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

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث84( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
Attached is one copy of Afaq Al-Thaqafa wa Al- Turath magazine, issue No ( 84 ). Please send back the enclosed receipt of
Acknowledgement after filling in the required infomation.
Thank you for your kind cooperation
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ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950
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ف�ص ـ ـ ـ ــلية
ثقافي ـ ـ ـ ــة
تراثيـ ـ ـ ـ ــة

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

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

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

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

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

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

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

د .فاطمة نا�صر المخيني

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

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

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
مراعاة الم�صالح في الخطاب الإ�سالمي وقواعده
مدير التحرير ٤
المقـاالت
تعليم اللغـة العربيـة بين الر�ؤى الفنية والنظريات العلمية
د .محمد �سيف الإ�سالم بوفـالقـة 6
التربية والتعليم بالمغرب خالل الع�صر الو�سيط
د .يحيى بولحية 34
�شارل بِ َّال
�أ�سجاع الأنواء ومنازل القمر عند العرب
ترجمه وقدم له وع َّلق عليه
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مراعاة الم�صالح في الخطاب
الإ�سالمي وقواعده

افتتاحية العـدد

�إن مفهوم الم�صلحة في ال�شريعة ال يعني ح�صول النفع �أو بلوغ لذة يجنيها الفرد �أو الجماعة من
وراء عمل ما فقط ,و�إنما هي غاية الت�شريع و�أ�سا�س �أحكامه جملة وتف�صي ً
ال ,وهي عن�صر المعقولية
الن�ص ,ويجعله محكوماً
في جانب المعامالت منه .وبهذا تكون الرباط الوثيق الذي ي�ش ّد الواقع �إلى ّ
به ,كيفما كان الع�صر والم�صر ,ومثل هذا ال يترك تف�سيره وتحديده لعبث الأهواء.
وبنا ًء عليه ،يجب على ممار�س الخطاب الإ�سالمي �أن يعرف �أن التعاطي مع جلب الم�صالح ودرء
المفا�سد لي�س �أم ًرا اعتباط ًيا �أو ع�شوائ ًيا ي�سير فيه على هواه ورغبات �شهواته ,و�إنما هو �أمر تتحكم
فيه جملة من القواعد ال�شرعية ,وال�ضوابط المرعية ,والمعطيات الواقعية ,و�أح��وال المخاطبين
وظروفهم ,وجهة التعاون الجماعي المراعية لحقوق الفرد وم�صالحه المن�سجمة مع الجماعة
ويمكن تلخي�ص هذه القواعد وال�ضوابط فيما ي�أتي-:
� - 1إن م�صلحة ال��دي��ن �أع��ل��ى الم�صالح ك ّلها و�أع��ظ��م��ه��ا ,وتحتها ينطوي ك��ل م��ا فيه م�صلحة
للمك ّلفين ,قال تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [ الأنعام ,] 162 :وبهذه الآية
يع ّد الدين �أ�سا�س الم�صالح كلها؛ ولذلك لم يقبل من الكفار والملحدين ما عملوا من ال�صالحات,
الفتقادهم الأ�سا�س الذي تقوم عليه تلك الم�صالح ,وهو الإيمان ,قال تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [ الفرقان ,] 23 :قال القرطبي في تف�سير هذه الآية « :ت�أويله� :إن اهلل تعالى
�أحبط �أعمالهم ,ح ّتى �صارت بمنزلة الهباء المنثور» بينما يرى ابن عا�شور �أن الآية ظاهرة فيما كان
في نفو�س الم�شركين من االعتماد على �أعمالهم من الب ّر لت�سلية �أنف�سهم عندما ي�سمعوا من �آيات
ّ
«فالظاهر � ّأن الم�شركين �إذا �سمعوا �آيات الوعيد يقولون في �أنف�سهم
الوعيد الذي ينتظرهم ,فقال:
لئن كان البعث ح ّقا لنجدن �أعماال عملناها من الب ّر ,تكون �سببا لنجاتنا ,فعلم اهلل ما في نفو�سهم,
ف�أخبر ب�أن �أعمالهم تكون كالعدم يومئذ».
ن�ص الكتاب �أو ال�س ّنة �أو الإجماع المتيقن �أو القيا�س
 - 2يجب في الم�صلحة المعتبرة �أن ال تخالف ّ
الذي قام الدليل على �صح ّته.
ويقول الغزالي في هذا ال�صدد« :كل م�صلحة ال ترجع �إلى حفظ مق�صود فهم من الكتاب وال�س ّنة
والإجماع ,وكانت من الم�صالح الغريبة التي ال تالئم ت�ص ّرفات ال�شرع ,فهي باطلة مطروحة ,ومن
�صار �إليها فقد �شرع».
 - 3ال تعد الم�صلحة كذلك �إال من جهة ال�شرع ,فما عده ال�شرع م�صلحة ,فهو الم�صلحة قطعاً,
وما عدّه مف�سده ,فهو كذلك ,قطعاً ,والخروج عن هذا القانون يع ّد دخو ًال في �سلطان الهوى ,وهو �أمر
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ممنوع في الدين ,قال تعالى :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ [ �ص ,] 26 :وهذا الح�سم من ال�شريعة �ضروري وغاية في الوقاية للمكلفين من الوقوع

في فو�ضى المدلوالت ال ّتي ينطوي عليها لفظ الم�صلحة ,ويقول عالل الفا�سي في هذا ال�صدد�« :إن
و�ضع الإ�سالم لمقيا�س تقا�س به الم�صلحة� ,ضروري لعدم الوقوع في فو�ضى المدلوالت التي تدل
عليها كلمة م�صلحة ,وال ّتي يفهمها منها كل واحد بح�سب ما ي�شتمله من �أفكار ومذاهب»؛ لأن ما
تقوم به �أحوال العباد من الم�صالح ال يدركها �إال خالقهم ,و�إن ح�صل لهم علم ببع�ض وجوهها ,ف�إ ّنه ال
يع ّد في الجانب الخفي منها �شيء ,ويقول الإمام ال�شاطبي في هذا ال�سياق�« :إن كون الم�صلحة تق�صد
بالحكم ,والمف�سدة مف�سدة كذلك م ّما يخت�ص بال�شارع ال مجال للعقل فيه  ....ف�إذاً كون الم�صلحة
م�صلحة هو من قبيل ال�شارع ,بحيث ي�صدقه العقل ,وتطمئن �إليه النف�س ,فالم�صالح من حيث هي
م�صالح قد �آل النظر فيها� ,إلى �أنها تعبديات ,وما انبنى على التعبدّي ال يكون �إال تع ّبدياً».
 - 4ال يعد ال�شرع الم�صلحة المجلوبة والمف�سدة المدفوعة من مقا�صده �إال �إذا تعلق بها غر�ض
�صحيح ,ويقول المقري في هذا« :ال يعتبر ال�شارع من المقا�صد �إال ما تعلق به غر�ض �صحيح ,من
جلب م�صلحة �أو درء مف�سدة؛ ولذلك ال ي�سمع الحاكم الدعوى في الأ�شياء التافهة الحقيرة».
� - 5إن الم�صالح والمفا�سد ال يرجح منها �شيء �إال من جهة ال�شرع؛ لأن اهلل �سبحانه وتعالى منزه
عن النفع وال�ضر ,فال يحتاج �أي منفعة وال تلحقه م�ضرة؛ لأنه الغني ب�إطالق ,و�إنما يعود ال�ضر
والنفع للإن�سان فهو يفتقر �إل��ى ذل��ك ,ومن ثم ال تقبل م�صلحة ال اعتبار لها في ال�شرع وكذلك
المف�سدة.
 - 6قال الباقوري« :اعلم �أنه لي�س كل الم�صالح ي�ؤمر بك�سبها وال كل المفا�سد ينهى عن فعلها ,بل
الم�صالح والمفا�سد منها ما يكت�سب ,ومنها ماال يكت�سب ,فما يكت�سب يقع الأمر به والنهي عنه ,وماال
يكت�سب كح�سن ال�صورة وجودة العقل ووفور الحوا�س و�شدة القوى والرقة والرحمة والغيرة وما �أ�شبه
ذل��ك ,ومثل هذا كقبح ال�صورة و�سخافة العقل و�ضعف الحوا�س والغلظة وغير ذلك مما ي�شبهها,
فهذه �أ�شياء ال طاقة على اكت�سابها للعبد فهو ال ي�ؤمر ب�شيء من ذلك وال ينهى عنه ,ولكنه يقع الأمر
ب�آثارها والنهي عن �آثارها ال�ضد الآخر فمن �أطاع بح�سب ذلك فقد �أ�صاب ,ومن ع�صى فقد خاب».
 - 7الظاهر �أن االعتماد في جلب معظم م�صالح الدنيا والآخرة ,ودرء معظم مفا�سدها مبني على
الظن؛ لأن المقطوع به منها قليل ,و لو فات الم�ضنون به منهما لف�سد �أمر الدارين ولهلك �أهلهما,
واعتمادنا على الظن هنا قائم على �أن اهلل �سبحانه وتعالى تعبدنا به ,كما �أن الغالب �صدقه عند قيام
�أ�سبابه.
هذه �سبعة قواعد و�ضوابط في وجوه الم�صالح والمفا�سد .فعلى المت�صدي للخطاب الإ�سالمي
�أن ي�ست�صحبها معه دائ ًما ويجب �أن ال تفارق فكره ونظره.
واهلل الموفق لما فيه الخير وال�صواب

الدين بن زغيبة
الدكتور ُّ
عز ِّ

مدير التحرير
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مراعاة
الم�صالح
في الخطاب
الإ�سالمي
وقواعده

تعليم اللغـة العربيـة
بين الر�ؤى الفنية والنظريات العلمية

د .محمد �سيف الإ�سالم بوفـالقـة

كلية الآداب ،جامعة عنابة ،الجزائر
تمهيد:

مقـــاالت

ال ريب في �أن الممار�سات التعليمية المتعلقة باللغة العربية ال�سائدة في الم�ؤ�س�سات التربوية
تغدو ممار�سات �آلية ع�شوائية ،في ظل غياب تحديد خطط تدري�سية وا�ضحة ،ومناهج تربوية
�سليمة ،فطرائق التدري�س هي حجر الزاوية في تعليم اللغة العربية ،وال�سيما �إذا علمنا �أن
تعليم اللغة العربية �أمر �صعب وخ�صب في الآن ذاته ،فهو �صعب من حيث �إن هناك الكثير من
الت�ضارب ،والتباين في طرائق تدري�س اللغة العربية ،وكذلك من حيث دقة تحديد الم�ضامين
التي يتوجب تعليمها ،واالقت�صار عليها.
التعليمية ،وبهدف تقويم الجهود المبذولة،
وال��وق��وف على �أ�سباب نجاحها ،واال�ستفادة
من �أخطائها ،وتحويلها �إلى نجاحات ،وكذلك
ال�ستك�شاف بع�ض المجاالت المجهولة التي
لم يتم التطرق �إليها ،و�إيجاد الحلول الناجعة
للكثير من الق�ضايا المت�صلة بمو�ضوع تعليم
اللغة العربية.

وه��ي ميدان خ�صب كونها لم تلق الكثير
م��ن البحث والتنقيب ،ول��م تحظ باهتمام
كبير من لدن مختلف الدار�سين والباحثين،
ومن جانب �آخر فهي ق�ضية ال يمكن الح�سم
فيها؛ لأنها قابلة للتجدد ،وال�سيما في ع�صرنا
ه��ذا ،ع�صر االنفجار العلمي والتكنولوجي
والتقني ،وم��ن ث��م ف ��إن ق�ضايا تعليم وتعلم
اللغة العربية هي في حاجة �إل��ى المزيد من
ال��درا���س��ة وال��ب��ح��ث ،وت�ستحق الأب��ح��اث تلو
الأبحاث ،بغر�ض االرتقاء والنهو�ض بالعملية

لأجل كل ذلك ،ي�سعى هذا البحث المو�سوم
بـ«تعليمية اللغة العربية بين ال���ر�ؤى الفنية
والنظريات العلمية» �إلى ت�سليط ال�ضوء على
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بع�ض الق�ضايا التي يرى �أنها جديرة بالبحث
والتنقيب ،وال يمكن تجاوزها من خالل الوقوف
مع مجموعة من ال��ر�ؤى الفنية المتنوعة التي
تت�صل بتعليم اللغة العربية� ،إ�ضافة �إلى بع�ض
ال��ت��ج��ارب الناجحة ال��ت��ي �أدل���ي بها ف��ي هذا
الميدان من قبل الم�شتغلين بتعليم اللغة العربية
م��ن مدر�سين ومفت�شين وتربويين و�أ�ساتذة
المعاهد التربوية ،كما ينفتح على جملة من
الدرا�سات والنظريات اللغوية المعا�صرة التي
وظفت ق�صد خدمة اللغة العربية وتقريبها من
المتلقي.
�إن هذا المو�ضوع يكت�سي �أهمية بالغة في
ع�صرنا ال��راه��ن ،وال�سيما �أن لغتنا العربية
تعتر�ضها جملة من التحديات مثل غزو اللغات
الأخرى في ع�صر العولمة وزحف العامية وتعدد
اللهجات.
ل��ذا يتوجب على ال��دار���س��ي��ن والباحثين
تلم�س �شتى ال�سبل التي من �ش�أنها النهو�ض
واالرت��ق��اء بلغتنا العربية ،وجعلها من�سجمة
مع متطلبات الع�صر ،من خ�لال ت�شخي�ص
الو�ضعية ب��دق��ة«ودرا���س��ة ظ��اه��رة انخفا�ض
ال��م�����س��ت��وى م���ن ���ش��ت��ى ال���ج���وان���ب النف�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والبيئية وال��ح�����ض��اري��ة ق�صد
الوقوف على م�سبباتها الكثيرة ،وانعكا�ساتها
الخطيرة قبل تقديم الو�صفة العالجية»(((.
فالمجتمعات المعا�صرة من�شغلة على عتبة
القرن الجديد بالنهو�ض بلغتها وترقيتها؛
وهذا ما جعلها تركز االهتمام على البرامج
والكتب التعليمية وطرائق التدري�س والمعلم
�آفاق الثقافة والتراث 7

والمتعلم ،وذل��ك لمواكبة الع�صر ،كما �أن
كبيرا بطرائق
زمننا هذا �أ�صبح يعرف
ً
اهتماما ً
التعليم والتعلم ،وهذا يعود �إلى عوامل �شتى:
ح�ضارية وثقافية وعلمية واجتماعية« .لقد
�سبق العرب والم�سلمون غيرهم من الأمم في
ت�أليف المعاجم وتدوين اللغة والمحافظة على
لغتهم ،ولكن عملهم كان في النطاق الفردي.
وق��د انده�شت الأج��ي��ال الحديثة مما دون��ه
نوابغ الأجيال ال�سابقة في مو�ضوع المعاجم.
وهذا ف�ضل يرجع �إليهم وي�سجل لهم ال�سبق
في �صفحات الثقافة الإ�سالمية.وقد بقي على
الجيل المعا�صر �أن يوا�صل الم�سيرة ،و�أن
ي�ؤ�س�س لمنهج جديد يخدم به اللغة العربية
كما خدمها �أجداده»(((.
و ال جدال في �أن تعليم اللغة العربية تعتر�ضه
مجموعة من العوائق ،مما يحول دون انت�شارها
في �أنظمة التوا�صل العالمية ،من بينها:
 -1عوائق ذاتية خا�صة بنظام اللغة العربية
نف�سه(النظام القواعدي) ،فهو يبرز مجموعة
من الإ�شكاالت ،تنجم عنها م�شاكل تعليمية
حقيقية ،منها ما نراه في �ضوابط اللغة ونظام
قواعدها ،وذلك بغر�ض تي�سير تعليمها.
 -2عوائق خارجية ،وه��ي تت�صل بق�ضايا
خارجية ترجع �إل��ى واق��ع الأم��ة العربية التي
تتخبط في مجموعة من الأزم���ات ال�صعبة،
وهذا ما يكون له جملة من االنعكا�سات؛ فعندما
تعاني الأم���ة غربة ح�ضارية وثقافية ،فهذا
�سينعك�س على اللغة ،وتظهر معه غربة ثقافية
للذات العربية نف�سها(((.

