بمرحلتين يفصل بينها
حدث نقل الحارة من موضعها األول إلى موضع
ثان ،بالنسبة للموضع األول للحارة فقد كان جنوب
شرق المدينة العتيقة خارج باب أغمات وهو أول
مكان ينعزل فيه المرضى المصابون بأمراض
جلدية معدية ظهر حسب ما يمكن استقراؤه من
النصوص المصدرية قبل القرن 6ه��ـ12/م عهد
الدولة المرابطية واستمر إلى القرن 9هـ15/م
زمن حكم السعديين ،ثم انتقلت الحارة إلى موضع
ثان بالشمال الغربي للمدينة خارج باب دكالة في
التاريخ السابق واستمر وجودها هناك إلى نهاية
القرن 19م ،ومكانها اليوم هو المسمى حي الحارة
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حيث "العمارات" المقابلة للخارج من باب دكالة.
وفيما يلي سنعرض لخصائص كل حارة على حدة:

أ -حارة الجذامى خارج باب أغمات
يعترض البحث في تاريخ العامة والمهمشين في
المجتمع المغربي غياب مادة تاريخية كفيلة برسم
صورة كاملة عن حياتهم ،وتبقى كتب التراجم هي
ال ُمعين الوحيد إذا استثنينا بعض اإلشارات الطفيفة
والمتفرقة في المصادر اإلخبارية .وهو ما ينطبق
على حارة الجذامى األولى.
يجهل التاريخ الدقيق لنشأة الحارة ،وترجع أقدم
إشارة متداولة حولها إلى القرن 6هـ12/م ،وترتبط
بترجمة الولي الصالح أبو عصفور سيدي يعلي
بن وين .إذ جاء في كتاب "التشوف إلى رجال
التصوف" ،للتادلي" :أبو عصفور سيدي يعلي بن
وين يوفن األجذم ،شيخ سيدي يوسف بن علي]...[ ،
أصله من مكناسة نزل حارة الجذماء خارج حضرة
مراكش وبها مات سنة ثالثة وثمانين وخمسمائة
(583هـ1187/م)" ،تليها إشارة أخرى ارتبطت
هي األخرى بترجمة الولي أبو يعقوب يوسف بن
علي الصنهاجي تلميذ األول ،وردت في كتاب
"التشوف إلى رجال التصوف" أيضا":ومنهم أبو
يعقوب يوسف بن علي المبتلى كان بحارة الجذماء
قبلى حضرة مراكش ،وبها م��ات شهر رجب
عام ثالثة وتسعين وخمسمائة (593هـ1196/م)،
ودفن خارج باب أغمات عند رابطة الغار]...[ ،
كان صابرا راضيا ،سقط بعض جسده في بعض
األوق��ات ،فصنع طعاما كثيرا للفقراء شكرا هلل
تعالى على ذلك"( ((1يضيف ابن المؤقت المراكشي
"كان رضي اهلل عنه من مشاهير مشايخ حضرة
مراكش"(.((1
نستقي من الترجمتين أوال فيما يفيد التأريخ لهذا
الحي أنه كان موجودا قبل سنة 583هـ1187/م
تاريخ وفاة أحد قاطنيه المبتلين بمرض الجذام،
وليس هناك -حسب علمنا -ما يفيد أن تاريخ نشأته
قريب أو بعيد من هذا التاريخ ،مع احتمال أن نشأته
آفاق الثقافة والتراث
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مرتبطة بتزايد استقطاب المدينة ألهل البوادي
المحيطة بها وتزايد نسبة المصابين بالمرض .ثانيا
فيما يخص قاطني الحارة ،أن فئة الفقهاء والعلماء
لم تكن تتأفف من االستقرار به إذا تبثث إصابتها
بالمرض وذلك إتباعا لمبدأ حفظ الصحة العامة.
ال نتوفر على معلومات عن التنظيم االجتماعي
للحي ،م��وارده ومن يلجه ،باستثناء إشارة غير
مقصودة تفيد بناء ال ُدور وهي كالتالي" :وسمعت
الحسن يوسف بن محمد الحزرجي يقول :صليت
الجمعة بجامع القصر الجديد مع أبي العباس أحمد
عبد العزيز الخراز ،فلما سلم اإلمام أصاب أبا
العباس سنة فلما أفاق منها وقال لي :رأيت أبا
يعقوب قد مات فأسرع بنا إلى داره بالحارة،((1("...
مع عدم نفي إقامة القاطنين بـ"نواالت" وخيام،
ويذكر الحسين بولقطيب دون اإلشارة إلى مصادره
أن "دول��ة الموحدين عملت على إنشاء حارات
خاصة بالجذمى ،وقدمت لهم في الوقت ذاته الحماية
الالزمة ضد أي نزعة عدائية كان يبديها سكان
الحواضر التي تقع بها مثل هذه الحارات"(.((1
وفيما ع��دا ذل��ك نجهل أم��ورا كثيرة تتصل
بالحي يمكن أن نلتمسها في وصف دقيق للحسن
الوزان عن تنظيم حارة الجذمى بمدينة فاس ،هذا
إذا سلمنا بوجود تشابه بين الحارتين ،جاء في
الوصف" :وهناك ربض آخر يسكنه المجذومون
يحتوي على مائتي دار تقريبا ،ولهم رئيسهم
الديني الذي يجمع دخل األمالك العديدة الموقوفة
عليهم لوجه اهلل من طرف األعيان وغيرهم من
المحسنين .ويقدم إلى هؤالء المرضى كل ما هو
ضروري لهم بحيث ال يحتاجون إلى شيء ،ويقوم
رؤساؤهم بتخليص المدينة من كل مجذوم ،ولهم
السلطة إلخراج كل من رأوه مصابا بهذا الداء من
فاس وإسكانه بهذا الربض .وإذا هلك مجذوم ولم
يترك وارثا آل نصف تركته إلى جماعة الربض،
والنصف اآلخر للشخص الذي دل عليه .وإذا كان
للهالك المجذوم أبناء اختصوا بتركة أبيهم .واعلم
أن يعد من المجذومين البرصان الذين تظهر على
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أجسامهم بقع بيض وغيرهم من ذوي األمراض
المزمنة"(.((1

ب ـ حارة الجذامى خارج باب دكالة

مقـــاالت

يعتبر نص محمد الصغير اإلفراني في مؤلفه
"درة الحجال في مناقب سبعة رجال" فريدا في
الموضوع ،لذكره نقل حارة الجذامى من خارج
باب أغمات إلى خارج باب دكالة وتاريخ ذلك عند
ترجمته للولي أبو يعقوب يوسف بن علي":كان
مأوى الجذما هنالك (قبل حاضرة مراكش خارج
باب أغمات) في ذلك الوقت ،ولم يزالوا هنالك إلى
دولة األشراف السعديين فنقلوهم لغربي مراكش
خارج باب دكالة تنكبوا بهم جانب الشرق لجانب
المغرب ألمور اقتضت ذل��ك"( .((1قد تكون هذه
األمور هي نفسها التي دفعت سكان فاس إلى رفع
طلب إلى السلطان لتغيير موضع استقرار الجذامى
كما تمت اإلش��ارة إلى ذلك سالفا ،مع العلم أن
المياه الداخلة إلى مراكش تأتيها من جهة الجنوب
إلى الشمال حسب الميالن الطبوغرافي ،وبالتالي
فإن جز ًءا مهما منها يدخل من جهة باب أغمات
عبر الخطارات الموجهة لسقي العراصي وإلمداد
سقايات المدينة وباقي المرافق العمومية والخاصة
بالماء.
بعد هذه اإلشارة ال نجد معلومات حول حارة
الجذامى بباب دكالة ،وسننتظر إلى نهاية القرن
19م وبداية القرن 20م ،لتقدم لنا أوصاف الرحالة
واألطباء األوربيين صورة عما كان عليه هذا
الحي.
سجلت هذه األوصاف تنوع أصول القاطنين
بحارة الجذامى خالل القرن 19م ،فالطبيب ليريد
( )Learedيذكر أن الحارة كانت تضم الرجال أكثر
من النساء ،واألصحاء أكثر من المرضى ،كما
اشتملت على حي لليهود إضافة إلى تجار وفالحين
أتوا من سوس وحاحا وحتى من الصحراء منذ أزيد
من  30سنة من زيارته سنة 1875م ،وكذلك أشار
الطبيب رينو ( )Renaudأن حي مراكش استقبل

حوالي سنة 1899م عددا من المرضى الذي كانوا
يقيمون بـ"دوار المجادما" نواحي مدينة الجديدة
بعد أن أمرهم السلطان بإفراغ الدوار ،فهل كانت
كل هذه الوفود الجديدة مصابة بمرض الجذام؟
حسب ذات المصادر ،فاإلجابةهي النفي،
ألن نسبة مهمة من ساكنة الحارة كانوا سليمين
صحيا ليس بهم مرض يستدعي إقامتهم بحارة
خصصت لمرضى ال��ج��ذام ،فقد سجل الطبيب
مارسي ( )Marcetبأن أغلب سكان هذه الحارة
على التقريب هم سليمون "بصعوبة نجد مصابين
حقيقيين بالجذام ،في حين أن رجال عجوزا أظهر
لنا يديه مصابة باألنملة ،األثر الوحيد عن داء قديم.
وزنجية عمرها  25سنة مصابة بمرض في مرحلة
التطور أصابها في ركبتيها ويديها .وأشخاص
مصابين باألكزيما والصدفية ،هذا كل ما تمكنا من
معاينته"( .((1وعندما درس غيشار ()Guichard
حارة مراكش لم يكن يقطنها إال بضع عشرين
مصابا وسط ساكنة سليمة( .((1وفي الثالثينيات من
القرن العشرين عندما أريد نقل مرضى الحارة إلى
مركز استشفائي عصري ،تم إحصاء عشرة أفراد
بصعوبة كما ذكرت مديرة المختبر الجهوي بفاس
الطبيبة فالي ( ،((1()Flyeحتى أنه بعد سنوات
قليلة ( )1935لم يعد الجذامى يمتلكون إال منزال
واحدا صغيرا ،فقد تحولت بقية المنازل شيئا فشيئا
لوافدين جددحسب شهادة مدير مصلحة الصحة
بمراكش(.((1
احتفظت بعض هذه المشاهدات بأساليب العالج
المتاحة منها ما ذكره الدكتور ليريد ()Leared
"لهؤالء اآلخرين (يقصد المرضى) عالج وحيد
معمول به هو االغتسال بسقاية سيدي بنور،ولي
مدفون قرب المدخل الوحيد للحارة"( ،((2وسيدي
بنور ه��ذا حسب ما ج��اء في ترجمته عند ابن
المؤقت المراكشي هو" :الولي الصالح المعروف
عند العامة بأبي النور ،بنيت عليه قبة صغرى
بالحارة خارج باب دكالة رحمه اهلل"(.((2
تضمنت حارة الجذامى أو حارة مراكش كما
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يتم نعتها في بعض هذه المصادر منازال من
الطوب وأكواخا من القش والطين ،محاطة بسور
نصف منهار .وعندما زار الدكتور ليريد هذه
الحارة سنة  ،1875الحظ أن بها مسجدا ،وسجن،
وسوق ،وحي لليهود ،وأن القاطنين بها يزاولون
التجارة والفالحة مما يدل على وج��ود أماكن
لالتجار كاألسواق والدكاكين ومجاالت للفالحة قد
تكون أراضي زراعية قريبة ،إضافة إلى وجود
ضريح الولي سيدي أبي النور والسقاية المتصلة
به( ،((2ونعتقد أن المقبرة المسورة اليوم وسط الحي
كانت مقبرة خاصة بأهل حي الجذامى .وكان أهلها
المرضى يتعيشون على الصدقات التي يجمعونها،
أو التي يمدهم بها المارة أو عائالتهم ومن عوائد
المساجد(.((2
يخضع الحي لنظام مضبوط ،من قواعده أن كل
من علمت إصابته بمرض الجذام عليه أن ينتقل
لسكنى الحارة دون مراعاة للطبقة االجتماعية التي
ينتمي إليها ،مثال ذلك ما ذكره الدكتور ليناريس
( )linaresأن "ابنا ألحد القواد أصيب بالمرض،
فقبل األمر بنوع من التفلسف وبنى مسكنا فخما،
قصر حقيقي ،بالحارة وسكنه بأمان"( .((2وال ندري
هل كان هناك جهاز خاص بمراقبة الصحة العامة
ونقل المصابين إلى الحي ،لكن ما هو مؤكد حسب
النصوص أن الوشاية واإلب�لاغ بأحد المصابين
بالداء تكفي إلجباره على االنتقال إلى ربض
المجذومين .ومن القواعد التي خضع لها سكان
الحارة ،عدم دخول المدينة ،في حين كان بوسع
أهل المدينة أن يمروا بالحارة دون تخوف ،إضافة
إلى وجوب ارتداء لباس موحد من الصوف يغطي
كامل الجسد لدرجة يصعب معها تحديد جنسهم،
ويضعوا لثاما وقبعة "ترازة" .بهذا اللباس الخاص
أمكنهم الخروج من الحارة والتجول باألسواق
لطلب الصدقة(.((2
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ومن خالل تصميم مدينة مراكش يتضح أن
ح��دود ح��ارة الجذامى خ��ارج ب��اب دكالة كانت
مرسومة بدقة ،مما يدفع إلى القول بأن تخطيطها
من عمل المخزن ولم تتشكل تلقائيا أو عبثا.
ويبدو أنه بعد نقل حارة الجذامى من قرب باب
أغمات تحول مجالها القديم إلى قرية صغيرة تحيط
بضريح سيدي يوسف بن علي كما عاين ذلك
المؤرخ اإلفراني وذكره في كتابه "درة الحجال":
"وكان قبره في قعر الغار (يشير إلى سيدي يوسف
بن علي) ،ينزل الناس إليه بمدراج في مكان
مظلم ،ولم يكن عليه من البناء إال القليل ،فلما كان
عام أربعة وثالثين ومائة وألف جاء سيل جارف
فدخل الغار والمسجد وهدم بيوت القرية المستندة
على الغار .((2("...ثم أصبح في فترة الحقة مكان
استقرار الوافدين على المدينة من أحوازها بسبب
الجفاف والمجاعات المتكررة .أما حارة الجذامى
خ��ارج ب��اب دكالة فيبدو من شهادات األطباء
السالفة أن مساكنها تحولت شيئا فشيئا من أصحابها
المرضى إلى وافدين جدد قد يكونون أفرادا أو
جماعات منتمية لقبيلة معينة كما تدل على ذلك
أماكنية الحي مثل درب الشياظمة ودرب حاحة.
في األخير نطرح السؤال اآلت��ي :هل كانت
هذه الحارات الواقعة خارج المدينة والموجهة
لفئة محددة من مجتمعها حومات قائمة بذاتها
تلبي حاجيات ساكنتها؟ يبدو أن اإلجابة بنعم لها
ما يدعمها ،كتوفر الحارات على منازل ومساكن
لالستقرار ،وتوفرها على بعض المرافق األساسية
كالمسجد والسوق والسقاية (عدم توفر إشارة لهذه
المرافق بحارة الجذامى خارج باب أغمات ال يعني
عدم وجودها بالحارة) ،استقطابها ألهل التصوف،
ثم استقرار بشري لغير المرضى ،إضافة إلى أن
هذه الحارات كانت لها وظيفة استشفائية تؤديها.
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الشياظمة[
[دربدرب
الراھن ]
الحارةفي
الحارة
دروب حي
أحد
الشياظمة]
الوقتالراهن
في الوقت
دروب حي
أحد

أحد دروب حي الحارة في الوقت الراھن ]درب الشياظمة[
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 .2حي المالح
يعد حي المالح بمدينة مراكش من األحياء التي
اختصت بسكنى طائفة دينية محددة داخل المدينة،
وقد شيد في العهد السعدي زمن السلطان عبد اهلل
الغالب باهلل (981-946هـ1574-1557/م) ،قصد
تجميع يهود مدينة مراكش داخل حي واحد مسور،
وقبل أن نعرض لتاريخ ودواعي بناء حي المالح،
وخطته وتطوره ،نقدم لمحة عن تاريخ اليهود
بالمدينة ووضعيتهم قبل البناء.
أش��ار الشريف اإلدري��س��ي في كتابه "نزهة
المشتاق في اختراق اآلفاق" إلى أن" :اليهود ال
تسكن مدينة مراكش عن أمر أميرها علي بن يوسف
وال تدخلها إال نهارا وتنصرف عنها عشية وليس
دخولهم في النهار إليها إال ألمور له وخدم تختص
به ومتى عثر على واحد منهم بات فيها استبيح ماله
ودمه فكانوا ينافرون المبيت بها حياطة على أموالهم
وأنفسهم"( .((2دفعت وضعية اليهود هذه وقدومهم
إلى مراكش من أغمات الباحثة إيميل غوتريك
( )Emily Gottreichإلى القول إن يهود مراكش
األوائل أصولهم من مدينة أغمات والقرى القريبة
للمدينة(.((2
بعد هذا التحريم ،ال نعرف التاريخ وال الفترة
التي تم السماح فيها لليهود باالستقرار بمدينة
مراكش ،لكن من المحتمل أن ذلك كان قبيل نهاية
القرن الرابع عشر الميالدي ،المتزامنة مع الوفود
األولى ليهود األندلس( ،((2فبعد االضطهاد والطرد
ال��ذي مارسه اإلسبان على ه��ؤالء ،وف��دت على
حواضر شمال إفريقيا ومنها مراكش وفود من اليهود
وراشيم( ((3في هجرتين ،تمت األولى سنة
المِي ُغ َ
793ه��ـ1391/م ،والثانية سنة 897ه��ـ1492/م،
وهو ما يؤكده غاستون دوفردان(  (�Gaston dever
 )dunانطالقا من شهادة دييغو دي طوريس(Diego
 )de torresالتالية" :اليهود بها  -مراكش  -هم أولئك
الذين أخرجوا من إسبانيا"( .((3ساهم نزوح اليهود
الجدد في ازدياد ساكنة اليهود بمراكش ،فأصبحوا
فئة مسيطرة فمنهم كان يختار شيخ اليهود ومنهم
آفاق الثقافة والتراث

31

التجار األكثر حيوية في المدينة(.((3
(Mármol

بعد هذا التاريخ ،أورد مامول كاربخال
 )Carvajalالذي كان مقيما بمراكش سنة 1540م
شهادة تفيد بان اليهود قبل هذا التاريخ كان لهم حي
يضم أزيد من ثالثة أالف منزل( .((3بعد ذلك بثالث
عشرة سنة إثر آخر زي��ارة لدييغو دي طوريس
للمدينة ذكر أنه يوجد بالمدينة تجمعين لليهود حيث
يسكن اآلالف(.((3
انطالقا من شهادة دييغو دي طوريس األخيرة
ومن تحديده في موقع آخر من كتابه أن إحدى
حارتي اليهود كان موقعها بحومة المواسين ،يزعم
دوف��ردان أن اسم المواسين كان يطلق على كل
"درب للمشتغلين بصناعة الموسى" ،وهي صناعة
احترفها اليهود .ويحدد التجمع الثاني لليهود في
حارة قد تكون قريبة من حومة أسوال التي حرفت
إلى أسول اعتمادا على أخبار سمعها بنفسه ،ليتساءل
إن كان السم الحومة أسول عالقة بأصل اليهود
المغاربة المسمون باسم أسولين؟(.((3
على صعيد المغرب ،لم يكن أمر تجميع طائفة
اليهود في حي خاص بهم بمراكش هو األول من
نوعه ،بل الثاني ،حيث أسس قبله في سنة 1438م
حي مشابه بمدينة فاس .وعلى الصعيد الدولي قبل
تأسيس حي اليهود بمراكش بفترة يسيرة ،قررت
السلطات المحلية بروما في صيف سنة 1555م
إعادة تهيئة المدينة قصد إحداث حي أع ّد خصيصا
الستقرار يهود المدينة( .((3ومن غير المستبعد أن
تكون نسبة اليهود بالمدينة هي التي دفعت المخزن
السعدي إلى بناء حي خاص بهم بعد بضع سنين من
حي روما وقرن من مالح فاس.

أ -بناء المالح:
تتفق المصادر أن بناء حي لليهود بمراكش كان
بأمر من السلطان عبد اهلل الغالب السعدي ،لكنها
تختلف في ضبط تاريخ البناء ،فيما سكتت مصادر
أخرى عن ذلك .اعتمدت الباحثة إميلي غوتريكفي
كتابها القيم عن مالح مراكش لمحاولة ضبط تاريخ
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تأسيسه على معطيات نصية مصدرية مباشرة
وأخرى استقتها من الذاكرة الشعبية لليهود وثالثة
استخلصتها من حدث بناء المركب الديني لحي
المواسين.

مقـــاالت

بالنسبة لألولى استندت الباحثة على أخبار
إسبانيين استقرا مدة بمدينة مراكش وغادروها
قبيل بناء المالح ،يتعلق األمر بلوي ديل مارمول
كاربخال ودييغو دي طوريس ،األول أسير إسباني
نقل إلى مراكش زمن حكم السلطان أحمد األعرج
السعدي ،أمضى مدة ثمانية سنوات بمراكش منها
سنة قضاها حرا حيث تعلم العربية وتجول بالمدينة
وتعرف على عادات أهلها وظروف عيشهم ،عاد
إلى إسبانيا وبدأ حوالي سنة 1570م في تأليف كتاب
سماه "وصف عام إلفريقيا" .أما الثاني فقد أتى في
مهمة رسمية إلى مراكش سنة 1526م ،واستقر بها
إلى حدود سنة 1550م في نفس الفترة التي كان فيها
مارمول بالمدينة ،ثم رحل إلى تارودانت ليعود بعد
ذلك إلى مراكش سنة 1553م؛ حيث استقر بها سنة
قبل أن يغادرها في اتجاه إسبانيا ،وقد ألف كتابا هو
عبارة عن سرد لتجاربه بأرض إفريقيا أهداه إلى
الملك دون سبستيان ،حمل الكتاب عنوان "تاريخ
الشرفاء" " "Histoire des chérifsفي الترجمة
الفرنسية سنة 1667م.
تكمن أهمية الكتابين بالنسبة لموضوع حي
اليهود بمراكش في كون المؤلفين أقاما في المدينة
فترة لم يشيد فيها حي اليهود بعد ،لكن عند بداية
كل واحد منها في تأليف كتابه1554 ،م بالنسبة
لطوريس و1570م بالنسبة لمارمول ،كان المالح
قد رأى النور.
لم يكن المالح موجودا عند إقامة مارمول
بالمدينة إلى حدود سنة 1540م ألنه أشار أن ساكنة
المدينة من اليهود التي تعد بحوالي ثالثة آالف
كانت تملك منازل بقلب المدينة( .((3كذلك الحي
لم يوجد بعد سنة  ،1553أثناء آخر زيارة لدييغو
دي طوريس للمدينة ،ألنه أشار إلى وجود تجمعين
سكنيين متفرقين ليهود المدينة ونبه إلى أمر سلطاني

يتعلق بإحداث " "Judériaمسورة بمنطقة داخل
المدينة قريبة من باب فاس ،مخصصة الستقبال
ألفي يهودي تعيش متفرقة بين المسلمين( .((3نجد
إشارة مشابهة لدى مارمول مضمونها أن سلطان
الوقت وهو المولى الغالب أمر بنقل اليهود قرب
باب أغمات لتفرقة اليهود عن المسلمين(.((3
من كل هذا استنتجت الباحثة أن المالح شيد في
الفترة الممتدة بين سنتي  1553و ،1573أي بين
آخر زيارة لدييغو دي طوريس وتاريخ االنتهاء من
تأليف كتاب وصف إفريقيا لمارمول كاربخال.
وبالنسبة للمعطى الثاني ،فإن الذاكرة الشعبية
لليهود تحتفظ بتاريخ  5317حسب التقويم العبري
كتاريخ لتأسيس الحي ،وهو تاريخ يقابل حسب
التقويم الميالدي 15شتنبر 1556م إلى  4شتنبر
1557م( .((4يطرح الركون إلى سنة 1557م إشكاال
خاصة أنه ال يرتبط بأي مصدر موثوق.
أما المعطى الثالث المستند على تاريخ بناء
جامع حي المواسين وملحقاته ،فينطلق من كون
الحي المجاور لحي الصباغين كانت تقطن به ساكنة
مهمة من اليهود تقارب تلك التي ذكرها مارمول
وطوريس ،ويؤكد وجود هذه الساكنة خبر ورد عند
محمد االفراني في كتابه "نزهة الحادي" مفاده أن
أهل الورع يجتنبون الصالة في الجامع مدة بعد
بنائه ألن مكانه كان مقبرة لليهود ،كما أن أحبار
اليهود يتحاشون المرور من حي المواسين خوفا
من الدنس( .((4يحدد اإلفراني تاريخ الشروع في بناء
الجامع في سنة 970هـ1562/م ،ومن المنطقي قبل
بناء الجامع القيام تهيئة مجال البناء وبالتالي ترحيل
اليهود القاطنين ،مما يفرض وجود مكان مخصص
الستقبالهم ،لهذا تقترح بعض المراجع العبرية اتخاذ
الفترة الممتدة بين سنة1557م (المستقاة من ذاكرة
اليهود) وسنة 1562م (سنة بداية أشغال بناء جامع
حومة المواسين) وتقدم سنة 1560م كتاريخ لبناء
حي اليهود بمدينة مراكش(.((4
بعد كل ه��ذا ،يتضح من خ�لال تحليل إملي
غوتريك لنص مصدري معاصر لألحداث ميلها
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التخاذ سنة 1557م كتاريخ لبناء الحي اليهودي
بمدينة مراكش( ،((4كما ينحاز غستون دوفردان إلى
نفس التاريخ.
بني حي اليهود بالموضع القديم لإلسطبالت
الملكية قرب قصر السلطان( ،((4وهنا نورد الحكاية
التي تحتفظ بها ذاكرة اليهود عن بناء حيهم بمراكش:
"في سنة 1557م قال ملك المغرب لوزيره األكبر:
جد لنا بمدينة مراكش مكانا مناسبا لبناء حي جديد
لليهود ،قال له الوزير :أيها السلطان ،قرب جنان
العافية غير بعيد عن القصر يوجد مكان مناسب
للمشروع" ،بعد ذلك انتقل اليهود إلى الحي الجديد
والملك الذي كان ملزما أن يكون عادال حرص على
أال يضيع اليهود في حقهم عند التبادل .الذين يريدون
مبادلة منزلهم بآخر لهم ذلك ،والذين يريدون أخذ
مقابل مالي لهم ذلك .لكل واحد الحرية في تدبير
أموره حسب مصالحه ورغبته.
في هذه الفترة كانت تعيش امرأة أرملة رفضت
مغادرة منزلها القديم ،وتطورت معارضتها إلى أن
قدمت أمام الملك ،فاعتذرت له بكونها ال تستطيع
مغادرة البيت الذي عاشت فيه طيلة حياتها وعاش
فيه أبواها وأجدادها .بعد هذا االستعطاف أمر الملك
أن تترك المرأة ببيتها وأن يعلم عند وفاتها .لما
توفت المرأة وأخبر السلطان بذلك أمر أن يغلق باب
بيتها وأن يترك على حاله ،وهو المعروف إلى اليوم
"ببيت اليهودية" أو "برج اليهودية".
من هذه الرواية نستخلص أن:
حي اليهود الجديد بني قرب القصر الملكي
بمحاذاة جنان العافية.
البناء لم يشمل فقط التسوير وإنما أيضا بناء
المنازل والدور.
االنتقال إلى الحي الجديد كان إلزاميا على كل
اليهود المستقرين بالمدينة.

ب -تسمية الحي:
تمت اإلشارة سالفا أن بناء حي خاص باليهود
بمراكش يعتبر الثاني من نوعه بالمغرب بعد
آفاق الثقافة والتراث
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حي اليهود بفاس والذي حمل اسم "المالح" ،لهذا
يعتبر بعض الباحثين أنه بعد مالح فاس ،أصبحت
كل األحياء المستحدثة الخاصة باليهود تحمل هذا
االس��م .ومنهم كودفروي ُد ُممبين (Gaudefroy
 )Demombensفي دراسته عن المالح ،حيث نفى
أي ارتباط لالسم بالتفسير الشائع حول تمليح اليهود
لرؤوس الثوار قبل تعليقها على أسوار وأبواب
المدينة ،وأكد أن المالح اسم موضع بعينه بفاس
الجديد لعل اليهود استقروا به مطلع القرن 15م ،ثم
صار االسم مشتركا وانتقل من فاس إلى غيرها من
المدن(.((4
هذا مع العلم أن التسمية لم تطلق على حي اليهود
المستحدث بمراكش مباشرة بعد تأسيسه واستقرار
اليهود به ،ف��أول مرة استعمل فيها االس��م لنعت
حي اليهود كانت سنة 1639م في مصدر عبري
مغربي( ،((4ثم سنة 1680م في مصدر مغربي(،((4
ثم سنة  1760في وصفالقنصل الدنمركي جورج
هوست (.((4()George Høst

ج -تصميم الحي وخطته وتطوره:
نجهل اسم المهندس الذي قام بوضع تصميم الحي
لسكوت المصادر النصية عن ذكره ،لكن الرواية
الشفهية لليهود المحليين تحتفظ باسم مردخاي بن
العطار ،شيخ اليهود في تلك الفترة ،كشخص
شارك بشكل واسع في أعمال بناء المالح بل كان
موجها لها( ،((4وحول هذه الشخصية تحيط العديد
من "الكرامات" ترتبط في مجملها بحماية المالح
وساكنته(.((5
يحيط بالمالح من كل جوانبه سور ،وبالشمال
الغربي يوجد بابه الكبير الوحيد كان يقف عنده
مخزنيان يحرسان الحي ،ينفتح الباب على القصبة
التي تربط الحي بباقي المدينة .يحد المالح من
جهة الغرب سور القصبة الموحدي ،ومن جهة
الجنوب يحدد التصميم البرتغالي لسنة 1585م
وتصميم أدريان ماتام ( )Adrien Mathamالموقع
األول للسور الجنوبي ممتدا نحو الغرب انطالقا

األحياء
الخاصة
في النسيج
الحضري
العتيق
لمدينة
مراكش
حارة
الجذامى
وحي
المالح
التاريخيين
أنموذجا

من الزاوية الجنوبية للقصبة إلى جنان العافية
حيث المقبرة اليهودية .وتشير مواقع السور الغربي
والجنوبي إلى أن المالح السعدي كان يضم المجال
المسمى بريمة .أما من جهة الشرق فالسور الذي
يفصل حومة بريمة عن جنان العافية يعود للفترة
السعدية والراجح أنه كان يستطيل إلى أن يتصل
بالسور الشمالي من المالح .إذ كان المالح السعدي
يمتد على مساحة المالح القائم اليوم كلها إضافة
إلى جميع مساحة حومة بريمة مشكال مستطيل
شاسع طوله 700م وعرضه 250م بمساحة تقدر
بـ 17,5هكتار ،تمت توسعتها سنة 1594م بإضافة
مساحة تقدر بـ 8هكتارات من جهة الجانب الشرقي
رصدت لتكون مقبرة لليهود بعد أن استغلت مدة
لزراعة الخضر التي كانت موجهة الستهالك سكان
الحي(.((5

مقـــاالت

هذه الشساعة تفسر وصف األوربيين لمالح
مراكش بالمدينة الصغيرة من أمثال "يمكن أن
يكون على قدر مو  Meauxفي السعة" كما ذكر
التاجر الفرنسي جون موكي ()Jean Mocquet
بعد زيارته سنة 1606م( ،((5ومن قبيل "المساحة
العظيمة المسورة بأسوار عالية على قدر ماني
 ((5(Magnyفي السعة" كما وصفه طوما لوجندر
( )Thomas Le Gendreال��ذي زار مراكش
بين سنتي 1618م و1625م( .((5كما تفسر هذه
األوصاف تفضيل األوربيين اإلقامة بالمالح أثناء
زيارتهم بالمدينة من أمثال الدون فرانسيسكو دا
كوستا ()Don Francisco da Costaسفير
الملك فليب الثاني ( )Philippe IIومبعوث الملك
هنري الرابع ( )Henri IVوملشيور فايز دازفيدو
( )Melchior Vaez d’Azevedoسفير أنطوان
دي بوربون (.)Antoine de Bourbon
ْن صغيرين أش��ار إليهما
ُقسم الحي إلى َحيَّي ِ

اإلخباري ابن دنان عند حديثه عن الحريق الذي
وق��ع بهذا الجزء من ال��م��دي��ن��ة( ،((5سمي الحي
األصغر بـ"المطامير" ،نسبة إلى مطامير الحبوب
القريبة منه ،ضم  15منزال .وسمي الحي األكبر

بـ"الصالحة" ،من المحتمل أنه كان جنوب حي
اليهود قرب جنان العافية ،التي كانت معروفة زمن
المرابطين بجنان الصالحة ،ضم  200منزل.من
الوجهة الطبوغرافية ،ما يثير االنتباه هو تنظيم
الدروبالتي تشبه في مجملها الشبكة ،ال يمكن تخمين
دواعي هذا التشكيل لكن على ضوء الدراسات التي
اهتمت بالتنظيم الحضري ،فإن تنظيم دروب المالح
على هذا الشكل يضمن مراقبة وحماية أكبر للحي.
باستثناء مارمول كربخال( ((5لم تطلعنا النصوص
التاريخية على العناصر المعمارية األولى للحي
لكن باعتباره "مدينة مغلقة" لطائفة اليهود فمن
الضروري أن يتوفر على بيعة أو عدة بيع كما
جاء في كتاب "إفريقيا" حيث تتم الممارسات
الدينية والتعليمية معا ،وعلى أسواق للمنتوجات
الغذائية والمنتوجات التجارية والصناعية خاصة
أنهم اشتهروا بالتجارة وبصنع الحلي الذهبية(،((5
وعلى سقايات موزعة على دروب الحي لتلبية
حاجات الساكنة من الماء إضافة إلى منشآت أخرى
ومرافق حيوية كالمقبرة التي أحدثت سنة 1594م.
سيتغير هذا التقسيم كما ستتغير صورة المالح
عن تلك التي رسمتها أوصاف الرحالة األوربيين
في بداياته األولى ،لتشكله أوصاف رحالة بداية
القرن العشرين في صورة "جهنم"( ،((5ينقل جوزي
بنيش ( )José Benechعن مالح مراكش":تعيش
أسرة من عشرة أف��راد على األرض فيصبح هو
الفراش الذي ينام فوقه كل أفراد األسرة مختلطين
اختالطا يبعث على األسف"( .((5ويذكر دي بيريني
( )De Perignyفي كتابه "Marrakech et les
"ports du Sudما يأتي" :ونشاهد دورا تصلح
لسكن عائلة مسلمة على درجة بسيطة من اليسر وقد
اجتمع بداخلها ما بين أربعين وخمسين فردا"(.((6
وال يختلف الوصف الذي قدمه الفرنسي أوجين
أوب��ان ( )Eugène Aubinعن مالح مراكش
في بداية القرن العشرين عن مضمون التقييد
اإلحصائي المخزني المنجز سنة  ،1891إذ حصر
أوجين أوب��ان مجموع سكان مراكش اليهود في
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 14.000نسمة ،واعتبره أكبر مالحات المغرب
على اإلطالق ،ثم ذكر بأن مجموع دوره هو ست
مائة دار ،يسكن حوالي مائة منها ،عائلة واحدة في
كل دار .بينما يتكدس في الخمسمائة الباقية ثمان
عائالت وعشر ،أي ما يقارب الستين ساكنا ،وغالبا
ما تعيش أسر تكون من عشرة أف��راد في غرفة
واحدة( .((6وال يختلف أيضا عن المشهد الذي نقله
اإلخ��وة (" )Tharaudأي حالة اشمئزاز عندما
ترميك األقدار بالمالح ،إنه أحد األمكنة المخيفة
بالعالم تجمع عشرين ألف يهودي في مكان جد
ضيق لحياتهم"(.((6
ه��ذا التحول راج���ع ب���دون ش��ك إل��ى تطور
ديموغرافية الحي ،ففي الوقت الذي كانت تتزايد
فيه الساكنة وتنمو من  2000يهودي حسب دييكو
دي طوريس إلى  6000يهودي عند نهاية ستينيات
القرن 19م حسب ميشيل السكيي (Michel
 ((6()Laskierكانت حدود أسواره ثابتة ال تتغير.
تطلعنا ديباجة وثيقة لعميلة إحصاء فريدة تمت
سنة 1890م على أن يهود المالح اشتكوا إلى
السلطان موالي الحسن ضيق سكناهم ،وللنظر
في شكواهم أمر السلطان وزي��ره فضول غريط
بإحصاء الدور والمحالت السكنية الضيقة الموجودة
في المالح( ،((6قام بعملية اإلحصاء كاتب الوزير
المذكور عبد الكبير بن هاشم الكتاني وعون باشا
مراكش عبد اهلل بن عمر الشياظمي .قسم الموظفان
حي المالح إلى أربعة أرباع األول الربع الوسطي
(قرب فندق الوسطى) ،والربع الثاني ربع الجامع
الكبير يمتد على السور الغربي للمالح الذي يفصله
عن القصبة ومساجدها ،والربع الثالث يقع قريبا من
ضريح يوسف المليح ،والربع األخير يبتدئ مندار
مقنين .بعد هذا اإلحصاء ،تمت الزيادة في المالح،
وتطلعنا الوثيقة على المعطيات التالية:
عدد الدور الضيقة التي شملها اإلحصاء هي
 210دارا ،تتكون من  1272غرفة ،ويسكنها ما
مجموعه  5032من الرجال والنساء البالغين ،دون
حساب األطفال الذين استثنوا من اإلحصاء.
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بالغرفة الواحدة تقطن عائالت بأكملها الوالدين
واألبناء وأزواجهم وأحيانا أقرباء أزواجهم ،من
أمثال غرفة يسكن بها دويد أزالي بزوجه وبنته
بزوجها وولده رجل وأم زوجه ،وغرفة يقطن بها
أبرهام كوهين بزوجه وأمها وأختها بزوجها وأختها
أيضا بزوجها( .((6أي ما بين ستة وسبعة أفراد
بالغين بالغرفة الواحدة دون حساب أطفالهم.
المالح لم يعد حكرا على اليهود فقط وهو ما يدل
عليه امتالك أفراد مسلمين لدور به كالتاجر الغني
بوبكر الغنجاوي وفاتح الصحراوي وإن لم يكونوا
يقطنون بها وإنما يستخدمونها للكراء.
كان المالح يتضمن أوقافا إسالمية على بعض
أولياء مراكش كما هو الشأن بالنسبة إلى الدار
المكتراة بالربع األول المحبسة على القاضي
عياض(.((6
بالمالحبالمالح
األزقة
درب التجار أغنى
درب التجار أغنى األزقة
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مراكش
حارة
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درب التاجر أو زنقة يشوعة قرقوز
قرقوز
زنقةيشوعة
التاجرأوأوزنقة
درب التاجر
درب
قرقوز
يشوعة
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زنقة الشرفات بالمالح ،خلف السيد الراكب على دابة يوجد باب المالح
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الساحة الكبرى لحي مالح مراكش ،ساحة القزادرية
القزادرية
لحيمالح
الكبرىلحي
الساحةالكبرى
الساحة
ساحةالقزادرية
مراكش ،ساحة
مالح مراكش،

لليھودبالمالح
تجارية لليهود
تجارية
بالمالح
محالت
بالمالح
لليھود
محالتتجارية
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1922م.
اليهودفي
اليھود
مقبرة
سنة1922م.
مراكشسنة
في مراكش
مقبرة
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سنة1981
بمراكش،وضعه
المالح بمراكش،
الغربي من
الشماليالشمالي
الجزء الجزء
سنة1981
أوحيونأوحيون
رفاييلرفاييل
وضعه
حيحيالمالح
الغربي من

الجزء الشمالي الغربي من حي المالح بمراكش ،وضعه رفاييل أوحيون سنة1981
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سنة1867م.
مراكشسنة
لمدينةمراكش
لومبير لمدينة
تصميم بول لومبير
1867م.
تصميم
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مكنتنا هذه الدراسة من إلقاء نظرة على التاريخ
االجتماعي والطبي للمدينة العتيقة لمراكش ،وبالرغم
من تمكننا من اإلجابة على بعض اإلشكاالت فإن
الكثير من التساؤالت الزالت مطروحة ترتبط بصناعة
األدوية والترياقات وطرق العالج واالحتراز من
المرض ،أيضا؛ سمح البحث في حي اليهود (المالح)
آفاق الثقافة والتراث
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بالتعرف على الوضعية العامة التي كانت تعيش
فيها هذه الطائفة داخل المدينة سواء في عالقتها
مع السلطة أو مع أهل المدينة ،ومعرفة بعض من
أنشطتهم االقتصادية التي كانوا يختصون بها أو
يتقاسموها مع المراكشيين المسلمين ،كل هذا يدفع
إلى المزيد من البحث ذاكرة أماكن المدينة العتيقة.
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األفالق والبغدان في
العصر العثماني
د .أحمد صالح علي محمد
كلية اآلداب – جامعة الزقازيق
اهتم الباحث بكتابة بحث منفصل عن واليتي األفالق والبغدان ،بعد أن قام بالمشاركة في إصدار
كتاب خاص بتاريخ الحروب العثمانية – الروسية مع أ.د  /رأفت غنيمي الشيخ.
ولذلك فقد لمس الباحث مدى أهمية تاريخ الواليتين ،ومع توافر المادة العلمية ،فال يوجد أي
دراسة حسب ما وصل إليه ،تخص تاريخ العالقات العثمانية باألفالق والبغدان ،لهذا فقد أدرك ومنذ
البداية ،أنه البد من كتابة دراسة تخص تلك العالقات لتكن صفحة من صفحات التاريخ العثماني
وتاريخ الواليتين.
وعلى أية حال ،فقد بادر السالطين العثمانيون

والجدير بالذكر أن الدولة العثمانية قد أدارت

األوائل لفرض السيطرة العثمانية على بالد البلقان

تلك الواليات بشيء من الحكمة ،كما فعلت في

(أوروبا الشرقية) ،وبخاصة بالد المجر والبلغار

والي��ة مصر المحروسة؛ حيث تركت إدارة

وبالد األفالق والبغدان ،إلحكام السيطرة على
البحر األسود ،وفرض الجزية السنوية إلنعاش
الخزانة العامرة؛ لتجهيز الجيش للفتوحات
العثمانية ،وما يؤخذ على الدولة هو فرض التبعية
فقط دون محاولة نشر الدين اإلسالمي في تلك

ال��والي��ات في البداية بيد األم��راء المحليين،
وتركتها في مصر للمماليك؛ ألنهم كانوا أعلم
بإدارة شؤون األقاليم ،ومن جهة أخرى سحبت
أمور الحكم من األم��راء ونبالء تلك الواليات
ووضعتها في يد تجار ومترجمين من اليونانيين
من سكان حي الفنار بإستانبول ،وهذا يوضح ثقة

البالد ،مما جعلها أرضا خصبة لروسيا والنمسا

الدولة في هؤالء اليونانيين طوال القرن 18م.

لمحاولة ابقاء تلك الواليات تحت تأثيرها الديني

حتى تبدل الحال ،وبخاصة بعد زيادة التدخل

والعرقي السلفي لها.

الروسي والنمساوي داخل الواليات ،وإعادة حكم
آفاق الثقافة والتراث
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األمراء المحليين مرة أخرى مع شروط وهي
عدم تدخل الدولة في عزل األمراء دون أسباب
قوية تدعم عزل الحكام في الواليتين بالدانوب.
والواقع أن الدولة العثمانية ،طوال فترة حكمها
للواليتين لم تفكر إال في تحصيل الجزية السنوية،
وتحقيق األم��ن الغذائي للعاصمة إستانبول،
وتوفير الخيول والدواب لجر المعدات الحربية،
والماعز والخرفان ...وغيرها من السلع الغذائية،
وعلى هامش ذلك إدارتها وحكمها للواليتين بقاءه

أهـــمـــيــــة الــــدراســــة
شكل الموقع الجغرافي لواليتي الدانوب
(األف�لاق والبغدان) حلقة الوصل بين التجارة
في بالد البلقان وبين العاصمة إستانبول ،فقد
أصبحت أراضي الواليتين معبرا لتجارة الدولة
العثمانية ،وقد استفادت الدولة أيضا من سيطرتها
على السواحل الشمالية الغربية في البحر األسود
بالغ األهمية.

دون أي تطوير وتحديث ،مما جعل تلك الواليات

ونظرا ألهمية الموقع الجغرافي واالقتصادي

ترى في الشعوب السالفية مثل روسيا والنمسا

للواليتين من ناحية وندرة الدراسات والبحوث

هي المنقذ الوحيد لها من الغزو العثماني لها.

العربية واألجنبية المتعلقة بتاريخ األف�لاق

مقـــاالت

وبالفعل ظلت تلك العالقات طوال القرنين

والبغدان السياسي واالقتصادي واالجتماعي،

18م19 ،م حتى نالت تلك الواليات الدانوبية

ومن ناحية أخرى يأتي هذا البحث لكشف النقاب

الحكم الذاتي ،رمت بذلك الدولة العثمانية باألفالق

عن العالقة االقتصادية بين الدولة العثمانية

والبغدان في أحضان أعدائها ،وخسرت مواقع

واألفالق والبغدان وأهميتهما بالنسبة للدولة ،وقد

مهمة جدا كانت السيطرة لها على البحر األسود؛

واجه البحث بعض الصعوبات والتي تكمن في

حيث حصلت روسيا على تلك المناطق حتى

قلة المادة العلمية بل وندرتها ،فكانت شذرات

تصل إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط.

متناثرة في بطون المصادر والمراجع ،حتى

فكان علينا في هذا البحث الذي كان محاولة
الستقراء تاريخ الدولة العثمانية في األفالق
والبغدان؛ لرسم خريطة ممنهجة لهذا الموضوع
المهم إليضاح ذلك :لوصف الموقع االستراتيجي
للواليتين وأهميتهما للدولة على طريق التجارة
بينها وبين إستانبول وموقعها على البحر األسود،
وحروب الدولة لفترات طويلة إلحكام السيطرة
على المواقع االستراتيجية ،وأهمية استانبول
وأساليب الدولة في إدارتها لألفالق والبغدان على
مر القرون وفي النهاية قراءة للصراع بين روسيا
والنمسا والدولة العثمانية للسيطرة على الواليتين
ومكانتها في العالقات واالتفاقيات الدولية.

وصل على هذا النحو.
والراجح هنا ،وما وصل إلينا أنه لم تتوافر
دراسة مستقلة تناولت موضوع تاريخ األفالق
والبغدان ،إال بعض الفصول التي تحدثت عنها
وبالعموم ومنها:
 بيتر شوجر :أورب��ا العثمانية ( 1354– 1804م ) في أصول الصراع العرقي في
الصرب والبوسنة ،ترجمة :عاصم الدسوقي ،دار
الثقافة الجديدة ،ط ،1القاهرة1998 ،م.
 تشارلز بيالفيتش ،بربارا بيالفيتش :تفكيك44
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أوروبا العثمانية( :إنشاء دول البلقان القومية)

قطعت بذلك التجارة بين بالد البلقان والدول

( 1920 – 1804م) ،ترجمة :عاصم الدسوقي،

المجاورة؛ حيث سيطرت الدولة العثمانية على

دار العالم الثالث ،ط ،1القاهرة2007 ،م.

البحر األسود ،وزاد من تلك السيطرة العثمانية

وهي لم تغطي بشكل كبير تاريخ األفالق

بعد أن فرضت سيطرتها على شبة جزيرة القرم.
وأيقن العثمانيون منذ البداية أن الغزو والجهاد

والبغدان.

المستمر هما قانونا الحياة بالنسبة للمجتمع

التــــمـــهــيـــــد
كان النطالق العثمانيين داخ��ل األراض��ي
البلقانية ،بداية لترسيخ مظاهر الحضارة العثمانية
داخل األراضي في أوروبا الشرقية ،التي كانت
غارقة في التخلف؛ حيث كان كل شاغلهم خالل
تلك الحقبة هي زراع��ة األراض��ي الزراعية،
وتربية الحيوانات ،فكانت بذلك حياة اجتماعية
اقتصادية بدائية ،فهي بذلك طبيعة زراعية بحتة.
وقد أدرك العثمانيين منذ البداية األهمية
لتلك المناطق ذات األراضي الخصبة والطبيعة
الخضراء ،فقد قامت هذه الواليات بعد التبعية
للدولة العثمانية بدفع الجزية السنوية التي ضخت
ولفترة طويلة أم��وال طائلة للخزانة العامرة،
ويزيد على ذلك إرسال تلك الواليات لكثير من
المحاصيل الزراعية ،وحيوانات وخيول لإلدارة
العثمانية.

العثماني ،وقد حمل السالطين العثمانيين لقب
غازي ،وظلت الدولة في حروب مستمرة ،وفي
رب��اط وعسكرة واسعة ،وحتى عندما وصل
للسلطنة ف��ي أواخ���ر ال��ق��رن 16م ،سالطين
كسولون مرفهون ،فإنهم رغم هذا كانوا قادة
لهم دورهم الفعال في ميادين المعارك ،فعادة ما
كانوا يغادرون إستانبول مع الجيش كل ربيع،
ويخوضون المعارك في الصيف ،فكل منهم قد
أدى دوره(((.
لقد ركز العثمانيين على تنظيم وإدارة الواليات
بوضعهم نظام إداري محكم ،للحفاظ دائما على
قبضتها ،والجدير بالذكر أن كل ما تريده الدولة
هو تبعية تلك المناطق في البلقان العثماني،
وقد اختصت الدولة نظام إداري خاص لواليتي
الدانوب (األفالق والبغدان) فقد تمتعت بقدر كبير
من الحكم الذاتي.

وتشير الدالئل أن الدولة العثمانية قد سيطرت
على مناطق معينة ،وقد منحتها الدولة الحكم
الذاتي مع صالحيات واسعة مثل األفالق والبغدان
وبعض الجزر اليونانية ،وقد شهدت مناطق
الحكم الذاتي كثير من التغيرات في نظم الحكم
واإلدارة وبخاصة واليتي الدانوب العثمانية.

وسيطر العثمانيون على أوروب��ا الشرقية
(البلقان) لكون تلك المناطق تتمنع بموقع جغرافي
متميز وأهمية اقتصادية غاية في األهمية للدولة
العثمانية ،وبخاصة واليتي األفالق والبغدان،
فالواليتين هما البوابة للجيوش العثمانية لمد
ممتلكاتها داخل البلقان ،ومثلت الواليتين الحاجز

وبسيطرة الدولة العثمانية على أراضي البلقان

البشري ضد أي اعتداء من ناحية الغرب حيث

وبخاصة األراضي المطلة على البحر األسود،

النمسا ومن الشمال حيث بولندا وفي القرن 17م،
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18م19 ،م ،اعتداء روسيا القيصرية.
لم تستطع الدولة العثمانية إخفاء قلقها الدائم
نحو تبعية تلك األراض��ي لسلطتها المباشرة،
وبخاصة عندما استمرت روسيا والنمسا في
حروبها داخل األراضي العثمانية في البلقان؛
حيث اتبعت روسيا والنمسا في البداية األسلوب
الحربي ،حتى أيقنت أن الحرب لن تجدي نفعا
مع الدولة العثمانية ،بعدها قد بدأت في تأليب تلك
الشعوب السالفية ضد الدولة العثمانية ،محاولة

منها السياسية واالقتصادية ،فكانت تلك الواليات
مفتاح الدولة لتطل منها على البالد التي لم تسيطر
عليها ،وقد وضعت الدولة العثمانية نصب عينيها
على تلك المناطق للسيطرة على المناطق الخصبة
والغنية لتوفير المحاصيل إلستانبول ،وتحصيل
الجزية؛ حيث نتج عن تلك األمور التي حرصت
الدولة على تطبيقها تحقيق األمن الغذائي وملئ
خزانة الدولة بالذهب لإلنفاق على الحروب التي
تخوضها الدولة في عدة جبهات.

بذلك استمالتهم وإدخالهم في صفها مستغلين في
ذلك العرق واللغة والدين.
لقد كانت الدولة العثمانية في البلقان – تمثل
جهازا إداريا مؤثرا وفعاال ويدعو لإلعجاب،
ولكنه كان معزوال بسبب عامل الدين الذي حال

والشك أن الفترة التي يمثلها عصر الدولة
العثمانية (1924-1299م) تحتل مساحة مهمة
في تاريخ الواليات البلقانية؛ فقد حدت هذه
الفترة عدة تطورات تاريخية مهمة بدأت بسيطرة
الدولة العثمانية على البلقان طوال القرنين 14م،

مقـــاالت

بينه وبينه االندماج الوثيق بالسكان ،اندماجا

15م ،والتي انتهت بهزيمة الدولة العثمانية في

يشكل عالقة متكاملة معهم ،فمثل هذا النظام

نهاية القرن 19م وفرض روسيا معاهدة سان

المبني على تعايش الصدفة وغير المؤسس

ستيفانوس ومعاهدة برلين للقضاء على وجود

على ما ينتج عنه مجتمع متكامل مترابط بشكل

الدولة العثمانية في البلقان ،فقد أنهت حرب الـ93

عضوي ،فإن أي وهن أو اندحار يعتري كفاءة

(الحرب العثمانية-الروسية األخيرة) على آمال

المؤسسة العسكرية التي كان العثمانيون عن

الدولة العثمانية في تواجدها في البلقان ومحاولة

طريقها يقمعون بها اإلمبراطوريات األوروبية،

اإلصالح على النسق األوروب��ي ،ونتيجة لذلك

وذل��ك ك��ان كفيال للكشف عن أسباب انهيار

ظهر ما يسمى بالدول القومية في أوروبا الشرقية.

المجتمع العثماني في مناطق البلقان(((.

[ ]1جغرافية الواليتين:

وال نزاع في أن العثمانيين كانوا يسيرون من
نصر إلى نصر بفضل تكريس أنفسهم للفتوح،
بشكل صارم ،فأصبحت دول البلقان في وقت
قصير تحت لواء الدولة العثمانية.

استوطن الرومانيون أو األفالقيون في شبه
الجزيرة البلقانية منذ القدم ،وهم من الرومان
الذين نزلوا فيها بعد أن فتحها اإلمبراطور
تراجان فامتزجوا مع أهاليها القدماء الداسيين،

وقبل أن نخوض البحث في وضع الواليتين،

وقد عاشوا في سهول الدانوب حياة الرعاة

تجدر بنا اإلشارة إلى أن الدولة العثمانية ،أرادت

البدو((( .وال يزال أمر رادو الزنجي الذي يعزى

السيطرة على أوروب��ا الشرقية ،ألسباب عدة

إليه إنشاء إمارة األفالق مجهوال ،وال يعرف هل
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هو شخص حقيقي أم اسم وهمي؛ ألن تاريخها

جغرافية وتاريخية في رومانيا تقع أقصى شمال

ال ينجلي إال منذ تولي عليها األمير اسكندر

شرق البالد ،وعاصمتها إياشي  Iasiعرفت البالد

بازاراب ( 1360 – 1325م )(((.

الغزو من شعوب القوط

والجدير بالذكر أن األفالق والبغدان (والشيا
ومولدافيا في المصادر األجنبية)((( تقع شمال
نهر ال��دان��وب ،وتحيطها ث�لاث دول كبيرة:
لهستان (بولندا) والمجر والدولة العثمانية ،فكانتا
بحكم الموقع الجغرافي الذي تشغالنه تحالفان
هذه الدولة ت��ارة وتلك ت��ارة أخ��رى حسب ما
يتراءى لهما؛ لذلك اتسمت سياستهما بالتذبذب
والتغيير((( ،وبمعني آخر أنهما ما كانتا تكفان عن
الخصام فيما بينهما ،وكان أول اتصال للعثمانيين
بهذه البالد في عهد السلطان بايزيد (-1389
1402م) ،وقد أخضع األفالق الجنوبية ،لسيادة
العثمانيين في نهاية القرن 14م ،ومنذ ذلك الوقت
أصبحت هذه اإلمارة حليفة للعثمانيين تدفع لهم
جزية سنوية(((.

والهون

أما األفالق ،فهي والشيا ،وتكتب الفالخ ،وهو
االعتماد التركي لكلمة  Valaquوكان أول من
أطلق التسمية الشعوب الجرمانية على السكان
الالتين ،ثم استخدمها السالفيون والبيزنطيون
والحقا العثمانيون ليدلوا بها على الرومان
البلقانيين ورومان شمال الدانوب ،والكلمة منطقة
تاريخية في رومانية ،ظلت تنتقل من يد إلى
أخرى حتى شكلت باتحادها مع البغدان دولة
رومانيا عام 1859م(((.
وقد اشتهرت األفالق ومنذ البداية بمقاومتها
وجهادها لرفع اعتداء ملك المجر بشكل مستمر،
وانتقل ذلك النزاع ً
أيضا إلى آل عثمان؛ حيث
أرادوا السيطرة عليها لموقعها الممتاز(((.

(453-375م) ،والسالف ،ثم

اآلفار  ،Avaresثم البلغار (القرن 9-6م) وأخيرا
التتار (القرن 13-10م) الذين طردهم ملكم
هنغاراي ،فحكمها إلى أن طرد بُغدان ،Bogdan
وهو أحد كبار موظفي الدولة-ابنه من البالد
وأسس إمارة ملدافية سنة 1359م ،وقد تعاقب
على حكم هذه االم��ارة والسيطرة عليها كذلك
الهنغار واألتراك واليونان والروس ،وبدءا من
سنة 1866م صار يخلط بين تاريخها وتاريخ
رومانيا ،وبعد ثورة 1917م الروسية انفصل
قسم على مولدافيا وأعلن انضمامه إلى رومانيا،
انفصال لم يعترف به االتحاد السوفيتي أبدا بل
أنشأ على الضفة اليسرى لنهر دنيستر جمهورية
مولدافيا المستقلة التي أصبحت الجمهورية رقم
 13في االتحاد السوفيتي(.((1
وعند النظر لتكوين البغدان ،فهي نتاج
لهجرة سكان األف�لاق من ترانسلفنيا ،وقامت
بعد ذلك الحكومة البيزنطية باالعتراف باألفالق
والبغدان ،وعين اساقفتها لدى الواليتين ،وطبق
النمط اإلداري البيزنطيين وطبق نظام البويار
االرستقراطية في كل والي��ة .وك��ان البد من
سكان الواليتين مواجهة قوتين في آن واحد،
وهما بولندا واألخرى الدولة العثمانية ،وتمكنوا
من إيقاف الدولة العثمانية في البداية ،ولكنهم
منوا بالهزيمة المنكرة ،بعد ذلك خضعوا للحكم
العثماني ،وتشير الدالئل أن البغدان اتخذت
موقف الحياد بين األفالق والسلطان العثماني،

والبغدان ،هي مولدافيا Moldavie؛ منطقة
آفاق الثقافة والتراث
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فاحتفظت باالستقالل لوقت أطول .ولكنها كانت

األفالق
والبغدان
في العصر
العثماني

ضمن من يقدم الجزية للمسلمين بحلول عام
1455م(.((1

[ ]2السيطرة العثمانية على الواليتين:
الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية بدأت

والجدير بالذكر أن الدولة العثمانية قد واجهت

إخضاع الواليتان في وقت مبكر في أواخر

العديد من الحمالت الكبرى للسيطرة على واليتي

القرن 14م؛ حيث قام السلطان بايزيد األول بفتح

األف�لاق ،والبغدان ،بسبب غني تلك المناطق

والية األفالق عام 1393م ،لكن ما لبث حاكمها

باألراضي الخصبة الشاسعة ،والمواد الغذائية،

مرشا األول أن انضم إلى الحلف الصليبي ضد

التي مهدت الطريق لما تبحث عنه الدولة من

الدولة العثمانية في معركة نيقوبوليس

عام

تحقيق األمن الغذائي للعاصمة إستانبول وهذا ما

1396م(.((1

(((1

سنتحدث عنه في موضوع البحث.

وبعد هزيمة نيقوبوليس وبعد نكسة أنقرة عام

مقـــاالت

والراجح أن الدولة العثمانية كانت تحاول

1402م أعلن أمير األفالق استقالله عن الدولة

فرض السيطرة على تلك الواليات ،حتى تكن

العثمانية( ،((1والجدير بالذكر أن أمير األفالق

لها الخطوة األولي لنشر سيطرتها على أوربا

كان في غاية الطاعة واالنقياد ،ويؤدي الجزية

الشرقية (البلقان) بالكامل ،فكانت األف�لاق

في كل عام ،ثم أنه شق العصا وانحرف وطغي،

والبغدان هي البوابة لفرض الدولة سيطرتها

فلما بلغ حضرة السلطان محمد األول (-1402

على المجر وألبانيا والبوسنة والهرسك والصرب

1421م) ذلك أرسل البن اسفنديار ليتجهز هو

وغيرها من بالد البلقان.
وفي نفس الصدد ،فعند النظر للموقع الخاص
باألفالق والبغدان؛ حيث تطل على ضفاف نهر
الدانوب الذي سيسمح للدولة العثمانية باختراق
مياهه من الدخول إلى قلب أوروبا ،فهو من أطول
أنهار أوروبا وأهمها ،فقد استطاعت في وقت
مبكر السيطرة على المواقع االستراتيجية والمدن
الحصينة على نهر الدانوب ،وذلك الستغالل ما
هو كل غالى لدعم الخزانة العامرة واالقتصاد
العثماني ككل.

بعسكره أو ابنه ،فامتثل وجهز ابنه قاسم باي،
وحضر بين ي��دي السلطان وعبر البحر هو
وجميع العساكر اإلسالمية ودخل إلى مدينة أدرنه
وتباشر المسلمون بقدومه ،واستراح بها أياما،
وتوجه إلخضاع األفالق(.((1
وفي نفس الصدد ،قد استفاد السلطان محمد
األول كثيرا من الخالف الذي نشب بين أمير
األفالق مرشا ومنافسه دان الذي طلب مساعدة
العثمانيين له ،فكان ذلك سببا لتدخل العثمانيين؛
حيث قبل السلطان العثماني طلب دان ،وأمده
بقوة استطاع بها هزيمة مرشا(.((1

وتكمن األهمية السياسية للواليتين (األفالق-

ويزيد على ذلك تقدم ملك المجر سجسمند

البغدان) ،أنها تطل على البحر األسود ،وهي

على رأس أسطول في نهر الطونة( ،((1فتصدى

البوابة لألراضي العثمانية ،فهي في الحدود مع

له األسطول العثماني بقيادة إسحاق بك فهزم ملك

بولندا واإلمبراطورية النمساوية.

المجر( ،((1وأصدر السلطان األمر لعساكره بقطع
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نهر الطونة تمهيدا لنهب بالد األفالق والغارة

إلى األرض ،فوقع له منها ألم والزم الفراش

عليها(.((1

أياما ،وعافاه اهلل منها ،وعرض قاسم باي ابن

ونتيجة لما سبق ،أعلن دوق الهرسك دخوله
في طاعة السلطان العثماني ،كما تم فتح سرايفوا
عام 1415م( ،((2ثم تابع السلطان أعماله الحربية
في الروميلي ،فتوجه إلى األفالق عام 1416م
لتأديب أميرها الذي خرج عن الطاعة ،فشيد
قلعة يركوي كما قام بتحصين قلعتين آخرين

اسفنديار إلى السلطان أن يقطعه بعض بالد تكون
له أثمارهن ويستقر في خدمة السلطان مادام
حيا فاقطعه بلد (موسيا وكنغري وقلعة جق)
وحدد لهم جبل ايلغار حدا فاكتفي قاسم باي بهذه
اإلنعامات الجليلة ،واستمر على الطاعة واالنقياد
آلل عثمان إلى آخر عمره

(((2

.

لشن الهجوم على اردل (ترانسلفانيا) (حاليا

والحقيقة أن مشكلة األف�لاق هذه أصبحت

في رومانيا) التابعة للمجر عقابا لملكها على

سببا لمواجهات عديدة وهجمات حدودية متبادلة

ع��دوان��ه( ،((2وفي أثناء ذلك أغار العثمانيون

على الحدود بين الدولة العثمانية ،والمجر؛ حيث

ورجعوا بغنائم جليلة وأسرى من بناتهم وأوالدهم

تجاوزت بالد األفالق نفسها إلى بالد الصرب

ونسائهم ،وما أشبه ذلك ،فلما رأى الكافر (أمير

والبوسنة(.((2

األف�لاق) ما أحاط به ندم على ما صدر منه،

وتشير ال��دالئ��ل إل��ى أن والي��ت��ي األف�لاق
والبغدان لم تترددا ول��و للحظة واح��دة كلما
سمحت لهما الفرصة في التمرد والعصيان ضد
الدولة العثمانية ،ولم يكفيهم ذلك؛ حيث قاموا
أيضا بالتحالف مع أعداء اإلسالم ،للتطاول على
أراضي الدولة العثمانية.

وبقي يدبر فيما يفعله ،وكان عنده بعض أمراء
من خ��واص موسي جلبي هاربا اسمه عزة
باي ،فتمسك به لألمان وتوسل به لالستئمان،
وأرسله إل��ى حضرة السلطان محمد األول،
واعتذر عنه وطلب له األمان ،وأرسل صحبته
ً
عاجال ،والتزم في كل سنة
خراج ثالث سنين
بإرسال الجزية لدار السلطنة المعمورة ويسلك
مسلك العبيد والخدام ،وأخذ عليه العهد وجدد
المواثيق ،وبمعني عنه وأقره في بالده ،ومنها
توجه إلى ناحية االنكروس وهجم عليها وفتح
قلعة س��وران ،فلما رأى ما رأى كبير الكفار،
وأن ليس لهم على المدافعة اقتدار ،أخذ طريق
الصالح وأرس��ل هدايا جليلة وأشياء جميلة،
ومعها ثالثة من أكابر الكفار وأبناء ملوكهم إلى
حضرة السلطان ،وقرروا معه الصلح ،ورفع

وفي الصدد نفسه ،وبعد عامين توفي مرشا
األول( ،((2وكان األخير رجال مزواجا وقد علق
بأكثر من ام��رأة وترك وراءه بعد وفاته سنة
1418م عدة أبناء تنازعوا على الملك واحتمت
بينهم الحروب األهلية فمنهم من استنجد بالدولة
العثمانية ومنهم من استنجد بالمجر وظل األمر
على ذلك من االضطراب والخلل إلى أن خلصت
اإلمارة لولده الرابع دراك��وال( ((2الذي لم يذكر
التاريخ رجال يضارعه في القسوة وغلظة الكبد
وحب التعذيب ،وسفك الدماء

.

(((2

عنهم القـتال ،وكر راجعا إلى مدينة أدرنة ،وكان

وبينما كان السلطان م��راد الثاني يقيم في

في حالة عودة ركض يوما فسقط من ظهر فرسه

مدينة بورصة( ((2مدة في عيشة مرضية وأحوال

آفاق الثقافة والتراث
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طيبة هنية فورد عليه الخبر بأن عسكر اسفنديار

أراد بذلك دارك��وال التمرد واالنفصال عن

ق��دم وأغ��ار على نواحي طراقلي فحين ورد

الدولة العثمانية مستغال انشغالها في حروبها على

عليه الخبر جهز العساكر الحاضرين من غير

جبهات أخرى.

توقف وال ترقب ،وسار نحو اسفنديار ،ولما

واستمر الوضع على ما هو عليه في البلقان،
إلى أن تجددت الحرب بين العثمانيين والمجريين
عام 1438م ،وفي بداية هذه الحرب حال التوفيق
السلطان مراد الثاني واستطاع أن يهزم المجريين
وأسر منهم سبعين ألف جندي وأن يستولي على
بعض المواقع( ،((3ثم تقدم لفتح بلغراد عصاة
الصرب ،ولكنه أخفق في محاولته وسرعان ما
تكون حلف صليبي كبير باركه البابا ،واستهدف
هذا الحلف طرد العثمانيين من أوروب��ا كلية،
وشمل الحلف البابوية والمجر وبولنده والصرب
وبالد األفالق وجنوة والبندقية واإلمبراطورية
البيزنطية ودوقية برجنديا ،وانضمت إلى الحلف
أيضا كتائب من النمسا وباقي أوروبا ،وأعطيت
قيادة قوات الحلف الصليبي إلى قائد مجري
قدير هو يوحنا هنيادي ،وقد قاد األخير القوات
الصليبية البرية وزحف جنوبا واجتاز الدانوب
وأوقع بالعثمانيين هزيمتين فادحتين عام 1442م،
واضطر العثمانيون ألول مرة في تاريخهم إلى
طلب الصلح ،فأجيبوا إلى طلبهم عقدت هدنة
تلتها معاهدة عام 1444م كانت قاسية بالنسبة
للعثمانيين ،فقدوا فيها أهم أقاليم بالد الصرب
واألفالق ،وتعهد فيها مراد ،وفالد يسالف ملك
المجر أن يكون نهر الدانوب حدا فاصال ال تعبره
جيوش الفريقين لمدة عشر سنوات(.((3

كرهائن لضمان تنفيذ بنود االتفاقية مع األفالق،

وعلى أية حال ،لقد أوفى العثمانيون بوعدهم

ومن ناحية أخرى جدد السلطان العثماني معاهدة

وجلوا عن المواقع التي تقررت في المعاهدة،

الهدنة التي كانت الدولة قد عقدتها مع ملك

ولم يكد يفرغون من االنسحاب حتى قام هنيادي

المجر من قبل ،وبذلك أمكن لمراد الثاني توطيد

بهجوم على بلغاريا ،ورد مراد على ذلك بأن

االستقرار مؤقتا في األناضول والروميلي(.((3

خ��رج على رأس جيش ج��رار وهاجم قوات

تقابل المعسكران واقتتل الفريقان مات كثير من
الجانبيين ،وهرب جماعة من أمراء اسفنديار
(ومعهم عسكر ودخلوا في طاعة السلطان مراد،
فعند ذلك عزم اسفنديار ،وأخذ طريق الفرار
وهرب ولم يلو إلى أن وصل بالد سينوب(،((2
وعاد السلطان مراد من هذه المعركة وطرق مدينة
قسطومني( ،((2واستولى عليها ووقع الرعب في
قلب اسفنديار ،فلم يفده إال طلب األمان والصلح،
وأه��دى إليه هدية رائقة وتحفا فائقة ،وأرسل
مكاتيبه بالتضرع واالحتقار والتوبة واالنكسار
وأن ال يعود لمثلها أبدا(.((3

مقـــاالت

وقد استغل انشغال الدولة في حربها مع
اسفنديار حاكم األفالق دراكوال ،وأراد االستفادة
من هذا االنشغال ،وقام بالتجاوز على األراضي
العثمانية عام 1424م فأصدر مراد الثاني أوامره
ألمير الحدود فيروز بك وكلفه بالهجوم على
األف�لاق ،وتشديد الضغط على طول الحدود،
فلما رأى دراكوال نجاح حملة مراد الثاني في
األناضول ،واصطحب ابنيه وتوجه بهما إلى
أدرنة معلنا الطاعة للسلطان العثماني ،وهكذا
وافق دراكوال على دفع الجزية المتأخرة ،وفي
هذه المرة لم يرض العثمانيون بأقل من تسليم ابنيه
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التجمع الصليبي عند فارنا بعد مضي أربع

الطاعة خالل سنوات حكمه األولى( ،((3لكن تبدل

سنوات ،حين زحف على بالد الصرب أواخر

الحال إلى التمرد والعصيان؛ حيث أن داركوال

عام 1448م على رأس جيش يتكون من  25ألف

حاكم األفالق استغل انشغال الدولة العثمانية في

رجل من النمسا وسكان األفالق والمجر وحينئذ

حمالتها في جنوب البحر األسود ،وقام باالتفاق

زحف مراد الثاني ،وهو يقود جيشا بلغ عدده

مع ملك المجر ،وراح يعتدي على نواحي البلغار

 50ألف جندي ،وتقابل معه القوات المتحالفة

التابعة للدولة(.((3

في سهولة قوصوه في  17أكتوبر 1448م،

وعلى الرغم من ذل��ك فقد سبق وأن قام

واستمرت المعركة ثالثة أيام وانتهت بانتصار

السلطان محمد بعقد معاهدة عام 1460م على

ساحق للعثمانيين ،وقد أخرجت هذه المعركة بالد

نمط المعاهدة التي عقدت من قبل بين بايزيد

المجر لعشر سنوات على األقل من عدد الدول

األول ومرشا األول عام 1393م ،وفي هذه

التي تستطيع النهوض والقيام بعمليات حربية

المعاهدة األخيرة تعهد السلطان محمد الفاتح

هجومية ضد العثمانيين(.((3

بحماية األفالق والدفاع عنها ضد أي عدو على

والجدير بالذكر هنا ،أن السلطان مراد الثاني
قد حصل على خزائن األموال وآالت الحروب
والدواب ،ونال الجنود الغنائم واألسرى ،ثم عاد
السلطان إلى أدرنة(.((3
وقد استمر هذا النظام الذي وضعه مراد الثاني
ونظمه ،حتى توفي في  6فبراير عام 1451م
في أدرن��ة ،وخلفه ابنه محمد الثاني (-1451
1481م)

(((3

وه��ذا ما ينذر بتذليل األوض��اع

بمحاولة السلطان محمد الفاتح بالسيطرة على
كافة أنحاء البلقان.