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

مقـــاالت

�إن طرائق التدري�س هي الركيزة الأ�سا�س
في تعليم اللغة العربية ،ولقد« اتفق معظم
الباحثين العرب المهتمين ب�إ�صالح تعليم اللغة
العربية ،وتذليل �صعوباتها ،وحل م�شكالتها� ،أن
تعليم نحوهـا �أحد هذه الم�شكالت الكبرى ،فهو
ال�سبب الرئي�س في �ضعف لغة النا�شئة العرب،
في جميع مراحل التعليم؛ لذلك تعددت دعوات
�إ�صالحه منذ زمن بعيد.ويمكن �أن نميز في هذه
الدعوات بين �صنفين�:صنف مغر�ض هدام،
دعا �إلى العامية ،و�إلى التخلي عن الإع��راب،
ليقو�ض رك� ًن��ا �أ�سا�س ًيا م��ن �أرك���ان العربية،
وي��ح��دث فيها الفو�ضى واال���ض��ط��راب ،وه��ذا
ال�صنف ال يعنينا من قريب �أو بعيد ،و�صنف
جاد غيور على عربيته وم�ؤمن بعبقريتها ،دعا
بع�ضهم �إلى تي�سير نحوها ،بتب�سيط مفاهيمه
وم�صطلحاته� ،أو اختزال بع�ض �أبوابه وحذف
الكثير من م�سائله ،ودعا �آخ��رون �إلى �إ�صالح
ط��رائ��ق تعليمه ب��اع��ت��م��اد ط��رائ��ق �إج��رائ��ي��ة،
تقلل فيها ال�شروح النظرية ،وتعطى الأولوية
للتدريبات والتمارين الإنتاجية ،واقترحت في
ال��م��دة الأخ��ي��رة بع�ض المقاربات التبليغية.
وعلى الرغم من التطبيق الحرفي للكثير من
الإ�صالحات على هذا الم�ستوى �أو ذاك� ،إال �أن
م�شكلة ال�ضعف اللغوي ما زالت متف�شية عند
الطالب العرب ،وما فتئت تتو�سع وتتعمق مع
م��رور الزمن� ،إل��ى �أن �أ�صبحت �صفة مالزمة
للنا�شئة ول��ط�لاب الجامعات ،وحتى لبع�ض
المتخ�ص�صين في اللغة العربية»(((.

�-1أهداف تدري�س اللغة العربية:

تعد الأه���داف التعليمية واح��دة من �أب��رز
المو�ضوعات التي يت�صدى لها علم النف�س
ال��ت��رب��وي ،وه��ي ت�شكل المرحلة الأول����ى في
�أي��ة عملية تعليمية ،و ُت�سهم في توجيه ن�شاط
ويعرف الهدف
المعلم والمتعلم على حد �سواءَّ ،
ب�أنه«:عبارة مكتوبة تبين بو�ضوح الرغبة في
تغيير متوقع في �سلوك المتعلم نتيجة عملية
ال��ت��ع��ل��م ،ع��ل��ى �أن ت��ك��ون ه���ذه ال��ع��ب��ارة قابلة
للمالحظة والقيا�س حتى نتمكن من معرفة
التغيير النوعي والكمي الذي طر�أ على �سلوك
المتعلم لكي يمكن �أن نن�سبه �إلى �سلوك المتعلم
التدري�سي ،فالأهداف التعليمية هي عبارات
�أو جمل مكتوبة بدقة وو�ضوح لو�صف ال�سلوك
الذي �سي�صدر عن المتعلم في نهاية الوحدة
التعليمية ،ومن ثم فهي ت�صف ما ُيتوقع من
المتعلم القيام به بعد �إكماله لدرا�سة الوحدة
التعليمية� ،أي �أن الأهداف التعليمية هي عبارة
عن ح�صيلة عملية التعلم والتعليم تترجم �إلى
�سلوك يمكن مالحظته وقيا�سه»(((.
وتتجلى �أه��م��ي��ة الأه�����داف التعليمية في
اخت�صار الوقت ،وتجنب الع�شوائية واالرتجال،
وتعود بالفائدة على المعلم والمتعلم وتوجه
�أعمالهم و�إمكانياتهم ،فهي �ضرورية لكل عمل
تربوي ،وتفيدنا في تقويم التعلم والتعليم من
خ�لال الوقوف على مواطن ال�ضعف والقوة،
وت��ف��ي��د ك��ذل��ك ف��ي ت��ج��زئ��ة م��ح��ت��وى ال��م��ـ��ادة
الدرا�سية وتو�ضيحها وتدري�سها وفق خطوات
منهجية �سليمة ،كما تفيد في تحديد الخبرات
الالزمة للمتعلم ،وت�ساعده في التكيف الإيجابي
8
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مع مجتمعه في حا�ضره وم�ستقبله(((.
ويمكن �أن نُقدم في هذا المجال نماذج من
مناهج تربوية لبع�ض الأه��داف المرجوة من
تعليم اللغة العربية؛ حيث �إنها ُتق�سم عادة �إلى
�أه��داف عامة وخا�صة ،وعلى نحو ما يذهب
�إليه معروف زريق ،فالأهداف العامة من تعليم
اللغة العربية هي:
«�أ-االعتزاز باللغة العربية.
ب-ال��م�لاءم��ة بين اللغة العربية بو�صفها
م��ادة ال��در���س وم���ادة للمعرفة ،بحيث تحقق
االعتزاز بالقومية العربية ،و�أمجاد العروبة
في ما�ضيها وحا�ضرها ،و�إب��راز فكرة الوطن
المثل العليا
العربي الكبير ،وطبع التالميذ على ُ
العربية الخالدة ،ومناه�ضة اال�ستعمار ،وبيان
دور الأمة العربية في خدمة الح�ضارة بفروعها
المختلفة.
ج-تعريف التالميذ العرب بتراثهم الأدبي
وا�ضحا.
والعلمي تعري ًفا
ً
و�أم���ا الأه����داف الخا�صة م��ن تعليم اللغة
العربية فهي:
�أ-االنطالق في التعبير ال�شفهي.
ب-الكتابة ال�سريعة مع فهم الفكرة العامة
من المقروء.
ج-الكتابة في عبارات تت�ضح فيها الفكرة،
وتتما�شى مع نظام الجملة العربية.
د-الكتابة بخط وا�ضح مقروء.
هـ-الإح�سا�س بالوطن العربي الكبير عامة،
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وب��وط��ن��ه خ��ا���ص��ة بو�صفه ج����ز ًءا م��ن ال��وط��ن
العربي»(((.
ويمكن �أن ن�ضرب مثا ًال بمنهاج اللغة العربية
للطور الثاني من التعليم الأ�سا�س بالجمهورية
ال��ج��زائ��ري��ة ،ف��ق��د �أ���ش��ار �إل���ى �أن الأه����داف
والمهارات التي ي�سعى الأ�ستاذ �إلى تحقيقها
في تعليمه للغة العربية تتلخ�ص في:
«�-1أن يكون للتلميذ معرفة كافية بالقواعد
النحوية وال�صرفية الالزمة لفهم نظام اللغة،
وممار�ستها ممار�سة �صحيحة نط ًقا وكتابة.
�-2أن يكون التلميذ ُم ًلما بالتراكيب والألفاظ
الأ�سا�سية التي تغطي اهتماماته ،وحاجاته في
مجال اال�ستعمال اللغوي.
�-3أن ي��ك��ون ق�����اد ًرا ع��ل��ى ال��ت��ف��رق��ة بين
اال�ستعماالت الحقيقية واال�ستعماالت المجازية،
ومدركًا لمعانيها.
ُ
�-4أن يكون متمكنًا من ا�ستخال�ص المعارف
التي يت�ضمنها الن�ص المقروء ،وتقديم قيمتها.
�-5أن يتدرب على التحليل ،وا�ستخال�ص
النتائج والأحكام»(((.
و�أم���ا الأه����داف ال��م��رج��وة ،وال��ت��ي ينتظر
تحقيقها في نهاية ال�سنة ال�ساد�سة من التعليم
الأ�سا�س فيما يتعلق بتعليم النحو وال�صرف،
فهي:
«-1تمكين التلميذ من الإلمام بالمو�ضوعات
النحوية وال�صرفية المقررة ،وتعميق �إدراك��ه
لعنا�صر الجملة ووظائفها ،وم��ا يحدثه كل
عن�صر من �أثر في المعنى والمبنى.

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

على مدى تقدم العملية التعليمية ،والتح�صيل
الدرا�سي ،فالتقويم هو العملية التي نتمكن
بو�ساطتها م��ن معرفة م��دى ن��ج��اح العملية
التربوية التعليمية ،وي�سمح لنا في مجال تعليم
اللغة العربية بمتابعة النمو اللغوي الفعلي
للمتعلم ،و�إدراك قدراته على اكت�ساب الملكة
اللغوية ،وقد ا�شتق التقويم لغة من جذر(ق ،و،
م) ،فقد« جاء في ل�سان العرب :قوم الأمر� ،أزال
عوجه ،و�أقامه ،وقوام الأمر نظامه ،وعماده،
وق��وم ال�سلعة ق��دره��ا ،والقيمة ،ثمن ال�شيء
بالتقويم ،والتقويم اال�ستقامة واالعتدال ،وفي
المعجم الو�سيط قوم العود ،عدله و�أزال عوجه،
وتقوم ال�شيء تعدل وا�ستوى.

-2ع � ُّد القواعد و�سيلـة للفهم ال�صحيـح،
و�أداة ت�ساعد التلميذ على �صحة ال�ضبط،
و�سالمة النطق ،و�آل���ة تك�سبه ع���ادات لغوية
�سليمة.
-3ت��زوي��ده بتراكيب ،و�صيغ لغوية تنمي
قدراته على التعبير الجيد.
-4تدريبه على التفكير العلمي وا�ستنباط
الأحكام من ال�شواهد»(((.
ومن الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية:
-1رف��ع م�ستوى الأداء اللغوي ب�شكل عام
فيما يت�صل بالألفاظ والمجاالت الخا�صة.

مقـــاالت

-2تر�سيخ الأنماط الخا�صة بمجال محدد
مثل :الأ�شكال اللغوية التعليم �أو القانون �أو
التجارة �أو الزراعة �أو غير ذلك.

ولقد تعددت تعريفات التقويم من طرف
الباحثين ،و�إذا عدنا �إلى بع�ض ما ذكره علماء
الل�سان ،ف�إن بلومفيلد يذكر �أن التقويم مجموعة
منظمة من العمليات التي تبين فيما �إذا جرت
بالفعل تغيرات على مجموعة المتعلمين مع
تحديد المقدار ،ودرجة ذلك التغير .ويعرفه
جون ماري ديك اتل ب�أنه فح�ص ،ومعاينة درجة
التوافق بين مجموعة �إعالمية من المعايير
للأهداف المحددة من �أجل اتخاذ قرار.

-3تكوين المعلمين والأ�ساتذة تكوينًا لغو ًيا
خا�صا يمكنهم من النجاح ،والإب��داع في �أداء
ً
مهامهم التربوية والتعليمية ،وذل��ك خا�ص
بالمدار�س العليا للأ�ساتذة.
�-4إعداد الطلبة ،وتمكينهم من الإفادة من
التراث والم�ؤلفات ال�صرفية العربية القديمة
والحديثة.

ويقف على ه��ذه المعاني بع�ض الباحثين
العرب لتحديد مفهوم التقويم؛ حيث يذكر
���س��رح��ان ال��دم��ردا���ش ف��ي ك��ت��اب��ه «ال��م��ن��اه��ج
المعا�صرة» �أن��ه تحديد م��دى م��ا بلغناه من
نجاح في تحقيق الأه��داف التي ن�سعى �إليها
بحيث يكون عونًا للنا�س في تحديد الم�شكالت
وت�شخي�ص الأو�ضاع ومعرفة العقبات والمعوقات

أي�ضا�-إلى الأهداف-تقوية
ويمكن �أن ن�ضيف � ً
الملكة ال�صرفية وت�صحيح االنحرافات»(.((1
-2التقويم و�أهميته في تعليم اللغة
العربية:

�إن التعليم بحاجة م�ستمرة لتقديم ر�ؤي��ة
تقويمية ت�سمح بتجلية النقائ�ص ،وتعرفنا
10

�آفاق الثقافة والتراث

بق�صد تح�سين العملية ،ورفع م�ستواها ،وتحقيق
�أهدافها.ومن خالل هذه التعريفات وغيرها
من المفاهيم الأخ���رى يت�ضح لنا �أن مفهوم
التقويم يق�صد به �إ�صدار �أحكام معيارية عن
�شخ�ص �أو مجموعة من الأ�شخا�ص لغر�ض من
الأغرا�ض على قيمة �أعمال �أو �أفكار �أو طرائق
�أو و�سائل ومواد»(.((1
ويقترب التقويم مع مفهوم التقييم من حيث
�إن التقييم يهتم ب�إدراك المظهر العام للمتعلم،
ويركز على مدى تحقيق الأه��داف المرجوة،
ويت�ساءل ع��ن م��دى ا�ستيعابه لها ،والتقويم
يختلف عنه من حيث �إنه يعمد �إلى التحليل،
و�إيجاد حلول لأ�سباب التراجع �أو ال�ضعف ،كما
ي�سعى �إلى تف�سير �أ�سباب النجاح والقوة.
أمرا �ضرور ًيا في تعليمية اللغة
ويعد التقويم � ً
العربية ،كونه:
«-1ي�صنف المتعلمين بح�سب طاقاتهم
العقلية ،ويميز بين قدراتهم الفردية ،وي�ستغل
ه���ذه المعطيات لأج���ل تكييفهم م��ع البيئة
االجتماعية ،ويحدد م�ستويات الفهم وحدوده.
 -2يزيد من الن�شاط والجهد المبذول� ،أي
الزيادة في الن�شاط العام للمتعلم ،والم�ستوى
التعليمي ،م��ا دام ال��ه��دف ه��و تغيير �سلوك
المتعلم.
-3ي��ع��ن��ى بمتابعة ال��ن��م��و ال��ل��غ��وي الفعلي
للمتعلم؛ لذلك كان البد من ا�ستخدامه �أثناء
العملية التعليمية ،ال في �أعقاب نهاية الف�صول
الدرا�سية الثالثة فح�سب.
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-4ي��م��ك��ن المتعلم م��ن اك��ت�����س��اب الل�سان
العربي ،والذوق الجمالي الجماعي ،ومجانبة
اللحن والف�ساد»(.((1
�-3إ���ش��ك��ال��ي��ات تعليم النحو ال��ع��رب��ي بين
الإن�صاف والتجني:
�إن �أغلب الدرا�سات التي ناق�شت ق�ضايا
تعليم اللغة العربية ركزت على م�س�ألة القواعد
ال��ن��ح��وي��ة ،وط��رائ��ق تدري�سها؛ حيث عرفت
ج��د ًال وا�س ًعا من قبل الباحثين والدار�سين
والمهتمين ،وذلك في �إطار �سعيهم �إلى تحديد
منهج وا�ضح في تدري�س النحو العربي ،ولعل
كثرة االختالف والجدل تعود بالدرجة الأولى
�إلى كثرة التف�صيالت في الق�ضايا النحوية،
والأح��ك��ام ،وتعني القواعد النحوية القوانين
والمقايي�س التي ُبنيت على �أ�سا�سها اللغة،
فهي تمثل ال��ن��ظ��ام ال���ذي ت��ق��وم عليه اللغة،
وبنيتها ،وال ري��ب ف��ي �أن ت��دري�����س القواعد
النحوية«يتطلب اكت�ساب المعلم زا ًدا معرف ًيا
في علوم النحو وال�صرف ،وعلم المعاني ،كما
يتطلب من المعلم نف�سه توظيف هذه القواعد
في لغته ،وات�صاله بالتالميذ ،ويتطلب منه
أي�ضا اختيار الطريقة المنا�سبة التي تقدم
� ً
بها القاعدة بو�صفها �إ�ضاءة يمار�س بف�ضلها
التالميذ بناء التراكيب ،وا�ستعمال ال�صيغ،
والحر�ص على الإكثار من الممار�سة وتكرارها
بهدف التثبيت والتر�سيخ.وال يتحقق ذلك �إال
با�ستعمال الو�سيلة المنا�سبة كالأمثلة والكتاب
وال�سبورة والتمارين المتدرجة والمتنوعة
والأجهزة ال�سمعية والب�صرية في حال توفرها

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

مفيدا
ا�ستيعابها وتمثلها.ولن يكون التي�سير
ً
ما لم ي�سبقه �إ�صالح �شامل لمنهج هذا البحث
وفروعا ،ولن يتم هذا �إال
ومو�ضوعاته �أ�صو ًال
ً
بتحديد الدر�س النحوي وتنقيته مما علق به من
�شوائب جرها عليه المنهج الفل�سفي.