أن تكون السيادة له على هذه اإلمارة وتدفع له
الجزية سنوية قدرها  10آالف دوقية ،وفي مقابل
ذلك تحتفظ اإلم��ارة بإدارتها الداخلية ونظمها
الخاصة وينتخب األمير الحاكم على يد األساقفة
واإلشراف ويكون له حق إعالن الحرب والسالم
وحق الحكم بين رعاياه بالحياة والموت دون أن
يكون مسئوال أمام السلطان العثماني ،ولم يمض
وقت طويل على توقيع هذه المعاهدة حتى نقضها
حاكم األفالق دراكوال وحالف ماتياس كورفان
ملك المجر كما ذكرنا من قبل ،وتزوج إحدى
قريباته وتعهد له أن يشن الحرب على العثمانيين

والشاهد من المصادر ،أنه ومنذ خضوع

ويقاتلهم(.((3

األفالق للتبعية العثمانية ،لم يتردد أميرها في

ونتيجة لذلك ،راح دراك��وال يعتدي على

الخروج على الدولة والتحالف مع أعدائها كلما

نواحي البلغار التابعة للدولة العثمانية( ،((4وعند

سنحت له الفرصة ،ولذلك حرص محمد الفاتح

النظر إلى أسباب الحرب بين السلطان محمد

على توطيد النفوذ العثماني في تلك البالد ،فنجح

الفاتح ودراك��وال ،هو خروج سنان أغا باشا،

في مساعدة األمير األفالقي والد جيش الذي

أحد اغوات الحصارات التي على حدود اإلسالم

كان محجوزا لديه حتى تولى والية األفالق عام

(الدولة العثمانية) خرج يوما للصيد فاغتاله كبير

1456م ،وإذا كان أمير األفالق الجديد قد أظهر

األفالق فقتله وجميع من كان معه(.((4
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ولم يكتف دراكوال بذلك بل قام بعبور نهر
الدانوب سرا على رأس جيش قوي وكبير ،وقام

جميعا( .((4كان ذلك تحدي صارخ من دراكوال
للسلطان محمد الفاتح والدولة العثمانية.

بتخريب ونهب مدينة نيقوبوليس وويدين ،ثم بعد
االستيالء على الكثير من الغنائم وقتل العديد من
الناس ،قام بعبور النهر مرة أخرى وعاد إلى
بالده األفالق(.((4

لم يكن للسلطان محمد الفاتح أن يتحمل هذه
اإلهانة؛ لذا فقد كان ساخطا بحق وقام في الحال
بجمع جيش هائل( ،((4وقسمه إلى قسمين ،زحف
أحدهما من طريق البر بقيادة محمود باشا واآلخر

وكنتيجة طبيعية لما حدث ،أرسل السلطان

من طريق البحر تولى قيادته بنفسه ،فخرج بسفنه

محمد الفتح رسال له ليذكره بالتزاماته ومحاولة

من ميناء القسطنطينية إلى البحر األسود ثم صعد

معرفة أسباب العصيان؛ جاء ذلك بعد أن وجد

نهر الدانوب(. ((4

السلطان عدم جدوى التفاهم مع دراكوال بالحسنى
رأى أن يتخلص من هذا السفاح الجبار الغدار
بالحيلة والخدعة فأوفد إليه حمزة باشا مع كاتبه
يونس بك وحاول حمزة باشا أن يستدرجه وينفرد
به في بعض األماكن الخالية ليغتاله ،ولكن

مقـــاالت

دراكوال فطن للمكيدة التي دبرت له فقبض على
حمزة باشا ويونس بك وقطع أيديهما وأرجلهما
ثم خوزقهما وجعل حمزة باشا على خازوق أكثر
طوال وارتفاعا من غيره ليتناسب مع علو مكانته
ومنزلته( ،((4وتلفظ دراكوال بالعديد من التهديدات
والسباب الديني ضد السلطان محمد الفاتح(.((4
وقد استحوذ على دراكوال الحنق والغيظ من
جراء هذه المحاولة الغتياله فجدد تحالفه مع
المجر ووكده ثم عبر نهر الدانوب مرة أخرى
وانتفض على بلغاريا وأح��رق المدن والقرى

وفي ذكر التجهيز للحملة ،صدرت أوامره
الشريفة السلطانية باإلذن لتجهيز عساكر الرميلي
(رومايلي) واألنادولي (األناضولي) وبلوكات
إلينجرية (اإلنكشارية) والعزب وأرباب الثمار
ورحل من إستانبول وقصد بالد األفالق( .((4وكل
تلك التجهيزات خالل فصل الشتاء وقد وصل
عدد الجيش إلى ما يقرب من  150ألف جندي
عازمين أمرهم على االنتصار(.((4
ولما وصل السلطان محمد الفاتح لبالد الخائن
اللعين إطاعته جميع أهاليها وقدمت إليه باالنقياد
واالمتثال فرقة بعد أخرى ،فلما رأى الكافر أن
البالد دخلت في طاعة السلطان ،ولم تكن له قدرة
على مقاتلته وال طاقة على مقابلته ،لم يتردد في
الهروب(.((5

وجعل عالها سافلها وقبض على خمسة وعشرين

والجدير بالذكر هنا ،أن دراكوال عندما سمع

ألف أسير خوزقهم جميعا وجعلهم حول جثة

بقدوم السلطان محمد بنفسه بعث بأوالده وبنسائه

حمزة باشا وبعث السلطان محمد الفاتح رسال

إلى بالد المجر وتوجه هو بعد أن جمع جيشه إلى

آخرين إلى دراكوال لمفاوضته فلما مثلوا أمامه

األماكن القاصية والغابات الكثيفة التي يصعب

أبوا أن يخلعوا عمائمهم تحية له فقال لهم دراكوال:

الوصول إليها ،وانتظر نتيجة األح��داث ،وقام

حسنا ،سأكفيكم مؤنة هذا العمل إلى األبد ،وأمر

بإرسال جزء من جيشه لمقاتلة أمير البوغدان

بدق عمائمهم على رؤوسهم بالمسامير وماتوا

الطموح الذي كان يطمع أيضا في االستيالء
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على األف�لاق وضمها إلى إمارته ،ولم يتلق

تبين أنها لم تكن خيمته فاتجهوا إلى أخرى هي

دراكوال شيئا من المعونة التي كان قد وعده بها

خيمة السلطان ولكن حرسه من االنكشارية

ملك المجر( .((5وهكذا فرض السلطان محمد

ردوهم على أعقابهم ولم يستطيعوا النفوذ إلى

إرادته السنية على بالد األفالق ،ثم قام بتعيين

الخمية وإثارته هذه المحاولة الجريئة من دراكوال

رادوس  ،Radosشقيق دراك��وال ،حاكما عاما

الغضب والحمية في نفس العثمانيين فاشتدوا في

على األف�لاق ،وك��ان رادوس ه��ذا في معيته

قتال المغيرين( ،((5ولما أصبح اهلل بخير الصباح

ورعايته حتى وضعه حاكما على الوالية(.((5

خشي دراك���وال أن يحاط به وبمن معه من

والراجح هنا أن دراك��وال قد أصيب بالهلع
والجنون عندما علم بكل ما حدث من السلطان
محمد الفاتح ،وهكذا تخلي دراكوال حاليا عن كل
أمل في وضع خاص له ،ولم يعد لديه أي احتمال
للوجود لفترة أطول في الحكم ،لذا قرر أن يقتل
أعدائه عن طريق هجوم بائس ومتهور وأراد
الهجوم ليال على معسكر السلطان(.((5
وعلى أية حال ،فقد قام دراكوال بالهجوم على
المعسكر ،وهاجم أحد أركان المعسكر بشكل
غير منظم وبدون أية خطة ،وقام بذبح عدد كبير
من الحيوانات والجمال والخيول والبغال ،لكنه
لم يفلح في االقتراب من الرجال( .((5والجدير
بالذكر أن السلطان الفاتح كان على علم بهذا
الهجوم الماكر ،فنبه عساكره أن يكونوا تلك الليلة
متسلحين وإلى العدو منتظرين وأن ال يتحرك
أحد من مكانه ،وأخبرهم بقصد العدو وحركته

الفرسان فانفلت من المعمعة واختفى كما يختفي
الجن ويتالشي ،ولم يستطع قائد الفاتح على بك
اللحاق به ولكنه قبض على نحو ألف أسير جاء
بهم إلى السلطان فأمر بقتلهم ولما أضاء النهار
على معسكر العثمانيين ظهر أن ضحايا هجوم
دراكوال من األغنام والخيول والجمال أكثر من
ضحاياه من الجنود

(((5

.

عالوة على ما تقدم ،فقد وقع في يد العثمانيين
في الليلة الماضية أسير من األفالق وجيء به إلى
محمود باشا فسأله من أين جاء دراكوال وإلى أين
ينسحب فأجاب بأنه يعرف ذلك جيدا ،ولكنه ال
يستطيع أن يبوح به ،وهدده محمود باشا بالقتل
إذا أصر على الكتمان فأجاب بأنه مستعد للموت
فنفذ فيه محمود باشا تهديده وقتله ولم يكتم إعجابه
بهذا الجندي وقال :لو كان لدراكوال جيش ضخم
من طراز هذا الرجل ألحرز مجدا عظيما

(((5

.

فباتت العساكر منتبهين( ،((5وأمر السلطان جنوده

وفي هذا الصدد ،اختبأ دراك��وال في مكان

بالتراجع قليال كي يسحب العدو أبعد إلى اإلمام

معين ،ثم تمكن من الهرب إلى البغدان ومنها

ويجعله أكثر عرضة للهجوم ،ثم منح الجيش

إلى المجر؛ حيث قام المجريون باعتقاله ووضعه

إشارة الهجوم العام من جميع الجهات( ،((5وكان

في السجن( ،((6ثم سار السلطان بجيشه قاصدا

أول هم دراكوال أن يقتل السلطان نفسه ،ويحدث

بوخارست( ،((6وهناك على مسافة قريبة من

بذلك اضطرابا شديدا في صفوف جنده ويوقع

المدينة وقف فجأة وقد امتلكته الدهشة أمام منظر

بينهم الفرقة والفوضى وأبصر أمامه خيمة باذخة

مفزع لم يملك دفع أثره عن نفسه ،فقد شهد أمام

شامخة فظنها خيمته فهجم عليها بفرسانه ،ولكن

فضاء يمتد نحو نصف فرسخ مليء بالخوازيق
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نصب عليها عشرون ألف شخص من األتراك

إلى حكم األف�لاق فعاد إلى سيرته األول��ى في

والبلغار وقد تميز من بينها خازوق طويل عال

التنكيل والتقتيل ونشر الفزع والرعب حتى غافله

في الجو يحمل في قمته حمزة باشا ،وكانت هناك

أحد عبيده فطعنه من ظهره وقضى عليه عام

خوازيق أخرى نصبت عليها أمهات وإلى جانبهم

1479م وأراح الناس من هذا المارد الجبار،

أطفالهن وقد افترست النسور أحشاءهم ،ولم يملك

وقطع رأسه وطيف به في المدن والقرى(.((6

السلطان أن صاح بقوله :كيف نستولي على بلد
من رجل ال يتورع من هذه األفاعيل ،إن شخصا
كهذا ال يستحق التقدير(.((6

ونتيجة لذلك أصبحت بالد األف�لاق واحدة
من واليات الدولة العثمانية ،واستتب لهم األمر،
وعهد السلطان الفاتح حكمها إلى ابن رادوس

وعلى أية حال وكما ذكرنا من قبل فقد وضع

الذي أخلص ال��والء للدولة العثمانية ،وكانت

السلطان محمد الفاتح على حكم األفالق شقيق

األفالق هي أكبر مساعد للدولة في حربها ضد

دراكوال وهو رادوس ،وكساه وتوجه باالسكوف

المجر في المستقبل

الذهب وأعطاه الصناجق وكتب له باالستيالء
على البالد( ،((6كما قام السلطان بتعيين حامية

.

(((6

ومما سبق يتضح أن الدولة العثمانية قد
خسرت كثيرا من المال واألرواح في سبيل

مقـــاالت

عثمانية لتوطيد الحكم العثماني بها ،وألزم األمير

أحكام سيطرتها على بالد األفالق التي هي خطوة

الجديد بدفع خراج (جزية) قدره  12ألف دوقة

للسيطرة على بالد البلقان (أوروب��ا الشرقية)

للخزينة العثمانية(.((6

لوضعها تحت السيادة العثمانية.

وقد ترتب على ذلك ،أن استاء ملك المجر من

وعند الحديث عن بالد البغدان (مولدوفيا)،

ضياع األفالق من يد حليفة دراكوال ووجودها

فقد اعترفت تلك البالد بالتبعية للدولة العثمانية

في يد أعدائه العثمانيين ،كما استاء أمير البوغدان

ودفع الجزية بمقدار ألفي ذهبية عام 1455م،

ال��ذي ك��ان يطمع في ضم األف�لاق إليه ،وقد

وذلك بعد فتح القسطنطينية عام 1453م(،((6

سنحت له الفرصة فانقض بغتة على رادوس

وكانت هذه اإلمارة قد اغتصبها بيير أرون من

عام 1470م وهمه ثم عاد وهزمه مرة أخرى

والد استفان واغتاله ،ومحافظة على هذه اإلمارة

عام 1472م ،واستولى على عاصمته ،ولكن

المغصوبة رأى أن يسالم الدولة العثمانية وبولنده

العثمانيين خفوا إلى نصرة رادوس وأعادوه إلى

فأرسل للسلطان محمد الفاتح إلعالن التبعية

حكم األفالق السنة التالية(.((6

مقابل دفع جزية سنوية ،غير أنه لم يتمتع بإمارته

ومهما كان فإن حكم رادوس لم يطل ،فإن
العداوة ضد العثمانيين بين المجر والبوغدان
وتحالفتا على قتاله واضطرتاه إلى الفرار من
األفالق ووقع أسيرا في يد استيفان أمير البوغدان

طويال فقد وثب عليه استفان واسترد منه اإلمارة
بمعونة أمير األفالق الذي رأى أن يتقوى به ضد
العثمانيين ،نتيجة لذلك امتنع عن إرسال الجزية
السنوية للدولة العثمانية

.

(((6

والجدير بالذكر أن استفان األكبر تولى إمارة

وقتله عام 1476م ،وأعاد ملك المجر دراكوال
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البغدان منذ ع��ام 1456م إل��ى ع��ام 1504م
أي على مدى نصف قرن ،وكان رجال جريئا
مقداما مسعر حرب بصيرا بفنون القتال وخدعه،
كثير التقلب والمخاتلة ال يثبت على الوفاء
ألحد ،ويصفه المؤرخون بأنه “ اخدع وامكر
من الشيطان ،وقد صالح البولنديين والمجريين
والعثمانيين والتتار ثم حاربهم جميعا ،وانتصر
عليهم في مواقع كثيرة كال على حدة ،وقد رفعته
انتصاراته في أعين شعبه وحببته إليه ،وكان
استيفان يرى الحروب خير وسيلة للمحافظة على
حيوية الشعب وشجاعته ،ويعد هذا األمير ،في
نظر المؤرخين-أعظم أمير رأته البوغدان(.((7
ويتضح لنا أن أمير البغدان استفان الرابع
قد استغل انشغال الدولة العثمانية بحربها مع
البندقية ونابولي والبابوية في البحر والمجر
األرن��اؤوط في البر ،فرفع استفان راية التمرد
والعصيان على الدولة العثمانية ،بحيث انضم
للحلفاء األوربيين(.((7
وب��دون تردد أصدر السلطان محمد الفتاح
األمر لقائده سليمان باشا الخادم عام 1476م
للخروج في حملة إلى بالد البغدان لمقاتلة أميرها
استفان ،وكان هذا الجيش مجهدا منهك القوي من
طول ما عانى من مشاق الحصار والحروب،
واجتمعت عليه إلى جانب ذلك قلة الزاد وصبارة
البرد وبالهة القائد ،ولعل الفاتح لم يكن على علم
بحالة جيشه هذا فتركه يمضي على هذا النحو
ليلقى عدوا لدودا شديد البأس واسع الحيلة قوي
الشكيمة( .((7ومن المالحظ أن السلطان محمد
الفاتح أمر جيشه بالتحرك نحو البغدان دون

تمرد أمير البغدان.
والجدير بالذكر أن استفان الرابع قد انتصر
على المجر عام 1467م ،كما هزم تتار القرم
وأسر ابن الخان نفسه وخشيت بولندا بأسه فلما ال
يهزم العثمانيين أيضا كما هزم هؤالء؟ ولما علم
استفان بقدوم العثمانيين أخذ يبحث عن حليف له
ونتج هذا البحث عن تحالفه مع الحلف الصليبي
سالف الذكر؛ حيث انهزم العثمانيون(.((7
والشاهد من المصادر أن السلطان محمد
الفاتح قد غضب أشد الغضب لما أصاب جيشه
في البغدان ،وزاد من غضبه أن استفان قد آوي
بعد ذلك جماعة من األس��رى اإليطاليين من
البنادقة والجنويين ،وبعث األمير البغداني إلى
الدول النصرانية يستحثها على إم��داده بالمال
والمعدات وأوفد رسوال خاصا إلى البابا والبندقية
بهذا الغرض ،واعتذرت البندقية بأنها ال تستطيع
أن تفعل شيئا في الحال ،أما البابا فأجاب بأنه قد
بعث إليه بقدر عظيم من المال عن طريق ملك
المجر ،لكن األخير قد استحوذ عليه واستثار به
لنفسه؛ ألنه كان يخاف من زيادة نفوذ استفان وأن
يعلو شأنه وتزداد قوته وسطوته فيطغى؛ حيث
كان استفان رجال طموحا ،ويكن بذلك خطرا
على بالد المجر أكثر من العثمانيين ،أما ملك
بولنده فقد اكتفي بأن أرسل وفدا إلى السلطان
محمد الفاتح يطلب منه أن ال يتعرض بسوء
ألمير تابع له وأن يتفاوض معه فيما يخص بالد
البغدان ،سواء في رفع الجزية أو التبعية للدولة
العثمانية(.((7

مراجعة استعدادات الجيش وتجهيزه ،ويعود ذلك

وفي ربيع عام 1476م سار السلطان محمد

إلى شدة الغيظ الذي وقع فيها السلطان الفاتح من

الفاتح بعسكر كثير ودخل بالد البغدان ،فتحصن

آفاق الثقافة والتراث
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الكفار في جبل منيع ،ون��زل السلطان عليهم

من بولندا ومعه جيش جديد واستعاد به إمارته

وقاتل معهم قتاال عظيما ،قتل فيه من الجانبين

الخاويه وص��رف بقية عمره في العمل على

خلق كثير ،ثم انتصر المسلمون وغلبوا على

تأليب الدولة النصرانية على العثمانيين وشن

الكفار ،فهرب استفان في نفر يسير إلى التالل،

حرب صليبية عليهم ،ولكن ذهبت جميع جهوده

واستوعب عسكر اإلسالم جميع ما في منزله.

بغير طائل( .((7سماه البابا في ذلك الوقت شجاع

ثم توغل السلطان في بالد البغدان ،وقتل وسبي

النصرانية وحامي الديانة المسيحية(.((7

الكثير(.((7

وتشر الدالئل إلى أن استفان أدرك في آخر

أما عند تراجع استيفان للمناطق الجبلية ،قد

عمره أن إمارته لن تثبت في وجه العثمانيين

انتهج طريقته األولى في الحرق والتدمير فلم

إذا هم عادوا إلى مهاجمة البغدان ،وهم ال شك

يبق على أخضر وال يابس ورحل السكان إلى

عائدون إلى ذلك ولو بعد حين ،فخير لها أن

الجبال والشعاب وكل متمنع من األرض ثم اتخذ

تخضع لهم اختيار قبل أن يفتحوها قهرا فأوصي

مع جنده

عند وفاته ابنه أن يتوجه إلى العثمانيين ،ويعلن

بين األشجار الكثيفة المتالصقة ،ومن ثم يسمي

لهم خضوعه ويدفع لهم الجزية بل يقف بجانب

العثمانيون هذا الموضع بحر الشجر "اغاج

الدولة العثمانية في حروبهم األوروبية(.((7

له مكمنا في وادي رسبوكي

Rasbocni

مقـــاالت

دكزي" والجدير بالذكر ،لوال أن السلطان الفاتح
قد أعد لهذه الحملة الزاد الكثيرة والميزة الوفيرة
لهلك الجيش ونفقت الخيل جوعا في األراضي
المحروقة(.((7

وبعد وفاة السلطان محمد الفاتح عام 1481م،
تولي من بعده السلطان بايزيد الثاني (-14841
1512م) الذي توجه هو اآلخر إلى فتح البالد
األوروبية وفي عام 1484م أغار من ناحية

وفي هذا الصدد ،مزق العثمانيون الجنود

البحر األس��ود على بالد البغدان بسبب تمرد

البغدانية ،ووقع استفان من فوق ظهر جواده

وعصيان حاكمها( ،((8وقد حظيت البغدان باهتمام

ولم ينج بنفسه إال بصعوبة وولى هاربا وفر إلى

كبير من السلطان بايزيد الثاني ألسباب عدة،

بولنده وترك جنوده طعمه لسيوف العثمانيين

منها أن احتالله لها سوف يطوى على أهمية

تطيح برؤوسهم حتى امتألت بجثثهم ساحة القتال

خاصة في حال اندالع حرب ثانية مع المجر،

وعرف فيما بعد ذلك الوادي اآلخر الذي كان

عالوة على كونه سيتحكم من خاللها في مصبات

تحف به األشجار من كل جانب بالوادي األبيض؛

نهر الدانوب ،وسيتم له إنهاء تهديدات القراصنة

وذل��ك لكثرة ما تكوم وتناثر هناك من عظام

األوربيين الذين يهاجمون السواحل العثمانية،

الجنود البغدانيين واستولى العثمانيين على غنائم

وما فيها من سفن خالل عبورهم إلى البحر

وفيرة ،وقد أدى تراكم الجثث إلى توخم المكان

األسود( .((8وبعد حملته على البغدان حاول أن

وفساد الجو وأخ��ذت األم��راض تتفشي فازمع

يثبت قدرته على الحرب والجهاد ويضاعف

السلطان بعد شهرين من دخول البغدان العودة

من نفوذه ،فاستطاع ضم قلعتي كيلي و آق

إلى استانبول .وعاد األمير البغداني بعد ذلك

استطاع

كرمان

(((8
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بذلك العثمانيين إحكام سيطرتهم على طريق

والراجح هنا ،أن البغدان أصبحت إقليما تابعا

التجارة بين البغدان والقرم وحمايتها من أي

للدولة العثمانية عام 1501م( .((8وقد وقعت

اعتداء(.((8

المجر وبولندا معاهدات سالم مع العثمانيين عام

وفي الصدد نفسه ،عاد أمير البغدان وقد حاول
استعادة آق كرمان( .((8وقام السلطان العثماني في
عام 1485م ،بعزل مسيح باشا من الصدارة،
وتقاعد وأمر بعلي باشا أمير الروميلي( ،((8وأمره
السلطان باإلغارة عليها ،وطرق بالد األفالق
وأخ��ذ جملة من عسكره ،ودخ��ل بالد البغدان
فلما تسامعت الكفار بقدومه جاءته أكابر البغدان
ووالتهم بالطاعة واالنقياد ،واعتذروا بأنهم لم
يكن لهم خبر بما فعله ابن ملك البغدان من المكر
والغدر ،وأظهروا أنهم أرادوا البطش به فهرب

1503م لمدة سبع سنوات وقعها عن المجر ملكها
الدس�لاس الثاني (1516-1490م) ،وجددت
هذه المعاهدة عام 1510م ،وبموجب معاهدة
1503م ،اعترفت المجر وبولنده بتبعية األفالق
والبغدان للدولة العثمانية(.((9
والجدير بالذكر أنه وفي عام 1498م تكدر
صفو العالقات العثمانية-البولندية ،بسبب إغارة
ملك بولندا في العام ذاته على البغدان التابعة
للدولة العثمانية ،مما أدى إلى نشوب الحرب
وشارك في الحرب ما يقرب من  40ألف من
الصاعقة ،وانهزم ملك بولندا في الحرب وفر

إلى بالد اللهستان (بولندا) ،فعفا عنهم على باشا

تاركا حمولة  20ألف عربة من مهمات جيشه(.((9

وأطلق الغارة على بالد البغدان ،وقتل وأسر

ونتيجة لما سبق فقد قطعت الدولة العثمانية وشبه

منهم كثيرا ،وغنم أمواال جليلة ،وامتألت أيدي

جزيرة القرم الطريق البحري التي كانت تتمتع

العساكر من الغنايم وضبط الخمس ،واجتمع

به بولندا ،وأصبحت عائقا أمامها للوصول إلى

عنده مال عظيم ،وكر راجعا إلى دار السلطنة

البحر األس��ود أو االقتراب منه بأي شكل من
األشكال  .والشاهد من المصادر ،أن الدولة
(((9

المحمية استانبول ودخل مؤيدا منصورا(.((8
وفي العام التالي 1486م ،حاول أمير البغدان
العودة إلى بالده من بولندا ،لكنه لم يفلح في ذلك،
وفي النهاية قام بعقد اتفاق تبعية ارتضى بموجبها
دفع خراج قدره أربعة آالف ذهبية ،وتعهد بعدم
الخروج على الدولة في أية مواجهة أوروبية(.((8

العثمانية نجحت في اإلغارة على بولندا بمساعدة
أمير البغدان نفسه للحملة الميسرة( .((9الذي كان
قد اعترف بالسيادة العثمانية على بالده من ذي
قبل.
وكما ذكرنا من قبل ،فقد دخلت البغدان في
طاعة الدولة العثمانية بعد أن فقد أمير البغدان

ويتضح بذلك الدور الفعال التي لعبته الدولة

السيطرة على قلعتي كيلي وآق كرمان ،وأخذ

طوال تلك الفترة المدججة بالحروب مع واليتي

يدفع الجزية أحيانا ويماطل أحيانا أخرى بسبب

األفالق والبغدان ،لضمان تبعيتهما عند خوض

انشغال الدولة العثمانية بحربها مع إيران ومصر

الدولة الحروب مع الممالك األوروبية المتاخمة

والمجر( ،((9على الرغم من تعهد أمير البغدان

للبالد العثمانية.

بعدم التجاوز عن هذه الحدود من بعد ذلك،
آفاق الثقافة والتراث
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وبإرسال الخراج المقرر عليهم مع الرجال

والشرفاء ،إال أنه في الوقت نفسه فإن الحاكم

الثقات في السنة األولى ،وأن يحضره بنفسه في

المنتخب يجب الموافقة عليه من قبل السلطان.

السنة الثانية ويسلمه إلى الخزانة العامة للدولة،

كما ق��ررت الدولة العثمانية تشكيل هيئة من

وبينما كانت تراعي هذه الشروط المذكورة

النبالء ،على أن ترسل هذه الهيئة كل عام 4

في زمن المرحوم السلطان بايزيد الثاني ،فإن

آالف قطعة ذهبية كجزية إلى العاصمة إستانبول،

السلطان سليم األول (1520-1512م) لم يكن

إضافة إلى  40مهرة ،و 20مهرا كعالمة على

يهتم كثيرا بناحية البغدان أثر انشغاله كثيرا بفتوح

التبعية للدولة العثمانية .ولقد حصل السلطان

مصر والشام واعتالئه عرش العرب والعجم

سليمان بنفسه على الضرائب المقرة من األمير

والروم(.((9

راريش بينما كان عائدا من فيينا ،وفي مقابل ذلك

وعندما تولى السلطان سليمان القانوني
(1566-1520م) ،تبدل الحال فيما يخص
المبلغ الذي يتم تحصيله من البغدان كجزية ،فقد
طرأت زيادة على هذه الضريبة ،واعتبارا من
عام 1527م صدر األمر الشريف من السلطان

مقـــاالت

سليمان القانوني بتولي األمير (بيتروراريش
Rares

 )Pertuإدارة البغدان ،وحصل األمير

راريش على تصريح من السلطان سليمان بإدارة
البغدان بواسطة أحد رسله(.((9
والجدير بالذكر هنا ،عندما مر الجيش
العثماني متوجها إلى فيينا ،أبدى أمير البغدان
ترحيبه وعبر عن سروره بهذه الخطوة ،وسارع
في دفع الجزية المفروضة عليه ،وبعد فترة بدأ
والي البغدان (راري��ش) في التحالف سرا مع
النمسا( .((9وهذا ما يستغله دائما أمراء األفالق
والبغدان عند انشغال الدولة العثمانية في حروبها
في بعض الجبهات.

أهداه معطفا من الفرو ،وديلي حصان ،وقلنسوة،
كما سمح له ببناء قصر لنفسه في حي (فنار)
الشهير بإستانبول ،لكن األمير راريش بعد مدة
من الوقت بدأ يسئ التصرف أمام هذه اإلحسانات
من السلطان سليمان ،وأقدم على ارتكاب بعض
األفعال غير السوية .وفي نهاية األمر ،اضطر
السلطان للتحرك بالجيش صوب البغدان لتأديب
أميرها(.((9
وبعد تمرد األمير أصر السلطان سليمان
أن يتوجه بنفسه صوب البغدان لتأديب أميرها
والجدير بالذكر أن السلطان توجه بالحملة دون
اإلفصاح عن وجهتها فكانت بذلك سرا( ((9ويزيد
على ذلك أن البولنديين قد أرسلوا للسلطان أكثر
من مرة لعزل راريش بسبب عالقته غير الجيدة
بهم ،وقد جهز السلطان لهذه الحملة بعناية فائقة؛
حيث شارك فيها خان القرم (صاحب كيراي) بقوة
قوامها  200ألف رج��ل( ،((10وأرسل السلطان
أوامره عن طريق إرسال الجاوشية إلى أمراء

وبينما كان السلطان متواجدا في المجر حصل

سلسترة ونيقوبوليس وودين ،حتى يقيموا جسرا

راريش على تصريح من السلطان سليمان ينص

في المكان المعروف باسم ايساقجي وأرسل

على :حرية ممارسة الطقوس الدينية في البغدان،

السعادة باألحكام المؤكدة إلى كل جهة؛ حيث تم

وأن حق انتخاب الحكام يكون مملوكا للنبالء

التنبيه والتأكيد على ضرورة جمع الجنود اللذين
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شعارهم النصر(((10؛ حيث كان السلطان قد قصد

مجابهته ،مما دفع السلطان للمضي قدما لغزو

أدرنة بالفعل.

البغدان(.((10

أضف إلى ذلك ،فعندما علم أمير البغدان

وع�لاوة على ما تقدم ،أدرك أمير البغدان

راريش المتمرد بخروج السلطان بنفسه لمالقاته،

أنه لن يستطيع الوقوف أمام الجيش العثماني،

أرسل سفيرا؛ ليتعهد أمام السلطان برعاية بنود

فآثر االنسحاب إلى مدينة فوكشان برفقة عدد

المعاهدة مع العثمانيين ،إال أن رفض أمير البغدان

من قواته ،واتخذ بعض التدابير الوقائية بها بغية

المجيء إلى مركز قيادة الجيش العثماني لتقديم

نصب كمين للجيش العثماني ،إال أنه تراجع عن

فروض الوالء والطاعة زاد االمر س��و ًءا(،((10

هذه الفكرة الحقا( ،((10وبالفعل كان أمير البغدان

ونتيجة لذلك ،نادى السلطان سليمان القانوني في

قد جمع  80ألف مقاتل ،وقصد اإلغ��ارة على

جميع عساكره بالنداء التام واألمر العام بالتحرك
صوب البغدان ،بعد االطمئنان من إقامة الجسر
على أساسات محكمة جدا ،وتم عبور الجسر
خالل يوم أو يومين ،ونزل السلطان هو وجنوده
بالقرب من نهر الطونة و بروت

(((10

كلف الوزير صاحب التدبير دام��ادا

وكان قد

(((10

لطفي

باشا ببناء جسر في ذلك المكان حتى أتم الوزير
ما كلف في زمن وجيز ،وبدأ العسكر بالمرور
ليل نهار للشاطئ اآلخر من النهر(.((10
وفي وسط تلك التجهيزات أرسل السلطان
أمين كفة (سنان جلبي) يحمل خطابا برفقة
رسول راري��ش ،وقد أخبره السلطان سليمان
في هذا الخطاب أنه إنما خرج في هذه الغزوة
إال بسبب فظاظته وهمجيته ،مشيرا إلى أنه
ربما يعفو عنه ،ويرحمه إذا تاب األمير عن
فعلته ،وندم وعزم على عدم تكرارها ،واتي
إلى إستانبول ومرغ وجهه في البالط السلطاني،
فقبل بشروط السلطان .فذهب ستان جلبي لمقابلة
األمير راريش في مدينة ياش( ،((10فبلغه بأوامر

العسكر حين مرورهم ،فعلم بذلك العثمانيين،
فجعلوا عسكر األفالق والقرمانيين في مقدمة
الجيش ،فخاف اللعين أمير البغدان وتغيب من
بين عسكره وهرب سرا من طريق سري(،((10
وانشغل جنده بإنقاذ أهلهم وأوالدهم ،وراح كل
واحد منهم إلى ناحية وتفرقوا(.((11
وتشير الدالئل ،أن الجيش العثماني قام بحرق
العاصمة األولى سيجاو والعاصمة الثانية ياش
بازاري حيث سويت باألرض ،وكلف السلطان
عسكر القرم واألفالق بتتبع الملعون الذي تمرد
وعصى(.((11
وفي ذلك الوقت أدرك أمراء البغدان ،أنه
ال طاقة لهم في مواجهة الجيوش العثمانية،
فأرسلوا مفاتيح القالع للقوات العثمانية ،وقاموا
بالتسليم

 ،وما إن دخل السلطان سليمان

(((11

أراض��ي البغدان ،حتى أعطى األم��ان ألهلها،
وأمر بتوافد األم��راء واألعيان والنبالء ،وقد
جاءوا جميعا ،وأعربوا عن طاعتهم

.

(((11

السلطان ،إال أن��ه رأى أن حاكم البغدان قد

وأصدر السلطان األمر ألمراء البغدان بعقد

حشد جنوده لمواجهة السلطان العثماني ،فعاد

اجتماع فيما بينهم الختيار أمير عليهم(،((11

إلى السلطان وأخبره بأن راريش مصمم على

وبالفعل فقد أبلغوا السلطان اختيارهم (ستيفان

آفاق الثقافة والتراث

59

األفالق
والبغدان
في العصر
العثماني

الكوستا) أميرا على البغدان ،والجدير بالذكر

(الفرسان) و  500انكشاري (المشاه) في سجاو

أن السلطان قد وافق على هذا االختيار؛ حيث

بدعوى حراسة األمير ،وألحقت الدولة العثمانية

كان ستيفان يعيش في معية السلطان منذ زمن

كامل البالد المنحصرة بين بروت والدينستر

طويل( ،((11وقام السلطان بالتصديق على أمر

إلى (بيسارابيا) ،وقلصت حدود البغدان بصورة

تعيين استيفان حاكما على البغدان وأكرمه

كبيرة ،وكذلك أخذت من إمارة األفالق ،المناطق

وأحسن إليه وعين له علوفة (راتب االنكشارية
كل ثالثة شهور) في ال��دي��وان ،وكساه كسوة
الملوك ،ووضع على رأسه االسكوف الذهب،
وأعطاه طبال وعلما وقرره في بالده( ،((11وأصر
السلطان سليمان القانوني على ضرورة إحضار
األمير الخراج (الجزية) المحصلة من البغدان
بنفسه إلى إستانبول مرة كل عامين(.((11
وفي الصدد نفسه ،عندما كان السلطان صاحب
البرين والبحرين سليمان القانوني في مدينة

مقـــاالت

سجاو أصدر أوامره لحسن أغا رئيس اإلسطبل
الكبير بالبحث والعثور على هذه األشياء التي تم
إخفائها ،وبخاصة خزينة البغدان ،فأخرج األواني
الفضية والذهبية المتعددة والصلبان المرصعة
والمنمقة والسيوف المرصعة ،وأيضا السيوف
من نوع الشيش واللؤلؤ المرصع بالذهب وبصفة

المحيطة بمدينة ابرائيل وضمت إلى اإلدارة
العثمانية المباشرة عام 1543م ،بذلك تم السيطرة
بالكامل على المناطق الحساسة لنهر الطونة
(الدانوب) ،وأصبحت دوبروجة تابعة مباشرة
لإلدارة العثمانية ،وارتفع عدد سكان باباداغ إلى
 100ألف نسمة(.((11
وكلف السلطان سليمان أيضا أمير البغدان
بإنشاء قلعتين وشكلت من المنطقة العازلة بين
الطرفين العثماني والبغداني ،وهي تضم مدينتي
كيلي وآق كرمان االستراتيجيتين إمارة سنجتمية
تحت اسم إمارة كيلي وآق كرمان( .((12وبعد
أن استقر األمر وزال التمرد والعصيان ،عاد
السلطان سليمان إلى تخت السلطنة إستانبول
العامرة.
وعليه ،فقد أحكمت الدولة العثمانية سيطرتها

عامة أخرج أمتعة متعددة ومجوهرات وأقمشة،
وكانت هذه األشياء أكثر من أن تعد أو تُحصى،

على شمال البحر األس��ود؛ حيث استخدمتها

وقد تمت مصادرة كل هذه األشياء للخزينة

الدولة في طرق تجارتها من وإلى إستانبول،

العامرة ،وقد وردت األخبار عن هرب راريش

ورضخت بذلك بولندا ل�لإدارة العثمانية في

إلى ناحية بودين فقد الحقه أمير البغدان الجديد

طرقها وسيطرتها على البحر األسود .وعلى ذلك

لمحاولة القبض عليه(.((11

فقد أصبحت الصورة كاملة أمام الدولة العثمانية،

ونتج عن هذه الحملة التي استمرت نحو 4

ومنذ ذلك الوقت لم تخرج األفالق والبغدان عن

أشهر و  20يوما؛ حيث ضمت األراضي الواقعة

التبعية للدولة العثمانية حتى نهاية وجود الدولة

بين نهري دينستروبروت إلى اإلدارة العثمانية

العثمانية بعد الحرب العثمانية-الروسية األخيرة

المباشرة وفصلت عن البغدان ،ومنذ ذلك الحين

عام 1878م بخسارة الدولة كل ممتلكاتها في

تقرر تخصيص حامية مكونة من  1000سباهي

البلقان.
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وبورصة وإستانبول ،وبذلك سيطر العثمانيون

[ ]3األهمية االقتصادية:
أدركت الدولة العثمانية ومنذ اللحظة األولى
األهمية االقتصادية لألفالق والبغدان ،فكانت
حريصة في إحكام السيطرة على الواليتين ،وقد
سردنا في الصفحات السابقة كيفية وضع الدولة
العثمانية يدها عليهما ألسباب سياسية كما ذكرنا
واقتصادية وهذا ما سيتم عرضه في اآلتي:
كانت عالقة الدولة العثمانية باألفالق والبغدان
عالقة تبعية ،وهذا الوضع لم يخيف أعداء الدولة
من النمسا وبولندا؛ حيث كان في اعتقادهم
سهولة انتزاع تلك الواليات من الدولة العثمانية
بكل سهولة ،ودخول روسيا وغيرها من حين
آلخر ،اللعبة الصعبة الخاصة بادعاءات الوصاية
والمطالبة بعرش الواليتين؛ وذلك اعتمادا على
تأييد ومساندة إحدى القوى الخارجية والقيام
بشن هجمات عسكرية سافرة ،غير أن عالقة
الواليتين بالدولة هي التبعية كانت تكمن في أن
العثمانيون يحصلون على جزية سنوية ومواد
غذائية معينة من منتجات الواليتين؛ حيث ترسل
مباشرة إلى العاصمة إستانبول( .((12وعند النظر
للعالقة فالجزية تدخل مباشرة للخزانة العامرة،
وبموجبها فهي تساهم في االقتصاد العثماني ،أما
المواد الغذائية ،فهي تساهم في استقرار األمن
الغذائي في إستانبول ،بذلك فهي عالقة اقتصادية
بحتة في صالح الدولة العثمانية.

على موانئ البحر األس���ود ،بسبب أهميتها
االقتصادية أكثر منها سياسية ،وبذلك أصبح
ساحل البحر األس��ود عدا طرابزون خاضعا
للسيطرة العثمانية(.((12
وفي السياق ذاته ،حافظ أمراء الواليتين على
العالقات الخارجية ،فقد نجحوا في استمرار تنظيم
التجارة مع جيرانهم بدرجة كبيرة ،وبخاصة
بولندا ،وكان األمراء حريصين كل الحرص بعد
إقرار التبعية للدولة للحفاظ على عالقة الود فيما
بينهما(.((12
وعالوة على ما تقدم ،كانت الجزية السنوية
التي ترسلها الواليتان إلستانبول أول مظهر من
مظاهر التبعية الدائمة ،وكانت قيمتها تختلف بين
الواليتين حسب الثروة وتتأرجح ارتفاعا وهبوطا؛
حيث كانت األفالق تدفع أكثر من البغدان؛ ألنها
األكثر غنى وث��روة .وعلى حين يمكن إرجاع
االرتفاع في قيمة الجزية إلى التضخم وإلى حاجة
الخزانة العامرة المتزايدة لألموال ،إال أن التذبذب
المالحظ في قيمتها أمر غير مقبول منطقيا
فالتضخم الكبير الذي حدث بعد عام 1584م
مثال أثر على قيمة اآلقجة( ،((12ولكن لم يكن يؤثر
على الدوقة ،ومن هنا فإن االرتفاع المفاجئ في
قيمة الجزية ال يمكن إرجاعه إلى التضخم إال
بطريق غير مباشر ،ويفسر هذا قيام الحكومة
العثمانية لواجهة التزاماتها مضاعفة الجزية على

وقد أصدرت الدولة العثمانية بعض التشريعات

أولئك الذين يدفعون بعملة لم تتأثر بالتضخم ،وهي

واألنظمة المالية؛ حيث منح السلطان محمد الفاتح

الدوقية؛ وذلك أن معظم دخل الجزية المركزية

تجار البغدان امتيازات تسمح لهم باستعمال

من أقاليم أوروبا العثمانية كان يأتي باألقجة التي

السفن التجارية ،وكذلك حرية المتاجرة في أدرنة

انخفضت قيمتها بفعل التضخم .كما يمكن تفسير
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ارتفاع قيمة الجزية المقررة على اإلماراتين في

األعظم كوبريلي(.((12

عام 1593م إذا افترضنا أن القيمة المدفوعة
تمثل الجزية األساسية والضرائب االستثنائية

وكان كوبريلي باشا ،الباني األصل ،قوي
الشكيمة ،وقبل أن يتولى منصب الصدارة اشترط

(العوارض) خالل فترة حرب طويلة مكلفة مع

أن يكون مطلق اليد في الضرب على أيدي

النمسا .وأما انخفاض المبلغ عام 1601م بالنسبة

أصحاب مراكز القوي في الدولة ،وبالفعل تولي

لألفالق فمن المحتمل أنه كان يعكس قدرة األمير

منصب الصدارة عام 1656م ،ومن المالحظ أنه

في المساومة بشدة مع السلطات العثمانية .وأما

نهض بالدولة نهضة كبيرة ،وقام بتطهير الدولة

المبالغ التي جمعت بعد منتصف القرن 17م فقد

من آفاتها الفتاكة ،واستطاع وضع التنظيمات

جاءت نتيجة إعادة تنظيم اإلدارة بواسطة الصدر

اإلدارية المحكمة على الواليات األوروبية

(((12

جدول يوضح الجزية التي تدفعها واليتا الدانوب (األفالق-البغدان)(.((12
البغدان

األفالق

مقـــاالت

السنة

القيمة بالدوقية

السنة

القيمة بالدوقية

1417

3000

1456

2000

1503

8000

1465

3000

1541

12000

1481

6000

1542

24000

1503

10000

1559-1554

50000

1561-1552

30000

1567

 65000تقريبا

1572-1568

35000

1584

125000

1593

65000

1593

155000

1620

38000

1601

32000

1653-1634

25000

1632

130000

1693-1685

26000

مالحظات

لم تتغير المبالغ كما
هي حتى بدولة حكم
الفناريوتيين

وقد ارتفع المبلغ إلى  42000قبيل عصر
حكم الفناريوتيين
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ومن المالحظ في الجدول السابق أن الجزية

التي كانت تصرف بشكل غير رسمي على

في الواليتين قد زادت بصفة مستمرة ،بوصف

الهدايا في إستانبول .فقد كان القبوكخيا وهو

آخر أن الجزية تزيد سنويا ،إال في عام 1601م

مندوب رسمي لدى الحكومة المركزية لمباشرة

و1632م قد قلت المبالغ المحصلة من األفالق،

مصالح سيده األمير يدفع هو اآلخ��ر مبالغ

فالراجح أن أميرها كان كثير المماطلة مع اإلدارة

ضخمة ليتلوى وظيفته مثلما يفعل الوكالء غير

العثمانية في دفع الجزية السنوية ،وهذا ما ينطبق

الرسميين للعناصر الطموحة التي تتطلع لمنصب

أيضا على البغدان في عام 1620م.

اإلمارة .وعلى هذا يجب إضافة قيمة تلك الهدايا

أض��ف إل��ى ذل��ك ،فبجانب ضريبة التبعية
المتفق عليها كانت واليتا ال��دان��وب تدفعان
مبالغ أخرى أطلق عليها السكان المحليون اسم
(البشكوشوريل) بمعني الهدايا ،وهي عبارة عن
هدية تدفع للسالطين العثمانيين عند اعتالئهم
العرش (هدية العرش الجديد) ،ويدفعه األمراء
في الواليتين عند تولي حكم اإلمارة ،وأول إشارة
لهدية من هذا النوع كانت تلك التي دفعها بترو
راريش عندما أصبح أميرا على البغدان في عهد
السلطان سليمان القانوني ،وكانت عبارة عن
 12ألف دوقية مع هدايا أخرى .ولكن فيما بعد
ونظرا النتشار الفساد بعد وفاة الصدر األعظم
صوقوللو محمد باشا

(((12

لم يعد األمر يقتصر

على هدية السلطان ،بل كان البد من مراضاة عدد
كبير جدا من موظفي الدولة في الواليتين بالهدايا.
والجدير بالذكر أنه وبعد فترة اعتبر األمراء
والنبالء أن البشكوشوريل ضريبة عادية ،وهي
ضريبة كانت أثقل بكثير من الجزية السنوية إذ
بلغ معدل هذه الهدايا  650ألف دوقية سنويا بين

والرشاوي إلى قائمة المدفوعات التي تصل إلى
خزينة الدولة في إستانبول .وعندما يفكر المرء
في تنوع األموال المدفوعة نقدا وعينا ال يملك إال
الدهشة واإلعجاب للثراء الذي كانت عليه واليتا
الدانوب ،والجهد الذي كان يبذله الفالحون والذي
نتج عنه ليس فقط تدعيم ومساعدة األمراء الحكام
المحليين وكذا الكنائس ،بل وإمكانية إنتاج هذا
(الفائض القابل للتصدير)( .((13وهذا ساعد على
تطوير التجارة الخارجية بينهما وبين الدول
المجاورة.
والراجح هنا أن أفضل مثال للضغط العثماني
على الواليتين يتضح في زي��ادة مدفوعات
البشكوشوريل بشكل منتظم ،حيث بلغت  650ألف
أقجة عندما استأنف زربان كنتاكوزيني حكمه.
هذا فضال عن أعباء إضافية من نوع االبتزاز
فرضت على الحاكم الذي (تطول مدة حكمه) في
اإلمارة ،ومن هؤالء كان أمير األفالق قسطنطين
برنكوقينو ،وقد قضى حياته يشاهد إعدام أفراد
عائلته قبل أن يشنق هو نفسه في إستانبول(،((13

عامي (1590-1581م) ،وفي السنوات التالية
لم تكن قيمة الهدايا كبيرة لكنها ظلت قائمة من

ومما سبق يتضح أن هذه األعباء المالية التي

حيث المبدأ وعلى هذه الوتيرة(.((12

ُمنيت بها الواليتان ،كانت تثقل اقتصادها مع
أن ضريبة التبعية كانت تساهم بشكل كبير في

وتشير الدالئل ،أن سجالت المدفوعات في

االقتصاد العثماني ،وزاد على ذلك الضريبة

هاتين الواليتين ال تتضمن المبالغ اإلضافية

اإلضافية البشكوشوريل (الهدايا) التي كانت في
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صالح الدولة العثمانية في نفس الوقت.
وم��ن جهة أخ��رى ،فالبد من الحديث عن
توفير السلع الغذائية من الواليتين إلى إستانبول
والجدير بالذكر أن معظم سكان الواليتين كانوا
يميلون إلى الحركة والتنقل؛ حيث كانت أعمالهم
النموذجية هي الرعي وتربية الخيول وتنظيم
خدمات النقل للتجار ،كما قامت الدولة بمنح
زعماؤهم تيمارات (مزارع) ضخمة وسمح لهم
بحمل السالح حتى يتسنى لهم الحرب بجوار
جيوش الدولة العثمانية( .((13وذل��ك لمساعدة
الدولة في حروبها في البلقان.
أضف إلى ذلك ،أن العثمانيين قد أحكموا
السيطرة على طرق التجارة وموانئ البحر
األس��ود ،وبخاصة السواحل التي تطل عليها

مقـــاالت

واليتا األفالق والبغدان ،التي كانت تحمل أهمية
بالغة بالنسبة الحتياجات العاصمة إستانبول من
مأكل ومشرب وخالفه ،وأحكام السيطرة على
منطقة البحر األسود بأكملها(.((13
وفي الصدد نفسه ،في القرن 16م كان سوق
الطعام في إستانبول ،في حاجة إلى المزيد،
واستجابت طبقة البويار

(((13

األفالق والبغدان هم المنتجون الرئيسيون للخيول
بالبلقان والمتاجرون فيها ،فقد احتلوا مكانة كبيرة
كموردي خيول للجيوش العثمانية ،وفي مقابل
خدماتهم هذه يسر لهم العثمانيون احتكار وشغل
بعض الوظائف والمناصب الهامشية ،كحراس
للموظفين العثمانيين ،ومرشدين وادالء ومرافقين
للقوافل التجارية(.((13
م��ن المالحظ أن��ه ق��د ت��ب��دل ال��ح��ال خالل
النصف الثاني من القرن 16م بالنسبة للفالحين،
فأصبحت سيئة للغاية ومستوى معيشتهم في
إنحدار عام ،وبخاصة بعد أن توقف المد العثماني
نحو أوروبا ،لذلك قلت الغنائم واألسالب ،فبدأ
السباهيون بزيادة فرض الضرائب ،وقد نجح
هؤالء السباهيون في تجاوز القانون؛ حيث قاموا
بتوريث األرض ،وعلى أثر ذلك قام الفالحون
بسلسلة من الثورات ومن أمثلة هذه الثورات ،ما
قام به الفالحون حول منطقة مايوفو وبريلب من
اضطرابات في الفترة من (1565-1564م)،
ولم تكن هذه هي الثورة الوحيدة بال شك ،وبالفعل
فقد ساءت أحوال الفالحين وبخاصة في القرن
16م(.((13

ورؤس��اء القبائل

في هذه المناطق ،لطلبات هذه السوق الشرهة،
فراحوا يضغطون على أتباعهم غير األرقاء
ليستخدموهم استخدام الرقيق في رعي الماشية

ويزيد على ذلك؛ حيث عانى الفالح كثيرا
بسبب استمرار إرس��ال المنتجات الزراعية
بأسعار محددة إلى إستانبول؛ حيث كان يعني ذلك
زيادة أموال البويار ،وزيادة أيام السخرة للفالح

وممارسة الزراعة ،وكان هذا هو الوضع في

للعمل في أراضي البويار ،فقد ارتفع عدد األيام

الواليتين ،وكانت عالقتهم بالعثمانيين وثيقة ،بل

من  35يوما إلى  40يوما كل عام ،وإصدار بعد

وأكثر ودا وصداقة من عالقاتهم بسائر شعوب

القرارات لزيادة عدد تلك األيام بإضافة خمسة

البلقان ،وذلك نتيجة التفاهم المشترك ،إذ كان

أيام عمل أخرى ،بجانب األعمال اإلضافية مثل

الشعبان العثماني و(األفالقي والبغداني) ،كالهما

إصالح السدود وأعمال الري ،وفي النهاية زاد

في األص��ل من الشعوب البدوية ،ولما كان

دخل البويار زيادة ملحوظة ،ونزل الفالح في
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األفالق والبغدان إلى مرتبة القرن (العبيد)(.((13
والشاهد من المصادر ،أنه يمكن تحديد قيمة
المدفوعات العينية إذا تتبعنا الضريبة المحددة
على الصادرات التي كانت ترسل إلى إستانبول،
في القرن 17م فقد كانت والية األفالق تحوز على
أهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد العثماني؛ حيث
كان أمراء األفالق يرسلون كل عام  160ألف
كيلة شعير لحيوانات القصر .و 20ألف خروف
لمطبخ القصر ،وأيضا العسل وشمع العسل،
والملح ،عالوة على ما كانوا يقدمونه للسالطين
أيضا من الجياد العريقة ،وطيور الصيد وكالب
الصيد وغيرها ،وللجيش من عربات المدافع
والحيوانات الالزمة لشد هذه العربات كالجاموس
البري واألخشاب .وقد بلغ خراج والية األفالق
السنوي للخزينة العثمانية ،خالل القرن 17م،
 260حمل أي حوالي  26مليون أقجة ،وكان
يبلغ في القرن الماضي (16م)  10مليون أقجة
فقط ،ويالحظ أن هذه الزيادة كانت نتيجة لفقدان
اآلقجة الفضية لقيمتها ،وأيضا لتنافس أمراء
األفالق على نيل رتبة الويودا (الحاكم)(.((13
وف��ي السياق ذات��ه ،كانت والي��ة البغدان
تدفع خراجها إما للخزينة العثمانية مباشرة أو
لخانية القرم ،وكان خانات القرم يقدمون عادة
المساعدات العسكرية للبغدان لمواجهة بولندا
وروسيا وعندئذ ،كان الخراج الذي تدفعه البغدان
يضاعف ،أما الخراج الذي كان يدفع للخزينة
العثمانية مباشرة ،فقد بلغ خالل القرن 17م70 ،
حمال أي  7ماليين أقجة تقريبا(.((13

حوالي  42ألف رطل عسل ،و 25ألف رطل
حبوب سنويا ،على حين كانت البغدان ترسل 28
ألف رطل عسل ومثلها من الحبوب ،وجلود 600
ثور ،و 600وزنة من الشحم لصناعة الشموع،
 600-500قطعة قماش لصناعة مالبس العبيد
الذين يعملون على السفن3300- 2800 ،
رطل حبوب إضافية إلطعام عمال الترسانات
البحرية .ويجب أن نضع في االعتبار أيضا
أنه كان على هاتين الواليتين إمداد الحاميات
العسكرية العثمانية المعسكرة على أرضها بما
تحتاجه ،وهكذا نجد أن االلتزامات التي كانت
ملقاة على عاتق الواليتين بما فيها مختلف
الهدايا كانت تصل إلى مبالغ كبيرة وتمثل في
الوقت نفسه استنزافا اقتصاديا حقيقيا .ورغم أن
أميري األفالق والبغدان كانا من الناحية الرسمية
مسئوالن عن جمع األموال والبضائع التي ترسل
إلى إستانبول ،إال أنهما كانا يعتمدان بشكل كبير
على النبالء أو على من يوالونهم لجمع المطلوب
من الفالحين.
ويمكن إرجاع النمو السريع لسلطة البويار
إلى هذه الحقيقة وحدها ،ولو أن ضعف الحكام
وقصر مدة واليتهم بشكل سريع عجل بنمو سلطة
البويار المحليين(.((14
وق��د أش��ار نفر م��ن المؤرخين أن��ه وفي
القرن 17م كانت إيرادات الواليتين سنويا تبلغ
 800000-600000دوقية ،يذهب ثلثها إلى
إستانبول ،ويصرف األميران منها  100ألف
على نفقات القصور وعلى القوات المرتزقة،
ويبقي لها  100ألف أخرى ،وبسبب هذه األموال

والجدير بالذكر ،أن األفالق قد أرسلت في

الكبيرة تصارع البويار فيما بينهم للفوز بمنصب

منتصف القرن 17م إلى العاصمة إستانبول

الحاكم ،وكانت تستمر فترة حكمه كلما زادت
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االستفادة للدولة العثمانية(.((14
ولتنظيم تلك العالقة بين الدولة العثمانية
والواليتين ،فكان عليهم أن يتأكدوا أن إستانبول
يصلها ما تحتاجه من الضروريات بسعر معقول،
وأن هذا العطاء لم يؤثر على اإلنتاج الزراعي
والحرفي والتجارة في األقاليم الواهبة .أما

والمقايسة .والناس الذين يكلفون بشراء كميات
محددة من المواشي بأسعار محددة غالبا ضد
رغبتهم ،كانوا يعرون ببائعي المواشي أما
الذين يكلفون بتربية بعض المواشي إلرسالها
إلى إستانبول فكانوا يعرفون بموردي المواشي
(جلبكاشان).

المشكلة الكبرى الحقيقية فكانت تتلخص في

ورغم أن عملية تسليم هذه الموارد التموينية

أن أسعار السوق في األقاليم كانت غالبا أعلى

المطلوبة إلستانبول كانت معفاة من رسوم

من القوة الشرائية في أسواق إستانبول خاصة

الطريق عند النقل ومن رسوم المراعي خالل

وأن إستانبول كانت تزدحم بالفقراء .ومن هنا
نظمت الفرمانات السلطانية نوع وكمية وثمن
المواد التموينية وفي الوقت نفسه ومن أجل
اإلبقاء على اقتصاد األقاليم متماسكا وحيويا،
قامت الحكومة العثمانية بإعفاء األقاليم التي تقوم

مقـــاالت

بتوريد ما تطلبه إستانبول من ضرائب معينة
في محاولة إليجاد توازن بين التكاليف والدخول
وثمة عناصر معينة كانت تقوم بعملية شراء
المشتريات المطلوبة إلستانبول ترسلها الحكومة
المركزية في العاصمة مزودين بتعليمات محددة.
وبعض هذه العناصر كانت ممن يقيمون باألقاليم
نفسها .وكانت هذه العملية تتم من وراء ظهور
حكام الواليتين ،ومن ثم فقد كان نشاطها في
واليتي الدانوب (غير شرعي) طبقا التفاقيات
التبعية ،ومع هذا فمن المفيد أن تعرض نشاطهم
في السياق العام لتاريخ واليتي الدانوب .والبد أن
نتذكر أنهم كانوا يزاولون نشاطهم في كل واليات
أوروبا العثمانية وبصفة خاصة في روميلي وفي

مراحل تربية المواشي ،إال أن بائعي المواشي
ع��ادة ما يلجأون إلى الغش التجاري .وتذكر
بعض الفرمانات الصادرة في عهد السلطان
سليمان القانوني في األعوام ،1559 ،1558
1566 ،1560م أنه على الواليتين تسليم من
 80أل��ف إل��ى  100أل��ف كيلة شعير ل��زوم
االصطبالت السلطانية وحدها بسعر  10-6أقجة
للكيلة الواحدة(.((14
ويتضح بذلك األهمية االقتصادية التي كانت
تتمتع بها األفالق والبغدان في التاريخ العثماني
من ناحية ،وم��ن ناحية أخ��ري كانت ،فكان
بذلك عبئاً على الواليتين ،وفي صالح الخزانة
العامرة للدولة العثمانية واالقتصاد العام لها؛
لذلك حافظت الدولة على نظام التبعية التي كانت
تفرضه على الواليتين طوال فترة حكم الدولة
لها.
[ ]4التنظيم اإلداري:

بلغاريا وتراقيا وسنجقيات مقدونيا(.((14

جاهد العثمانيون كثيرا إلحكام سيطرتهم

والراجح هنا أن مشتريات الطعام اإلجبارية

واالستقرار أمورهم في واليتي األفالق والبغدان

وبخاصة من الحبوب واألغ��ن��ام والبقر تتم

وعند بلوغ األمر قرر العثمانيون االعتماد على

تحت أسماء مختلفة وهي :االستيراد والمبايعة،

األمراء المحليين من النبالء والبويار أصحاب
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الدانوب األفالق والبغدان(.((14

المقام العالي في تلك الواليات البلقانية.
أحكم العثمانيون سيطرتهم على كل الواليات

ومن المالحظ هنا ،وفي بداية تبعية األفالق

التي قبلت دفع الجزية كأتباع لهم ،وقد شملت

والبغدان للدولة العثمانية كان األمراء المحليون

عالقة التبعية هذه جهات كثيرة في أوربا بما

ال يترددون في انتهاز كل فرصة للتصرف

فيها أسرة الهامسبورج في عهد فرديناند األول

باستقاللية عن سادتهم الستعادة استقاللهم ،وكان

(1564 – 1526م) ال��ذي فعل ذلك في عام

من بين هؤالء األمراء هو دراكوال ،وما نسب

1533م ليشتري السالم من العثمانيين في عهد
السلطان سليمان القانوني ،ولو أن تبعيته كانت
شكلية شأن ترانسلفانيا التي عولت كثيرا على
النيات الطيبة للعثمانيين أكثر من فيينا وذلك على
عكس إماراتي الدانوب (األفالق والبغدان) اللتين
كانتا تابعتين بالمعنى القانوني المحدد للكلمة مع
تمتعهما بدرجة من الحرية واالستقالل مكناها
من اكتشاف طرق للنمو والتطور بعيدا عن
العثمانيين(.((14
والجدير بالذكر أن اإلدارة العثمانية كانت
تمارس ً
مباشرا بدرجة كبيرة على شعوب
نفوذا
ً
البلقان ،إال أن الجاليات المسيحية وغيرها
كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي من
خالل الكنيسة والحكومة المحلية التي اعترف
به العثمانيون ،ولما كان العثمانيون يعتبرون
أنفسهم مسلمين في المقام األول ،فقد كانوا
يفضلون تنظيم دولتهم على أساس المعتقد الديني
لرعاياهم ،وكان بإمكان أي فرد ،من الرعايا أن
يلحق بركب اإلدارة والحكم ،أو يتولى العديد من
الوظائف اإلدارية أو العسكرية متي كان مسلما،

إليه من قسوة ،فلم يتركه السلطان محمد الفاتح إال
بعد إسقاط حكمه ،وإعادة السيطرة على الوالية
مرة أخرى(.((14
وعلى نحو آخ��ر ،فكان لنظام الملة الذي
وضعته الدولة العثمانية لرعاياها في البلقان،
كثيرا من السيطرة على شؤونهم الخاصة على
المستوي المحلي ،وقد تمتع الفالحين بدرجة من
الخصوصية الذاتية تحت حكم نبالئهم الذين كانوا
يعرفون باسم البويار في األفالق والبغدان ،وكان
يتم اختيارهم عن طريق ثروتهم من الزراعة
والتجارة أو جمع الجزية ،وكانوا ينوبون عن
قراهم في دفع الجزية وجمع الضرائب والمحافظة
على القانون والنظام(.((14
وف��ي السياق ذات���ه؛ حيث ك��ان الفالحين
يتحولون إلى أقنان (عبيد) األرض لدي البويار،
وتم استغاللهم أكبر استغالل في أعمال السخرة
وتكوين جيش من الفالحين؛ حيث ارتبطت
حريتهم بالخدمة العسكرية ،لكن هذا الجيش لم
يصمد كثيرا أمام الجيوش العثمانية النظامية؛

ورغم أنه لم تبذل جهود حقيقية من قبل العثمانيين

حيث ألحق العثمانيون بهم هزيمة ساحقة ،وكثيرا

لتحويل شعوب البلقان إلى اإلسالم أو تحويلهم

ما لجأ جيش الفالحين في األف�لاق والبغدان

عن عقائدهم ،مع أن اإلسالم انتشر في مناطق

وبخاصة بعد الهزائم المتتالية إلى حرق األراضي

معينة وخاصة في البوسنة والهرسك وجزيرة

الزراعية عمدا ،تاركين األرض من خلفهم خرابا

كريت وألبانيا ،لكن لم يطل ذلك االنتشار واليتي

يبابا ،مستغلين حلول فصل الشتاء وأسهموا بذلك
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في معاناة الجيش العثماني سواء في المعارك أو

العثمانيين ،يمثل تخفيفا لألعباء التي كان يضعها

عند العودة واالنسحاب(.((14

اإلقطاعيون األوروبيون على كاهل الفالحين،

وتشير الدالئل أن الحكام المحليين في واليتي
الدانوب حكموا حكما مطلقا من الناحية النظرية،
رغم أنه كان ينتخب (رسميا) بواسطة جماعة
النبالء ورج��ال الدين ،وتوافق عليه األهالي
المقيمة بمكان االنتخاب ،بل ويحكم من خالل
مجلس استشاري يتكون من كبار الشخصيات
في البلدة وأبناء عائالت النبالء المرموقة .وكان
مقتصرا على
االنخراط في صفوف هيئة النبالء
ً
األمراء وهم فقط الذين كان بإمكانهم منح األرض
إلى الجشعين والكنيسة ،ومن المالحظ أن عددا
قليال فقط من الحكام كان بمقدورهم االحتفاظ
بالعرش أط��ول م��دة ممكنة؛ ذل��ك ألن وراث��ة

مقـــاالت

العرش لم تكن أمرا منظما أبدا فضال عن كثرة
االنقالبات داخل القصور في األفالق والبغدان.
وك��ان على الشخص ال��ذي يريد السلطة
أن يشتري األصدقاء ،في الوقت الذي زادت
فيه أع��داد الفالحين األقنان الذين يعملون في
أراضي النبالء وأراضي الكنيسة ،وتناقص عدد
الفالحين األحرار بسرعة ملحوظة( .((14ويعود
ذلك إلى استغالل هؤالء الفالحين وقت الترشح
لالنتخابات ،فقد كان لهم بعض الحقوق ،فهم
ليسوا عبيد بمعنى الكلمة.

ففي بعض أنحاء البلقان ،كان بعض أفراد الطبقة
العليا (األمراء والنبالء) من أهل البالد يقدمون
ألنفسهم مكانا ودورا جديدا في النظام اإلداري
العثماني ،لهذا فإن طرق الحكم واإلدارة في
الكثير من المناطق الريفية ،ظلت كما كانت عليه
قبل وصول العثمانيين بوضعها التقليدي الذي
يتسم بالظلم والتعسف( .((15وهذا ما تم تطبيقه من
قبل اإلدارة العثمانية على األفالق والبغدان.
واختلفت اإلدارة العثمانية في فرض الضرائب
داخل األراض��ي الرعوية والريفية الزراعية؛
حيث انتشر هذا االتجاه في كل أنحاء البلقان
وواليتي الدانوب بسبب نظام الضرائب العثماني
ال��ذي يثقل على األراض��ي الزراعية ،وتخف
وطأته على المناطق الرعوية ،مما شجع مالك
األراضي على تحويل أراضيهم الزراعية إلى
مراع بطرد الفالحين واقتناء األغنام والخيول،
وقد ازدهار حياة البداوة والرعي على هذا النحو،
مما جعلهم رعاة رحل في أوطانهم في األفالق
والبغدان(.((15
وفي الصدد نفسه ،كان معظم دخل الواليتين،
وك��ذا طبقة النبالء يأتي من ضريبة العشر،
غير أن ق��درة الفالحين على توفير العشر
أصبح صعبا مع مرور األيام بسبب التضخيم

استغل العثمانيين هذا الوضع القائم في جمع

الذي صاحب الثروة العثمانية ،وبسبب زيادة

الضرائب ،فالرعايا المسيحيون الذين لم يكونوا

الجزية التي يدفعها األمراء التابعين للسلطان

يمارسون واجبات عسكرية أو إدارية هامة ،كان

واللذين اضطروا لتوفيرها ،أن يزيدوا من حجم

عليهم أن يدفعوا باإلضافة للضريبة الشاملة على

االلتزامات المفروضة على الفالحين ،ومع ذلك

األرض ،ضريبة رأس ،وكانت تسمى الخراج

فثمة شرائح وطبقات معينة تلي األمير في السلم

(الجزية) ،فليست في كل األحوال ،كان وصول

االجتماعي ،انتعشت في فترة النفوذ العثماني
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حتى لقد كانت الوظائف الكبرى والمجالس

البويار إلى قمة السلطة وتوليهم أمور الحكم،

تعرف باالسم الشرقي لها (أي العثماني) وليس

وهي قصة مألوفة ومتكررة يعرفها كل درس

االسم المحلي .ومن هذه الشرائح :رجال الكنيسة،

سيطرت النبالء في أي دولة أوروبية ،والحقيقة

والنبالء ،وبعض شرائح الفالحين وأضيفت لها

أن سيطرة ه��ؤالء البويار إلى زي��ادة عددهم

مؤخرا طبقة من التجار(.((15

في المقام األول بحيث جعلوا من أنفسهم سادة

والراجح هنا ،أن الدولة العثمانية كانت تحقق
االستقرار الداخلي في الواليتين ،عن طريق
الحكم الطويل نسبيا لألمراء رغم النمو السريع
لسلطة النبالء ،إذ علم أم��راء الواليتين على
تركيز جهدهما في األمور الداخلية ،ويعود ذلك
لتشجيع العثمانيين ألمراء الواليتين عن طريق
دفع الرشوة والهدايا ،مع كبح جماح النفوذ
المتنامي للنبالء في األفالق والبغدان(.((15
ع�لاوة على ما تقدم ،فوجود حاكم قوي
في الواليتين بسبب موقف العثمانيين تجاههما،
فطالما أن هاتين الواليتين ال تتورطان في الشئون
الخارجية إلى درجة تهديد السياسة العثمانية،
وطالما أنهما يدفعان ما عليهما من ضرائب
والتزامات وفي أمان ،كانت إستانبول ال تهتم
إال قليال نسبيا لما يحدث في األفالق والبغدان،
ولقد أصبحت تلك االلتزامات المفروضة أكثر
عبئا وتكلفة في القرن 17م عما كانت عليه
في القرن 16م ،وهي حقيقة تتصل بالتدهور
السريع لوضع الفالحين في األفالق والبغدان،
وبالظهور السريع لطبقة البويار ،وما أظهر
قوتهم وقدرتهم في اإلدارة طوال القرن 17م في
واليتي الدانوب(.((15

على أراضي الواليتين ،وحينذاك حولوا معظم
الفالحين األحرار إلى تابعين ،ولما كانت قوتهم
في ازدي��اد ،فقد ازدادت مختلف طلباتهم من
السلع والخدمات األمر الذى أدى إلى هبوط طبقة
الفالحين إلى مستوي القنية(.((15
وعلى أية حال ،فلم يقتصر األمر على تفوق
البويار نبالء األرض الزراعية فقط ،بل أن
أرباب الصناعة والتجارة واألغنياء الذين لم تكن
لهم ألقابا محلية ،أصبحوا في مرتبة اجتماعية
أعلى من الشريحة الدنيا من النبالء ،كما أصبحت
بعض العائالت الكبيرة منهم أكثر قوة من األمراء
الحكام ،بل لقد اعتلت بعض هذه العائالت عرش
الواليتين واحتكرت الوظائف المهمة ،وأصبح
أفرادها هم الموجهين الحقيقيين لسياسة الواليتين
األفالق والبغدان ،على حين أن النبالء األقل قوة
شغلوا الوظائف األقل أهمية وكان من الطبيعي
والحال كذلك أن يعمل النبالء ورجال الدين على
التنصل من دفع التزاماتهم الضريبية وتقديم
خدمات أخرى تلقى على عاتق فالحيهم ،وقد نتج
عن هذا في النهاية تدمير األرض الزراعية(.((15
وقد وصل نفوذ البويار إلى أن قاموا في
الواليتين ،وبخاصة في نهاية القرن 17م ومطلع
القرن 18م ،بإرغام األمراء الحكام على منحهم

كان البويار (كبار مالك األرض الزراعية)

أراضي المدن ومنشأتها ملكية تامة ،وما أن اشرف

هم الطبقة التي سيطرت وسادت طوال القرن

القرن 18م على نهايته حتى أخذ النبالء ورجالهم

17م كله تقريبا ،وعند النظر لقصة صعود

حق تشييد مدنا يملكونها ملكية تامة ،وأصبح
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من حقهم االستيالء على إيراداتها ،والشاهد من

المنشآت العامة العثمانية كانت من الحجر عادة

المصادر أن النبالء ورهبان األدي��رة اعتبروا

وتعطي المظهر العام النمطي للمدن البلقانية مثل

تلك المدن ممتلكات خاصة لهم كاألرض ،ومن

المساجد بمآذنها والخانات والنافورات والحمامات

ثم علموا على ابتزاز الفالحين بأداء الخدمات

واألس��واق المسقوفة ،وكذلك القناطر والمقابر

والقيام بما يطلب من واجبات ومهام ورغم

والقالع ،وعلى العسكر كانت المباني المسيحية

محاوالت رفع هذه الضغوط عن المدن ،إال أنها

بسيطة ومتواضعة بالضرورة إذ فرضت قيود

نمت و تطورت واحتفظ أصحابها ببعض حقوقهم

عثمانية على الشكل المعماري للكنيسة وكذا

وامتيازاتهم ،وما أن أتى القرن 19م حتى وصلوا

بيوت المسيحيين(.((16

إلى وضع التسلط والسيطرة( .((15وعند النظر
لوضع الفالحين في الواليتين خالل القرن 17م،
كانت حقبة قاتمة أو فترة مأساوية(((15؛ حيث
تعرض الفالحين إلى أعمال السخرة ،وقد امتلك
الفالح في األفالق والبغدان حسب مقتضى الحال
منزلة وحديقته ولكن كان عليه أن يتنازل عن
نسبة  % 50 - % 10من محصول األرض التي

مقـــاالت

يزرعها ،وكان يخضع أيضا اللتزامات ال حصر
لها ،عينية أو سخرة ،وتضاف بطبيعة الحال
إلى الضرائب المفروضة على الواليتين من قبل
الحكومة العثمانية(.((15
وتشير الدالئل ،أن قرى البلقان معروفة بأنها
مجتمعات فالحية وريفية بدائية فإن المدن كانت
مقرا للسلطات اإلداري��ة والعسكرية ومراكز
تجارية وحرفية ،وكانت المدن الكبيرة تقع على
الطرق الرئيسية المؤدية إلى أوروبا؛ حيث توفر
ما تحتاجه الحرب والتجارة حسب مقتضي الحال
وأهمها ما يقع على طريق إستانبول – ادريانوبل
– بلوفديف – صوفيا – نيش – بلجراد ،كما كانت
موانئ فارنا وتسالونيكا على البحر ،وفيدين
وروزية على النهر تمثل أهمية موازية ألهمية
تلك المدن ،كما كانت بعض المدن مثل سراييفو

ومهما يكون من أمر ،فعند نهاية القرن 17م
كان البويار قد انقسموا إلى ثالث مجموعات:
مجموعة ك��ان��ت تفضل اس��ت��م��رار ال��رواب��ط
مع العثمانيين ،ومجموعة من أتباع روسيا،
ومجموعة ثالثة من أنصار النمسا .وفي البغدان
كانت هناك عناصر تناصر البولنديين( ،((16تأزم
بذلك الوضع القائم وعالقة التبعية بين البويار
والدولة العثمانية ،ونتيجة لذلك قرر العثمانيين
االستغناء عن طبقة البويار واالستعانة بفئة جديدة
في حكم األفالق والبغدان مع بداية القرن 18م.
ومنذ إعالن تبعية الواليتين للدولة العثمانية،
أصبح البويار على قمة السلطة وتولى أمور
الحكم .خالل القرنين (17 ،16م) ،والحقيقة أن
سيطرة هؤالء النبالء البويار ترجع إلى زيادة
عددهم في المقام األول بحيث جعلوا من أنفسهم
سادة على أراضي الواليتين ،ونتيجة لذلك حولوا
معظم الفالحين األحرار إلى أقنان تابعين ،مع
ذلك أنهم قاموا بتوفير اإلنتاج الزراعي الخارج
من األرض وإرس��ال��ه إل��ى إستانبول معلنين
بذلك فروض الوالء والطاعة والتبعية للدولة
العثمانية(.((16
ظل وضع البويار مستقرا في حكمهم لألفالق

وساموكوف مراكز إدارية كبرى .ويالحظ أن
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والبغدان حتى أواخر القرن 17م ،وبدأت بذلك

والبغدان ،وقد أصبح نفوذهم فائقا في الواليتين

في االنهيار بعد زيادة نفوذ اليونانيين ولغتهم

خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن 17م(.((16

وتعرفهم على األوض��اع الثقافية في األفالق

وقد حكمت بعض العائالت الفنريوتية ومنها،

والبغدان ،إذ كان للنفوذ اليوناني دورا في المناخ

عائالت دوكاز ،وخيكاز ،وروسيتي ،وفي عام

الثقافي في الواليتين ،فكان بذلك أساسا لمجمل

1679م أصبح زربان (1688-1678م) أميرا

التطورات التي وقعت هناك في القرن 18م،

على األفالق وهو من عائلة كانتا كوزين ،ثم وفد

بزيادة نفوذهم(.((16

بعد ذلك تجار يونانيون ،ومن أسباب تزايد نفوذ

وال نزاع في أن نفوذ اليونانيين كان ينمو ويكبر
بشكل ملحوظ ،وحول البطريركية األرثدوكسية
في حي الفنار استطاعت العائالت هناك (التي
عرفت اصطالحا بالعائالت الفنريوتية نسبة إلى
المكان) أن تتمتع بنفوذ قوي على المؤسسات من
خالل استثماراتها في الشحن البحري والتجاري،
ومن خالل إقراض الناس بما يريدون من أموال
بما فيهم أمراء األفالق والبغدان ،ولما كانت
هذه العائالت تعرف لغات الغرب األوروب��ي

الفنارتين رعونة طبقة األعيان ،وكان النفوذ
اليوناني أساس حكم الفنريوتيين ،وفي ظل هذه
الفترة (الحقبة الفنريوتية) أن الواليتين اقتطعتا
من جسد الحضارة الغربية متأثرين باليونانيين،
وكان وضع الحكام الجدد غير المحليين ،فإن
الحكام من الفناريين كانت تعينهم إستانبول وال
ينتخبون ويعرف الواحد منهم بالوالي ،واستمر
هذا الوضع حتى تم إعالن الحكم الذاتي للواليتين
في القرن 19م

.

(((16

وثقافته بشكل عام ،وكانت الدولة العثمانية في

ومع بداية القرن 18م ،بدأت بذلك الحقبة

حاجة إلى هذه اللغات في التعامل دبلوماسيا مع

الفنارية لتمارس بذلك سلطة الحكم واإلدارة

النمسا وبولندا وروسيا ،فقد زادت هذه العائالت

داخل األفالق والبغدان ،وعند النظر إلى أصل

قوة ونفوذا وهكذا عندما ظهرت وظيفة كبير

الفناريين ،فقد ذكر معظم المؤلفين حتى وقت

المترجمين عام 1669م في الدولة أصبح من

قريب إلى القول بأن الفناريين ما هم إال عائالت

يشغلها يعني وزيرا للخارجية .وكان أول من

من أصول يونانية كانت تعيش في منطقة الفنار

تولى هذه الوظيفة بنايوتي نيكوسيوس وهو

بإستانبول لكن يصعب تصديق هذا القول على

وإن لم يكن من الفناريوتيين إال أنه كان يوننانيا

إطالقه ،إذ البد وأنه يعني أن منطقة الفنار كانت

من جزيرة خيوس .وفي عام 1673م خلفه

أكثر األحياء اكتظاظا بالسكان وأن كل فرد فيها

ألكسندر مافروكورداتوس وهو شاب فنريوتي،

البد وأن يكون على درج��ة كبيرة من الثراء

وظل يؤدي وظيفته بشكل متواصل تقريبا حتى

والنفوذ ،وهذا أمر لم يكن حقيقيا .ولكن إذا أردنا

وفاته في عام 1709م ،وكان األخير شابًا ناب ًها

تحديد هوية الفناريين فيجب أن نبدأ بتتبع أكثر

درس القانون والطب في أوروبا الغربية ،وبذلك

العائالت اليونانية أهمية في إستانبول آنذاك،

أصبح الفناريوتيون شركاء صغار في اإلدارات

والتي ارتبطت أعمالها ومستقبلها الوظيفي

العثمانية .وقد التحقوا كإداريين في األفالق

باإلدارة العثمانية ،وتكونت ثرواتها من التجارة
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ومن أداء مختلف الخدمات ،ومن تولي مسئولية

بالوظائف والمواقع المهمة ويدخلهم في صفوف

مختلف الوظائف السياسية واالقتصادية ،وكيف

طبقة النبالء من الواليتين ،ورغم أن بمصير

أنها أصبحت تدريجيا وببطء احتكارا في أيديهم

أكثر هؤالء الوجهاء المستوردين كان يرتبط

بفضل ما كانوا يتمتعون به في مركز السلطة

بمصر سادتهم ،إال أن األغلبية العظمي منهم

ويضاف إلى هذه النخبة من العائالت عدد كبير من

استطاعت أن تفلت من النتائج المترتبة على

اليونانيين الذين وثقوا عالقاتهم بإستانبول ،وقاموا

تغيير الحكام ،وكونت فيما بينها طبقة نبالء جديدة

بدور الوساطة بينها وبين أنحاء الدولة العثمانية،

في واليتي الدانوب األفالق والبغدان ،وحتى

وقد نتج عن هذا أن أصبحت هذه العائالت بمثابة

تحمي هذه الطبقة الجديدة مصالحها من خطر

دولة صغيرة داخل الدولة الكبيرة ،لم يكن بإمكان

العناصر الطفيلية التي تصاحب عادة الحاكم

أحدهما البقاء دون اآلخ��ر ورغ��م أن الكبيرة

التالي ،بادر كثير من عناصرها بالتحالف مع

كانت تسيطر على الصغيرة إلى درجة أن أقوى

طبقة النبالء القديمة( .((16ويتضح هنا أن الدولة

شخصية فنارية كان ألعوبة في يد أي صدر أعظم

العثمانية بإدخالها الفناريين داخل المجتمع في

طموح داخل الدوائر اإلسالمية الحاكمة ،إال أنه

واليتي الدانوب ،وباختالطهم بالطبقة الحاكمة

قد حدث في بداية القرن 18م نوعا من المشاركة

ظهرت طبقة جديدة طموحة حاولت تقلد أعلى

بين الطرفين؛ أي الدولتان الكبيرة والصغيرة

المناصب وفي النهاية وصلوا إلى حكم الواليتين

لدرجة أن أحدهما لم يكن يستطيع أن يبقي دون

طوال القرن 18م.

اآلخر .ومما يؤكد هذا أن الكتابات التاريخية
السالفية والرومانية تشير إلى الدور اليوناني –
العثماني المزدوج(.((16

والراجح هنا أن الفناريين وبخاصة في سياق
تاريخ واليتي الدانوب ليسوا يونانيين أصال ولكن
من المؤكد أنهم مجموعة من الناس يتكلمون

والراجح هنا ،في األفالق والبغدان كان عدد

اليونانية ،ويمكن أن يكونوا من أصل وجنسيات

كبير من رجال األعمال الفناريين ورجال الدين

مختلفة بما فيها الرومانية ،وقد حدد أولئك القوم

قد شقوا طريقهم إلى هناك خالل القرن 17م،

حياتهم ومستقبلهم في نطاق دولتهم الصغرى

واستطاعوا أن يتكيفوا مع الظروف المحلية

ضمنا ،والحقيقة أن صفة الفناري تنطبق على

وتصاهروا مع البويار ،فأضافوا بذلك عنصرا

معظم إن لم يكن كل األمراء الذين حكموا األفالق

جديدا في البناء االجتماعي للواليتين جنبا إلى

والبغدان طوال القرن 18م ،وعلى النبالء الذين

جنب طبقة النبالء ،وخالل إقامة الفناريين هناك

والوهم ،وكذا النبالء الذين والوا العثمانيين،

كثرة من عائالتهم وفي مقدمتها عائلة كنتاكوزين،

وأما اآلخرون فال يمكن اعتبارهم فناريين بهذا

واكتسبت عدة عائالت من البويار عادات وتقاليد

المعنى االصطالحي حتى ولو كانوا ينتموا

فنرية بل وحتى اللغة اليونانية ،وفي القرن 18م

لصفوة العائالت الفنارية وعاشوا في الواليتين،

شملت عملية الرومنة هذه كثيرا من الناس عندما

إذ كانوا يشكلون القوي المعارضة وعلى هذا

كان كل أمير جديد يستقدم أتباعه ويعهد إليهم

فإن اصطالح الفناريين يعني أصحاب النفوذ في
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واليتي األفالق والبغدان بكل ما يرتبط به من

نتج عنه تخلفا ثقافيا ملحوظا ،والجدير بالذكر

سياسات ومواجهات ،الذين خضعوا خضوعا

أن الموظفين العثمانيين يقومون بكل المهام،

تاما إلستانبول التي استخدمتهم في عدة مواقع

وكانت كفاءة اإلدارة العثمانية وبخاصة في القرن

في مقدمتها األفالق والبغدان وإذا كانت سلسلة

18م قد هبطت وبلغ الفساد ذروته وعلى الرغم

األمراء السابقين لهاتين الواليتين والتي اعتمدت

من أن الفساد اإلداري يساعد على استمرار

عليهم الدولة العثمانية ،فإن الحكام الجدد من

الحياة أحيانا ،إال أنه جعل من االستمرار في

الفناريين كانت تعينهم إستانبول وال ينتخبون،

الوظائف أمرا غير مؤكد ،وتشير الدالئل أن

ويعرف الواحد منهم بالوالي (خوسبودار)،

خمس وعشرين فردا من أحد عشر عائلة فنارية

وبذلك أصبح الخوسبودار واليا فعليا وواجبه

تولوا الحكم في كل من األفالق والبغدان من بداية

الرئيسي في تنفيذ رغبات الحكومة المركزية في

الحقبة الفنارية وحتى عام 1804م ،ولما كان

استانبول(.((16

عدد كبير منهم قد تولى الحكم أكثر من مرة ،فإن

والغالب هنا ،أن الدولة العثمانية قررت
االعتماد على طبقة الفناريين ،بعد أن قام بطرس
األكبر قيصر روسيا بغزو أراض��ي األفالق
والبغدان في عام 1709م؛ وذلك بمساعدة بعض
البويار من أصحاب ال��م��زارع ،وهنا تدهور

المجموع الكلي للحاكم منهم يصبح اثنين وستون
حاكما ،ولكن إذا حدث وخرج أحدهم من منصبه
فليس بإمكانه العودة مرة أخرى ،ومن المالحظ
أن عددا كبيرا من هؤالء الخمس والعشرون
رجال حكموا مرة واحدة فقط ولمدة قصيرة ،ذلك

الوضع السياسي للواليتين ،وعلى هذا قامت

أن عملية الفوز بمثل هذه التعيينات كانت تتطلب

الحكومة العثمانية بتعيين خوسبدار على كل والية

صرف أم��وال كثيرة في استانبول ،بحيث أن

من الفناريين اليونانيين وليس من أهل الواليتين،

(حاكم) المستقبل هو الذي يدفع أكثر من غيره،

وخالل القرن 18م أصبحت المناصب العليا

وقد يسهم أنصاره في هذه األموال هم مطمئنون

مصدرا لقوة الموظفين اليونانيين وثروتهم(.((16

إلى أنهم سوف يستعيدون ما دفعـوه فيما بعد

وال نزاع في أن الفناريين أرادوا وضع سياسة

عندما يتولى رجلهم حكم الوالية(.((17

خارجية مستقلة حتى ولو بالدرجة المحدودة،

وفي نفس الصدد ،فإن الحاكم الجديد (الوالي)

ووضح ذلك خالل القرن 18م ،وهذه اإلجراءات

كان يشغل كل المواقع والوظائف المهمة بأولئك

جعلت من األف�لاق والبغدان والي��ات عثمانية

الذين ساعدوه بالمال ،وفي الوقت نفسه كان

بدرجة أكبر مما كانتا عليه قبال ،ولذلك فإن

على الوالي أن يحصل لنفسه على مكاسب

تحول صيغة الحكم من دومن (حاكم) إلى والي

سريعة ،ولما كانت كل الوظائف والمواقع المهمة

(خوسبدار) في كل من الواليتين ،لم يعني فقط

في يد الفناريين الذين كانت منازلهم وأسلوب

التقليل من شأن القيمة السياسية للوالية من

حياتهم صورة من منازل وأسلوب حياة الوالية،

االستقالل إلى التبعية كما تعكسه االختالفات بين

فسرعان ما اضطر البويار لمحاكاة هذا األسلوب

مضمون وشكل اللقبين كما سبقت اإلشارة ،بل

في الحياة حتى ال يعتبرون كأوالد العم في بلد
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مختلف ،ولقد زاد هذا االتجاه قوة وتدعيما بوجود

أيام العمل اليومية المطلوبة عما كان الفالحون

طبقة النبالء (الجديدة) التي سبقت اإلشارة إليها،

مرغمين عليه فعال لتصل من  35يوما إلى 40

والتي احتفظت بأسلوب حياتها حتى بعد أن

يوما كل عام ،وباإلضافة إلى األعمال األخرى

أصبحت عناصرها بويار من األفالق أو البغدان،

مثل إصالح السدود وأعمال الري ،ومثلة أيام

أو على الرغم من مصاهراتهم (النبالء القدامى)،

السخرة في أرض النبالء قوة عمل فعلية كان من

وقد كان هذا االندماج بين النبالء الفناريين

الممكن استخدامها في األراضي المتروكة لوال

والنبالء غير الفناريين ،والذي أدى إلى إدخال

عالقات االلتزام اإلقطاعية التي نتج عنها في

أسلوب حياة أجنبي إلى الطبقات العليا في مجتمع

النهاية زيادة دخل النبالء زيادة ملحوظة ،ونزول

األفالق والبغدان ،وهذا األسلوب الجديد لم يكن

الفالح إلى مرتبة القن (العبد)(.((17

بالضرورة أن يتماشى مع القيم الفنارية ،والتي
أصبحت قوية مع مرور سنوات القرن 18م،
مع الوضع في االعتبار عدم قدرة تميزهم حيث
المظهر الخارجي متشابه(.((17
وق��د تعرض الفالحين م��زارع��ي األرض

مقـــاالت

في األفالق والبغدان فترة حكم الفناريين إلى
ظلم وقهر كبير؛ حيث استمر إرسال المنتجات
الزراعية بأسعار محددة إلى إستانبول كان يعنى
زيادة أموال البويار ،على الرغم من انخفاض
األسعار ،إذ كان بإمكان البويار أن يبيعوا العشر
الذي يقدمه الفالحون فيزيد حجم المباع .ومن
ناحية أخرى فقط تطلب أنماط حياة الرفاهية التي
أدخلها الفناريون إلى المجتمع ،دخال إضافيا ولم
يكن بإمكان البويار تحقيقه إال بمزيد من استغالل
الفالحين عن ذي قبل ،كما كان من شأن إدخال
صناعة تقطير الكحول من البطاطس ومحاصيل
زراعية أخرى ،توفير مصدر آخر للدخل ،وجعل
م�لاك األراض��ي كثر تحمسا للحصول على

وفي المقابل كان يحق للفالح شراء حريته
مقابل  10أقجات ،لكن أيام السخرة قد زادت
ربما ثالث مرات ،لوال أن الشهر كان  30يوما
فقط ،وقد عانى فالحي األفالق والبغدان كثيرا في
نهاية القرن 18م ،وبزيادة األعباء على الفالحين
كانت ثروات البويار في زيادة مستمرة ،والجدير
بالذكر أن فترة حكم الفناريين أعادت في أذهان
الطبقة الحاكمة في األف�لاق والبغدان تأسيس
الحكم الوطني وهدفهم االستقالل عن الدولة
العثمانية(.((17
ويتضح أن مجتمع األفالق والبغدان قد شعر
في نهاية القرن 18م بأهمية موقع واليتهم ،وقد
بدأ الفناريون بوضع األسس الحقيقية لترتيب
السياسة الداخلية والخارجية ،وساعدهم هذا على
وجود نوع من االستقالل والحكم الذاتي ،بعد
الحروب الضارية التي خاضتها الدولة العثمانية
– وروسيا والنمسا.

منتجات أكثر عن ذي قبل من فالحيهم .وزاد من

وزاد من توسع نطاق الحكم الذاتي ،تعرض

األمر سوء تعرض الفالحين في واليتي األفالق

الدولة العثمانية للهزائم من روسيا ،وبخاصة بعد

والبغدان إلى زيادة عدد أيام السخرة المفروضة

معاهدة كوجاك كينارجة التي عقدت ووقعت بعد

على الفالحين إلى  12يوما فقط ،ولكن بزيادة عدد

هزيمة الدولة في  21يوليه 1774م ،فقد حصلت
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الواليتين على جزء كبير من االستقالل(.((17

عند مسيحي البلقان ،وبذلك فشلت الحكومة

وعند الحديث عن القرن 19م ،فهو قرن
القوميات واالستقالل عن الدول واإلمبراطوريات

العثمانية في المحافظة على سلطتها في المراكز
المحلية وكذا ضعفها أمام خصومها

(((17

.

في أوروبا ،فقد نشبت ثورة الصرب (1814م –

وقد انتهى الحكم العثماني للواليتين (األفالق

1815م) لتكن هي بداية الثورات القومية في

والبغدان) بعد صراع كبير مع روسيا ،وبخاصة

أوروبا الشرقية(.((17

بعد معاهدة أدرنة عام 1829م ،وبموجبها تم

وتشير الدالئل إلى أن واليتي الدانوب (األفالق
والبغدان) كانا تمثل مصدرا للموارد الطبيعية

نزع حكم الواليتين من حكم تبعية إلى حكم ذاتي
وال تتبع الدولة إال تبعية اسمية فقط

(((17

.

الالزمة لتوسيع آفاق اإلنتاج في الدول الصناعية

وعلى أية ح��ال ،فقد مرت واليتا األفالق

الغربية مثلما كان حال بولندا والمجر وبروسيا

والبغدان بعدة مراحل للحكم العثماني ،األولى:

وروسيا ،ذلك أن التربة في الواليتين مالئمة

كانت للحكام المحليين من النبالء ،وهذا الوضع

جدا لزراعة الحبوب للتصدير على نطاق واسع
بعكس أراضي البلقان األخرى ،وبناء على هذه
الظروف كان من مصلحة أي نبيل إقطاعي أن
يحوز أكبر مساحة ممكنة من األراضي الزراعية
وأن يضمن وج��ود أي��دي عاملة من الفالحين
تحت يده ،وفي الوقت نفسه كان أي فالح يسعي
لكي يحوز أي قطعة أرض تكون تحت تصرفه
– يتحرر من االلتزامات اإلقطاعية المفروضة
عليه .ولهذا كانت هناك خصومة طبيعية بين
طبقة الفالحين وطبقة اإلقطاعيين بسبب تناقض

مثل وضع المماليك في مصر بعد الحكم العثماني
عام 1517م ،فاستعان العثمانيين بالمماليك في
إدارة شئون األقاليم ألنهم أعلم بشئونها ،والثاني:
كان حكم الفنارتين ذو األصول اليونانية في حي
الفنار في إستانبول واستمر هذا الوضع حتى
القرن 19م والثالث ،بعد معاهدة أدرن��ة التي
أنهت وجود الدولة في الواليتين؛ حيث أصبح
الحكم الذاتي هو الواقع وال تتبع الدولة العثمانية
إال تبعية اسمية.
والحقيقة أن الدولة العثمانية خالل القرن

مصالح كل منهم(.((17
والراجح هنا أن القرن 19م كانت األحوال
السائدة في البلقان في صالح تمرد المسيحيين،
ولم يكن باستطاعة الحكومة العثمانية السيطرة
على النبالء المتمردين أو هزيمة الجيوش

19م وقفت خالية اليدين أمام األطماع التوسعية
لروسيا والنمسا داخل األراضي العثمانية ،فقد
ترتب على الهزائم العثمانية المتتالية على جميع
الجبهات إنهاك القوات العثمانية واستنزاف أموال

األجنبية وأثناء اضطراب المواقف تمكنت قيادات

الخزانة العامرة للدولة ،مما وضعها في ضائقة

عسكرية قوية من السيطرة على مراكز السلطة

مالية طوال القرن 19م ،مما دعاها إلى االستدانة

المحلية مما ساعد على بلورة تقاليد التمرد .ومن

من الخارج ،فزاد ذلك التدخل األجنبي في شئون

هذا المناخ وتلك الظروف انبثقت حركات التمرد

الدولة العثمانية.
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[ ]5الصراع الدولي على حكم الواليتين:
بدء الصراع على األفالق والبغدان أثناء قيام
الحلف الروسي النمساوي وباقي أوروبا (-1686
1700م) ،ففي عام 1687م قد اجتاح جيش
النمسا أراضي األفالق والبغدان ،وأجبروهم على
نبذ السلطة العثمانية على أنها سلطة مسلمة وهم،
أرثوذكس من روسيا(.((17
لكن ما لبث أن انسحبت القوات النمساوية
اضطراريا من مسرح عمليات الدانوب لمواجهة
األعمال الحربية التي قام بها الملك الفرنسي
لويس الرابع عشر ،وفي سنة 1688م أعطى
العثمانيين فترة التقطوا فيها أنفاسهم؛ حيث
استعادوا نيش وبلغراد(.((18

مقـــاالت

وجعل الصراع بين الدولة العثمانية والنمسا
ظهور م��أزق دبلوماسية وعسكرية لواليتي
الدانوب ،فضال عن مصاعب أخرى تمثلت في
تدخل البولنديين في شئون البغدان ،وضعف
أمراء األفالق وحيادهم في الحرب بين الدولة
العثمانية-والنمسا الطويلة ،وضع بذلك الواليتين
في موقف حرج من اإلدارة العثمانية(.((18

ودخل إلى بالد آزوف والبغدان وهم من رعايا
السلطان ،وقد تحرك الروس بالفساد والغارة
ونهب البالد ودخل آزوف ،وبلغ البغدان ودخل
إلى ياش عاصمتها ،فلما بلغت هذه األخبار
إلى أعتاب السلطان ،تحرك السلطان الغازي
أحمد الثالث (1730-1703م) ،وص��درت
أوامره لعساكر (الرومايلي) و االنادولي وطائفة
إلينجرية (االنكشارية) ،والطوبجية والسباهية
والتتار (القرم) وجهز كل التدبير للخروج في
الحملة لتأديب بطرس األكبر(.((18
وبالفعل قد قام الروس بقيادة بطرس األكبر
بالتقدم صوب نهر الطونة

(((18

وتقدم الروس

بجيشهم الذي دخل البغدان وتقدم نحو نهر بروت،
وقد عبر الجيش العثماني نهر بروت(.((18
انتهت الحرب بهزيمة مثقلة على الجيش
الروسي ،وتم إبرام معاهدة بروت محاولة منهم
إلنقاذ الجيش الروسي( .((18وفي  21يوليو اتفق
الطرفان على خروج ال��روس وتسليمهم قلعة
آزوف وترك جميع ما فيها من المدافع وآالت
الحروب ،وشرط عليهم أيضا رفع اليد وعدم

وع�لاوة على ما تقدم ،وبعد حرب طويلة
وقاسية ،س��واء على الحلفاء أو على الدولة
العثمانية ،وبعد مخابرة طويلة تم توقيع معاهدة
بين الدولة العثمانية والحلفاء ،وهي معاهدة
كالروفية (كالروفية)( ((18وذلك في  26يناير عام
1699م( .((18وبموجبها خسرت الدولة كثير من
أراضيها.

وال نزاع في أن روسيا استمرت في الصراع

ومهما يكن من أمر ،فقد ظل الصراع قائم

واالعتداء على أراضي الدولة العثمانية ،فقد

بين الدولة العثمانية-وروسيا بإعالن بطرس

أعلنت الحرب عليها في (1774-1768م)،

األكبر( ((18الحرب على الدولة العثمانية (-1710

وفي هذه المرة ،كانت روسيا تحاول أن تكسب

1713م) ،فقد قام بطرس األكبر بتجاوز العدو،

تأييد نصارى اليونان واالرن��اؤوط ،واألفالق

التجاوز ،والبد من التزام الطاعة وما يؤدونه
في كل سنة  40ألف دينار ذهبا لمدة سبع سنين
عاجلة ،إع��ادة كل األراض��ي للدولة العثمانية
ومنها البغدان ،وكتبت الوثائق وختمت من
الجانبين(.((18
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والبغدان ،وبصفة عامة كانت روسيا تشعل

والبغدان تحت االحتالل الروسي طوال خمس

الثورات في البلقان باستمرار(.((19

سنوات قبيل توقيع تلك المعاهدة ،وك��ان في

وقد استمرت روسيا في الضغط على الدولة
العثمانية على جبهة بولندا التي دخلها الروس
بالفعل ،ودخلوا أيضا إل��ى خوتين التي تقع
على نهر دينيستر( ،((19كما دخلوا األف�لاق
والبغدان(.((19
عند النظر لذلك ،فقد هدد الروس تلك المناطق
وسقطت في يدهم قالع مثل بندر وإسماعيل وآق
كرمان وكيلي لذلك أصبحت األفالق والبغدان في
خطر كبير ،وعندئذ وبعد أن حقق الروس هذا
االنتصار ،أراد القائد األعلى للجيوش الروسية
رومانزوف عرض الصلح على الجيش العثماني
الذي ضرب خيامه في منطقة (باباداغ) ،إال أن
هذه الخطوة باءت بالفشل نظرا لرغبة النمسا
وبروسيا في التوسط بين الطرفين(.((19
توسط النمسا وروس��ي��ا واجتمعوا في مدينة
جورجيو من مدن البلغاريا وأرسل كل منهما
مندوبيه للمخابرة في شأن الصلح إلى مدينة
فوكشان

روسيا الحق في حماية األرثوذكس في أنحاء
الدولة العثمانية ،وكذلك المادة  3التي جعلت
من أراضي تتار القرم "دولة مستقلة" وأن ترد
روسيا إلى الدولة العثمانية األفالق والبغدان

(((19

،

وأقرت هذه المعاهدة العفو العام عن كل الذين
عارضوا العثمانيين وساعدوا أعداءهم بما فيهم
أهالي األفالق والبغدان ،وأعادت لهم األلقاب
والممتلكات .وأعطت المادة  9لروسيا حق
تأسيس قنصلية لها في أي مكان ترغب فيه في
واليتي الدانوب ،والمادة  16أعفت الواليتين من
دفع الجزية لمدة عامين واحتفظت روسيا بحق
التحدث باسم الواليتين في إستانبول ،ولقد قصد
بهذا الشرط األخير ،تأسيس قنصلية روسية في
بوخارست وياش واالحتفاظ بالنفوذ الروسي

وف��ي  10يونيو ع��ام 1772م وبناء على

(((19

هذه المعاهدة المادتان  14 ،7اللتان أعطتا

بوالية البغدان ،وعند قراءة بنود

في الواليتين وبإمكانية التدخل أكثر وأكثر في
شئونهما(.((19
وتجدر اإلش��ارة إلى أن معاهدات الصلح
التي أعقبت الحرب بين الدولة العثمانية-والحلف
الروسي النمساوي (1792-1778م) ،تم عقد

المعاهدة المقدمة من روسيا فهي شروط استسالم

معاهدة زيستوفي مع النمسا في  3أغسطس

ومنها إعطاء جرجوار غيكا ،والي��ة األفالق

عام 1791م ،وياش مع روسيا في  10يناير

وعلى أن تكون ألوالده من بعده .وغيرها من

1792م ،وتثبت الوثائق أن الطبقات الحاكمة في

البنود المجحفة؛ لذلك أصدرت الدولة أوامرها

الواليتين في تلك األثناء لم تكن راضية عن عودة

الستئناف القتال(.((19

بالدهم للعثمانيين مرة أخرى ،لكن روسيا أعادت

انتصر ال���روس ف��ي ه��ذه ال��ح��رب ،وقبل

األفالق والبغدان مرة أخرى للدولة العثمانية(.((19

العثمانيون الصلح هذه المرة ،وعقد معاهدة

وفي تلك األثناء ،وبسبب غزو نابليون لمصر،

كوجك كينارجة الصغرى المشهورة التي وقعت

دخل العثمانيون في تحالف مع بريطانيا العظمى

في  26يوليو عام 1774م ،وكانت األفالق

وروسيا ،وانتهزت روسيا الموقف لتقوي من
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وضعها في واليتي الدانوب ،ففي عام 1802م

1806م(.((20

أرغمت العثمانيين على الموافقة على إبطال كل
الضرائب غير القانونية التي فرضت منذ معاهدة
كوجاك كينارجية ،والموافقة على أن يكون تعيين
الوالة لمدة  7سنوات ،وعدم عزل الوالي قبل
انتهاء مدة واليته دون موافقة روسيا ،وعلى هذا
وفي إطار هذه الظروف لم يكن مدهشا أو مثيرا
أن آخر الوالة حكما قبل انتفاضة الصرب عام
1804م هما قسطنطين ايبشيالنتي (-1802
1806م) في األف�لاق ،والكسندر م��وروزي
(1806-1802م) في البغدان ،والجدير بالذكر
أن الواليين كانا متعاطفان بشدة مع الروس

وتصاعدت األح��داث بعد أن قررت الدولة
العثمانية إغالق المضايق في وجه السفن الحربية
الروسية ،فاستشاط ال��روس واالنجليز غضبا
واتحدوا ضد الدولة العثمانية ،فتقدمت روسيا
بقواتها واستولت على األفالق والبغدان كما اقتحم
األسطول اإلنجليزي مضيق الدردنيل وأرسل
إلى الدولة عدة مطالب وهي كما يأتي:
[ ]1إع��ادة التحالف بين الدولة العثمانية
وإنجلترا وروسيا ،وتسليم األسطول العثماني
وقالع الدردنيل لألسطول اإلنجليزي.
[ ]2أن تتنازل الدولة لروسيا عن األفالق

وأظهرا أن بلديهما تدور في فلك روسيا( .((19وقد
استغل الروس تلك األحداث أكبر استغالل لكون

والبغدان.

هذه الشعوب من الشعوب السالفية.

مقـــاالت

وقد شجعت روسيا والنمسا الثورة الصربية،

[ ]3ط��رد السفير الفرنسي من إستانبول
وإعالن الحرب ضد فرنسا(.((20

فقد كان زعيم الثورة قرة يوركي صنيعة فيينا،
وف��ي ع��ام 1804م خ��ان أس��ي��اده وتقرب إلى
روسيا من حيث المذهب والقومية ،وبعد كفاح
طويل احتل بلغراد وذبح بالسيف كافة المسلمين
في المدينة بغية استمرار ال��ث��ورة الصربية
وعدم القضاء عليها وعلى أمل الحصول على
فتوحات جديدة( .((20وبتحريض من فرنسا أعلنت
إستانبول الحرب على روسيا( ،((20ومن جهة
روسيا استمرت في إث��ارة الفتن في األفالق

لكن الدولة العثمانية رفضت كل هذه المطالب
شكال وموضوعا.
قام نابليون بعقد معاهدة مع ألكسندر األول
قيصر روسيا ،وهي معاهدة تلسيت ،وهي سرية
وبموجبها تحصل فرنسا على البوسنة وألبانيا
ومقدونيا واليونان ،وتحصل روسيا على األفالق
والبغدان وبلغاريا ،على أن يتم استرضاء النمسا
بمنحها بالد الصرب

.

(((20

والبغدان وب�لاد البلغار واليونان ،واستفحل

والجدير بالذكر أن روسيا اجتاحت األراضي

أمر الصرب وتفاقمت ثورتهم ،وقد ضغطت

العثمانية ،فقد سيطر ال��روس على دلتا نهر

فرنسا على السلطان العثماني إللغاء المعاهدة

الطونة واجتاحوا أراض��ي األف�لاق والبغدان،

مع روسيا وانجلترا ،كما ضغط أيضا على

وظل الصراع بين الدولة العثمانية-وروسيا حتى

السلطان لعزل أميري األفالق والبغدان المواليين

أعلن نابليون الحرب على روسيا عام 1812م،

لروسيا ،فاستجاب السلطان لضغوط نابليون عام

ليس حبا في العثمانيين ولكن بسبب إخالل روسيا
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وصل الرسل إلى أدرن��ة للتفاوض( .((20وقد

ببندين من بنود معاهدة تلسيت:
األول :سحب الجيش الروسي من األفالق
والبغدان ،والثاني :إغالق موانيها أمام السفن
اإلنجليزية لمنعها من التجارة( .((20وقد انتهى
ال��ص��راع

العثماني-الروسي

بعقد

معاهدة

بوخارست في  28مايو عام 1812م ،التي
تكونت من  16مادة ،ومن أهم بنوده إبقاء واليتي

انتهت المفاوضات بعقد معاهدة أدرنة في 15
سبتمبر عام 1829م ،والتي أعطت الحق لروسيا
في حرية المالحة في البحر األسود ،والسيطرة
على مصب نهر الطونة( .((20بذلك أصبح وضع
األفالق والبغدان على المحك ،فعند أول حرب
تحتلها روسيا.

األف�لاق والبغدان في حوزة الدولة العثمانية،

ومن ناحية أخرى ،تجددت مطالب الروس

واحتفاظ روسيا بإقليم بيساربيا وأحد مصبات

بحماية الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية،

نهر الدانوب ،وفقدت الدولة العثمانية بذلك أكثر

رفضت األخيرة المطلب شكال وموضوعا،

من  70ألف كم 2من أراضيها(.((20

وعلى الفور جاء الرد من قبل روسيا بأن احتلت

وأثناء ثورة اليونان ،قامت الدولة العثمانية

األفالق والبغدان في يوليو 1853م(.((21

مجبرة على توقيع معاهدة آق كرمان في 17

وال نزاع في أن روسيا قد احتلت األفالق

أكتوبر عام 1827م؛ حيث كانت تلك المعاهدة

والبغدان للضغط على الدول العثمانية لتعترف

ال تزيد عن كونها توضيحا لمعاهدة بوخارست

بحقهم في حماية أرثوذكس في كنيسة القيامة في

عام 1812م ،وبموجبها تم توسيع االستقالل

(((21

فلسطين

الداخلي لواليتي األفالق والبغدان ،وبموجبها

 20ألف جندي(.((21

 ،وراح جراء هذه الحرب أكثر من

أيضا ينتخب الباب العالي أمراء األفالق والبغدان

وقد ظلت الحرب مشتعلة بين روسيا وقوات

من بين نبالء تلك المناطق (كان الوضع كذلك قبل

التحالف ،حتى تراجع الروس بسبب خسائرهم

عام 1711م ،وليس من بكوات الروم اليونانيين

وأخلوا األفالق ودخلها العثمانيون ،وبعد ذلك

الفنارتيين) ،ويعين الباب العالي هؤالء .األمراء

توجهوا مباشرة نحو تحرير البغدان ،ودخل

لمدة  7سنوات وليس له حق تفسيرهم ما لم تكن

العثمانيون إلى بوخارست وسط تصفيق حار

هناك أسباب جدية(.((20

من أهلها الذين ظلمهم الروس ومارسوا فيها أشد

وما لبث أن تجددت الثورة اليونانية ،ولذلك
أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية في 26
أبريل عام 1828م ،وفي شهر يونيو احتل الروس

طرق التعذيب؛ لذلك انهزم الروس في حرب
القرم ،وتكبدوا خسائر فادحة ،فقاموا بسحب
قواتهم من األراضي العثمانية

.

(((21

أدرنة وسيلسترة وقارص وبايزيد وارضروم،

وبموجب عقد الصلح في باريس عام 1856م،

وأخرجوا العثمانيين من سواحل البحر األسود

تم طرد الروس وهزيمتهم من األفالق والبغدان

الشرقية ،واحتلوا األفالق والبغدان وقد استمر

وأعلن السلطان استقاللهما الذاتي الذي ألح به

التغلغل الروسي داخل األراضي العثمانية حتى

نابليون الثالث ،وصارت المالحة حرة في نهر
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الطونة ،وتتنازل روسيا عن شطر من إقليم

وبنود أخ��رى في معاهدة برلين على الدولة

بساربيا ويضم إلى البغدان( .((21بذلك ظل الوضع

العثمانية ،وعند النظر لما يخص األفالق والبغدان

مستقرا في األفالق والبغدان لفترة طويلة كتابع

فهي كاآلتي:

للدولة العثمانية.
تجدد الصراع القائم بين الدولة العثمانية-
روسيا ،وقد نشبت الحرب العثمانية الروسية

ضم بساربيا إلى روسيا بعد اقتالعها من
األفالق والبغدان ،وتضم مقاطعة دوبروجية،
ومنح األفالق والبغدان االستقالل التام(.((21

األخيرة (1878-1877م)؛ حيث توغل الروس
في نهر الطونة ،وفي هذه الحرب عرضت
األفالق والبغدان على الدولة العثمانية المساعدة
في الحرب ،مقابل إعطائهما االستقالل والحكم
الذاتي وأن تبقى في الحياد ،لكن الدولة العثمانية
رفضت هذا الطلب بخشونة ،وهكذا رمي بشعب
التيني في أحضان روسيا التي تتزعم السالف
واشتراك القوات الخاصة بالواليتين الفتية في

مقـــاالت

الحرب بجانب روسيا ،قضي على التوازن
الموجود في جبهة الطونة(.((21
فقد جاء قيصر روسيا إسكندر الثاني بنفسه إلى
األفالق والبغدان؛ ليخطب فيهم باسم النصرانية
قائال :أنها كلها تحت الخطر فأنجده الرومانيون
(األفالق والبغدان) بـ  70ألف عسكري ،أضيفت
تلك القوات للقوات الروسية في بلونة(.((21
وساعدت هذه القوات في هزيمة القوات
العثمانية في الحرب العثمانية الروسية األخيرة؛
لذلك كانت الدولة العثمانية مستعدة للشروط التي
ستفرض عليها في معاهدة سان استفانوس وأهم
ما تم فرضه هو أن تحصل األفالق والبغدان
(رومانيا) على االستقالل التام( .((21وهذا ما
حدث بالفعل.

وهكذا عندما أوشك القرن 19م على االنتهاء،
كانت الحقبة العثمانية قد اقتربت من االنتهاء،
في الوقت ال��ذي تغلغلت فيه األفكار الغربية
في واليتي ال��دان��وب ،وق��د أخ��ذت ه��ذه البالد
الخطوات األولي والجادة تجاه االستقالل والوحدة
مستخدمين كل فرصة ممكنة لتخليص أنفسهم من
الهيمنة العثمانية ،وهذا ما تم ذكره في الصفحات
السابقة ،محاولين رسم خريطة زمنية لتاريخ
ظهور رومانيا الحديثة ،فكانت األفالق والبغدان
هي نواة الدولة الحديثة مع انضمام بعض األقاليم
إليها مكونة دولة رومانيا على شكلها في الوقت
الحاضر.
ويجدر بنا الذكر ،أن األفالق والبغدان وبسبب
الموقع الجغرافي للواليتين ،وإنهما تقعان على
مسرحا الحتالل
الطريق إلى إستانبول فقد كانتا
ً
روس��ي متكرر في سنوات (1736 ،1711
،1739-

،1792-1787

،1834-1828

،1812-1806

،1851-1849

وأخ��ي��را
ً

1854-1853م) .وعلى هذا كان وجود جيوش
أجنبية على أراضيها عامال له أهمية حيوية في
الحركة القومية بين سكان الواليتين ،إال أنها
تسببت في جلب التدخل الخارجي في المنطقة،

لكن ما لبث أن رفضت ال��دول األوروبية

بل أن النمسا أرست إلى حد ما ضغوطا على

الكبرى هذه المعاهدة ،وقاموا بوضع شروط

األف�لاق والبغدان أثناء حرب القرم (-1853
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1856م) .ومن هنا فقد أجبر تصارع النمسا

حتى نهاية القرن 16م ،بعدها اعتمدت الدولة على

أمرا تلك البالد
وروسيا على حدود الواليتين ً

طبقة البويار من كبار مالك األرض الزراعية،

على االعتماد على الدبلوماسية أكثر من االعتماد

الذين قد حافظوا على العالقة الطيبة وعالقة

على المعارك لتحقيق هدف االستقالل عن الدولة

التبعية مع الدولة العثمانية حتى نهاية القرن

العثمانية(.((21

17م ،بعدها انقلب الحال بعد تواصل هؤالء

فكان بذلك القرن 19م هو ق��رن محاولة
االستقالل عن الدولة العثمانية لتلك الواليتين،
ذو الموقع االستراتيجي الذي له مكانة مميزة
خاصة بالنسبة للدولة العثمانية ،التي نازعة حتى
الرمق األخير للدفاع عن تبعية األفالق والبغدان
للسيطرة على طرق التجارة ،والبحر األسود
ليكن بحيرة عثمانية كما كان في السابق ،وصد
الهجوم المتكرر لروسيا والنمسا على واليات
البلقان العثماني.

البويار مع روسيا ومحاولتهم االعتماد عليهم في
الحصول على جزء من الحكم الذاتي لواليتي
الدانوب ،بعدها اضطرت الدولة لالستغناء عن
خدمات البويار واالعتماد على فئة جديدة وهم
الفناريين ،وقد استمرت فترة حكمهم طوال القرن
18م ،حتى أتى القرن 19م ،والذي اتسم بظهور
الفكر القومي لدول أوروبا؛ حيث انتهزت الدول
الكبرى وأثارت تلك القوميات داعية الستقاللها
عن الدولة العثمانية ،فقدت الدولة بذلك كثير من
األموال واألراضي الخصبة واألنفس في القرن

الـخــــــاتـــمـــة:

19م ،بعد حصول معظم مناطق البلقان على

ساهم الموقع االستراتيجي والجغرافي لألفالق

استقاللها.

والبغدان في خدمة التجارة بين دول البلقان
والدولة العثمانية ،ويزيد على ذلك مساهمة تبعية
تلك الواليات للدولة في سيطرتها على البحر
األسود الذي أصبح بحيرة عثمانية خالصة بعد
سيطرت العثمانيين على المناطق الشمالية الممثلة

إن العناية الفائقة التي أواله��ا العثمانيون
لواليتي األفالق والبغدان ،سبب حرصهم الشديد
على بقائها تحت لواء الدولة ،ألهميتها االقتصادية
للخزانة العامرة.
الحواشي

في األف�لاق والبغدان ،وقد استفاد العثمانيين
كثيرا من تجارة العبور في تحصيل العوائد

-1

بول كولز :العثمانيون في أوروبا ،ترجمة :أحمد
عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،ط ،1القاهرة1993 ،م ،ص .40-39

-2

بول كولز :المرجع السابق ،ص .73

-3

محمد جميل بيهم :فلسفة التاريخ العثماني ،كنوز
للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة2014 ،م ،ص212؛
على ح��س��ون :العثمانيون والبلقان ،المكتب
اإلسالمي ،ط ،2بيروت1986 ،م ،ص.28

-4

محمد جميل بيهم :المرجع السابق ،ص .212

والرسوم الجمركية وضرائب المكوث ،والتي
كانت تفرض على تجارة تلك المناطق.
وتأثرت عالقة الدولة العثمانية باألفالق
والبغدان من وقت آلخر بسبب طريقة إدارة
الدولة للواليتين ،طوال قرون التبعية ،ففي البداية
اعتمدت الدولة على األمراء والمحليين ،تاركين
لهم إدارة شؤون الواليات واستمر هذا الوضع
آفاق الثقافة والتراث
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ط ،1اإلسكندرية2008 ،م ،ص .67-66

-5

تشارلزييالفيتش ،بربارا ييالفيتش :تفكيك أوروبا
العثمانية (إنشاء دول البلقان القومية) -1804
 ،1920ترجمة :عاصم الدسوقي ،دار العالم
الثالث ،ط ،1القاهرة2007 ،م ،ص.99

-6

سيد رضوان علي :السلطان محمد الفاتح (بطل
الفتح اإلسالمي في أوروبا الشرقية ،الدار السعودية
للنشر والتوزيع ،ط ،1جدة1982 ،م ،ص 47؛
عبد المنعم الهاشمي :سيرة محمد الفاتح ،دار
اإليمان( ،د.ت) ،القاهرة ،ص 107

 -15حسين خوجة :بشاير أهل اإليمان بفتوحات آل
عثمان ،تحقيق :محمد أسامة زيد ،دار ابن رجب،
ط ،1القاهرة2014 ،م ،ج ،1ص .331

-7

سيد رضوان علي :المرجع السابق ،ص .48-47

 -16سيد محمد السيد :المرجع السابق ،ص .142

-8

موستراس :المعجم الجغرافي لإلمبراطورية
العثمانية ،ترجمة :عصام الشحدات ،دار ابن حزم،
ط ،1بيروت2002 ،م ،ص78؛ محمد فريد:
تاريخ الدولة العلية العثمانية ،تحقيق :إحسان حقي،
دار النفائس ،ط ،1بيروت1981 ،م ،ص .131

 -17الطونة :هي والية عثمانية تقع على نهر الدانوب
ويحدها شماال األفالق وجنوبا بالد البلغار .انظر:
محمد فريد :المرجع السابق ،ص .116

-9

محمد جميل بهيم :المرجع السابق ،ص.212

مقـــاالت

 -10موستراس :المرجع السابق ،ص 166؛ محمد فريد:
المرجع السابق ،ص .173
 -11على حسون :المجرع السابق ،ص 29-28؛ محمد
جيمل بيهم :المرجع السابق ،ص .213
 -12نيوبوليس  :Nigubهي نيكوبلي ،تقع المدينة في
بلغاريا الحالية ،على الحدود الرومانية ،ويطلق
عليها حاليا نيكوبل  .Nikopolانظر :موستراس:
المرجع السابق ،ص  .484أما عن المعركة،
فهي أول حلف صليبي دعت إليه القوي الصليبية
األوروبية ،خوفا من المد العثماني داخل البلقان
(أوروبا الشرقية) ،فوضع الغرب ُجل قوتهم في
تلك المعركة التي أخذت الطابع والصبغة الصليبية
في دعوتها من قبل البابا بونيفاس التاسع ،وقد
انتصر السلطان بايزيد األول على ملك المجر
سيجسموند في المعركة في  25سبتمبر عام
1396م وعلى الحلف الصليبي انظر :سيد محمد
السيد :تاريخ الدولة العثمانية "النشأة واالزدهار"،
مكتبة اآلداب للنشر ،ط ،1القاهرة2010 ،م ،ص
122-120؛ على محمد الصالبي :الدولة العثمانية
"عوامل النهوض وأسباب السقوط ،دار الدعوة،

 -13أحمد فؤاد متولي :تاريخ الدولة العثمانية (منذ نشأتها
حتى نهاية العصر الذهبي) ،دار إيتراك ،ط،1
القاهرة2005 ،م ،ص .154
 -14أحمد فؤاد متولي :المرجع السابق ،ص .154

 -18إبراهيم بك حليم :تاريخ الدولة العثمانية العلية،
مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط1988 ،1م،
ص.52
 -19حسين خوجة :المصدر السابق ،ج ،1ص .331
 -20يلماز أوزتونا :موسوعة تاريخ اإلمبراطورية
العثمانية (السياسي والعسكري والحضاري)،
ترجمة :عدنان سلمان ،الدار العربية للموسوعات،
طأ ،بيروت2010 ،م ،ج ،1ص.117
 -21إسماعيل سرهنك :حقائق األخبار عن دول البحار،
مطبعة بوالق ،ط ،1القاهرة1314 ،هـ ،ج ،1ص
.499
 -22حسين خوجة :المصدر السابق ،ج ،1ص 332؛
يلماز أوزتونا :المرجع السابق ،ج ،1ص 117؛
حاجي خليفة :فذلكة أقوال األخيار في عالم التاريخ
واألخيار "فذلكة التواريخ" تاريخ ملوك آل عثمان،
ترجمة وتحقيق :سيد محمد السيد( ،د.ت) ،القاهرة،
ص .175
 -23سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص .142
 -24أحمد فؤاد متولي :المرجع السابق ،ص .154
 -25دراك��وال :وقد ابتدع له خياله في سوائل القتل
والتعذيب أفانين شتي ال تخطر ببال إبليس وقد
أطلق الناس عليه ألقابا مختلفة تدل كلها على
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ه��ذا المعني الجهنمي ال��ش��رس .فواطنوه أهل
األف�لاق لقبوه بالشيطان (دراك���ول) وب��ه يذكر
معظم المؤرخين ،وأهل المجر لقبوه بالسفاح،
والعثمانيون لقبوه بالمخوزق (فازيقلي) وكان من
أحد األشياء إلى نفسه أن يتعالى وينظر إلى مشاهد
التعذيب واآلالم ويطرب لسماع أنات المعذبين،
وكان ال يتناول طعامه مع رجاله إال وحوله أعمدة
الخوازيق والناس منصوبون عليها يأنون أنات
الموت ،وكان كثيرا ما يأمر بسلخ أقدام األسري
من األتراك ودعك اللحم الحي الحساس بالملح ثم
يأتي بالعنز لتلحسه إمعانا في إثارة األلم ،ودعا
الشحاذين ذات يوم إلي مأدبة وبعد أن أشبعهم
باللحم وأطيب الطعام وسقاهم الخمر حتى سكروا
أمر بإشعال النار في المكان الذي كانوا فيه فشوتهم
شيا وقضت عليهم جميعا ،وبدأ له ذات مرة فأمر
بقطع أثناء بعض األمهات ليضع في مكانه رءوس
أطفالهن ،واخترع آالت خاصة لتقطيع أوصال
الناس وتفريمها ثم سلقها بالماء كالكرنب كما
اخترع أوعية أخرى كبيرة يسق فيها من يشاء
على نار هادئة ،ولقي ذات يوم راهبا يركب حمارا
وأعجبه هذا المنظر فأمر بخوزقتهما معا على هذه
الصورة ،وقتل مرة بعض األمهات حرقا بالنار
ثم أمر أطفالهن أن يأكلوا من هذا اللحم المشوي،
وجاءه مرة جماعة من التتار ليطلبوا منه العفو عن
رجل منهم كان قد سرق وحكم عليه بالشنق فما
كان من داركول إال أن أمرهم أن يقوموا هم أنفسهم
بتنفيذ هذا العقاب ،فلما اعتذروا أمر بطبخ ذلك
السارق واكره أصحابه على أكل لحمه :أال نشم
هذا العبير ؟ فعجب صاحبه وأجاب نفياً ،فغضب
دراكول ونصبه على خازوق أطول من الخوازيق
العادية حتى ال تصل إليه هذه الرائحة الكريهة!
ذلك ما كان يصيب به دراكول الناس األبرياء من
الرجال والنساء واألطفال من التعذيب والتنكيل
إرضاء لنزعته الدموية الشاذة ،أما ما كان يصيب
به المجرمين وأهل الفساد وما يصيب به األسري
من األتراك والبلقان فحدث بما وسعك التحدث عنه
وما أسعفك به خيالك وليس عليك من حرج.
على أن هذه القسوة البالغة قد أدت إلى كبح جماح
آفاق الثقافة والتراث
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األشراف والقضاء على دسائسهم كما قضت على
اللصوصية وقطع الطرق والسرقة التي كانت
منتشرة في األفالق قبل دراكول وشمل األمن جميع
أرجاء البالد تحت هذا اإلرهاب والرعب وأصبح
التاجر يضع ماله وأمتعته في عرض الطريق ثم
يغدو إليها في اليوم التالي فال يفتقد منها شيئا.
 -26محمد سالم الرشيدي :السلطان محمد الفاتح ،دار
البشير ،ط ،2القاهرة2013 ،م ،ص .203-202
 -27بورصة :مدينة بآسيا الصغرى شهيرة بجودة هوائها
وجمال مناظرها الطبيعية ،وبها مياه شافية لكثير
من األمراض ،ويرحل إليها في الصيف كثير من
األغنياء لترويح النفوس وإراحة األبدان ،وقد ظلت
بورصة عاصمة الدولة العثمانية من عام 1327م
إلى عام 1361م؛ حيث انتقلت العاصمة إلى أدرنة
ثم إلى إستانبول عام 1453م انظر :محمد فريد:
المرجع السابق ،ص .119
 -28سينوب :هي مدينة حصينة في شمال األناضول
على البحر األسود بها ميناء متسع اتخذته الدولة
العثمانية ملجأ لسفنها الحربية ،وشهدت المدينة
حادثة ترجع إلى ما ارتكبته روسيا فيها وهي واقعة
تدمير األسطول العثماني عام 1853م قبل إعالن
الحرب على الدولة العثمانية المعروفة بحرب
القرم .انظر :نفسه ،ص .160
 -29قسطموني :هي مدينة في شمال األناضول على
بعد نحو  100كم عن البحر األسود .انظر :نفسه،
ص .139
 -30حسين خوجة :المصدر السابق ،ج ،1ص 363
 -31حاجي خليفة :المصدر السابق ،ص 181؛ سيد
محمد السيد تاريخ الدولة العثمانية ،ص.152
 -32شكيب أرسالن :تاريخ الدولة العثمانية ،تحقيق:
حسن س��وي��دان ،دار اب��ن كثير ،ط ،1بيروت،
2011م ،ص 78-77؛ اسمعيل سرهنك :المصدر
السابق ،ج ،1ص .35-31
 -33حاجي خليفة :المصدر السابق ،ص 189؛ اسمعيل
سرهنك :المصدر السابق ،ج ،1ص 38-35؛
إسماعيل أحمد ياغي :الدولة العثمانية في التاريخ

األفالق
والبغدان
في العصر
العثماني

اإلسالمي الحديث ،مكتبة العبيكان ،ط ،1الرياض،
1996م ،ص .47-46
 -34إسماعيل أحمد ياغي :المرجع السابق ،ص 47؛
حاجي خليفة :المصدر السابق ،ص .189
 -35نفس المصدر والصفحة
 -36إسماعيل أحمد ياغي :المرجع السابق ،ص 47؛
محمد فريد :المرجع السابق ،ص 57

كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص .204
 -54نفسه ،ص .205
 -55حسين خوجة :المصدر السابق ،ص .432
 -56كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص .205
 -57محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .205
 -58حسين خوجة :المصدر السابق ،ص 432؛ محمد
سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .205

 -37سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص -201
.202

 -59محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .205

 -38نفسه ،ص .202

 -60كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص 205

 -39محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص -203
204؛ عبد المنعم الهاشمي :المرجع السابق ،ص
.107

 -61بوخارست :تسمى في الكتب التركية (بكرش)وهي
بلدة جميلة جداً قديمة العهد ولم تشتهر إال بعد
المعاهدة التي ابرمت بين الدولة العثمانية وروسيا
عام 1812م ،وهي عاصمة رومانيا حالياً .انظر:
محمد فريد  :المرجع السابق ،ص 170

 -40سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص .202
 -41حسين خوجة :المصدر السابق ،ج ،1ص .431

مقـــاالت

 -42كريتوڨولوس :تاريخ السلطان محمد الفاتح ،ترجمة:
حاتم الطحاوي ،دار عين للدراسات والبحوث،
ط ،1القاهرة2015 ،م ،ص 204؛ سيد محمد
السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص .202
 -43محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .204

 -62محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص -205
206؛ حاجي خليفة :المصدر السابق ،ص .202
 -63حسين خوجة :المصدر السابق ،ص .433
 -64سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص 202؛
محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .206

 -44كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص .204

 -65نفس المرجع والصفحة.

 -45محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .204

 -66نفسه ،ص 207؛ أحمد ف��ؤاد متولي :المرجع
السابق ،ص .154

 -47محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .204

 -67سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص 202؛
محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .207

 -46كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص .204
 -48حسين خوجة :المصدر السابق ،ص .432

 -68سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص .206

 -49عبد المنعم الهاشمي :المرجع السابق ،ص 107؛
كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص .204

 -69محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .207

 -50حسين خوجة :المصدر السابق ،ص .432

 -70نفس المرجع والصفحة.

 -51محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص 204؛
كريتوڨولوس :المصدر السابق ،ص .204

 -71سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية ،ص .206

 -52نفس المصدر والصفحة.
 -53حسين خوجة :المصدر السابق ،ص 432؛

 -72محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص 208؛
سيد محمد السيد :المرجع السابق ،ص .206
 -73محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص .208
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 -74محمد سالم الرشيدي :المرجع السابق ،ص 210
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العامة لقصور الثقافة ،ط ،1القاهرة2011 ،م،
ص .190
 -211عبد الحكيم عبد الغني قاسم :العالقات الدولية
بني أوروب��ا والشرق (1919-1789م) ،مكتبة
مدبولي ،ط ،1القاهرة 2009م ،ص .244
 -212يلماز أوزتونا :المرجع السابق ،ج ،3ص .50-48
 -213نفسه ،ص .53-50
 -214عبد الحكيم عبد الغني قاسم :المرجع السابق ،ص
245؛ فشر :المجرع السابق ،ص .225
 -215يلماز أوزتونا :المرجع السابق ،ج ،3ص .108
 -216شكيب أرسالن :المرجع السابق ،ص .301
 -217إسماعيل أحمد ياغي :المرجع السابق ،ص -192
.193
 -218نفسه ،ص .195
 -219تشارلز بيالفيتش :بربارا بيالفيتش :المرجع
السابق ،ص .100

قائمة المصــادر والمراجع
أوال :المصادر:
■ ■إبراهيم أفندي بجوي :التاريخ السياسي والعسكري
للدولة العثمانية ،ترجمة :ناصر عبد الرحيم حسين،
المشروع القومي للترجمة ،ط ،1القاهرة2016 ،م

 -208نفسه ،ص 11؛ محمد أسامة زيد :المرجع السابق،
ج ،1ص 316؛ حسين لبيب :تاريخ المسألة
الشرقية ،مطبعة الهالل ،ط ،1القاهرة1921 ،ن
ص .65-64

■ ■إسماعيل سرهنك  :حقائق األخبار عن دول البحار،
المطبعة األميرية ،مصر المحروسة 1312 ،هـ،
ج.1

 -209يلماز أوزتونا :المرجع السابق ،ج ،3ص12؛
شكيب أرس�لان :المرجع السابق ،ص 284؛
كاميران عبد الصمد :كوردستان العثمانية في

■ ■حاجي خليفة :فذلكة أقوال األخيار في عالم التاريخ
واألخيار “ فذلكة التواريخ “ تاريخ ملوك آل عثمان،
ترجمة وتحقيق :سيد محمد السيد( ،د.ت) ،القاهرة.
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■ ■حسين خوجه :بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل
عثمان ،تحقيق :محمد أسامة زيد ،دار ابن رجب،
ط ،1القاهرة2014 ،م.
■ ■شمس الدين سامي :قاموس تركي ،إستانبول،
1317هـ.
■ ■ثانيا :المراجع العربية والمعربة:

■ ■حسين لبيب :تاريخ المسألة الشرقية ،مطبعة الهالل،
ط ،1القاهرة1921 ،م.
■ ■رأفت الشيخ وآخرون :إستراتيجية الدولة العثمانية
في منطقة الخليج العربي ( 1914 – 1869م ) ،
مركز الحضارة العربية  ،ط ، 1القاهرة 2014 ،م.

■ ■إبراهيم بك حليم :تاريخ الدولة العثمانية العلية،
مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط1988 ،1م.

■ ■سيد رضوان علي :السلطان محمد الفاتح (بطل الفتح
اإلسالمي في أوروبا الشرقية ،الدار السعودية للنشر
والتوزيع ،ط ،1جدة1982 ،م.

■ ■أحمد فؤاد متولي :تاريخ الدولة العثمانية (منذ نشأتها
حتى نهاية العصر الذهبي) ،دار إيتراك ،ط،1
القاهرة2005 ،م.

■ ■سيد محمد السيد :تاريخ الدولة العثمانية “ النشأة
واالزدهار “ ،مكتبة اآلداب للنشر ،ط ،1القاهرة،
2010م.

■ ■إسماعيل أحمد ياغي :الدولة العثمانية في التاريخ
اإلسالمي الحديث ،مكتبة العبيكان ،ط ،1الرياض،
1996م.

■ ■سيد محمد السيد :دراسات في التاريخ العثماني ،دار
الصحوة ،ط ،1القاهرة1996 ،م.
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■ ■أكمل الدين إحسان أوغلي :الدولة العثمانية تاريخ
وحضارة ،ترجمة :صالح سعداوي ،مكتبة الشروق
الدولية ،ط ،1القاهرة2011 ،م.
■ ■بول كولز :العثمانيون في أوروبا ،ترجمة :أحمد
عبد الرحمن عبد اهلل الشيخ ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،ط ، 1القاهرة 1993 ،م.
■ ■بول كولز :العثمانيون في أوروب��ا ،ترجمة :عبد
الرحمن عبد اهلل الشيخ ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،ط ،1القاهرة1993 ،م.

■ ■شكيب أرسالن :تاريخ الدولة العثمانية ،تحقيق :حسن
سويدان ،دار ابن كثير ،ط ،1بيروت2011 ،م.
■ ■عبد الحكيم عبد الغني قاسم :العالقات الدولية بني
أوروبا والشرق (1919-1789م) ،مكتبة مدبولي،
ط ،1القاهرة 2009م.
■ ■عبد العزيز الشناوي :الدولة العثمانية دولة إسالمية
مفتري عليها ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة،
1980م.
■ ■عبد المنعم الهاشمي :سيرة محمد الفاتح ،دار
اإليمان ،القاهرة (،د.ت).

■ ■تشارلزييالفيتش ،بربارا ييالفيتش :تفكيك أوروبا
العثمانية (إنشاء دول البلقان القومية) -1804
 ،1920ترجمة :عاصم الدسوقي ،دار العالم الثالث،
ط ،1القاهرة2007 ،م.

■ ■على حسون :العثمانيون والبلقان ،المكتب اإلسالمي
 ،ط ، 2بيروت 1986 ،م.

■ ■جاسم العدول :الدولة العثمانية إبان حكم السلطان
سليم األول (1520-1512م) ،دراسة دكتوراه غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة الموصل2004 ،م.

■ ■على محمد الصالبي :الدولة العثمانية “ عوامل
النهوض وأسباب السقوط ،دار ال��دع��وة ،ط،1
اإلسكندرية2008 ،م.

■ ■جالل يحي :تاريخ العالقات الدولية ،دار المعارف،
القاهرة( ،د.ت).

■ ■فريدون أمجان :سليمان القانوني سلطان البرين
والبحرين (حقائق في ضوء المصادر) ترجمة:
جمال فاروق ،أحمد كمال ،دار النيل ،ط ،1القاهرة،
2014م.

■ ■حسن أحمد حافظ :سلطنة الحريم في الدولة العثمانية
 ،دار اآلفاق العربية  ،ط ، 1القاهرة 2013 ،م.

■ ■عبد المنعم الهاشمي :سيرة محمد الفاتح ،دار
اإليمان ،القاهرة( ،د.ت).
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■ ■كاميران عبد الصمد :كوردستان العثمانية في
النصف األول من القرن التاسع عشر ،دار سبيريز
للنشر ،ط ،1العراق2002 ،م.
■ ■كريتوڨولوس :تاريخ السلطان محمد الفاتح ،ترجمة:
حاتم الطحاوي ،دار عين للدراسات والبحوث ،ط،1
القاهرة2015 ،م.
■ ■محمد جميل بيهم :فلسفة التاريخ العثماني ،كنوز
للنشر والتوزيع ،ط ، 1القاهرة 2014 ،م.
■ ■محمد سالم الرشيدي :السلطان محمد الفاتح ،دار
البشير ،ط ،2القاهرة2013 ،م.
■ ■محمد فريد :تاريخ الدولة العلية العثمانية ،تحقيق:
إحسان حقي ،دار النفائس ،ط ،1بيروت1981 ،م.
■ ■موستراس :المعجم الجغرافي لإلمبراطورية
العثمانية ،ترجمة :عصام الشحدات ،دار ابن حزم،
ط ،1بيروت2002 ،م.
■ ■موسى الحسيني :تاريخ النقود اإلسالمية ،دار
العلوم ،ط ،3بيروت1988،م.
■ ■نويل مالكوم :البوسنة ،ترجمة :عبد العزيز توفيق
جاويد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط،1
القاهرة1997 ،م.
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■ ■هـ .أ .فشر :تاريخ أوروب��ا في العصر الحديث
(1950-1789م) ترجمة :أحمد نجيب هاشم ،وديع
الشيخ ،دار المعارف ،القاهرة1953 ،م.
■ ■هشان كون :القومية معناها وتاريخها ،ترجمة :أمين
محمود الشريف ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط،1
القاهرة2011 ،م.
■ ■يلماز أوزت��ون��ا :موسوعة تاريخ اإلمبراطورية
العثمانية (السياسي والعسكري والحضاري)،
ترجمة :عدنان سلمان ،الدار العربية للموسوعات،
طأ ،بيروت2010 ،م.
ثالثا :المراجع االجنبية:
■ Shaw : History of the ottoman empire and
modern turkey, vol,1 (Cambridge University
press, London) , 1978.
■ V.J. parry: The Regions of BayezidII and
)selismc (1981-1520) , in M.A. cook (editor
, Ahistory , of the ottoman empire to 1370,
)(campridge , 1976

رابعا :المراجع التركية:
�■ EkremRasat: Osmanli muahedeleri ve kcpitu
�lasigonlari (1300 1920) , ve lozan muahede
)si, Turkey, matbaasi, (Istanbul, 1934
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معاشهم على الغارات يشنونها على الحجاز

أو ًلاَ :أ ْصلُ هم
الل وأب َنا ُء ُعمو َمت ُهم بنو ُسلَيْم
نح ُ
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در بنو ِه ِ
من منصور بن قيس عيالن بن ُمضر ،ومن
ْ
وربيعة
أكبر ق َبائلِهم َجشم واألث َبج وزغبة ور َياح ِ

وعدي والز َواودة((( ،لكنَّهم َي ْخ ُ
تلفون في َطبيع ِتهم
َ
َ
أع َظ ِم
دادهم ،ال ِذيَّن َكانوا من ْ
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ْ
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وأطراف العراق والشام ،وبلغ من شدة عوزهم
أنهم كانوا يهاجمون قوافل الحج وينهبونها ،حتى
ساءت سمعتهم وهبط قدرهم ،وأصبحوا كما
وصفهم ابن خلدون "خوال وأتباعا للدول وشرا
وبالء على الحضر((( ،ولم تستطع الدولة أن
تضع حدا لغاراتهم وتقي الناس شرهم.
لم يقف أمر هؤالء األعراب عند قطع الطرق

السابع ال ِمي َ
دي.
ال ِّ
َ ِ

وتهديد األمن ،بل تعدوا ذلك كله إلى االنضواء

الحجاز ف َنزل َبنو ُسلَي ْم ُ
رب من
تجمعوا في ِ
بالق ِ
ال َم ِدينة ال ُمنورة ،وأقام بنو ِهلاَ ل في جبل َغ َزوان

تحت راية كل ثائر يريد االستقالل بوالية أو
غير ذلك ،ولعل أخطر حركة من هذا القبيل هى

عند َ
الطائف((( ،وهم يدخلون فيمن يسميهم ابن

الحركة الدينية المعروفة بفتنة القرامطة فانضموا

خلدون بعرب الجيل الرابع أو العرب المستعجمة
ال ِذيَّن فقدوا ُخلق العرب األول ،وتقطعت وسائل

إليها منفعة للحصول على الغنائم واألسالب
وليس تدينا؛ ألنهم لم تهمهم مسألة العقيدة كثيرا،

االتصال بين اإلدارة المركزية سواء في المدينة

بل يكتفي الواحد منهم بالصالة ليكون مسلما

أو دمشق واألقاليم البعيدة عنها فاحتفظ بنو هالل
بأعرابيتهم ،وكانوا أهل شغب ،قليلاً ما يهدأون،

تقيا ،وبما أنهم أعراب بدو فلم يتمكن اإلسالم
من قلوبهم ،ولذلك عندما قامت حركة الردة

ويكرهون النظام أيا كان مصدره ،والسلب

بعضهم كانوا من بين المرتدين ،وحاربهم الخليفة

عندهم غنيمة مشروعة يقوم عليها مجتمعهم،

أبو بكر حتى تمكن من إرجاعهم إلى الطاعة
قهرا ،وبعضهم َت َرقب األمر يُؤخر ِرجلاً ويُقدم
ً

ومن ثم كانوا من خصوم الدولة األلداء يرهبونها
وترهبهم.

أخرى كما يقول ابن األثير((( ،وعندما انتصر

ل��م يعد لهم م��ن ال��ق��وة وال��ق��درة وسالمة

الفاطميون على القرامطة انفصل بنو هالل

العنصر ما يمكنهم من منافسة المتغلبين على

عنهم ،وانضموا إلى الفاطميين فنقلهم العزيز باهلل

الدولة العباسية من الفرس كالبويهيين والترك

الفاطمي 386-365هـ 996-975 /م إلى صعيد

والسالجقة وغيرهم ،ولهذا انسحبوا إلى وسط

مصر في الصحراء الشرقية ،واشترط عليهم

شبه الجزيرة وهناك عاشوا على أطراف مناطق

عدم عبور النيل إلى الضفة األخرى ،وكان هدفه

الحضر واالستقرار دون أن يؤذن لهم في دخولها

من ذلك الحيلولة بينهم وبين االنضمام إلى أعداء

وسكناها ،وقست عليهم الدول فانحصروا في

الفاطميين في المغرب ،وفي الصعيد لحق بالناس

صحرائهم؛ حيث اشتد بهم الفقر ،واعتمدوا في

منهم أذى شدي ًدا((( ،ووقعت الحروب بينهم ،وعم
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أَ ْث ُر
اله ْج َر ِات
ِ
ال َع َرب َّي ِة
على َش َمال
َأف ِري ِق َّيا
في ال َع ْص ِر
ال َو ِسيط

ضررهم وأحرق البالد والعباد شررهم كما يقول

َس ِنية وعطايا كثيرة وإصالح ذات البين بينهم

وأصبحوا مشكلة كبيرة للدولة

وتسوية خالفاتهم و َتح ّمل ما عليهم من ديات

الفاطمية؛ ألنهم كرهوا الطاعة والنظام واعتبروه

بعيرا
بعضهم لبعض( ،((1ثم أعطى عامتهم
ً

قيدا على حريتهم فهم دائما في صراع مع الدولة

ودينارا لكل منهم ،وسمح لهم بعبور النيل إلى
ً

متمردين عليها.