والر�سوم وغيرها.
�إن على المعلم والمتمكن من قواعد علوم
اللغة:
�أن يميز بين درا�سة اللغة لذاتها ،والتعمقفيها ق�صد التخ�ص�ص ف��ي علومها ،وبين
ال��درا���س��ة العلمية للغة م��ن �أج��ل ا�ستعمالها
في الحياة اليومية؛ �إذ الغر�ض الأ�سمى من
تدري�س القواعد هو تمكين المتعلم من التعبير
ال�سليم الوا�ضح وفق هذه القواعد في الحاالت
الخطابية.

ول���ذا ينبغي �إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي الطريقة
والأ�سلوب والمنهج والتفكير ،وذلك بالتركيز
على الفهم العميق لبنية لغتنا العربية ،ولمعنى
الجملة و�صياغتها وتركيبها.وهذا يعني �أن
تكون قواعد اللغة مرتبطة ب�أهداف وغايات
محددة»(.((1

�أال يكتفي بتحفيظ القواعد تحفيظً ا جافًا،و�أن يعمل على تنمية قدرات التالميذ التعبيرية
والتبليغية ،وذلك بتكثيف التدريبات العملية.

مقـــاالت

ون��ع��ر���ض ف��ي ه��ذه الق�ضية ر�ؤي���ة ك��ل من
الباحث عبد العليم �إبراهيم ،عميد تفتي�ش اللغة
العربية بوزارة التربية ،والتعليم بم�صر �ساب ًقا،
والباحث معروف زُريق ،وهو باحث تربوي في
دور المعلمين ب�سورية ،وكذلك �شغل من�صب
�أ�ستاذ بكلية التربية في الريا�ض  ،يقول الباحث
عبد العليم �إبراهيم في ه��ذا المجال«:وقد
�أخط�أ كثير من المعلمين حين غالوا بالقواعد،
واهتموا بجمع �شواردها ،والإلمام بتفا�صيلها،
والإثقال بهذا كله على التالميذ ،ظنًا منهم �أن
في ذلك تمكينًا للتالميذ من لغتهم ،و اقدا ًرا
لهم على �إج��ادة التعبير والبيان ،ويرى بع�ض
المربين �إمكان اال�ستغناء عن تدري�س القواعد
في ح�ص�ص م�ستقلة ،واالكتفاء بكثرة التدريب
على الأ���س��ال��ي��ب ال�صحيحة ق���راءة وكتابة،
والعناية ب�أ�سلوب الكالم في التدري�س ،فيكون
للمحاكاة �أثر في تقويم الأل�سنة؛ لأن تخ�صي�ص
بع�ض الح�ص�ص لتدري�س القواعد �ضرب من

�أن ُي��دع��م تدري�س النحو بتدري�س علمالمعاني ال كقواعد ُتحفظ ،بل ك�أ�ساليب يدرب
على ا�ستعمالها التالميذ ،فيدربون على ربط
هذه القواعد بما ت�ؤديه من معان و�أغرا�ض»(.((1
والقواعد لي�ست غاية مق�صودة في ذاتها،
بل �إنها و�سيلة ل�ضبط الكالم ،و�صحة النطق،
والكتابة ،ومن ثم فال داعي �إلى المغاالة فيها؛
ذلك �أن النحو العربي ال يت�شكل من مجموعة
من القواعد الجامدة �أو القوالب ال�ساكنة التي
ال تقبل التغيير ،و�إن��م��ا ه��و يت�سم بالمرونة«
كمرونة ه��ذه اللغة وطواعيتها على المواكبة
والتطور.وال يمكن للنحو العربي �أن يبلغ غايته
مي�سرا ،والتي�سير لي�س حذفًا لل�شروح
�إال �إذا كان
ً
والتعليقات ،وال اخت�صا ًرا ،ولكنه عر�ض بمنهج
جديد لمو�ضوعات النحو ،يي�سر للنا�شئين
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العبث ،وفيه تبديد للجهود ب��دون ثمرة تعود
على التلميذ»(.((1
وق���د �أدرج م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ح��ج��ج ال��ت��ي
ي�سوقها �أ�صحاب ه��ذا االت��ج��اه من بينها �أن
اللغة العربية قد ن�ش�أت قبل ن�ش�أة القواعد،
وعا�شت �أزمنة طويلة �سليمة غنية ،وكان �أعراب
البادية على الرغم من �أنهم ال يعرفون للغتهم
�أ�صو ًال وقواعد ،هم المرجع الذي بف�ضله و�ضع
العلماء القواعد ،وكذلك فالطفل يلج�أ �إلى
المحاكاة في المراحل الأول��ى التي يبد�أ فيها
النطق ب�ألفاظ اللغة ،وم��ن ثم يمكن تعليمه
كيف يراعي قواعد اللغة ،دون تدري�س تلك
القواعد في �سن مبكرة ،كما يرى �أ�صحاب هذا
التوجه �أن القواعد �صعبة وجافة ،وهي ت�صيب
التالميذ بال�س�أم ،و ُتنفرهم ،وهي �أمور معنوية
تجريدية ،ونوع من التحليل الفل�سفي المنطقي،
وقد ثبت �أنها قليلة الجدوى في توجيه التالميذ
�سليما؛ ولذلك ف�إننا نرى الكثير منهم
توجي ًها ً
يحفظون القواعد ،ولكن �أ�ساليبهم ركيكة،
و�أحيانًا ُيخطئون في الكتابة �أخطا ًء فاح�شة،
وكذلك فتدري�س القواعد بو�صفها غاية قد
ُيخطئ التالميذ ،ويجعلهم يعتقدون ب�أنها غاية
في ذاتها ،و يهملون جانبها التطبيقي ،وغايتها
العملي(.((1
وهذا ما يذهب �إليه الباحث معروف زُريق
في حديثه عن القواعد النحوية ،حيث يقول:
«�-1إن القواعد و�سيلة ال غاية ،ومن الخط�أ
درا�ستها على �أنها غاية مق�صودة لذاتها كما
كان متب ًعا �إلى عهد قريب� .إن القواعد و�سيلة
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ال�ستقامة الكتابة والنطق ،و�صحة العبارة،
وي�����س��ت��ه��دف تعليم ال��ق��واع��د ف��ي ال��م��در���س��ة
االبتدائية بالدرجة الأول���ى الفوائد العملية
التطبيقية قبل الفوائد المنطقية النظرية.
-2يجب �أن ُتدر�س القواعد في ظل اللغة،
�أي ُتختار �أمثلتها ،وتمريناتها من الن�صو�ص
والعبارات الجيدة ذات المعاني الثقافية؛ ولذا
يجب البعد عن الأمثلة الكال�سيكية المبتذلة
عمرا).
مثل (�ضرب زيد ً
�-3أن يكتفي المعلم من القواعد بما ي�صون
التلميذ عن الأخطاء في كالمه وكتابته ،مع
عدم الت�أكيد على التعريفات والأمور المجردة؛
�إذ �إن القدرة على تطبيق القاعدة في مواقف
لغوية واقعية يتعر�ض لها التلميذ خير من
مجرد ا�ستظهار القاعدة فقط.
-4يجب االكتفاء ب�أي�سر الوجوه فيما يحتمل
�أكثر من وجه للإعراب ،وقد قيل�( :إذا ا�ستوى
التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير �أولى).
-5ال لزوم للإعراب المحلي لأنه ال ُيقدم و ال
ي�ؤخر في فهم الجملة ،وقراءتها قراءة �صحيحة
بالن�سبة لتالميذ المدر�سة االبتدائية»(.((1
كما ي�شير معروف زُري��ق �إل��ى �أن القاعدة
مقيا�سا ثاب ًتا للتلميذ ،وذلك
ال بد �أن ُتعطى
ً
باالبتعاد عن الحاالت ال�شاذة والنادرة؛ لأنها
ُت�سهم في ت�شوي�ش ذه��ن التلميذ ،وال ُتعطيه
�صحيحا ثاب ًتا يكون مرج ًعا له ،ويذكر
مقيا�سا
ً
ً
مجموعة من الموا�ضيع التي ال يرى قيمة من
تدري�سها في المرحلة االبتدائية ،ومن ثم فمن
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الأح�سن �إهمالها مثل:

وابتعادها عن �أ�سلوب التدرج في عر�ض �أبواب
النحو؛ �إذ �إنها ال تراعي-غال ًبا-الم�ستويات
العقلية الإدراكية ،بل �إن بع�ض الم�سائل النحوية
مكررة معادة.

«�-1أن��واع الفعل المعتل كالمثال والأج��وف
واللفيف المقرون واللفيف المفروق ،ونكتفي
من �أنواع الفعل المعتل بالفعل المعتل الناق�ص،
وهو ما اعتلت المه؛ �إذ ال يترتب على معرفة
التلميذ للأنواع المتقدمة �أية فائدة في قراءته
�أو كتابته.

ميل الدر�س النحوي عن الغايات المتوخاة،م���ن خ�ل�ال ت��ط��وي��ق��ه و���س��ط دوائ�����ر المنطق
والفل�سفة ،مما زكى جفوفه ،وجعل منه مادة
م�ستغلقة.

-2ب��ح��ث مطابقة الفعل م��ع ال��ف��اع��ل؛ لأن
ذلك �إنما ي�أتي بالتمرين والقراءات المتعددة،
وب�شكل غير مبا�شر.

ات�����س��اع �أب����واب النحو وك��ث��رة موا�ضيعهوت�شابك قواعده ،واختالف المدار�س النحوية،
ومن ثم تعدد �أوجه الإعراب و�صوره.

مقـــاالت

-3بحث العالمات التي ُيعرف بها الفعل،
فعالمة الم�ضارع دخول(لم)عليه ،وعالمة
الما�ضي دخول(التاء) عليه� ،سواء �أكانت التاء
هي تاء الفاعل� ،أم تاء الت�أنيث ال�ساكنة ،وعالمة
الأمر �صحة دخول(�إحدى نوني التوكيد)عليه.
وت��دري�����س ه��ذه ال��ع�لام��ات ال قيمة ل��ه ،ويجب
�أن تكون معرفة التلميذ لنوع الفعل ه��ل هو
ٍ
ما�ض� ،أم م�ضارع� ،أم �أمر� ،إنما هو تابع لفهمه
للمعنى»(.((1

ك��ث��رة م�صادر النحو وم��راج��ع��ه وتعقيدمنهجها و�أ���س��ل��وب��ه��ا ،وغ��م��و���ض ���ش��واه��ده��ا
واعتمادها المتون والحوا�شي �أ�سلو ًبا ومنطل ًقا
وغاية.
غ��ل��ب��ة ال��ج��ان��ب ال��ن��ظ��ري ع��ل��ى ال��ج��ان��بالتطبيقي العملي ف��ي تدري�س م��ادة النحو-
عموما-ب�سبب ال��خ��ل��ط ب��ي��ن ال��واق��ع اللغوي
ً
والمنطق العقلي.

ولي�س من المبالغة القول�:إن م�شكالت النحو
متعددة ومت�شعبة ومعقدة ،فبع�ضها يت�صل
بالمنهج والم�صدر اللغوي ،وبع�ضها يتعلق
بالمعلم والمتعلم ،وهناك ما يرتبط بجملة
من الظروف المت�صلة بالواقع وبالمحيط،
ولعل الكثير من العوائق التي تت�صل بتعليم
النحو العربي تعود-وفق ما يراه الدكتور نا�صر
لوحي�شي�-إلى:

�ضعف همم المتعلمين وان�صرافهم عنمادة اللغة والأدب-بعامة-وغياب الرغبة في
تعلّم النحو ،وقلة ر�صيدهم اللغوي.
قلة الكفاءة(الكفايات)في مادة النحو،و�ضعف �إعداد المعلمين واختالف طرائقهم في
التدري�س ،واتخاذهم االمتحانات غاية ال و�سيلة،
وهذا الذي غذى نفور المتعلمين و�صدوفهم،
ونمى زهدهم .وقد عنى ذلك:محمد �صالح
الدين مجاور حين �أرجع م�شكالت النحو �إلى

«�-ضعف المناهج التعليمية وا�ضطرابها،
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الم�صدر العلمي الذي يك�شف افتقار المعلم �إلى
المعلومات الكافية الدقيقة عن اللغة وطبيعتها
ووظ��ي��ف��ت��ه��ا� ،أي:اف���ت���ق���اره �إل���ى جملة ط��رائ��ق
التدري�س �أو لنقل( :القدرة المهنية).و�أما ما
تعلق بالواقع والمحيط في�صعب حده وح�صره؛
حيث حلت العامية محل الف�صحى في مختلف
المواقع والمواطن ،والفظيع مزاحمة اللغات
الأجنبية اللغة العربية.
غ���ي���اب ال��و���س��ائ��ل ال��م��ع��ي��ن��ة ال��م��و���ض��ح��ة(ال�سمعية والب�صرية وغيرها) مما ي�سهل
اال�ستيعاب ويي�سره.
ويجب �أن يقال�:إن تراثنا اللغوي ،النحوي
وال�صرفي-على الرغم من ه��ذه الم�شكالت
المعوقات-تراث خطير وجب ت�أ�صيله وتقعيده
و�صونه ،وذلك بتبيان خ�صائ�ص بنية العربية
ب�شكل علمي ،بتقديم نظرة جديدة في درا�سة
ال��ل�����س��ان ال��ع��رب��ي تعيد رب���ط ال��ل��غ��ة العربية
الف�صحى بالواقع والحياة.
ولعل ال��دع��وة �إل��ى اال�ستغناء ع��ن النحو،
و�إحالل العامية محل الف�صحى-وهي دعوة غير
فادحا والحمل
بريئة-هي التي جعلت العبء
ً
ثقي ً
ال على النحاة واللغويين المحدثين ،ومن
ثم �صار تي�سير النحو �ضرورة ملحاحة.
فعبا�س ح�سن ف��ي تقديمه لكتاب(النحو
ال��واف��ي)ي��رى �أن تجمع م��ادة النحو وك��ل ما
يتعلق بها من الت�صريف في كتاب واحد ،حتى
و�إن تعددت �أجزا�ؤه يجمع ما تفرق في �أمهات
الكتب ،و يغنينا عن الرجوع �إليها ،يراعى في
ذلك و�ضوح التعبير والنقل وداللتهما ،بتوخي
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اللغة الي�سيرة الم�أنو�سة التي ال تعقيد فيها و ال
غمو�ض و ال ح�شو وال ف�ضول و ال مناق�شة �أمر،
�أو لفظ وال و�ضع اعترا�ض ،وال الحر�ص على
�أ�ساليب القدامى وتعبيراتهم »(.((1
و من بين الأ�سئلة التي ُتطرح في ميدان
تعليم النحو ،واللغة العربية ب�صورة عامة:
ك��ي��ف نعلم ال��ن��ح��و؟ح��ي��ث ي��ت��م ال��ت�����س��ا�ؤل في
هذا المجال هل يتم االعتماد على الطرائق
والمناهج العربية القديمة؟�أم يتم التركيز على
منهجيات ،وطرائق التحليل الل�سانية الحديثة،
والتي ُوجهت لها جملة من االن��ت��ق��ادات كون
مفاهيمها قد ال تن�سجم في الكثير من الأحيان
مع خ�صائ�ص لغتنا العربية؟كما يت�ساءل �أحد
الباحثين في هذا الميدان ،هل نعلم ال�صرف
ُم�ستق ً
ال في ح�ص�ص منف�صلة� ،أم نعلمه مع
النحو؟
يقترح الدكتور �أحمد �شامية �أن يتم تعليم
ال�صرف مع النحو ،وذلك في �إطار علوم العربية
ب�شكل ع��ام ،ويتم و�ضع المناهج والبرامج
وف ًقا لهذا الطرح ،وي�شير �إل��ى �أن هذا الأمر
لي�س فيه تناق�ض بحيث �إنه يتم االنطالق من
المبتغى ،من خالل �إمكانية
الواقع للو�صول �إلى ُ
التطرق �إلى الم�سائل ال�صرفية المبرمجة في
ح�ص�ص التطبيق النحوية«وربما تكون الطريقة
الناجعة في تعليم ال�صرف طريقة االعتماد
على المحاكاة من خالل الممار�سة والمواقف
اللغوية الحية لتكوين الملكة ال�صرفية ،وهي
غال ًبا ملكة را�سخة �أكثر من الملكة النحوية،
وقد تبين من بع�ض االختبارات التي �أجريت
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وي�شير الباحث نا�صر لوحي�شي �إلى �ضرورة
ربط الم�صطلحات النحوية و التعاريف بالمعاني
وال�����دالالت ،فكثير م��ن��ا ي���ردد:ن���ون ال��وق��اي��ة،
وهو ال يعلم معنى ذلك ،كما يجب �أن ُتدر�س
الم�صطلحات النحوية والت�صريفية بطريقة
متكاملة ،من خالل ترتيب الأب��واب والم�سائل
وفق منهجية منطقية مدرو�سة ،تراعي قدرات
المتعلمين وم�ستوياتهم ،كما يمكن اال�ستغناء
عن بع�ض الم�صطلحات والفروع التي ال �أثر لها
في تقويم الل�سان �أو القلم ،ويقترح كذلك:

مقـــاالت

على مجموعات من طالب المرحلة الثانوية
�أن الطلبة يعرفون ال�صيغ ب�أنواعها من خالل
الممار�سة اللغوية ،ولكنهم ال يعرفون التحويالت
وال��ق��واع��د ،وي��ن��ف��رون ج� ً��دا م��ن التحليالت
والتعليالت ال�صرفية وي�ستثقلونها ،ولعله من
المفيد �أن ُيدر�س �أ�ستاذ النحو النحو وال�صرف
م ًعا� ،إن لم ُيهمل الأبحاث ال�صرفية .و�إذا تعذر
في الوقت الراهن تكوين �أ�ستاذ واحد لتدري�س
مواد العربية مجتمعة ،فعلى الأقل ينبغي �أن يتم
التن�سيق بين �أ�ساتذة هذه المواد ،ولتظل مادة
ال�صرف مرتبطة بالنحو ،فتدر�س الم�سائل
ال�صرفية في ح�ص�ص النحو ،وبخا�صة من
خ�لال الن�صو�ص التطبيقية فيختار الن�ص
التطبيقي النحوي-مثالً-م�شتم ً
ال على عدد
من الأ�سئلة حول التذكير والت�أنيث ،وفق �أو�ضاع
يحددها الأ�ستاذ م�سب ًقا ،وليكن ذلك الن�ص
ح��ول مو�ضوع نحوي مثل (الفعل والفاعل)،
عد»(.((2
الم ّ
وهكذا ح�سب المخطط ُ

« -انتقاء ال�شواهد والأمثلة التي تك�شف عن
الغام�ض ،و ُتجلي القاعدة ،فخليق بالباحثين
والمعلمين اخ��ت��ي��ار ال�����ش��واه��د ال��ت��ي تت�صل
بالمحيط ،وتخدم الواقع المعي�ش .ويا حبذا
لو ُي�ضفي المعلم على در�س النحو ج ًوا ُيريح
المتعلم ويحفزه �إلى اال�ستزادة وي�شوقه ،ك�أن
ي�سوق حكمة �أو مث ً
ال �أو بي ًتا �أو طُ رفة تبعث
الروح وال�سرور.
االب��ت��ع��اد ع��ن اخ��ت�لاف النحاة و�آرائ��ه��مالمت�شعبة في الم�س�ألة ال��واح��دة ،وع��ن العلل
التي ال تجدي نف ًعا ،وذلك باالحتكام �إلى اللغة
الجامعة ال المفرقة.

كما يقترح �أن يقت�صر البرنامج التعليمي
لل�صرف على«:المفاهيم والم�صطلحات ،والميزان
ال�صرفي ،والتذكير والت�أنيث ،والمفرد والمثنى
والجمع ،والم�صدر والم�شتقات ،و�إ�سناد الأفعال
�إلى ال�ضمائر ،بالإ�ضافة �إلى �إدراج بع�ض قرارات
المجامع اللغوية الخا�صة بالم�سائل ال�صرفية في
ال�شعب والأق�سام ذات االخت�صا�ص(اللغة والأدب
ال�ع��رب��ي) ،و�أم ��ا ال�شعب الأخ ��رى فيتم االكتفاء
بالتركيز على بع�ض الم�سائل ال�صرفية التي ندرك
من خالل االختبارات ،وح�ص�ص اللغة �أن الطلبة
(((2
بحاجة �إليها»

تغليب ال��ج��ان��ب التطبيقي العملي علىال��ج��ان��ب ال��ن��ظ��ري ،وتو�سيع ح�ص�ص النحو
واللغة.
اع��ت��م��اد الأ���س��ل��وب الطبيعي ف��ي تدري�سقواعد النحو العربي ،بالرجوع �إلى الن�صو�ص
الم�شرقة ،وربط النحو ب�أ�ساليب اللغة العربية
البالغية؛ حيث �إن��ه ال يخفى ارت��ب��اط النحو
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بالبالغة في در�س اال�ستفهام مثالً.
اال�ستعانة بالو�سائل الحديثة المو�ضحة،ك��الأج��ه��زة ال�سمعية ال��ب�����ص��ري��ة والأج���ه���زة
العاك�سة ،ال�سيما في �إي�ضاح فروع الت�صريف
و�أق�سامه.ونحن نهيب بو�سائل الإعالم المرئية
والم�سموعة والمكتوبة� ،أن ت�ضطلع بمهمتها،
فتقدم النحو العربي ف��ي ح�ص�ص وب��رام��ج
ودرو���س م�شوقة ،كي تعيد الثقة �إلى النفو�س؛
كثيرا منا ال يكاد ي�سمع كلمة النحو �إال
ذلك �أن ً
(((2
�أح�س بالثقل والنفور وال�ضجر»
وبالن�سبة لطريقة تدري�س القواعد النحوية
لل�صغار يقترح الباحث معروف زريق �أن يتم
الإكثار من التدريب على ا�ستعمال الأ�ساليب
ال�صحيحة ،وي�ؤكد على �أن ي�صل الطفل �إلى
القاعدة بنف�سه في �سبيل التخل�ص من الم�شكلة
التي ي�شعر بها ،وبعد ا�ستنباط القاعدة يجب
التطبيق عليها �شفو ًيا وكتاب ًيا ،وي�شير �إلى �أن
الطريقة الناجحة ه��ي ات��ب��اع اال�ستقراء في
التو�صل �إل��ى القاعدة ،ثم اتباع القيا�س في
التطبيق؛ ذلك �أن الطريقة اال�ستقرائية تجعل
التلميذ ي�شعر بلذة االكت�شاف ل�شيء له قيمته،
ويدفعه لالجتهاد والنجاح ،فعلى المعلم �أن
ال يتعجل في الو�صول �إل��ى القاعدة العامة،
حتى ال يحرم التالميذ من ل��ذة اال�ستنباط،
وقيمته  ،كما يذكر �أن �أحدث اتجاه في تدري�س
القواعد هو التقليل من العر�ض ،والإكثار من
التطبيق� ،أي (القليل من القواعد والكثير من
التمارين)( ،((2ويقترح �أن تكون �أمثلة القواعد
م�شتقة من خبرة التلميذ ،ومتعلقة بحياته،
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وقريبة مما يقر�ؤه في ال�صحف والمجالت ،و�أن
ت�ستثير الأمثلة المقدمة �شوقه واهتمامه ،وتكون
قريبة من الناحية الح�سية ،وتكون متالءمة مع
م�ستواه العقلي والزمني وتتوفر على جوانب
�أخالقية واجتماعية ووطنية.
 -4تعليم اللغة العربية بين ال��ر�ؤى
الفنية والعلمية:

ال ج��رم �أن الكثير م��ن المع�ضالت التي
تعرفها العملية التعليمية ،والتي تواجه المعلم
والمتعلم؛ ال ترجع �إلى المادة المقدمة ،بقدر
ما �أنها تعود �إل��ى مختلف م��راح��ل ،وعنا�صر
العملية التعليمية ،ل��ذل��ك ق��ي��ل �إن ط��رائ��ق
التدري�س هي حجر ال��زاوي��ة في تعليم اللغة
العربية ،والمعروف �أن الطريقة هي مجموعة
من الأ�ساليب التي ي�سلكها المعلم في �سياق
تقديمه لدر�سه ،ويقوم بها الأ�ستاذ بغر�ض
الو�صول �إل��ى ه��دف معين ،فالطريقة تتجلى
�أهميتها انطالقًا من ال�س�ؤال الكبير الذي ينبغي
�أن يطرحه الأ�ستاذ على نف�سه قبل ال�شروع في
العملية التعليمية التربوية ،وهو(كيف �أعلم؟)،
ومن ثم فالبد من و�ضع خطة تدري�سية محكمة،
وينبغي �أن ُيدرك �أن الطريقة البيداغوجية هي
مجموعة من التقنيات المنظمة التي يعتمدها
المعلم من �أجل تحقيق �أهداف بيداغوجية ،وال
بد من مالحظة ما ي�أتي:
الب���د �أن ي�شير المنهاج المدر�سي �إل��ىالطريقة التي يتبناها ،وذلك بغر�ض الو�صول
�إلى الأهداف المر�سومة.
-ي��ج��ب عند االخ��ت��ي��ار �أن ت��ك��ون الطريقة

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

مقـــاالت

من�سجمة مع م�ستوى التالميذ ،ومتطابقة مع
المتاحة( ،((2فينبغي �أن
الإمكانيات ،والو�سائل ُ
ُتكيف حتى تكون ُمن�سجمة مع متطلبات المتعلم،
ومع الغر�ض الذي يختلف باختالف المراحل
العمرية ،فما ُينا�سب الكبار ،ال يتفق مع قدرات
ال�صغار ،فتدري�س اللغة العربية للكبار هو بمثابة
�إ�شكال م�ستقل ،وقائم بذاته ،ويكاد ينف�صل عن
م�شكالت تدري�س اللغة العربية في المدر�سة،
وفي �شتى المراحل ،وهذا يعود بالدرجة الأولى
�إل��ى الخبرات  ،والإم��ك��ان��ات ،وال��ق��درات التي
يجلبها الكبار معهم �إل��ى ال��درو���س ،وكذلك
نظرا لثراء معارفهم بلهجاتهم المحلية �إن
ً
كانوا �أميين ،واختالف طبيعتهم عن طبيعة
ال�صغير� ،إ�ضافة �إلى برامج تعليم الكبار التي
هي في الغالب تكون مكثفة ولفترة ق�صيرة،
على نقي�ض برامج تعليم ال�صغار التي تنق�سم
�إلى مراحل وف ًقا لمنهج محدد ،وتكون متدرجة
االبتدائي والمتو�سط والثانوي(.((2

م��ن التلقين والإل���ق���اء ،وبخا�صة م��ع �صغار
التالميذ ،والطريقة الناجحة-كذلك-هي
الطريقة المرنة المنوعة ،فت�سير تارة في �صورة
مناق�شة ،وتارة في �صورة تعيينات ،وتارة في
�صورة م�شكالت ،وهكذا؛ وذلك لأن ا�ستمرار
طريقة واح��دة ،والتزامها في جميع الأح��وال
�سيحولها مع الزمن �إلى طريقة �شكلية عقيمة،
وه��ذا ُي�سبب ال�س�آمة والملل للتالميذ ،وتنوع
الطريقة واج��ب ال مندوحة عنه في الف�صل
الواحد؛ وفي المادة الواحدة ،بل في المو�ضوع
الواحد؛ ذلك لأن التعلم ال يتم بطريقة واحدة،
فالفرد يتعلم عن طريق اال�ستماع ،وعن طريق
ال��ر�ؤي��ة ،وع��ن طريق التحدث �أو ال��ق��راءة �أو
ال�صور �أو نحو ذل��ك؛ ول��ه��ذا ينبغي �أن تتيح
طريقة التدري�س الفر�ص لالنتفاع بكل هذه
الو�سائل وغيرها»( .((2كما �أنها عملية فنية،
تتعدد وجهات النظر في النظر �إليها؛ ولذلك
ظهرت مجموعة من الطرائق المختلفة ،ا�شتهر
الكثير منها ،م��ن بينها:طريقة الم�شروع،
وطريقة هاربارت ،وطريقة الوحدات ،وغيرها.