الضفة الغربية ،دون أن يوصيهم بشيء ،لعلمه
أنهم ال يحتاجون لتوصية(ُ ((1
وذ ِكر أن اليازوري

ابن خلدون

(((

ثانيا :انتقالهم إلى شمال أفريقيا
اريخيِّة َّ
أن دخول
تكاد تُ ْج ُ
مع ال َم َ
صادر ال َت ِ
الهلاَ ليِّة إلى َشمال أفريقيا هو ُعقوبة من الخليفة
ِ
مي ال ُم ْس َتنصر باهلل 487-427هـ-1036 /
ال َف ِ
اط ِّ
1094م لألمير الزيري ال ُمعز بن باديس

(((

453-406هـ 1061-1015 /م نائب الفاطميين
على شمال أفريقيا الذي أعلن استقالله ورفضه
للمذهب الشيعي وقطع الخطبة للخليفة الفاطمي

مقـــاالت

وأح��رق بنوده الخضراء ،واضطهد الشيعة،
وعاد إلى المذهب السني ،وأعلن طاعته للخليفة
العباسي

(((1

وكانت الدولة الفاطمية عاجزة عن

االنتقام ،وهنا خطرت ببال الوزير الفاطمي
أبي محمد الحسن بن علي اليازوري

(((1

فكرة

أع َط ُ
يتكم المغرب و ُم ْل ِك ال ُم ِعز بن
قال لهم" :قد ْ
الص ْن َهاجي ال َعب ُد اآلبق فال ْتف َتقرون" ثم
بُلُ ِّكين ِ

رسلنا إليكم ِخيولاً ،
كتب إلى ال ُم ِعز " :أما بعد فقد أَ َ
ض َّى اهلل أ ْم ًرا
وح َملنا عليها ِر َج��الاً ُفحولاً لَِي ْق ِ
َ

ان َم ْف ُعولاً "
َك َ

 ،ويذكر مارسية
وثائق بتولي ِة ال ُمدن ُ
بأسماء شيوخ القبائل،
والقرى َ
(((1

(((1

أعطوا
أنهم ْ

وهى إجراءات تقليديِّة َعامة ،أما األعراب من
جانبهم فقد رحبوا بفكرة المسير إلى المغرب
لتحقيق مصالحهم الخاصة طلبًا للمغنم وليس ُحبًا
في الفاطميين ْ
ومذهب َهم.
وصلت ال َم ُ
ْ
األعراب
وجة األولى من هؤالء َ
إلى َب ْر َقة سنة 443هـ1051/م ،وتراوح عددها

إقطاعهم شمال أفريقيا ودفعهم إلى محاربة بني

خمسين ً
ألفا برجالهم ونسائهم وأطفالهم(،((1
ْ
واقترعوا على البالد فنزلت بنو ُسلَيْم في برقة

ْ
إن تمكنوا من القضاء على بني زيري كان ذلك

و ُم ِحيطها في حين انطلق بنو ِهالل إلى طرابلس

خيرا للدولة الفاطمية لتأديب المارقين ،الثاني:
ً

وإفريقيِّة ،واستقروا دون ْ
أن َيجدوا مقاو َمة من
ص َر ْ
أن يلحقوا
السكان،
وأرسلوا إلى بقي ِتهم في ِم ْ
َ

زيري ،وتحقيق هدفين في الوقت نفسه ،األول:

ْ
إن قضى بنو زيري على هؤالء األعراب كان
خالصا منهم دون أن تخسر الدولة شي ًئا(،((1
ً
واقتنع الخليفة المستنصر باهلل بهذا الرأي إذ كان

بهم ،وتولى ِقياد ِتهم في هذه المرحل ِة مؤنس بن
اعا
يحيي الرياحي شيخ بني رياح ،وكان ُش َج ً

يتحرق شوقا لالنتقام من بني زيري ،ففوض

غامرا له نُفوذ َكبير على قومه( ،((1فقربه ال ُم ِعز
ُم ً

وزيره اليازوري الذي كان على خالف شخصي

َ
وفاوضه في
وزوجه إحدى ب َناته
ابن باديس منه َّ

مع المعز في اإلشراف والتحضير لنقلهم إلى
شمال أفريقيا ،فقام الوزير بالتودد إليهم ِب ُخلَ ِع

استدعاء قو ِمه ليستعين بهم على بني ع ِمه من
(((1
دول عن َذلك
بني َح َّماد  ،فنصحه مؤنس بال ُع ِ
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اعهم على َكلم ِة ،أو ان ِقيادهم إلى طاع ِة،
اجت َم ِ
لعدم ْ

َبد ًوا وظلوا َكذلك لم يُغيروا َطبعهم ال َبدَوي؛ َّ
ألن
ُطول إقامتهم في ال َب َوا ِدي ،وقوة الدول عليهم

يسع يحيى إال جلبهم إلى بالد
بحسده لقومه ،فلم َ
َ
عواقب
المغرب( ،((2وهنا يتسائل مارسيه( ((2عن
ِ
ياسة التي انتهجها ُح َكام المغرب كيف لم
هذه ِ
الس َ

ضري جعلهم
اق َح
وإخراجها إياهم ،من كل ِن َط ِ
ِ
ويتصرفون َجماعيا،
احا ،فهم يتحركون
َّ
أقح ً
بد ًوا َ

استقدامهم
وعلل
امتناعه عن ْ
َ
لكنه ألح عليه َ

ذر ،ويقولَ :ن ُ
حن
َي َتبيَّنوا َخ َطرها و َي ُ
لتمس لهم ال ُع َ
يقي لألحداث التي
أنفسنا ال َن ِعرف ال َمرمي َ
َ
الح ِق ِّ

نُشاهدها اآلن ،واستحالة معرفة التاريخ الذي

يحدث أمامناَ ،يعرض علينا التسامح تجاه هؤالء
التوازن
إلحداث
تصرفهم يعود
ِ
الحكام ،وإن كان َ
ِ
والظروف المحيطة بهم،
الالت البربري ِة
الس ِ
ُ
بين ُ
وال َو ْهم الذي أصابهم باعتبار َّ
العرب أصبحوا
أن
َ
بالنسب ِة لهم َم ً
ار ِد
رضا ال غنَّى عنه .فكانوا كال َم ِ
الذي َّ
فك ِع َقالَ ُه؛ ُ
َّ
اريخ في
حيث غي ُ
َّروا َو ْج َه الت ِ
المشاريع البربريَّ ِة التي
ال َمنطق ِةَ ،وأَ ْر َب ُكوا ُك َّل
ِ
ْ
السياسيَّ ِة؛ لذلك
حاولت ِ
صناع َة ً
دورا في الحيا ِة ِّ

ْ
واختلطت أحداثُه التَّاريخيَّ ِة
دويًا،
َ
كان ُوصولُهم ُم ِّ
ُ
اله ْج َر َة لم ْ
واضحا َّ
تكن
باألسطور ِة ،وبدا
ً
أن هذه ِ
ؤق ً
ُم َّ
مصر ليعو ُدوا إليها
يخرجوا من
تة ،وأنَّهم لم
ُ
َ
لكن ال ُم َّ
مر ًة أُخرىَّ ،
أكبر َم َد ٍد
َّ
ؤك َد أنَّهم كانوا َ
َ
وصل شمال أفريقيا بعد
ِعر ِق ٍّي ِم ْن ِج ْذ ٍر واح ٍد

اإلسالمي.
الفتح
ِّ
يس ُ
ترسل ابن َخ ْل ُدون
ْ

(((2

يل ما أنزله
في ِ
تفاص ِ

الهالليون َ
بشمال أفريقيا من دمار وخراب ،والحق
َّ
أن بني ِهلاَ ل َهؤالء يختلفون ُك َل االختالف عمن

رئيس القبيل ِة وال يعرفون رئيسا غيره،
ُطيعون
وي ِ
َ
ران َّ
هب،
وال َي َ
إال َمجالاً لل َغار ِة وال َن ِ
رون في ال ُع ْم ِ
فهم يُ ِغيرون على المزارع والمنشآت دون ْ
أن
فسادا
َيتنبهوا إلى أهميتها وقيمتها و َيعيثون فيها َ
حاجتهم إليه ل َنصبه
فالح ُ
جر َمثلاً إنَّما َ
َج ْهلاً منهمَ ،
ُخربون المباني الجميلة لذلك،
أثافي ال ِقدر في َّ
َ
حاجتهم إليه ليُ َع ِمدوا به ِخيا َمهم وإي َقا ِد
والخ ُ
شب َ
النَّار ،فيقتلعون األبواب واألسقف لذلك ،ويطلقون
ُقط َعانهم في المزارع ُ
فكير
تأكل
الت ُد َ
الحاص ِ
ِ
ون َت ٍ
ِ
ْ
السكان ،وغير ذلك ْ
لكن
فضلاً عن إساء ِة ُمعاملة ُ
َك ْ
للهالليِّة
انت تلك الحلقات هى المرحلة األولى ِ
بين َحضارة
في َشمال أفريقيا مما يوضح الفرق َ
الح ْ
وحضارة ال َبدو(((2؛ أي َّ
سبب ُدخولهم
أن َ
ضر َ
َ
دم ال َتب ِعيِّة وال َوال ِء.
َشمال أفريقيا َك َ
ان االنتقام ل َع ِ
اب ْ
عن عقل ال ُمعز بن باديس الذي
هذا كلُه َغ َ
بالهلاَ ليِّة على بعض
يس ِ
تصور أنَّه ْ
َ
تطيع االستعان ِة ِ

تطيع اتخاذهم
يس ِ
اجة ،وأنَّه ْ
ص ْن َه َ
ُخصومه من َ
ُجن ًدا يستغني بهم عن ُ
الك َتاميين وغيرهم ،ولهذا
رحب بمؤنس الرياحي ودعاه إلى ُ
الوفو ِد عليه
الر ْم َ
ضا ِء
فكان في ذلك كال ُم
ب َقو ِمه
َ
ستجير من َ
ِ

عرفناه من العرب ُ
األ َو ْل الذين قاموا بالفتوحات
اإلسالميِّة المجيدة؛ ألن بني ِهلاَ ل لم يكونوا َجيشا
هدف ِ
َ
ديني أو قومي معنوي واضح،
نظاميا ذا ِ

الخروج بقومه من البالد ،لكن الوقت كان قد

كما رأينا في الفتوحات اإلسالميِّة ،وإ ْن َما كانوا

فات.
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الهلاَ ليِّة من
ار( ،((2لكنِّه ِح َ
ين َر َ
أى ما َفعلَه ِ
بالنِّ ِ
خريب َق َبض على مؤنس وطلب منه
دمير و َت
ٍ
َت ٍ

أَ ْث ُر
اله ْج َر ِات
ِ
ال َع َرب َّي ِة
على َش َمال
َأف ِري ِق َّيا
في ال َع ْص ِر
ال َو ِسيط

َموقِ ُ
عة َح ْي َدران 443هـ1051/م
اس َتنج َد ال ُم ِعز بابن عمه حماد صاحب القلعة
ْ
رغم ما بينهما ،فأمده بألف فارس ،ومثلها من
زناتة( ((2وجمع هو جنده وانضم إليه أعقاب
العرب البلديين وهم عرب الفتح ُ
األ ْول ،لكنهم
تخلوا عنه وانضموا إلى الهاللية أثناء المعركة

واله َ
ضاب قد َهجروا لُ َغتهم
رب في ُ
الس ِ
بال َع ِ
هول ِ
غيير
وعاداتهم َتدريِّجيًاْ ،
واس َتعربوا مما َّأدى إلى َت ِ

وزيع األج َناس في ش َمال أفريقيا،
َج َ
وه ِّ
ري في َت ِ
فقد استقر بنو ُسلَيْم في برقة وطرابلس واندمجوا
مع األهالي في هذه البالد في المعاملة والتجارة
والمصاهرة حتى َّ
أن العديد من قبائل هذه المنطقة

عصبية ،مما أدى إلى هزيمته وتفرق جيشه وفر

تجري في عروقهم الدماء العربية والبربرية؛

إلى القيروان وتحصن بها وقام الهاللية بحصاره

ومثال ذلك القبائل التي تنتمي إلى أبي الليل من
بني سليم َف َج ُد هذه القبائل أبو الليل تزوج من

الهاللية القيروان وفعلوا بها مثلما فعلوه بغيرها
فعم الخراب البالد( ،((2وتُ ْعد هذه ِن َها َية بني زيري

زناتة واستقر هو وأبناؤه في برقة.

فيها ،وبعد فترة خرج منها إلى المهدية ،ودخل

لعروبة
كما أَ ْد َّى الهاللية كذلك خدمة كبرى ُ

مقـــاالت

البالد إلى إقطاعيِّات
في إفريقيِّة إذ انقسمت ِ
وض ْ
ص ِغيرة َ
اعت وحدَتها.
َ

التي كانت تحاول السيادة على بالد المغرب

أفريقيا
ال
ثال ًثاَ :أث ْر ُهم على َش َم ِ
ِّ

بالقوة والعنف ،فقد انتشروا في كل ناحية في

َ
اعي
األث ُر ْ
االجت َِم ُّ

البالد الممتدة إلى أح��واز المغرب األقصى،

أفريقيا ،فقد أضعفت جموعهم قوة القبائل الزناتية

وسكنوا السهول والجبال والسواحل وصاهروا

مال أفريقيِّا َخ َ
مي َ
الل
إ َذا َك َ
ان ال َف ْت ُح ْ
لش ِ
اإلسلاَ ُّ
الميالدي قد َح َولَه
ابع
ِّ
القرن األ َو ِل الهجري َ
ِ
الس ِ
فإن ُد َ
إلى بل ِد ُم ْس ِلمَّ ،
الهالليِّة إليه قد َح َولَه
خول ِ
إلى بل ِد َع ِ
ُ
فأصبحت ُ
ْ
والثقافة العربيَّة
اللغة
ربي،
��ل ُمدنه ُ
وق��راهَ ،فيذكر ابن
هى السائدة في ُك ِ
(((2
ْ
هالن من بربر
َخل ُدون  ،وهو يتكلم عن بني َك ِ
هوارة البرانس أنَّهم كانوا ْ
يظعنون على عهده مع
َّ
ِ
يتشبهون
صاروا
بني ُسلَيْم
َ
بأرض ال ِتلول ،وأنَّهم َ
ِ
بهم في اللغ ِة
اإلبل
ِّ
وسك َنى ِ
والزي ُ
يام و َك ْسب ِ
الخ ِ
روب وإيِّالف الرحلتين في الشتاء
وممارسة ُ
الح ِ
والصيف قد نسوا رطانة البربر واستبدلوها
صاحة العرب فال يكا ُد يُ َفرق بينهم.
ب َف َ

حياة غير مألوف فيها ،ورفعوا عدد البدو بنسب

اخ َت ُ
أن ال َب ْر َبر ال ِذيِّن ْ
��ن َذل��ك َن��رى َّ
ِم ْ
لطوا

من المستحيل تحديدها؛ فأصبحت العروبة أغلب

الناس فكان عملهم هذا إكماال لتعريب شمال
أفريقيا ،وتحول بفضلهم إلى بالد إسالمية عربية
خالصة فتكلم أهلها العربية ،وخفت حدة اللهجات
المحلية في القرى والمدن المختلفة؛ لمجاورتهم
لهؤالء األع��راب وعالقتهم بهم ،فلوالهم لما
صار شمال أفريقيا عربا على الصورة التي
نراها اآلن ،فإذا كنا نفخر اليوم بالمغرب العربي
فإن الفضل في ذلك يعود إلى أولئك البدو الذين
غيروا التكوين البشري لشمال أفريقيا ،وجددوا
كلية ظروف الحياة الخاصة بها ،وأدخلوا أسلوب

عليهم من البربرية بعد أن اختلطوا بالبربر
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فأصبحت البالد من أكبر بالد العروبة وأعمقها

القيروان ،وتخلو صبره كلها ،فارتج البلد لذلك،

إسالما(.((2
ْ

وعظم الخطب واشتد الكرب ،ومد العبيد من
رج��ال صنهاجة أيديهم إلى خشب الحوانيت

َ
األث ُر ْ
ادي
االقت َِص ُّ
المؤرخون على ال ُم َبال ِغة في
مع
َ
ُج ُ
ي َكاد ي ْ
الهلاَ ليِّة بشمال
ار الذي َ
ألح َقه ِ
تصوير َمدى الد َم ِ
أفريقيا ،بل وأرجعوا سبب كل ْ
أو كارث ٍة
أز َم ٍة ْ
َّاسة العرب عامة منذ
حلَّت به إلى س��و ِء سي َ

وسقائفها واقتلعوها ،وخربت العمارة العظيمة في
ساعة واحدة ،فهذا يوضح بجالء أن الصنهاجيين
وعساكر المعز قاموا بعملية تخريب واسعة،
وليس الهاللية وحدهم على األقل لذلك فاتهامهم
وحدهم بتخريب شمال أفريقيا فيه مبالغة.

َمراحل الفتح األولى ،وبالغ بعض المستشرقين
في ذلك وألصقوا بالعرب كل نقيصة وكل حدث

يبدو أن مظاهر التخريب والدمار الذي نتج

سيء مر بشمال أفريقيا حتى ولو كان حدث قبل

عن دخول الهاللية إلى شمال أفريقيا ،كان في

مجيئهم بقرون فمثال؛ أرجع بروفنسال ما قامت

الفترة األول��ى بعد دخولهم ،ولكن بعد مرور

به الكاهنة حوالي سنة 75هـ من تخريب لشمال

قرن تقريبًا على ذلك أقام هؤالء األعراب البدو

أفريقيا أثناء الفتح اإلسالمي إلى العرب ،وأنهم

عالقات تعاون وحسن جوار مع سكان شمال

هم الذين نسبوا إلى بطلة األوراس هذه الجريمة
التي البد أن نضيفها إلى حسابهم دون أدنى ظل
من الشك أو التردد(.((2

بتموين أهلها وكانت إبلهم تجلب لها القمح
والعسل والزبد مما أدى إلى تقدم الصناعة لدرجة

ال شك أن تحميل الهاللية كامل المسئولية
عن هذا التخريب فيه مبالغة كبيرة ،ال ننكر أنهم
ألحقوا الكثير من الدمار والخراب لشمال أفريقيا،
لكن المسئولية تقع أيضا على عاتق أصحاب
السلطة الذين استعانوا بهم ضد بعضهم البعض
بدال من أن يحسنوا التعاون معهم.
وكما أن هناك أدلة على تدمير البدو الهاللية
لشمال أفريقيا ،هناك أيضا بعض األدلة على
اإلغراق في المبالغة التي ذكرناهاْ ،إذ َّ
أن المعز
ابن باديس قد تسبب أيضا فيما حدث لبالده من
تخريب ،يبدو ذلك بجالء في حديث ابن عذاري
ُ
اس
يروان " :أمر
ار ال َق َ
عن ِح َ
السلطان كاف َة النَّ ِ
صِ

(((3

بانتهاب المزروعات المحيطة بالقيروان وغيرها
من المدن ،كما أ َمر ْ
صبْره إلى
بأن ينتقل أهل َ
آفاق الثقافة والتراث

أفريقيا على سبيل المثال مدينة تونس قام البدو
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أن الحلوى التي كانت تصنع فيها كانت من أجود
األنواع ،كذلك مدينة قسطنطينة التي تحدت كل
عدوان على ربوتها ،وعقدت مع البدو األعراب
اتفاقيات مفيدة وروابط نافعة للطرفين فيما يخص
زراعة األرض وحفظ المحاصيل ،بذلك وبعد
مرور قرن تقريبًا من ظهور بني هالل أصبح
التعاون بين البدو وأهل البالد هو تعويض طبيعي
لخصومتهم الفطرية وقد كان استدراكا لألذى
الذي سببه دخولهم أفريقيا.
خدمة أخرى قدمها البدو مقابل تعويض أال
وهى السهر على أمن المسافرين ،وكان وجودهم
في هذه المنطقة هو سبب هذه الحاجة فبدون
إشراف البدو على حركة التنقل من منطقة إلى

أَ ْث ُر
اله ْج َر ِات
ِ
ال َع َرب َّي ِة
على َش َمال
َأف ِري ِق َّيا
في ال َع ْص ِر
ال َو ِسيط

أخرى كان االنتقال من مكان إلى آخر مهمة

وصفها عبد المؤمن بن علي بقوله :لم يسر

خطيرة(.((3

الموحدون إال بين إبل راتعة وسائمة وأبقار

دورا إيجابيًا في تطور التجارة
كما لعبوا ً

وأغنام لم تحط بها األبصار(.((3

في شمال أفريقيا إلى حد ما تمثل في تحويل

َ
الس َّي ِ
األث ُر ِ
اس ُّي

مع دول حوض البحر المتوسط ،مما أدى إلى

َ
ام من ال ُم ِعز
اط َ
َن َجح ال َف ِ
ميون في االنتق ِ
بن باديس ،ال��ذي ُ
طر إل��ى العودة للوالء
اض َ

طرق التجارة إلى البحر ،وقيام تبادل تجاري
زيادة أهمية المدن الساحلية ووفرة مواردها مثل
تونس وبجاية وغيرها ،وبذلك كان تطور التجارة
البحرية نتيجة غير مباشرة لدخول الهاللية إلى
شمال أفريقيا ،إذ كان شمال أفريقيا يمثل المنافذ
الشمالية للطرق الصحراوية؛ حيث يتوافد الذهب
وعبيد السودان ولم تكن الخالفة العباسية وحدها
هي المسيطرة على هذه المنطقة وإنما كانت
الدولة الحمادية في الجزائر وبعض التجار الذين

مقـــاالت

أعلن ابن حوقل عن وجودهم عام 340هـ(.((3
كما يرجع إليهم الفضل في االتصال السهل
والمستمر بين بالد الساحل والصحراء؛ ألن
التنقالت المستمرة للبدو خلقت اتصاالت وسهلت

للفاطميين ،وبخاصة بعد مقتل اليازوري عدوه،
عام 452هـ ،وأرسل المعز وابنه من بعده الهدايا
للقصر الفاطمي ،واستعملت السكة الفاطمية منذ
سنة 454ه��ـ ،وتم تبادل الهدايا بين المهدية
والقاهرة كدليل على الطاعة والتبعية.
تراوحت عالقة الهاللية ودول شمال أفريقيا
بين التقريب أو اإلبعاد حسب مصالحها ،وفي
الوقت نفسه تذبذبت عالقة البدو بهذه الدول بين
المعاونة أو المعارضة حسب مصالحهم ً
أيضا،
لذلك اضطربت عالقة هذه ال��دول بالبدو فإذا
كانت الحاجة إليهم قربوا رؤساءهم بالمصاهرة
والمجالسة وإقطاعهم األراضي ،وإذا استغنوا

تبادل المواد الغذائية وغيرها بين مدن الساحل

عنهم حاولوا قهرهم وتجريدهم من امتيازاتهم،

الذي ينقلونه من الشمال وفي أس��واق الشمال

من ذلك أراد بنو حماد االستعانة بالبدو هؤالء
َّ
ضد
فروضوهم واستغلُّـوهم ف��ي ُحروبهم

والصحراء ،فكانوا يمدون سكان الواحات بالقمح
يبيعون البلح وإنتاج قطعان سكان الجنوب(.((3
حقق األعراب ثروات اقتصادية كبيرة في
شمال أفريقيا ،وفوض إليهم والة األمور أمر
تحصيل الضرائب من السكان مقابل إعفاء
أراضيهم من الضريبة وال شك اختيارهم للقيام
بذلك يرجع إلى قوتهم ومهابتهم( ،((3ويدل على
ذلك الغنائم التي غنمها الموحدون منهم بعد
هزيمتهم في سطيف عام 548ه���ـ1153/م إذ

َّ
وض��د زناتة
أبنا ِء ُعمومتهم من بني زي��ري،
وال ُمرابطين أيضا ،واستخدموا معهم السياس َة
ُ
فريق ،فمالئوا
الوحيد َة النَّاجح َة؛ وهي سياسة التَّ ِ
ُ
َ
بعض بُطونهم
بعضهم علي ٍ
بعض ،وارتبطوا مع ِ
ً
رتزقة
بحلف مثل اإلثبج ،ورأوا فيهم ُجنو ًدا ُم
ِ
فريق ِمن
فقط ،فكان ُك ٌّل منهم يس َعي لِ ُمحالف ِة
ٍ
العرب ل ُمساعد ِت ِه في تنفي ِذ مآرب ِه َّ
ضد اآلخرين،
ِ
وهذا ما َي ُ
وك
طلق عليه علما ُء
بالسلُ ِ
االجتماع ُّ
ِ
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االنشطار
االنقسامي للقبيل ِة الواحد ِة بين نزعتي
ِّ
ِ
ُ
ُطون الصنهاجيَّ ِة
مما
واالنصهارَّ ،
ينطبق علي الب ِ
ِ
لكن ًّ
ْ
الظ ُر َ
ُطون العربيَّ ِةَّ ،
العرب،
خدمت
وف
ِ
والب ِ
ْ
السياسي و ُمضاعف ِة
نمو َو ْع ِي ِه ْم
ِّ
وق��ادت إلى ِ
ُقدرا ِت ِه ْم االقتصاديَّ ِة
الفت(.((3
بشكل ٍ
ٍ
ًإذا لم ْ
نوعا
يكن َوال ُء
حماد ً
األعراب لبني َّ
ِ
ُ
دفاعا
من الوفا ِء كما يزع ُم
البعض ،لكنَّه كان ً
مكاسبهم السياسيَّ ِة واالقتصاديَّ ِة واالجتماعيَّ ِة
عن
ِ
سيطروا علي
التي تمتَّ ُعوا بها في المنطق ِة ،فقد
ُ

ُ
الحواض َر،
وتركوا لبني زيري
ضواحي إفريقيَّ َة
ِ
ِ
وال أد َ
َل علي ذلك من أنَّهم كانوا ُ
صَ
ف
يأخذون ِن ْ
لألراضي
نظير ِحماي ِت ِه ْم
غلَّ ِة مملك ِة بني حماد
ِ
َ
فإن ُد َ
ِّ
الزراعيَّ ِة ،ومن ثم َّ
مثل
ص ٍر ٍّ
خول ُع ْن ُ
قوي ِ
َ
سوف يقضي
وحدين في ال ُمعادل ِة السياسيَّ ِة
ال ُم ِّ
كاس ِبهم ويُقيِّ ُد ُحريَّ َتهم ،فالعرب كما قيل
على َم ِ
عنهم ”:أولاً
وأخيرا ال تنقا ُد لقائ ٍد وال ُ
تلين في ي ِد
ً
ً
عما
قاهر ،ذهابًا بنفوسها،
وطاعة ألنفتها وإباية َّ
ٍ
ُّ
تظنه أنَّه يضع من شرفها ”.

إلى ابنه محمد سنة 551هـ؛ وذلك ألن االتفاق
كان يقضي بأن يتولى عمر الهنتاتي الخالفة
بعد عبد المؤمن ،فلما أنجب عبد المؤمن أبناء
ُكثر أراد أن يورث ابنه الخالفة فأحضر أمراء
الهاللية وأحسن إليهم بالهبات والعطايا ،وأوحى
إليهم عن طريق بعض رجاله أن يطلبوا منه أن
يجعل األمر من بعده لولده ،وفعلاً طلبوا منه
ذلك ،وهو يمتنع إكرا ًما لعمر فلما أدرك عمر
حيلته وخاف على حياته ،خلع نفسه من والية
العهد وتمت البيعة لمحمد بن عبد المؤمن

(((3

،

وبعد ذلك شاركوا في الصراع على السلطة
بين العادل ت 624هـ1226/م وأخيه المأمون
629هـ1231/م؛ حيث كان ذلك أول مرة يشارك
فيها هؤالء األعراب في الصراع علي السلطة إال
أنهم بعد ذلك شاركوا بصورة مستمرة ومطردة
السيَّاسيَّة(.((3
وقاموا بدور مهم في جميع األحداث ِ
وف��ي شمال أفريقيا ك��ان��وا يشاركون في

الهلاَ ليِّة في شمال أفريقيا في
كان ُ
وج��ود ِ
القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميالدي

ك��ان يستعين بهم ضد خصمه ،كما شاركوا

فاتحة لتاريخ الدول المغربية الكبرى مثل دولتي

في المؤامرات التي كانت تحدث للوصول إلى

المرابطين والموحدين ،وبذلك انتقل مركز الثقل

الحكم ،وهذا بدون شك من أخطر ما لحق بالبالد

في شمال أفريقيا من الشرق إلى الغرب ،وإعطاء

جراء الهاللية ،فإذا كانت األزمات الوراثية هى

القيادة للمغرب األقصى ال��ذي أصبح الجبهة

المنازعات بين الدول والقبائل؛ ألن كل خصم

مرض فطري لإلمبراطورية اإلسالمية في شمال

األولى للجهاد دفاعا عن اإلسالم في األندلس(.((3

أفريقيا فوجود البدو فيها يسهلها ويجعلها تتفاقم

دورا مه ًما في المنازعات بين أمراء
كما لعبوا ً

والمطالب بالعرش الذي يعيش في معسكر البدو

السلطة في عهد الموحدين إذ استعان الخليفة عبد

يجد لديهم المناصرين له؛ ألنه في حالة نجاحه

المؤمن بن علي بزعماء بني هالل في نقل والية

سيعترف بفضلهم ويمنحهم االمتيازات الكبيرة،

العهد من عمر الهنتاتي -أحد كبار الموحدين-

وبذلك تدخل البدو في تقلبات األسر الحاكمة(.((4
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أَ ْث ُر
اله ْج َر ِات
ِ
ال َع َرب َّي ِة
على َش َمال
َأف ِري ِق َّيا
في ال َع ْص ِر
ال َو ِسيط

َ
ري
الع ْس َك ُّ
األث ُر َ
نتج عن انحسار ال��دول��ة الصنهاجية إلى
الشمال بسبب دخول بني هالل شمال أفريقيا
عناية الصنهاجيين بشؤون البحر مما أدى إلى
صراعهم مع النورمان ،فأسس تميم بن المعز
أسطولاً ضخ ًما بدار الصناعة بالمهدية ،وقام هو
وابنه يحيى بالغارات البحرية المتواصلة على
صقلية والسواحل اإليطالية عامة ،وقيام كثير من
رجال البحر المسلمين القيام بأعمال القرصنة،
أثرا في قيام النورمان بتوجيه
وكان لهذه الغارات ً
هجماتهم على المهدية واستيالئهم عليها وعلى
بعض المدن الساحلية في أفريقيا

(((4

واستمر

احتاللهم لها مدة اثنتي عشرة سنة حتى أجالهم
عنها عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين عام

مقـــاالت

554هـ1149/م.
كما قدم بنو هالل المساعدة العسكرية لدولة بني
زيري عندما هاجم النورمان الساحل األفريقي،
ففي سنة 516هـ جمع روجار أسطوله المكون
من خمسة وعشرين سفينة وهاجم ساحل دولة
بني زيري ،فاستعد الحسن بن على بن تميم لذلك

َ
��و ًة ُم َّ
نظ ً
مة قادر ًة
َّ
��راب ُق َّ
م��ر ٍة يج ُد َه��ؤال ِء األ ْع ِ
حاو ُل ْ
بقدر ِمن
أن َتتعا َم َل معهم ٍ
قهر ِه ْم؛ تُ ِ
علي ِ
الدبلوماسيَّ ِة حي ًنا ُ
ُّ
خرى ،كان َر ُّد
والق ّو ِة أحيا ًنا أُ َ

مثل ُّ
األعراب ُم ً
رتبكا َ
ْ
أحاطت
وف التي
فعل
الظ ُر ِ
ِ
ِ

وح ُدون االستفاد َة من
بهم من قبل ،قرر ال ُم ِّ
لألعراب التي يُم ِك ُن ْ
أن تُمثِّ َل
القدرات القتاليَّ ِة
ِ
ِ
ُ
حفظ
للبربر،
فصيلاً ُموازيًا
قادرا علي ِ
يكون ً
ِ

التَّ ُ
للدول ِة؛ لذلك جاءت دَع َو ُ
اخلي َّ
واز ِن َّ
ات
الد ِّ
المغرب األقصى؛
بالهجر ِة إلى
ين لهم
وح ُد َ
ال ُم ِّ
َ
ِ
ُ
ضمن
س،
َ
ِ
واالشتراك في جها ِد النَّ َ
صارى باألندل ِ
اسي ِة قادر ِة
ُخ َّط ٍة طموحةٍَ ،ت ْن ُم عن عقلي ِة ِس َي ِ
رات
بر ِ
وح ُدون ال ُم ِّ
على االحتوا ِء ،ولم يُ ْع َد ْم ال ُم ِّ
َّ
بكاف ِة الوسا ِئ ِل
لهجر ِت ِه ْم ،فحاولُوا استمالََتهم
واصطناعهم واالستقوا َء بهم
قر َب منهم،
والتَّ ُّ
َ

حاربين َّ
أكفا ٍءَ ،و َبدَا
من النَّاحي ِة العسكريَّ ِة ك ُم
َ
روبي إلى
ً
واضحا رغب ُت ُه ْم في ُد ِ
نصر ُع ٍّ
خول ُع ٍ
الدول ِة البربريَّ ِةِّ ،
نسيج َّ
وحدين
بادعا ِء ُزعما ِء ال ُم ِّ
ِ
للعرب.
انتسا َبهم
ِ
يقول ابن األ ِثير

(((4

إن َ
َّ
الخليفة عبد المؤمن

ابن علي لما استرد المهدية من النورمان جمع

واستعان بالبدو من بني هالل الذين انتصروا

أمراء البدو من بني رياح وغيرهم ،وبين لهم َّ
أن

على هذا األسطول وقضوا عليه ورفضوا منحهم

المشركين قد استفحل أمرهم في األندلسَّ ،
وأن

األمان وقتلوهم عن آخرهم(.((4

العرب هم ُّ
القوي لهمَّ ،
وأن بهم فتحت البالد
الند
ُّ

وح ُدون َش َم َ
استقرار
ال أفريقيَّا بعد
َغ َزا ال ُم ِّ
ِ
َ
مان؛ ُ
بقرن من َّ
أصبحوا
حيث
اب فيها
ُ
ٍ
األ ْع َر ِ
الز ِ
وامتيازات في المنطق ِة؛ فكان
طان
ٍ
صح َ
أَ َ
اب ُس ْل ٍ
الصدا ُم بين ُ
الح َ
فاظ
الق َّوتين الز ًم��ا؛ قو ٌة ُتري ُد ِ
ِّ
األع��راب ،وأُخرى تُري ُد
علي ُمكتسبا ِتها؛ وهم
ُ

في أول اإلسالم وبهم يُدفع عنها العدو اآلن،

ابن مالك َّ
أن العرب كرهت المسير إلى األندلس

َ
وألو ِل
فرض هيمن ِتها علي المنطق ِة ِب َم ْن فيها،
َّ

وقالوا إنما غرضه إخراجهم من بالده ،ولذلك فلم

وطلب منهم عشرة آالف مقاتل للجهاد في سبيل
اهلل فأجابوه وأحلفهم على المصحف وخرجوا
معه ولكنه علم من أحد أمرائهم وهو يوسف
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يفوا بما أقسموا عليه وصح ما ذكره يوسف بن

وال��وزراء في العصر الفاطمي ،دار المعارف،

مالك إذ هرب العرب وتوغلوا في الصحراء ،ولم

القاهرة ،1970 ،ص .191-190

يبق مع عبد المؤمن إال يوسف هذا لذلك سماه عبد

-3

حسين مؤنس :معالم تاريخ المغرب واألندلس،
ص ،166عبد الحميد يونس :الهاللية في التاريخ
كثيرا من هؤالء
واألدب الشعبي ،صَ .52مع أَ َّن ً
األعراب كانوا من بني ُسلَيْم ،فإن اسم ِه َ
لب
الل َغ َ
َ
وأعنف
عليهم جمي ًعا ،وأَنَّهم َكانوا أعمق في ال َبدَاو ِة

المؤمن يوسف الصادق ،لكن عبد المؤمن أفسد
خطتهم وأجبرهم على العبور معه إلى األندلس
ولما عبروا أقاموا في األندلس فبعضهم أقام في

من بني سليم في معاملة الناس وإن��زال الضرر

نواحي قرطبة وبعضهم في نواحي اشبيلية ويقول

بهم ،فأصبح الكل يُنسب إلى هالل بن عامر بن

المراكشي( ((4فهم باقون إلى وقتنا هذا –وهو سنة
621هـ ،-وحقق الموحدون انتصارات كثيرة في

صعصعة ،وسموا ِهاللية وأن الرئاسة كانت فيهم،
كما أن ُسهول َة اسم ِهالل ربما له أثر في ذلك أيضا.

األندلس بفضل معاونة األعراب لهم ،والتي أشاد

عبد الحميد بوسماحة :رحلة بني هالل إلى الغرب
وخصائصها التاريخية واالجتماعية واالقتصادية،

بها الشعراء وغيرهم(.((4
َ
أخيرا أنه ي ُ
اب
ً
ُمكن ِق َراء َة َحادثة ُدخول األ ْع َر ِ
اءات ُمتعدد ِةَ ،ت َب ًعا
الهِالَلِية إلى شَمَالِ أفْرِيقيا ِق َر ِ
َ
لخلفي ِة ُكل شخص وميوله ،وقناعاته ،ومن ثم

وزارة الثقافة  ،2008ص .67
-4

ص  ،13-12السيد عبد العزيز سالم :تاريخ
المغرب في العصر اإلسالمي ،مؤسسة شباب
الجامعة ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .580

يقوم باالنتقاء والحجب تبعا لما يُراد الوصول
إليه ،هذه السمات ال يمكن التجرد منها مهما
حاول الباحث التحلي بالموضوعية ،لكن يجب أال
ً
ً
متجاوزا حد اإلسراف.
مفرطا
يكون
الهوامش
-1

-5

ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،
ص .13حسين مؤنس :معالم تاريخ المغرب
واألندلس ،ص .166

-6

الكامل في التاريخ ،المجلد الثاني ،تحقيق ،أبو
الفدا عبد اهلل القاضي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،القاهرة ،سلسلة الذخائر،2007 ،

لبنان ،الطبعة األولى ،1987 ،ص .210
-7

حسين مؤنس :معالم تاريخ المغرب واألندلس ،ص
.167

الجزء السادس ،ص  ،19-18حسين مؤنس :معالم
تاريخ المغرب واألندلس ،مكتبة األسرة ،القاهرة،

-8

تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس ،ص .14

 ،2004ص  ،169-168جورج مارسيه :بالد

-9

هو أبو تميم المعز بن باديس ولد سنة 399هـ

المغرب وعالقتها بالمشرق في العصور الوسطى،
ترجمة ،محمود عبد الصمد هيكل ،منشأة المعارف،
-2

ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،

وتولى الحكم وسنه سبعة أع��وام وتوفى سنة
453هـ ،وكانت مدة حكمه 47سنة وقطع دعوة

اإلسكندرية ،1991 ،ص.240

الشيعة من إفريقية وأحيا السنة مرة ثانية .ابن

عبد الحميد يونس :الهاللية في التاريخ واألدب

عذاري :البيان المغرب الجزء األول ،ص .323

الشعبي ،مطبعة جامعة القاهرة1956 ،م ،ص

الهادي روجي إدريس :الدولة الصنهاجية ،نقله

 125وما بعدها ،محمد حمدي المناوي :الوزارة

إلى العربية ،حمادي الساحلي ،الجزء األول،
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دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى،

 -18ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،

 ،1992ص 167وما بعدها.

ص  ،14حسين مؤنس :معالم تاريخ المغرب
واألندلس،ص 168

 -10ابن عذاري :البيان المغرب ،الجزء األول ،تحقيق،
بشار عواد معروف وابنه محمود ،دار الغرب

 -19ابن عذاري :البيان المغرب ،الجزء األول،315 ،

اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى2013 ،م ،ص

ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،

.315

ص .15-14

 -11هو الناصر للدين بن غياث المسلمين الوزير األجل

 -20السيد عبد العزيز سالم :تاريخ المغرب في العصر

أبو محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن

اإلسالمي ،ص ،582جورج مارسيه :بالد المغرب

اليازوري فلسطيني األصل من قرية يازور استطاع

وعالقتها بالمشرق في العصور الوسطى ،ص

أن يصل إلى خدمة أم الخليفة المستنصر ،وكان لها

.223

النفوذ القوي فأصبح مديرا ألعمالها ثم ترقى في
المناصب حتى تولى الوزارة سنة 442هـ ،وبلغ
من النفوذ أن كتب اسمه على الطراز والسكة وظل
اليازوري يملك ناصية األمور حتى قبض عليه
فجاة سنة 450هـ ،وقتل بتنيس ودخلت مصر بعده
في فترة من أحلك فتراتها .

 -21بالد المغرب وعالقتها بالمشرق في العصور
الوسطى ،ص .234
 -22تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس ،ص.16-14
 -23جورج مارسيه :بالد المغرب وعالقتها بالمشرق،
ص ،240حسين مؤنس :معالم تاريخ المغرب
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 -12ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،
ص  ،14حسين مؤنس ،معالم تاريخ المغرب
واألن��دل��س ،ص  ،167ج��ورج مارسيه :بالد
المغرب وعالقتها بالمشرق في العصور الوسطى،
ص .222

واألندلس،ص .170
 -24حسين مؤنس  :معالم تاريخ المغرب واألندلس،
ص .170
 -25ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،
ص .15

 -13ليون األفريقي :وصف أفريقيا ،ترجمة ،عبد
الرحمن حميدة ،مراجعة على عبد ال��واح��د ،

 -26ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،

السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،

ص  ،16-15ابن عذاري :البيان المغرب ،الجزء

ص  52وما بعدها.

األول ،ص  ،316مارسيه :بالد المغرب وعالقتها
بالمشرق ،ص .225-224

 -14ابن عذاري :البيان المغرب ،الجزء األول ،ص
.315
 -15تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس ،ص .14

 -27تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس ،ص.16-15
 -28ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،

 -16بالد المغرب وعالقتها بالمشرق في العصور

ص ،18-16ابن عذاري :البيان المغرب ،الجزء

الوسطى ،ص .223

األول ،ص  ،341مارسية :بالد المغرب وعالقتها

 -17يصعب تقدير أعدادهم وإن كان مارسيه يقدرهم

بالمشرق ،ص  ،259حسين مؤنس :معالم تاريخ

بمليون ويؤكد على المبالغة في هذه األرقام .بالد

المغرب واألندلس ،ص  ،172السيد عبد العزيز

المغرب وعالقتها بالمشرق ،ص  ،223حسين

سالم :تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي ،ص

مؤنس :معالم تاريخ المغرب واألندلس،ص .168

.589-588
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ص ،341السيد عبد العزيز سالم :تاريخ المغرب

 -29فايزة محمد صالح أمين :غزو بني هالل وسليم

في العصر اإلسالمي ،ص.585

للمغرب ،رسالة ماجستير  ،جامعة الملك عبد
العزيز  ،السعودية ،1981 ،ص .161

 -42ابن عذاري :البيان المغرب ،الجزء األول ،ص
308

 -30البيان المغرب ،الجزء األول ،ص .291
 -31جورج مارسية  :بالد المغرب وعالقتها بالمشرق،
ص .245-244

 -43الكامل في التاريخ ،الجزء التاسع ،ص.432-431
 -44المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،تحقيق ،محمد
سعيد العريان ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،

 -32أندرية ميكيل :اإلسالم وحضارته ،ترجمة زينب

القاهرة1962 ،م ،ص .295-293

عبد العزيز ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت،
ص .145

 -45للمزيد ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء
السادس ،ص  ،20جورج مارسية  :بالد المغرب

 -33جورج مارسية  :بالد المغرب وعالقتها بالمشرق،

وعالقتها بالمشرق ،ص  ،323عبد الرحمن بشير:

ص 328

العرب في عهد الموحدين بين الخضوع والتمرد.

 -34ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الجزء السادس،

المصــادر والمراجع

ص ،49للمزيد راجع ،عبد الرحمن بشير :العرب
في عصر الموحدين بين الخضوع والتمرد،
مقاالت دار عين  ،القاهرة ،شبكة االنترنت.
 -35ليفي بروفنسال :مجموع رسائل موحدية من إنشاء

المصادر
-

تحقيق ،أبو الفدا عبد اهلل القاضي ،دار الكتب

كتاب الدولة المؤمنية ،المطبعة االقتصادية ،رباط
الفتح ،1941 ،ص 33
 -36للمزيد راجع ،عبد الرحمن بشير :العرب في عهد
الموحدين بين الخضوع والتمرد.
 -37جورج مارسية  :بالد المغرب وعالقتها بالمشرق،

ابن األثير :الكامل في التاريخ ،المجلد الثاني،
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى.1987 ،

-

ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون ،الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،القاهرة ،سلسلة الذخائر.2007 ،

-

عبد الواحد المراكشي :المعجب في تلخيص أخبار
المغرب ،تحقيق ،محمد سعيد العريان ،المجلس

ص 269

األعلى للشئون اإلسالمية ،القاهرة1962 ،م.

 -38ابن األثير :الكامل في التاريخ ،المجلد الحادي
عشر ،ص211

-

ابن ع��ذاري :البيان المغرب في أخبار األندلس
والمغرب ،الجزء األول ،تحقيق ،بشار عواد
معروف وابنه محمود ،دار الغرب اإلسالمي،

 -39محمد القبلي :الدولة والوالية والمجال في المغرب

بيروت ،الطبعة األولى2013 ،م.

الوسيط ،دار توبقال للنشر ،المغرب ،الطبعة
األولى 1997 ،ص-46وما بعدها ،عبد الرحمن

-

ليون األفريقي :وصف أفريقيا ،ترجمة ،عبد

بشير  :العرب في عهد الموحدين بين الخضوع

الرحمن حميدة ،مراجعة على عبد ال��واح��د ،

والتمرد.

السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 -40جورج مارسية :بالد المغرب وعالقتها بالمشرق،
ص .326

المراجع:
-

 -41اب��ن ع���ذاري :البيان المغرب ،الجزء األول،
آفاق الثقافة والتراث
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عبد العزيز ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.

أَ ْث ُر
اله ْج َر ِات
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-

الشعبي ،مطبعة جامعة القاهرة1956 ،م.

السيد عبد العزيز سالم :تاريخ المغرب في العصر
اإلسالمي ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية،
.2005

-

-

الهادي روجي إدريس :الدولة الصنهاجية ،نقله إلى
العربية ،حمادي الساحلي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،الطبعة األولى.1992 ،

عبد الرحمن بشير :العرب في عصر الموحدين
بين الخضوع والتمرد ،مقاالت دار عين ،القاهرة،
شبكة االنترنت..

-

-

حسين مؤنس :معالم تاريخ المغرب واألندلس،
مكتبة األسرة ،القاهرة،الطبعة األولى.2004 ،

فايزة محمد صالح أمين :غزو بني هالل وسليم
للمغرب ،رسالة ماجستير  ،جامعة الملك عبد
العزيز  ،السعودية.1981 ،

-

-

جورج مارسيه :بالد المغرب وعالقتها بالمشرق
في العصور الوسطى ،ترجمة ،محمود عبد الصمد
هيكل ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.1991 ،

محمد حمدي المناوي :ال��وزارة وال��وزراء في
العصر الفاطمي ،دار المعارف ،القاهرة.1970 ،

-

محمد القبلي :الدولة والوالية والمجال في المغرب

-

عبد الحميد بوسماحة :رحلة بني هالل إلى الغرب
وخصائصها التاريخية واالجتماعية واالقتصادية،
وزارة الثقافة.2008 ،

-

-

عبد الحميد يونس :الهاللية في التاريخ واألدب

الوسيط ،دار توبقال للنشر ،المغرب ،الطبعة
األولى.1997 ،
ليفي بروفنسال :مجموع رسائل موحدية من إنشاء
كتاب الدولة المؤمنية ،المطبعة االقتصادية ،رباط
الفتح.1941 ،

مقـــاالت
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دار سكة سبو
موقع على حوض نهر سبو نسيه التاريخ
عبد الرحمن أمل
باحث من القنيطرة  -المغرب
تقديم:
ال يخفى ما لنهر سبو((( من أهمية ومكانة عند سكان المغرب منذ أقدم العهود ،فهو من أعظم
أنهار المغرب((( ،ونسج عبر تاريخه الطويل عالقات جدلية مع محيطيه الطبيعي والبشري .ولن
نتعرض ألهمية هذا النهر من حيث المعطيات الهيدرولوجية أو الجيومورفلوجية ،...تاركين هذه
المهمة لعلماء الجغرافيا والمناخ وذوي االختصاص ،وسنحيد بدورنا إلى جانب اشتغالنا؛ أي
التاريخ ،وعليه سنحاول التعرض لمنشأة إدريسية حملت اسم " :سبو" ،مما يجعل األمر يظهر
إثباتا صريحا بخصوص تفاعل -دينامية" -نهر سبو" ومحيطه ،وبخاصة البشري.
بزغ اسم نهر سبو مع دخول اإلس�لام إلى

أول من بايعه((( .وذكر ابن خلدون غيرها مثل

المغرب األقصى ،إذ سيطر األدارسة عند تأسيس

زواغة ولواتة وسدراتة وغياتة ونفزة ومكناسة

إمارتهم على المناطق المتاخمة لحوض نهر

وغمارة((( ،واستجاشها إدريس األول((( ،وبدعمها

سبو ،وجهات المغرب الشمالي ،وأخذوا بعاملين

نشر دعوته وسط القبائل ووسع نفوذه .ويتعلق

مهمين ،أولهما ارتبط فيه البعدان السياسي

العامل الثاني بالبعد االقتصادي ،فباإلضافة لغنى

والعسكري؛ لوجود من شايعهم من القبائل

حوض سبو بالخيرات الفالحية ،كانت مدينة

بالقرب من حوض نهر سبو ،واستقرار إدريس

وليلي مهد األدارسة األول مركزا تجاريا مهما

األك���ب���ر(175-172ه���ـ791-788/م) بمنطقة

منذ العهد الروماني ،نظرا لخصوبة ما حولها من

وليلي بين قبائل ف��ازاز ،وكانت قبيلة أوربة

األراضي((( ،وإلى جانب كونها محطة تجارية
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مشهورة ،وه��ذا المعطى االقتصادي سيمنح

وجود مدن بمحاذاة دور السكة ،أو وقوع هذه

اإلمارة الناشئة إمكانية التحكم في مجاالت فالحية

ال��دور داخل أس��وار تلك الحواضر ،ما يرسخ

واسعة ،كما سيقدم لخزينتها بعض المداخل نتيجة

المشروع الحضري لألدارسة للتغلب على البيئة

ما يفرض من ضرائب على المحاصيل الفالحية،

القروية لساكنة المغرب .وربما خفت إشعاع

أو على القوافل التجارية العابرة لمجال نفوذها(((.

شبكة الحواضر هاته  -المتوسطة والصغرى(-((1

 -1طوبوغرافي��ا أولي��ة لمراك��ز الس��ك

أمام المدن الكبرى المجاورة( ،((1التي كانت

اإلدريسية:

بدورها تبدو أقل تطورا وأهمية من الحاضرة

لما تولى إدريس الثاني (213-187هـ-803/
828م) ،استبحر نفوذ اإلم��ارة اإلدريسية في
عهده وتطور عمرانها((( ،وعرفت صحوة
اقتصادية ،مما حدا باألمير إلى الشروع منذ
توليته بالتفكير في سك عملة باسمه .فأحدث

اإلدريسية فاس ذات النفوذ السياسي المتزايد
لكونها مقر الحكم ،والقاعدة االقتصادية األولى
باإلمارة؛ الستقطابها التجارة والتجار من كل
حدب وصوب ،وألنها أيضا نبراسا للعلم يقصد
مدارسها الطلبة من البالد البعيدة وشتى البقاع.

مقـــاالت

أماكن جديدة لضرب العملة إلى جانب تلك الدور

وتُجمع المصادر على امتداد نفوذ إمارة

التي تركها أبوه((( ،في أصيال والبصرة وتلمسان

األدارسة في عهد إدريس الثاني ،وتؤكد اتساع

وتهليط وطنجة والعالية ومريرة وورغة ووزقور

مجال سيطرته ،وسلطت الضوء على بعض

ووطيط ويكم ،إضافة إلى دار سكة سبو( .((1وقد

تحركاته ،لكنها لم تحدد معالم هذا المجال في

حملت مجموعة مهمة من دور الضرب أسماء

الغالب بدقة ،وفي معظم األحيان نستدل على

األنهار ،فمن بين ( )23دارا للسك المذكورة

أسماء األماكن والمدن التابعة إلدريس الثاني

بمصنف أوستاش ثبت وجود ( )9دور لضرب

بتفحص أسمائها داخل نقوش النقود التي ضربت

العملة على ضفاف األنهار والوديان( ،((1ومنها

باسمه ،ومع األسف طمست معالم عدد مهم منها.

دار سكة سبو محور دراستنا(.((1

فالنقود مصدر موثوق به للتعرف على أسماء

توضح هذه المنشآت النقدية السياسة المالية

البالد ،وعلى مدى امتداد نفوذ اإلمارة اإلدريسية

والنقدية لألدارسة ،وبخاصة عندما كانت اإلمارة

وحدودها الجغرافية( ،((1ولو أن بعض أسماء تلك

في أوج قوتها( ،((1وقد تركزت هذه الدور على

المدن تكون غريبة على النصوص والخرائط

طول المعابر التجارية ،أو بالقرب من المجاالت

"ومن ثم ال بد من القيام بأبحاث تدخل في نطاق

الفالحية وبعض األسواق ،نظرا لحلول المقابضة

الطوبوغرافيا التاريخية"( ،((1لالستدالل عليها

في التعامل بدال من المقايضة( .((1ويفرض

وتحديد مواقعها إن أمكن .وتنبه أوسطاش ألمر

تقسيم المجال المغربي في العهد اإلدريسي

اختفاء واندثار العديد من دور الضرب اإلدريسية
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لكونها كانت في الغالب بلدات صغيرة( ،((1وهذا

موقع آخر قرب ...":وادي سبو؛ حيث هي ُ
حمة

مآل دار سكة سبو.

خ��والن( ،((2فأعجبه الموضع لقربه من الماء،

وعليه فاختيار مكان دار لضرب النقود -حسب
الباحثة بنحساين رج��اء -يخضع الستراتيجية
سياسية ،وتوفر مجموعة من الشروط ،مثل
الموقع الجغرافي ،والدور التجاري والسياسي،
لذلك عمل سالطين الغرب اإلسالمي على اختيار
مدن السك ألهميتها االقتصادية والسياسية(.((2
ومع نشاط ال��رواج االقتصادي على المحاور
التجارية ،ترتفع أهمية المراكز الواقعة على
طولها من مدن وقرى ،فتزداد أهمية المنشآت
النقدية الواقعة على طول تلك المعابر التجارية

وألجل الحمة التي هنالك ،فعزم على أن يبني به
المدينة ،وشرع في حفر األساس وعمل الجير
وقطع الخشب ،وابتدأ بالبناء ،ثم نظر إلى وادي
سبو وكثرة ما يأتي به من المدود العظيمة في
زمن الشتاء ،فخاف على الناس الهلكة ،فبدا له في
بنائها ورفع يده عنها ورجع إلى مدينة وليلي"

(((2

،

وكان ذلك في شهر المحرم فاتح سنة 191هـ(.((2
ويبدو أن مدينة صغيرة شيدت فعال إثر المحاولة
الثانية ،ويتضمن نص ابن أبي زرع ما يلمح لذلك
بقوله ...":وشرع في حفر األساس وعمل الجير
وقطع الخشب ،وابتدأ بالبناء"...

 ،وتتعزز

(((2

داخليا أو عالميا(.((2
وفي هذا السياق نتساءل عن أسباب ودوافع
إحداث دار سكة "سبو"؟ وكيف اندثرت؟

فرضية بناء مدينة "سبو" بما ورد عند الجزنائي
عن تقلب إدريس الثاني لبناء مدينته" :وجال
جملة من النواحي إلى أن بلغ جبل زالغ فعزم أن

 -2سبو حاضرة إدريس الثاني األولى:

يبني به مدينة عظيمة ،فظهر له أن الهوام تكثر

إن األسباب األولى المعروفة والتي أمدتنا بها

فيه زمن القيظ ،فانتقل لوادي سبو ،وعزم أيضا

المصادر ،هي بحث إدريس الثاني عن موضع

أن يبني به مدينة ،فظهر له أن المدود تصل

لبناء مدينة جديدة ليعوض بها مدينة وليلي التي لم

إليها زمن المطر ،((2("...وفي العبارة األخيرة

تعد تستوعب ساكنيها" :فلما رأى إدريس رضي

تأكيد على بناء المدينة ...":المدود تصل إليها"

اهلل عنه أن األمر قد استقام له ،وعظم ملكه،

فالجملة في الماضي وليست في المضارع فلو

وكثر جيشه ،وضاقت بهم المدينة ،عزم على

كانت المدينة غير موجودة لجاءت العبارة على

االنتقال عنها ،وأراد أن يبني مدينة يسكنها هو

الشكل اآلتي "...والمدود ستصل إليها"؛ أي أن

وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولته"( .((2ومع

إدريس قد عاين بنفسه وصول ما يجرفه نهر سبو

معطى االكتظاظ السكاني بدأت عملية البحث

عند نزول األمطار ،وكون تلك السيول تصل

عبثا عن مكان مالئم إلحداث مدينة جديدة ،وأثناء

إلى المدينة التي شرع في اختطاطها ،وكانت

خروج إدريس الثاني للصيد وقع اختياره على

تشكل تهديدا على سالمة الرعية ،ما يعلل أسباب
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توقيف البناء وتغيير وجهته صوب منطقة جديدة.

تحمل اسم " سبو".

وكانت هذه المحاولة الثانية كما سبق الذكر في
شهر المحرم فاتح سنة 191هـ ،الذي وافق 17
نوفمبر 806م؛ أي في األسابيع األخيرة من
فصل الخريف وأزوف دخول فصل الشتاء(،((2
ويتضح من خالل اإلشارات المصدرية السالفة
الذكر ،أن تلك السنة قد عرفت تهاطل أمطار
غزيرة منذ أواخ��ر فصل الخريف ،وصاحبها
تدفق السيول نحو موقع سبو ،ما أجبر المولى
إدريس الثاني على إلغاء مشروعه.

وال شك أن هذه النصوص تؤكد حقيقة مهمة
غيبتها المصادر وحتى الدراسات الحديثة ،وهي
كون موقع "سبو" شكل أول نواة ألول مدينة
أسسها إدري��س الثاني وأش��رف عليها بنفسه،
ومدينة سبو  -مشروع مدينة-

(((3

ربما لو تم

إكمال بنائها لتولدت عنها أول حاضرة وعاصمة
في عهد إدريس الثاني؛ ألنه خرج بحثا عن مكان
لتأسيس عاصمة جديدة على ما اشتهر بالمصادر.
وأمام ما سبق ذكره تظل مجموعة من التساؤالت

والمرجح أن الموضع المذكور سلفا والذي
اختاره األمير اإلدريسي وبدأ في بنائه؛ ليتخذ منه
مدينة له ،هو نفسه مكان دار سكة سبو الشهير

عالقة ،يمكن إدراج بعضها على النحو اآلتي:
 -1لماذا تجاهلت المصادر موقع "مدينة"  -سبو-
كان من المفترض أن يصبح العاصمة األولى

مقـــاالت

في عهده ،هذا هو رأي أوسطاش الذي ذهبنا على
مذهبه( ،((2كما نتفق معه أيضا بخصوص نقطة
عدم توفر معلومات كافية بشأن دار سكة سبو،

لدولة إدريس الثاني؟
 -2ولِ َم لم تتوقف عملية بناء المدينة إذ توفرت
ضمن تخطيطها على أول دار سكة في عهد

إذ يشير إلى تفرد المقدسي بذكر تواجد مدينة
بالمغرب األقصى تحمل اسم "سبو"( ،((3ويرد
ذلك أثناء وصف المقدسي لجهة فاس... " :ومن
مدنها البصرة َزلُول الجاحد سوق الكتامى ورغة

إدريس الثاني كما سنتتبع؟.
 -3وما الغرض من تصميم  -دار سكة -ذات
أبعاد سياسية واقتصادية ودينية مادام األمير
اإلدريسي سيغير رأيه في اتخاذها حاضرة

َس ُبوا( ((3صنهاجة هوارة ،((3("...والمعروف أن
المقدسي(380-336هـ990-947/م)

(((3

له؟

عاش

في أواخر عمر الدولة اإلدريسية ،وقد أولى في

األكيد أن إنشاء دار سكة سبو( ((3يشوبه الكثير

كتابه أحسن التقاسيم اهتماما بالغا لمدن المغرب

من الغموض وعالمات االستفهام ،مثل ذلك

األقصى في العهد اإلدريسي؛ لكونه دخله في

الغموض الذي أحاط ببناء مدينة فاس وبمؤسسها

أحد أسفاره ،فكان ما ذكره من معلومات بشأن

األول؟( ،((3ما يجعلنا نقف عاجزين على وضع

المغرب يحظى بدرجة عالية من المصداقية(،((3

تصور تقريبي لهندسة المدينة وشكلها العام ،وإن

وهو ما يعزز فرضية وجود مدينة "أو موقع"

كان تخطيطها سيحتفظ في الغالب بشكل المدينة
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اإلسالمية وبمالمحها وهويتها ،كتشييد األسوار

واضح وصريح عن عزم األمير التخلص من

ودار اإلم��ارة والمسجد والسوق والمخازن

سيطرة أوربة .وحسب ذ -عزاوي فربما يكون

والحمامات...؛ أي تنوع المباني ،واالمتزاج بين

التنافر الحاصل بين إدريس وأوربة هو السبب

وظائفها الدينية واألمنية والتجارية ،....مع وجود

في االبتعاد عنها واالنتقال من وليلي ،بعد بناء

بناية ذات خصوصية مهمة ،وهي دار لضرب

فاس كمركز عسكري مهم يساعد على مراقبة

العملة ،والتي أصدرت نماذج نقدية لوالها ما

ممر تازة والتحرك شرقه( .((4فيكون بذلك األمير

علمنا بوجود هذه المدينة ،وال كانت شبه غريبة

اإلدريسي راغبا في خلق سلطة مركزية بعيدا

على خريطة المدن اإلدريسية.

عن سلطة هذه القبيلة ،ولخوض هذه التجربة

وانطالقا من المعطى األخير ،ثبت بدون جدل

والحفاظ عليها ابتعد إدريس الثاني عن مجاالت

كون مصنع سبو أقدم دار سكة أنشأها إدريس

نفوذها(.((4

الثاني ،وأول من أصدر النقود باسمه ،بجانب

 -3دار سكة سبو واصداراتها النقدية:

دار سكة وليلة( .((3ونعلم بأن إدريس الثاني لم
يقم ببناء دار سكة وليلة بل والده هو من شيدها
كما ذكرنا ،فهناك قطع نقدية تحمل اسم "إدريس
ابن عبد اهلل" ومكان دار السك" وليلة" وتاريخ
173هـ(.((3
ًإذا فدار سكة سبو دشنت إصداراتها النقدية
خالل سنة 192ه��ـ808/م(((4؛ أي بعد سنة من
بداية بناء المدينة ،فصاحب القرطاس سبق
وأشار لتاريخ المحاولة الثانية "شهر المحرم
فاتح سنة 191ه��ـ"( ،((4وسنة من الزمن ربما
كانت كافية لتجهيز هذه ال��دار وقيامها بسك
النقود باسم األمير الشاب ،الذي على ما يبدو
لم يهدف فقط إلى تغيير مقر إقامته "وليلي"،
واتخاذها عاصمة جديدة كما جاء في المصادر،
بل أيضا طمح إلى تأسيس مؤسسات جديدة تكون
تحت إشرافه وبعيدة عن مجاالت قبائل أوربة"
وليلي خاصة" ،وهذه القرارات ما هي إال إعالن
آفاق الثقافة والتراث
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لم تحظ مسألة إص��دار النقود باسم إدريس
الثاني سنة 192هـ808 /م بدار سكة سبو ،أو
حتى النقود التي سكت في عهد أبيه إدريس بن
عبد اهلل ،باهتمام بعض الدراسات المشرقية،
حتى أننا نستغرب نفي إحداها إصدار اإلمارة
اإلدريسية ألية نقود إال في سنة 198هـ813/م؛
أي عند تأسيس دار سكة فاس " العالية" ،وذلك
بقول صاحبها " :لقد كانت الدولة تستعمل حتى
ذلك الوقت -بالرغم من مضي أكثر من ربع
قرن على تأسيسها -الدنانير والدراهم اإلسالمية
المضروبة في المشرق .قطع اإلم��ام إدريس
الثاني هذه الصلة المادية وأنشأ دارا للسكة في
مدينة فاس وضرب الدرهم اإلدريسي ألول مرة
عام 198هـ813/م وبذلك حقق لدولته استقاللها
االقتصادي وعزز مكانتها الدولية"( .((4ومن
البديهي أن المعلومات الواردة هنا مخالفة لما هو
معروف ومتداول ومؤكد بالحجج الدامغة ،بكون
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األدارسة قد سكوا نقودهم قبل التاريخ المقدم من

• المالحظة األولى التي يمكن أن تستشف من

طرف الباحث ،وهو ما يدحض فكرتها جملة

قراءة النماذج التي وصلتنا من إصدارات دار

وتفصيال .فقد سبق وأشرنا لسك إدريس بن عبد

سكة سبو ،هي إبقاء إدريس الثاني على بعض

اهلل للنقود بالمغرب األقصى بين سنوات 172هـ

الديباجات التي تخللت نقود أبيه( ،((4وبخاصة

و176هـ ،قاطعا بذلك كل صلة مالية بالخالفة

العبارات الدينية التي وضعت على وجه

العباسية بالمشرق ،وقد انبرت لهذه المهمة دار

وظهر مسكوكاتهما وبطوقها ومركزها كشعار

سكة وليلة وتدغة ،هذا فيما تعلق بإدريس بن

لإلمارة اإلدريسية ،فقد استعملت الشهادتان

عبد اهلل ،أما خليفته وابنه فقد أص��در بدوره

[ال اله إال اهلل وحده ال شريك له] و[محمد

عمالته منذ توليته ،وكنا قد تطرقنا للدور التي

رسول اهلل] ،نقشت هاتان "الشهادتان" كشعار

ضربت النقود باسمه.

داخل كل النقود اإلدريسية( ،((4مع تغييرات

مقـــاالت

واصلت دار سكة سبو إصداراتها النقدية

بسيطة بين الفينة واألخرى بإضافة التصلية

حتى بعد بناء مدينة ف��اس ،ومن المرجح أن

على الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،فتكتب

تكون دار سكة سبو قد ارتبطت بالعاصمة

مثال عبارة[محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه

اإلدريسية الجديدة؛ نظرا لقربهما الجغرافي،

وس��ل��م]

إذ ستوكل لها مهمة توفير احتياجات فاس من

باهلل]( ،((5هذه الجمل فيها إشارات صريحة

النقود قبل بناء دار سكتها .والواضح مداومة

إلى التوجهات المذهبية لألدارسة(.((5

(((5

أو [محمد رس��ول اهلل المنتصر

دار سكة سبو نشاطها حتى بعد إنشاء دار سكة

• أما المالحظة الثانية فتخص تكرار نفس

فاس "العالية" ،التي طبعت أولى عمالتها سنة

اآليات القرآنية تقريبا بهذه القطع ،خاصة

197ه��ـ .((4( 812-13/وكما يالحظ من خالل

اآلية  81من سورة اإلسراء ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

النماذج النقدية المتوفرة استمراريتها في
االشتغال إلى غاية عهد علي األول بن محمد

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ( ،((5واآلية
 33من س��ورة التوبة "محمد رس��ول اهلل

(234-221ه��ـ849-836/م)( ،((4فضربت بها

أرسله"

دراه��م حملت اسمه ،وحمل أحدها كما جاء

ﭽ ﭥﭦﭧﭨﭩ

بمصنف أوسطاش ،تاريخ 227هـ841-2/م(.((4

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(.((5
وتوجد إحدى القطع النقدية األخرى ضمن

هذه النماذج النقدية المطبوعة بدار سكة سبو

مجموعة ببنك المغرب ترجع لعهد علي بن

على قلتها ،سمحت لنا بالخروج ببعض النتائج

محمد ضربت بسبو سنة 225هـ ،وتتضمن

األولية ،وعرض جملة من التساؤالت ،ومن هنا

الشهادتين واآلية  33من سورة التوبة( ،((5مع

نصوغ بعض المالحظات والنقاط:

اإلشارة إلى أن القطع الموجودة بنفس صفحة

(((5
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كتاب" كنوز متحف النقود" تتضمن بدورها

فأجهضت على إثر هذا النزاع مسيرة ونمو

نفس المعطيات(.((5

واستمرار العديد من الحواضر ومعها دور السكة

• أما المالحظة الثالثة ،والمعروفة عند كل
المهتمين بتاريخ اإلمارة اإلدريسية ،هي عدم
سك أمرائها نقودا ذهبية ،واقتصارهم فقط
على إصدار دراهم فضية وفلوسا نحاسية(،((5
وهي قليلة ونادرة مما يزيد من صعوبة األمر
بالنسبة لدارسي العهد اإلدريسي وبخاصة
المهتمين بالمجال النقدي واالقتصادي .وهذه
هي حالة القطع التي ضربت بمصنع سبو فلم

بها .وال نعتقد أن هذا الصراع كان أحد أسباب
اختفاء دار سكة سبو؛ ألن نشاطها قد توقف
قبل أن يحتد النزاع بين الدولتين حول المغرب
اإلدريسي بما يقارب ثمانية عقود .إذن فالحمالت
التي شنها الفاطميون أو األمويون على اإلمارة
اإلدريسية ال يد لها في اندثار دار سكة سبو،
مما يلغي فرضية تدمير موقع سبو بسبب تلك
الحروب التي دارت رحاها بالمغرب حينها.

تكن من المعدن النفيس "الذهب" ،كما أنها

ويبدو مما قد سلف أن اختفاء دار سكة سبو

لم ترد نماذج منها بمعظم المصنفات النقدية

تزامن والبوادر األولى لمرحلة الضعف التي

التي تناولت النقود بالمغرب اإلسالمي والتي
استعنا بها(.((5
• أما المالحظة الرابعة واألخيرة ،وتتمثل في
ذكر اسم دار السكة والسنة مع اسم من أمر
بضرب العملة( ،((6وهو أمر اشتهرت به
القطع المضروبة في سبو وما بقي من قطع
إدريسية ،فبفضلها أصبح بوسعنا تتبع سنوات
السكة والمراكز التي عملت أثناء حكم الدولة
اإلدريسية وأسماء أمرائها(.((6

مرت منها اإلمارة اإلدريسية (375 -221هـ).
وعلى عكس المساعدة الضعيفة التي تقدمها
المصادر المكتوبة بشأن تفاصيل االختفاء(،((6
فإن دور القطع النقدية اإلدريسية يسطع ،ويمكن
من تسليط الضوء على الحالة النقدية العامة
باإلمارة اإلدريسية ،ما سمح بتسجيل مالحظات
أولية متعلقة بزمن اختفاء دار سكة سبو ،وبتقديم
إجابات عن بعض التساؤالت ،وطرح جملة من
االفتراضات.
إن األمر يتعلق بالعديد من اإلش��ارات التي

 -4أسباب اختفاء دار سكة سبو:

وردت بالمسكوكات ،وتخبر بتوقف نشاط دار

نشطت منذ نهاية القرن الثاني وإلى غاية القرن

أخرى قبل دار سكة سبو ببضع سنوات(،((6

الرابع الهجري عدة مدن في العهد اإلدريسي ،ولم

ونعني بذلك دار سكة وليلي أو "وليلة" كما ينقش

يطل الزمن ببعضها بسبب جملة من الحيثيات،

دورا
ببعض القطع ،وكانت هذه الدار قد لعبت ً

يتعلق أهمها بالصراع الفاطمي األموي ،والذي

نقديًا مه ًما في مرحلة تأسيس اإلمارة اإلدريسية.

كان من أهدافه السيطرة على المغرب األقصى،

ولمعرفة أسباب اختفاء الدارين ،لزم تتبع المشهد
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النقدي بكثير من التفصيل ،على مستوى المكان

بلوغ هذا الهدف لم يتوقف األمير اإلدريسي هنا؛

والزمان ،وبخاصة ما تعلق بالحاضرة اإلدريسية

حيث نشد التحرر المطلق من أوربة ورغب في

الجديدة .نعلم بأن داري "وليلة وسبو" قد سبقتا

الطالق التام ،فأقدم على توقيف العمل بمصنع

في تأسيسهما مصنع العالية بفاس ،وضربت

وليلة الموجود بمنطقة سيطرة أوربة ،وفي ذلك

فيهما النقود باسم األدارسة قبل إصدارات العالية،

إضعاف للقبيلة سياسيا واقتصاديا ،فسياسة تقريب

وكانت الداران بضواحي العاصمة الجديدة فاس

العرب أو العناصر البربرية المعادية ألوربة،

وبقرب مركز سكتها "العلية"؛ فهل في اشتغال

لم يكن كافيا لقطع كل الصالت بأوربة ولكبح

دار سكة العالية عالقة بتوقف دار سكة وليلي

نفوذها على ما يبدو حسب وجهة نظر إدريس بن

أوال ثم بعد قرابة عقدين دار "سبو"؟ ،وهنا

إدريس ،إذ انضاف إلى ذلك الدافع االقتصادي

تبرز أمامنا مشكلة المبررات وما يدعمها من

كإجراء حاسم يلغي كل قوة وهيمنة لقبيلة أوربة.

حقائق .ال توفر المصادر أية معطيات بهذا

دفعت هذه اإلجراءات الوقائية التي أقدم عليها

الخصوص ،فلم تفصح لنا ال بمعلومات واضحة
وال مبطنة ،وهذا ما يدعو إلى النظر والتفكير،

مقـــاالت

وطرح بعض التساؤالت حول أسباب هذا التوقف
والتواري؛ فهل شكل مصنعا سبو وليلي منافسا
لدار سكة العالية؟ أم أن الدوافع تكمن وراءها
معطيات تقنية؟ والمتعلقة بثقل توفير احتياجات
ثالثة مصانع توجد في دائرة جغرافية متقاربة
ج��دا بالمواد المعدنية الضرورية في عملية
ضرب النقود ،ومهما تنوعت وتعددت المواقف
واألسباب فال يخامرنا الشك في الحضور القوي
لمشكلة تزويد دور السك بالمعادن النفسية .أم
تُرى األمر انحصر حول الحس األمني والخوف
في سقوط دار سكة وليلي وسبو في يد بعض
الزعماء القبليين أو الخصوم المذهبيين الذين بدأ
بعضهم ينشط بتلك المجاالت؟.