ويتفق الجميع على �أن الطريقة الناجحة
هي التي ت�ؤدي«�إلى الغاية المق�صودة في �أقل
وق��ت ،وب�أي�سر جهد يبذله المعلم والمتعلم،
وهي التي تثير اهتمام التالميذ-فيما يتعلق
بتعليم اللغة العربية لل�صغار ،-وتحفزهم على
العمل الإيجابي ،والن�شاط الذاتي ،والم�شاركة
الفعالة ف��ي ال��در���س ،وه��ي التي ت�شجع على
التفكير الحر ،والحكم الم�ستقل كما ُيطلب
مث ً
ال في درو�س التعبير والتذوق الأدب��ي ،ومن
مقومات الطريقة الناجحة ت�شجيع التالميذ
على العمل الجماعي التعاوني ،وتت�سم بالتقليل

والحق �أن من يتابع تاريخ التفكير التربوي
يجده عبارة عن «محاوالت مت�صلة في �سبيل
الو�صول �إلى الطريقة ال�صالحة ،ولعل مرجع
هذا الن�شاط �إل��ى �أن الطريقة ركن من �أهم
�أرك���ان التدري�س ،ف����إذا ت�صورنا �أن العملية
ومدر�سا
مدر�سا يلقي الدر�س،
التعليمية تتطلب
ً
ً
يتلقى ال��در���س ،وم��ادة يعالجها المدر�س مع
التلميذ ،ف�إن هناك ركنًا راب ًعا له �أهميته ،وهو
الطريقة التي ي�سلكها المدر�س في عالج هذا
18
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الدر�س ،ونجاح التعليم يرتبط�-إلى حد كبير-
بنجاح الطريقة ،وت�ستطيع الطريقة ال�سديدة
كثيرا م��ن ف�ساد المنهج ،و�ضعف
�أن تعالج ً
التلميذ ،و�صعوبة الكتاب المدر�سي ،وغير ذلك
من م�شكالت التعليم ،و�إذا ك��ان المدر�سون
يتفاوتون بمادتهم و�شخ�صياتهم ،ف�إن التفاوت
بينهم م��ن حيث الطريقة �أب��ع��د �أث� ً��را و�أج��ل
خطرا»(.((2
ً
�إن ال�سعي �إلى النهو�ض بتعليم اللغة العربية،
وترقيتها ال يمكن �أن يتحقق �إال م��ن خالل
و�ضع خطط تدري�سية منظمة ،وتحقيق و�سائل
ومناهج كفيلة بن�شرها وترقيتها ،ول�ضمان
اكت�ساب لغوي �سليم للطفل ينبغي تي�سير قواعد
اللغة العربية ،والتركيز على القر�آن الكريم،
وال�سنة النبوية ال�شريفة ،وذلك من خالل �إكثار
تف�سيرا
ت�سجيالت القر�آن الكريم ،وتف�سيره
ً
ُم ً
ب�سطا ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة لل�سنة النبوية
ال�شريفة  ،بحيث يتم التركيز على الأحاديث
النبوية التي تت�سم ب�سهولة معانيها ،وتكون
مقا�صدها مفهومة مع اتباعها ب�شرح مب�سط،
�إ�ضافة �إل��ى ب��ذل المزيد من الجهود بهدف
�إع��داد مدر�سي اللغة العربية ،وتطوير الكتب
المدر�سية ،وتقويم �أ�ساليب تعليم اللغة العربية
�سليما.
تقويما ً
ً
وقد جرت العادة في تدري�س القواعد اللغوية
على تق�سيمها �إلى ق�سمين :الطرائق التقليدية،
والطرائق الحديثة ،ومن �أهم الطرائق التقليدية
الطريقة الإلقائية ،والطريقة اال�ستجوابية
من خ�لال ال�س�ؤال وال��ج��واب ،واال�ستنباطية
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التي يتم فيها االنطالق من الجزء �إلى الكل،
وه��ي الطريقة التي اعتمدها النحاة العرب
ال ُقدامى ،حينما ينتقلون من �أحكام فرعية
من خالل الأمثلة وال�شواهد� ،إلى �أحكام عامة
و�شاملة تمثل القاعدة الرئي�سة.
ومن �أهم ما تت�سم به الطرائق الحديثة �أنها
تنظر للمتعلم على �أ�سا�س �أن��ه محور العملية
التعليمية ،وترى ب�أن �أ�سا�س التعلم هو الجهد
الذاتي للفرد ،ومن بينها طريقة الم�شكالت
ل��ج��ون دي���وي ،وط��ري��ق��ة الم�شروع ل�صاحبها
كليباتريك.
والمهم هو ما مدى ا�ستثمار هذه الطرائق
في تعليم لغتنا العربية؟
�إن الطريقة الإلقائية يمكن �أن ن�ستثمرها
من خالل تقديم ن�ص ق�ص�صي ،وذلك بغر�ض
تعويد المتلقي على اال���س��ت��م��اع ،ويمكن �أن
يكون«الن�ص موج ًها لتحقيق غاية معينة مث ً
ال
�أن ي�شتمل على قواعد معينة �سبق �أن ُدر�ست،
وبذلك يغدو الإلقاء و�سيلة للتمرين .وقد يطلق
عليه اال�ستماع االنتقائي بهدف التركيز على
عدد من القواعد �أو الم�صطلحات النحوية.
وعلى العموم ينبغي �أن يتبع ذل��ك ع��دد من
الأ�سئلة من نوعين:
�-1أ�سئلة حول الأفكار العامة لما تم الإ�صغاء
له.
�-2أ�سئلة حول �أفكار خا�صة محددة ،وردت
في الن�ص»(.((2
وبما �أننا نعي�ش في زمن العولمة والمعلوماتية،

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

والمعهد والجامعة خارج قاعات الدرا�سة.

واالنفجار التكنولوجي والتقني ،ف ��إن �أغلب
الدار�سين ين�صحون با�ستثمار الو�سائل التقنية
الحديثة بغر�ض االرتقاء بتعليم اللغة العربية
وتعلمها ،وتح�سين ط��رائ��ق تدري�سها لحمل
النا�س على االهتمام بها ،فقد �أُنتجت الكثير
من برامج الحا�سوب التعليمية ،والتي تعود
بالفائدة على تعلم اللغة الأم ،كما يمكن �أن
ُت�سهم في تطوير ،وتنمية اللغة لدى الطالب،
و ُتقدم ت�سهيالت تعين على �سرعة الت�أليف،
حيث يمكن تزويد الحا�سوب ببرامج الكت�شاف
الأخطاء المطبعية والإمالئية ،وقد تكون هناك
ت�صحيحا فور ًيا.
برامج لت�صحيح الأخطاء
ً

-5اللغة العامية(الدارجة)وهي لغة الحي،
القرية ،المدينة.
وحتى ال يح�س الطفل بالقطيعة بين مختلف
الم�ستويات اللغوية ال بد على المربي �أن يبد�أ
في ا�ستعمال الم�ستوى القريب من الطفل ،وال
يتمثل دور الم�ستويات اللغوية في التقلي�ص من
�أهمية لغة الطفل �أو تعوي�ضها ب�أخرى ،بل يتمثل
في:
االعتراف بثراء لغة الطفل وتعقيدها.ع� ُّد الم�ستوى اللغوي قاعدة تقوم عليهاالمعارف المدر�سية.

مقـــاالت

وي��رى الكثير من الدار�سين �أن للحا�سوب
قدرة كبيرة على تنمية اللغة عند الطفل ،ويمكن
�أن يقدم خدمة كبيرة للغة العربية الف�صيحة،
ومن الم�سلم به �أن تعليم اللغة للأطفال ال بد
�أن يتم وفق نماذج لغوية مرنة ،ومنظمة على
�أ�سا�س التدرج اللغوي حيث يتم االنطالق من
الأكثر معيارية �إلى الأقل معيارية ،فيكون لدينا:

ت��ف��ادي تعليم الطفل القامو�س والبنىالتركيبية ب��ال��م��ح��اك��اة وال��ت��ك��رار ف��ق��ط ،بل
يتعلق الأم��ر بتعليمه اللغة من خالل �إنجاز
متعدد الأب��ع��اد لمختلف الم�شاريع ،ونق�صد
بالأبعاد:البعد التحاوري ،والبعد التوا�صلي،
والبعد ال�سردي ،والو�صفي.ويمكن بلوغ كل
الأه����داف ف��ي و�ضعيات تفاعلية ي��ك��ون فيها
التعلم على �أ�سا�س احترام لغة الطفل ،ك�أن
تقوم المربية بتكييف تدري�سها مع الطاقات
اللغوية والمكت�سبات الجديدة المتجددة عنده.
وقد تو�صلت �إحدى الدرا�سات المتميزة �إلى �أن
�أكثر من ثمانين بالمائة من الأطفال يتكلمون
العامية في و�سطهم العائلي واالجتماعي ،يعني
ر�صيدا م�شتركًا هو اال�ستعمال
هذا �أن للأطفال
ً
الأق���ل معيارية ن�سبة �إل��ى العربية الحديثة.
وخال�صة الدرا�سة الدقيقة لهذه اللغة التي

«-1العربية المعيارية وهي ال�ضابط الأعلى
ومثلها لغة القر�آن الكريم.
-2ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��م��ط��ي��ة وه���ي ل��غ��ة الأدب
وال�صحافة�..إلخ.
-3العربية تحت النمطية وهي لغة التوا�صل
ال�شفوي (لغة اللقاءات الر�سمية كالتدري�س،
واالجتماعات ،والموائد الم�ستديرة).
-4ع���رب���ي���ة ال��م��ت��م��در���س��ي��ن ،وه����ي ال��ل��غ��ة
الم�ستعملة في و�ضعيات ال ر�سمية بالمدر�سة،
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اكت�سبها الطفل في �إط��ار محيطه االجتماعي
هي:
ر�صيد لغوي هام(�أ�سماء� ،أفعال ،حروف).تركيب جمل ب�سيطة ومرنة.�سقوط حركات الإعراب.االختزال والإدغام »(.((2وم��ن بين البرامج الحا�سوبية التعليمية
المتعلقة باللغة العربية نذكر:
�أ-برامج التدريب والتدري�س الخ�صو�صي:
وت���ه���دف ه���ذه ال��ب��رام��ج �إل����ى ق��ي��ام الطلبة
بتدريبات وممار�سات تمت درا�ستها م�سب ًقا،
مثل:تعلم المفردات اللغوية للغة الأم؛ حيث
ي��ق��وم ال��ح��ا���س��وب بتقديم ال�����س ��ؤال للطالب،
وال��ط��ال��ب بعد ذل��ك يعطي الإج���اب���ة ،ويقوم
البرنامج بمقارنة �إجابة الطالب مع الإجابة
المخزنة فيه ،وقد تكون الإجابة �صح� ،أو خط�أ،
و�إذا كانت خط�أً يطلب الحا�سوب من الطالب
�إع��ادة المحاولة من جديد ،و�إذا لم ي�ستطع
ُيقدم البرنامج الإجابة ال�صحيحة ،و�أما �إذا
تعزيزا
كانت الإجابة �صحيحة ُيقدم الحا�سوب
ً
للطالب ،مثل� :صحيح� ،أح�سنت.
وم��ن مميزات برامج التدريب والتدري�س
الخ�صو�صي �أنها ت�سمح بتقديم �أ�سئلة متنوعة
للطالب في موا�ضيع لغوية �شتى ،مثل�:أ�سئلة
االخ��ت��ي��ار م��ن متعدد ،وال��ت��ي تتم بعد ق��راءة
الجملة ،واختيار رم��ز الإج��اب��ة ال�صحيحة،
و�أ�سئلة ملأ الفراغ التي تقوم بتعليم الطلبة
ق�ضايا لغوية ،من خالل حذف بع�ض الأحرف
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التي يكون لها ت�أثير على الجملة ،وتكليف
الطالب بتعوي�ضها ،مثل القول� :أدخ��ل حرف
ال�شرط المنا�سب في الجملة التالية.وتهدف
تمارين المزاوجة �إل��ى تزويد الطالب بثروة
لغوية كبيرة ،وذل��ك من خ�لال التركيز على
تعليم الطلبة معاني ال��م��ف��ردات اللغوية من
خالل عر�ضها في عمودين تو�ضع الكلمات في
العمود الأول ،ومعانيها في العمود المقابل،
ويقوم المتعلم بانتقاء المعنى المنا�سب لكل
كلمة.
ب-برامج القراءة واال�ستيعاب :وهي برامج
يتم ا�ستخدامها من قبل بع�ض معلمي اللغة
العربية في تعليم القراءة واال�ستيعاب؛ حيث
يقوم برنامج الحا�سوب بعر�ض مجموعة من
الحروف �أو الكلمات �أو الجمل ،وتكون م�صممة
بطريقة ت�سمح بزيادة �سرعة القراءة ،وح�ساب
معدلها ،و�ضبط م��دى ا�ستيعاب الطالب لما
قام بقراءته ،والهدف من هذه البرامج قيا�س
تح�صيل �أداء الطالب ،ومن بين الأمثلة على
هذا النوع:برنامج ك�شف الن�ص المخفي ،وهو
برنامج ي�سمح للطالب ب�أن يتنب�أ بالن�ص اللغوي
الم�ضمر ،من خالل �إظهار بع�ض الحروف في
الن�ص ،ويكمل الطالب ما تبقى منها ،وقد
تكون ه��ذه الن�صو�ص عبارة عن قطع �أدبية
�شائقة نثرية و�شعرية ،و�أحيانًا يكون ت�صميم
هذه البرامج التربوية التعليمية على �شكل لعبة،
وكلما تنب�أ الطالب ح�صل على نقاط �أكثر،
وكلما طلب الم�ساعدة من الحا�سوب خ�سر
مجموعة من النقاط ،وذلك �إلى غاية الك�شف
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على الن�ص المخفي(.((3

وك��ذا الطرائق التعليمية المنتهجة في �سبيل
تحقيق هذه الأهداف:

مقـــاالت

وبالن�سبة �إل��ى تعليم الن�صو�ص ال�شعرية
يذهب الباحث محمد حمود �إلى �أن ال�صعوبات
اللغوية التي يواجهها التلميذ �أثناء عملية فهم
الن�ص ال�شعري تعود في حقيقة الأمر �إلى جملة
م��ن الخ�صائ�ص البنائية التي ُيقيم العمل
ال�شعري �صرحه اللغوي على �أ�سا�سها« ومن
تم ف�إن التفكير في الحلول التي يمكن �أن تذلل
هذه ال�صعوبات ال يمكن �أن يتم �إال من خالل
تعميق وعي التلميذ بالخ�صو�صيات اال�ستعمالية
للغة ،التي تنزاح بها عما هو م�شترك وم�شاع،
لت�ستقر بها ف��ي عمق نظرية ممكنة لملكية
ال��ك�لام ،على �أ���س��ا���س م��د التلميذ ب���الأدوات
والمفاهيم التحليلية التي �أثبتت الدرا�سات
والمناهج النقدية نجاعتها في االقتراب من
مغالق الن�صو�ص الإب��داع��ي��ة .و�أم���ا الت�شبث
بالطرح الإ�شكالي المغلوط ،الذي يراهن على
فهم التلميذ على ح�ساب خيانة الن�ص ال�شعري
في �ألزم خ�صو�صياته اللغوية ،فهو �أمر مرفو�ض
من �أ�سا�سه ل�سبب ب�سيط ،وهو �أن اللغة ال يمكن
�أن تدر�س م�ستوياتها الهيكلية انطالقًا من
ن�صو�ص �أدبية ،تتكلم لغة ثانية ،لها قواعدها
وقوانينها ،كما لها بالغتها وو�ضوحها.