األمير اإلدريسي أوربة إلى نهج سياسة التآمر،
بل وستصبح سندا لألغالبة في صراعهم مع
األدارس��ة ،وحتى يتم كسر شوكة أوربة بصفة
نهائية عمد إدريس الثاني إلى تصفية زعيمها؛
حيث " :ثم قتل كبير أوربة إسحق بن محمود سنة
اثنتين وتسعين "ومائة" (192هـ) لما أحس منه
بمواالة إبراهيم بن األغلب"( ،((6كنقطة أخيرة في
التنافر الحاصل بين الطرفين ،وكبرهان إضافي
ثابت لجهود إدريس الثاني في تقوية سلطانه بعيدا
عن نفوذ أوربة وتنصله التام من روابطه معها.
وعلى أية حال فهذا القتل لم يصاحبه توقف العمل
بدار سكة وليلي؛ حيث توجد قطعة نقش بها
تاريخ 209هـ(((6؛ أي استمرار الحياة بهذه الدار
لعقد تقريبا فقط بعد إصدار دار سكة فاس ألول
قطعها سنة 197هـ كما سلف وسجلنا .وتوقف

سبق الحديث عن محاولة إدري��س الثاني

دار سكة وليلي عن العمل دخل ضمن اإلطار

التخلص من نفوذ أوربة سياسيا ومجاليا ،وألجل

العام ألحداث المرحلة ،فهو نتيجة حتمية للنفرة
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الحاصلة بين إدريس الثاني وأورب��ة ،الذي لم

تأكيد جوابه وتفاصيله حاضر وس��ط دوائ��ر

يرم إنشاء عاصمة جديدة بعيدة عن وليلي وقبيلة

المسكوكات ،فمعزوز بن طالوت هذا ضرب

أوربة بسبب االكتظاظ السكاني فقط ،بل هدف

نقودا بوطيط وبيجرهان القريبتين مجاليا من دار

إلى فسخ كل االرتباطات السلطوية التي تجمعه

سكة سبو وفاس في سنة 224-223هـ( ،((6وهذا

بقبيلة أوربة سياسيا وحتى ماليا(.((6

يعني وقوع هذه المصانع اإلدريسية في يد هذا

ويظهر أن هذه الدوافع السياسية والعسكرية
واألمنية المتسببة في اختفاء دار سكة وليلي،
ستكون لها حصة األسد وراء اختفاء دار سكة
سبو بعد بضع سنوات أيضا.
لم تطو صفحات الصراع اإلدريسي -القبلي-
الصفري؛ ألنه ص��راع حول المناجم والمدن
التجارية واالستراتيجية والثغور الساحلية،
فالنعرة القبلية ألوربة قد زكت الصراع المذهبي
بين األدارس��ة والمعتزلة ،ما تسبب في والدة
وظهور بعض التجمعات المستقلة( ،((6والتي
ترأسها معزوز بن طالوت ومكابر بن درقم وأبو
حفص الزناتي( .((6وتجب اإلشارة إلى أن هؤالء
المناوئين قد عملوا على سك عمالت مشابهة
للنقود اإلدريسية وضربوا عليها أسماءهم؛ وأمام
تعدد أسماء هؤالء الثوار تطل علينا شخصية
معزوز بن طالوت ،والذي تحيط حوله العديد
من عالمات االستفهام ،ما يحتم طرح بعض
التساؤالت -:من هو معزوز بن طالوت هذا؟ -
وكيف ُو ِج َد في مواقع قريبة جدا من العاصمة
اإلدريسية فاس؟.

الزعيم الخارجي ،وحسب خريطة دور السكة
اإلدريسية فوطيط ويجرهان توجدان في نواحي
سيدي قاسم الحالية( ،((7ويجرهان أحد فروع
نهر سبو ،أي المسافة بينهما وبين دار سكة سبو
والعاصمة فاس قريبة جدا .فهل يكون الخوف من
وقوع دور سك أخرى في يد هؤالء الخارجين
عن الدولة اإلدريسية وراء توقف دار سكة سبو؟
قد ال نجانب الصواب إن قلنا إن هذه التغييرات
في موازين القوة ،وفي توسيع بعض الزعماء
لمجاالت نفوذهم ،ساهم بحظ وفير بخصوص
مسألة انقطاع نشاط مركز سبو ،إذ لم يعد يصدر
النقود في نفس مرحلة ظهور معزوز بن طالوت.
ومشكلة صمت المصادر تقف أمامنا من
جديد ،فلم تسعفنا في كشف الغموض الذي لف
شخصية معزوز بن طالوت(((7؛ حيث إن معزوز
ابن طالوت المعروف والمشهور بالمصادر
ش��ارك في ث��ورة ميسرة المطغري على ظلم
عمال بني أموية (بين سنة 124 -122هـ)(،((7
وقد ورد مثال ذكره عند ابن خلدون حين كالمه
عن برغواطة " :وك��ان كبيرهم ألول المائة
الثانية من الهجرة طريف أبو صبيح وكان من

ربما يتساءل القارئ حول دواعي إقحام هذه

قواد ميسرة الخفير طريف المضفري(المطغري)

الشخصية الغريبة في موضوعنا ،وما عالقتها

القائم بدعوة الصفرية ومعهما معزوز بن

بظروف اختفاء دار سكة سبو؟ فما نسعى إلى

طالوت"( .((7وبمقارنة زمنية سريعة بين األرقام
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المنقوشة بالنقود وبنص ابن خلدون يبدو أن

الخارجية ال تزال صورتها حاضرة.

الفارق الزمني بين المعزوزين بلغ مائة سنة؛
ليتبين أن األمر يتعلق بشخصين وليس شخص
واحد .هذا الوضع جعلنا مبدئيا أمام افتراضين،
وقد ورد ذكرهما عند باحثين قبلنا؛ االفتراض
األول أصدره ذ -محمود إسماعيل حول ظهور
تجمعات اعتزالية ،وتأكيده على عمل زعمائها
ضرب السكة بأسمائهم(((7؛ أي أن أحد أمراء
المعتزلة بالمغرب األقصى قد حمل اسم معزوز
ابن طالوت فعال ،وفي ذلك نوع من الرمزية
والتعلق بالماضي المجيد للصفرية وتبني اسم أحد
روادها وقادتها بالمغرب األقصى.
أما االفتراض الثاني فتطرق له ذ -مفتاح

مقـــاالت

في بحثه؛ حيث يشير لكون الغرض من نقش
اس��م معزوز بن طالوت وس��ط تلك الدراهم
هو تخليد ذكرى الزعيم الصفري من طرف
أنصاره ال��خ��وارج ،وإفصاح عملي عن عدم
تبعيتهم ال للخالفة بالمشرق وال للسلطة المركزية
اإلدريسية القائمة حينها بالمغرب األقصى ،إذ:
" يعد ذكر الخوارج ألسماء أمرائهم على السكة
بمثابة تعبير عن استقاللهم اتجاه الخالفة العباسية
بالمشرق ،واإلمارة اإلدريسية"( .((7وعليه فنتيجة

ويبدو أن نجاح تلك الزعامات الخارجية كان
محدودا زمنيا ومجاليا ،ما أنبأ بسرعة عودة
تلك المصانع إلى سك النقود من جديد باسم
األدارسة( ،((7ولن نخوض الحديث حول شخص
عبد الرزاق الفهري الصفري الذي نجح في بسط
سيطرته على المنطقة الممتدة بين مدينة صفرو
وفاس ،نظرا لتأخر ثورته -حوالي 290هـ -عن
زمن اختفاء دار سكة سبو( .((7لكن ربما تكون
تلك الحروب التي دارت بين األمير يحيى بن
القاسم بن إدريس المعروف بالعدام والصفرية قد
ساعدت على تدمير ما تبقى من مصنع سبو..." :
فكانت له معهم حروب ووقائع كثيرة "(.((7
إذن ففرضية القلق والخوف من توسيع دائرة
نفوذ تلك الزعامات الخارجية شكلت فزاعة
لألمراء األدارس��ة ،فأوقفوا العمل ببعض دور
النقود ،وعلى رأسها دار سكة سبو القريبة
من مجال نفوذ معزوز بن طالوت السالف
الذكر ،ومن الغريب أن المصادر لم تحفظ لنا
من أفعال تلك الشخصيات سوى أسمائها ،ولم
تقم بتدوين ما قاموا به من أعمال ،وما تسببوا

الفرضيتين ما هي سوى العالقة بين مرحلتين،

فيه من أحداث وتغيير موازين القوى ببعض

بين عناصر صفرية عاشت في العهد اإلدريسي،

المناطق التابعة لألدارسة ،فلو لم توجد أسماؤهم

ورموز تنتمي لهذا المذهب ذاع صيتها ،ولما

منقوشة بتلك القطع النقدية التي ذكرت بها مناطق

قضت نحبها مجدت بواسطة المسكوكات ،فكانت

نفوذهم ،لبقيت القواعد التي مارسوا منها نشاطهم

تلك القطع النقدية عبارة عن نماذج تذكارية؛

السياسي" والدعوي" والعسكري واالقتصادي

وعليه فالزمن مختلف ومتباعد ،لكن المجال بقي

مجهولة لدينا وخارج تاريخ العهد اإلدريسي،

واحدا وهو المغرب األقصى ،ومضامين الدعوة

ومفصولة عن واقع األحداث والتحوالت التي
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عاشها المغرب األقصى خالل القرن الثالث

الروحية -بمدينة وفضاء واحد؛ أي فاس .نحن

الهجري.

نعلم بأن مرحلة حكم علي بن محمد بن إدريس

وصفوة القول إن هذه الحركات وما تمخض
عنها من قالقل قد أثرت على نظرة أصحاب
القرار باإلمارة اإلدريسية ،وبينت عدم قدرتهم
التحكم في ثالثة مواقع لسك النقود متقاربة جدا
ال عسكريا وال تقنيا وال أمنيا.
بالرغم مما قدمته هذا التساؤالت من تعليالت
واستنتاجات يمكن أن تكون قريبة إلى حد ما
من الصواب ومسايرة لتسلسل األحداث ،تلوح
لنا إض��اءة أخ��رى ت��ذوب ما سلف ،وتهدم ما
تم بناؤه بخصوص نقط التزود باالحتياجات
المعدنية والدوافع األمنية؛ فبالتقرب أكثر من
المشهد النقدي اإلدريسي يظهر أمر هام متناقض
ظاهريا مع ما تم طرحه ،والمتعلق بتشييد دور
لسك النقود في نفس الفترة الزمنية الختفاء دار
سكة سبو ،وكلها قريبة مجاليا من العاصمة فاس
ودار سكتها العالية .فهل يكون السبب في بناء
تلك المدن والمراكز توطيد وتأكيد لقوة اإلمارة
اإلدريسية بتعويض ما فقد من ناحية؟ أم تراه

الثاني (234-221ه���ـ849-836/م) هي فترة
تدهور اإلم��ارة اإلدريسية ،فهل هذا اإلجراء
مطابق لواقع السلطة اإلدريسية ،إذ نتلمس
بواسطته ضعف االستقرار السياسي ،الذي تكتمل
لوحته ببداية ظهور نوع من االستقالل أو "الحكم
الذاتي" في األقاليم( .((7إذن فهذه المبادرة ربما
غرضها إعادة تنظيم المجال وتجميع كل السلط
واألنشطة تحت نفوذ المركز فاس ،خوفا من أي
انزالقات سياسية أو عسكرية مستقبلية.
كما قلنا بالرجوع لبعض نماذج المسكوكات
المفهرسة بالمصنفات النميائية ،يتضح بأن
األمير علي بن محمد بن إدريس الثاني الذي
زامن عهده مرحلة اختفاء دار سكة سبو ،قد
أنشأ بعض دور السك بالمجال الخاضع لنفوذه،
فحسب أوسطاش فدور سك بهت ،تاجراجرا،
سبو ،ورزيغة ،وورغ��ة ،هي من بقيت تابعة
بشكل مباشر لألمير اإلدريسي علي بن محمد-
وذلك مؤشر لما سبق وأثرناه بخصوص بداية
ضعف اإلدارسة ،-وباقي دور السك فهي تحت

نوع من الحصار وتطويق لهؤالء الخارجين

سلطة أعمامه وأخواله الذين كانوا تابعين له،

وتشديد الخناق عليهم بإنشاء مراكز جديدة يكون

ودور أخرى بيد بعض الجماعات الخارجية التي

لها دور اقتصادي وأمني وعسكري؟ أم ترى له

كانت تحت حمايته حسب قول أوسطاش(.((8

أهداف أخرى تتمثل في منح فاس مكانة عالية،

وجملة أوسطاش األخيرة غريبة نوعا ما ،إذ

وتمديد مجال نفوذها االقتصادي والمالي على

ال نعرف مصدره( ،((8فكيف لعلي بن محمد أن

حساب المراكز الصغرى المحيطة بها؟ وهذا

يحمي تلك الجماعات الخارجية ومجال نشاطها

القرار يفصح عن تمركز كل األنشطة السياسية

متاخم ألسوار عاصمته ،وحضورها بالقرب من

واالقتصادية والدينية والعسكرية والثقافية –

فاس تهديد صريح له ولحكمه ولرعيته؛ خاصة
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وأن هؤالء الزعماء قد ضربوا أسماءهم بنقودهم

وبطرح بعض االحتماالت والتأويالت المتعلقة

بدون إظهار أي عالمة للوالء وال لتبعية لألمير

بظروف تأسيسها ،أو تلك التي تتطرق لألسباب

علي بن محمد هذا .وإن لم تفصح المصادر عن

المبهمة خلف اختفائها ،وعليه نرجو أن تكون

نشوب مواجهات بين الطرفين( ،((8فالقطع النقدية

تلك الخطوات قد ساهمت في تقريب الصورة،

قد لمحت لذلك بشكل غير مباشر ،فعدد من القطع

وفي فتح الباب للمزيد من التساؤالت حول دار

المنسوبة لعلي بن محمد نقشت بها عبارة  -لقب-

سكة سبو وتاريخها الغامض ،ويكون هذا المقال

"المنتصر باهلل"( ،((8ما يوحي على أنه قد واجه

قد وفق مبدئيا في اإلحاطة بجوهر الموضوع،

خصومه واستطاع تحقيق بعض االنتصارات،

وأع��اد الحياة لهذا الموقع اإلدري��س��ي "دار

وعليه استحق حمل لقب " المنتصر ب��اهلل".

سكة سبو" الذي نساه التاريخ ومعه المصادر

صحيح أن مثل هذه األلقاب سالح ذو حدين،

الكالسيكية الوسيطية ،هذه األخيرة كما تبين

فهي تحمل في طياتها العديد من االحتماالت،

يجب إع��ادة النظر بخصوص ما ورد بها من

وتتسبب في تقديم طروحات واستنتاجات بعيدة

روايات تاريخية متناولة للعهد اإلدريسي؛ حيث

عن الصواب وعن سياق األح��داث؛ إذن فهل

أصبنا بالكثير من الخيبة ،فالمعلومات باهتة

تعكس تلك العبارات واأللقاب الوقع الحقيقي؟ -أم

وشحيحة ،كما أنها لم تعر من خلف إدريس بن

أنها يمكن أن تجمل وتزيف الواقع المعيش لهؤالء

إدريس اهتماما كبيرا ،اللهم إال إشارة نزيرة

األمراء؟.

وقليلة األهمية .كل هذه المشاكل كانت ستصبح

خاتمة:
نحن على وعي بشح المعطيات المصدرية،
وع��دم قدرتها "وقدرتنا معها" على تحديد
الصورة الحقيقية التي تقف وراء اندثار دار
سكة سبو ،هذا اإلشكال كبل استنتاجاتنا إلى حد
ما .لكن األكيد أن تتبع مسار هذه الدار وعالقتها
بمحيطها حسب المتوفر بالمصادر المكتوبة،
وبخاصة ما جادت به دوائر القطع النقدية التي
خرقت ذلك الصمت المصدري ،والتي بقيت
وفية لعهدها والتزامها بمدنا بمعطيات غاية في
الدقة ،سمح ببسط الحديث بشأن دار سكة سبو،
وفك جزء من الغموض الذي اكتنف تاريخها؛

نفقا مظلما طوله بطول العهد اإلدريسي ،لوال
اإلنارة واإلضاءة التي جادت بها المسكوكات،
فحضورها كان قويا وقيما ،فلم تنسخ ما ورد
بالمصادر اإلدريسية ،بل تفردت بنقوشها وأتمت
ما ينقص من معلومات مصدرية كما تتبعنا.
وانطالقا من هذه الحقيقة نرجو أن يقوم جماعو
النقود-

collectionneurs

 -Lesعلى إخراج ما

لديهم للعموم من الباحثين والمهتمين ،ونشره إن
أمكن في مصنفات( ،((8قصد تعميم الفائدة من
ناحية ،وبغرض التعرف على هذه الكنوز الدفينة
من تاريخ المغرب ،فبفضلها يمكن الكشف عن
حقائق جديدة تهم تاريخ الدولة اإلدريسية عامة،
وتاريخ المغرب على الخصوص.
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قطعة دار سكة سبو

(((8

بالوجه:

بالظهر:

ال إلــه إال
اهلل وحــده
ال شريك له
علي

المنتصر باهلل
مــــــحـــمــــد
رســـــــــــول
الـــــــــلـــــــــه
محمد بن إدريس
بالطوق:
محمد رسول اهلل أرسله بالهدى ودين الحق
86
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

بالطوق:
بسم اهلل ضرب هذا الدرهم بسبو سنة خمس
وعشرين ومئتين
وغياثة ،ونفزة ومكناسة وغمارة " .ابن أبي زرع،
األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك
المغرب وتاريخ مدينة فاس ،راجعه عبد الوهاب
ابن منصور ،المطبعة الملكية ،الرباط ،الطبعة
الثانية1420،هـ1999/م.ص -.23 .ينظر أيضا-:
عزاوي أحمد ،مختصر في تاريخ الغرب اإلسالمي،
الجزء األول ،طبعة ثانية .2009 .الرباط .ص.
 -/ 118سعدون عباس نصر اهلل ،دولة األدارسة
في المغرب العصر الذهبي 223-172هـ-788/
835م ،دار النهضة العربية ،بيروت ،الطبعة
األولى 1408هـ1987 -م .ص.71 .

الحواشي
-1

حول نهر سبو يرجع لمعلمة المغرب .عبد اهلل
العوينة ،سبو ،معلمة المغرب ،الجمعية المغربية
للتأليف والنشر .2001/1422 .ج  .14ص.
 -/.4872-4871عبد الجليل حليم ،سبو ،معلمة
المغرب ،ج  .14ص.4873-4872 .

-2

فصاحب االستبصار يقول عنه...":وهذا الوادي
نهر عظيم من أعظم أنهار بالد المغرب-."...
مجهول ،كتاب االستبصار في عجائب األمصار،
نشر وتعليق ،سعد زغلول عبد الحميد ،دار النشر
المغربية ،الدار البيضاء..1985 ،ص.184 .

-3

ويذكر صاحب القرطاس القبائل التي بايعته بعد
قبيلة أوربة " :ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف
قبائل البربر من أه��ل المغرب منهم زواغ��ة،
وزوارة ،وزواوة ،ولماية ،ولواتة وصدراتة،
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-4

ابن خلدون ،كتاب العبر والمبتدأ والخبر،...
ضبط المتن ووضع الحواشي -خليل شحادة ،دار
الفكر -بيروت ،لبنان1421 ،ه��ـ2000/م .ج .4
ص -/17 .عزاوي ،مختصر في تاريخ الغرب
اإلسالمي ،ص.118 .
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-6

"...خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون" .جني
زهرة اآلس .ص.12 .

-7

عن بعض جوانب الحالة االقتصادية في عهد
األدارسة يمكن االستئناس بما كتب الباحث سعدون
عباس ،مع التنبيه لتسرع هذا الكاتب في الكثير من
االستنتاجات - .سعدون عباس ،دولة األدارسة،
صص.145-137 .

-8

ينظر عن المشهد العمراني لإلمارة اإلدريسية-:
أمليد محمد ،المدن اإلدريسية منذ أواخر القرن
الثاني إلى نهاية القرن الرابع الهجريين ،دراسة
تحليلية تركيبية ،دبلوم الدراسات العليا ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،الموسم الجامعي
.1998/1997

-9

يشير أوستاش على أن داري سكة وليلة وتدغة
هما المعروفتان بضربهما النقود باسم إدريس
األول بين س��ن��وات 172ه���ـ و176ه���ـ (ص.
 ،)25وأش��ار للعديد من القطع النقدية الخاصة
بتدغة(صص )195-189 .ووليلة (صص-258 .
 .)260وبمصنف الفو قطع ُسكت بالمدينتين
السالفتين .كما توجد بكتاب ذ .المعمري ومؤلف
بنك المغرب " كنوز متحف النقود" قطعة ضربت
بوليلة ،أما الباحث مفتاح فقد أورد قطعة سكت
بتدغة -/.مفتاح نورالدين ،دراسة لبعض جوانب
المسكوكات المغربية من العهد اإلدريسي إلى
العهد الموحدي ،من خالل المجموعة النقدية
للسيد رشيد الصبيحي ،بحث لنيل شهادة الدراسات
العليا ،شعبة اآلث��ار اإلسالمية ،المعهد الوطني
لعلوم اآلثار والتراث ،الرباط ،السنة الجامعية
 .2000-1999ص.43 .

مقـــاالت

-5

عند الجزنائي " :فبايعه جميع قبائل البربر،
ولما تمت له البيعة وتمكن سلطانه وعال شأنه
اتخذ جيشا عظيما من قبائل البربر" .الجزنائي
علي ،جنى زه��رة اآلس في بناء مدينة فاس،
تحقيق عبد الوهاب ابن منصور ،المطبعة الملكية،
الرباط ،الطبعة الثانية1411 .ه��ـ1991/م .ص.
 -/12روض القرطاس ،ص -/24 .سعدون ،دولة
األدارسة ،ص.72 .

-	 Eustach Daniel, Corpus Des Dirhams
Idrisites et Contemporains, Bank Al-Maghrib,
Réimpression, Rabat, 2008, pp : 25 et pp :
189-195 et pp : 258-260/- Lavoix (Henri),
Catalogue des monnaies musulmanes de la
)bibliothèque nationale (Espagne et Afrique
, Paris, 1891, pp : 371-372-373/- Maamri
Lahbib, Monnaies inédites des Idrissides,
Editions Post-Modernité. Fès, 2006. p :
45/- Les Trésors du Musée de la Monnaie,
Histoire et Patrimoine Du Maroc, Bank
Al-Maghrib, Rabat 2006, p : 94.
10 - Eustach, Corpus…, p : 28.

 - 11وهي دور سكة :بهت -تاجراجرا ( بالقرب من
أزرو الحالية) – تدغة ( بالقرب من تينغير)-
تهليط (على نهر لوكوس) -زيز -سبو -وزقور-
يجرهان(وادي يجرهان شمال سيدي قاسم) -يكم(
وداي يكم بين الرباط والمحمدية).
- Eustach, Corpus…, p : 105.

 - 12خالل خريطة دور السكة اإلدريسية الموضوعة
بمصنف أوستاش ،تم التعرف على  21دار سكة
(ص ،)182 .ونفس الرقم هو المستقى من دراسته
حول دور السك بالمغرب ،بعد إحصاء تلك التي
تعود للحقبة اإلدريسية ( ص .)100-96 .نفس
خريطة أوستاش اعتمد عليها ذ -المعمري في
دراسته للعمالت اإلدريسية ( ص .)42 .وسبق
وأشار أوستاش إلى أن قائمة الدور التي ضربت
النقود باسم األدارسة بلغت  23دارا(ص.)105 .
أما ذ -أفا عمر فقد أكد وجود  25معمال لضرب
السكة في العهد اإلدريسي ،وذلك بدراسة نماذج
الخطوط المنقوشة بالنقود اإلدريسية ( ص.)76 .
هذه األرقام خير دليل على أهمية النشاط النقدي
في عهد اإلمارة اإلدريسية ،مع أن هناك دور سك
كثيرة لم يتمكن الدارسون من توطينها جغرافيا
بكيفية محددة على حسب قول ذ -أفا ( ن .ص) -.أفا
عمر ،مالمح من تطور الخط المغربي من خالل
الكتابة على النقود ،مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط ،العدد الثامن عشر.1993 ،
ص.76 .
Eustach, Corpus…, p : 105- p. 182./- Eustach
Daniel, Les Ateliers Monétaires Du Maroc,
Hespéris-Tamuda, Fas-unique. Vol XI. 1970.
Pp : 96-97-98-99-100./- Maamri, Monnaies
inédites, op, cit. p : 42.

	-

 - 13مؤكد أن الكثير من دور السك قد تزايد نشاطها في
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مرحلة تقسيم البالد بين أبناء المولى إدريس بن
إدريس ،أي في عهد محمد بن إدريس ( —213
221ه���ـ) ،حيث أصبح كل أمير يتكلف بسك
نقوده بمقر واليته كنوع من االستقالل النقدي عن
مدينة فاس العاصمة ،ويمكن الرجوع إلى مصنف
أوستاش ولكتاب ذ -المعمري للوقوف على أسماء
تلك الدور ،وأسماء من سكت النقود بأسمائهم من
أبناء إدريس الثاني ومن تولى الحكم بعدهم من
ذريتهم .ويجب التنبيه على تجاهل بعض الدراسات
لهذا المعطى المالي والنقدي ،فجلها انكب اهتمامها
حول البعد السياسي لذلك التقسيم وما ترتب عنه
من مشاكل.
 - 14محمود إسماعيل ،األدارس��ة (375-172ه���ـ)
حقائق جديدة ،الطبعة األول��ى ،مكتبة مدبولي،
القاهرة1411 ،هـ1991/م .ص.75 .
 - 15الحظ ذ -أفا توزع دور ضرب السكة "...بين
مناطق حضارية وأخرى بدوية مع اإلشارة إلى
وجود عسر في ضبط الفرق بين هذين المجالين
بدقة" – .أفا ،مالمح من تطور الخط المغربي،
ص.76 .

مذهبية ،وهي مرآة قوية للحالة االقتصادية للبالد
من خالل نوع المعدن المسكوكة منه ووزنها
وصفائها ،....وهي أيضا مصدر جغرافي موثوق
به كما سبقت اإلشارة .بجانب هذا كله فإن النقود
لعبت دورا بالغ األهمية في تدعيم عملية تعريب
المغرب ونشر اللغة العربية داخله في تلك المراحل
المتقدمة من تاريخه اإلسالمي ،حيث إن كل ما
ضرب بداخل نقود األدارسة (ومن سبقهم أومن
تالهم) وظفت فيه اللغة العربية ،هذا الجانب
األخير المتعلق بدور المسكوكات في عملية تعريب
المغرب األقصى لم يحظ باهتمام كبير ،وإن على
قلة العبارات المنقوشة وسط دوائر النقود ،فاألكيد
أن ذلك األمر ترك بصمته في أوساط الرعية ،وإن
بشكل أقل مما قامت به المساجد والمدارس ومنابر
العلم المختلفة.
 -18دنيال أوسطاش ،تاريخ النقود اإلسالمية وموازينها
في المشرق وبالد المغارب منذ البدايات األولى
إل��ى اآلن ،ترجمة محمد معتصم ،منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،سلسلة:
نصوص وأعمال مترجمة رقم  .14الطبعة األولى
 .2011/1423ص.22 .

 -16إن المهتم بمدن العصر الوسيط يرتبط ذهنه
بالحواضر التي استمر إشعاعها مثل فاس
ومراكش "،وقد يغفل أو يتجاهل المدن المتوسطة
والصغرى ،أو تلك المدن التي اندرست أو تضاءل
دوره��ا بعد أن لعبت أدوارا هامة في سيرورة
التمدين وفي تشكيل الشبكة الحضرية المغربية".
(المدينة في العصر الوسيط .ص .)5 .وهذا حال
موقع سبو الذي كما سنتتبع سيلعب دورا مهما
مع انطالق حكم إدري��س الثاني لينساه الزمن
بعد ذلك .ولم ينل هذا الموقع حظه من الدراسة
برسالة األستاذ -:أمليد محمد المخصصة للمدن
اإلدريسية -.عبد األحد السبتي وحليمة فرحات،
المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من
تاريخ الغرب اإلسالمي ،المركز الثقافي العربي،
الطبعة األولى .1994 ،ص.5 .

 -22ابن أبي زرع ،ب��روض القرطاس .ص-/35 .
الجزنائي ،جنى زه��رة اآلس .ص-/ .18 .
الناصري ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،
دار الكتاب ،الدار البيضاء .1954 .ج  .1ص.
 /165-164ينظر أيضا -:السنوسي الخطابي،
الدرر السنية في أخبار الساللة اإلدريسية ،مطبعة
الشباب بمصر1349 ،هـ .ص.69 .

 -17كما نعرف فاإلشارات التي تمنحها النقود كثيرة
ومفيدة ،فهي وسيلة سياسية أساسية لمعرفة أسماء
وألقاب الملوك واألمراء ،وواسطة دينية ومذهبية
عن طريق ما نقش فيها من آيات قرآنية أو شعارات

 -23خوالن :هي حمة سيدي حرازم المشهورة والتي
تبعد عن مدينة فاس بحوالي  15كلم إلى الجنوب
الشرقي .ينظر الهامش  47بروض القرطاس.
ص .37 .وبخصوص سيدي حرازم يرجع إلى
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 -19نفسه .ن .ص.
�20 - Ben Hsain (Rajae), " Approche quantita
tive de l’or monnayé en Occident musulman
(450/1058-59 à 830/1426-27) ", thèse de la
�nouveau Doctorat, sous la direction de pro
fesseur: Jean Devisse, Université de Paris I,
année 1994. T 1, p: 24.

 -21حالة مدينتي سجلماسة وسبتة مثال.

دار سكة
سبو
موقع على
حوض نهر
سبو نسيه
التاريخ

1991م .ص -/219 .ابن حوقل ،صورة األرض.
منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت.1992 .
ص -/82-81 .البكري ،المسالك والممالك ،حققه
ووضع فهارسه ،جمال طلبة ،الطبعة األولى ،دار
الكتاب العلمية ،لبنان1424 .هـ2002/م .المجلد
الثاني .ص -/.332-300-294-272 .مجهول،
كتاب االستبصار ،ص.185-184 .

معلمة المغرب -محمد حجي ،حرازم(سيدي)،
معلمة المغرب .1998/1419 ،الجزء  .10ص.
.3353
 -24روض القرطاس ،ص.37 .
 -25روض القرطاس ،ص -/ .37 .الدرر السنية ،ص.
.69
 -26ال يفوتنا التذكير بالعامل الزمني هنا ،فالمصادر
المعتمدة جلها متأخر عن زمن الدولة اإلدريسية،
ومعظمها ألف خالل العهد المريني ،واألصول
التي نقلت عنها هاته المعطيات مفقودة.
 -27والجزنائي ،جنى زهرة اآلس .ص.18 .
 -28رجعنا لموافقة التاريخ الهجري الوارد هنا بالتاريخ
الميالدي إلى قوائم ذ -الملكي -.الملكي(المالكي)،
موافقة التاريخين الهجري بالميالدي ،مجلة تاريخ
المغرب ،العدد الثاني ،السنة الثانية .1982 ،ص.
.103

مقـــاالت

 -29وموضع دار سكة سبو يوجد بالقرب من حمة
خوالن " سيدي حرازم".
	- Eustach, Corpus Des Dirhams…, p. 144.
30 - Eustach, op, cit, p. 144.

 -31تجدر اإلشارة إلى وجود اختالف بسيط في كتابة
ورسم كلمة" سبو" بين مجموعة من المصادر
الكالسيكية خاصة الجغرافية منها ،فالمقدسي مثال
كتبها "سبوا"(ص .)219 .بينما ابن حوقل يطلق
عليه اسم "وادي ُسبُه"(.ص .)82-81 .والبكري
أحيانا كتبها " وادي سبو"(ج  .2ص،)300-272.
أو" نهر عظيم يسمى سبو"(ن.ج ،)294 .ومرة
كتبها " نهر سبوا"(ج  .2ص .)332.ويسميه
صاحب كتاب االستبصار "وادي سبُو" (ص.
 .)185-184ومن اإلشارة السالفة يالحظ سقوط
هاته المصادر في مأزق ثاني بجانب كيفية كتابة
االسم ،والمتعلـق بتحديـد هل "سبـو" نهر أم وادي؟
ويمكن معاينة ذلك خاصة من خالل الفقرة الواردة
باالستبصار " :وموضع وادي فاس بوادي سبُو على
 3أميال من المدينة .وهذا الوادي نهر عظيم من
أعظم أنهار بالد المغرب"(ص)184.؟ -/المقدسي
البشاري ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،
مكتبة مدبولي ،القاهرة .الطبعة الثالثة1411 ،هـ-

 -32المقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص.219 .
 -33خير الدين الزركلي ،األعالم ،دار العلم للماليين،
لبنان ،الطبعة الخامسة عشرة ،الجزء  .5مايو
 .2002ص -/.312 .كراتشوفسكي ،تاريخ
اآلداب الجغرافي العربي ،نقله إلى اللغة العربية،
صالح الدين عثمان هاشم ،القسم األول ،موسكو-
لينينغراد.1957 ،ص.215-208 .
 - 34لذلك اعتمد على كتابه الكثير ممن جاؤوا بعده من
رحالة ومؤرخين.
 - 35ال ننسي أن نشير إلى اختالف مفهوم المدينة في
تلك العصور ،عن المفهوم الحالي للمدينة حسب
علم الجغرافيا وبقية العلوم األخرى التي تدخل
ضمن دراساته للمجال الحضري.
 - 36هناك صعوبة في تحديد المفاهيم ،هل نؤكد على
وجود مدينة كاملة المؤسسات ،أم أن األمر تعلق
بمجال قروي صغير مع تضمنه لدار السكة ،وأمام
هذا اإلشكال سنتعامل مع مؤسسة " دار السكة"
فيما تبقى من صفحات هذا المقال ،وعدم التركيز
على مصطلح المدينة وغيره ،مادامت تنعدم لدينا
أبحاث شافية وكافية تعرف بمدينة تحمل اسم
"سبو" ،إذ أن المتوفر يثبت وجود موقع به دار
سكة سبو من خالل النقود المكتشفة.
 - 37كتب الكثير حول هذا االختالف ويمكن االستئناس
بما جاء في أحد هوامش كتاب "أعمال األعالم"
البن الخطيب -.ابن الخطيب ،تاريخ المغرب
العربي في العصر الوسيط ،القسم الثالث من كتاب
أعمال األعالم ،تحقيق وتعليق ،أحمد مختار العبادي
ومحمد إبراهيم الكتاني ،دار الكتاب ،الدار البيضاء.
 ،1964الهامش  .2صص -/201-198 .محمد
حجي ،من تاريخ الدولة اإلدريسية :قضايا في
سيرة إدريس األزهر وتأسيس مدينة فاس ،ضمن
متنوعات محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
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 .1998صص -/184-177 .العربي أكنينخ،
إشكالية المصادر المتعلقة بتاريخ مدينة فاس قبل
العصر المريني وما بعده ،مجلة أمل عدد بعنوان:
" التغذية واألزمة في تاريخ المغرب" .العدد ،17
السنة السادسة  .1999صص -/.93-87 :أمليد،
المدن اإلدريسية ،صص.81 -66 .
	- Provençal (L), La fondation de Fès, in
A.I.E.O, t 4. Alger 1938.
38 - Eustach, op, cit, p. 144.
39 - Eustach, op, cit, p. 258.
40 - Eustach, op, cit, p. 144 et p. 201.

 -41روض القرطاس ،ص.37 .
 -42عزاوي ،مختصر ،...ج .1ص.121 .
 -43حول سخط أوربة على انتقال إدريس الثاني إلى
مدينة ف��اس يمكن الرجوع مثال ل - :محمود
إسماعيل ،األدارسة ،صص.79 -76 .
 -44سعدون عباس ،دولة األدارسة ،....ص.145 .
45 - Eustach, op, cit, p. 147 et p. 204.
46 - Eustach, op, cit, p. 144.
47 - Eustach, op, cit, p. 202.

 -48قام أوسطاش في مصنفه بوصف دقيق لما جاء
بالدراهم اإلدريسية .يمكن الرجوع إل��ى تلك
الصفحات.
Eustach, op, cit, pp. 59-88. -

 -49ينظر صورة الفلس اإلدريسي المضروب بسبو،
وما جاء من عبارات بداخل طوقه ومركزه-.
أوسطاش ،تاريخ النقود اإلسالمية ،ص.72 .
 -50ضربها إدريس الثاني ببعض نقوده ،كما جاءت
بقطعة ضربت بوزقور سنة 193هـ808-9 /م.
	- Eustach, op, cit, p. 241.

 -51ووردت في بعض ما ضرب علي األول ابن محمد
بالعالية سنة 225هـ.839-40/
	- Eustach, op, cit, p. 217.

 -52فعدد من المصادر كما هو معروف تقول بتبني
إدريس األول عند دخوله للمغرب الدعوة الزيدية،
وتؤكد على اعتناق إدريس الثاني المذهب السني
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المالكي ،وقامت الدراسات الحديثة بتكرار ما
ذكرته تلك المصادر ،ول��م ترجع للبحث فيما
تضمنته النقود اإلدريسية من إش��ارات دينية
ومذهبية ،والتي كما يبدو فيها تلميحات على
اعتناق األدارسة للمذهب الزيدي وأيضا السني.
وبنظرة أولية للعمالت اإلدريسية نسجل بوضوح
تكرار نقش اسم " علي" -نسبة لعلي بن أبي
طالب كرم اهلل وجهه -في جل النماذج المعروفة
(يرجع ألوسطاش والمعمري مثال) ،لكن بعض
النماذج الفريدة المذكورة بمصنف أوسطاش
فاجأتنا بشعارات شيعية ،مثل قطعة تنسب إلدريس
الثاني سكت بتهليط سنة 197ه��ـ ،ورد فيها" :
ادريس -محمد رسول اهلل -والمهدي ادريس -بن
ادريس -علي"(ص -199 .اللوحة  .)VIوأخرى
تنسب ليحيى بن محمد(249-234هـ) ضربت
ببهت سنة 246ه��ـ نقش بها " :محمد -خاتم
النبين صا -دق -علي خير الناس بعد النبي كره
من -كره ورض��ي من رضي"(أوسطاش ،ص.
 -186اللوحة  .)XXXIXويبقى عيسى بن إدريس
الثاني(270/245هـ) أكثر تمسكا بالعبارة الشيعية
األخيرة حيث تكرر استعمالها بمسكوكاته ،مثال
بقطعة سكت بورزيغة (أوسطاش ،ص،)238 .
وأخرى بوزقور(أوسطاش ،ص.)254-252 .
وعند المعمري هناك دراهم لعيسى هذا ضربت
بالعالية تحمل نفس الشعار( المعمري ،ص67 .
و68و 70و .)71ويبدو من خالل هاته المعطيات
على أن العمالت اإلدريسية في حاجة لدراسة
تحليلية مركزة ربما تفضي لظهور بعض الحقائق
الجديدة.
	- Eustach, op, cit, p. 199. Et p. 186-238-252254/- Maamri, op, cit, p. 67-68-70-71.

 -53فاآلية محملة برسالة دينية وسياسية موجهة إلى القوى
المحلية الخارجية خاصة برغواطة والخوارج.
 مفتاح ،دراسة لبعض جوانب المسكوكات،...ص.43.
 -54لقد تنبه أوسطاش إلى وجود اختالف في العبارة
األولى من اآلية ،فاآلية كما هو مثبت بالمصحف
الكريم تبدأ ب" هو الذي أرسل رسوله بالهدى."...
(التوبة ،اآلية.).33 :
	- Eustach, op, cit, p. 62.

دار سكة
سبو
موقع على
حوض نهر
سبو نسيه
التاريخ

 - 55هذه اآلية الكريمة تكرر ذكرها في العمالت األموية
بالمشرق واألندلس والعباسية والممولكية،...
وطبعا كما عاينا فاألدارسة أيضا عملوا على
اقتباسها .يمكن الرجوع إلى المصنفات النقدية.
 -56سنرجع لهذه القطعة وما نقش بداخلها (القطعة
تحمل رقم  226بكتاب كنوز متحف النقود) .ينظر
الصورة المرفقة المقتبسة عن:
	- les Trésors du Musée de la Monnaie, op,
cit. p. 98.

 -57ضمنها قطعة أخرى لعلي بن محمد (القطعة رقم
 )228وثانية ليحي بن محمد(249/234هـ-848/
863م)(القطعة رقم .)229
	- les Trésors, op, cit.

 -58أوسطاش ،تاريخ النقود اإلسالمية ،ص.70 .

مقـــاالت

 -59ال توجد بمصنف الفو أية قطعة تعود لهذه المرحلة
التي سكت فيها دار سبو النقود باسم األدارسة ،أي
ما بين عهد إدريس الثاني وعلي بن محمد .نفس
األمر بالنسبة لمصنف بريط فهو لم يشر لوجود
دار سكة سبو بالقائمة التي قدم فيه أسماء دور
السكة اإلدريسية المعروفة .كما لم نجد بالجزء
الخامس من مصنف الين بوول المخصص للنقود
بإفريقية واألندلس ذكر للعملة اإلدريسية .نفس
األمر عند هازرد فلم يذكر البتة بدوره المسكوكات
اإلدريسية بمصنفه ،وه��ذه أيضا حال ميتشنير
فمجموعته ال تتوفر فيها أية قطعة لدار سكة سبو.
أما ذ -المعمري في دراسته للنقود اإلدريسية فلم
يقدم أي نموذج لمسكوكات دار سبو .فقط هناك
قطعة وحيدة في دراسة الباحث مفتاح نورالدين،
والظاهر أنها نفس القطعة المستعملة في كتاب
"تاريخ النقود اإلسالمية" السابق الذكر-/= =.
أوسطاش ،تاريخ النقود ،ص - /.72 .مفتاح ،
دراسة لبعض جوانب المسكوكات المغربية ...ص.
.55-54
	- Lavoix, Catalogue , op, cit, pp. 374-390./Brèthes (J.D), Contribution à l’histoire du
Maroc par les recherches numismatiques,
(Casablanca, sons date, p : 76 /- Lane
Poole), Catalogue of Oriental Coins, Coins
of The Moors of Africa and Spain, British

Museum, Printed by Order of Trustees,
tome V, London, 1880./- Hazard, H.W, The
Numismatie History OF Late Medival North
Africa, Numismatic Society ", New York,
1952./- Mitechiner (M), Oriental Coins And
Their Values, The World of Islam, Hawkins
Publications, London, 1977. /- Maamri, op
cit.

 - 60طبعا عمل الزمن عمله فطمس معالم الكثير من
القطع ،فلم يعد في اإلمكان التعرف على اسم من
سكها ومتى وأين.
 - 61مع التأكيد على ضرورة إعادة دراسة هاته النقود
اإلدريسية.
 - 62كما سبق الذكر عملت المصادر المكتوبة على
تجاهل ظروف إنشاء دار سكة سبو ،وكررت نفس
اإلشكال بحجبها عنا معلومات تخص مالبسات
اختفائه.
 - 63ينظر أوسطاش والفوا والمعمري.
 - 64كذا عند ابن خلدون " ابن محمود" وهو إسحاق ابن
محمد بن عبد الحميد .وعند الناصري هو " إسحق
بن محمد األوربي" .ابن خلدون ،العبر ،...ج .4
ص -/18 .االستقصا ،ج .1ص.164 .
 -65يبدو أن ما تنتجه هذه الدار قد قل ،خاصة بعد تأسيس
دار سكة سبو سنة 192هـ ،التي أخذت المشعل.
	- Eustach, op, cit, p. 164, et p. 266.

 - 66لم تكن هذه المعطيات هي السبب الوحيد ،فقد
التحق بها معطى تأسيس دار سكة سبو ،التي أخذت
المشعل من وليلى التي شاب إصدارتها بعض
الفتور والنقص.
	- Eustach, op, cit, p. 164.

 - 67في هذا المقام يقول ذ -محمود إسماعيل ..." :مثل
هذا السخط في إذكاء حركات االنتزاء ذات الطابع
العنصري من ناحية وفي تكوين تجمعات اعتزالية
مستقلة من ناحية أخرى؛ كتلك التي ترأسها معزوز
بن طالوت ومكابر بن درقم وأبو حفص الزناتي.
وليس أدل على استقالل ه��ؤالء عن األدارس��ة
من ضربهم السكة بأسمائهم" .محمود إسماعيل،
األدارسة ،ص.94 .
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 - 68نفس .ص.
69- Eustach, op, cit, p. 309-310-311-312.
70 - Eustach, op, cit, Watit, p. 160. Izerhan, p.
172.

 - 71هو مغرور بن طالوت عند ألفوا ،كما أنه نسب
تلك القطعة المضروبة سنة 224هـ إلى عبد اهلل
بن إدريس .ويبدو أن بريط قد قرأ اسمه الوارد
بقطعة يجرهان مثل الفوا وسماه كذلك مغرور
" ،"Maghrourوالقطعة سكت سنة 223هـ.
	- Lavoix, Catalogue, op, cit, p. 393. /- Brèthes,
Contribution, op, cit, p: 84.

 - 72حول ثورة الخوارج يمكن االستئناس بما كتبه
ذ -محمود إسماعيل وأورده بدراسته من مصادر
بهوامش بحثه – .محمود إسماعيل ،الخوارج في
بالد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري،
دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب .الطبعة الثانية
 .1985/1406صص.107 -60 .
 - 73ابن خلدون ،العبر ،...ج  .6ص .276 :هذه
النسخة وردت بها كلمة " ومعها" بدل " معهما"
التي صوبناها من نسخة أخرى من العبر ،....دار
الكتاب العلمية ،بيروت -لبنان ،الطبعة األولى.
1413هـ1992 /م .ص.245 .
 - 74محمود إسماعيل ،األدارسة ،ص.94 .
 - 75مفتاح ،دراسة لبعض جوانب المسكوكات المغربية...
ص .67 .تجدر اإلشارة لورود بعض القطع النقدية
المنسوبة لمعزوز بن طالوت بدراسة ذ -مفتاح.
دراه��م ضربت بوطيط .صص.68-67-66 .
دراه��م بيجرهان .ص��ص .69.وهناك قطعة له
أيضا بكنوز متحف النقود ببجرهان القطعة رقم
.236ص.99.
	- les Trésors du Musée de la Monnaie, op, cit
. p. 99.

 - 76توجد قطع بمصنف أوسطاش باسم علي بن محمد
سكها بوطيط سنوات 225ه��ـ و 234ه��ـ(ص.
.)257
	- Eustach, op, cit, p. 257.
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 - 77روض القرطاس ،ص -/95-94 .االستقصا ،ج:1
 -/180-197محمود إسماعيل ،الخوارج ،...ص.
.138
 - 78االستقصا ،ج .180 :1
 - 79عزاوي ،مختصر ،....ج .125 :1
80 - Eustach, op, cit, p. 35.

 - 81لم نجد ذكرا ألي معلومات بهذا الشأن ،المعطى
الوحيد المتوفر هو التشابه الحاصل بين القطع
النقدية اإلدريسية ونظيرتها المسكوكة من قبل
هؤالء الخارجين عن سلطتها ،مع بعض االختالفات
البسيطة ،فالقطع تتضمن الشهادتين وباستثناء ذكر
اسم معزوز وعبارة " العدل هلل" .فعلي بن محمد
بن إدريس هذا لم تفصل المصادر حوله القول،
فالبكري مثال خصص له حوالي سطر فقط .أما
صاحب روض القرطاس فحباه بثمانية أسطر،
ونقلها عنه ابن القاضي في جذوته ،ولم يمنحه ابن
الخطيب سوى أربعة أسطر -.البكري ،المسالك
والممالك ،الجزء الخاص ببالد المغرب ،دراسة
وتحقيق زينب الهكاري ،مطبعة الرباط نيت،
الرباط .2012 .ص -/236 .البكري ،المسالك،...
جمال طلبة ،ج  -/.309 :2روض القرطاس،...
ص -/ .67 .ابن الخطيب ،تاريخ المغرب العربي
في العصر الوسيط ،القسم الثالث من كتاب أعمال
األع�لام ،تحقيق وتعليق ،أحمد مختار العبادي
ومحمد إبراهيم الكتاني ،دار الكتاب ،الدار البيضاء.
 .1964ص -/ .207.ابن القاضي المكناسي،
جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة
فاس ،دار المنصور للطباعة والوراقة ،الرباط.
 .1973ج  -/ 459 :2االسقصا ،ج -174 :1
 -/.175معلمة المغرب ،مقال حول علي بن محمد
بن إدريس ،ذ -محمد المغراوي.2003-1424 ،
ج .6174 :18
 - 82بالمصادر السالفة الذكر مثال صاحب القرطاس
والناصري يقوالن بأن الناس في أيامه عاشوا
في أمن ودعة ،وهذا ما نقله عنهم الباحثون بدون
تمحيص .روض القرطاس ،ن .ص -/.االستقصا،
ن ج .ص.
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خالل الكتابة على النقود ،مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط ،العدد الثامن عشر.1993 ،

83 - Eustach, op, cit, p. 216-217-218-219-220221.../- Maamri, op cit. p. 54.

 - 84نحن مدركون للصعوبات التي تعترض هؤالء
الجماعيين إن رغبوا في نشر ما لديهم من
مسكوكات ،سواء تعلق األمر بالجانب التقني أو
المادي ،...لهذا يجب أن تقدم لهم مساعدات من
طرف الجهات الرسمية مثل وزارة الثقافة أو بنك
المغرب ومتحف المسكوكات التابع له ،وغيرها
من هيئات ومؤسسات الدولة ،خدمة للمصلحة
العامة وللتاريخ والحضارة المغربيين.
 - 85الصورة مقتبسة عن كتاب كنوز متحف النقود،
القطعة رقم :226
	- les Trésors du Musée de la Monnaie, op, cit
. p. 98.

 - 86سبق وأشرنا للتغيير الحاصل باآلية القرآنية.

المصــادر والمراجع

مقـــاالت

مراجع بالعربية:
 ابن أبي زرع ،األنيس المطرب بروض القرطاس فيأخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،راجعه عبد
الوهاب بن منصور ،المطبعة الملكية ،الرباط ،الطبعة
الثانية1420،هـ1999/م.
 ابن حوقل ،صورة األرض .منشورات دار مكتبةالحياة ،بيروت.1992 .
 ابن الخطيب ،تاريخ المغرب العربي في العصرالوسيط ،القسم الثالث من كتاب أعمال األعالم،
تحقيق وتعليق ،أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم
الكتاني ،دار الكتاب ،الدار البيضاء.1964 .
 ابن خلدون ،كتاب العبر والمبتدأ والخبر ،...ضبطالمتن ووضع الحواشي -خليل شحادة ،دار الفكر-
بيروت ،لبنان1421 ،هـ2000/م.
 ابن القاضي المكناسي ،جذوة االقتباس في ذكر منحل من األعالم مدينة فاس ،دار المنصور للطباعة
والوراقة ،الرباط .1973 .ج .2
 -أف��ا عمر ،مالمح من تطور الخط المغربي من

 أمليد محمد ،المدن اإلدريسية منذ أواخر القرن الثانيإلى نهاية القرن الرابع الهجريين ،دراسة تحليلية
تركيبية ،دبلوم الدراسات العليا ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،الرباط ،الموسم الجامعي .1998/1997
(مرقونة).
 خير الدين الزركلي ،األع�لام ،دار العلم للماليين،لبنان ،الطبعة الخامسة عشرة ،الجزء  .5مايو .2002
 دنيال أوسطاش ،تاريخ النقود اإلسالمية وموازينهافي المشرق وبالد المغارب منذ البدايات األولى إلى
اآلن ،ترجمة محمد معتصم ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،سلسلة :نصوص وأعمال
مترجمة رقم  .14الطبعة األولى .2011/1423
 سعدون عباس نصر اهلل ،دولة األدارسة في المغربالعصر الذهبي 223-172ه����ـ835-788/م ،دار
النهضة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى 1408هـ-
1987م.
 عبد األحد السبتي وحليمة فرحات ،المدينة في العصرالوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب اإلسالمي،
المركز الثقافي العربي ،الطبعة األولى.1994 ،
 عبد الجليل حليم ،مقال ح��ول "س��ب��و" ،معلمةالمغرب ،الجمعية المغربية للتأليف والنشر ،الرباط.
 .2001/1422ج .14
 عبد اهلل العوينة ،مقال ح��ول "س��ب��و" ،معلمةالمغرب ،الجمعية المغربية للتأليف والنشر ،الرباط.
 .2001/1422ج .14
 عزاوي أحمد ،مختصر في تاريخ الغرب اإلسالمي،الجزء األول ،طبعة ثانية ،الرباط.2009 .
 كراتشوفسكي ،تاريخ اآلداب الجغرافي العربي ،نقلهإلى اللغة العربية ،صالح الدين عثمان هاشم ،القسم
األول ،موسكو -لينينغراد.1957 ،
 مجهول ،كتاب االستبصار في عجائب األمصار ،نشروتعليق ،سعد زغلول عبد الحميد ،دار النشر المغربية،
الدار البيضاء.1985 ،
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 -محمد حجي ،من تاريخ الدولة اإلدريسية :قضايا

المقدسي البشاري ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،

في سيرة إدري��س األزه��ر وتأسيس مدينة فاس،

مكتبة مدبولي ،القاهرة .الطبعة الثالثة1411 ،هـ-

ضمن متنوعات محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،

1991م.

.1998
 محمد حجي ،مقال حول " حرازم(سيدي)" ،معلمةالمغرب ،الجمعية المغربية للتأليف والنشر ،الرباط.
 .1998/1419الجزء .10
 محمد المغراوي ،مقال ح��ول علي بن محمد بنإدريس ،معلمة المغرب ،الجمعية المغربية للتأليف
والنشر ،الرباط .2003-1424 .ج .18
 محمود إسماعيل ،األدارسة (375-172هـ) حقائقجديدة ،الطبعة األول��ى ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،
1411هـ1991/م.
 محمود إسماعيل ،الخوارج في بالد المغرب حتىمنتصف ال��ق��رن ال��راب��ع الهجري ،دار الثقافة،
الدارالبيضاء ،المغرب .الطبعة الثانية .1985/1406
 مفتاح نورالدين ،دراسة لبعض جوانب المسكوكاتالمغربية من العهد اإلدريسي إلى العهد الموحدي ،من
خالل المجموعة النقدية للسيد رشيد الصبيحي ،بحث

 الملكي(المالكي) ،موافقة التاريخين الهجريبالميالدي ،مجلة تاريخ المغرب ،العدد الثاني ،السنة
الثانية.1982 ،
 الناصري ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،دار الكتاب ،الدار البيضاء .1954 .ج .1
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(de l’or monnayé en Occident musulman
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XI. 1970.
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المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ،الرباط ،السنة
 البكري ،المسالك والممالك ،حققه ووضع فهارسه،جمال طلبة ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العلمية ،لبنان.
1424هـ2002/م .المجلد الثاني.
 البكري ،المسالك والممالك ،الجزء الخاص ببالدالمغرب ،دراس��ة وتحقيق زينب الهكاري ،مطبعة
الرباط نيت ،الرباط.2012 .

- Lavoix (Henri), Catalogue des monnaies
musulmanes de la bibliothèque nationale
(Espagne et Afrique) , Paris, 1891.
- Les Trésors du Musée de la Monnaie,
Histoire et Patrimoine Du Maroc, Bank
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 -الجزنائي علي ،جنى زهرة اآلس في بناء مدينة

- Maamri Lahbib, Monnaies inédites des
Idrissides, Editions Post-Modernité. Fès,
2006.

الملكية ،الرباط ،الطبعة الثانية1411 .هـ1991/م.

- Mitechiner (M), Oriental Coins And Their
Values, The World of Islam, Hawkins
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فاس ،تحقيق عبد الوهاب ابن منصور ،المطبعة
 السنوسي الخطابي ،الدرر السنية في أخبار الساللةاإلدريسية ،مطبعة الشباب بمصر1349 ،ه��ـ- .
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- Provençal (L), La fondation de Fès, in A.I.E.O,
t 4. Alger 1938.
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بيوغرافيا المؤ ّلفين الجزائريين
في اللغة العربية خالل الحكم
الفرنسي للجزائر
إعداد :د /علي بوشاقور
جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف
مقدمة
يعود اهتمامي بموضوع "إسهامات الجزائريين في اللغة" إلى سنة 1996م حينما كنت

مقـــاالت

طالبا في قسم الماجستير في "مشروع التراث اللغوي في الجزائر" لصاحبه األستاذ الدكتور
مختار بوعناني ،ومنذ هذه السنة انطلقت في مسار البحث عن المؤلفين الجزائريين الذين
كتبوا في اللغة ،فقد عثرت على مجموعة من المخطوطات سنة.2003وترجع معظمها إلى
فترة الحكم الفرنسي للجزائر.
أملك حاليا خمسة عشر مؤلًّفا في اللغة لمؤلِّفين جزائريين عاشوا جميعا تلك الفترة،
وسأعرض في هذا المقال ترجمة لبعضهم مع ذكر مؤلفاتهم ،لعلها تعطينا صورة واضحة عن
جهودهم في ميدان اللغة حتى وأمتنا تعيش أحلك الظروف.
بيوغرافي��ا المؤلفي��ن الجزائريي��ن في
اللغة خالل الحكم الفرنسي للجزائر
ّ
المج��اوي
التعري��ف بعب��د الق��ادر
ّ
ّ
التلمساني

محمد بن عبد الكريم((( ،وبعد دراسته في
مسقط رأس��ه انتقل

لمتابعتها في المغرب

األقصى ،في كل من فاس وطنجة وجامع
القرويّين على الخصوص ،ثم عاد إلى الجزائر

المجاوي في تلمسان
حياته :ولد عبد القادر ّ

الحج ليتولى
سنة 1292هـ ،وقد أ ّدى فريضة
ّ
التّدريس أ ّوال في قسنطينة حيث أقام ،وتز ّوج

بالغرب الجزائري سنة1267هـ من أب يدعى

فيها وأنجب ،وعلّم في ّ
كل من جامع الكتّاني
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ابتداء من سنة 1292هـ ،والمدرسة الحكومية
سنة1295هـ ،باإلضافة إلى نشاطه خارج عمله
الحرة
الرسمي
كمدرس ومحاضر في المدارس ّ
ّ
ّ
والمساجد ،كالمسجد األخضر ،فأحدث تأثيرا
قويّا في األوساط الفكريّة ّ
والشعبيّة ،بدروسه،
الرسميّة
ومحاضراته العامة .أ ّم��ا دروس��ه ّ

التّالميذ ،أصبحوا بدورهم أساتذة(((.
وقد أسهم إسهاما جيّدا في حدود إمكانيّاته
من أجل نهضة ثقافته ،كما شارك في إحياء
اللغة العربيّة ،والعلوم اإلسالميّة ،وبذل جهدا
كبيرا في سبيل ارتقاء مستوى الجزائر الثّقافي
حسب اتّجاهات جيله ّ
الشريف.

فقد تن ّوعت في المنطق والبيان ،والمعاني،
واللغة ،والنّحو ،والفلك ،ويبدو أنّه مما كان

وقد كان ّ
الشيخ أحد قادة اإلصالح في الكتلة

يدرسه في الفلك منظومة محمد بن يحيى
ّ

المحافظة ،وكان يتمتّع بشعبيّة واحترام كبيرين

السوسي المرغيني وشرحها ،وفي
ابن أحمد ّ

بين الجزائريّين في وقته ،فقد كان أستاذ اللغة

المجاوي إلى
سنة 1315هـ (1898م) انتقل ّ
العاصمة للتّدريس في مدرستها العليا (مدرسة

العربيّة ،والقانون اإلسالمي ،في المدرسة

الثّعالبي) كما ُعيّن إماما خطيبا بجامع(سيدي
رمضان ) بالعاصمة سنة1326هـ وبقي في
ق ّمة نشاطه :إماما قديرا ،وأستاذا ّ
متمكنا ومؤلّفا
نشيطا ،ورجل إصالح في جميع الحاالت.
تخرج على يده في التّدريس كثير
وقد
ّ
مثل( :حمدان الونّيسي) و(أحمد الجيباتي)
و(المولود بن الموهوب)((( وهم من الذين كان
لهم تأثيرهم في الحياة االجتماعية ،والفكرية.

كثيرة(((.
المجاوي على معرفة كبيرة
وقد أصبح
ّ
وعميقة بالمجتمع الجزائري ،والعالم اإلسالمي،
موجهة ضد اآلفات
وقد كانت معظم كتاباته ّ
االجتماعية ،والخرافات والعادات القديمة.
وفاتـه:
المجاوي
توفي األستاذ عبد القادر
وقد
ّ
ّ
بقسنطينة في 6أكتوبر 1914م وبها دفن،

ثقافته وإسهاماته:
المجاوي بالموسوعيّة في
اتّسم عبد القادر ّ
الثّقافة ،وقد وصفه األستاذ سعد الدين ابن أبي
بصاحب المعرفة الواسعة ،فقد كان ّ
متمكنا من
ناصيّة اللغة ،فقيها ،متضلّعا ،مشاركا في كثير
من العلوم ،ومنها علم الكالم ،وعلم االقتصاد
السياسي ،وعلم التّربية ،وعلم البيئة ،عكف
فتخرج على يده مجموعة من
على التّدريس
ّ
آفاق الثقافة والتراث
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تاركا وراءه أثرا طيّبا في بعض شباب تلك
الفترة ،وشيوخها ،كما ترك مؤلّفات اختلفت
نوعا وك ّما ،لكنّها جميعا جاءت من وحي ما
علّم للطالب ،وما تدارس مع تالمذته وزمالئه،
تجاوزت هذه المؤلّفات خمسة عشر عمال في
اللغة ،والنّحو ،والبالغة ،وال ّدين ،وكذا علم
ّ
وسنتوقف عند بعض منها.
الفلك،
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ّ
مؤلفاتـه:
" -1إرش��اد المتعلّمين" :وهو كتاب في
اللغة ،والنّحو ،والبالغة ،طبع بمصر وق ّدم له
في الصفحة األولى أحد ّ
المثقفين السوريّين في

الجمل" :وهي شرح مختصر عن سابقه في
 64صفحة.
"-6نزهة ّ
والصرف":
الطرف في المعاني
ّ
 37صفحة.

مصر بقوله" :قد ّ
اطلعت من هذا الكتاب على
ألفاظ رفيعة ،ومعاني رشيقة ،وآداب فائقة،
وحكم رائقة ّ
تدل على ما لمؤلّفه من البراعة
التّامة ،والمعرفة العامة ،وتشهد له بخلوص
النيّة ،وحسن الطويّة ،وقد أدى واجبه في نصح
المسلمين ،وإرشاد المتعلّمين".
أ ّما الفصل األ ّول في علوم اللسان ،وبعد

"-7ال����� ّدرر ال��نّ��ح��وي��ة على المنظومة
الشبراوية" :في اللغة والنّحو 57صفحة.
"-8شرح الجمل النّحوية " :وهي الجمل
المعروفة بالكبرى والصغرى.
"-9اإلف���ادة لمن يطلب االستفادة" يضم
مسائل فقهية وبالغية في  64صفحة.

مقـــاالت

المق ّدمة من هذا الكتاب ّ
المجاوي يبدأه
فإن
ّ

 "-10شرح منظومة البدع " :وهي منظومة

بقولهّ :
"إن اللغة العربيّة هي أقدم لغات العالم

أخالقيّة إصالحيّة من تأليف تلميذه المولود بن

المستعملة اآلن وأوسعها ،وفضلها عن غيرها،

الموهوب ،شرحها األستاذ تشجيعا لتلميذه،

يشهد لها كل من يعرفها ،ولو كان أعجميّا،

وتقديرا له وإعجابا به.

فهي أفصح اللغات منطقا وبيانا ،وأكثرها

"-11القواعد الكالميّة" :هذا الكتاب من

النّشر ،والنّظم ،قد مألها اهلل من اآلداب،

أكثر كتبه غزارة وأهمية استغرق  157صفحة
يقول المؤلّف في تقديمه(:أمست الحاجة إلى

تصرفا في أساليب الكالم ،وأقبلها تفنّنا في
ّ
والحكم فنالت من األمثال القديمة والحديثة ما
لم ينله غيرها"(((.

تأليف رسالة في علم التّوحيد تكون سهلة
المأخذ قليلة الكلفة).

" -2نصيحة المريدين" :وه��ي رسالة
توجيهيّة نشرت في تونس.
 " -3شرح شواهد ابن هشام" :وهو كتاب
في النّحو واللغة واألدب ،طبع في قسنطينة.
"-4شرح الالمية المجراديّة في المسائل
النّحويّة" :نشرها بعنابة سنة .1894

"-12كتيب" :شرح فيه منهج تعلّم النّحو،
وهو منهج تعليمي يجمع بين ال ّدين اإلسالمي،
واللغة العربيّة والعلوم الحديثة ،نشر ّ
ملخصة
في جريدة "المبشر" وق��د س ّمته الصحافة
الفرنسية "كتاب شر"  un livre nuisibleجريدة
«لبروقري دو الست» .((( progres de lést
التعريف ّ
بالشيخ الطيّب المهاجي

"-5ال ّدرر البهيّة على الالمية المجرادية في
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هو الطيّب بن المولود بن مصطفى بن

حتى كان له ذلك بتحفيظهم القرآن الكريم،

محمد بن مصطفى بن الفريح ،ولد في ربيع

وكانـت وفاتـه غرة المحرم من سنة 1323هـ

األ ّول سنة1300هـ الموافق لسنة1881م ،وقد

الموافقة لسنة 1905م(((.

عرفت هذه السنة ث��ورة الشيخ بوعمامة

(((

انطالقا من جنوب وه��ران ض�� ّد االحتالل

وكانت والدة الطيّب المهاجي مقترنة بظهور
ما عرف بـ"قانون األندجين ا �cod de lindi

الفرنسي الغاشم أ ّما عن مكان والدته فيعرف

 genatالذي صدر في 26جوان1881م ،وهو

وه��ي إح��دى قبائل بني عامر بني زغبة،

عبارة عن مجموعة من النّصوص االستثنائية
التي فرضت على ّ
الشعب الجزائري منذ

بأرض " القعدة " وهي من قبيلة أوالد علي،
المعروفين بعروبتهم.

عام 1847م ،والذي يقتضي ّ
الطاعة العمياء

ينحدر الطيّب المهاجي من أسرة عرفت
ّ
بطلب العلم ،وحفظ كتاب اهلل ّ
وجل ،فأبوه
عز

للمستوطنين ،وبقي هذا القانون ساري المفعول

كان ينسخ المصاحف بيده ،كما كان يعلّم
مر به،
القرآن مقابل أجرة نظرا للفقر الذي ّ
سكان المنطقة ّ
ولكثرة حكمته كان ّ
يحكمونه
في النّوازل ،كما اشتهر بإتقانه كتابة الوثائق،
أ ّما ج ّده فهو سيدي مصطفى الذي أخذ العلم
من ع ّمه سيدي الطيّب بن الفريح على ّ
الشيخ
" أبي راس النّاصري" كما عرف عن والد
ج ّده ،وهو "سيدي محمد السني" ،وهو من
كبار العلماء الذين أحيوا السنن ،وقاوموا البدع
قربه باي وهران "عثمان
وعرف بالسنّيّ ،
الكبير" إل��ى الجامع األع��ظ��م ،وجعله من
خواص مجلسه ،وبقي بوهران إلى أن توفي
في أوائل القرن الثالث عشر الهجري ،ودفن
بمقبرة سيدي البشير خارج وهران في الجانب
ّ
الشرقي بوصيّة منه.
ويعد "الطيب المهاجي" أصغر خمسة أبناء
للمولود األب ،والّذي بذل جهدا في تعليمهم،
آفاق الثقافة والتراث
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حتى عام 1944م(((.
حياته العلمية
بدأت حياته العلمية في بيت أبويه حيث كان
والده يعلّمه ألفاظ ّ
الشهادة ،وشرحها له شرحا
بسيطا ،كما كان ّ
يحفظه بعض قصار السور،
فحفظ من سورة الضحى إلى سورة الناس،
وابتدأ القراءة في اللّوح من س��ورة الليل،
فحفظ سورا من القرآن الكريم بدأها من سورة
البقرة إلى سورة النّور ،وكانت ختمته للقرآن
حفظا ،وله من العمر تسع سنوات كما أتبع
موزعة على ّ
ذلك بإحدى عشرة ختمة ّ
الشيوخ
اآلتية أسمائهم:
 ّالشيخ محمد بن قدور بن األقرع.
 ّالشيخ محمد بن عبد اهلل اللعباني المعروف
بإتقان القرآن حفظا ورسما.
ّ
ال��ش��ي��ح محمد ال��م��ول��ود ب��ن إب��راه��ي��م
(ت1326هـ1908/م) ،المشهور بمعرفته
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للرسم العثماني للقرآن الكريم.
ّ

شيوخـه

 ّالسالم بن صالح الغريسي:
الشيخ عبد ّ

ّ
-1
الشيخ محمد الشيباني (1986-1906م)
جلس هذا ّ
الشيخ لتحفيظ القرآن الكريم ستّين

مرات ،بقراءة نافع عن رواية ورش ،كما

مجانا بال مقابل ،وكان حسن
( )60عاما ّ

أخذ عليه «ال�� ّدرر واللوامع» البن البر
في التّجويد ،وتصوير الهمز من «مورد

الخط ،وله نسخة خطيّة من القرآن الكريم،

وال��ذي أت�� ّم على يديه القرآن الكريم في

بالخراز،
الضمآن « للشريسي « المعروف
ّ
كما أخذ عنه متن اآلجرومية بشرح ّ
الشيخ
خالد األزهري ،وحاشيته البن حمدون مع

وقد انتهى من كتابتها عام 1282هـ.
ّ -2
الشيخ سيدي محمد بن المولود بن ابراهيم ،وهو
من أبناء عمومة ّ
الشيخ المهاجي ،عرف

بإتقانه لرسم القرآن الكريم وفق المصحف

شرح أبيات األلفيّة البن مالك ،بعد ذلك
توجه إلى متابعة ال ّدروس على يد ابن ع ّمه
ّ
الشيخ محمد بن فريح من مختصر ّ
ّ
الشيخ
خليل لم ّدة خمسة سنوات(.((1

مقـــاالت

كما درس على ّ
الشيخ « محمد ابن العربي
الشرفي» باب المواريث من «مختصر خليل»
ت ّم على ّ
الشيخ « محمد القندوز التّنسي «،
القادم من مدينة سيق للتّعليم والتّدريس بطلب

الصوت
العثماني ،كما كان موصوفا بحسن ّ
في القرآن.
ّ -3
الشيخ سيدي محمد بن عبد الله اللعباني فنى
الشيخ ّ
هذا ّ
الصغار
جل حياته في تعليم ّ

القرآن الكريم في كثير من قرى بلده توفي
سنة 1320هـ.
ّ -4
السالم بن صالح الغريسي
الشيخ سيدي عبد ّ

أجازه بكل ما ّ
تلقاه من خالل إقامته بمدرسته.

من أعيان المدينة .وألجل االستفادة من هذا
ّ
الشيخ أقام الشيخ الطيّب المهاجي بهذه المدينة

ّ -5
الشيخ سيدي محمد بن الفريح الزمه الشيخ

م ّدة سنة ،أين أخذ عنه معظم مختصر خليل

المهاجي خمس سنوات ويعد الغريسي من

واآلجرومية ،وقطر النّدى البن هشام ،وألفية

أشهر الذين حفظوا مختصر خليل ودرسوه.

ابن مالك ،كما أخذ عليه المية األفعال في

أبتلي في آخر حياته بالعمى.

والسمرقنديّة في البيان.
ّ
الصرفّ ،

-6الشيخ محمد بن العربي فريح وهو أحد خريجي

وسافر بعدها إلى مدرسة ّ
الشيخ «الشعيبي
« بقبيلة صبيح( ((1التّابعة لمدينة تنس سابقا؛

مدرسة مازونة القريبة من الشلف(األصنام
سابقا) درس عليه ّ
الشيخ المهاجي باب

حيث التحق بها ،فدرس على يد شيخها العالم

المواريث من مختصر خليل.

الذي كان يحمل لواء ّ
الزعامة العلميّة بالقطر

ّ -7
الشيخ أبو شعيب الدكالي وهو الذي أجاز الشيخ

الجزائري.

المهاجي إجازة عامة في علوم الحديث ،وقد
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ّ
ّ -13
والشيخ أحمد األمين بن
الشيخ خليل ال ّتكروري

توفي عام 1356هـ1937-م.
 -8الشيخ أبو العباس أحمد البلغيثي العلوي ثم

عزوز وهما من علماء المدينة(.((1

الفاسي ،وقد أج��از ّ
الشيخ المهاجي على

تالمذة ّ
الشيخ الطيب المهاجي

طريقة جديدة حيث كان ذلك ّ
بالشعر فقال

لقد كثر عدد تالمذته ونذكر منهم:

فيه:
أجزتكم ّ
بكل ما مني وصل قبلتكم أو بعد
عندكم حصل من علمي المنقول والمعقول
ّ
وكل ما عرفت من مقولي وكانت وفاته –
رحمه اهلل -سنة 1348هـ(.((1
ّ -9
الشيخ شعيب الجليلي وهو قاضي الجماعة

بتلمسان ،وهذا اآلخر أجاز المهاجي في
شكل نظم ومطلعها:

ّ -1
الشيخ بن مشري عبد القادر (1938م)،
والشيخ رحلي نعيم(1939م) وابنه ّ
ّ
الشيخ
زدور محمد إبراهيم القاسم (1923م)،
ّ
ّ
والشيخ عبد
الرحمن بن زيّان،
والشيخ عبد ّ
ّ
والشيخ مصطفى
القادر بوجالل (1915م)،
توفي سنة(1971م)ّ ,
والشيخ المولود
ابن زيّان ّ
المهاجي (1909م)(.((1
وباإلضافة إلى ما ذكرناه عن ّ
الشيخ الطيّب
المهاجي فقد عرف عنه أيضا كثرة ترحاله،

إل����ى ب��ن��ي األط���ي���ب ال��م��ه��اج��ي
ّ
م��ن علمه ف��ي ّ
ك��ال��ن��ج��اح.
ال��ن��ف��ع
ّ -10
الشيخ القاضي سيدي أحمد بن الحسن المختاري

وهو من قرابة األمير عبد القادر –رحمه
اهلل -التحق بمنصب القضاء بوهران وتوفي
سنة 1344هـ .
 -11الشيخ محمد بدر الدين( ((1وهو محدث الشام
بدار الحديث النّبوي ّ
الشريف بدمشق ،أجاز
المهاجي عندما زار دمشق.
ّ
ّ
الشريفي السنوسي الخطابي
الشيخ أحمد
-12

(ت1351هـ 1933م) المعروف بالفضل،

وسوف نذكر أهم رحالته التي قادته إلى ع ّدة
بلدان إسالمية.
رحالت الطيب المهاجي
أوال رحلته إلى الحرمين الشريفين
وذلك ألداء فريضة الحج سنة1350هـ بعد
الرخصة ،وقد طلب منه بعض األعيان
تسلّمه ّ
أن يعلّمهم مناسك الحج ،فلبى ّ
الشيخ طلبهم،
وصار يعلمهم إيّاها في اليوم صباحا ومساءا
إلى أن وصل إلى جدة ،وخالل مدة إقامته
ّ
الشيخ أبو السمح إمام
اجتمع بعلماء منهم
والسنوسي
المسجد الحرام ،وخليل التّكروري
ّ

السامية ،وقد
ذو المقام ّ
الرفيع ،والمكانة ّ

ّ
الخطابي؛ حيث استفاد منهم كثيرا ،وقد دامت

أجازه إجازة مشافهة إجازة عامة ،وذلك

م ّدة إقامته بالحرمين إحدى وثالثين يوما()31
استفاد من خاللها ّ
الشيخ دروسا وعبرا.

بمكة المكرمة.
آفاق الثقافة والتراث
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ثانيا رحلته إلى تونس
وذلك سنة 1348هـ واستطاع أن يزور
خاللها جامع ّ
الزيتونة الذي التقى فيه بالشيخ
بيرم وبقاضي المالكيّة الشيخ الصادق النيفر،
كما زار مجلس القضاء وأثناء إقامته بتونس
كان يتر ّدد على مجالس ال ّدروس ّ
بالزيتونة،
ومن بين ال�� ّدروس التي حضرها ،درس في
النّحو من ألفية بن مالك ،وآخر في أصول

منزله ،ولما كانت هذه الزيارة مصادفة للعطلة
الصيفية لم تمنح ّ
للشيخ فرصة لحضور درس
ّ
من دروس القرويّين (الكلية) وغيرها من
المعاهد العلميّة ،كما زار أيضا مدن مكناس،
الرباط ،وسال ،وعند رجوعه إلى وهران نزل
ّ
بمدينة وجدة؛ حيث صلى بها الجمعة ،وانتهت
رحلته إلى المغرب

.

(((1

خامسا رحلته إلى الحجاز

الفقه ،وقد شارك من خالل ذلك بتوجيهات

رح��ل ّ
الشيخ المهاجي إل��ى الحجاز في

قيّمة ،ث ّم حضر مجلسا علميّا آخر في التّفسير
ّ
للشيخ ابن يوسف الحنفي(.((1

سنة1968م؛ أي قبل وفاته بسنة رفقة زوجته،
الشيخ محمد ّ
وولده األكبر ّ
الشريف المهاجي؛

كما قام ّ
الشيخ المهاجي بزيارة المدرسة
الخلدونيّة ،أين قابله مديرها بالتّرحيب ،وطاف

مقـــاالت

به على حجرات تعليم التالميذ ،فأثنى على
المدير وأساتذة المدرسة ،وشكر لهم حسن
توجه بكلمة إلى
اعتنائهم بتربيّة النشء ،ثم ّ
تالميذ هذه المدرسة قال فيها" :وطنكم يفرض
عليكم أن ترفعوا مستواه حتى يتب ّوأ مركزا
ساميا يليق به"(.((1
ثالثا رحلته إلى قسنطينة
وكانت أثناء عودته من سفره إلى وهران؛
حيث زار ّ
الشيخ عبد الحميد بن باديس
بالجامع األخضر ،وقد دار بينهما حديث حول
مسائل مختلفة في العقيدة(.((1
رابعا رحلته إلى المغرب
زار الطيّب المهاجي المغرب سنة 1368هـ،
بدعوة من أحد علماء فاس الذي استضافه في

الشيخ حسن إبراهيم ّ
حيث التقى بفضيلة ّ
الشاعر
عضو رابطة العلماء بالمدينة المن ّورة ،وقد
ق ّدم له هديّة تمثّلت في رسالة بعنوان" :تحفة
اإلخوان في بيان أحكام تجويد القرآن"(.((2
أعمال ّ
الطيب المهاجي
الشيخ
ّ
أسهم كثير من الجزائريين في مواجهة
االستعمار؛ حيث تص ّدى ّ
الشيخ للتّعليم،
ّ
تؤهله
والتّدريس ،وحصوله على رخصة
لذلك ،رغم تعنّت االستعمار.
كما اشترك في تأسيس جمعية العلماء
المسلمين ،فكان من أعضائها ال ّدائمين برتبة
مستشار.
وقد أسهم أيضا في تربيّة رجال ،ساهموا
في حركة النّهضة ض ّد االستعمار منهم ابنه
توفي شهيدا ،كما
القاسم زدور ابراهيم الذي
ّ
الرسمي لمجاهدي منطقة
كان يمثّل المفتي ّ
وهران .
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اشتغل ّ
الشيخ المهاجي باإلمامة بع ّدة مساجد

عز ّ
وجل ّ
فرحم اهلل ّ
الشيخ المهاجي وجزاه عن

منها مسجد الباشا (الترك) والمسجد يحمل

اإلسالم خير جزاء.

اليوم اسمه(.((2

ّ
التعريف بعبد الرحمان الديسي

مميزات ّ
الطيب المهاجي
الشيخ
ّ
ّ

اسمه ونسبه :هو محمد بن محمد بن عبد

ّ
لعل أبرز ما يميّزه هو تمتّعه بفكر إسالمي

الرحمن بن محمد الطيّب بن عبد القادر بن

شديد ،والتّحصيل ،والوعظ واإلرش��اد ،كما
تميّز بثقافة عربيّة عالية ،والّتي ساهمت في

أبي القاسم بن محمد بن سيدي إبراهيم الغول
الديسي نسبة إلى قرية "ال ّديس"(.((2

رفع عماد ال ّدين وإحياء ّ
الشخصية الوطنيّة

مولده ونشأته :ولد سنة 1270هـ الموافق

الجزائريّة ،إضافة إلى تميّزه بنشاط علمي

لسنة 1854م ،نشأ يتيما إذ مات والده بأيّام

واستمر دائما في تتبّع واستقصاء،
خ��ارق
ّ

قليلة بعد والدته ،وتربى في أحضان والدته

وت ّمكن من القديم والحديث ،فلقد كانت شخصيّته

خديجة

القويّة تتص ّدى لالستعمار من خالل فتح مدرسة

أدخلته والدته إلى الكتّاب في قريته ،وأصيب
بالجدري ّ
فكف بصره ورغم ذلك فقد أت ّم حفظ

ولقد استطاع ّ
الشيخ الطيّب المهاجي –
ّ
رحمه اهلل -بفضل من اهلل ّ
وجل أوال ،ثم
عز

القرآن سماعا ،وأتقن أحكامه( ،((2ثم انتقل إلى

للتّدريس في المدينة الجديدة بوهران.

(((2

زاوية ابن أبي داود بجبل زواوة

(((2

ليواصل

تعليمه حيث أجيز وسمح له بالتّدريس ،ثم انتقل

بما تميّز به من ّ
تفقه في ال ّدين ،وغزارة كرمه
أن يؤثّر في محيطه الذي كان يسوده الجهل،

إلى قسنطينة ليتلقى العلم عن مشايخه ،ثم رجع

والخرافات ،وذلك بالقضاء عليه؛ حيث أنشأ

إلى بلده واعتكف عل حفظ المتون العلمية(.((2

مدرسة دينيّة لتعليم أبناء أ ّمته العلوم اللغوية

وبعد هذا انتقل إلى زاوية الهامل ،وأخذ العلم

والفقهية ،وهذا من أجل إبقاء كلمة اهلل العليا.

مؤسسها امحمد بن أبي القاسم( ،((2والزم
عن ّ

توفي ّ
الشيخ رحمه اهلل ي��وم األح��د17

الزاوية تلميذا وأستاذا(.((2

أكتوبر1969م بوهران عن عمر يناهز 88سنة،

تز ّوج ال ّديسي في قريته ،وحينما انتقل إلى

ودفن بمقبرة مول الدومة بحي الصنوبر ،وقد
شيّع جنازته حوالي 50ألف شخص مما ّ
يدل

زاوية الهامل تز ّوج امرأة من األسرة القاسمية،
فكان له من األولى أحمد ابن داود ،وكان له من
الثّانية الص ّديق(.((2

على سمعته الطيّبة ،ومكانته بين األوساط،
وقد ألقى ّ
الشيخ المهدي البوعبدلي كلمة تأبينيّة؛

نشاطه العلمي :لقد أعجب شيخ زاوي��ة

حيث أشاد بخصال ّ
الشيخ اإليمانيّة والعلميّة

فقربه واستعان به للتّدريس في المعهد،
الهامل ّ
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بيوغرافيا
المؤلّفين
الجزائريين
في اللغة
العربية
خالل الحكم
الفرنسي
للجزائر

فكان ينوب ال ّديسي عن شيخ الزاوية وينهض

 -تهويت القول المكتين(.((3

بأعباء التدريس معه إلى أن توفي الشيخ

 -جواهر الفوائد وزواهر الفرائد(.((3

فأصبح هو شيخ ّ
الزاوية(.((3
وعرف ال ّديسي باتّساع علمه فاشتهرت
مؤلّفاته بين تالمذته ومعاصريه ،وقد حفظ
نحو الخمسين متنا في الفقه ،واألصول والنحو
والصرف والمنطق والتّجويد والحكمة
واللغة،
ّ
ومنهاّ :
الشيخ خليل في الفقه ،وجمع الجوامع
في األص���ول ،واآلج��روم��ي��ة ،واألزه��ري��ة،
والقطر ،وش��ذور ّ
ال��ذه��ب ،واأللفية ،ومتن
الجوهر المكنون في الثّالثة فنون في النحو،

 ّالزهرة المقتطفة

.

(((4

 الحديقة المزخرفة في حواشي القهوةالمرتشفة(.((4
الساجور للعادي العقور عاشور
ّ -

(((4

.

درة عقد الجيد في عقائد علم التّوحيد(.((4
 ّ سلّم الوصول إلى علم األصول(.((4 القصد في الفصد(.((4.

 -العقيدة الفريدة

(((4

مقـــاالت

الصرف،
ومتن البنا ،ومتن المية األفعال ،في ّ
والسلّم في المنطق ،والمقوالت العشر في

 -شرح البديعة(.((4

الحكمة(.((3

ال��رج��ز الكفيل وذك��ر عقائد أهل
 ش��رح ّال ّدليل(.((4

وفاته وأثاره :توفي ال ّديسي يوم  22من ذي
الحجة سنة 1339هـ الموافق ليوم  27أوت
ّ

 -فوز الغانم في شرح ورد سيدي بلقاسم(.((4

1921م.

 -فتح العالم في شرح صلوات القطب عبد

ترك آثارا لم يطبع منها إال القليل( ،((3فقد
خلّف مؤلّفات كثيرة في شتى العلوم والفنون

السالم(.((5

ومنها:
 إفحام ّالطعن بر ّد المطاعن(.((3
 بذل الكرامة لقراء المقامة(.((3 -تحفة المحبّين بشرح أبيات القطب األكبر

الهوامش
.1

تعريف الخلف برجال السلف .الحفناوي ج2
ص.197

.2

المصدر نفسه ج 2ص.449

.3

النهضة العربية الحديثة مجلة كلية اآلداب العدد
األول ص.57

محي ال ّدين(.((3
 تنوير األلباب بمعاني ّالشهاب(.((3

.4

 -تفضيل البادية باألدلّة الواضحة البادية(.((3

.5

الحركة الوطنية الجزائرية :أبو القاسم سعد اهلل دار
اآلداب ط 1ص.172
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.6

المصدر نفسه  1478-46ص.61

رضا كحالة  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت

.7

توفي بدائرة وجدة بالمغرب األقصى يوم 07أكتوبر

لبنانج3ص ،133ويراجع معجم أعالم الجزائر

1908م.
.8

يراجع الطيب المهاجي :أنفس الذخائر وأطيب
المآثر في أهم ما اتفق لي في الماضي والحاضر
صفحة 37-116-113نقال عن :اآلثار العلمية
للشيخ الطيب المهاجي الجزائري تصنيف وترتيب:
األستاذ الهواري مالح ،مراجعة عبد المجيد بن

.9

من صدر اإلسالم حتى منتصف القرن العشرين
 ،تأليف عادل نويهض  ،المكتب التّجاري ّ
للطباعة
والنّشر والتّوزيع بيروت لبنان ط،1971 ،1
ص ،156ويراجع المشرب الراّوي تقديم ص.6
وتقع قرية (ال ّديس ) على بعد ( )12كلم من مدينة
بوسعادة بالجنوب الجزائري

نعيمة.

والصفحات نفسها.
السابقة ّ
 .23يراجع المصادر ّ

يراجع المختصر في تاريخ الجزائر :د /صالح

 .24يراجع تعريف الخلف برجال السلف ص.16

فركوس,صفحة. 226

 .25تقع قرية (زواوة ) بوالية تيزي وزو شرق

 .10اآلثار العلمية للشيخ الطيب المهاجي الجزائري.
صفحة.07

الجزائر العاصمة على مسافة

كلم.

 .26يراجع ال ّديسي  ،حياته وآثاره وأدبه تأليف عمر
ابن قينة ّ ،
الشركة الوطنية للنشر والتّزيع ب ت،

 .11المصدر نفسه,صفحة.07
 .12يراجع 1الشيخ الطيب المهاجي سيرته وجهاده

ص.16
 .27توفي 1315هـ 1897/م

ص.73

 .28يراجع تاريخ الجزائر الثقافي تأليف أبو القاسم

 .13يراجع اآلثار العلمية ص.08

سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي بيروت لبنان ،ط،1

 .14المصدر نفسه ,صفحة.68

1998م ج7ص.73

 .15المصدر نفسه:ص.71-70-69
 .16نقال عن ابنه محمد المهاجي يوم األحد 17أكتوبر

 .29يراجع الديسي ،حياته وآثاره وأدبه.ص25

 .2004يراجع اآلثار العلمية ص.63ويراجع عبد

 .30يراجع نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة.

المالك مرتاض :الثقافة العربية في الجزائر بين

تأليف محمد علي دبوز ط ،1المطبعة العربية،

التأثير والتأثر.ص.32

الجزائر  ،1969ج ،1ص43

 .17يراجع اآلث��ار العلمية للشيخ الطيب المهاجي

السلف ،ج2
 .31ي��راج��ع تعريف الخلف ب��رج��ال ّ
ص.408 ،407

الجزائري :صفحة.12
 .18يراجع الثقافة العربية في الجزائريين التأثير والتأثر
ص.33

 .32يراجع الديسي حياته وآثاره وأدبه ص.26
 .33يراجع الديسي حياته وآثاره وأدبه ص ،43ويراجع
المشرب الراوي تقديم ص12

 .19يراجع المصدر نفسه ص.35-34

 .34يراجع الديسي حياته وآثاره وأدبه ص ،43ويراجع

 .20يراجع:ابن باديس حياته وآثاره .518/4
 .21يراجع المصدر نفسه ص 518/4
 .22يراجع تعريف الخلف برجال السلف تأليف أبي
الرسالة ّ
للطباعة
مؤسسة ّ
القاسم محمد الحفناوي ّ ،
والنّشر والتّزيع  ،ط1405 ،2ه���ـ 1985/م
ج2ص ،407ويراجع معجم المؤلّفين تأليف عمر
آفاق الثقافة والتراث
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المشرب الراوي تقديم ص ،74ويراجع المشرب
الراّاوي .تقديم ص12
 .35يراجع المصدر نفسه ص ،77ويراجع المشرب
الراوي ص12
ّ
والصفحة نفسها.
 .36يراجع المصدر نفسه ّ
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المؤلّفين
الجزائريين
في اللغة
العربية
خالل الحكم
الفرنسي
للجزائر

 .37يراجع معجم أعالم الجزائر ص ،156ويراجع
الراوي ص.12
المشرب ّ
 .38يراجع ال ّديسي حياته وآثاره وأدبه ص. .61
 .39يراجع المصدر نفسه ص29
 .40يراجع المصدر نفسه ،وي��راج��ع معجم أعالم
الراوي .تقديم
الجزائرص ،156ويراجع المشرب ّ
ص13
الراوي .تقديم ص.13
 .41يراجع المشرب ّ
 .42يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،49ويراجع
الراوي .تقديم ص.13
المشرب ّ
 .43يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،49ويراجع
معجم أعالم الجزائرص 156ويراجع المشرب
الراوي .تقديم ص.13
ّ

المصــادر والمراجع
 اآلث��ار العلمية للشيخ الطيب المهاجي الجزائريتصنيف وترتيب :األستاذ الهواري مالح ،مراجعة
عبد المجيد بن نعيمة ،مخبر مخطوطات الحضارة
اإلسالمية في شمال إفريقيا ،جامعة وهران ،الجزائر.
 أنفس الذخائر وأطيب المآثر في أهم ما اتفق لي فيالماضي والحاضر ،الطيب المهاجي ،مخطوط بزاوية
بطيوة ،آرزيو المنطقة الصناعية ،وهران ،الجزائر.
 تاريخ الجزائر الثقافي ،تأليف أبو القاسم سعد اهلل ،دارالغرب اإلسالمي بيروت لبنان ،ط1998 ،1م
 تعريف الخلف برجال السلف تأليف أب��ي القاسمالرسالة ّ
للطباعة والنّشر
مؤسسة ّ
محمد الحفناوي ّ ،
والتّوزيع ،ط1405 ،2هـ 1985/م
 الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر ،عبدالمالك مرتاض
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 .44يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،72ويراجع
معجم أعالم الجزائرص 156ويراجع المشرب
الراوي .تقديم ص.13
ّ

 الحركة الوطنية الجزائرية ،أبو القاسم سعد اهلل ط1دارالغرب اإلسالمي ،بيروت لبنان 1992م

 .45يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،71ويراجع
الراوي .تقديم ص.14
المشرب ّ

 الدّيسي.حياته وآثاره وأدبه ،شترة خير الدين ،دارشردادة ،الجزائر 2014

 .46يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،72ويراجع

 -المختصر في تاريخ الجزائر ،د /صالح فركوس

معجم أعالم الجزائرص 156ويراجع المشرب
الراوي .تقديم ص.14
ّ
 .47يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص 77ويراجع
الراوي .تقديم ص.14
المشرب ّ
 .48يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،78ويراجع
الراوي .تقديم ص.14
المشرب ّ
 .49يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،80ويراجع
الراوي .تقديم ص.14
المشرب ّ
 .50يراجع ال ّديسي.حياته وآثاره وأدبه ص ،82ويراجع
الراوي .تقديم ص.14
المشرب ّ

 مشائخ خالدون وعلماء عاملون ،محمد إسماعيليط ،2مطبعة الكاهنة ،الدويرة ،الجزائر ه1420
1999مال���راوي في ش��رح منظومة الشبراوي،
 المشربّ
تصنيف محمد بن عبد الرحمان الديسي ،رسالة
ماجستير ،إعداد عبد اهلل عيدي جامعة الجزائر2005
 المصنفات اللغوية لألعالم الجزائرية عبر القرون ،د/مختار بوعناني ،مطبعة هومة ،الجزائر.
 معجم أعالم الجزائر هن صدر اإلسالم حتى العصرالحاضر ،عادل نويهض ،مؤسسة نويهض الثقافية
للتأليف والترجمة والنشر ط2،1400ه1900-م
 معجم المؤلّفين تأليف عمر رضا كحالة  ،دار إحياءالتراث العربي  ،بيروت لبنان.
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خطاطات من الغرب اإلسالمي
بقلم :عبد الحكيم حمادي خلفي
الناظور  -المغرب
مقدمــة:
لم تكن المرأة في الغرب اإلسالمي بمعزل عن الحركة العلمية والثقافية التي عرفتها المنطقة
عبر العصور ،إذ نجد أنها أدلت بدلوها في كل فن ،ورشفت من معين كل علم ،فتتلمذت على
كبار العلماء وأُجيزت ،كما انتصبت للتدريس وأَجازت ،فبرزت في الفقه والفتوى ،وعلوم القرآن
واإلقراء ،وتركت بصمتها في التفسير والحديث ،واألدب والشعر ،كما في النحو واللغة ،وتقدمت
في الطب والصيدلة ،وعلم الفلك والحساب ،وغيرها من الفنون.
ومن بين الفنون التي كان للمرأة فيها إسهام كبير؛ ما يتعلق بفن الكتابة والنسخ والوراقة،
فنجد أن عددا من النساء ذاع صيتهن ،واشتهرت أسماؤهن بما عرف عنهن من حسن الكتابة،
وأج ّل ما يكلف به
وجمال الخط ،ونسخ الكتب ،مع اتقانهن وضبطهن ،حتى قام بعضهن بأصعب َ
كاتب ،و ُي َشرف به خطاط؛ أال وهو كتابة المصحف الشريف ،فيذكر لنا صاحب "المعجب" أنه بلغ
بال َّربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة ،كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي؛ هذا ما
في ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتها.

(((

ال جرم أن البحث في موضوع يخص خطاطات

ُترجم لهن ،وبخاصة عندما يُعرف عن
عندما ي َ

من الغرب اإلسالمي ال يخلو من صعوبات،

بعضهن اتقانهن لفن آخر غير الكتابة؛ كالشعر

وبخاصة عندما نشهد غيابا للمؤلَّفات التي اعتنت

أو األدب أو الفقه أو الحساب .فإنه غالبا ما يتم

بترجمات الخطاطين عموما ،والخطاطات على

التغاضي عن هذا الفن؛ ليتطرق المترجم إلى

وجه الخصوص ،إضافة إلى قلة االهتمام بأهل

غيره من الفنون.

هذا الفن في هذا القطر اإلسالمي ،زد على ذلك

ورغم ذلك ،وإسهاما مني في التعريف بهؤالء

شح المعلومة المتعلقة بنشاط الكتابة والنسخ

النساء ،فإني عقدت العزم على القيام بتتبع
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ترجمات من كان لهن إسهام في مجال الكتابة
والنسخ والوراقة- ،دون أن أدعي حصرهن؛ ألنه
أمر متعسر -فتيسر لي جمع ما يزيد عن ثالثين
ترجمة ،قمت باختصارها وترتيبها زمنيا حسب
تاريخ الوفاة ،فجاءت هذه الترجمات على الشكل
اآلتي:

ه ):
 )3رقية بنت الوزير تمام ( ق  3

(((

رق��ي��ة بنت ال��وزي��ر ت�� ّم��ام ب��ن ع��ام��ر (ت
ً
كاتبة البن ِة األمير المنذر بن
283ه) (((،كانت
محمد (ت  275ه).
 )4البه��اء بن��ت األمي��ر عب��د الرحم��ن بن
الحكم (ت  305ه):

(((

 )1فضل الكاتبة( :ت بعد  295ه ):

(((

هي الزاهدة العابدة المتبتلة الخيرة ،البهاء

مقـــاالت

هي الحافظة الكاتبة فضل موالة أبي أيوب

ُ
الح َكم بن هشام بن
بنت األمير عبد ّ
الرحمن بن َ

ً
ً
جليال بخطها
مصحفا
أحمد بن محمد ،كتبت

الرحمن (ت  238ه)((( ،عرفت بكتابة
عبد ّ

الجميل سنة  295ه ،وهو المحفوظ بمكتبة

المصاحف وتحبيسها في سبيل اهلل ،ويُنسب إليها

جامع عقبة ابن نافع بالقيروان ،وقد أتقنت رسمه

صافة .كانت وفاتها
المسجد الذي بر َبض ُّ
الر َ

وتزويقه وتهذيبه ،وضم ورقته األخيرة نص

رحمها اهلل في رجب سنة 305ه.

توقيفها بخطها ،فجاء فيها( :بسم اهلل الرحمن

(((

 )5زمرد ( ت  336ه ):

الرحيم .هذا ما حبست فضل موالة أبي أيوب

زمرد ،عرفت بأنها كانت ً
كاتبة حاذقة .توفيت

أحمد بن محمد رحمه اهلل طلبا لثواب اهلل والدار
اآلخرة .رحم اهلل من قرأ فيها (أي الختمة) ودعا
لصاحبتها .وكتبت فضل بخطها في المحرم سنة
خمس وتسعين ومائتين) .توفيت رحمها اهلل بعد
 295ه.
 )2قلم أم أبان ( ق  3ه ):

سنة ست وثالثين وثالثمائة.
 )6مزنة الكاتبة ( ت  358ه ):

(((

مزنة ،كاتبة الخليفة عبد الرحمن الناصر(.((1
كانت حاذقة بالكتابة من أخط النساء .توفيت سنة
ثمان وخمسين وثالثمائة.

(((

 )7نظام الكاتبة( :ت بعد  392ه)

(((1

قلم أو علم ،جارية األمير عبد الرحمن

نظام الكاتبة بقصر الخالفة من قرطبة أيام

األوسط (ت  238ه) وأم ابنه أبي الوليد أبان،

هشام بن الحكم (ت  403ه)( ،((1كانت بليغة

وهي أندلسية األصل ،كانت تتقن جميع فنون

مدركة محبرة للرسائل ،وك��ان من إنشائها
َّ
ابن
طاب الذي َع َزى فيه
المظف ُر عب َد الملِك َ
الخ ُ
ِ

لألخبار ،اضافة إلى ما عرفت به من حسن الخط

عامر عن أبيه َّ
وجدد له
المنصور محم ِد بن أبي
ٍ
وتسعين وثالثمائة.
اثنين
َ
العه َد بوالي ِته سنة ِ

األدب ،فصيحة اللسان ،راوية للشعر ،حافظة
والكتابة.
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 )12صفي��ة بن��ت عبد اهلل الري��ي ( ت 417

 )8لبنى الكاتبة ( 394ه ):

(((1

هي كاتبة المستنصر ب��اهلل الحكم بن عبد

ه ):

(((1

الرحمن الناصر (ت  366ه) ،أمير األندلس(،((1

هي األديبة الشاعرة صفية بنت عبد اهلل

كانت حاذقة بالكتابة ،صاحبة خط مليح ،خطاطة

الريِّي .كانت موصوفة بحسن الخط .ومن شعرها
ِّ

جدا ،كما كانت نحوية شاعرة ،بصيرة بالحساب،

ردها على امرأة عابت خطها ،قائلة:

مشاركة في العلم ،ويذكر أنه لم يكن في القصر

وعائبة خطي فقلت لها اقصري

أنبل منها ،وتوفيت رحمها اهلل سنة أربع وتسعين
وثالثمائة.

فسوف أري��ك ال��در في نظم أسطري
ون��ادي��ت ك��ف��ي ك��ي ت��ج��ود بخطها

 )9كتم��ان ( ت ق  4ه��):

(((1

الجارية كتمان القرطبية ،من الجواري
صفات بالفهم بقصر الخالفة بقرطبة ،وهي
المتّ ِ
الرحمن (ت 350
كانت الكاتب َة عن ِ
الناصر عبد ّ
ه) صاحب األندلس.

وقربــت أقالمي ورقـي ومحبـري
ف��خ��ط��ت ب��أب��ي��ـ��ات ث�ل�اث نظمتها
ليبدو بها خطي فقلت لها انظـري
توفيت رحمها اهلل وهي دون ثالثين سنة ،في

 )10جارية الحكم المستنصر (ت ق  4ه):

(((1

هكذا ذكرت دون اسم ،من ج��واري قصر
الحكم المستنصر باهلل ،وصفت بالذكاء والفهم،
وتعلمت التعديل وخدمة االسطرالب وما يجري
مجرى هذا وحذقته ،إضافة إلى أنها كانت كاتبة.
 )11عائش��ة بنت أحم��د القرطبية ( ت 400
ه ):

(((1

آخر سنة سبع عشرة وأربعمائة.
 )13راضية موالة عبد الرحمن الناصر لدين
اهلل ( ت نح��و  423ه�� ):

(((1

راضية موالة عبد الرحمن بن محمد الناصر
لدين اهلل ،عرفت بـنجم ،أعتقها وال��ده الحكم،
وتزوجها لبيب الفتى ،وحجت معه سنة ثالث
وخمسين وثالثمائة .ومما عرف عنهما أنهما كانا

عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية،
ذكر أنه لم يكن في األندلس في زمانها من يعدلها
فصاحة وحصافة ،وأدبا وعفة ،وعلما وشعرا،
وكانت ذات مكانة ال ترد شفاعتها ،كما عرفت
بحسن خطها ،فكانت تكتب المصاحف والدفاتر،
وتجمع الكتب ،وتعنى بالعلم ،ولها خزانة علم
كبيرة حسنة ،توفيت رحمها اهلل سنة أربعمائة
وهي عذراء.

يقرآن ويكتبان ،روى عنها أبو محمد بن خزرج
(ت  478ه) ،وقال :عندي بعض كتبها .توفيت
في حدود سنة ثالث وعشرين وأربعمائة .وسنها
مائة وسبعة أعوام.
 )14فاطمة بنت زكريا ( ت  427ه ):

(((2

فاطم��ة بن��ت زكري��ا ب��ن عب��د اهلل الكات��ب،
المع��روف بالش��بالدي ،مولى بني أمي��ة ،كانت
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كاتب��ة جزلة متخلصة ،تكتب الكتب الطوال رغم

 )18ورقاء بنت ينتان الحاجة (ت بعد  540ه ):

(((2

بلوغها س��ن األربع وتس��عين س��نة وتجيد الخط،
وتحس��ن القول .توفيت رحمها اهلل بكرا سنة سبع

هي الحاجة ورق��اء بنت ينتان الطليطلية
أصال ،الفاسية سكنا ،كانت أديبة شاعرة صالحة

وعش��رين وأربعمائ��ة ،ودفنت بمقبرة أم س��لمة،

حافظة للقرآن بارعة الخط ،وتوفيت بعد سنة

بقرطبة.

540ه.

ادي��ة جاري��ة المعتض��د (ت ق 5
الع ّب ّ
َ )15

 )19حفصة الركونية ( ت  586ه ):

(((2

ه):

(((2

حفصة بنت الحاج الركونية ،من أهل غرناطة،

المعتضد َعبّاد بن محمد (ت
ال َعبّاديّة جارية
ِ

كانت أديبة زمانها ،وشاعرة متفننة في أساليبه،

 461ه) صاحب اشبيلية( ،((2كانت أديبة شاعرة،

ذكية سريعة الخاطر بالشعر ،وليت تعليم النساء

صاحبة فصاحة وطرافة ،ملمة بضروب الغناء،

في دار المنصور؛ حفيد السلطان عبد المومن بن

كما عرف عنها أنها كانت كاتبة حسنة الكتابة.

علي ((2(،وقد عرفت بحسن الخط وجودته ،وهي
التي قالت ارتجاال بين يدي أمير المؤمنين عبد

 )16أميمة الكاتبة ( ت ق  5ه ):

(((2

مقـــاالت

أميمة الكاتبة ،هكذا ذكرها صاحب "الذيل"
وصاحب "التكملة" كانت جارية للحسين بن

المؤمن (ت  558ه):
ي�����ا س����ي����د ال�����ن�����اس ي�����ا م��ن

حيي ،وكانت ممن يحرس هشام بن الحكم المؤيد
أيام تغييبه.

ي������ؤم������ل ال�������ن�������اس رف�������ده
أم������ن������ن ع�����ل�����ي ب����ط����ـ����رس

 )17طونة بنت عبد العزيز (ت  506ه ):

(((2

طونة بنت عبد العزيز بن موسى بن طاهر

ي�������ك�������ون ل������ل������ده������ر ع������ده
ت�����خ�����ط ي�����م�����ن�����ـ�����اك ف���ـ���ي���ه

ابن مناع .وتكنى بحبيبة .زوج أبي القاسم بن

ال��ح��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د ل���ل���ه وح���ـ���ده

مدير المقرئ (ت  495ه) .كانت فاضلة دينة،
ول��دت سنة  437ه ،أخ��ذت وكتبت عن أبي
عمر بن عبد البر (ت  463ه) الحافظ كثيرا
من كتبه وتواليفه ،وأبي العباس العذري (ت
 478ه) ،وسمع زوجها أبو القاسم المقرئ

مشيرة بذلك إل��ى العالمة السلطانية عند
الموحدين التي كان يكتبها السلطان بيده بخط
غليظ في رأس المنشور :الحمد هلل وحده .توفيت
رحمها اهلل في مراكش سنة  586ه.

بقراءتها عليهما ،وكانت حسنة الخط ،جيدة

 )20فاطمة بنت حس��ين الصدفي (ت بعد

الكتابة ،ضابطة لما تكتب .توفيت رحمها اهلل سنة

 590ه ):

(((2

هي فاطمة بنت أبي علي حسين بن محمد

ست وخمسمائة.
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ول��دت ع��ام  409ه،

الصدفي ال��م��رس��ي،

(((2

عرفت بالصالح والزهد ،ومطالعة الكتب وحفظ
األحاديث وحسن الخط ،كانت تحفظ القرآن وتقوم

 )23س��عيدة وأختها بنت��ا محمد بن فيره
(ق  6ه ):

(((3

سعيدة بنت محمد بن فيره األموي ُّ
يلي،
الت ِط ِّ

عليه ،توفيت رحمها اهلل بعد  590ه ،وقد نيفت

من بيت خير وصيانة ،سكنت مع أختها الصغرى

على الثمانين.

مراكش ،وجاورتا أبا العباس بن الصقر،

(((3

 )21عائشة بنت الفقيه عمارة ( ق  6ه ):

(((3

فتعرف منهما الخير والفضل والذكاء والنبل،
كانت سعيدة تنسخ الكتب نافذة فيما تكتب أو

عائشة بنت الفقيه عمارة بن يحيى عمارة

تخاطب به ،وتزوجت ،وكانت أختها مالزمة

الشريف الحسني ،األديبة األريبة الفصيحة،

للقراءة والنسخ وفعل الخير إلى أن توفيت شابة.

شاعرة من شواعر المغرب في القرن السادس
الهجري ،وصف الغبريني خطها بالحسن ،قال:

 )24أم هانئ الغرناطية (ت ق  6ه ):

(((3

أمة الرحمن بنت عبد الحق بن غالب (ت

رأيت كتاب يتيمة الدهر للثعالبي بخطها في

 542ه) ((3(،أم هاني أو أم الهناء الغرناطية،
أخذت عن أبيها وأُخ��ذ عنها ،وكانت من أهل

رأيت أحسن منها وال أصح ،وقد رأيت من هذا

الفهم والعقل ،جيدة الخط ،حاضرة النادرة سريعة

نسخا كثيرة منتقدة إال هذه النسخة ،ولهذا يجب

التمثل ،ولها مصنف في القبور ،وآخ��ر في

أن تكون هذه النسخة أصال لهذا الكتاب حيث

األدعية.

كان( .انتهى) ،وقد كتب في خاتمة سفر منه قطعة

 )25حمدة بنت زياد ( ت نحو  600ه ):

ثمانية عشر جزءا ،وهي نسخة خطية ثمينة ما

شعر من نظم والدها موجودة بالخزانة السلطانية

(((3

حمدة بنت زي��اد بن تقي العوفي ،الكاتبة
األندلسية ،من واد أشن باألندلس ،عرفت باألدب

ببجاية.
 )22زوجة أحمد الحطيئة الفاسي وابنته
( ت ق  6ه ):

(((3

والتصوف والغزل العفيف ،ولقبت بخنساء
المغرب ،وه��ي صاحبة قصيدة :وقانا نعمة
الرمضاء واد.

زوجة وابنة الفقيه أبي العباس أحمد الحطيئة
الفاسي (ت  560ه)،

(((3

تعلمتا الكتابة منه

واشتغلتا معه بالنساخة ،فكانتا تكتبان مثل خطه،

 )26أم الع�لا س��يدة بن��ت عب��د الغن��ي
العبدرية ( ت  647ه ):

(((3

هي العالمة الحافظة ،سيدة بنت عبد الغني بن

ونسختا معه الكثير من الكتب باألجرة ،وكانوا إذا

علي العبدري الغرناطي ،تكنى أم العال ،توفي

شرعوا في نسخ كتاب أخذ كل واحد جزء وكتبوه

أبوها وهي صغيرة ،فنشأت بمرسية ،وتعلمت

فال يفرق بين خطهم إال الحاذق.

ال��ق��رآن وبرعت في ذل��ك ،وعلمته في ديار
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الملوك ،وانتقلت بين غرناطة وفاس وتونس،

تكتب بخطها اإلجازات .توفيت رحمها اهلل سنة

وعرفت بجودة الخط ،ونسخت
وعلمت بقصرهاُ ،

 734ه.

إحياء علوم الدين للغزالي من أصله وغيره من
الكتب ،كما عرفت بأعمال الخير والبر ،فكانت
تتبرع بكل ما تتقاضاه من أجر تعليمها لفقراء
أسارى المسلمين ،وكانت مداومة على تالوة
القرآن واألدعية واألذكار ،إلى أن اقعدت بسبب
زمانة أصابتها ثالث سنين ،وخلفتها على التعليم
بنتان لها كبرى وصغرى ،توفيت رحمها اهلل
في محرم سنة  647ه ،ودفنت بمقبرة المصلى
خارج تونس.
 )27س��ارة بنت أحمد الحلبي��ة ( ت بداية
ق  8ه�� )

(((3

مقـــاالت

سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصالح الحلبية
نزيلة المغرب ،دخلت إفريقية واألندلس ومراكش

 )29فاطم��ة بنت علي المنال��ي الزبادي
(ت  1142ه ):

(((4

الشريفة فاطمة بنت علي بن محمد المنالي
الزبادي الفاسي ،أخت الشيخ عبد المجيد الزبادي
الشهير (ت  1163ه)،

(((4

كتبت بخطها من

القرآن الكريم ما يربو عن  35مصحفا ،ولها
شقيق اسمه محمد بن علي كتب عدة مصاحف
أيضا توفيت رحمها اهلل سنة  1142ه.
 )30عائشة بنت أحمد بن عاشر األندلسي
السالوي ( ت بعد  1146ه )

(((4

عائشة بنت أحمد بن عاشر األندلسي السالوي،
وقف المؤرخ محمد بن محمد بن علي الدكالي
بخزانة الشيخ أبي العباس أحمد حجي بسال على

ووفدت على المستنصر باهلل الحفصي (ت 679

مخطوطة من كتاب التوشيح للسيوطي ،وهي

وأبي عبد اهلل محمد ابن األحمر (ت

منتسخة بخط السيدة السالوية ،وفرغت من

ه)،

(((4

 699ه) أول واليته

(((4

وأبي يوسف يعقوب

المريني (ت  685ه) ((4(،ودخلت سبتة في آخر
المائة السابعة ومدحت رؤساءها وخاطبت كتابها
وشعراءهاُ ،وصفت باألديبة الشاعرة والطبيبة
الماهرة ،تجيد التصرف في جميع الصناعات،
وعرفت بإتقانها للوراقة ،فكانت تكتب الخط
المستحسن ،وتحل الذهب بصياغة رائقة فتكتب
به ،توفيت رحمها اهلل بفاس.

كتابتها في فاتح شعبان عام  1146ه.
 )31اللة غيالنة التطوانية ( ت  1189ه ):

(((4

آم��ن��ة بنت الفقيه الصالح محمد غيالن
التطوانية ،عالمة ومفتية نساء تطوان ،يشار لها
بالصالح ،نسخت كتاب االكتفا للكالعي ،علمها
والدها القرآن الكريم والحديث والعربية والفقه،
توفيت رحمها اهلل سنة  1189ه.
 )32آمنة بنت الحاج ( ت بعد  1227ه�� )

(((4

 )28خديجة بن��ت عثم��ان ( ت  734ه�� ):

(((4

آمنة بنت الحاج عبد اللطيف بن أحمد حجاج

هي المحدثة خديجة بنت عثمان بن محمد

المدعو غيالن الشريف التطواني ،عرف لها

الهوري كانت تعرف بجودة الخط واإلنشاء،

محمد المنوني منتسخين ،أولهما :السفر الرابع
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وه��و األخير من كتاب الترغيب والترهيب

لعبد اهلل النسفي ،في سفرين ،فرغت من نسخه

للمنذري ،فرغت من كتابته بعد صالة العصر

يوم األحد  22ذي القعدة  1245ه ( ،تحت رقم

من يوم السبت األخير من ربيع الثاني 1217ه.

 ،)5061وسمت نفسها في هذا المخطوط :عائشة

وثانيهما :مصحف شريف ذيلته هكذا" :كمل

بنت مبارك بن أحمد نجل الحسين الشيخ ،التكي

المصحف المبارك ،الحمد هلل حق لحمده (هكذا)،

الغشي الحسنوي.

وال��ص�لاة وال��س�لام على محمد وآل��ه :ضحى

 )34فاطمة ( ت بعد  1326ه ):

يوم الجمعة من شهر اهلل عاشوراء ،يوم ستة
وعشرين ،عام سبعة وعشرين ومائتين وألف،
على يد كاتبته الحقيرة الذليلة ،المذنبة الخطيئة
(هكذا) ،أمة اهلل وأقل أمتهن وأحوجها إلى اهلل
فيما مضى من عمرها وما بقي :آمنة بنت الحاج
عبد اللطيف بن أحمد غيالن الشريف "..ووصف
خطها أنه مغربي مبسوط واضح مليح مشكول
في غالبه ،مجدول ،منوع التلوين.
 )33عائش��ة بن��ت الح��اج مبارك الش��لح
التكي (ت بعد  1245ه ):

(((4

عائشة بنت الحاج مبارك الشلح التكي،
هكذا سمت نفسها في مصحف شريف خطته
أناملها ،يوجد بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم
 ،4225وقد وصف محمد المنوني خطها أنه
بدوي واضح متوسط مشكول ملون ،وفي هامش
آخر المصحف تاريخ انتساخه الذي كـان عام
1237ه ،كما يوجد أيضا منتسخان بخطها بنفس
المكتبة ،األول كتاب مطالع المسرات بجالء
دالئ��ل الخيرات ،اسم الشرح الصغير لدالئل

(((5

فاطمة ،هكذا ورد اسمها غفال ف��ي ذيل
مخطوطة من (الفقهية) ألبي السعود الفاسي
كتبتها بخطها ،توجد بالخزانة الحسنية بالرباط
(رقم ،)9907 :بخط مغربي مبسوط مشكول،
يميل قليال إلى وضع الخط المراكشي ،وكانت
هذه المخطوطات وفرغت من انتساخه متم ربيع
الثاني 1326ه.
 )35فاطمة بنت محمد بن الطيب البدوي
زويتن الفاسي ( ق  14ه )

(((5

فاطمة بنت محمد بن الطيب البدوي زويتن،
زوجة عبد السالم بن عبد اهلل الوزاني الفاسي،
وصفها صاحب ال���روض المنيف بالفقيهة
والنساخة ،ويقول :رأيت بخطها كتاب "الشفا"
لسيدي القاضي عياض في غاية الجودة ،وقل
مثلها في الخط والمعرفة من النساء.
 )36فاطم��ة بنت الش��يخ أحم��د البدوي
زويتن ( ت ق  14ه )

(((5

فاطمة بنت الشيخ أح��م��د ال��ب��دوي (ت

الخيرات للجزولي ،لمحمد المهدي الفاسي،

1275ه)

فرغت من نسخه صبيحة الجمعة  22جمادى عام

الفقيهة الكاتبة ،كتبت نسخة من صحيح البخاري

 1237ه( ،تحت رقم  ،)4087وكتاب مدارك

في خمسة أجزاء ولوعا منها بالحديث ،رأى منها

التنزيل وحقائق التأويل ،اسم تفسير القرآن الكريم

المؤرخ محمد بن علي الدكالي جزء بالقرويين
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(((5

بن أحمد الشهير بزويتن الفاسي،

خطاطات
من الغرب
اإلسالمي

من فاس عام  1304ه  ،ووصف خطه بالجيد،

باتخاذ الكتابة موردا للعيش عندما يكون النسخ

وكان قريب العهد بالكتابة ،وبآخره ما نصه:

باألجرة.

(كتبته خديمة العلم فاطمة بنت أحمد البدوي)،
وعلى طرر الكتاب تقاييد مفيدة ،فسأل الطالب

ومما ال شك فيه أن من ُعرف بجودة الخط
وكثرة النسخ من نساء الغرب اإلسالمي أكثر

الذي كان بيده الجزء المذكور :من تكون هذه

مما ذكر في كتب التراجم ،وأن ما أثبتناه في هذا

السيدة الكاتبة لهذه النسخة؟ فقال :إنها بنت الشيخ

البحث ال يعدو أن يكون محاولة أولى للتعريف

سيدي أحمد البدوي زويتن ،صاحب الزاوية

بنساء خدمن اإلس�لام بما خطت أناملهن من

بسويقة ابن صافي من طالعة فاس.

كتابات ،كما يمكن أن نعده لفتا النتباه الباحثين

خاتمة

المهتمين بتراث الغرب اإلسالمي ،وتحفيزا لهم

يتبين لنا من خالل هذه التراجم دور المرأة
وإسهامها الكبير في الحركة العلمية والثقافية التي
شهدها الغرب اإلسالمي ،من خالل نشاطها في

على النبش والتفتيش عن خطاطات أسهمن في
الحركة العلمية والثقافية التي شهدها هذا القطر
اإلسالمي.

مجال الكتابة والنسخ ،فتنوعت مجاالت الكتابة

الحواشي

مقـــاالت

عند هؤالء النساء ،فنجد منهن من كانت تكتب
المصاحف ،ومن عرفت بكتابة الكتب الطوال،

 1-1المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،لعبد الواحد
المراكشي ،ص.267-266 :

ومن ولعت بكتابة كتب الحديث ،ومن كانت تحبر
الرسائل ،ومن اشتغلت بالنساخة ،ومن كانت

 2-2انظر آداب المتعلمين لمحمد بن سحنون ،ص.39 :

وراقة تخط وتزوق بالذهب ،ومن اتخذت من

وشهيرات تونسيات ،ص .30 :والبرنس في باريس

النساخة موردا للعيش.

لمحمد مقداد ورتتاني ،ص.117 :

ورغم اكتفاء بعض من ترجم لهؤالء النساء

 3-3التكملة لكتاب الصلة .241/4 ،موسوعة شهيرات

الالتي خدمن اإلسالم من خالل هذا الفن ،بأن

النساء ،ص .203 :وفي ص ،177 :ذكرها باسم:

يشير إلى نشاط بعضهن في مجال الكتابة والنسخ

علم المدينة.

بقوله" :فالنة الكاتبة" ،دون الحديث عن مجال

 4-4الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لمحمد

كتابتها ،أو عدد الكتب التي نسختها ،إال أننا

المراكشي.485/8 ،

المترجم
يمكن أن نستشف من لفظ "الكاتبة" أن
َ

 5-5هو أحد النقباء القائمين بدولة عبد الرحمن بن معاوية

لها كانت متمكنة ضابطة متقنة لما تكتب ،كما

بعد دخوله األندلسَ ،وولى لَ ُه الحجابة والقيادة وولي

يمكن أن تدل أيضا على أنها كانت تمارس الكتابة

خطة الوزارة لألمير محمد بن عبد الرحمن وولديه

كوظيفة؛ إما في قصور األمراء والخلفاء ،أو

األمير بن ْالمنذر َوعبد اهلل َوعمر عمرا َطويال.
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توفي سنة  283ه .الحلة السيراء ،البن االبار ،ص:

الصلة  .247/4وموسوعة شهيرات النساء ،ص:

.144

.220

 6-6انظر الذيل والتكملة  .484/8والتكملة لكتاب الصلة

 1414ولي الخالفة بعد أبيه سنة  350ه .سير أعالم
النبالء للذهبي  .269/8تاريخ اإلس�لام للذهبي

.243/4
 7-7هو أبو المطرف ،رابع ملوك األندلس ،ولد عام
 176ه ،وبويع سنة  206ه ،وتوفي سنة  238ه.
انظر سير أعالم النبالء ،للذهبي  .260/8واألعالم
للزركلي .305/3

 .240/8األعالم للزركلي .227/2
 1515الذيل والتكملة  .491/8والتكملة لكتاب الصلة
.247/4
 1616الذيل والتكملة  .395/8والتكملة لكتاب الصلة

 8-8الذيل والتكملة  .485/8التكملة لكتاب الصلة
.246/4

247/4
 1717الصلة البن بشكوال  .993-992/3ونفح الطيب

 9-9الصلة البن بشكوال  .992/3وبغية الملتمس في

 .290/4والدر المنثور في طبقات ربات الخدور،

تاريخ رجال أهل األندلس ،ألبي جعفر الضبي،

ص .292 :وأعالم النساء  .6/3والوافي بالوفيات

ص.546:

لخليل الصفدي .347/16 ،وموسوعة شهيرات

 1010عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل الناصر لدين اهلل،
صاحب األندلس ،بقي في اإلمرة خمسين سنة إلى أن
توفي سنة  350ه .تاريخ اإلسالم للذهبي.891/7 ،
 1111الذيل والتكملة  .493/8التكملة لكتاب الصلة
.249/4

النساء ،ص.165 :
 1818الصلة الب��ن بشكوال .994-993/3 ،وبغية
الملتمس للضبي ،ص.543 :
 1919الصلة البن بشكوال .994/3
 2020الصلة الب��ن بشكوال  .994/3تاريخ اإلس�لام

 1212هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر ،أبو

للذهبي .427/9

الوليد ،بويع سنة  366هوعمره اثني عشر عاما،

 2121الذيل والتكملة  .396/8ونفح الطيب .283/4

فاستأثر وزير أبيه ابن أبي عامر بتدبير مملكته،

وأع�لام النساء  .227/3والتكملة لكتاب الصلة

ثم ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر ،ثم ابنه الثاني

 .252-251/4وال��در المنثور في طبقات ربات

الملقب بالناصر .سير أعالم النبالء  .271/8األعالم

الخدور ،ص.327 :

للزركلي .85/8

 2222ولي األمر بعد وفاة أبيه سنة  433ه .سير أعالم

 1313الصلة ،البن بشكوال .992/3 ،وبغية الملتمس
للضبي ،ص .546 :وت��اري��خ اإلس�ل�ام للذهبي
 .745/8والذيل والتكملة  .492/8والتكملة لكتاب
آفاق الثقافة والتراث
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النبالء  .256/18األعالم للزركلي .257/3
 2323الذيل والتكملة  .483/8التكملة لكتاب الصلة
.250/4

خطاطات
من الغرب
اإلسالمي

 2424الصلة الب��ن بشكوال  .997-996/3التكملة
لكتاب الصلة  .254-253/4تاريخ اإلسالم للذهبي

الثاني ،ص .289 :وأعالم النساء .182/3
ُ 3131
الكتاب في الحضارة اإلسالمية لعبد اهلل محمد

.76/11

الحبشي ،ص .48 :والوافي بالوفيات لخليل الصفدي

 2525انظر التكملة لكتاب الصلة  .256/4والذيل والتكملة

 .80/7وانباه الرواة على أنباه النحاة البن القفطي

 .493/8وجذوة االقتباس البن القاضي ،ص.533 :

 .74/1وتاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني،

وتاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،ص.38 :

ص.24 :

واألعالم للزركلي .114/8

 3232اإلمام الصالح الفقيه المقرئ الناسخ ،ولد سنة 478

 2626ال��در المنثور في طبقات رب��ات الخدور ،ص:

هبفاس ،وتوفي بمصر .سير أعالم النبالء للذهبي

 .166-165ونفح الطيب  .171/4التكملة لكتاب

 .344/20وتاريخ اإلسالم للذهبي  .166/12وسلم

الصلة  .261-260/4وإرشاد األريب إلى معرفة

الوصول إلى طبقات الفحول .156/1

األدي��ب ،لياقوت الحموي .1182/3 ،وشاعرات

 3333الذيل والتكملة 487/8 ،و  .394/8واإلعالم

العرب في الجاهلية واإلسالم لبشير يموت.215/1 ،

بمن حل مراكش وأغمات من األع�لام للسماللي

واألعالم للزركلي.264/2 ،

 .154/10وتاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني،

مقـــاالت

ص.38 :

 2727عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي ،تولى
اإلمارة بعد المهدي بن تومرت سنة  524ه .سير

 3434أحمد ب��ن عبد الرحمن ب��ن محمد ب��ن الصقر

أعالم النبالء للذهبي  .366/20واألعالم للزركلي،

األنصاري ،من سرقسطة ،استوطن مراكش ،ت

.170/4

 569ه .تاريخ اإلسالم للذهبي  .401/12والديباج
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن

 2828التكملة لكتاب الصلة  .263/4والذيل والتكملة

فرحون.211/1 ،

 .489/8وتطوان عاصمة الشمال ومنبع اشعاعها،
لعبد العزيز بنعبد اهلل ،ص.186 :

 3535الذيل والتكملة  .478-477/8والتكملة لكتاب
الصلة .257/4

 2929هو اإلمام الحافظ أبو علي حسين بن محمد بن
فيرة بن حيون األندلسي ،استشهد سنة  524ه .سلم

 3636القاضي المفسر الفقيه ،صاحب المحرر الوجيز،

الوصول إلى طبقات الفحول ،لمصطفى بن عبد اهلل

تاريخ اإلسالم للذهبي  .787/11واألعالم للزركلي

القسطنطيني .56/2

.282/3

ُ 3030
الكتاب في الحضارة اإلسالمية لعبد اهلل محمد

 3737موسوعة شهيرات النساء لخليل البدوي ،ص:

الحبشي ،ص .48 :وعنوان الدراية ص.47 :

 .103-102الدر المنثور في طبقات ربات الخدور،

وشهيرات التونسيات ،ص .79 :وتعريف الخلف

ص .171-170 :األعالم للزركلي  .274/2الذيل

برجال السلف ،ألبي القاسم محمد الحفناوي ،القسم

والتكملة .485/8
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 3838انظر التكملة لكتاب الصلة  .265/4والذيل والتكملة

المنوني .17/1 ،وتاريخ الوراقة المغربية لمحمد

 .488-487/8وجذوة االقتباس البن القاضي ،ص:
 .522وتاريخ اإلسالم للذهبي  .579/14وأعالم
النساء  .275/2وشهيرات التونسيات ،ص.73 :

المنوني ،ص.208-207 :
 5050تاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،ص:
.262

 3939ج��ذوة االقتباس البن القاضي  .522/2وانظر
األعالم للزركلي  .69/3وشهيرات التونسيات ،ص:

 5151الروض المنيف في التعريف بأوالد موالي عبد اهلل
الشريف ،لعبد اهلل بن الطيب الوزاني ،ص.219 :

 .76-74وتاريخ الوراقة المغربية للمنوني ،ص:

وتاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،ص:

.59

.262-261

 4040صاحب افريقية ،األعالم للزركلي .166/8
 4141صاحب األندلس ،تولى اإلمارة سنة  671ه .تاريخ

 5252تاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،ص:
 .261وتطوان عاصمة الشمال ومنبع اشعاعه ،لعبد

اإلسالم للذهبي .935/15

العزيز بنعبد اهلل ،ص .186 :ومعجم المحدثين،

 4242صاحب مراكش ،تاريخ اإلسالم للذهبي .563/15
 4343أعالم النساء .336/1

ص.29 :
 5353انظر ترجمته في :اتحاف المطالع ،ص.215 :

 4444قبس من عطاء المخطوط المغربي ،لمحمد المنوني

وزه��ر اآلس في بيوتات أهل ف��اس ،لعبد الكريم

 ،17/1و  .34/1وتاريخ الوراقة المغربية لمحمد

الكتاني .477/1

المنوني ،ص.123-122 :
 4545من فقهاء المالكية ،له عدة منظومات ومؤلفات.

 5454انظر المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن في التاريخ
اإلسالمي ،لمحمد خير رمضان يوسف ،ص.18 :

األعالم للزركلي .149/4
 4646تاريخ الوراقة المغربية للمنوني ،ص.124 :

الئحة المصــادر والمراجع

 4747انظر اتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث
أ

عشر والرابع ،لعبد السالم بنسودة  .40/1ومختصر
تاريخ تطوان لمحمد داود ،ص .291 :وتاريخ

.1

اتح��اف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عش��ر

الوراقة المغربية للمنوني ،ص .124 :ومعجم

والراب��ع ،لعب��د الس�لام ابن س��ودة ،تحقيق :محمد

المحدثين ،ص.28 :

حج��ي ،دار الغ��رب اإلس�لامي ،الطبع��ة األولى
1417ه.

 4848تاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،ص:
.207-206

.2

 4949قبس من عطاء المخطوط المغربي ،لمحمد
آفاق الثقافة والتراث
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آداب المتعلمي��ن ،لمحم��د بن س��حنون ،تحقيقات:
حس��ن حسني عبد الوهاب ،مراجعة وتعليق :محمد

خطاطات
من الغرب
اإلسالمي

ت

العروس��ي المطوي ،الشركة التونسية لفنون الرسم
1972م.
.3

 .10تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،لشمس
الدين محمد بن أحمد الذهبي ،تحقيق الدكتور بشار

إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،لياقوت الحموي،

ع�� ّواد مع��روف ،دار الغ��رب اإلس�لامي ،الطبعة

تحقي��ق :إحس��ان عب��اس ،دار الغرب اإلس�لامي،

األولى2003 ،م.

بيروت ،الطبعة األولى 1414ه.
.4

أع�لام النس��اء في عالمي العرب واإلس�لام ،لعمر

 .11تاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،منشورات
كلي��ة اآلداب والعلوم اإلنس��انية بالرب��اط ،الطبعة

رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة  -بيروت.
.5

انب��اه ال��رواة على أنب��اه النحاة ألبي الحس��ن علي

األولى1412 ،ه.
 .12تط��وان عاصمة الش��مال ومنب��ع اش��عاعها ،لعبد

ب��ن يوس��ف القفطي  ،تحقي��ق :محمد أب��و الفضل
إبراهي��م ،دار الفك��ر العربي ،القاهرة ،ومؤسس��ة

العزيز بنعبد اهلل1426 ،ه.
 .13تعريف الخلف برجال الس��لف ،ألبي القاس��م محمد

الكتب الثقافية ،بيروت ،ط.1982/1406 ،1
.6

1906م.

األعالم ،لخير الدين الزركلي الدمش��قي ،دار العلم

مقـــاالت

للماليين ،الطبعة الخامسة عشر ماي 2002م.
.7

الحفناوي ،مطبعة بيير فونتانة الش��رقية-الجزائر،

 .14التكمل��ة لكت��اب الصل��ة الب��ن األب��ار ،محم��د بن
عب��د اهلل ب��ن أبي بك��ر القضاعي البلنس��ي تحقيق:

اإلع�لام بمن ح��ل مراكش وأغم��ات من األعالم،

عبد الس�لام اله��راس ،دار الفك��ر للطباعة ،لبنان،

للعباس بن ابراهيم السماللي ،تحقيق :عبد الوهاب بن

.1995/1415

منصور ،المطبعة الملكي��ة -الرباط ،الطبعة الثانية

ج

1413ه.
ب
.8

 .15ج��ذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة
فاس ،ألحمد ابن القاضي المكناسي ،دار المنصور

البرن��س ف��ي باري��س ،لمحم��د مق��داد ورتتان��ي،

للطباعة والوراقة-الرباط1973 ،م.

المؤسسة العربية للدراسات والنشر-دار السويدي،

ح

الناشر الرقمي :مركز القائمية بأصفهان للتحريات
الكمبيوترية.
.9

 .16الحلة السيراء ،البن االبار ،تحقيق :حسين مؤنس،
دار المعارف ،القاهرة ،ط1985 ،2م.

بغي��ة الملتم��س ف��ي تاري��خ رجال أه��ل األندلس،
ألحم��د بن يحيى ب��ن أحمد بن عمي��رة ،أبو جعفر

د

الضبي ،دار الكاتب العربي – القاهرة ،عام النشر:

 .17ال��در المنث��ور ف��ي طبقات رب��ات الخ��دور ،الدر
المنث��ور في طبقات رب��ات الخ��دور ،لزينب بنت

1967م.
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علي بن حسين ،المطبعة الكبرى األميرية ،مصر،
الطبعة األولى1312 ،ه.

النشر 2010م.
 .23س��ير أعالم النبالء ،ألبي عب��د اهلل محمد بن أحمد

 .18الديب��اج المذهب في معرفة أعي��ان علماء المذهب

ب��ن عثم��ان الذهب��ي ،المش��رف عل��ى التحقي��ق:

الب��ن فرح��ون ،تحقي��ق وتعلي��ق :الدكت��ور محمد

ش��عيب األرناؤوط ،مؤسس��ة الرس��الة ،الطبعة،3

األحم��دي أبو الن��ور ،دار التراث للطبع والنش��ر،

.1985/1405
ش

القاهرة.

 .24ش��اعرات الع��رب في الجاهلية واإلس�لام لبش��ير

ذ
 .19الذي��ل والتكملة لكتاب��ي الموصول والصلة ،لمحمد
ب��ن محمد بن عب��د الملك األنصاري المراكش��ي،
تحقي��ق :محم��د بن ش��ريفة ،مطبوع��ات أكاديمية
المملكة المغربية1984 ،م.

يم��وت ،المكتبة األهلية ،بي��روت ،الطبعة األولى،
.1934/1352
 .25ش��هيرات تونس��يات ،لحسن حس��ني عبد الوهاب،
المطبعة التونسية 1353ه.
ص

ر
 .20ال��روض المنيف في التعريف ب��أوالد موالي عبد
اهلل الش��ريف ،لعبد اهلل بن الطيب الوزاني الحسني،
تحقي��ق :لطيفة الوزاني الطيبي ،بحث لنيل ش��هادة
الدكتوراه الوطنية ،جامعة عبد الملك السعدي ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية-تطوان.2009/2008 ،
ز

إبراهيم األبياري ،دار الكت��اب المصرية-القاهرة،
ودار الكت��اب اللبناني-بي��روت ،الطبع��ة األول��ى
1410ه.
ع
 .27عن��وان الدراية فيمن عرف م��ن العلماء في المائة
الس��ابعة ببجاي��ة ،ألحمد الغبرين��ي ،تحقيق :عادل

 .21زه��ر اآلس في بيوتات أهل ف��اس ،لعبد الكريم بن
هاش��م الكتاني ،تحقيق :علي بن المنتصر الكتاني،
مطبع��ة النجاح الجديدة ،ال��دار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى 1422ه.

نويه��ض ،ذخائر التراث العربي ،منش��ورات دار
اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1979 ،2م.
ق
 .28قبس من عطاء المخطوط المغربي لمحمد المنوني،
دار الغرب اإلسالمي ،ط1999 ،1م.

س
 .22س��لم الوصول إل��ى طبقات الفح��ول ،مصطفى بن
عبد اهلل القس��طنطيني ،تحقي��ق :محمود عبد القادر
األرناؤوط ،مكتبة إرس��يكا ،إستانبول ،تركيا ،عام
آفاق الثقافة والتراث

 .26الصلة ،البن بش��كوال خلف بن عبد الملك ،تحقيق:

149

ك
ُ .29
الكت��اب في الحضارة اإلس�لامية ،لعب��د اهلل محمد
الحبشي ،دون طبعة ودار نشر.

خطاطات
من الغرب
اإلسالمي

م

 .33موسوعة شهيرات النساء لخليل البدوي ،دار أسامة
للنشر ،عمان-األردن ،الطبعة األولى1419 ،ه.

 .30المؤلف��ات م��ن النس��اء ومؤلفاته��ن ف��ي التاري��خ

ن

اإلس�لامي ،لمحمد خير رمضان يوس��ف ،دار ابن
حزم ،بيروت-لبنان ،الطبعة الثانية 1421ه.

 .34نف��ح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،لش��هاب
الدي��ن أحمد بن محمد المقري التلمس��اني ،تحقيق:

 .31المعجب ف��ي تلخيص أخبار المغرب ،من لدن فتح

إحس��ان عباس ،دار صادر ،بيروت–لبنان ،الطبعة

األندل��س إل��ى آخر عصر الموحدي��ن ،لعبد الواحد

األولى 1997م.

ابن علي التميمي المراكش��ي ،تحقيق :صالح الدين
الهواري ،المكتبة العصرية ،صيدا-بيروت ،الطبعة
.2006/1426 ،1

و
 .35الواف��ي بالوفي��ات ،ص�لاح الدي��ن خليل ب��ن أيبك
ب��ن عب��د اهلل الصف��دي ،تحقيق :أحم��د األرناؤوط

 .32معج��م المحدثي��ن والمفس��رين والق��راء بالمغرب

وترك��ي مصطف��ى ،دار إحياء الت��راث ،بيروت،

األقصى ،المحمدية ،مطبعة فضالة1972 ،م.

.2000/1420

مقـــاالت
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منظومة في
والسنن
الفرائض ّ

على مذهب اإلمام مالك
الدمشقي
السمعوني الجزائري ّ
صالح بن أحمد ّ
(1240هـ 1285 -هـ)
منظومة في
الفرائض
والسنن
ّ
على مذهب
اإلمام مالك

تحقيق

د .عبد القادر باجي
الجـزائـر
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ّ
المؤلف:
األول :دراسة حياة
المبحث ّ

(((

ً
السمعوني
هو :صالح بن أحمد بن موسى بن أبي القاسم ،المغربي ،الجزائري
أصالّ ،
ال ّدمشقي وفاة ،المالكي مذهبًاَ ،
الخ ْل َوتي((( طريقة.

(((

مول ًدا،

ولد في بني وغليس آيت وغليس ،وهو عرش ببجاية؛ وذلك سنة1240 :هـ1824/م أو 1825م.
ونشأ بقريته ،وأخذ عن علمائها ،وجهابذتها ،واستقام بها عو ُده الفكري والعلمي حتّى بلغ اثنتين
وعشرين سنة(((.
ولـ ّما دهم الجزائر ما دهمها من حادثة االستعمار الفرنسي سنة 1830م ،هاجر ّ
الشيخ صالح
مع الهجرة الجزائريّة األولى التي أتت إلى دمشق برئاسة ّ
السكالوي الزواوي
الشيخ مح ّمد المهدي ّ
المغربي .وفي تلك الهجرة هاجر ما يقارب  500أسرة جزائريّة ،استوطنت دمشق بعد ذلك .وكانت
((( انظر ترجمته في:
-

الرجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقينّ ،
الزركلي خير ال ّدين،
األعالم قاموس تراجم ألشهر ّ
دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط2002 ،15م.189/3 ،
الذيل على كشف ّ
إيضاح المكنون في ّ
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،إسماعيل باشا البغدادي ،دار إحياء
التّراث العربي ،بيروت ،لبنان ،دون تاريخ.582/2 ،
الر ّزاق البيطار (ت1335هـ) ،تحقيق :مح ّمد بهجة البيطار،
حلية البشر في تاريخ القرن الثّالث عشر ،عبد ّ

دار صادر ،بيروت ،ط1413 ،2هـ1991/م.734 ،733/2 ،
الشيخ ّ
الطاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
ّ
الشام في العصر الحديث ،حازم زكريّا محيي ال ّدين،
دار القيم ،دمشق ،ط1421 ،1هـ2001/م ،ص.23 ،22
فهرس مخطوطات مكتبة ّ
المكرمة ،إعداد :مح ّمد الحبيب الهيلة وغيره ،إشرافّ :
الشيخ عبد المالك بن
مكة
ّ
الرياض1418 ،هـ1997/م ،ص.245
عبد القادر طرابلسي ،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيّةّ ،
تاريخ الجزائر الثّقافي ،أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط1998 ،1م.522/5 ،

السلف ،دمشق1396 ،هـ1950/م ،ص.5
علي ،أضواء ّ
كنوز األجداد ،مح ّمد كرد ّ
مؤسسة نويهض الثّقافيّة ،بيروت ،لبنان ،ط1400 ،2هـ1980/م،
معجم أعالم الجزائر ،عادل نويهضّ ،
ص.101 ،100
الرسالة ،بيروت ،ط،1
مؤسسة ّ
معجم المؤلّفين ،تراجم مصنّفي الكتب العربيّة ،عمر رضا ّ
كحالةّ ،

1414هـ1993/م ،رقم.282/1 ،6121 :
تقي ال ّدين الحصني ،المطبعة الحديثة بدمشق1346 ،هـ1927/م،
منتخبات التّواريخ لدمشق ،مح ّمد أديب آل ّ
.664/2
((( نسبة إلى سمعون ببني وغليس ببجاية من أعمال الجزائر .انظر :تاريخ الجزائر الثّقافي.186/3 ،
((( نسبة إلى طريقته ْ
الزواوي .حيث أشار إلى ذلك ابنه ّ
الخلوتيّة .وشيخه في ذلك هو المهدي ّ
الشيخ طاهر الجزائري؛
فقال« :شيخه ووسيلته إلى ربّه شيخ ّ
السالك المسلكّ ،
الشيخ المهدي الزواوي» .انظر:
الطريقة وإمام الحقيقةّ ،
السمعوني ،مخطوط مكتبة ّ
المكرمة ،النّسخة [أ] ،اللّوحة1 :و.
مكة
ّ
والسنن ،صالح ّ
مختصر في الفرائض ّ
للزركلي .189/3 ،معجم أعالم الجزائر ،صّ .100
((( انظر :حلية البشر .733/2 ،األعالم ّ
الشيخ طاهر الجزائري
رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
الشام في العصر الحديث ،ص.22
آفاق الثقافة والتراث
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منظومة في
الفرائض
والسنن
ّ
على مذهب
اإلمام مالك

هذه الهجرة عام1263 :هـ1846/م(((.
استقر ّ
وع ِرف فضله،
وبعد أن
الشيخ صالح بدمشق ،بدأ يتر ّدد على مجالس علمائها ،فذاع علمهُ ،
ّ
فأُسند إليه منصب إفتاء المالكيّة في دمشق؛ وأصبح يعيد درس صحيح البخاري ّ
للشيخ أحمد مسلم
الكزبري تحت قبّة النّسر في الجامع األموي في األشهر الثّالثة من ّ
كل سنة :رجب ،شعبان ،رمضان(((.
كما كان له باع طويل في العلوم العصريّة ،منها علم الفلك ،وقد انفرد به بدمشق حتّى ُعرف به،
وتخرج عليه بعض العلماء؛ منهم ابنه ّ
الشيخ طاهر الجزائري(((.
ّ
وبقي بدمشق مفيدا ّ
للطلبة إلى أن ّ
توفي لثالث بقين من شهر جمادى اآلخرة ،سنة1285 :هـ1868/م،
الصغير ،قرب قبر المرحوم ّ
العالمة ّ
الشيخ مح ّمد الكزبري رحمهم اهلل أجمعين(((.
ودفن في مقبرة باب ّ
وترك ّ
الشيخ مؤلّفات في بعض الفنون كالفقه والتّاريخ والفلك؛ و ِم ّما ذكره له المترجمون:
 منظومة في الفقه((( :وهي ّوسيفصل القول فيها ً
الحقا.
محل ال ّدراسة،
ّ
 -شرح عليها -أي على منظومته في الفقه:(((-

تحقيق المخطوطات

 حاشية على شرحه على منظومته في الفقه((( :وأشار ابنه ّالشيخ طاهر الجزائري -في سياق
السمعوني -إلى هذه الحاشية وتاريخ الفراغ من تأليفها ؛ فقال" :قال ّ
العالمة والدي
شرحه لنسبة ّ
صالح الجزائري في حاشيته على شرح منظومته ..وكان فراغه من هذه الحاشية سنة1276 :هـ،
في أوائل ذي القعدة"(((.
للزركلي .189/3 ،معجم أعالم الجزائر ،صّ .100
((( انظر :حلية البشر .733/2 ،األعالم ّ
الشيخ طاهر الجزائري
رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
الشام في العصر الحديث ،ص .22تاريخ الجزائر الثّقافي .522/5 .18/3 ،كنوز
األجداد ،ص.5
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
((( انظرّ :
الشام في العصر الحديث ،ص .23 ،22كنوز األجداد،
ص.5
((( انظر :منتخبات التّواريخ لدمشق .664/2 ،تاريخ الجزائر الثّقافي.522/5 ،
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
((( انظر :حلية البشرّ .734/2 ،
الشام في العصر الحديث،
ص.23
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
((( انظرّ :
الشام في العصر الحديث ،ص.23األعالم ّ
للزركلي،
.189/3معجم المؤلّفين.282/1 ،
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
((( انظرّ :
الشام في العصر الحديث ،ص .23األعالم ّ
للزركلي،
.189/3معجم المؤلّفين.282/1 ،تاريخ الجزائر الثّقافي .82/7 ،فهرست معلمة التّراث الجزائري بن القديم
والحديث ،ص.127
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
((( انظرّ :
الشام في العصر الحديث ،ص.23معجم المؤلّفين،
 .282/1تاريخ الجزائر الثّقافي .82/7 ،فهرست معلمة التّراث الجزائري بن القديم والحديث ،ص .127معجم
أعالم الجزائر ،ص .101حلية البشر.733/2 ،
ّ
السمعوني ،مخطوط مكتبة ّ
المكرمة ،النّسخة [أ] ،اللوحة1 :و.
مكة
ّ
((( مختصر في العبادات ،صالح ّ
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الرسالة في بعض المسائل التي ّ
تحل عند الحنفيّة وتحرم
 رسالة في اختالف المذاهب((( :وتض ّم ّعند المالكيّة .وكذلك بعض المسائل التي ّ
تحل عند ّ
الشافعيّة وتحرم عند المالكيّة.
السوسي من المغاربة".
 رسالة في علم الميقات((( :ألّفها على منهج ّالرمز واإلشارة((( :وصل فيه إلى والية رشدي باشا ّ
الشرواني((( على ّ
الشام؛
 تاريخ على طريق ّأي إلى سنة1279 :هـ.
المبحث ّ
الفقهية:
الثاني :دراسة المنظومة
ّ
األول :التّ حقيق في نسبة المنظومة للمؤلّ ف:
المطلب ّ

ّ
كل من ترجم ّ
للشيخ نسب له هذا النّظمّ ،
وكحالة ونويهض والبغدادي وأبو القاسم سعد
كالزركلي ّ
(((
اهلل.
أن هذا النّظم ّ
وقد ورد في بداية المخطوط النّسخة [أ] ما يثبت ّ
للشيخ صالح الجزائري؛ فجاء فيه:
(((
"هذا مختصر لطيف نظم الفاضل األديب ،الكامل األريبّ ،
الشيخ مح ّمد صالح في العبادات".
كما ورد ّ
ّ
العالمة والدي صالح
بخط ابنه طاهر الجزائري ما يثبت هذا النّظم لوالده ،فقال" :قال
السمعوني في حاشيته على شرح منظومته ."..فقد أثبت هنا ّ
أن له منظومة وشرحا عليها
الجزائري ّ
وحاشية على شرحه.