فعلى الم�ستوى الأول ،نالحظ ب ��أن هذهالأه���داف ب�سبب عموميتها المفرطة ،تظل
غائمة �ضبابية ،ال تك�شف ترجمتها الإجرائية
�إال عن مقا�صد اختزالية ،تطمح �إلى ح�شر الآثار
الأدبية غير المتجان�سة في طبيعتها النوعية،
داخل دائ��رة واح��دة تت�ساوى فيها الم�ستويات
الإبداعية واللغوية ،و�إال كيف يمكن �أن نف�سر
تلك الحوا�شي المعجمية ،التي ت�ستغل تارة
في �شرح مفردات ن�ص فكري خطابي ،وطو ًرا
ف��ي �شرح كلمات ن�ص م��ن ال�شعر المعا�صر
مثالً ،دون اعتبار للمقت�ضيات ال�سياقية من
جهة ،ولالختالفات الوظائفية التي تميز لغة
الأجنا�س الأدبية تب ًعا لها من جهة �أخرى؟من
هذا المنظور الأولي �إذن ،يمكن الوقوف على
تلك المفارقة التي تن�ش�أ عن تعار�ض الأهداف
اللغوية المرجوة من تدري�س الن�ص ال�شعري،
وطبيعة ه��ذا الأخ��ي��ر ال��ذي ال يقبل �أن تخنق
�أبعاده الإبداعية بربقة معايير وقواعد لغوية،
ي�ؤ�س�س نف�سه على خرقها وانتهاكها.
و�إذا ما نحن انتقلنا �إلى الم�ستوى الثاني،المتعلق بالطرائق التعليمية المتبعة في تدري�س
الن�ص ال�شعري ،ف�إننا �سنكت�شف ح�صتها من
الت�شوي�ش على طبيعة ه��ذا الأخ��ي��ر؛ ذل��ك �أن
قيام جل هذه الطرائق على �أ�ساليب التلقين
والتو�صيل والإخبار ،ي�ؤدي �إلى الخروج بالعمل
ال�شعري من رحابة وظيفته الفنية الجمالية،
�إلى دائ��رة الوظيفة التوا�صلية ال�ضيقة ،التي

وعليه ،فالم�أزق الذي يجد الأ�ستاذ نف�سه
محا�صرا بين �ضرورة الوفاء لطبيعة لغة
فيه
ً
الن�ص ال�شعرية م��ن جهة ،وبين مقت�ضيات
تحقيق مهارة الفهم التعليمية من جهة ثانية،
يعد م�أزقًا تتواط�أ على تكري�سه بع�ض الأهداف
اللغوية المر�سومة لتدري�س الن�صو�ص الأدبية،
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تع�صف في نهاية التحليل بالحدود التي تميز
لغة العمل الأدب���ي بعامة ع��ن لغة غ��ي��ره من
الن�صو�ص غير الأدب��ي��ة.وم��ن ه��ذه الناحية
كذلكُ ،يختزل الن�ص ال�شعري في مجموعة
من المعارف اللغوية والتاريخية ،يعمل الأ�ستاذ
على تلقينها للتالميذ م��ن خ�لال عملية نثر
الن�ص وترجمته� ،إلى مجرد �أق��وال ب��اردة لها
الهجانة واالبتذال»(.((3
ويخل�ص الباحث محمد حمود �إل��ى نتيجة
مفادها �أن التلميذ ال يتحمل في �شيء ،م�س�ؤولية
�صعوبة �أو غمو�ض الن�صو�ص ال�شعرية؛ لأن
الأ�سباب الفعلية لذلك ،تبقى �أ�سبا ًبا خارجية،
ت�ستوجب �إعادة النظر في الأهداف المر�سومة
لتدري�س الن�صو�ص الأدب��ي��ة بعامة وال�شعرية
ب�صفة خا�صة ،كما ت�ستلزم �ضرورة البحث عن
حل للإ�شكاليات التي يطرحها الن�ص ال�شعري
في وج��ه طرائق التدري�س المنتهجة ،والتي
�أثبتت التجربة ق�صورها عن احتواء تعددية
الن�صو�ص واختالفها.
وفيما يلي نعر�ض بع�ض التجارب ،والر�ؤى،
والحلول واالقتراحات التي قدمها مجموعة من
الدار�سين في �إطار �سعيهم لإيجاد حلول ناجعة
لالرتقاء بتعليم اللغة العربية ،حيث يرى �أحد
الدار�سين �أن على النخب«�أن تعمل على �إيجاد
حلول جريئة لبع�ض الم�شكالت المبدئية التي
تتعلق بـ:
�-1ضرورة تي�سير منظومة القواعد العربية
في العملية التعليمية بالتركيز على الوظيفة
والتحديد الكمي ،والغر�ض التداولي لال�ستعمال
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اللغوي.
-2الف�صل بين تعليم م�سائل اللغة ،وكيفية
ا�ستخدام اللغة في التوا�صل.
�-3إعادة النظر في نوعية الن�ص التعليمي
الذي يعك�س بنية اللغة العربية ،وقد �آن الأوان
لكي يعاد االعتبار النوعي والكمي للن�صو�ص
الأ���ص��ي��ل��ة ف��ي العملية التعليمية والمحادثة
في جميع الم�ستويات كما هو معمول به في
البيداغوجيا الغربية.
-4الإ�سراع في �ضبط خطة تنموية �صارمة
مهمتها تنقيح المجموع من �ألفاظ الح�ضارة
والم�صطلحات المختلفة ،و�إيجاد �آلية �إجرائية
تعمل على تعميم ا�ستعمال ه��ذه ال��ث��روة في
(((3
التعليم والتكوين
وقد نظم معهد الدرا�سات الإ�سالمية في
مدريد �سنة1959:م بم�ساعدة منظمة اليون�سكو
ندوة عالمية ،وذلك بغر�ض ترقية تدري�س اللغة
العربية للأجانب ،وق��د ر�أى الخبراء الذين
تم ا�ستدعا�ؤهم لتلك الندوة �أن الم�شاكل التي
تواجه متعلم اللغة العربية تعود في مجملها
�إلى:
«-1عدم اتباع الطرائق الحديثة في تعليم
اللغة العربية.
-2ع����دم وج���ود منهجية م�ؤ�س�سة علم ًيا
وبيداغوج ًيا.
-3عدم وجود الكتاب المقرر والموحد الذي
تتوافر فيه كل ال�شروط الل�سانية والتعليمية
والبيداغوجية.
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-4عدم وجود الأ�ستاذ الكفء الذي يمتلك
المهارات والخبرات الكافية لال�ضطالع بمهمة
التدري�س.

بكل تجلياته ،ومحاولة �إيجاد التف�سير العلمي
الكافي لكثير من الم�شاكل لتحقيق التكيف مع
الم�ستحدثات الجديدة.

وقد انتهت اللجنة المنظمة لهذه الندوة �إلى
بع�ض التو�صيات منها:

-4البعد التطبيقي والتجريبي للمعطيات
العلمية با�ستثمارها عمل ًيا ف��ي تي�سير �سبل
تطوير مناهج اللغة في ف�ضاء تعدد اللغات
والثقافات»(.((3

-1االه��ت��م��ام بجمع ر���ص��ي��د ل��غ��وي خا�ص
بالمفردات المتداولة وال�شائعة في ال�صحف
والمجالت والإذاعة و�أنظمة التوا�صل اليومي.

مقـــاالت

ولعل �أب���رز الباحثين الجزائريين الذين
تناولوا مو�ضوع تدري�س اللغات ،و�أث��ر التحكم
اللغوي في ذلك العالّمة عبد الرحمن الحاج
�صالح؛ رئي�س المجمع الجزائري للغة العربية،
وذلك من خالل ن�شره مجموعة من الأبحاث،
والمقاالت ،فقد كتب في ال�سبعينيات مقا ًال
مو�سوما بـ�« :أثر الل�سانيات في النهو�ض بم�ستوى
ً
مدر�سي اللغة العربية» �سلط فيه الأ�ضواء على
مختلف �أطوار الكالم«بتحليل المادة اللغوية،
و�إظ��ه��ار البنى النحوية والتحويلية و���ص��و ًال
بالطالب �إل��ى اكت�ساب ملكة اللغة عن طريق
المران� ،أي القدرة على �إنتاج التعبير ال�سليم
عن طريق التجريب والدربة ،وفي مقالة �أخرى
تحدث فيها عن(التحليل العلمي للن�صو�ص بين
علم الأ�سلوب وعلم الداللة والبالغة العربية)،
وه��و بحث في م�ستويات ال��دالل��ة ،وجماليات
كثيرا
ال�صياغة الأدبية للغة ،وي�ساعد الطالب ً
على فهم طبيعة ال��ك�لام الأدب���ي الإيحائية،
وبنيته التركيبية البالغية المعقدة ،كما تحدث
عن «علم تدري�س اللغات» ب�صفة عامة ،وكيف
راج��ت فيه الأب��ح��اث ب ��أوروب��ا ،وم��ا ينبغي له
من العتاد المخبري لتمييز الأ�صوات اللغوية،

-2ت����أل���ي���ف ك���ت���اب ت��ع��ل��ي��م��ي ي����أخ���ذ بعين
االعتبار خ�صو�صيات اللغة العربية من جهة،
وخ�صو�صيات المتعلم الأجنبي من جهة �أخرى،
وي��ك��ون ذل��ك ب��الإف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب العلمية
والبيداغوجية ال�سابقة في تعليم اللغة لغير
(((3
الناطقين بها»
وي�ؤكد الباحث الدكتور �أحمد ح�ساني على
�ضرورة مراعاة مجموعة من الأبعاد الرئي�سة
للنهو�ض بتعليمية اللغة العربية ،من بينها:
«-1ال��ب��ع��د الم�ستقبلي لتعليم اللغة ،وهو
ت�صور م�ستقبلي لترقية طرائق تعليم اللغة،
قائما على درا�سات
وتحديد �أهدافها
ً
تحديدا ً
م�ستقبلية جادة ت�أخذ بعين االعتبار التحوالت
المتوقعة لأنظمة التوا�صل الب�شري اللغوي وغير
اللغوي.
-2البعد االبتكاري والإبداعي في العملية
التعليمية بعامة ،وتعليم اللغة بخا�صة ،وتلك
�ضرورة يقت�ضيها الحا�ضر والم�ستقبل م ًعا.
-3ال��ب��ع��د ال��ت��ط��وري الم�ستمر لل�سيا�سة
التعليمية التي ينبغي �أن ت�ساير التطور العلمي
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وم��ا قدمه«معهد العلوم الل�سانية»الذي كان
ُي�شرف عليه الحاج �صالح من البحوث في هذا
المجال .وفي بحث قدمه �إلى اتحاد الجامعات
العربية في ندوة خا�صة بتدري�س اللغة العربية،
�أ�سماه« :الأ�س�س العلمية لتطوير تدري�س اللغة
العربية» �أكد فيه الحاج �صالح على �أن انخفا�ض
ال��م�����س��ت��وى ف��ي ا���س��ت��ع��م��ال ال��ع��رب��ي��ة ي��ع��د من
الم�شكالت العوي�صة في مجتمعاتنا ،وتتقا�سم
الم�س�ؤولية في ذلك عدة م�ؤ�س�سات ،فمنها ما
يرتبط بكيفية ا�ستعمال النا�س للعربية في
المدار�س ،وفي الجامعة ،وفي الحياة العامة،
ثم مدى م�شاركة العاميات واللغات الأجنبية
�إياها في مختلف الم�ستويات والبيئات ،ومنها
ما يت�صل بالمحتوى اللغوي ونوعيته في مناهج
التدري�س� ،أي بحجم الذخيرة اللغوية ال�صالحة
لال�ستعمال ،الموجهة لالكت�ساب في كل مرحلة
من مراحل التعليم .وقد الحظ في هذا ال�صدد
باحث في مكتب التعريب بالمغرب الأق�صى
كبيرا في حجم المعارف التي تقدم
ً
نق�صا ً
قيا�سا بمثيلتها
�إلى التلميذ في العالم العربي ً
المقدمة �إل��ى �أط��ف��ال �أوروب���ا ،وذك��ر �إح�صا ًء
ُيفيد �أن ح�صيلة الم�صطلحات والمدركات
في جميع الكتب المدر�سية (االبتدائية في
الوطن العربي) ال تتجاوز ثمانمائة م��درك،
بينما يتجمع في ذهن التلميذ في الغرب �ألف
وخم�سمائة م�صطلح �أو م��درك.وي��م��ك��ن �أن
ُيقا�س على هذا الفارق ما ُيقدم في مراحل
التعليم الأخرى ،فتتبين بذلك �أ�سباب انخفا�ض
الم�ستوى عندنا كما �صرح الكاتب .و�أ�ضاف
الحاج �صالح مالحظة �أخ��رى على هذا الكم
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القليل المقدم �إل���ى �أطفالنا و�شبابنا بنا ًء
أي�ضا  ،وه��ي«غ��زارة المادة
على الإح�����ص��اء � ً
اللغوية فيما ال يحتاج �إليه المتعلم»كالألفاظ
المترادفات الكثيرة ،والألفاظ العقيمة التي
هجرها اال�ستعمال.وهذا النق�ص الفادح في
الذخيرة لي�ست اللغة العربية هي الم�س�ؤولة
ع��ن��ه ب��ل ك�سل �أه��ل��ه��ا و���ض��ع��ف اع��ت��ن��اء منهم
ل�ضعفهم في �أنف�سهم بتعبير الحاج �صالح،
فراحوا ُي��رددون ب�أل�سنتهم م�سميات الأ�شياء
الجديدة ،والمو�ضات الوافدة بلفظها الأجنبي
على ال��رغ��م م��ن رطانته الأعجمية ،قانعين
بذلك عو�ض �أن ي�شتقوا �أو ينحتوا من العربية،
�أو يعربوها ح�سب القواعد اللغوية ،ونتج عن
ذل��ك فو�ضى اال�ستعمال ،وخلط لغوي معيب
في ت�أدية المجامع اللغوية�-إن وجدت-وكذا
و�سائل الإعالم لر�سالتها في ت�صحيح الو�ضع،
و�صار النا�س يخلطون في حديثهم فيجمعون
بين لفظ عربي ،و�آخر فرن�سي �أو �إنجليزي في
مركب لغوي واح��د ،وجملة واح��دة لي�س فيها
بنية نحوية وا�ضحة ،ف�أنى لهذه اللغة �أن ت�صوغ
وجداننا ،وتعبر عن فكر �سديد؟ »(.((3
وي�����رى ال���ع�ل�اّ م���ة ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ح��اج
�صالح �أن��ه البد من م�ضاعفة م��ردود البحث
اال�صطالحي ،وذل��ك من خالل مجموعة من
الطرائق والو�سائل من بينها:
-1ال���رج���وع �إل����ى اال���س��ت��ع��م��ال الحقيقي،
والتركيز على ما قد و�ضع من لفظ عربي لنف�س
المفهوم في جهة �أخرى �أو بلد �آخر.
-2الح�صر الكامل والم�ستمر لما ي�ضعه
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العلماء با�ستمرار من م�صطلحات في �سائر
�أقطار الوطن العربي.

والح�ضاري:
«�أو ًال� :إعادة النظر في المناهج والطرائق
الم�ستخدمة في تعليم اللغة العربية للناطقين
بها ،ولغير الناطقين ،والحر�ص ال�شديد على
تحديثها وع�صرنتها ب��ن��اء على المتغيرات
المت�سارعة في العلوم والمعارف الإن�سانية.

-3ال��رج��وع �إل���ى ال��ت��راث العلمي العربي،
م�سحا كامالً.
ومحاولة م�سحه ً
-4االع��ت��م��اد على م��دون��ة م��ن الن�صو�ص
العلمية ،حتى يتراءى فيها اال�ستعمال الحقيقي
القديم والحديث للغة العربية ،في كل ميدان
من الميادين العلمية ،وبذلك تكون الم�صدر
الرئي�س للبحث اال�صطالحي ،واللغوي ب�صورة
عامة ،وت�صبح مرج ًعا مو�ضوع ًيا.

ثان ًيا :تنمية التفكير العلمي لدى المتكلم
المثالي لل�سان ال��ع��رب��ي ،لتوطئة ك��ل ال�سبل
م��ن �أج���ل ال��و���ص��ول �إل���ى م�����ص��ادر المعلومات
ومعالجتها وتقويمها ،وفرز عنا�صرها الفاعلة
في حركة التوالد المعرفي الجديد للإ�سهام
فيه �أو ت�صحيح معارف �سابقة.

-5ال��ل��ج��وء �إل����ى ال��و���س��ائ��ل التكنولوجية
الحديثة ،وتطوير الت�صور للعمل اال�صطالحي،
وذلك بما يقت�ضيه العمل على الحا�سوب.