(((

((( انظر :فهرس المخطوطات العربيّة لمجموعة معهد دراسات الثّقافة ّ
الشرقيّة بجامعة طوكيو ،جمع وترتيب ،أبو
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
وردان العلوي الوهراني ،صّ .262
الشام في العصر الحديث،
ص .23األعالم ّ
للزركلي .189/3 ،معجم أعالم الجزائر ،ص .100معجم المؤلّفين .282/1 ،تاريخ الجزائر
الثّقافي .82/7 ،فهرست معلمة التّراث الجزائري بن القديم والحديث ،ص.127
الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
((( انظرّ :
الشام في العصر الحديث ،ص .23األعالم ّ
للزركلي،
 .189/3معجم المؤلّفين .282/1 ،معجم أعالم الجزائر ،ص .101حلية البشر .733/2 ،تاريخ الجزائر الثّقافي،
.280/7

(((
(((

(((
(((
(((

الشيخ طاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
انظرّ :
الشام في العصر الحديث ،ص .23معجم المؤلّفين،
 .282/1حلية البشر .733/2 ،تاريخ الجزائر الثّقافي .315/7 ،معجم أعالم الجزائر ،ص.100
الشرواني ال ّداغستاني ،والي الحجاز ً
الشرواني هو :مح ّمد رشدي باشا ّ
ّ
صالحا ،وكان في سلك
سابقا .كان عال ًما
ً
الصدارة بعد
للصدر األعظم فؤاد باشا ،فأعطاه رتبة الوزارة ،وأدخله في سلك الملكيّة وولِي ّ
العلميّة ،كان صديقاً ّ
توفي ّ
بالطائف ،سنة1291 :هـ .انظر :أعالم ّ
علي باشا ومحمود نديمّ .
الرابع
المكيّين من القرن التّاسع إلى القرن ّ
مؤسسة ّ
المكرمة
مكة
ّ
عشر الهجري ،عبد اهلل بن عبد ّ
مؤسسة الفرقان للتّراث اإلسالمي ،فرع ّ
الرحمن المعلميّ ،
والمدينة المن ّورة ،ط1421 ،1هـ2000/م ،رقم التّرجمة.556/1 ،881 :
انظر :األعالم ّ
للزركلي .189/3 ،معجم المؤلّفين .282/1 ،معجم أعالم الجزائر ،ص .101إيضاح المكنون،
 .582/2تاريخ الجزائر الثّقافي.82/7 ،
والسنن ،مخطوط النّسخة [أ]2 ،و.
نظم في الفرائض ّ
ّ
والسنن ،النّسخة [أ] ،اللوحة1[ :و] .وكذلك ورد هذا اإلثبات في النّسخة [ب].
نظم في الفرائض ّ
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الغني ،مح ّمد صالح بن أحمد
وجاء في أ ّول شرح هذه المنظومة ما يأتي":يقول العبد الفقير إلى ربّه
ّ
والسنن وغيرهما"(((.
السمعوني -لطف اهلل به :-هذا شرح مفيد على منظومتي في الفرائض ّ
ّ
وفي آخر ّ
السمعوني:
الشرح على هذه المنظومة ورد ما يأتي":يقول جامعه مح ّمد صالح بن أحمد ّ
(((
ت ّم في أواخر جمادى الثّانية ،عام اثنتين وسبعين ومائتين وألف ،والمنظومة قبل ذلك عام سبعين".
المطلب ّ
الثاني :التّ حقيق في عنوان المنظومة:

ُذكرت عناوين متقاربة لهذا النّظم ،من ذلك :منظومة في العبادات.
(((
مذهب مالك.

(((

منظومة في العبادات على

السادة المالكيّة((( .منظومة في الفقه المالكي(((.
منظومة في فقه ّ
خاصا بها ،فلم يقل ً
مثال :س ّميتها ..كذا ،على عادة بعض النّاظمين.
أ ّما المصنّف فلم يذكر عنوا ًنا ًّ
(((
فقال في أ ّول المنظومة" :هاك نبذة مختصرة ُ
لزبد معتبرة".
وجاء في أ ّول مخطوط المنظومة قبل بدية النّظم" :هذا مختصر لطيف نظم الفاضل األريب."..

(((

تحقيق المخطوطات

وجاء في بداية شرح المنظومة -النّاظم ّ
والشارح نفسه" :-هذا شرح مفيد على منظومتي في
(((
والسنن".
الفرائض ّ
والسنن" هو أقرب إلى اختيار النّاظم ،وكأنه أراد
وهذا العنوان األخير" :منظومة في الفرائض ّ
لها ذلك العنوان .ولكن يمكن إضافة عبارة :على مذهب اإلمام مالك ،حتّى يتجلّى المذهب الذي تندرج
تحته هذه المنظومة.
والسنن على مذهب اإلمام مالك".
فالعنوان المناسب هو" :منظومة في الفرائض ّ
المطلب ّ
الثالث :تاريخ تأليف المنظومة:

الشرح على هذه المنظومة على يد ناسخ ّ
ورد في آخر ّ
الشرح أحمد بن مح ّمد البليدي ما يأتي":يقول
السمعوني :ت ّم في أواخر جمادى الثّانية ،عام اثنتين وسبعين ومائتين
جامعه مح ّمد صالح بن أحمد ّ
والسنن ،النّسخة [أ] ،اللّوحة5[ :ظ].
((( شرح على نظم في الفرائض ّ
ّ
والسنن ،النّسخة [أ] ،اللوحة20[ :ظ].
((( شرح على نظم في الفرائض ّ
((( انظر :فهرس مخطوطات مكتبة ّ
المكرمة ،ص.245
مكة
ّ
((( انظر :إيضاح المكنون.582/2 ،
((( انظر :حلية البشر.733/2 ،
((( انظر :معجم أعالم الجزائر ،ص.101
والسنن ،مخطوط [أ]2 ،ظ.
((( منظومة في الفرائض ّ
والسنن ،مخطوط [أ]2 ،و.
((( منظومة في الفرائض ّ
والسنن ،مخطوط [أ]5 ،ظ.
((( شرح على المنظومة في الفرائض ّ
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وألف ،والمنظومة قبل ذلك عام سبعين".

(((

فتبيّن بهذا ّ
أن هذا النّظم وضعه صاحبه سنة1270 :هـ.
الشرح من النّسخة [أ] ّ
وورد تعليق في هامش ّ
يؤكد هذا التّاريخ ،فجاء ما يأتي" :قوله :عام سبعين.
قال المؤلّف حفظه اهلل :قد كنت أشرت إلى تاريخها وعدد أبياتها بقولي :أبياتها ّ
عز وعامها شرع ::
بي ومن تبعّ .
فالشين بألف على طريقة المغاربة"؛ أي ّ
أن عبارة "شرع" = ،1270
مصلّيا على النّ ّ
(((
وهو تاريخ نظمها.
الدافع على تأليفه المنظومة:
الرابعّ :
المطلب ّ

لم يذكر المؤلّف سبب وضعه لهذا النّظم؛ لكن كعادة النّاظمين يمكن حصر ذلك فيما يأتي:
-

ليسهل حفظها واستظهارها من طرف ّ
وبخاصة المبتدئين منهم.
الطلبة،
ّ

-

عو ًنا على قراءة المط ّوالت في فقه العبادات على مذهب اإلمام مالك.
لتكون لهم ْ

-

لتقريب الفقه المالكي بواسطة النّظم؛ ألنّه أسهل من النّثر.

وقد ذكر في آخر شرحه على المنظومة بعض هذه المعاني؛ فقال" :وإنّي أسأل اهلل تعالى أن ينفع
بها ّ
كل من حفظها أو قرأها أو كتبها"(((.
منهجية المؤلّ ف في منظومته:
المطلب الخامس:
ّ

لَـ ّما كان هذا النّظم فقهيًّا فقد انتهج ناظمه منهج الفقهاء في تآليفهم ،فيبدؤون باب ّ
الصالة،
الطهارة ث ّم ّ
ّ
والحج .وأضاف شيئا آخر في األخير ،وهو باب في فرائض الكفاية ،وذلك حتّى يميّزها
الصوم
ّ
الزكاةّ ،
ألن الفرائض األولىّ :
عن سابقتها؛ ّ
الصالة  ..هي من فروض العين.
الطهارةّ ،
كما استعمل نظام األبواب والفصول ،فذكر خمسة أبواب وتسعة فصول .وهو تقسيم جرى عليه
المنهج العلمي ،وهذا ّ
يدل على ّ
أن النّاظم على دراية بتلك التّقسيمات.
المختصين بعلم الفقه.
كما امتازت المنظومة بسهولة في األلفاظ ،يستوعبها ّأقل
ّ
لكن من المآخذ على منهجيّته في هذه المنظومة أنّه ذكر في تقسيماته باب ّ
الطهارة في األ ّول وجعل
فصال من باب ّ
ً
خاصا،
الصالة
للصالة بابًا ًّ
الطهارة ،وكان األولى أن يجعل ّ
خمسة فصول تحته؛ وجعل ّ
وهو ما قمت بالتّعليق عليه عند ذلك الفصل في قسم التّحقيق.
ً
للسنن
الصالة فصلين ،وهذا مخالف للمنهجيّة المتعارف عليها .ث ّم أقحم
كما جعل تحت فصل ّ
فصال ّ
المؤكدة تحت الباب األ ّول وهو باب ّ
ّ
الطهارة.
والسنن ،المخطوط [أ] ،اللّوحة20[ :ظ].
((( شرح على المنظومة في الفرائض ّ
والسنن ،مخطوط [أ] ،اللّوحة20[ :ظ].
((( شرح على المنظومة في الفرائض ّ
والسنن ،مخطوط [أ]20،ظ.
((( شرح على المنظومة في الفرائض ّ
آفاق الثقافة والتراث
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السنن المؤكدة بابًا في األخير بعد باب فروض الكفاية؛ ألن المنهجيّة تقتضي
وكان األولى أن يجعل ّ
المؤكدة تحت باب ّ
ّ
الطهارة،
السنن
السنن .لكنّه جعل ّ
أن تكون فروض العين ،ث ّم فروض الكفاية ،ث ّم ّ
بعد فصل فرائض الجنازة.
السادس :محتوى المنظومة:
المطلب ّ

احتوت المنظومة  77بي ًتا .وأشار إلى هذا العدد في حاشيته على شرحه على المنظومة؛
فجاء في هامش ّ
الشرح عند ذكر تاريخ تأليف هذه المنظومة ،وأنّه كان عام 1270هـ؛ فجاء ما
يأتي" :قوله :عام سبعين .قال المؤلّف حفظه اهلل :قد كنت أشرت إلى تاريخها وعدد أبياتها بقولي:
أبياتها ّ
بي ومن تبع (((."...فالعين تساوي ّ ،70
والزاي تساوي ،7
عز وعامها شرع  :مصلّيا على النّ ّ
فكان المجموع  77بي ًتا.
ً
ً
تفصيال فاحتوى النّظم على ما يأتي:
إجماال ،أ ّما
هذا عن المحتوى
 دعاء االستفتاح الباب األ ّول :حول ّالطهارة "أوصاف الماء ،الوضوء ،الغسل ،التّي ّمم".

تحقيق المخطوطات

 فصل :فرائض الوضوء. فصل :نواقض الوضوء. فصل :شروط الوضوء والغسل والتّي ّمم. فصل :فرائض الغسل. فصل :فرائض التّي ّمم وسننه ومبطالته.الصالة وسننها وشروطها ومبطالتها.
 الباب الثّاني :فرائض ّ فصل :شروط الجمعة. فصل :فرائض الجنازة.السنن.
 فصلّ : الباب الثّالث :في ّالزكاة.
الصيام.
 الباب ّالرابع :في ّ
الحج.
 الباب الخامس :في ّالسادس :باب في فرائض الكفاية.
 الباب ّوالسنن ،النّسخة [أ] ،اللّوحة20[ :ظ].
((( شرح على نظم في الفرائض ّ
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السابع :نسخ المخطوطة في مختلف الخزائن والمكتبات:
المطلب ّ

فإن هذه المنظومة توجد مخطوطة في خزانة مكتبة ّ
على حسب ما وقفت عليه ّ
المكرمة ،تحت
مكة
ّ
بالرمز [أ].
رقم707 :؛ وهي التي اخترتها نسخة أولى ،ورمزت لها ّ
ونسخة أخرى بمعهد الثّقافة وال ّدراسات ّ
الشرقيّة ،بجامعة طوكيو ،برقم1449 :؛ ورمزت لهذه
بالرمز [ب] .ولم أقف على من أشار إلى أماكن وجود نسخ أخرى للمخطوط.
النّسخة ّ
المبحث ّ
الثالث :قسم ّ
التحقيق:
منهجية التّ حقيق:
األول:
ّ
المطلب ّ

 سرت في التّحقيق وفق المنهجيّة اآلتية:بالرسم اإلمالئي الحديث.
 كتبت المخطوط ّ راعيت شكل األبيات حتّى تُقرأ سليمة. قابلت بين النّسختين ،وأحلت إلى فروقهما في الهامش.ّ
ً
فالرمز [أ] أي النّسخة األولى ،و[ب] النّسخة الثّانية .و[و ،ظ]
ص
 جعلتالمحقق؛ ّ
رموزا في النّ ّ
أي وجه اللّوحة وظهرها .و[ ]/أي االنتقال من وجه اللّوحة إلى ظهرها.
 جعلت عناوين فرعيّة في صلب النّظم ،زيادة لتقريبها وتوضيحها.المطلب ّ
الثاني :مواصفات النّ سخ المعتمدة:

أوال -ال ّنسخة [أ]:
ّ

(((

 مكان وجودها :مكتبة ّالمكرمة.
مكة
ّ
الرقم التّرتيبي.707 :
 ّالر ّ
ف :فقه مالكي.3/
الرقم على ّ
 ّ عدد األوراق 03 :لوحات ،أي  6صفحات ،من 2ظ إلى 5ظ. عدد األسطر 14 :سطر.السطر :من  8إلى  9كلمات.
 عدد الكلمات في ّالخطّ :
 نوع ّخط مغربي جيّد.
 نوع الحبر :كتبت بالمدادين األسود واألحمر.((( وقد وقفت عليها مص ّورة آليا .وانظر هذه المواصفات في :فهرس مخطوطات مكتبة ّ
المكرمة ،ص.245
مكة
ّ
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 اسم النّاسخ :أحمد بن مح ّمد البليدي. تاريخ النّسخ 13 :ذو القعدة 1277هـ. مالحظات: يوجد بهذا المخطوط نظام التّعقيبة. بعض معلومات المخطوط كتبها :د .حمدي عبد المنعم شلبي ،في1417/6/9 :هـ. هذه النّسخة المخطوطة مجلّدة ،احتوت على النّظم زائد ّالشرح ،تجليد مطبعة النّهضة الحديثة،
ّ
مكة.
ثان ًيا :ال ّنسخة [ب]:
 مكان وجودها :معهد الثّقافة وال ّدراسات ّالشرقيّة ،جامعة طوكيو ،اليابان.
الرقم التّرتيبي.1449 :
 ّ -عدد األوراق 7 :صفحات.

تحقيق المخطوطات

سطرا.
 عدد األسطر :ما بين  13و14ً
السطر :من  6إلى  8كلمات.
 عدد الكلمات في ّ نوع ّالخط :رقعي مشرقي.
 نوع الحبر :أسود زائد أحمر للعناوين. اسم النّاسخ :غير موجود. تاريخ النّسخ :غير موجود. مالحظات: يوجد بهذا المخطوط نظام التّعقيبة. اللّوحات غير ّمرقمة.
اعتبارا من ّ
متبوعا ّ
الخط؛ لكن يجهل
بالشرح لنفس المؤلّف ،والنّاسخ فيهما واحد
 يوجد هذا النّظمً
ً
اسم النّاسخ وتاريخ النّسخ؛ ألنّه بعد انتهاء النّظم ُشرع في ّ
الشرح ،وفي األخير يوجد بتر من
الشرح بمقدار ورقتين .ويغلب على ّ
ّ
الظ ّن ّ
أن اسم النّاسخ والتّاريخ مكتوب في آخر المخطوط.
المطلب ّ
الثالث :صور المخطوطات المعتمدة:
الفقهية:
 -1صور مخطوط المنظومة
ّ

النّسخة األولى:
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النّسخة الثّانية:
اللّوحة األولى:
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اﻟﻠّﻮﺣﺔ اﻷﺧﻴﺮة:
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اللّوحة األخيرة:

ﺺ اﻟﻤﺤ ّﻘﻖ[
]اﻟﻨّ ّ

ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﰲ
]أ2/و[]ب [1/ﻫﺬا ﳐﺘﺼﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﻧﻈﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻷدﻳﺐ،اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻷرﻳﺐ ،اﻟ ّﺸﻴﺦ ّ
)(1
وﻃﻬﺮ ﺳﺮﻳﺮﺗﻨﺎ وإﻳّﺎﻩ .آﻣﲔ.
اﻟﻌﺒﺎدات ،وﻳﺘﻠﻮﻩ ّ
اﻟﺸﺮح ﻟﻪ أﻳﻀﺎ؛ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،آﻣﲔ؛ ّ
اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺮﲪﻦ ّ
]أ2/ظ[ ﺑﺴﻢ اﷲ ّ
ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ.
ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ّ

)2

اﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺨﻄﻮط ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨّﺴﺨﺔ ]أ[ ورد ﲞ ّ
ﻂ اﺑﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨّﻈﻢ ،وﻫﻮ ّ
اﻟﺴﻤﻌﻮﱐ" ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﲰﻌﻮن،
اﻟﺴﻤﻌﻮﱐ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ :ﻗﻮﻟﻪّ " :
]1/1و[ ﻗﺎل اﻟﻌﻼّﻣﺔ واﻟﺪي ﺻﺎﱀ اﳉﺰاﺋﺮي ّ
اﻟﺴﻼم.ﰒّ ﳌﺎ
ﱯ ﻋﻠﻴﻪ ّ
اﺳﻢ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى ﺑﲏ وﻏﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮّ ،
اﻟﺼﻼة و ّ
ﻃﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ ،وأﻋﺎدﻫﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﲜﺎﻩ اﻟﻨّ ّ
ّ
ﻓﺎرا ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻣﻊ ﺷﻴﺨﻪ ووﺳﻴﻠﺘﻪ إﱃ رﺑّﻪ،
دﻫﻢ ﺑﻼدﻫﻢ ﻣﺎ دﳘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻜ َﻔﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺲ ّ -
دﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ّ
اﻟﺸﻴﺦ اﳌﻬﺪي اﻟﺰواوي؛ ﻻ زاﻟﺖ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴّﺔ ﻛﻌﺒﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻞ ﻳُﻄﺎف ﺣﻮﳍﺎ،
اﻟﺴﺎﻟﻚ اﳌﺴﻠﻚّ ،
ﺷﻴﺦ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ وإﻣﺎم اﳊﻘﻴﻘﺔّ ،
اﻟﺸﺎم ،أواﺧﺮ ﻋﺎم ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘّﲔ وﻣﺎﺋﺘﲔ وأﻟﻒ
ﻳﻬﺎﺟﺮ إﻟﻴﻬﺎ .ﰒّ ﺻﺎر اﺳﺘﻘﺮار اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺪﻣﺸﻖ ّ
وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻶداب واﻟﻜﺮاﻣﺎت َ
اﻟﺴﻨﻦ ،اﻟﻨّﺴﺨﺔ ]أ[ ،اﻟﻠّﻮﺣﺔ1] :و[ّ .أﻣﺎ اﻟﻠّﻮﺣﺔ1] :ظ[ ﻓﻬﻲ
)1263ﻫـ( .ﻫـ .ﻛﺘﺒﻪ اﺑﻨﻪ ﻃﺎﻫﺮ" .ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ و ّ
ﻓﺎرﻏﺔ.
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ّ
ّ
المحقق]
ص
[الن ّ
[أ2/و][ب ]1/هذا مختصر لطيف نظم الفاضل األديب،الكامل األريبّ ،
الشيخ مح ّمد صالح في
العبادات ،ويتلوه ّ
الشرح له أيضا؛ حفظه اهلل تعالى،آمين؛ وط ّهر سريرتنا وإيّاه .آمين(((.
الرحيم
الرحمن ّ
[أ2/ظ] بسم اهلل ّ
صلّى اهلل على سيّدنا مح ّمد وآله(((.
[دعاء االستفتاح]
ال���س َ
ال����ص َ
���ـ�ل�ا ْم
����ر ِبّ����ي َو
َّ
��ل�ا ُة َو َّ
َح��� ْم��� ًدا لِ َ
َ
���ـ���اك نُ���بْ���ـ��� َذ ًة ُم ْ
��ر ْه
َو َب��� ْع���ـ��� ُد َه
��ـ��ص َ
��خ�� َت َ

ِ
���ب
ال���ص ْ
اآلل َو َّ
����ي َو ِ
����ب ّ
���ح ِ
َع���لَ���ى ال����نَّ ِ
ْال���� ِك����را ْم َج��ـ��ا ِم�� َع ً
��ـ��ة لِ ُ
��ـ��ر ْه
���ز َب���ـ��� ٍد ُم�� ْع�� َت�� َب َ
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بـاب [أوصاف الماء]
���ور َوب���ـ��� ِه َّ
��ـ��ار َت ْ
��ان
ال��ط�� َه َ
ْال��ـ�� َم��ا َط���ـ��� ُه ٌ ِ
����ان ب��ال��نَّ��ج��س َف ْ
ْ
���ر ْح���ـ��� ُه َوإِ ْن
���اط َ
إن َك َ ِ
ِ ِ

ْ
َّ��ـ��ر َف ُ
����ن َب�� َي ْ
���ـ���ـ���ذ ُه َع ْ
��ـ��ان
���خ
َوإِ ْن َت�� َغ��ي َ
ب َّ
اس�� َت�� ْع�� ِم ْ
��ل لِ���� َع����ا َد ٍة ُز ِك ْ
��ـ��ن
��ال��ط ِ
��ـ��ر ْ
ِ
��اه ِ

فصـل [فرائض الوضوء]
ْ
ْ
ض ْال ُو ُ
َف َرا ِئ ُ
ْن
ضو ِء َق ْ
صـ ٌد دَل ُكـ ُه ِبالـ ِم ْر َف َقي ِ
��و ُر َم ْس ُح َر ْأ ِس��ـ�� ِه ُس َننُ ُه َم ْ
ض َم َ
ض ٌة َغ ْس ُل
ْال�� َف ْ
اس ِت ْن َش ُ
ْال�� َي�� َدي ْ
ـاق ُه
ْ��ـ��ن َت ْج ِديـ ُد َم��ـ��ا ٍء لَـ ُه َمـا ْ

ْ
َو َغ ْ ُ
ْ��ـ��ن
��س��ـ��ل َو ْج��ـ�� ٍه َوال�� َي�� َدي ِ
ْن ِعـ ِه َو َر ُّد
ْن ِب َك ْع َبـي ِ
ِر ْجـلَي ِ
َم ْس ُح ُ
األ ُذ َني ْ
ض
ْن َت ْر ِت ُ
يب َف ْر ٍ

َب�� ْع��ـ�� َد ُه َو َغ ْس ُ
ـل
َّ ْ
س
َم ْس ِح
ال��رأ ِ
ار ُه
اس ِت ْن َث ُ
َو َكـ َذا ْ

((( قبل بداية المخطوط في هذه النّسخة [أ] ورد ّ
بخط ابن صاحب النّظم ،وهو ّ
الشيخ طاهر بن صالح الجزائري ما
يلي1/1[ :و] قال ّ
«السمعوني»
السمعوني في حاشيته على شرح منظومته :قولهّ :
العالمة والدي صالح الجزائري ّ
نسبة إلى سمعون ،اسم قرية من قرى بني وغليس من عمالة الجزائر ،ط ّهرها من الكفر ،وأعادها لإلسالم بجاه
والسالم.ث ّم ل ّما دهم بالدهم ما دهمها من حادثة الك َفرة الفرنسيس -د ّمرهم اهلل تعالى -خرج منها
بي عليه ّ
الصالة ّ
النّ ّ
فارا بدينه مع شيخه ووسيلته إلى ربّه ،شيخ ّ
السالك المسلكّ ،
الشيخ المهدي الزواوي؛ ال
ّ
الطريقة وإمام الحقيقةّ ،
يهاجر إليها .ث ّم صار استقرار الجميع
زالت حضرته العليّة كعبة للفضائل يُطاف حولها ،ومدينة لآلداب والكرامات َ
بدمشق ّ
الشام ،أواخر عام ثالثة وستّين ومائتين وألف (1263هـ) .هـ .كتبه ابنه طاهر» .منظومة في الفرائض
والسنن ،النّسخة [أ] ،اللّوحة1[ :و] .أ ّما اللّوحة1[ :ظ] فهي فارغة.
ّ
ّ
((( من أ ّول المق ّدمة كله غير ثابت في [ب].
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فصـل [نواقض الوضوء]
َث أَ ْو
ِب�� ِه ِف��ي َح��ـ��د ٍ
()1
�������س������� ِه
لَ������� ْم ِ

���ن َم ْ
َو ْال َ
���ار ُج ْال��ـ�� ُم�� ْع�� َت��ا ُد ِم ْ
��ر ِج�� ِه
��ـ��خ َ
���ـ���خ ِ
َز َو ُ
َش ُّ
َع ْ
���ك���ـ��� ُه
���ـ���ل
���ق
ال
َو ِر َّد ٌة
ٍ

��ـ��س َق َّ
َي ْن ُق ُ
ــل
ضـ ُه َو َس��لَ ٌ
َس�����بْ����� ِق�����ـ����� ِه أَ ْو

َّ
ِب���لَ َّ
���ـ���ذ ٍة أَ ْو ُو ِج����ـ����د ْ
���ر
���ـ���س
ال���ذ َك ْ
َت َم ُّ

���ال��� َف���ـ���م َف���اتَّ���ب���ـ���ع َ
���ـ���ة ِب ْ
َو ُق���بْ���لَ ٌ
���ـ���ر
األ َث
ْ
ِ ِ
ِ

[ب]2/

فصـل [شروط الوضوء والغسل وال ّتي ّمم]
��ر ُط ْال�� ُو ُ
ـل
َش ْ
ض��و ِء َو ْال�� ُغ ْ
��ل َوالتَّ َي ُّم ِـم َحا ِئ ٍ
��س ِ
ـض بُلُ ُ
ـو ِه ثُب ُ
ـوغ َّ
الد ْع َو ْه
ـرا ٍه ُم َن ٍ
إِ ْك َ
ُوت َنا ِق ٍ
ـاف َس ْه ِ

ـوم ُد ُخ ُ
َع ْق ٌ
ــل َوإِ ْسـ َ
ـو ِم ْ
ـول َو ْق ِت َهـا
ال ٌم ُخلُ ٌّ
َم َن ْ ٍ
ـن د ِ
()3
ِ()2
ور َوبُلُ ٌ
وغ ُق ْد َر ْه
َفا ْن َت ِبه َو ْجـ ُد َط ُه ٍ

[أ3/و]

فصـل [فرائض الغسل]
َو ِني ٌ
ـو ٌر َكـ َذا َت ْ
ــخلِيلُـ ُه َم ْ
ض َم َ
ض ٌة َم ْس ُح
َّـة َف ْ
ص�� َم��اخ ُ
���ز ٌ
ـر ٍج إِ ْن َ
األ ُذ َن��ي ْ
��اس ِر َّد ْه
ِ
ْ��ن ِب َف ْ
ال ِن�� َف ٌ
ِ

ال ْس ِت ْن َش ُ
َف َرا ِئ ُ
اق
ـل ُع ُمـو ٌم د َْل ُكـ ُه َو ُس َّن ا ِ
ـض ْال ُغ ْس ِ
وجبُ ُه َحي ٌ
ُغ ْسلُ ُه ْال َي َدي ْ
ـر ْه
ْـض َم ِغ ُ
يـب َك ْم َ
ْن ُم ِ

فصـل فرائض ال ّتي ّمم([ )4وسننه ومبطالته]
صـ ٌد ُمـ َوا َ
ال ٌة َوأُولَى َّ
ـر َبتي ْ
يب
ْن ُس َننُـ ُه التَّر ِت ُ
الض ْ
َق ْ
ْط ُ
ض ْر َب ُ
ـل ْال ُو ُ
ـة ْال َيـ َدي ْ
َ
ْط ٌل لَ ُه
ْن
ضـو ِء ُمب ِ
ُمب ِ

[ب]3/

ُ ْ
ـو ِع ْال َي َدي ْ
ـار
َو َم ْس ُح َو ْج ِهـ ِه َولِْل َك ْ
ْـن َترك ال ُغ َب ِ
ْن ُو ُجو ُد َما َقب َ
َم ْس ُحـ ُه لِْل ِم ْر َف َقي ْ
اعلَ َمنَّـ ُه
ْل األدَا ْ

الصالة وسننها وشروطها ومبطالتها]
فصـل [فرائض ّ
َال َو ُط َمـا ِني َنتُ َها َم َ ْ
َوا ِال ْع ِتــد ُ
ـام لَ ُهـ َمـا ُخ ْـذ َفا ِئـ َد ْه
ـع ال ِق َي ِ

الصـ َال ِة ِني ٌ
َف ْر ُ
اإل ْح َر ِام ثُ َّم ْال َفا ِت َحـ ْه
ض َّ
َّـة َت ْر ِتيبُ َهـا َت ْك ِب َ
يـر ُة ِ

( )1في [ب]( :ولمسه).
(فنبّه).
( )2في [ب]ِ :
( )3في [ب]( :وجدِي).
( )4في [ب]( :فرائض التّي ّمم) فقط.
آفاق الثقافة والتراث
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ال��س َ
ال��ر ُك ُ
�لا ْم ُس َننُـ َها
ال��ر ْف ُ
��وع َّ
��م ُّ
��ع ِم�� ْن�� ُه َو َّ
ثُ َّ
يراتُ ُه
ُّ
ور ُة َب ْعـ َد ْال َفا ِت َح ْه ِق َيا ُم ُه لَ َها َو َت ْك ِب َ
الس َ

السـ َ
الر ْك َع ُة
ال ْم ِفي َّ
الس ُجو ُد َّ
الر ْف ُع َج ْل َس ُة َّ
ثُ َّم ُّ
ُ
صاتُ ُه
األولَى َك َذا ِفي الثَّا ِن َي ْه َج ْه ٌر َو ِس ٌّر َو َك َذا إِ ْن َ

َو َزا ِئ������ـ������ ٌد َع���ـ���ـ���لَ���ى ُط�� َم��ـ��ا ِن��ي�� َن�� ِت��ـ�� ِه
ال ْم ُش ُر ُ
السـ َ
ـان
وسـ ُه َج ْه ُ
ـر َّ
َت َش ُّه ٌد ُجلُ ُ
وط َهـا َط َه َ
ار َت ِ
ال ْم ُد ُخ ُ
إِ ْسـ َ
ـول َو ْق ٍت َوالنَّ َقـا ِم َن َّ
الـد ِم َو َس ْت ُر
َان َّ
َع ْو َر ٍة َو ُو ْجد ُ
ور َو َب َطلَ ْت ِب َع ْم ِد َن ْف ِخ َف ِمـ ِه
الط ُه ْ

ْ
َت ْس ِم َي ٌ
ـر ٌة( )1لِ َ
ـار
ـة َو ُس ْت َ
ـخ ْو ِفـ ِه َر ٌّد َعـلَى َم ْن ِبال َي َس ِ
َعـ َو ٍة َو َع ْق ٌ
َواإل َمــا ْم بُلُ ُ
اح ِتـ َ
ال ْم َعـ َد ُم
وغ د ْ
ـل َو ْ
ِ
ال ْس ِت ْق َب ُ
ال [أ3/ظ]
ْ
َ
َ
ُ
َ
َن ْ
��ـ��را ٍه تو ِمي ك��ذاك ا ِ
ـو إِك َ
ـو ٍم َس ْه ٍ
ُف ْ
ـح ِنـ ِه
ـل َو ُش ْ
الس ُر ْ
ـر ٍب َق ْي ِئـ ِه َولَ ْ
��ز َت ِب ُّ
ور أَ ْك ٍ

الم لِْل َع َب ْ
(َ )2
َ َ
ـل َع ْ
ضـ ِه
ـن َف ْر ِ
ـث َو ُم ْش ِغ ٍ
َز ْي ِد ك َس ْجـ َد ٍة كـ ٍ
َو ِذ ْكـر ِه لِ ُس ُجـو ِد َقبْـلِ ٍّي لِ ُسنَّـ ٍة(َ )3ف ُق ْ
اف
ص َر ٍ
ـل َو ِبا ْن ِ
ِ
ـان ْال َك َمـالْ
ّ
ُ
َ
َث ث َّم ظ َه ْر ُم َسلِ ًمـا َو َب ْعـ َد ُه َب َ
لِْل َحد ِ

ـل َما ْ
وال َحد ْ
ْـن
ـح ِ
َث َس ِاب َقـ َة ْال َ
َقـ ْه َق َهـ ٍة َو َزيْـ ِد ِم ْث ٍ
اض َر َتي ِ
ـي َك َم ْن َش َّ
ال ِث إ ْن َي ُط ْ
َّ
ـك
ــل َن ْف ٌ
َفـا ْد ِر ِه َو َت ْر ِكـ ِه َع ِن الثـ َ ِ
ـر ِك َش ْر ِط َهـا َو ُر ْك ِن َهـا َو َط ْ
ـال
َر(َ )4و َت ْ
التَّـ َما َم َوا ْب َتـد ْ

()5

ْ
ِذ ْك
��ـ��وع
���م ْال�� ُو ُق
��اس��ـ�� ٍة ِب�� َه��ـ��ا ثُ َّ
����ـ����ر(َ )6ن َ
��ج َ
ِ

��ض�� َه��ـ��ا
اإل َم
���ـ���ام َر ْف ِ
َف�� ْت ٌ
��ـ��ح َع��لَ��ى َغ���ي ِ
ْ���ر ِ
ِ
()7
َو َب َ
َاب ُ
���ط���ـ���لَ ْ
���اال ْن���ـ��� َث���ى
���ت ِب���ا ِ
ال ْق��� ِت���ـ���د ِ

ي��ـ��ت ِب�� َه��ـ��ا
��و
َو ِب�� َك�� ِث
ٍ
��ـ��ل َت ْ
��ي��ـ��ر ْال�� ِف�� ْع ِ
��ص ِ
ِ
���ـ���ي أَ ْو ِب ُ
��خ�� ْن�� َث��ـ��ى
َم ْ
��ـ��ون أَ ْو َ
���ب ٍّ
��ـ��ج��نُ ٍ
ص ِ

ُ��وق َولَ���� ْم يُ���� ْد ِر ْك ُر ُك ْ
����وع
ُس ُ
��ج��و ِد َم ْ
��س��ب ٍ

تحقيق المخطوطات

��ي��ـ��ر ٍة(َ )8ت َعلََّق ْ
��ح��ـ�� ِد ٍث
ـت ِب َهـا َو ُم ْ
َو ِذي َك ِ��ب َ
�����ار ٍئ ُم َ
َع��لِ��ـ��ـ�� َم أَ ْو ُم ْ
��ال��ف
��خ ٍ
��ؤ َت ُّ
��ـ��م��ـ�� ُه َو َق ِ
لِ ْ��ل�� َع َ
��ز َع ْ
���ن أَ ْو ِب��ـ��أُ ِّم��ي
��ش َ
��ر ْه َو َع ِ
��ن ُر ْك ٍ
��اج ٍ

��ـ��ـ��ر
َو َك��ا ِف ٍ
ـو
َش ْي ًئـا َولَ ْ
��ـ��ج�� ُم�� َع�� ْه
ْال ُ

���م َف َع ْ
ـل
َو َج ِ
��ـ��ل ِب ُح ْك ِمـ َها ثُ َّ
��اه ٍ
[أ4/و]
ْ
وم أَ ْو َعبْـ ٍد َو َذا ِفي
َن ِس َيـ ُه َمـأ ُم ٍ
ْ��ـ��ر ِه ِب ِع ْل ِـم
َم َ
��ـ��ع ُو ُج��ـ��ـ��و ِد َغ��ي ِ

فصـل [شروط الجمعة]
���ـ���ر ُ
ٌ
���ـ���ـ���وع ُكلـ َهـا
وط ُج�� ْم�� َع��ـ�� ٍة ُو ُق
ُش ُ

ب ُ ْ
ْ��ـ��ن َه��� َك���ـ��� َذا(ِ )9ف���ي َو ْق�� ِت�� َه��ـ��ا
ِ
��خ��ط�� َب�� َت��ي ِ

( )1في [ب]( :وستر).
( )2في [ب]( :زيدي).
( )3في [ب]( :ولسنّة).
( )4في [ب]( :ونبدر).
الركوع).
( )5في [ب]( :ولم يدري ّ
( )6في [ب]( :ذكرى).
( )7في [ب]( :باالقتداء بأنثى).
( )8في [ب]( :كثيرة).
( )9في [ب]( :بـخطبتيها كذا).
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اس ِت َ
يط ُ
ـان َب ْلـ َد ٍة إِ َمـا ْم
الـجا ِم ُع ْ
َو َ
ُ ()2
ّة َو ُخ ْ
ـري ٌ
ـن ا ِ ْ
ـان َو ُس َّ
ـط َب َت ْ
ـام
ُح ِّ
ال ْس ِتق َبـال لِ ِ
إل َم ِ
[ب]5/
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ح��ر َم ِفي الـخط َب ِة
وســه َب ْينـ ُهـ َمـا َوأ َّوال َُ
ُجل ُ
الس َ
ال ْم َت ْش ِم ُ
اب
س َت َخ ٍّط( )3للِ َّر َق ْ
يت َع ِ
َح ْ
ص ٌب َو َّ
اط ٍ
()1

ال ْم إ َقا َم ٌ
ثُ َّم ُح ُ
ـة َعـ َد ُم
ور ْاث َن ْي َع َش ْ
ض ُ
ـر إِلَى َّ
السـ َ ِ
ـان ِفـي َح ِ ُ ْ
َ
َّ
ُس َتـ َب ْ
ـام
ُع ْـذ ٍر ي ْ
ـال خط َبـ ٍة إِلى الت َم ِ
اغ ِت َس ٌ
الصـ َ
صَ
َكـ َذا ْ
ال َة
ـال ِب َّ
ال َو َر ُّد ُه َّ
اح اتَّ َ
الـر َو ِ
ال ْم أَ ْك ٌ
ـر ٌب َو ِب َو ْق ِت َهـا َّ
َبيْـ ٌع َو ْال َكـ َ
ـاب
الذ َه ْ
ـل َو ُش ْ

ــور ٌة
ُذ ُك َ

فصـل([ )4فرائض الجنازة]
َوال�� ِنّ��ـ��ي ُ
َّ��ـ��ة ال��تَّ ْ
��ي��ـ��ر أَ ْر َب��� ًع���ـ���ا َس��ـ َ
�لا ْم
��ـ��ك ِ��ب ُ

ُ
��ـ��ج�� َن َ
��از ِة ُّ
ال��د َع��ـ��ا ْال�� ِق�� َي��ـ��ا ْم
���را ِئ
َف َ
���ـ���ض ْال َ

[السنن]
فصـل(ُّ )5
��ـ��و َوال���� ِتّ����ـ َ
ُس َّ
��ل�ا َو ْه
���ـ���ن ُس ُ
���ـ���ج���و ُد َّ
ال��س�� ْه ِ
��ـ��ة ِب ْ
��اع ٌ
��ج�� ُم�� َع��ـ�� ْه
��ال�� َف ْ
ْ��ر ْال ُ
َج�� َم َ
��ـ��ر ِ
ض َغ��ي ِ

���ـ���ر ُة َ
ان لِ ْ
األ َذ ُ
��ـ��اع��ـ�� ْه
��ـ��ج�� َم َ
َو ْال��� ُع��� ْم َ
��ل َ
ْ ()7
إ َق���ا َم ُ
���ـ���ة َ
ال���س��� َع���ـ���ه
ض ِ
��ح��يَّ��ـ�� ٍة لِ���ـ��� ِذي ِّ
ِ

()8

ص َ
��ـ��ر
���ـ���و ٍ
��ص ُ
��ل��ا ٌة َق ْ
ال ْس��� ِت ْ
َخ ْ
ف َوا ِ
���س��� َق���ـ���ا َ

()6

[أ4/ظ]

ٌ
َ
����ـ����ر
���ـ���وف ِو ْت
���س
ص
ُ
���ـ�ل�ا ُة ِع��ي��ـ�� ٍد َو ُك ُ
َ

بـاب([ )9في ال ّزكاة]
َو ْال�� َع��يْ��ـ��ن َوال�� ِنّ��ي ُ
��ـ��ر ُق ا ْن��ح��ـ�� َت�� ْم
َّ��ـ��ة َو ْال�� َف ْ
ِ

��ب َّ
��ر ِث ال��نَّ�� َع�� ْم
ال���ز َك���ا ُة ِف���ي
��ـ��ج ُ
ال��ـ��ح ْ
َ
َو َت ِ

( )1في [ب]( :إيـمام).
( )2في [ب]( :االستنشاق).
( )3في [ب]( :طجنّي) وال معنى لها.
( )4كلمة (فصل) غير ثابتة في [ب].
( )5كلمة (فصل) غير ثابتة في [ب].
( )6في [ب]( :للجامعه
(الساعه).
( )7في [ب]ّ :
( )8في [ب]( :وتري).
( )9في [ب]( :باب تـ ّمت).
( )10في [ب]( :الـمحتّم).
آفاق الثقافة والتراث

167

()10

منظومة في
الفرائض
والسنن
ّ
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�����وب( )1أَ ْو ِب ُ
��ر ِب��ـ�� ِه
��ـ��ع ْال����� ُو ُج
��و ِ
��ق ْ
ِب�� َم ْ
ِ
ض ِ
��ر ُ
���ل ُ
وط�� َه��ـ��ا ِم ْ
��ولُ��ـ�� َه��ا
��ص
ُش ُ
��ـ��اب َح ْ
���ك ِن َ
ٍ

اش َي ٍة َفا ْن َت ِب ِه د َْف�� ٌع لِ ُم ْس َت ِح ِّق َها
��ر ٍث أَ ْو َم ِ
ِفي َح ْ
اج َها
إِ ْخ َر ُ

��ـ��اع ِف��ي النَّ َع ْم
َس ٍ

()3

ِم ْ
���ج���ي ُء
��ن ِج ْن ِس َها َم ِ

()2

���ري ٌ
��ل�ا ٌم أُ ْش ُ
َّ���ـ���ة إِ ْس����ـ َ
���ـ���ر ال�� ِنّ��ـ�� َع��ـ�� ْم
ُح ِّ
���ك ِ

الصيام]
بـاب [في ّ
ال��ص�� َي��ـ��ام ِن��ي ٌ
َّ��ة َو ْال�� َك ُّ
����ر ُ
��ـ��ف َع ْ
��ـ��ن
َف ْ
ض ِّ
ِ

ُش ُ ُ
َ
اإل َط����ـ����ا َق���� ْه
اإل ْس
�����ـ��ل��ا ُم َو ِ
����روط����ـ���� ُه ِ

ْ
ِ ْ
��اع��لَ�� َم ْ
��ن
��ن َو َف
���ـ���ر ٍج َف ْ
ْ
َش��ـ�� ْه�� َو َت��ي ال�� َب��ـ��ط ِ
���ـ���ل بُ���لُ
���ق ٌ
ٌ
َع ْ
���ـ���ـ���وغ َو َن��� َق���ـ���ـ���ا إِ َق���ـ���ا َم��� ْه

الحج]
بـاب [في
ّ

تحقيق المخطوطات

اف اإل ْحَ��را ْم ُش َر ُ
َّ
َف َرا ِئ ُ
وطـ ُه
ـض ْال َ
ـح ِّج الط َو ُ ِ
ُح ّري ٌ
اج َبــاتُ ُه َطـ َو ٌ
َّـة إِ ْس َ
اف ُق ِّد َمـا
ال ُمــ ُه َو َو ِ
ِ
ـج ُّر ُد ْالـ ُم ِح ِ ْ ٌ ْ
ْ
ـي َع ْن
َت َ
يط َحـلق َتل ِب َيـ ْه َتق ِديـ ُم َر ْم ٍ
اض ٍة َو َع ْن لَ ُه ب َ
الز َو ْ
األ ْس َو ِد ْال ُو ُق ُ
وف ِفي َّ
إِ َف َ
ال
ِ

يـت ِبـ ِمـ ًنى ُم ْ
ـي َم ِب ٌ
ـق َو َر ْك َع َتـا
َر ْم ٌ
ـز َدلِ َفـ ْه َح ْل ٍ
ْ ()5
اف َوابْ��دَأَ ْن َك َذا ُّ
َّ
الط َم ْأ ِني َن ُة لَي ً
ْال ِبا ْب ِت َهال
الط َو ِ

َو ُس َّ
إل ْح َر ِام
ـن لِ ِ
َو ِردَا ٍء َو َن ْعلَي ْ
ْن

صٌ
ـل
ـر ٌق ُج ْحـ َفـ ْه(ُ )7متَّ ِ
ـر ٌن َيلَ ْملَـ ٌم َو ِع ْ
َق ْ
الر َح ْ
صـ َ
ال ُة َر ْكـ َع َتي ْ
َ
ْن
ـال َت ْقلِيـ ٌد إِ ْش َع ٌ
ـر ُه َش ُّـد ِّ
ض َّ
ـار َ

ـحلَ ْي َف ْه
إِ ْح َرا ُم ِمي َق ٍ
ات(َ )6ف ُـذوا ْال ُ
اغ ِت َس ْ
َيا َف َتى ْ
ار
ال لُب ُ
ْس إِ َز ٍ

اع ُ
ـر َف ْه لَي ً
ـي ُو ُق ُ
ـة
ال ْس ِت َط َ
ُـرا ْم َوا ِ
ْـال ي َ
ـوف َع َ
َس ْع ٌ
[أ5/و]
صلُـ ُه( )4ب َّ ِ
يه َمـا
َكـ َذا َت ْكلِ ُيفــ ُه َو َو ْ
الس ْعـي َم ْش ٌ
ِ
ـي ِف ِ

()8

( )1حرف غير وارد في [ب].
( )2في [ب] :زيادة بيت آخر ،وقد ذكر في من قبل ،وهو خطأ من النّاسخ؛ وهذا البيت هو:
فرائض الجنازة ال ّدعا القيام  ::والنّيّة التّكبير أربعا سالم
( )3في [ب]( :وتري).
( )4في [ب]( :ووصاله).
( )5في [ب]( :تبهال) ،وفيها تحريف.
( )6في [ب]( :لـبقا) ،وال معنى لها.
( )7في [ب]( :ركعتين) بدال من تلك الكلمة ،وهو خطأ.
( )8في [ب]( :مبطل).
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ما
َ [ب]6/

ـل ُد َعـا ُع ِنـي للِ َّس ْع ِ
ـي َت ْق ِب ُ
اف(َ )1ر َم ٌ
يـل
َوللِ َّطـ َو ِ
يـب َو ْالـ ُم ِح ُ
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ال��س َ
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األ ِس ْ
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ـير َت ِ

ّ
تمت وبالخير ع ّمت ،وصلّى الله على س ّيدنا مح ّمد

()4

منظومة في
الفرائض
والسنن
ّ
على مذهب
اإلمام مالك

ّ
(والطواف).
( )1في [ب]:
( )2في [ب]( :أسو) ،وفيها تحريف.
( )3في [ب]( :إمامه).
السطر من [ب] ،وهو غير ثابت في [أ].
( )4هذا ّ
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المصادر والمراجع
الرجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقينّ ،
الزركلي
 األعالم قاموس تراجم ألشهر ّخير ال ّدين ،دار العلم للماليين ،بيروت؛ لبنان ،ط2002 ،15م.
 أعالم ّالرحمن
الرابع عشر الهجري ،عبد اهلل بن عبد ّ
المكيّين من القرن التّاسع إلى القرن ّ
مؤسسة ّ
المكرمة والمدينة المن ّورة ،ط،1
مكة
ّ
مؤسسة الفرقان للتّراث اإلسالمي ،فرع ّ
المعلميّ ،
1421هـ2000/م

الذيل على كشف ّ
 إيضاح المكنون في ّالظنون عن أسامي الكتب والفنون ،إسماعيل باشا البغدادي،
دار إحياء التّراث العربي ،بيروت؛ لبنان ،دون تاريخ.
الر ّزاق البيطار (ت1335هـ) ،تحقيق :مح ّمد بهجة
 حلية البشر في تاريخ القرن الثّالث عشر ،عبد ّالبيطار ،دار صادر ،بيروت ،ط1413 ،2هـ1991/م.

تحقيق المخطوطات

السمعوني ،مخطوط مكتبة ّ
مكة
والسنن "شرح المنظومة" ،صالح ّ
 شرح على مختصر في الفرائض ّالمكرمة ،النّسخة [أ].
ّ
الشيخ ّ
الطاهر الجزائري رائد التّجديد ال ّديني في بالد ّ
 ّالشام في العصر الحديث ،حازم زكريّا محيي
ال ّدين ،دار القيم ،دمشق ،ط1421 ،1هـ2001/م.

 فهرس المخطوطات العربيّة لمجموعة معهد دراسات الثّقافة ّالشرقيّة بجامعة طوكيو ،جمع وترتيب،
أبو وردان العلوي الوهراني ،د.ت.ط.
 فهرس مخطوطات مكتبة ّالمكرمة ،إعداد :مح ّمد الحبيب الهيلة وغيره ،إشرافّ :
الشيخ عبد
مكة
ّ
الرياض1418 ،هـ1997/م.
المالك بن عبد القادر طرابلسي ،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيّةّ ،
 فهرست معلمة التّراث الجزائري بن القديم والحديثّ ،الشيخ بشير ضيف الجزائري ،مراجعة :د.
عثمان بدري ،مطبعة ثالة ،الجزائر ،ط.2007 ،2
 تاريخ الجزائر الثّقافي ،أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت؛ لبنان ،ط1998 ،1م.السلف ،دمشق1396 ،هـ1950/م.
علي ،أضواء ّ
 -كنوز األجداد ،مح ّمد كرد ّ

السمعوني ،مخطوط مكتبة ّ
المكرمة ،النّسخة
مكة
ّ
والسنن "منظومة" ،صالح ّ
 مختصر في الفرائض ّ[أ].
السمعوني ،مخطوط جامعة طوكيو ،النّسخة [أ].
والسنن "منظومة" ،صالح ّ
 مختصر في الفرائض ّمؤسسة نويهض الثّقافيّة ،بيروت؛ لبنان ،ط1400 ،2هـ1980/م.
 معجم أعالم الجزائر ،عادل نويهضّ ،الرسالة ،بيروت ،ط،1
مؤسسة ّ
 معجم المؤلّفين ،تراجم مصنّفي الكتب العربيّة ،عمر رضا ّكحالةّ ،
1414هـ1993/م.
تقي ال ّدين الحصني ،المطبعة الحديثة بدمشق،
 منتخبات التّواريخ لدمشق ،مح ّمد أديب آل ّ1346هـ1927/م.
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تقديم
كانت صلتي بالخط العربي قد بدأت منذ أن قمت بكتابة مقال عن مجموع نادر للخط العربي وقفت
عليه في مكتبة أهل حبت بمدينة شنقيط ،وقد القى ذاك المقال ترحابًا من العالمة المرحوم هالل بن
ً
ً
مفصال في مجلة "العرب" .ومن نافلة القول أن أثني على المرحوم هالل بن
مقاال
ناجي وكتب عنه
ناجي لحبه للخط العربي ،ولما قام به من جهد في إخراج نصوصه والتعريف بأعالمه .وال شك أنني
أعجبت بتلك األعمال التي أعجب بها وبال شك محبو الخط العربي.
ً
وانطالقا من ذلك قمت بتحقيق شرح ابن بصيص على قصيدة ابن البواب ،وهو ضمن المجموع
المنوه به ً
سابقا .ومن ضمن تلك المجموعة هذا النص الذي أقدمه اآلن ،وهو لعالم من علماء المسلمين
غير العرب ،أحب العربية وألف فيها مؤلفات كثيرة ،وكانت هذه الرسالة الجميلة من بين تلك الرسائل
والكتب التي أتحف بها المكتبة العربية واإلسالمية .فكان من حقنا عليه أن نُعلي من شأنه ،ونضع
بعض ما أنتجه أمام أعين قراء العرب والمسلمين .وقد حاولت التعريف به وبحياته الشخصية وبشيوخه
وتالمذته ومؤلفاته الكثيرة .ثم أتبعت ذلك بتحقيق تلك الرسالة البليغة التي أشاد بها غيري ،وجعلها لو ًنا
بالغيًا لما حملته من العبارات ذات الداللة البليغة والمعبرة عن حموالت داللية بعيدة ،فال يسمو إلى
َرجها إال من أوتي ملكة ودراية لخبايا اللغة العربية.
دَ
ونحن إذ نقول الكلمة األخيرة في مشوار طويل كنا سلكناه ونحن نحقق هذه الرسالة النادرة ،فإننا
نهيب بالقارئ الباحث عن أساليب العربية أن يقرأ هذه الرسالة بتمعن ،ولن يعود فارغ الوفاض ،بل
سينهل من معين سيرتوي منه ردها من الزمن ،وسيتدبره كلما هم بكتابة رسالة ،أو تدبيج إنشاء.
وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت إلخراج نص جديد من نصوص العربية ،راجيًا للجميع اإلفادة،
ً
واالستفادة .وعلى اهلل القصد ،وبه االستعانة ،والحمد هلل ً
وآخرا ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي
أوال
ً
العظيم.
التعريف بالمؤلف
هو محمد بن أحمد ،وقيل أسعد ،الصديقي البكري ،جالل الدين الدواني .ولد بدوان سنة 830هـ،
وهي قرية من بالد كازرون .كان مسكنه بشيراز .قاضي القضاة بفارس ،كان ذلك بفضل السلطان
يعقوب حين مكنه من كرسي القضاء((( .وكان فقي ًها شافعيًا .وله القد ُم العليا في العلوم وبخاصة العلوم
العقلية ،حتى إن بعضهم عده من الفالسفـة((( .وقد ُشدت إليه الرحـال من طرف خلق كثير وبخاصة
من بالد الروم وخراسان وما وراء النهر((( .وذكره السخـاوي في ضوئه فقال ":وسمعت الثناء عليه
((( الضوء الالمع ،443 /3 :وشذرات الذهب ،160 /8 :والنور السافر عن أخبار القرن العاشر :ص69 :
((( األعالم للزركلي 260 /2:
((( معجم المطبوعات891 /1 :
آفاق الثقافة والتراث
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من جماعة ممن أخذ عني".

(((

صفاته:
وقد اشتهر ببعض الصفات الحميدة في شخصه وعلمه قال صاحب الضوء ً
وذاكرا
معلقا على ذلك
ً
لبعض تصانيفه ":وصنف الكثير من ذلك شرح على شرح التجريد للطوسي عم االنتفاع به وكذا
كتب على العضد مع فصاحة وبالغة وصالح وتواضع"((( .وقد كررت تلك الخصائل والصفات في
بعض المصادر من دون أي تغيير ،أو تبديل ،أو زيادة أو نقص((( .وهذه الصفات وال شك هي صفات
العلماء ،أهل الفضل والعلم والتقى والورع .وقد برهنت على سعة علمه ما رصدناه في الفقرة الالحقة
ً
رجال يتصف بخصال القضاة التي قلما
من مؤلفات ورسائل طريفة .كما أن تنصيبه قاضيًا جعلت منه
تتوفر إال للمتبصرين بعلم الفقه ومعرفة أحوال المجتمعات وطبائعهم ،ومخالطة لهم في الحياة العامة
التي تكفل للقاضي بأن يحكم ،بحكمه القاضي النافذ .وقد كان السلطان يعقوب ً
محقا في اختياره له وذلك
لما امتاز به من علم وورع ،وصالحية لحكم القضاء.

تحقيق المخطوطات

ً
صادقا مع نفسه حينما قدم للسلطان يعقوب آيات اإلكبار والثناء عندما دبج فيه من
ولقد كان الدواني
َ
الس ْل َطان بْن ُّ ْ
وب َخ ْ
ان ..اللَّ ُه َّم َخلِّ ْد َن َفا َذ
ان أَِبي ال ُم َظ َّف ْر َي ْع ُق ْ
السل َط ِ
كالم بالغته ،قولهَ ":كأنَّه ،وهو ِفي َي ِد ُّ ِ ِ
َ
َ َ
َ
ص َف َح ِ َ َ
أَ ْر َقام أَ ْق َ
ان
ان د ْ
ال ِم ُخ َّدا ِم ِه َعلَى َ
َولَتهَ ،وا ْم ِتدَا َد َز َم ِ
يم َما دَا َم ال َقلَ ُم األ ْعلَىَ ،وأيِّ ْد أ ْمدَا َد أ ْع َو ِ
ات األقالِ ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
الس َ
ات
ص َف َح ِ
ار َّ
ار َعلى َ
نقاش ِفي َ
ال ِط ِ
ص َفا ِئ ِح ال ِق ْرط ِ
َش ْو َك ِت ِه َما دَا َم ْت نُقوش األ ِ
ين ال ِك َب ِ
آثر آ َث ِ
اس تُ ْتلىَ ،و َم ِ
َ
ار ُت ْر َوىِ .ب َح ِّق َم ْن َن َس َخ ُ
رين إِلَى أَ ْق َو ِام اللُّ َق ِم،
الحا ِئ َ
الك ُت َب َّ
السالِ َف َةَ ،ولَ ْم َي ْر َك ْب َب َنانُ ُه ال َقلَ َمَ ،و َهدَى َ
األ ْد َو ِ
واس َق".
َب ْع َد َما َو َق َب َغ ِ
شيوخه:
وقد ذكر صاحب الضوء الالمع بعض شيوخه وهم(((:
 المحيوي الالري حسن بن البقالتالمذته
إن معرفة الرجل بكثير من العلوم جعلته قبلة الباحثين والمتعطشين للنهل من معين علمه ومعرفته،
وكان من أدب تالمذته أنه إذا تكلم نكسوا رؤوسهم تأدبًا ولم يتكلم أحد منهم بشيء" (((.وقد وقفنا على
((( الضوء الالمع ،443 /3 :وشذرات الذهب ،160 /8 :والنور السافر عن أخبار القرن العاشر :ص69 :
((( الضوء الالمع،443 /3 :
((( النور السافر عن أخبار القرن العاشر :ص  ،69وشذرات الذهب160 /8 :
((( الضوء الالمع443 /3 :
((( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع124 /2 :
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بعض األسماء وهم:
 أحمد بن نعمة اهلل بن عبد الكريم بن محمد ،السيرافي الشافعي(((. -إسماعيل الشرواني الحنفي توفي في دمشق سنة 943هـ

(((

 -الجالل أحمد بن محمد بن إسماعيل بن حسن الصفوي

(((

 -المولى عبد الرحمن بن المؤيد األماسي الرومي الحنفي المتوفى سنة 922هـ في القسطنطينية

(((

 -محيي الدين محمد الالري الحنفي المتوفى في حدود سنة 951هـ

(((

 محمود بن محمد بن عبد اهلل بن محمود بن عبد اهلل بن محمود الشيرازي الطبيب المتوفي سنة(((
932هـ
 -قاضي مير ،حسين بن معين الدين الميبذي ،المتوفى سنة 910هـ

(((

 -محمد القزويني

(((

 المولى العالم الفاضل الكامل الشهير بابن الكتخدا الكرمياني المتوفى في حدود سنة 940هـ -المولى الشيخ مظفر الدين علي الشيرازي المتوفى في مدينة بروسه سنة 922هـ

(((

(((1

 -محمد بن أحمد المبارك العالم الفاضل الشهير بحكيم شاه القزويني المتوفى سنة 954هـ

(((1

مؤلفاته:
نبغ الدواني في ميدان اآلتيف منذ نعومة أظفاره؛ وذلك بسبب استيعابه الفائق للعلوم التي درسها،
وقد صرح بذلك حينما قال في مطلع إحدى رسائله بأنه :قد أفرد في عنفوان شبابه رسالة في هذا
المطلب :أي رسالة في إثبات الواجب"( . ((1و َمن هذا ديدنه في الشباب ،فكيف سيكون إذا اشتد عوده،
((( الضوء الالمع417 /1 :
((( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية :ص  ،214والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة :ص 272
((( الضوء الالمع45 /5 :
((( الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة :ص 146
((( هدية العارفين73 /2 :
((( هدية العارفين164 /2 :
((( األعالم للزركلي260 /2 :
((( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية :ص200 :
((( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية :ص280
( ((1الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية :ص 199
( ((1طبقات المفسرين  -األدنروي :ص384
( ((1كشف الظنون842 /1 :
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وبلغ من العلم الدرجة العليا؟ وال شك أنه أجاب بما هو آت من جريدة طويلة لمؤلفاته التي ذكرها حاجي
خليفة ،وإسماعيل باشا ،ووصفها قبلهم السخاوي بقوله ":وصنف الكثير من ذلك .((("..ونذكرها هنا
كما وثقناها من تلك المصادر:
 أربعين السلطانية في األحكام الربانية. األسئلة الشريفة القرآنية الحجج الباهره في إفهام الطائفه الفاجره الرسالة الجاللية في مسألة اجتماع الناقضين الرسالة الخلخالية الرسالة العشرية -الرسالة القلمية .وهي عملنا هذا

(((

 -الطبقات الجاللية في حواشي شرح التجريد من الجديد.

تحقيق المخطوطات

 المسائل العشر في الكالم المسائل المنطقية أنموذج العلوم. بستان القلوب. تذكرة وتبصرة من الحكمة تعريف العلم تعريف علم الكالم تفسير الفاتحه تفسير بعض اآليات تفسير سورة اإلخالص. تفسير سورة الفلق تفسير سورة الكافرون((( الضوء الالمع443 /3 :
((( وهذا العنوان ذكر له حاجي خليفة عدة مؤلفين هم :المولى محمد بن صاري كرز المتوفى :سنة 990هـ ،والمولى
عبد اهلل بن طورسون الشهير :بفيضي ،المتوفى :سنة 1019هـ  ،سليسة اللفظ بليغة المعنى وهي معتبرة بين
الكتاب والبلغاء ،ونعمة اهلل الجونازي.
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 تفسير سورة المعوذتين. ثبت في ذكر مشايخه حاشية على شرح القوسجي لتجريد الكالم حاشية الدواني على شرح اإلشارات حاشية على األنوار لعمل األبرار لألردبيلي في الفروع. حاشية على الشمسية في المنطق. حاشية على المطالع في الحكمة. حاشية على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي حاشية على حاشية الصدور لتجريد العقائد. حاشية على شرح آداب الفاضل للشرواني. حاشية على مباحث األمور العامة رباعيات رسالة التسديد ريقه التقليد -رسالة الحوراء والزوراء ( .أتمها في سنة 872هـ)

(((

 رسالة العشرية. رسالة الوضع رسالة صيحة وصدى رسالة في إثبات الواجب جديدة. رسالة في أصول الحديث رسالة في أفعال العباد رسالة في التشبيهات الواقعة في دعاء الصالة. رسالة في التصوف رسالة في التوجيه التشبيه رسالة في العدالة((( كشف الظنون،862 /1:
آفاق الثقافة والتراث
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رسالة في
وصف القلم
ِّين
َج اَل ُل الد ِ
ال َّد َوا ِني
المتوفى
سنة
918هـ

 رسالة في أن الصالة على المصطفى أفضل الصلوات رسالة في إيمان فرعون موسى ( ضمن مجموع ) رسالة في بيان فرض العين رسالة في تحقيق اإلنسان رسالة في تحقيق نفس األمر رسالة في تعريف الكالم من المواقف. رسالة في تقسيم العلم رسالة في خلق األعمال. رسالة في خواص الحروف رسالة في علم النفس. -رسالة في مسائل من الفنون

تحقيق المخطوطات

 رسالة في التشبيهات الواقعة في دعاء الصالة. رسالة متعلقة بحقيقة الصالة زوراء الفضل ثم شرحها. شرح إثبات الجوهر المفرق -شرح التجريد للطوسي ،وعن هذا اآلتيف قيل بأنه":عم االنتفاع به".

(((

 -شرح العقائد العضدية (وهو :آخر آتيف الجالل كما قيل ).

(((

 شرح العقائد لإليجي. شرح تهذيب المنطق والكالم(((. شرح خطبة الطوالع شرح رسالة آداب البحث للسمرقندي شرح غزل خواجه حافظ شيرازي((( الضوء الالمع ،443 /3 :والنور السافر عن أخبار القرن العاشر :ص ،69وشذرات الذهب160 /8 :
((( كشف الظنون1144 /2 :
((( معجم المطبوعات1983 /2 :
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 شرح هياكل النور للسهروردي. عجالة في شرح بعض أبيات البن عربي عرضنامه عشر تنامة فارسي وغير ذلك. عين الحكمه لوامع اإلشراق في الحكمة العملية والمنزلية والمدنية في مكارم األخالق. نبذ من الكالم على طرائف علم الكالم نور الهدايةوفاته:
اختلف في سنة وفاته ،فعند حاجي خليفة أنه توفي سنة 907هـ ((( ،وقد اتفق مع إسماعيل باشا
في أنه توفي سنة 908هـ((( ،ومنهم من قال بأن وفاته كانت سنة 918هـ بفارس التي قضى بها آخر
أيامه ،وذلك إثر هجوم األعداء عليه واغتياله في الثالث عشر من ربيع األول للسنة المذكورة(((.
(((
وتذكر بعض المصادر األخرى أنه توفي سنة 928هـ ((( وكـان عمـره إذ ذاك قد بلغ ثمانين سنة
رحمه اهلل تعالى.
وصف القلم في التراث العربي
لقد اهتم علماء التراث العربي بالكتابة وآالتها وبخاصة القلم؛ حيث قالوا ":ليس شيء في الدنيا
أفضل من القلم؛ ألن به يمكن إعـادة التالف والماضي .ومن شرف القلم وفضله أن اهلل تعالى أقسم
به فقال عز من قائل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ((( .ومن هنا عكفوا
على اآلتيف فيه وكتابة الرسائل النادرة في فضله وشرفه .ومن ذلك هذه الرسالة المهمة التي ينساق
مضمونها مع ما جاء في المجموع من رسائل الخط وأدواته ،ويبدو جليًا من عنوانها أنها تركز على
وصف القلم من دون أدوات الخط األخرى المعروفة .وقد رأيت فيما جمعه كوركيس عواد رسالتان
تهتمان بالقلم ،أوالهما تلك التي ألفها على بن هالل ،المعروف بابن البواب ،وجمعت إلى جانب القلم،
((( كشف الظنون ،184 /1 :والتيمورية103/3 :
((( كشف الظنون ،1141 /2 :وهدية العارفين66 /2 :
((( األعالم للزركلي33 /6 :
((( النور السافر عن أخبار القرن العاشر :ص  ،69وشذرات الذهب ،157 /8 :وفهرس مخطوطات الظاهرية،
األدب264/1 :
((( معجم المطبوعات892 /1 :
((( انظر ديوان سمر لمؤلف مجهول ،الظاهرية ،األدب221/1 ،
آفاق الثقافة والتراث
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الحبر والكتابة والورق .وجاء عنوانها كما يأتي" :رسالة في علم الخط والحبر والكتابة والورق" وهي
في نسخة واحدة ضمن مجموع للخط(((.
وثانيتهما ،رسالة في القلم ،لعمرو بن بحر الجاحظ ،المتوفى سنة 255هـ ،ذكرها ياقوت في معجم
األدباء(((.
وال نمتلك دالئل قوية على العالقة الوطيدة التي قد تكون لهذه الرسالة مع الرسالتين السابقتين ،فقد
تكون أخذت منهما بحكم أصالتهما وتفردهما في موضوعهما ،ومن حيث نسبتهما إلى مؤلفين كبيرين
اشتهر أحدهما في علم الخط وتفرد اآلخر في أغلب علوم اللغة واألدب.
ومن تلك الرسائل :كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها ،ألبي القاسم عبد اهلل بن عبد العزيز
البغدادي من رجال القرن الثالث الهجري(((.
أما ابن قتيبة المتوفى سنة 276هـ فنسبت له رسالة الخط والقلم(((.

تحقيق المخطوطات

ودرج المؤلفون في ذكر القلم دون وصفه ،ضمن لون خاص به وبأدبه ،وهو ما يسمى بالمفاخرة،
وهي ذكر ما لهذا وذاك من أفضال وأنعات طريفة ،وما يتسم به من علو الكعب والفخر على الند.
ونذكر هنا بعض النماذج التي وقفنا عليها ،فمن ذلك:
"المفاخرة بين السيف والقلم"((( .ألبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي المتوفى نحو
400هـ.
أما أبو حفص ،أحمد بن برد األكبر المتوفى سنة 418هـ فقد ألف رسالة في" :مفاخرة السيف
والقلم" ،وهي أول آتيف أندلسي في هذا الفن(((.
وهناك رسالة في المغايرة بين السيف والقلم ،لمحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي
المصري ،أبي بكر جمال الدين وألبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي المتوفى نحو 400هـ
(((
نباتة المتوفى سنة 768هـ.

((( المورد :مج ،15س ،1981ص398
((( المصدر السابق :ص390
((( حققه هالل ناجي ،ضمن العدد الثاني من مجلة المورد ،السنة 1973م
((( نشرها الدكتور صالح الضامن ضمن مجلة المجمع العلمي العراقي ،الجزء الرابع  -المجلد التاسع والثالثون.
((( المخطوطات المصورة ،األدب ،القسم السادس ،ص72
((( انظر تاريخ األدب ،لسزكين83/5 ،
((( فهارس مخطوطات الظاهرية ،األدب ،170/1 ،و ،248والدرر المكنونة :ص ،206والمخطوطات المصورة،
األدب ،القسم الخامس ص ،178ضمن (مجموع) .حقق الرسالة الدكتور هالل بن ناجي مع الرسالة المذكورة
أدناه ونشرهما في مجلة المورد ،المجلد ،12العدد الرابع ،ص113
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كما وقفت على نص البن الوردي في مفاخرة السيف والقلم((( .نقل عنه السيوطي في كتابه
المحاضرات والمحاورات.
وألف أحمد بن علي القلقشندي رسالة موسومة بـ "حلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف
والقلم"(((.
والرسالة السيفية والقلمية :للمولى ،علي بن أمر اهلل ،الشهير بابن الحنائي المتوفى :سنة 979هـ،
ذكر فيها :مناظرة السيف والقلم بألفاظ رائقة وعبارات فائقة على طريقة األدباء(((.
وهناك رسالة قلمية أخرى لمحيي الدين محمد بن بدر الدين محمود الحنفي الصاروخاني الشهير
(((
بالمنشي األقصاري الرومي المتوفى بمكة سنة  1001هـ
كما وقفت على ذكر لثالث رسائل هي :الرسالة القلمية والسيفية والثلجية نسبت على الغالف إلى
الكوراني ،وهو صالح الدين بن محمد الكوراني الحلبي المتوفى سنة 1049هـ((( .والمهم من تلك
الرسائل ما له عالقة بموضوعنا ،وهو الرسالة األولى.
ورسالة في القلم إنشاء وفى أصل التوقيع ،وقفت على هذا النص ضمن المجموع الذي وصفته في
(((
مقال خاص نشرته في مجلة العرب .والنص مجهول المؤلف.
وقلمية موالنا قاضي القضاة

(((

والرسالة القلمية ،لنعمة اهلل بن عثمان

(((

موضوعا لها :مقامة المفاخرة بين السيف والقلم ،ألبي
ومن المقامات التي جعلت السيف والقلم
ً
(((
حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد األندلسي المتوفى سنة  440هـ.
هذا النص:
هذا النص يدخل في فن الترسل الذي ابتدعه العلماء العرب والمسلمون في تثبيت بعض المعلومات
((( فهرس مخطوطات الظاهرية ،األدب ،ص169
((( مجلة العرب :ج،5،6س 46ذو القعدة وذو الحجة 1431هـ .مقال" :أعالق الخط العربي في شنقيط".
((( كشف الظنون ،873 /1 :وانظر مجلة العرب ،الجزء  1،2س 44رجب وشعبان 1429هـ مقالنا تحت عنوان:
"من نوادر المخطوطات في مكتبة آل حبت".
((( هدية العارفين ،84 /2 :وقد انتهينا من تحقيقها قبل فترة.
((( فهرس الظاهرية لألدب265/1 ،
((( مجلة العرب ،الجزء  1،2س 44رجب وشعبان 1429هـ مقالنا تحت عنوان" :من نوادر المخطوطات في مكتبة
آل حبت".
((( وصفتها في المقال السابق.
((( المخطوطات المصورة ،األدب ،القسم الرابع ،ص36
((( المخطوطات المصورة ،األدب ،القسم السادس ،ص97
آفاق الثقافة والتراث
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الطريفة في قالب أدبي بسيط ،ينحو فيه الكاتب منحى بالغيًا تميز بتركيز الوحدات وعرضها في تناغم
موضحا لمضمون هذه الرسالة " :وعلى ذكر القلم
داخلي ذو حمولة داللية ومجازية .يقول ابن معصوم
ً
فقد عن لي أن أورد هنا رسالة القلم ...لما اشتملت عليه من المعاني الغريبة واألسجاع التي ال يعتري
السامع من حسنها ريبة"((( .وقد أوردها في باب التسجيع الذي قعد له بقوله:
وال���غ���ر م����نْ ِح�� َك�� ِم��ي
ت��س��ج��ي��ع م��ن��ت��ظ��م��ي
ُّ

���م
أَ ْل���فَ���اظُ���ه���ا بِ��فَ�� ِم��ي د ٌّر ِم����نَ
ِ
ال���ح��� َك ِ

(((

وقد تنضم هذه الرسالة إلى الوصف اإلنشائي((( الذي يبسط القول في مجموعة من الصفات التي تقدم
صورة واضحة لما يقوم به القلم بوصفه أداة لتوصيل األفكار بكل لغات العالم على اختالف أنواعها
وتوصيل األفكار مهما اختلفت منازعها .وال نعدو الحقيقة إذا قلنا بأن مثل هذه الرسائل تعد ُكتبًا مفتوحة
لقراء العربية الراغبين في التعرف على ألوان البديع في حسن التركيب مع سالسة في العبارة وقرب
للمأخذ.