مقـــاالت

ثالثًا :ا�ستثمار التطور الهائل في مجال
االت�صال ،وال�شبكات الإعالمية والمعلوماتية
العالية ،وترقية �آل��ي��ات التوا�صل بين �أف��راد
المجتمع الب�شري للو�صول �إل��ى المعلومات
�صحيحا؛
ال�صحيحة ،وت��وظ��ي��ف��ه��ا ت��وظ��ي� ًف��ا
ً
لتذليل كل ال�صعوبات والعوائق التي تعتر�ض
الم�ستخدم لل�سان العربي.

 -6ال يتم االكتفاء بترويج الم�صطلحات
الجديدة فح�سب ،بل البد من التدخل ،وذلك
لن�شرها على نطاق وا�سع بطرائق ناجعة ،وعلى
نطاق وا�سع.
�-7ضرورة خلق هيئة قومية تهتم بالإ�شراف
على جميع الأع��م��ال اال�صطالحية العربية،
وذلك بالتخطيط والمتابعة والتقويم العلمي
والتن�سيق ،وت��ك��ون لها �صالحيات م�شروعة
لتحقيق هذه الأه��داف ،و ُي�سمح لها بالتدخل
المبا�شر.

راب ًعا :تجنب الجدل العقيم الذي يتبدى في
تلك الخالفات النحوية وال�صرفية التي تعيق
العملية التعليمية ال�صحيحة.
خام�سا� :إح��ي��اء ال�شاهد النحوي بربطه
ً
بالواقع اللغوي الذي يحيط بالعملية التعليمية؛
لأن اللغة ا�ستعمال وممار�سة ،ومادامت كذلك
البد من التخل�ص من ال�شواهد الميتة المحنطة
التي ال �صلة لها بالواقع العربي الحديث»(.((3

 -8ال�����س��ع��ي ال���س��ت��ث��م��ار ال���ث���روة ال��ل��غ��وي��ة
التي تخت�ص بها لغتنا العربية في �أبنيتها،
وجذورها»)(.((3
ومن االقتراحات التي قُدمت لترقية اللغة
العربية على الم�ستوى التعليمي والبيداغوجي

ومن بين المقترحات التي يقترحها العالّمة
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الدكتور عبد الملك مرتا�ض ،رئي�س المجل�س
الأعلى للغة العربية بالجزائر �ساب ًقا ،لالرتقاء
باللغة العربية  ،والنهو�ض بها ف��ي مختلف
الم�ؤ�س�سات التربوية في الوطن العربي  ،وذلك
ف��ي محا�ضرة ل��ه مو�سومة ب��ـ «اللغة العربية
في القرن الحادي والع�شرين في الم�ؤ�س�سات
التعليمية في الجمهورية الجزائرية ،الواقع
والتحديات وا�ست�شراف الم�ستقبل» �ألقاها
بمجمع اللغة العربية الأردني بع ّمان:
متخ�ص�صة لترقية
� .1ضرورة عقد ندوات
ّ
ت��دري�����س ال� ّل��غ��ة ال��ع��رب� ّي��ة وتح�سينه وتي�سيره
للنا�شئة ،و�إغرائهم بالتعامل مع الن�صو�ص
الأدب ّية الحقيق ّية ،ال ن�صو�ص الروايات التي
كثي ٌر من لغتها ال يرقَى �إلى الأ�سلوب الف�صيح،
بلْه الراقي ،وذل��ك بتدري�س النحو من خالل
المعترف نقد ًّيا وتاريخ ًّيا
الن�صو�ص الأدب� ّي��ة
َ
بقيمتها الأدب ّية.
 .2ف ْتح ن� ٍ
الموجهة تحت �أدباء
�واد للقراءة
َّ
متخ�ص�صين في المدار�س الكبرى على الأقلّ ،
وذلك تحت �إ�شراف �أدباء م�شهود لهم بمعرفة
أي�ضا ،ال تحت �إ�شراف المعلّمين
العرب ّية وح ّبها � ً
ِ
المحدودي الثقاف ِة اللّغو ّية ،وذل��ك من �أجل
العام لدى المتعلّمين منذ
أدبي ّ
ترقية الذوق ال ّ
نعومة �أظافرهم.
 .3ت�أ�سي�س ن� ٍ
�واد تكون ملحقة بالمدار�س
ال��ث��ان��و ّي��ة للخطابة ،وال��ت��م� ّ�ر���س على ارت��ج��ال
الكالم بالعرب ّية الف�صحى ،وتخ�صي�ص جوائز
ت�شجيع ّية للمتف ّوقين ،ح ّتى ال َي���رِ َث الجيلُ
الجديد رعونة ال ّأم ّيةِ ،
وع َّي اللّ�سان.
ُ
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� .4إع�����ادة ال � ّن��ظ��ر ف��ي بع�ض النّ�صو�ص
ال��م��خ��ت��ارة ف��ي كتب المطالعة ال��م��ق� َّ�ررة في
�وي،
ال��م��دار���س ،م��ن �أج���ل ترقية ال���ذوق ال� ّل��غ� ّ
و�إ�شاعة العرب ّية العالية بين النّا�شئة.
ثم
.5تخ�صي�ص جوائز ت�شجيع ّية :والئ ّيةّ ،
الق�صة وال�شعر والمقالة،
وطن ّية ،في كتابة
ّ
لتالمذة المدار�س الثانو ّية.
 .6تخ�صي�ص جوائز ت�شجيع ّية للأوائل في
اللّغة العرب ّية في امتحانات البكالوريا �سنو ًّيا،
العامة.
وتكريمهم مع الأوائل في الموا ّد ّ
 .7العمل على ج ْعل النجاح في ما ّدة اللّغة
العرب ّية �إجبار ًّيا ،بحيث ال ينجح التلميذ في
المتح�صل
�شهادة البكالوريا ،مهما تكن النتائج
َّ
عليها ،ما لم يح�صل على خم�سين في المائة
من عالمة اللّغة العرب ّية يوم االمتحان ،كما هو
ال�ش�أن في كثير من البلدان التي تحترم لغتها
ومنها �ألمانيا.
 .8تدري�س اللّغة العرب ّية ،بما هي ما ّدة في
ين�سى
التخ�ص�صات الجامع ّية العلم ّية ح ّتى ال َ
الطالب ،المتخ�ص�ص في غير اللّغة العرب ّية ،ما
والثانوي فال يح�سن،
االبتدائي
كان تعلّمه في
ّ
ّ
التخرج ،ال ال ّتدري�س وال البحث باللّغة
بعد
ّ
العرب ّية.((3(...
وم��ن جهة �أخ���رى يقترح ال��دك��ت��ور �صالح
بلعيد �أن يتم تر�شيح مجمع لغوي في بلد عربي
يتكفل بق�ضايا ترقية اللغة العربية من جانبها
اللغوي وو�ضع ت�شريعات لغوية جديدة ،يكون
مرج ًعا ُيلزمنا جمي ًعا بالمحافظة على اللغة
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وعدم وجوده ُي�سبب غياب التذوق لم�آثر اللغة
العربية ال�شعرية والنثرية ،مع �ضرورة �إقامة
ج�سور توا�صل بين الجانب النحوي ،والن�صو�ص
المعتمدة في التدري�س ،والتمثيل من خاللها،
وا�ستخراج القواعد النحوية ،حتى ال يح�س
ال��ط��ال��ب بالعزلة ع��ن ال��م��ادة النحوية ،كما
�أن انتقاء ن�صو�ص ذات جماليات �أ�سلوبية،
وبالغية بديعةُ ،ي�سهم ف��ي معرفة الطالب
للمعاني المق�صودة ،وا�ستيعاب الأفكار؛ ذلك
لأن المعنى هو الهدف الأول من و�سيلة النحو،
فالذي ال يعرف المعنى ال يمكن له �أن يعرب
�سليما.
�إعرا ًبا ً
-2الحر�ص على �أن النحو هو و�سيلة لإدراك
معاني الن�صو�ص ،ولن يتمكن المتعلم من ذلك
�إال من خالل الفهم الجيد للأ�ساليب اللغوية،
وتكوين الملكة الل�سانية ال�صحيحة ،ولي�س
حفظ القواعد المجردة ،فلطالما �أكد الكثير
من الدار�سين على �أن النحو هو بمثابة عامل
م�ساعد على االكت�ساب ،وه��و يمهد الأر�ضية
للتعلم ،ولي�س ركيزة �أ�سا�سة.

العربية وف��ق قواعدها ال�سليمة ،كما ين�صح
بعدم و�ضع قواعد نحوية تخ�ص�صية جديدة؛
حيث �إننا ل�سنا في حاجة �إليها ،بقدر ما نحن
في حاجة �إلى �إبداع طرائق حديثة للتبليغ ،كما
يرى �أننا ل�سنا في حاجة �إلى مزيد من الت�أليف
في النحو المدر�سي ،بقدر ما نحن بحاجة �إلى
�إب��داع طرائق حديثة مب�سطة لأبنائنا بحيث
ي�ست�سيغون النحو ويقبلون عليه ،كما ي�شير
�إل��ى �أن النحو المبتغى هو الوظيفي المتدرج
ال��ذي نق ّوم به ل�سان نا�شئتنا ،واللغة تحفظ
عن طريق ا�ستظهار روائعها ال ق��راءة النحو
وا�ستظهار م�سائله ،كما يدعو كذلك �إلى جعل
النحو �ضمن ًيا ي�ستخل�ص من القر�آن الكريم
وروائ��ع ال�شعر العربي وكالم العرب القدامى
وال��م��ع��ا���ص��ري��ن ،وع���دم ف�صله ع��ن ال�صرف
والبالغة ،مع التركيز على الأ�ساليب النحوية،
وعدم قيا�س الحا�ضر على الما�ضي �أو الغائب؛
حيث ي��ك��ون قيا�س الحا�ضر على الحا�ضر،
والأهم هو جعل النحو ملكًا للم�ستعمل وتحيينه
وتحبيبه للنا�شئة عن طريق الممار�سة.
التو�صيات المقترحة:

-3التفريق بين مختلف الم�ستويات النحوية،
فهناك ف��وارق جمة بين م�ستوى النحو الذي
يتعلق بالعالم والباحث المتعمق ،والم�ستوى
الذي يخ�ص المتعلم المبتدئ.

وف���ي ال��خ��ت��ام ي��م��ك��ن �إي���ج���از ال��م��ع��ل��وم��ات
والأط��روح��ات والتحاليل التي قُدمت م�سب ًقا
عن تعليمية اللغة العربية بين ال��ر�ؤى الفنية
والنظريات العلمية في التو�صيات والمقترحات
الآتية:

 -4العمل على �أن تكون مناهج تعليم وتعلم
اللغة العربية قائمة على تجارب دقيقة ،ونتائج
معمقة م�ستخرجة وم�ستنتجة م��ن البحث
وال��ت��ج��ري��ب ،وذل���ك ب��ه��دف ت��رق��ي��ة وتحديث
المقررات والبرامج الدرا�سية للغة العربية،

-1ع�����دم �إه���م���ال ال��ج��ان��ب ال��وظ��ي��ف��ي في
اال�ستخدام النحوي ،فهو الذي يعمل على تنمية
المهارات اللغوية المطلوبة في الحياة العملية،
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�إ�ضافة �إل��ى االرت��ق��اء بالطرائق المعمول بها
وتطويرها من مرحلة �إلى �أخرى ،وف ًقا لمتطلبات
ومقت�ضيات الع�صر وحاجات المتعلمين.

م��ع الحر�ص على تجنب كثرة التف�صيالت،
والإغراق في �سرد الآراء المختلفة ،مما ي�ؤدي
�إلى تذبذب الطالب ،ونفوره من المادة.

-5ال�����س��ع��ي �إل���ى خلق تكامل بين مختلف
العلوم والمعارف لترقية تعليم اللغة العربية،
بحيث يتم تقويم ا�ستعمال اللغة العربية في
الم�ؤ�س�سات التعليمية التربوية في ظل الحقائق
المكت�شفة والنتائج الم�ستخل�صة  ،لي�س في
علم واح��د بل من خالل ت�ضافر الجهود بين
جملة من الباحثين المتخ�ص�صين في علوم
متنوعة مثل:علم تدري�س اللغات ،وعلم الل�سان
التطبيقي� ،إ�ضافة �إل��ى االعتماد على �أ�س�س
ومفاهيم النظرية الوظيفية التي �أك��دت عدة
درا�سات نجاحها؛ كونها ُت�سهم في تي�سير النحو
واالبتعاد به عن التعقيدات والقيود المختلفة.

-8عدم اعتماد المنهج التخزيني في تدري�س
النحـو ،الذي يقـوم على �أ�سا�س الحفظ ،ويعـد
�أن الحفظ �أ�سا�س التعلم ،و ُين�صح باعتماد
المنهج العقلي ال���ذي ُي��رك��ز على التحليل،
و ُي�سهم في تنمية المالحظة ،وتنظيم التفكير
لدى المتعلم.

-6اعتماد الطريقة الحوارية في تدري�س
النحو العربي ،فقد بينت التجارب �أن الطريقة
الناجعة هي الطريقة الحوارية التي تتم من
خ�لال ا�ستخراج الأمثلة من ن�صو�ص �شائقة
ت��دري��ج� ًي��ا �إل���ى غ��اي��ة ال��و���ص��ول �إل���ى القاعدة
النحوية ،و ُين�صح بالتركيز على ن�صو�ص حديثة
تكون من�سجمة مع الحياة الع�صرية ،واليومية
التي يراها الطالب ،و ال ينبغي �إي��راد �أمثلة
عتيقة ال وجود لها في الحياة اليومية للطالب،
كما ال يجب الإغراق في الأمثلة النحوية العلمية
العوي�صة التي هي محل خ�لاف ،وج��دال بين
المتخ�ص�صين.
-7االنتقاء من القواعد النحوية العربية ما
له �أهمية وظيفية ،وفائدة عملية في الكالم
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-9ا���س��ت��ث��م��ار الل�سانيات ف��ي تعليم اللغة
العربية ،وال�سيما الل�سانيات التطبيقية التي
لها وظيفة هامة في تحليل العملية التعليمية
وترقيتها ،فهي التي تجيب ع��ن الت�سا�ؤالت
العلمية والبيداغوجية التي تواجه معلم اللغة،
وعليه �أن يكون ُمطل ًعا على ما تو�صلت �إليه
النظريات الل�سانية في ميدان و�صف اللغة
وتحليلها.
���-10ض��رورة توفر مجموعة من ال�شروط
في معلم اللغة العربية ،ومن �أبرزها:الإلمام
بمجال البحث ،ومعرفة تطورات التعليمية ،وما
تو�صلت �إليه من �أبحاث جديدة في ميدان تعليم
اللغات ،و�أن يكون ُممتلكًا للكفاية اللغوية التي
�صحيحا.
تجعله ي�ستعمل اللغة ا�ستعما ًال
ً
ُ -11ي��ن�����ص��ح بالتركيز ب�شكل كبير على
الجانب ال�شفوي ،كونه الجانب المهم ،مع
التج�سيد الح�سي والفعلي للعملية التوا�صلية،
وال��ح��ر���ص على ف�صاحة اللغة وخ��ل��وه��ا من
الأخ��ط��اء في تلقين اللغة العربية ،وه��ذا من
�ش�أنه �أن ُيثري الح�صيلة اللغوية للمتعلم.

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

اللغة العربية.

-12ا����س���ت���ث���م���ار ال���و����س���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة،
والتكنولوجية الحديثة في تعليم اللغة العربية،
وال ينبغي �إهمال دورها فهناك حاجة �ضرورية
ال�ستغاللها في زمننا ال��راه��ن؛ حيث ُيمكن
مهما في النهو�ض بتعليم اللغة
�أن تلعب دو ًرا ً
العربية ،والبد من ال�سعي لإنتاج برامج تقوم
بهذه المهمة ،ومن �أب��رز ما يتوجب االعتماد
عليه :ال�شابكة (الإنترنت) ،والأفالم التعليمية،
�إ�ضافة �إل��ى متابعة تطورات علم الحا�سـوب
لال�ستفادة منه وتوظيفه في العملية التعليمية
بطرائق متنوعة.

-16الحر�ص على �صياغة برامج تعليمية
تكون لها �صلة عميقة بالبيئة التي يعي�ش فيها
التلميذ ،مع اال�ستعانة بو�سائل الإي�ضاح والفهم
مثل:الر�سومات التخطيطية ،وال�صور والأ�شكال
البيانية ،والمخططات ،وه��ذا ما ُي�سهم في
�إي�ضاح المعاني وتقريب دالالتها �إلى �أذهان
المتعلمين.

مقـــاالت

-17الحر�ص على االنتقاء العلمي ال�سليم
للمادة النحوية ،مع تطبيق طريقة الأنماط
اللغوية التي ُت�سهم في تي�سير عملية الو�صف،
وت�ساعد على اكت�شاف �أنواع مختلف التراكيب
و�سماتها ،كما ينبغي التركيز على المنهج
الل�ساني الو�صفي في تعليم النحو العربي.

�-13إقامة عالقات وطيدة بين �أق�سام اللغة
العربية ،وعلم التربية والتعليم ،وذلك بغر�ض
التن�سيق بين مختلف الدار�سين ،مع ا�ستثمار
المناهج المتو�صل �إليها ،فال بد من انفتاح
مدر�سي اللغة العربية على تخ�ص�صات �أخرى،
وميادين علمية ج��دي��دة ،وال�سعي �إل��ى خلق
عالقة و�شيجة بين تعليم اللغة العربية ،والعلوم
الأخرى مثل:تكنولوجيات االت�صال والإعالم.

 -18و�ضع عنا�صر وا�ضحة ومحددة لدرا�سة
مو�ضوع تي�سير النحو ،والأه����داف المرجوة
منه ،والأغرا�ض التي يرغب في تحقيقها من
التي�سير.
-19االب����ت����ع����اد ع���ن ال���ح���ل���ول ال��م��رت��ج��ل��ة
والتخطيط التقريبي في معالجة ق�ضايا تعليم
اللغة العربية.

 -14ت��رك��ي��ز االه��ت��م��ام ع��ل��ى المنطلقات
والأ���س�����س الرئي�سة ال��ت��ي تبنى م��ن خاللها
الأه��داف التعليمية للغة العربية �سوا ًء �أكانت
عامة �أم خا�صة من خالل تحديد االحتياجات
التربوية للمتعلم  ،والتي تن�سجم وتتما�شى مع
الع�صر الذي يعي�شه ،والم�ستوى الثقافي الذي
هو عليه.

الهوام�ش
( 	)1د.عثمان ح�شالف :التمكن اللغوي �أ�سا�س تح�صيل
العلوم الإن�سانية ،و�شرط للقيام بر�سالة المعلم،
مجلة المبرز ،العدد ،13:جويلية-دي�سمبر1999م،
�ص.43:

-15العناية ب�أ�ساليب تقويم تعليم اللغة
العربية ،والحر�ص على التكامل واالن�سجام بين
الجوانب النظرية والعملية في مناهج تعليم

( 	)2د�.أبو القا�سم �سعد اهلل :ح�صاد الخريف ،من�شورات
عالم المعرفة للن�شر والتوزيع ،الجزائر2010 ،م،
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�ص208:وما بعدها.
( 	)3د�.أح��م��د ح�ساني:المرتكزات الل�سانية لتعليمية
اللغة العربية في و�سط تعدد الثقافات واللغات،
ن�صو�ص �أعمال الندوة الدولية مكانة اللغة العربية
بين اللغات العالمية ،المنعقدة بالجزائر �أيام-10:
� 12شعبان1421هـ-الموافق8-6نوفمبر2000م،
من�شورات المجل�س الأعلى للغة العربية بالجزائر،
2001م� ،ص.75:
( 	)4يحيى بعيطي�ش:النحو ال��ع��رب��ي ب��ي��ن التع�صير
والتي�سير�:أعمال ن���دوة تي�سير النحو المنعقدة
ف����ي� 24-23:أب���ري���ل2001م بالجزائر ،من�شورات
المجل�س الأعلى للغة العربية ،الجزائر2001 ،م،
�ص.115:
( 	)5د.جياللي بوحمامة�:أهمية الأه���داف التعليمية
ودوره��ا في �إنجاح عملية التعلم والتعليم ،مجلة
العلوم الإن�سانية  ،مجلة ت�صدر عن جامعة منتوري
بق�سنطينة ،الجزائر ،ال��ع��دد ،23:ج���وان2005م،
�ص.6:
( 	)6د.جياللي بوحمامة�:أهمية الأه���داف التعليمية
ودورها في �إنجاح عملية التعلم والتعليم ،المرجع
نف�سه� ،ص.07:
()7م��ع��روف زري��ق:ك��ي��ف تلقي در��ً�س��ا ،من�شورات دار
اليقظة العربية ببيروت ،ومطبعة الإن�شاء بدم�شق،
ط1969 ،04:م� ،ص.104:
( 	)8العيا�شي عميار:في تعليمية قواعد اللغة العربية
نموذجا ،مجلة
لل�سنة ال�ساد�سة من التعليم الأ�سا�سي
ً
حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية والإن�سانية،
مجلة محكّمة ت�صدر ع��ن ج��ام��ع��ة08م��اي1945
بقالمة ،العدد2007 ،01:م� ،ص.120:
( 	)9العيا�شي عميار:في تعليمية قواعد اللغة العربية
نموذجا،
لل�سنة ال�ساد�سة من التعليم الأ�سا�سي
ً
المرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
( )10د�.أح��م��د �شامية :تعليم ال�صرف ف��ي الجامعة
والمدار�س العليا للأ�ساتذة ،مجلة المبرز ،عدد
خ��ا���ص بالملتقى ال��وط��ن��ي ف��ي تعليميات العلوم
الإن�سانية ،جويلية-دي�سمبر2000 ،م� ،ص.66:
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( )11عبد المجيد عي�ساني:التقويم في تعليم قواعد
النحو العربي بين الف�شل والنجاح ،مجلة اللغة
العربية ،مجلة علمية ي�صدرها مخبر علم تعليم
العربية بالمدر�سة العليا للأ�ساتذة ببوزريعة،
الجزائر ،العدد ،01:ال�سنة2003:م� ،ص 126:وما
بعدها.
(� )12شفيقة علوي:نحو منهج بديل لتقويم العلوم
�وذج��ا ،-المرجع نف�سه،
اللغوية-علم النحو �أن��م� ً
�ص.51:
( )13ل�صنامي خديجة:تعليميات النحو� ،أعمال ندوة
تي�سير النحو المنعقدة ف��ي� 24-23:أبريل2001م
بالجزائر ،من�شورات المجل�س الأعلى للغة العربية،
الجزائر2001 ،م� ،ص 530:وما بعدها.
( )14بلقا�سم دف����ة�:آراء ح��ول �إع���ادة و�صف القواعد
النحوية� ،أع��م��ال ن���دوة تي�سير النحو المنعقدة
ف����ي� 24-23:أب���ري���ل2001م بالجزائر ،من�شورات
المجل�س الأعلى للغة العربية ،الجزائر2001 ،م،
�ص.351:
( )15عبد العليم �إبراهيم:الموجه الفني ُلمدر�سي اللغة
العربية ،دار المعارف بم�صر ،ط1968 ،04:م،
�ص.203:
()16عبد العليم �إبراهيم :الموجه الفني ُلمدر�سي اللغة
العربية� ،ص 203:وما بعدها.
()17م��ع��روف زري��ق:ك��ي��ف تلقي در��ً�س��ا���� ،ص 152:وما
بعدها.
()18معروف زريق:المرجع نف�سه� ،ص 155:وما بعدها.
()19ن���ا����ص���ر ل��وح��ي�����ش��ي:ال��در���س ال��ن��ح��وي م�شكالته
ومقترحات تي�سيرية� ،أع��م��ال ن��دوة تي�سير النحو
المنعقدة ف����ي� 24-23:أب���ري���ل2001م بالجزائر،
من�شورات المجل�س الأعلى للغة العربية ،الجزائر،
2001م� ،ص 106:وما بعدها.
()20د� .أح��م��د �شامية :تعليم ال�صرف ف��ي الجامعة
وال��م��دار���س العليا ل�ل�أ���س��ات��ذة ،المرجع ال�سابق،
�ص 65:وما بعدها.
( )21د� .أح��م��د �شامية:المرجع نف�سه���� ،ص ،64:وما
بعدها.
()22ن���ا����ص���ر ل��وح��ي�����ش��ي:ال��در���س ال��ن��ح��وي م�شكالته

تعليم اللغـة
العربيـة
بين الر�ؤى
الفنية
والنظريات
العلمية

ومقترحات تي�سيرية  ،المرجع ال�سابق��� ،ص109:
وما بعدها.
( )23معروف زري��ق :المرجع ال�سابق���� ،ص 157:وما
بعدها.
( )24العيا�شي عميار:في تعليمية قواعد اللغة العربية
نموذجا،
لل�سنة ال�ساد�سة من التعليم الأ�سا�سي
ً
المرجع ال�سابق� ،ص 126:وما بعدها.

()36د.ع���ب���د ال��رح��م��ن ال��ح��اج ����ص���ال���ح�:أدوات البحث
العلمي في علم الم�صطلح الحديث ،مجلة المجمع
ال��ج��زائ��ري للغة العربية ،ال��ع��دد ال�سابع ،ال�سنة
الثالثة ،ج��م��ادى ال��ث��ان��ي1429ه��ـ-ج��وان2008م،
�ص 12:وما بعدها.
()37د.ع���ب���د ال��رح��م��ن ال��ح��اج ���ص��ال��ح:ال��ل��غ��ة العربية
والبحث العلمي المعا�صر �أم��ام تحديات الع�صر،
مجلة المجمع الجزائري للغة العربية ،مجلة لغوية
علمية ت�صدر عن المجمع الجزائري للغة العربية
 ،العدد الثاني ،ال�سنة الأولى ،ذو القعدة1426هـ-
دي�سمبر2005م� ،ص.12:

()25د.خير اهلل ع�صار:المرجع ال�سابق� ،ص.11:
( )26عبد العليم �إبراهيم:المرجع ال�سابق � ،ص.34:
()27عبد العليم �إبراهيم:المرجع نف�سه� ،ص.31:

( )38مقترحات مقتب�سة من محا�ضرة للعالّمة الدكتور
عبد الملك مرتا�ض ،رئي�س المجل�س الأعلى للغة
العربية بالجزائر �ساب ًقا مو�سومة بـ «اللغة العربية
ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي والع�شرين ،ف��ي الم�ؤ�س�سات
التعليمية ف��ي ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ج��زائ��ري��ة ،ال��واق��ع
والتحديات وا�ست�شراف الم�ستقبل»�ألقاها بمجمع
اللغة العربية الأردني بع ّمان يوم :الثالثاء  7جمادى
الأولى 1426هـ 14 -حزيران 2005م.

( )28د.خير اهلل ع�صار:المرجع ال�سابق� ،ص 85:وما
بعدها.
( )29حبيبة.ل:المحيط ال�سو�سيو ثقافي وتعلّم اللغة
العربية ،مجلة �أنباء الجامعة ،الجزائر ،الأ�سبوع
من�12:إلى18نوفمبر1997م� ،ص.20:

مقـــاالت

( )30د.عايد حمدان �سليمان الهر�ش:الحا�سوب وتعلم
اللغة العربية ،المرجع ال�سابق� ،ص 226:وما بعدها.
()31محمد حمود:تدري�س الأدب ،ا�ستراتيجية القراءة
والإق�����راء ،من�شورات ديداكتيكا ،دار الخطابي
للطباعة والن�شر ،الدار البي�ضاء ،المغرب الأق�صى،
1993م� ،ص 56:وما بعدها.
()32د.ن��ع��م��ان عبد الحميد ب��وق��رة :الم�شهد الل�ساني
العربي والراهن الثقافي:تحديات و�آفاق ،مقاربات
في اللغة والأدب� ،سل�سلة علمية ت�صدر عن ق�سم اللغة
العربية و�آدابها في جامعة الملك �سعود بالريا�ض،
من�شورات جمعية اللهجات والتراث ال�شعبي بجامعة
الملك �سعود1428هـ2007/م� ،ص 247:وما بعدها.

الم�صــادر والمراجع
-

التمكن اللغوي �أ�سا�س تح�صيل العلوم الإن�سانية،
و���ش��رط للقيام بر�سالة المعلم ،للدكتور/عثمان
ح�����ش�لاف :مجلة ال��م��ب��رز ،ال���ع���دد ،13:جويلية-
دي�سمبر1999م.

-

ح�صاد الخريف ،لأبو القا�سم �سعد اهلل :من�شورات
عالم المعرفة للن�شر والتوزيع ،الجزائر2010 ،م.

-

المرتكزات الل�سانية لتعليمية اللغة العربية في
و�سط تعدد الثقافات واللغات ،د�.أحمد ح�ساني:
ن�صو�ص �أعمال الندوة الدولية مكانة اللغة العربية
بين اللغات العالمية ،المنعقدة بالجزائر �أيام-10:
� 12شعبان1421هـ-الموافق8-6نوفمبر2000م،
من�شورات المجل�س الأعلى للغة العربية بالجزائر،
2001م.

-

النحو العربي بين التع�صير والتي�سير�:أعمال ندوة
تي�سير النحو المنعقدة في� 24-23:أبريل2001م

( )33د�.أحمد ح�ساني:المرتكزات الل�سانية لتعليمية
اللغة العربية في و�سط تعدد الثقافات واللغات،
المرجع ال�سابق� ،ص.78:
( )34د�.أحمد ح�ساني:المرجع نف�سه� ،ص 74:وما بعدها.
()35د .عثمان ح�شالف :التمكن اللغوي �أ�سا�س تح�صيل
العلوم الإن�سانية ،و�شرط للقيام بر�سالة المعلم،
المرجع ال�سابق� ،ص 44:وما بعدها.
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ب���ال���ج���زائ���ر ،م��ن�����ش��ورات ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى للغة
العربية ،ليحيى بعيطي�ش ،الجزائر2001 ،م.
-

�أه��م��ي��ة الأه�����داف التعليمية ودوره����ا ف��ي �إن��ج��اح
عملية التعلم والتعليم د.جياللي بوحمامة ،:مجلة
العلوم الإن�سانية ،مجلة ت�صدر عن جامعة منتوري
بق�سنطينة ،الجزائر ،العدد ،23:جوان2005م.

-

در���س��ا ،لمعروف زري��ق ،من�شورات دار
كيف تلقي ً
اليقظة العربية ببيروت ،ومطبعة الإن�شاء بدم�شق،
ط1969 ،04:م.

-

في تعليمية قواعد اللغة العربية لل�سنة ال�ساد�سة
نموذجا للعيا�شي عميار ،مجلة
من التعليم الأ�سا�سي
ً
حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية والإن�سانية،
مجلة محكّمة ت�صدر ع��ن ج��ام��ع��ة08م��اي1945
بقالمة ،العدد2007 ،01:م.

-

تعليم ال�����ص��رف ف��