تحقيق المخطوطات

وهذه الرسالة كانت موضع تقليد ومعارضة من طرف كثير من الكتاب المتأخرين ،وقد بين ذلك
ابن معصوم؛ حيث قال" :وقد عارضها غير واحد من المتأخرين ،فلم يأت لقرينة منها بقرين"((( .ولعل
الرسالة الموسومة بـ "نشوء اليراعة في براعة البالغة"((( لمحمد بن بدر الدين المنشئ ،المتوفى سنة
آنفا ،أصدق شاهد على ما قلناه ً
1001هـ والمشار إليها ً
سابقا.
وصف المخطوطة:
أ -عنوانها:

في نسختنا هذه جاء عنوان النص كاآلتي" :رسالة في وصف القلم" ،غير أن العنوان قد يكون من
وضع النساخ .وأما العنوان األصلي هو :الرسالة القلمية .والدليل على ذلك أن النص ذكر بنفس االسم
عند صاحب هدية العارفين حين سرد مؤلفات الدواني .والشيء اآلخر أن النسخة التي تمت فهرستها
ضمن مخطوطات األدب في المكتبة الظاهرية جاء في نهايتها " :تمت الرسالة الموسومة بالرسالة
القلمية" .وعليه يكون هذا االسم هو الراجح في االعتماد عندنا ،وليس ما جاء في األصل .كما أن النهاية
التي جاءت في أنوار الربيع تعطي عنوا ًنا آخر هو "الرسالة الرافلة" وال يظهر من ذلك إال التخبط
في ذكر العناوين دونما تريث وتدبر .فالعنوان المتكرر في المصادر هو ما اعتمدناه ،ونعتقد أنه هو
الصحيح ،وإن كان ورد في األصل من دون تسمية ظاهرة.
((( أنوار الربيع263/6 :
((( المصدر السابق249/6 :
((( فهرس مخطوطات الظاهرية ،األدب264/1:
((( المصدر السابق368/6 :
((( فهرس مخطوطات الظاهرية(مجاميع) ،125،126/1 :من هذه النسخة في فهرس األدب(الظاهرية)،260/1:
والمجموع موافق لما كتبته عنه في مجلة العرب .هناك عدة نصوص في وصف القلم.
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ب -وصف النسخة المعتمدة

بداية المخطوط هي قول مؤلفها :ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ إن هذه تذكرة لقوم يعقلون يا من فاق في
البراعة ،سألتنى عن وصف اليراعة ،فاستمع لما يتلى عليك...
أما نهايتها فجاءت على النحو اآلتي " :ولم يركب بنانه القلم وهدى الحائرين إلى أقوم اللقم ،بعد ما
وقب غواسق الظلم." ..
أما عدد أوراقها فيبلغ خمس ورقات من مجموع عدد أوراق المجموع كله .ليس بنهايتها ما يشير
إلى ناسخ معين ،وال تاريخ نسخ معلوم ،وال مكان النسخ .والراجح أنها بنفس خط الناسخ الذي نعتقد
أنه نسخ المجموع كله أو غالبه(((.
نصا مساع ًدا وقارنا
كما وقفنا على النص
ً
مطبوعا ضمن كتاب أنوار الربيع البن معصوم فجعلناه ً
نقصا في بعض
بينه وبين المخطوطة األصل .ثم أثبتنا الفروق الكثيرة التي وقفنا عليها .وقد الحظنا ً
األماكن من المطبوعة مما يجعلنا نعدها ناقصة عما في أصلنا ،وقد أثبتا ذلك في الهوامش التي
صنعناها .إال أن المطبوعة قد امتازت بنسبة المخطوطة لمؤلفها؛ حيث نعتقد أن الناسخ للمخطوطة قد
فاته ذكر اسم المؤلف مما نعده من أخطاء النساخ وما أكثرها في تراثنا المخطوط .وقد جاء النص في
الجزء 263/6 :من الكتاب المطبوع في سبعة أجزاء.
وقد وقفت على ذكر لنصنا هذا في فهرس الظاهرية ،ونهايته هناك هو" :تمت الرسالة الموسومة
بالرسالة القلمية" (((.وعدد ورقاته ،ثالث ورقات .من دون ذكر للناسخ ،وال مكان النسخ ،وال تاريخه.
منهجي في التحقيق:
قرأت النص قراءة تحقيق وتمحيص ،أسلمتني إلى شرح ما يحتاجه من شرح وتوضيح للكلمات
والجمل ،ثم قمت بتخريج لآليات القرآنية واألبيات الشعرية ،وقبل هذا وذاك كتبت مقدمة تحدثت فيها
عن سيرة الكاتب اسمه ونسبه ،شيوخه وتالمذته ومؤلفاته ،بعدها تحدثت عن وصف القلم وما هو معلوم
وأخيرا وصفت النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق مع مقارنة
من تلك النصوص التي لها عالقة به.
ً
ما ورد بها مع النص المطبوع ضمن كتاب أنوار الربيع وأثبت االختالفات الكثيرة في الهامش وأشرت
إلى النقص البسيط الوارد في الكتاب مما هو موجود بنسختنا.

((( انظر مجلة العرب ،ج ،1،2س ،44رجب وشعبان 1329هـ  ،مقالنا تحت عنوان :من نوادر المخطوطات في
مجموعا من الخط العربي ضم نصنا المتحدث عنه.
مكتبة آل حبت .فقد وصفنا فيه
ً
((( فهرس مخطوطات الظاهرية ،األدب264/1 ،
آفاق الثقافة والتراث
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ً
محققا
النص
ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ((( .إِ َّن َه ِذه َت ْذ ِك َر ٌة لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقلُونَ .يا َم ْن َف َ
اع ِة َسأَ ْل َت ِني َع ْن
اق ِفي ال َب َر َ
اس َت ِم ْع لِ َما يُ ْتلَى َعلَ َ
يك ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ((( ،ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ
صِ
َو ْ
اع ِة(((َ ،ف ْ
ف ال َي َر َ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙ

يم(((َ ،ن َش َر لَ ُه َر ُّب ُه ِم ْن َر ْح َمتهَ ،و َهيَّأَ لَ ُه
اب ال َك ْه ِ
ف َو َّ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ((( .إِنَّ ُه َف ًتى ِم ْن أَ ْ
ص َح ِ
الر ِق ِ
ُ
(((
ً (((
ٍّ
َ َ
صا ِق َع
ص َ
اح ٍة أَ ْب َك َم ْت َم َ
يم(((َ ،ن َب ٍّي بُ ِع َث ِم ْن ُس َّر ِة ال َب ْط َحا ِء(((َ ،وأيِّ َد ِب َف َ
َم ْر ِفقا َ ،و َرف َع ُه إِلي ِه ِب َخط ُم ْس َت ِق ٍ
ُ
ُّ
يرَ ،ق ْد
ير(َ ((1ن ِذ ٌ
ير َبلِي ٌغَ ،ب ِش ٌ
ورَ ،س ِف ٌ
ور(َ ((1و َّ
البُلَ َغا ِءَ ،كلِي ٌم ُخ َّ
ور َوال ِك َت ِ
اب ال َم ْسط ِ
ص ِبالط ِ
الر ِق ال َم ْن ُش ِ
(((1
يرَ ،ق ْد َبلَ َغ ِم ْن ِس ْد َر ِة َّ
ات َو َّ
الش َر ِ ْ
ام ال َم َعالِي
َجا َء ِبال َبيِّ َن ِ
ُور َ ،وال ِك َت ِ
اب ال ُم ِن ِ
الزب ِ
ف ُمن َت َهاهَ ،و ِم ْن َس َن ِ
(((1
أَ ْع َ
ب إِلَى أَ َّو ِل َما َخلَ َق اهللُ .ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ال ُهَ .ي ْن َت ِمي ِفي َش َج َر ِة النَّ َس ِ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(َ .((1ي ُق ُ
ول إِ َذا َب َر َز ِم ْن
((( القلم :اآلية1

تحقيق المخطوطات

((( وهذا القسم الذي ذكر المؤلف َج َّسدَه الشاعر أبو الفتح البستي بقوله:
وعدّوه م ّما يكسب المجد والكرم
إذا أقسم األبطال يوم ًا بسيفهم
ً
كفى قلم الك ّتاب مجـداً
مدى الدّهر أنّ اللـــه أقسم بالقلم
ورفعة
انظر :التمثيل والمحاضرة :ص 37
((( آل عمران :اآلية  ، 44هود :اآلية  ، 100يوسف :اآلية 102
((( الكهف :اآليتان9و10
((( الرقيم :الدواة.

َ
هين؛ أَي :ما َت ْر َتف ُِقون به .تاج العروس من جواهر القاموس (رفق)
مرك ْم م ْ
((( ومنه :وي َهي ْ
ِر َفقاً بال َو ْج ِ
ِّىء لَ ُكم من أ ِ

((( في المطبوعة ":ورفع له بخط مستقيم".
((( ُس َّر ُة اَْل َب ْط َحا ِء :أي وسطها .وجاء في شرح نهج البالغة :ص2038
" ِم ْن َها فِي ذ ْ
ِن َش َج َر ِة اَلأْ َ ْن ِب َيا ِء َو م ْ
ِش َكا ِة اَ ِّ
ار ُه م ْ
لض َيا ِء َو ُذؤَا َب ِة اَْل َع ْل َيا ِء َو ُس َّر ِة
ِك ِر اَلنَّ ِب ِّي صلى اهلل عليه وسلم ،اِ ْخ َت َ
َْ ْ
ص ِاب َ ُّ ْ
يع اَْل ِح ْك َمةِ".
يح الظل َم ِة َو َي َن ِاب ِ
ال َبط َحا ِء َو َم َ ِ
ِع .
((( قال قتا َد ُة  ،يقال:
ٌ
والج ْم ُع َمصاق ُ
خطيب مِص َق ٌع  ،ومِس َقعَ .
قال قيس ُ
عاص ٍم المِن َق ِر ُّي ،رضي اهلل عنه:
بن ِ
ِب ُ
الوجو ِه َمصا ِق ٌع لُ ْسن
باء حينَ يقو ُم قائلُنا
ُخ َط ُ
يض ُ
تاج العروس من جواهر القاموس (صقع)
( ((1في األصل" وكتاب مسطور" والتصحيح من المطبوعة.
( ((1كلمة "بشير" ساقطة من المطبوعة .وفي األصل"سر بليغ" وأثبتنا ما في المطبوعة.
( ((1في المطبوعة ":والزبر .وفي األصل " وكتاب منير"
( ((1في المطبوعة":ينمي" بدل ما هنا.
( ((1األنبياء :اآلية86
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ُور ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ((( ،أَلِ ٌ
ون((( َو َش َر َع ِفي َّ
َب ْط ِن ُّ
ار ُن
الن ِ
ف يُ َق ِ
الزب ِ
َ (((
َ
َ
ْ َ
ـابَ ،عـ َ
ـارَ ،و َم َّر
نُو ًنا ،إِ ْن َش َد ْد َت ِب ِه أ َّن َ ،وإِ ْن لِ ْن َت ِب ِه اط َمأ َّنَ .عالِ ٌم ِم ْن أ ْه ِل ال ِك َت ِ
ال َك ْعبُ ُه ِفي األ ْح َب ِ
(((
َ
َ ُ
َعلَى َسا ِئ ِر ُ
ير َّ
ـر َب
الص ُح ِ
الش ْر َق َوال َغ ْ
ين َي ِس ُ
او َي ِة ِم َن ُّ
الكتُ ِب َّ
ــار) َ ،واأل َس ُّن ذو ال َق ْر َن ِ
الس َم ِ
ـف ( َواأل ْس َف ِ
اس َت ْ َ َ َ َ
ال َي ْن َف ُّك َك َ
ص ٌ ُْ َ َ
الم لَ ِك ْن َ
ال ُم ُه
اع ُه(((َ ،ف ِ
اع ٍة ْ
يم ُكلِّ َها َو َم َّد ِفي َها َب َ
ص ِر َس َ
ِفي أَ ْق َ
يح َجزل الك ِ
ـولى َعلى األقالِ ِ
(((
َّ ُّ
َّ
يم(((ُ ،م ْس َت ِقي ُم ال َقا َم ِة((( َبا ِد ُي
يم ،لَ ِكنَّ ُه ِم َن ال َم َّشا ِئ َ
ام  ،إِ ْش َرا ِق ُّي ِفي َط ِر ِ
َع ِن ِ
ين ِب َن ِم ٍ
اإل ْب َه ِ
يق الت َعل ِم َوالت ْعلِ ِ
ال َب ْش َر ِة ،أَ ْسو ُد َّ ْ
(((1
ْض
اط ٌق َف ِ
سَ ،ن ِ
ص ٌ
اش َعلَى َق َد َمي ِه((( َولَ ِكنَّ ُه لَ َ
َ
يحَ ،م ٍ
ار ُي النَّب ِ
الرأ ِ
يس ِم َن النَّ ِ
اسِ ،م ْن َش ِ
َما ِب ِه ِم ْن َو َرمَ ،ن ِ ُ
اق َد َم ُه(َ ،((1ولِ َسا َن ُه َم َّه َد ُع ْد َمهَ ،ك َّ
الج ْسم َما َعلَي ِه ِم ْن َس َق ٍم ،أَ َرى َق َد َمه ،أَ َر َ
ف
ٍ
احل ِ ِ
َ
َ
ُ
ار ي ْ
ين األ َما ِث ِلَ ،وي ُْذ ِع ُن
رب ِب ِه ال َم َثل َب َ
ُض ُ
اح َم ِب َّ
َن َف َس ُه َع ِن َّ
صَ
ص َ
اح ِةَ ،و َز َ
الر َ
اح ِة َحتَّى َ
الر ْك ِب أ ْه َل ال َف َ
ِّ َ (((1
ِّ َ (((1
لَِن ْظ ِم ِه َو َن ْثر ِه َ
األ َف ِ ُ ُ
ين
ين
دينَ ،و ْاق َت َح َم
َوالل َسان ِ
اضل .ذو الل َسان ِ
َينَ ،و َح َوى ال َم ْج ِ
َق ْد َهدَى النَّ ْجد ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
ُصلِ ُح
وج َم َع َب َ
ينُ .م َهن ِد ٌ
يمُ .م َن ِّج ٌم ي ْ
س َينقش الخطوط َعلى ُّ
تين(َ ،((1
ين ال ِعل ِم َوال َع ِ
ال َع َق َب ِ
وح لِلت َعالِ ِ
السط ِ
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((( َب ْط ِن ُّ
ُ
الحوت.
ون  ،وهو
الن ِ
((( البقرة :اآلية 256
َ
َ
((( "أَ َّن" هنا من فعل :أ َّنَ ،يئ ُّ
ِن ،أنِي ًنا :صوت
((( زيادة من المطبوعة.
((( أي أظهر قوته.
((( في المطبوعة" االلهام" بدل ما هنا.
((( أي الذين يمشون بالنميمة .وفي تفسير عبدالرزاق الصنعاني331 /3 :
الُ :ه َو َ
"ع ْن َم ْع َم ٍرَ ،ع ِن ْال َك ْل ِب ِّي ،فِي َق ْولِ ِه َت َعالَى :ﭽ ﯣ ﯤ ﭼ َق َ
صلُ ُه م ْ
س بُ
ِيف َ ,و ِعدَا ُد ُه
ِن َثق ٍ
األ ْخ َن ُ
يق أَ ْ
َ
ْن َش ِر ٍ
ُ
فِي َبنِي ز ْه َر َة".
((( ناقص من المطبوعة.
((( في األصل"قدمه" والتصحيح من المطبوعة.
( ((1في المطبوعة":نشازي".
( ((1وكأنه أخذ هذا المعنى من قول أبي الفتح البستي:
إلى َح ْت ِفى َ
مشى َق َد ِمي أَ َرى َق َد ِمي أَ َر َ
اق َد ِمي
انظر أنوار الربيع129/1 :
( ((1ذو اللِّسانين :المنافق والمرائِي ،المخادعّ ،
الغشاش ،مزدوج التعامل .معجم اللغة العربية المعاصرة.2009 /3 :
القلم أحد اللسانين ،والخال أحد األبوين .المساعد39/1:
( ((1في المطبوعة " :وذو البيانين" .بدل ما هنا.
لأُْ
لأْ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْن ا ولَى
ار ُه ُم الذ َ
ون م َ
الس ِاب ُق َ
( ((1في التحرير والتنويرَ "17 /11 :و َّ
ِن ا ْن َ
انَ ،و ُه ْم أ ْهل ال َع َق َب َتي ِ
ِين َس َب ُقوا َق ْو َم ُه ْم ِبالإْ ِي َم ِ
صِ
َوالثَّا ِن َيةِ".
آفاق الثقافة والتراث
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(((
َ
ش((( ب َ
الر َخا َم ِ َ َ َّ
َّ َ ْ
ِّ
َّام،
يج ِ
ُر ِّق ُم َعلَى ُّ
َامَ ،وي َ
الز َ
األ َ
يمَ ،ي ْن ُق ُ ِ
ات والتَّ َق ِ
ات َدقا ِئق الل َيالِي َواألي ِ
ص ِاب ِع ِظل األقد ِ
او ِ
ال َي َت َجا َو ُز َ
ين ِع َما َد َت ُه((( ،أَ ْع َج ِم ُي((( َي ْع ِر ُ
الس َ
ين َما َر َس َمه ،و َ
َ
اط ُ
ال ِط ُ
ات ُكلَّ َها ،أَ ْد َه ُم
ف اللُّ َغ ِ
األ َس ِ
ال َي ْأ َبي َّ
ات ُجلَّ َهاَ ،ي ُق ُ
ان ي ْ
ُك َر ُم ال َم ْر ُء أَ ْو يُ ْه ْ
انِ :ع ْن َد اال ْم ِت َح ْ
ان(((.
ول ِح َ
َق ْد َو ِط َئ ال َم َقا َم ِ
ين َيب ُ
ْر ُز ِفي َنا ِدي ال َب َي ِ
(((
ات .إِ ْن لَ ْم ي ُْق َط ْع لِ َسا ُنه
از َل َو َبلَ َغ النِّ َها َي ِ
البدَا َي ِ
ُ
ات َر َج َع((( ال َق ْه َق َرى لَِت ْ
يح ِ
صو ِف ٌّي إِ َذا َق َط َع ال َم َن ِ
ص ِح ِ
ْ
ص ْح َب َيانُهَ ،وإِ ْن لَ ْم ي َ
صلُ ُه ِه ْن ِد ٌّي َز ْن ِج ٌّي(((َ ،ن ْسلُ ُه
لَ ْم ي ُْف ِ
ُش َّق َرأ ُس ُه((( لَ ْم َي ْن ِط ْق لِ َسانُ ُهَ .ع َر ِب ٌّي َو ِ
اس ِط ٌّي ،أَ ْ
(((1
ُط ِ (َ ((1
ُّ
(ُ ُ ((1
ير ِه ُحلُ َ
اآلجال،
ول َ
ار ِه ِم ْن َق��ار  .ذو ذؤَا َب�� ٍة َ ،ي ْعلَ ُم ِم ْن َم ِس ِ
وط ٌّي  .أ ْس َو ُد ال ِم ْن َقار ُكل ِم ْن َق ِ
الَ ،و َت َح ُّو َل َ
ُ
األ ْح َو ْ
ال��د َو ِل(َ ((1و َتدَا ُو َل اإل ْق َب ْ
ور ِه ا ْن ِت َق َ
ال ُّ
ْق ِفي
ص َب(َّ ((1
ال .أَ ْح َر َز َق َ
السب ِ
َوي ُْف َه ُم ِم ْن ط ُه ِ
ِ
ار ِب َحي ُ
ير إِلَ ْي ِه ال َم َه َر ُة ِفي َذ َ
ِم ْ
لك ال َف ِّن ِبال َب َن ْ
ار ال َب َي ْ
وسى َق ْد( ((1أُْل ِق َي ْت
ْث ي ِ
ُش ُ
صَ
انَ ،كأَنَّ ُه َع َ
ان َحتَّى َ
صا ُم َ
ض َم ِ
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((( " الزايدجات "هذا ما ورد في المخطوطة .والتصحيح من المطبوعة .والمقصود ِّ
الزيْجات في الحساب :وهو:
الجداول الفلكية ،وأشهر الزيجات العربية (زيج الصابي) للبتاني ،و (الزيج الكبير الحاكمي) البن يونس ،و (الزيج
الشاهي) للطوسي ،و (زيج الخوارزمي) و (الزيج الشامل) ألبي الوفاء .وغيرها -انظر الموسوعة العربية/2 :
.937
((( في المطبوعة" :ينقص" بدل ما هنا.
((( في المطبوعة " :عما رقمه" بدل ما هنا.
((( في المطبوعة " :أعجم " بدل ما هنا.
((( انظر األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية :ص  ،61ومعجم اللغة العربية المعاصرة ،2073 /3 :وهو
مثل يُضرب في ّ
الحث على االستعداد لالمتحان ،أو التَّعبير عن التّحدي لمن يُكثر مدح نفسه.
((( "إذا" ناقصة من المطبوعة.
((( في المطبوعة " :ورجع" بدل ما هنا.
((( في المطبوعة " :سنانه" بدل ما هنا .ولعلها أجود مما في األصل.
الر َّفاء الموصلي حيث قال:
الس ّ
ري َّ
((( وردت هذه النسبة في شعر َّ
َ
ُّ
اب
كل َز ْنج َّية كأَنَّ َ
اإل َه ِ
سوا َد ا ْلـ … …لَ ْيل أ ْهدى لها َسوا َد ِ
( ((1وقفت على ملك تركي يدعى طوطى بك لعل هذه النسبة إليه .انظر آثار البالد وأخبار العباد :ص242
( ((1القار :الزفت .قال النابغة:
َف َ
بالو ِعي ِد كأ َّنني
ال تت ُر َك ِّني َ

أجرب
الناس َم ْطلِ ٌّي ِب ِه القا ُر
إلى
ُ
ِ

الديوان :ص 73
( ((1في األصل " ذو أذوابة " .وهو تحريف .والصحيح ما أثبتناه.
( ((1في المطبوعة " :الدولة" بدل ما هنا.
( ((1في المطبوعة " :قصبات " بدل ما هنا.
( ((1في المطبوعة " :وقد " بدل ما هنا.
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ون((( َي َت َقلَّ ُب ِفي َ
ُ
َفإ َذا ِهي َحي ٌ
َّة َت ْس َعى .أَبُو َقلَ ُم ْ
ار(((َ ،ط ْو ًرا َت َرا ُه
ار إِلَى ِش َع ْ
األ ْط َو ْ
ار َو َي َت َح َّول ِم ْن ِش َع ٍ
َ
ِ
َ ً َ ْ َ (((
َ
َ
َ
َ
ُ
لآَ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
يس األ ْعال ْم
اعة) تب ِ
ارة (تلقاه) َينث ُر لِ َئ ِ
َي ْنظ ُم الق َوا ِفي َواألش َع ْ
الحك ِم َواأل ْس َر ْ
ْص ُره أ ِن ُ
(س َ
ارَ ،وت َ
ارَ .
صا ِد ُف ُه َس ِم َ َ
ون َو َ
ين
اظ ِر َ
ُري النَّ ِ
ار َي ْأ ِتي ِبال َغ َرا ِئ ْبَ ،م َّك ٌ
الع ِةَ ،س َّح ٌ
الخ َ
َذ ِوي ال َب َر َ
اع ِةَ ،و َك َّر ًة تُ َ
ير أ ْه ِل ال ُم ُج ِ
ار ي ِ
ال َع َجا ِئ ْبَ ،يب ُّ
ْل ُم ْدلَ ِه َّم ْه(((،
ُث ِفي َس َما ٍء ُم ْش ِر َق ْه َك َوا ِك َب ُم ْظلِ َمه ،و َي ْن ُث ُر علَى َ
ار ِق َط ًعا ِم َن اللَّي ِ
ص ْف َح ِة النَّ َه ِ
ُ
ار َة َم َذاق ال َك ِّد َحتَّى َت َ َّ
ْر َعلَى
َكا ِت ٌب َش ِهي ْدَ ،ح ِ
ومَ ،و َت َح َّم َل َّ
الصب َ
اس ٌب َع ِتي ْد(((َ .ت َج َّر َع َم َر َ
ضل َع ِم ْن ُفنُ ِ
ِ
ون ال ُعل ِ
الف ُهوم(((ْ ُ َ .
ِّ
ال ِء َذ ِوي ُ
ين ُ
ضَ
الف َ
اريه،
اج((( َحتَّى َب ِر َع َب َ
ان ِّ
ْ
اق ُد َخ ِ
ال َي َزال َرط َب الل َس ِ
اس ِت ْن َش ِ
ان ِفي ُش ْك ِر َب ِ
ِ
الس َر ِ
قل َع ْن ُه َ
ارَ ،ويُ ْن ُ
ْ
َْ
ان ِفي ِذ ْك ِر أََيا ِدي ِه(((ُ ،م َح ِّد ٌث ي ْ
از ٌي
األ ْخ َب ُ
ُؤ َثر(َ ((1ع ْن ُه اآل َث ُ
َعذ َب ال َب َي ِ
ارَ ،ب ِ
ار ِفي األق َط ِ
َ
الصي ِدَ ،
ار ٌة ُم ْف ِه َم ٌة .ا ْن َق َط َع
ْديه ْم َو َي ِ
ال َي ِط ُ
الص َنا ِدي ِد(ِّ ((1
َي ْم َت ِطي أَ ْي ِدي َّ
ار ٌة ُم ْب َه َم ٌة َو ِع َب َ
صي ُد .لَ ُه إِ َش َ
ير ِم ْن أي ِ
(((1
ف َما َن ْ
الر َج ْ
ال ِم َن َّ
الَ ،و َن َ
الَ .ولَ َق ْد ُح َّق أَ ْن يُ ْن َش َد ِفي ِه
الش َر ِ
الَ ،حتَّى َبلَ َغ َمبْلَ َغ ِّ
َع ْن ِع ْت َر ِت ِه لِ َطلَ ِب ال َك َم ِ
َق ْو ُل َم ْن َق َ
ال((:((1الكامل)
َو ِر َ
���ج���ابَ���ةَ َك����ابِ���� ًرا عَ�����نْ َك���ابِ���ر
ب(((1
َك
ُّ
ث ال���نَّ َ
���ح أُ ْن���بُ���وبً���ا عَ��لَ��ى أَ ْن����بُ����و ِ
���ال���ر ْم ِ
(((

ون ِّ
ات
ويح ٍ
اء(َ ،((1و َي ْح َت ِوي(َ ((1ت ْعلي َقا ِته َعلَى َت ْن ِبي َه ٍ
الش َف ْ
َح ِكي ٌم َي ْط ِوي( ((1إِ َش َ
ارا ِت ِه َعلَى َت ْل َ
ات إِلَى َقانُ ِ

((( أَبو َقلَ ُمون طائر من طير الماء يُترا َءى بأَلوان َشتَّى ُ
الثوب به .لسان العرب( :قلم).
فشبِّه
ُ
عار " ما َولِي ْ
الح ْرب " بالكسر ،و " ِّ
الجل َد من الثياب بالكسر أيضاً ،و " أرض كثيرة
الش ُ
((( و " ِش َعار ال َق ْوم في َ
َ
َّ
ار " أي :كثيرة الشجر ،بفتح الشين .أدب الكتاب البن قتيبة :ص67 :
الش َع ِ
((( " تراه " ناقصة من المطبوعة.

((( زيادة من المطبوعة.
((( ُم ْدلَ ِه َّمه :أي ُم ْظلِمة .وفي المطبوعة ":معتمة" .والمعنى واحد.
يب .تاج العروس( :عتد).
((( عتد :ال َعتِي ُد
حاض ٌر  ،وقيلَ :ق ِر ٌ
الحاض ُر ال ُم َهيأُ .وقولُه تعالى :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ قيلِ :
ِ
((( السراج :المصباح.

((( من الفهم وهو الفطنة والذكاء ،وحسن النظر ،ودقة الدراية .والفهوم :قد يقصد بها المذاهب ،فيكون المقصود هنا
أن القلم قد صاحب أرباب الفكر والتبصر باألمور حتى جعلهم مذاهب شتى يضربون في كل فن ومذهب.
((( في المطبوعة :بذكر باريه" بدل ما هنا.
( ((1في المطبوعة :تحدث" بدل ما هنا.
( ((1صنديد من الصناديد :وهو السيد الضخم .أساس البالغة( :صند) وجاء الوصف عند المحبي في وصف أمير":
وخضعت الصناديد الصيد لعتبة عزه الملكية .وشدت فحول الرجال ،نحو سدته الرحال ،وكحلت بثراه أعينها بال
منة الكحل والكحال .وأصبح لآلمال ركناً ركيناً ،وكهفاً تأوي إليه العفاة مسكي ًنا" انظر نفحة الريحانة ورشحة
طالء الحانة241 /4:
( ((1في المطبوعة" :عبرته" تصحيف.
َّ
"فحق أن ينشد فيه" بدل ما هنا.
( ((1في المطبوعة:
( ((1من دون عزو في زهر األكم في األمثال و الحكم :ص 106
( ((1في المطبوعة " :تنطوي" بدل ما هنا .وهي صحيحة.
( ((1وفي األصل" :الشفا".
( ((1في المطبوعة " :تحتوي" بدل ما هنا.
آفاق الثقافة والتراث
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رسالة في
وصف القلم
ِّين
َج اَل ُل الد ِ
ال َّد َوا ِني
المتوفى
سنة
918هـ

الج ْه ِل َو َّ
اء .لَ ُه َم َوا ِق ُ
اص َد ال َك َ
ار َ
ف
ار ِ
ُح ِّق ُق ِفي َها َم َق ِ
إِلَى َم َن ِ
الش َق ْ
اه ِج النَّ َجا ِة َع ْن د َ
فيَ
َر ِك َ
ف َم َع ِ
ال ِم َو َع َو ِ
(((
يض َها َعلَى َط َب َق ِ َ
اح َث َي ْك ِش ُ
يُ ِف ُ
ام ِم َن َ
ف ِفي َها َع ْن ُو ُجو ِه َخ َرا ِئ ِد((( ال َف َرا ِئ ِد
اص َوال َع َوا ْمَ ،و َم َب ِ
الخ َو ِ
ات األ َن ِ
ص ُد ُق ِفي أَ ْك َثر َ
ات ِّ
اللَِّثا ْمَ .ت ْق ِر ُ
ض((( َذ َ
اب((( ال َي ِم ْ
ال لَ ِكنَّ ُه َق ْد
ال((( ،وهو ِم ْن أَ ْ
ينَ ،و َي ْ
الش َم ِ
األ ْق َو ِ
ص َح ِ
ِ
ضب ُط َح َوا ِد ُث َ
صالِ ُح َ
األ َنام إِ َّ
األيَّام إِ َّ
اعيهَ ،و َ
ين(((َ .
َي ِم ْ
اعي ِه.
ُم ِن َم َر ِ
ال ِب ُح ْس ِن َم َس ِ
ال ِبي ْ
ال َت ْن َت ِظ ُم((( َم َ
ال َت ْن َ ِ
ِ
ِ
يف َم ْف ُر ٌ
ال ِل ،لَ ِف ٌ
أَ ْج َو ُ
االع ِت َ
الَ ،م ْه ُم ٌ
وق ِم ْن إِ ْخ َوا ِن ِه َم ْق ُر ٌ
ون ِبأَ ْق َرا ِنه،
وز َسالِ ٌم ِم َن ْ
صد ُ
ف ُه َو((( َم ْ
َر ال ِم َث ِ
ُ (((1
َ
َخ ِف ٌ
صو َد ٍة َ
ص ُل
صد ُر
ص ٌل َو ِ
يف(َ ((1نا ِق ٌ
ال َت ْح ُ
ان َم ْق ُ
اح ٌد َت ْ
ص ِم ْن أَ ْو َزا ِن ِه .أَ ْ
َع ْن ُه األ ْم ِثلَ ُة ال ُم ْخ َتلِ َف ُة لِ َم َع ٍ
ض ال َم َطالِ ِب َوال َمآ ِد ِب إِ َّ
إِ َّ
اح ٌذ(َ ((1
اب َغ َر ُ
ال ِب َن ِاب َها(َ .((1ن ُمو ٌم(َ ((1ي ْس َعى
ُص ُ
ص ٌل(َ ((1ش ِ
ال ِب َها(َ .((1ن ْ
ال ي َ
(((

((( في المطبوعة نقص لعدة كلمات.
الحيي ُ
َّة؛ والجمع َخرائد ُ
((( َ
ِر ٌة .ابن األعرابي :لُ ْؤلُ َؤ ٌة
وخ ُر ٌد .وربما قالوا جارية َخرو ٌد :أي َخف َ
الخري َد ُة من النساءِ َ :
ُّ
َخريد ٌة :لم ُتث َق ْب .قال :وكل عذرا َء خريد ٌة .الصحاح في اللغة( :خرد)
((( الفرائد :جمع الفريدة وهي الدرة الكبيرة وفرائد الدر كبارها .انظر دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات
الفنون21 /3 :

تحقيق المخطوطات

((( في المطبوعة " :يعرض" بدل ما هنا.
((( أخذه من قوله تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الكهف :اآلية 17
((( في المطبوعة " :أهل" بدل ما هنا.

((( يقصد الكذب ،فالمين الكذب ،وجاءت مترادفاته كاآلتي :المين ،والزور ،والتخرص ،واإلفك ،والباطل ،والخطل،
والعند ،والتزيد ،واللغو ،واالنتحال ،والولع ،والبهت ،وفجر ،ووكع .انظر األلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة:
ص128 :
عدي بن زيد:
وقال ُّ
َف َقد َّْم ِت األدي َم لِراهِ َش ْي ِه

وأَلفى قولها كذباً و َم ْينا

((( في المطبوعة " :تنظم" بدل ما هنا.
((( في المطبوعة " :وهو" بدل ما هنا.
( ((1يقصد بحر الخفيف ،وهو من دائرة المجتلب ،مع السريع ،والمنسرح ،والمضارع ،والمقتضب ،والمجتث.
( ((1في األصل " :يصدر" خطأ .والتصحيح من المطبوعة.
( ((1في المطبوعة " :به" بدل ما هنا.
( ((1النصل :حديدة السيف ونحوه من األسلحة.
( ((1في المطبوعة " :شاهد" بدل ما هنا .وهو تحريف.
اله َمم :تُ ِّ
ين ونح َوهَّ :
نشطها وتق ّويها.
الس ِّك َ
"شحذ ً
وشحذ ِّ
ِس ّن وغيره َ
َ
أحد ِسنا َنه بالم َ
فأسا -سيف شحيذ" المِحن تشحذ ِ
انظر معجم اللغة العربية المعاصرة1170 /2 :
( ((1في المطبوعة " :بنابه" بدل ما هنا.
ً
(َ ((1ن ُمو ٌم من النَّ ّم :التَّ ْو ُ
إشاعة له وإفساداً و َت ْز ُ
يين الكالم بال َكذبَ ،ين ُِّم و َينُ ُّم فهو َنمو ٌم و َن َّما ٌم.
ور ْف ُع
ِ
الحديث َ
ريش واإلغراء َ
القاموس المحيط (نمم).

188

آفاق الثقافة والتراث

َ
األ ْس َتارَ ،غ ُشو ٌم((( َت َع َّو َد((( َك ْش َ َ
ِفي َه ْت ِك َ
ال َي َز ُ
ارَ ،ب ِغ ٌي((( َ
ال ( ُمولَ ًعا)((( ِفي ْاف ِت َ
ار
ض ِ
اض أ ْب َك ِ
ف األ ْس َر ِ
ِ
َب َن ِ َ
ار.
ات األ ْف َك ِ
ف َق ْد أَ َح َ َ
اض ِفي ُّ
ض ٌر َخ َ
اص ِل
الح َيا ِةُ ،م ْس َت ْو ٍ
الظلَ َم ِ
َخ ِ
اب((( َح َو ِ
ات َحتَّى ْ
ار َت َوى ِم ْن َما ِء َ
اط ِبأ ْب َو ِ
ير َق ْد َن َّظم َغوا ِم َ ُ
(((
ََ
ير َذ ِوي ُّ
الن َهى
ور ال َم َمالِ ِك َه َر ًجا َو َم َر ًجا(((ُ ،م ِش ُ
يم َج ْم ًعا َو َخ ْر ًجاَ ،و ِز ٌ
َ َ
ض أ ُم ِ
األقالِ ِ
ال ُه َو َر ِاب ُع ُه ْم َوال َخ ْم َس ٍة إِ َّ
ون ِمن نَّ ْج َوى َثال َث ٍة إِ َّ
ِفي النَّ َوا ِئ ِبَ ،و ُمؤا ِن ِس ِهم(((َ (:ما َي ُك ُ
ال ُه َو َسا ِد ُس ُه ْم)(((،
يف ال َك ِّدَ ،طو ُ
يق ال َق ِّد ،أَ ِس ُ
َر ِش ُ
الخ ِّد( ،((1أَلِ ُ
يل ال َم ِّدَ ،ق ْد َجا َو َز ْت(َ ((1ش َما ِئلُ ُه َح َّد ال َع ِّد ،أَلِ ٌ
ف َم ْم ُدو ٌدَ ،
يل َ
ال
ِ
َ ٌ (((1
الص ْر َ
فَ .سالِ ٌك ُم ْرت
َّاس(َ ،((1وأَ َقا َم أَ ْم َر
اري َعلَى َح ْر ٍ
َي ْم َن ُع َّ
ار ِ
آل ال َعب ِ
فَ .ت َع َّم َم ِب ِش َع ِ
اض لَ ِك ْن َي ْعبُ ُد ال َب ِ
((( الغشوم :الذي يخبط الناس ويأخذ َّ
كل ما قدر عليه ،واألصل في هذا من غشم الحاطب :وهو أن يحتطب ً
ليال فيقطع
كل ما قدر عليه بال نظر وال فكر .ومن كالم الناس :رجل َظلو ٌم َغشو ٌم .الزاهر في معاني كلمات الناس.27 /2 :
((( في المطبوعة " :نفوذ"  .بدل ما هنا.
((( في المطبوعة " :تقي"  .بدل ما هنا.
((( زيادة من المطبوعة.
((( في المطبوعة " :أبواب"  .بدل ما هنا.
((( قال األخفش :ويقول قوم :أ ْم َرج ال َب ْحرين مثل َم َر َجَ ،ف َع َل ْ
وأف َع َل بمع ًنى .وال َم َر ُج بالتحريك :مصدر قولك َم ِر َج
ً
أمانات الناس أيضاَ :ف َسد ْ
ُ
الخا َت ُم في إصبعي بالكسر ،أي َقل َ
واألمر :اختلط
َت .و َم ِر َج الدين
جرج .و َم ْر َج ْت
ُ
ِق ،مثل ِ
واضطرب .قال أبو ُدؤاد( :دراسات :ص)304
الحار ِك َم ْح َ
َم ِر َج الدينُ َفأعْ َدد ُ
بوك ال َك َت ْد
ْت له ُم ْش ِر َف
ِ
ريج ،أي مختلط .وأ ْم َر َج ِت
ُس َّك ُن ال َم ْر ُج ألجل ال َه ْرج ازدواجاً للكالم .وأمر َم ٌ
ومنه ال َه ْر ُج وال َم ْر ُج .يقال :إنما ي َ
ُ
ً
ً
ُ
َ
ُّ
ُ
نار ال دخان لها خلِق منها الجان .وال َم ْرجان :صغار
ومار ٌج من نارٌ :
الناقة :أل َق ْت َولَدَها بعد ما يصير ِغ ْرسا ودَماِ .
اللؤلؤ .الصحاح في اللغة165 /2 :
((( ُّ
الن َهى .مقصور بض ّم أوله جمع نهية يقال إنّه لذو نهية أي ينتهي إلى أمره ورأيه .والنهاء .بض ّم أوله والم ّد الزجاج.
المقصور والممدود البن والد :ص 123
((( في المطبوعة " :مؤنسهم"  .بدل ما هنا.
((( المجادلة :اآلية7
ورجل أَ ُ
ٌ
سيل ِّ
الخد ،إذا كان ليِّن الخ ّد طويلَه .الصحاح في اللغة( :أسل)
(((1
( ((1في األصل " :جاوز "  .خطأ.
ً
ار َت ْ
َ
َ
المهرُ :مطاوع
ارتياضا ،فهو ُمرتاض ،والمفعول مرتاض له .وارتاض
ض،
ارتاض/
(((1
ُ
ارتاض لـ يرتاضْ ،
َّ
َ
راض :ذل .انظر معجم اللغة العربية المعاصرة959 /2 :
( ((1أما بنو العباس فشعارهم السواد ،وقد اختلف في سبب اختيارهم السواد فذكر القاضي الماوردي في كتابه الحاوي
الكبير في الفقه أن السبب في ذلك أن النبي في يوم حنين ويوم الفتح عقد لعمه العباس رضي اهلل عنه راية سوداء.
وحكى أبو هالل العسكري في كتابه األوائل أن سبب ذلك أن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية حين أراد قتل
إبراهيم بن محمد العباسي أول القائمين من بني العباس بطلب الخالفة قال لشيعته :ال يهولنكم قتلي فإذا تمكنتم من
أمركم فاستخلفوا عليكم أبا العباس يعني السفاح ،فلما قتله مروان لبس شيعته عليه السواد ،فلزمهم ذلك وصار
شعارا لهم .انظر صبح األعشى292 /3 :
ً
آفاق الثقافة والتراث

189

رسالة في
وصف القلم
ِّين
َج اَل ُل الد ِ
ال َّد َوا ِني
المتوفى
سنة
918هـ

اس(((َ ،ف َق َ
اس(:الوافر)
النَّ َج َد ِة َوال َب ْ
ال أَُّي َها النَّ ْ
ع ال���ثَّ���ن���ايَ���ا
أَنَ�������ا اب������نُ َج���َل��اَ وط����ّل����اّ ُ

�����ع ال��� ِع���م���ا َم���ةَ تَ���ع��� ِرفُ���ون���ي
م���تَ���ى أ َ
ض ِ

(((

أَ ْخ َر ُق َ
الس َّر ِفي َق ْل ِب ِه(((َ ،
اس ِم ِه َو َق ْل ِبه ،لَ ُه أَ ْس َمــا ٌء ِفي (لُ َغ ِة)
ال َف ْر َق ِفي لُ َغ ِة ال َع َج ِم َب َ
ال َي ْح ِف ُظ ِّ
ين ْ
الشر ُ
َّ
اعاتُ َها
يك ِفي َها ،لَ ُه آلَ ٌة َت ْع ِ
ص ُم ُم َر َ
ال َع َر ِبَ .ت َقالِيبُ َها ُكلُّ َها ُم ْس َت ْع َملَ ٌة َو َذلِ َك ِم ْن ِخ َ
صالِ ِه ال ِتي َقل َما َيتَّ ِف ُق َّ ِ
(((
ِّ
َّ
الذ ْه َن َع ِن َ
الس َن ْ
ان ِفي ال َب َي ْ
الخ َطأ َوالنِّ ْس َي ْ
ان ،إِ ْذ ُه َو ِفي
انَ ،تنُ ُ
ان ال ُم َح َّد ِد ِب ِّ
ان َو َع ِن ِّ
الس َن ِ
وب َع ِن الل َس ِ
ُْ
ال َب َن ْ
ْن َي ْذ َه ْب؟َ .ن ْس ٌخُ ،م َح َّق ْق(((،
ين لَ ِكنَّ ُه َي ْس َت ْك ِت ْبَ ،فإِ َذا أَ َّدى نُ ُجو َم ال ِك َتا َب ِة َخلَّى َس ِبيلَ ُه أَي َ
انُ ،ه َو ُملك ال َي ِم ِ
َت ْو ِقي َعاتُ ُه َعلَى ِّ َ
ْن ُم ْقلَه((( َو َي ُاق ْ
اج ال َي ُاق ْ
وت(.((1
ان((( أَ ْر َقا ِم ِه ُعي َ
اع أَ ْد َر َ
وتَ ،ق ْد َق َّر((( ِب َري َ
ْح ِ
ُون اب ِ
الرق ِ
اب ُم َت َر ْعر ٌع لَ ِكنَّ ُه َم ْخ ُط ٌ
َش ْكلُ ُه أُ ْس ُط َوا ِن ٌّي ،وهو َم ْخ ُر ٌ
او ُدو َنه ،لَ ِك ْن إِ َذا َظ َه َر
وط َش ٌّ
وط( .((1ي ِ
ُح ُّب ُه النَّ ُ
اس َوي َ
ُر ِ
ِ
(((

((( يقصد به أهل القوة والبأس من األشداء في حالة الحرب والسلم.
((( األصمعيات :ص 32
((( أي أنه أخرق :ال يُحسن صنع َته ،وال يشتد في كتم السر في قلبه .فيبوح به سري ًعا على شكل كتابة على الورق
والصحف الكثيرة.

تحقيق المخطوطات

((( زيادة من المطبوعة.
((( في المطبوعة " :إذا رقي البنان"  .بدل ما هنا.
((( يقصد قلم المحقق الذي ابتكره الخطاط البارع قطبة المحرر ،وسمي هذا الخط بجلي الثلث ،وقد وصل درجة من
الرقي على عهد ياقوت المستعصمي .وهو شبيه بقلم الثلث بطمسه وترويسه وتدويره .انظر الخط العربي تاريخه
وحاضره :ص88
((( في المطبوعة " :أقر"  .بدل ما هنا.
((( يقصد به الخط الريحاني وهو خط يشبه الخط الديواني ولكن حروفه متشابكة ومتداخلة .انظر معجم المخطوط
العربي :ص149
((( هو محمد بن علي بن الحسين بن مقلة ،أبو علي :وزير ،من الشعراء األدباء ،يضرب بحسن خطه المثل .ولد
في بغداد سنة  272هـ  ،وولي جباية الخراج في بعض أعمال فارس .ثم استوزره المقتدر العباسي سنة 316هـ
ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس سنة  318هـ واستوزره القاهر باهلل سنة  320هـ فجيئ به
من بالد فارس ،فلم يكد يتولى األعمال حتى اتهمه القاهر بالمؤامرة على قتله ،فاختبأ سنة  321هـ  ،واستوزره
الراضي باهلل سنة  322ثم نقم عليه سنة  324هـ فسجنه مدة ،وأخلى سبيله .ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين
عليه يطمعه بدخول بغداد ،فقبض عليه وقطع يده اليمنى ،فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به ،فقطع لسانه سنة
 326هـ وسجنه ،فلحقه في حبسه شقاء شديد حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه .ومات في
سجنه .قال الثعالبي :من عجائبه أنه تقلد الوزارة ثالث دفعات ،لثالثة من الخلفاء ،وسافر في عمره ثالث سفرات
اثنتان في النفي إلى شيراز والثالثة إلى الموصل ،ودفن بعد موته ثالث مرات .توفي سنة  328هـ .انظر األعالم
للزركلي273 /6 :
( ((1هو ياقوت بن عبد اهلل المستعصمي الرومي ،جمال الدين :كاتب ،أديب ،له شعر رقيق ،اشتهر بحسن الخط .من
موالي الخليفة المستعصم باهلل العباسي .من أهل بغداد .أخذ عنه " الخط " كثيرون .وصنف كتبا عدة .انظر األعالم
للزركلي131 /8 :
( ((1في المطبوعة " :محظوظ" تصحيف.
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َ
َّ
ار ٌ
ف،
ار ِه((( َط َو ُوا ال َك ْش َح((( ُدو َن ُهُ .م َسا ِف ٌر ي ْ
ار ِبَ ،ع ِ
ار ِق َوال َم َغ ِ
ار ال َم َش ِ
ُس ِف ُر َع ْن أ ْخ َب ِ
الش َع ُر َعلَى ِع َذ ِ
ٌ
َْ
ض َف ٌ
اض ُه َف ْ
اض(((َ ،و َب َي ُ
ض َن ٌ
ار ِب ،لِ َسانُ ُه َن ْ
الس َوا ِد
اض ِفي َّ
اضَ ،و ُح ْك ُم ُه َم ٍ
يع األذ َو ِ
اق َوال َم َش ِ
ُم ِحيط ِب َج ِم ِ
َ (((
ٌ (((
ْ
ان،
اضَ ،ي ْق ِ
اريَ ،ف َيأ ِتي ِب ُد َر ِر َم َع ٍ
يه َما َما ُه َو َق ٍ
ضى ِف ِ
َوال َب َي ِ
ار َية َت ْج ِرى ِفي ال َب ْح ِر ِبإِذ ِن ال َب ِ
اضَ .ج ِ
(((
ْ
اري(((َ .ولَ َق ْد أَ ْح َس َن َم ْن َق َ
َكأَنَّ ُه ُغ َر ُر َّ
ْر ًزا.
ال ِفي َو ْ
ض أَ ْو َ
ص ِف ِه ُمل ِغ ًزا َولَِب ْع ِ
صا ِف ِه (ال َغ ِري َب ِة) ُمب ِ
الد َر ِ
شعر(:السريع)
�����اج����� ٌد
س
َو َم���������ا ُغ�����ل�����اَ ٌم َرا ِك������������� ٌع َ
ِ

������ول َد ْم������� ُع�������هُ َج���ـ���ـ���ا ِر
������ح
أَ ُخ���������و نُ ُ
ٍ

َ
س فِ�����ي َو ْق����تِ���� َه����ا
ُم������ل�����اَ ِز ُم
ال����خ���� ْم���� ِ

ُم��� ْع���تَ��� ِك���فٌ فِ����ي ِخ����� ْد ِم����� ِة ال�����بَ�����ا ِري

(((

َ
الس ْل َطان بْن ُّ ْ
وب َخ ْ
اح ِل
ان أَِبي ال ُم َظ َّف ْر َي ْع ُق ْ
الس َّك ِر َو َق ْد َن َب َت َعلَى َس ِ
ص َب ُّ
ان َق َ
السل َط ِ
َكأنَّه ،وهو ِفي َي ِد ُّ ِ ِ
احلُهَ ،ك َّ
ال إِ َّن َن َو َ
انُ ،ع َم ْ
ُع َم ْ
يض َك ِّف ِه
السا ِئ َ
لين َس ِ
ان((( َع َّم ال َو َرى َنا ِئلُهَ ،ويُ َؤ ّدي(َّ ((1
ال ال َب ْح ِر ِبالنِّ ْس َب ِة إِلَى َف ِ
ْف َ
ْس لَ ُه َق ْد ٌرَ ،و َكي َ
ال؟ َولَ ُه َم ٌّد َي ْع ُقبُ ُه َج ْز ٌر{ .قال الشاعر}(( ((1البسيط)
َن ْز ٌرَ ،ولَي َ
فَ����لَ����نْ أُشَ����بِّ���� َه����هُ بِ���ال���بَ ْ
���ح��� ِر إنَّ لَ����هُ
اظر(َ ((1
األ ْو َهام ِم ْن َق ْط َر ٍة َن ِ َ
الحالَ ُة َه ِذ ِه َ -خ ٌّط َت َخي َ
امَ ،غ َما ٌم َوأَ ُّي
أَ ْو ُه َو َ -و َ
َّل ِفي َن َو ِ ِ
ازل ٍة ِم ْن َغ َم ٍ
ِ
(((1
َغ َمامَ ،غ َما ٌم َي ُد ُّر َن َوالُ ُه َعلَى َط َوا ِئ ِ َ
ام ِم َن َ
الج َسا ُم ِر َي َ
ال
الخ َو ِّ
اض آ َم ِ
اص َوال َع َو ِّامَ ،و َي ْغ ُم ُر ِم َن ُحه ِ
ٍ
ف األ َن ِ
ْ
�������ز ًرا بِ������أ َ ْر َج������ا ِء
م����� ًّدا يُ��� َع���اقِ���بُ���ه َج

(((1

س
((( ال ِع َذار :استواء شعر الغالم ،يقال :ما أَ ْح َس َن ِع َذ َ
اره أي خط لحيته ،والعِذاران :جانبا اللحية .والعِذاران من ال َف َر ِ
كالعارضين من وجه اإلنسان .لسان العرب ( :عذر).
((( الكشح :منطقع األضالع ،والجمع كشوح .القاموس( :كشح).
ُ
ناض و َن ْ
ض ٌ
ض ُة :تحريك الحيَّ ِة لسا َنها .ويقال للحيَّةَ :ن ْ
((( ال َن ْ
ض َ
ض َن َ
سألت ذا الر ّمة عن
ناض ٌة .قال عيسى بن عمر:
ال َن ْ
حرك لسا َنه في فيه .الصحاح في اللغة (نضنض).
ناض ،فلم يز ْدني أن َّ
ض ِ
((( الجارية هنا :السفينة.
((( في المطبوعة " :فتأتي"  .بدل ما هنا.
ُ
ً
((( َّ
َرأَ ُد ُروأ وقيل هو الذي َي ْدرأ من المشرق
راري اللواتِي َي ْد َر ْأ َن عليك من َمطالعِها
ٌ
وكوكب ُد ِّر ٌّي من ذلك وقد د َ
الد ِ
ضيُّه و َم ُّده .المخصص ـ البن سيده (باب الدراري)
إلى المغرب وهو ُم ِ
((( هذه الكلمة إضافة من المطبوعة.
((( لموفق الدين علي بن الجزار في الكشكول ،112 /1 :بدون عزو في أنوار الربيع 41/6 :مع اختالف في الرواية.
وصبح األعشى 41 /3 :من دون عزو وبرواية مغايرة لما هنا .وقد علق القلقشندي على الخمس الموجودة في
البيت األخير بقوله ":يريد بالخمس :األصابع الخمس ،فإنه على سبيل المجاز من باب مجاز المجاورة".
((( خارج من المطبوعة.
( ((1في المطبوعة " :وآوى"  .ولعه أضبط مما هو في األصل.
( ((1زيادة يقتضيها السياق.
( ((1لم أقف على قائله في المراجع التي رجعت إليها.
( ((1في المطبوعة"(نواطر)" بدل ما هنا.
( ((1في المطبوعة " :وتغمر"  .بدل ما هنا.
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أَ َف ِ ((( َ َ ُ ِّ َ
ار ُه
يم؟ أَ ْم أَي َ
امَ .ب ْل أَي َ
ْن ِم ْد َر ُ
اض ِل األ ْعال ِم ِبكل َمق ٍ
ام ِم ْن ُجو ِد ِه ال َع ِم ِ
ْن ُجو ُد ال َغ َم ِ
يم؟ شعر( :الخفيف)
َ
الج ِس ِ

(((

ار َك َر ِم ِه
ِم ْن إ ْد َر ِ

س َ
َك������نَ
����خ����اء
������وال األَم�����ي����� ِر َو ْق���������تَ َ
ِ
(((
����ام قَ����� ْط����� َرةُ َم���ـ���ـ���اء
َونَ���������وا ُل ال���� َغ���� َم ِ

����ي����ع
َم�����ا نَ��������وا ُل ال���� َغ���� َم ِ
����ام َو ْق��������تَ َربِ
ٍ
���ـ���ن
فَ������نَ������ َوا ُل األَ ِم������ي������ ِر بَ����������� ْد َرةُ عَ��� ْي
ٍ

َ
َ
َ ((( َ
ص َف َح ِ َ َ
اللَّ ُه َّم َخلِّ ْد َن َفا َذ أَ ْر َقام أَ ْق َ
ان
ال ِم ُخ َّدا ِم ِه َعلَى َ
يم َما دَا َم ال َقلَ ُم األ ْعلَىَ ،وأيِّ ْد أ ْمدَا َد أ ْع َو ِ
ات األقالِ ِ
ِ
(((
َ
ُ
ان َش ْو َك ِت ِه َما دَا َم ْت نُق ُ
ار
دْ
اش ِفي َ
وش األ ْن َق ِ
َولَتهَ ،وا ْم ِتدَا َد َز َم ِ
ص َفا ِئ ِح ال ِق ْر َط ِ
آثر آ َث ِ
اس تُ ْتلَىَ ،و َم ِ
ص َف َح ِ َ
ار((( تُ ْر َوىِ .ب َح ِّق َم ْن َن َس َخ ُ
الس َ
السالِ َف َةَ ،ولَ ْم َي ْر َك ْب َب َنانُ ُه ال َقلَ َم،
َّ
الكتُ َب َّ
ار َعلَى َ
ال ِط ِ
ات األ ْد َو ِ
ين ال ِك َب ِ
واس َق((( ُّ
ص ْح ِب ِه
الحا ِئ َ
رين إِلَى أَ ْق َو ِام اللَُّق ِمَ ،ب ْع َد َما َو َق َب((( َغ ِ
َو َهدَى َ
صلَّى اهللُ َعلَي ِه َو َعلَى آلِ ِه َو َ
الظلَ ِمَ ،
َو َسلَّ َم.
ار َك ُة ِب َح ْم ِد اهللِ َت َعالَى َو َع ْو ِن ِه.
َن َج َز ِت ِّ
الر َسالَ ُة ال ُم َب َ

(((

تحقيق المخطوطات

((( في المطبوعة " :األفاضل"  .بدل ما هنا.
ِدرار ،إذا كانت ً
((( يقالٌ :
ديمة غزيرة .قال جرير:
ديمة م ٌ
ٌ
ديمة ِمدرا ُر
فسقى ديارك
عليك بعيد ًة
أمس ْت زيار ُتنا
ِ
َ
المذكر والمؤنث98 /2 :
((( البيتان لرشيد الدين الوطواط في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ،300 /2 :من دون عزو في جواهر
األدب ،62 /2 :وشرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحاسن البديع :ص167وما بعدها ،وأنوار الربيع:
 ،259/4واإليضاح في علوم البالغة ص ،334 :وفي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" ،111 /2 :
وفيها توفي حماد بن منصور البزاعي الحلبي ويعرف بالخراط .كان أديباً شاعراً فصيحاً .ومن شعره في كريم".
ثم ذكر البيتين .والبيتان فيهما التفريق ":وهو أن يقصد الشاعر إلى شيئين من نوع واحد فيوقع بينهما تبيانا" .انظر
شرح الكافية :ص ،167وفيه" :يوم" بدل ما هنا .وفيه ً
أيضا" :تبر" .بدل ما هنا.
((( في المطبوعة " :ونفذ" بدل ما هنا.
((( -في األصل" :دام" خطأ .وفيها " :األنفاش" تصحيف.
((( في المطبوعة " :األوراق"  .بدل ما هنا.
الشمس ،إذا غابت ودخلت موضعها .وو َق َب الظال ُمَ :
دخل على
ِب َوقوباً ،أي دخل .تقولَ :و َق َب ِت
((( و َو َق َب الشيء َيق ُ
ُ
غاس ٍق إذا َو َقب "  .قال الحسن :إذا َ
دخل على الناس .وأوقبت الشي َء ،إذا
الناس .ومنه قوله تعالى " :ومن َش ِّر ِ
ُ
صوت ُق ْن ِب الفرس .الصحاح في اللغة288 /2 :
أدخلته في ال َو ْق َبةِ .وأَ ْو َق َب القو ُم :أي جاعوا .والوقيب:
والغاسقُ :
ُ
الليل إذا غاب الشفق .وقوله تعالى" :
غسق الليل َي ْغ ِس ُق؛ أي أظلم.
((( ال َغ َس ُق :أول ظلمة الليل .وقد َ
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ قال الحسن :الليل إذا دخل ،ويقال إنه القمرَ .
وغ َس َق ْت عينه َغ ْسقاً :أظلمت.
أخر المغرب إلى َغ َس ِق الليل .وال َغ َّس ُ
وأغ َس َق المؤذن ،أي َّ
وغ َس َق الجرح َغ َسقاناً ،إذا سال منه ماء أصفرْ .
َ
اق:
البارد الم ْنت ُ
ِن ،يخفف ،ويشدد .الصحاح في اللغة19 /2 :
((( وجاءت نهاية الرسالة في المطبوعة على النحو اآلتي ":انتهت الرسالة الرافلة من حلل البالغة في غاللة".
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_ المصادر والمراجع
 آثار البالد وأخبار العبادآتيف :زكريا بن محمد بن محمود القزويني
 أدب الكتّاب ،ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى 276 :هـشرحه وكتب هوامشه وقدم له :األستاذ علي فاعور.
دار الكتب العلمية .بيروت -لبنان.
 أساس البالغة ،ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل أساس المتوفى سنة538هـ.
تحقيق :عبد الرحمن محمود.
القاهرة1953 :م
 األصمعيات ،ألبي سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي المتوفى سنة 216هـتحقيق :أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون.
طبع دار المعارف.
 األعالم ،لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي المتوفى1396 :هـالناشر :دار العلم للماليين .الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م
 األلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة ،لمحمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو عبد اهللتحقيق :د .محمد حسن عواد
الناشر :دار الجيل  -بيروت .الطبعة األولى 1411 ،هـ
 األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة دالليةالمؤلف :الدكتور عالء إسماعيل الحمزاوي
 أنوار الربيع في أنواع البديعآتيف السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني المتوفى 1120هـ
حققه وترجم لشعرائه :شاكر هادي شكر
الطبعة األولى 1968 ،م
آفاق الثقافة والتراث
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 اإليضاح في علوم البالغة ،لجالل الدين أبو عبد اهلل محمد بن سعدالدين بن عمر القزوينيالناشر :دار إحياء العلوم  -بيروت .الطبعة الرابعة1998 ،م
 البحث العروضي والبالغي في لسان العربمع معجم بمصطلحات العروض والبالغة
آتيف :د .عامر مهدي صالح
 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالمؤلف :محمد بن علي الشوكاني
الرزاق الحسيني ،أبو الفيضّ ،
 تاج العروس من جواهر القاموس ،لمح ّمد بن مح ّمد بن عبد ّالملقب
بمرتضىَّ ،
الزبيدي
تحقيق :مجموعة من المحققين

تحقيق المخطوطات

الناشر :دار الهداية
 التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور ،لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورالتونسي (المتوفى1393 :هـ)
الناشر :مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت  -لبنان .الطبعة :األولى1420 ،هـ2000/م
 تفسير عبد الرزاق الصنعانيالمؤلف :عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة  211هجرية
الناشر :دار الكتب العلمية .الطبعة :األولى
 التمثيل والمحاضرةالمؤلف :عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي
 جواهر األدبالمؤلف :أحمد الهاشمي
 زهر األكم في األمثال والحكمالمؤلف :الحسن بن مسعود بن محمد ،أبو علي ،نور الدين اليوسي
_ الخط العربي ،تاريخه وحاضره
194
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بالل عبد الوهاب الرفاعي
طبعة :دار ابن كثير ،دمشق_ بيروت.ط1990 ،1م
الدرر المكنونة
 دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنونالمؤلف :القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد نكري
تحقيق :عرب عباراته الفارسية :حسن هاني فحص
دار النشر :دار الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت 1421 -هـ 2000 -م الطبعة :األولى
ديوان النابغة الذبياني.
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم.
طبعة :دار المعارف بمصر.
 الزاهر في معاني كلمات الناس ،ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري المتوفى سنة 328ه.تحقيق :حاتم صالح الضامن .دار الرشيد للنشر م.
 زهر األكم في األمثال والحكمالمؤلف :الحسن بن مسعود بن محمد ،أبو علي ،نور الدين اليوسي
 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي المتوفى سنة1089هـ
تحقيق عبد القادر األرنؤوط ،محمود األرناؤوط
الناشر :دار بن كثير ،سنة النشر1406 :هـ ،مكان النشر :دمشق.
 شرح الكافية الشافية البن مالكآتيف :جمال الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجياني
دراسة وتحقيق :عبد المنعم أحمد هريدي
الناشر :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية مكة المكرمة
الطبعة :األولى
آفاق الثقافة والتراث
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 شرح الكافية البديعية في علوم البالغة ومحاسن البديعآتيف صفي الدين الحلي
تحقيق :الدكتور نسيب نشاوي
طبعة :دار صادر  -بيروت.
 شرح نهج البالغة ،ألبي حامد عز الدين بن هبة اهلل بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائنيالمعتزلي
تحقيق :محمد عبد الكريم النمري
دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان 1418 -هـ 1998 -م .الطبعة :األولى.
 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةالمؤلف :طاشكبري زادة ـ سنة الوفاة 968هـ

تحقيق المخطوطات

الناشر :دار الكتاب العربي سنة النشر1395 :هـ1975 /م مكان النشر :بيروت
 صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،ألحمد بن علي القلقشنديتحقيق :د .يوسف علي طويل
الناشر :دار الفكر  -دمشق .الطبعة األولى1987 ،م
 الصحاح في اللغة ،ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي الضوء الالمعالمؤلف :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي
 فهرس الظاهرية ،األدب،وضعه :رياض عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس
دمشق سنة 1982م ،مطبوعات مجمع اللغة العربية.
 القاموس المحيط ،المؤلف :محمد بن يعقوب الفيروزآبادي_ كشف الظنون ،لحاجى خليفة
طبعة :مكتبة المثتى ببغداد
 الكشكول ـ موافق للمطبوع ،للشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي196
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تحقيق :محمد عبد الكريم النمري
دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان 1418 -هـ 1998-م الطبعة :األولى
 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالمؤلف :ابن تغري بردي
 الكتاب :لسان العربالمؤلف :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري
الناشر :دار صادر  -بيروت .الطبعة األولى
 المخصص ،ألبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيدهتحقيق :خليل إبراهيم جفال
دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت 1417 -هـ 1996م الطبعة :األولى.
 فهرس الظاهرية( ،مجاميع)وضعه :رياض عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس
دمشق سنة 1983م ،مطبوعات مجمع اللغة العربية.
 المخطوطات المصورة ،األدب ،القسم الرابعإعداد :عصام محمد الشنطي
معهد المخطوطات العربية ،القاهرة 1994م
 المخطوطات المصورة ،األدب ،القسم الخامسإعداد :عصام محمد الشنطي
معهد المخطوطات العربية ،القاهرة 1995م
 المخطوطات المصورة ،األدب ،القسم السادسإعداد :عصام محمد الشنطي
معهد المخطوطات العربية ،القاهرة 1996م
 المذكر والمؤنث ،ألبي بكر ،محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بنَفروة بن َق َطن بن دعامة األنباري المتوفى328 :هـ
آفاق الثقافة والتراث

197

رسالة في
وصف القلم
ِّين
َج اَل ُل الد ِ
ال َّد َوا ِني
المتوفى
سنة
918هـ

المحقق :محمد عبد الخالق عضيمة
مراجعة :د .رمضان عبد التواب
الناشر :جمهورية مصر العربية  -وزارة األوقاف  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -لجنة إحياء
التراث
 المساعد على تسهيل الفوائدتحقيق :محمد كامل بركات
دار الفكر  -دمشق1980 .م
 معاهد التنصيص على شواهد التلخيصالمؤلف :الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي ـ سنة الوفاة 963هـ
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد

تحقيق المخطوطات

الناشر :عالم الكتب .سنة النشر1367 :هـ 1947م مكان النشر :بيروت
 معجم اللغة العربية المعاصرة،د أحمد مختار عبد الحميد عمر المتوفى1424 :هـ ،بمساعدة فريق عمل
الناشر :عالم الكتب .الطبعة :األولى1429 ،هـ  2008 -م
 معجم مصطلحات المخطوط العربي(قاموس كوديكولوجي)آتيف أحمد شوقي بنبين ،ومصطفى طوبي
الطبعة الثالثة
 معجم المطبوعاتجمعه ورتبه :يوسف اليان سركيس
 المقصور والممدود ،البن والد أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي المصري المتوفى سنة332هـ
تحقيق :بولس برونله
الناشر :مطبعة ليدن 1900 ،م
 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة198
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المؤلف :ابن تغري بردي
 النور السافر عن أخبار القرن العاشرالمؤلف :محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل العيدروس
 هدية العارفين ،إلسماعيل باشا البغدادي ،منشورات مكتبة المثني ،بغداد. المجالت: مجلة العرب :ج،5،6س 46ذو القعدة وذو الحجة 1431هـ. مجلة العرب ،ج ،1،2س ،44رجب وشعبان1329هـ، مجلة المجمع العلمي العراقي ،الجزء الرابع  -المجلد التاسع والثالثون مجلة المورد ،العدد الثاني ،السنة 1973م -مجلة المورد :مج ،15س1981م،
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 -مجلة المورد ،المجلد ،12العدد الرابع
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Poem on obligations and sunan according to doctrine of Imam Malik
by. Salih bin Ahmed Al-Samouni Al-Jazairi
Dr. Abdul Qadir Baji
Hazim Zakaria said about Sheikh Saleh: “Undoubtedly the return of the lesson of the Bukhari to Sheikh
Saleh is recognition of his scientific value by the scholars of Damascus, who were doing all the investigation
when assigning this task to one of the scientists. Sheikh was known for his interest in astronomy and history,
and is said to be unique in astronomy in Damascus in his time”.

Treatise on description of pen by. Jalal al-Din al-Dawani, (D918 AH)
I edited explanation of Ibn Baṣeeṣ on the poem of Ibn Al-Bawwab. It falls in the rare collection of Arabic
calligraphy. Among that collection is the text that I am presenting now for a world by non-Arab Muslim
scholars, who loved Arabic and authored many works. This beautiful letter was among those letters and books
that he gave to the Arab and Islamic Library. It was our duty to elevate his stature, and put some of what
he produced before the eyes of Arab and Muslim readers. I tried to introduce him and his personal life, his
teachers, his students and his many books, followed by the eloquent treatise praised by others.
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Dr. Islam bin Al-Sabti

The impact of Arab migrations on North Africa in the Middle Ages
Ali Suleiman Mohammed
I began to talk about this subject by indicating the origin of these Arabs who entered North Africa in the
fifth century AH and the eleventh century AD, and places of their residence in the Arabian Peninsula, and
then the reason for migration and the transition to Africa at the desire of the Fatimid state to get rid of their
evil. At the same time, to discipline the sons of Ziri, who broke the stick of Fatimid obedience, and pledged
allegiance to the Abbasid Caliphate. However, these people settled in North Africa, which had important
effects on all aspects of life in the country, whether in terms of social, economic, political or military, which
we will explain in this research.

Dar Sikka Sebou is a site on Sebou river forgotten by history

Abstracts of Articles

Abdul Rahman Amal
The Sebou River is of great importance to the Moroccan population since ancient times. It is one of the
greatest rivers in Morocco. Throughout its long history it has woven dialectical relations with its natural
and human surroundings. We will not present the importance of this river in terms of hydrological or
geomorphological data, leaving this task to scientists of geography and climate and specialists. In our turn,
we will turn aside, to our occupation which is history, Therefore we will try to exposure an Idrisi institution
which bare the name “Sebou”, which makes it appear as an explicit proof of the dynamic interaction - the
“Sebou River” and its surroundings, especially human.

Bibliography of Algerian Authors in the Arabic Language during the
French Rule of Algeria
Dr. Ali Bushaqur
My interest in the subject of “Algerian contributions to language” dates back to 1996, when I was a
student in the master’s degree in the “Language Heritage Project in Algeria” by Prof. Mokhtar Bouanani.
Since this year I started the search for Algerian authors who wrote in the language. I found a collection of
manuscripts in the year 2003. Most of them go back to the period of French rule of Algeria. I currently owe
fifteen books in the language by Algerian authors who all lived in that period. The title of the article: “The
Biography of the Algerian Authors in the Arabic Language during the French Rule of Algeria”. I will present
a biography of some of them with the mention of their writings to give us a clear picture of their efforts in the
field of language, even our nation lives in the darkest circumstances.

Women calligraphers from the Islamic West
Abdul Hakim Hammadi Khalafi
Undoubtedly the search in a topic related to the calligraphers of the Islamic West is not without difficulties.
Especially when we witness the absence of works that have taken care of the biography of calligraphers in
general, and women calligraphers in particular, In addition to the lack of interest in the people of this art in this
Islamic region. Moreover, there is a lack of information about the activity of writing and copying when their
biographies are compiled, especially when someone is known for her/his mastery on other art than calligraphy,
like; poetry, literature, jurisprudence or accounting. This art is often overlooked to address other arts.
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Demonstration of prosodic defect in the book ‘Masālikul abṣār’
by Ibn Fḍlullāh Al-Omari, V.16
Dr. Abbas Hani Al-Charrackh

Private neighborhoods in old urban structure of Marrakesh city,
Al-Juzami and Al-Maleh historical neighborhoods as a model
Lubna Zubai
The theme of this article is the study of two distinct neighborhoods within the urban landscape of
Marrakech. One of them is Al-Juzami neighborhood for people suffering from Infectious skin diseases. It
dates back to the 6th century AH / 12 AD at the earliest and the date of the end of its role until the end of the
first half of the twentieth century. And the 2nd is Al-Maleh neighborhood of the Jewish community that lived
in the city in the sixteenth century during the time of the rule of the Saadian state. During their historical
process, they have changed their habitats, but they still retain an important part of their morphology and their
original architectural monuments. ?

Eflak-Boğdan in the Ottoman era
Dr. Ahmad Sahilh Ali Mohammed
This study deals with the history of the Ottoman relations with the lands of Eflak-Boğdan since its
emergence, the Ottoman rule on it until its independence, and the declaration of self-government by declaring
the modern state of Romania after the Treaty of Saint-Septhenius and the Berlin Conference.
The study showed the strategic importance of the Eflak-Boğdan, the Ottoman Empire was keen to maintain
it and its dependence on it, because it overlooks the trade routes that connect it with the capital Istanbul.
Moreover, it overlooks the coast of the Black Sea of great importance to the state. It was necessary to tighten
the control of that country, so that Russia cannot get any loophole on the Black Sea, The State responded any
attack with all severity to return those areas to its possession again.
آفاق الثقافة والتراث
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The book ‘Masālikul abṣār fī mamālikil amṣār’ by Shihabuddin Ahmad bin Fadlullah Al-Omari (D 749
AH) is one of the important encyclopedic books. The ancient scholars knew its value and benefited from it.
The modern scholars as well referred to it for its geographical, historical and other social texts. Editors also
benefited from it for compiling poetry collection. I wanted to look - here - in a serious case, which is the
prosodic errors, which pervaded the book. Whether the mistake is related to identifying the name of the poetic
meter, or neglect to prove it originally, or incorrect reading that dragged him to break many of the verses.
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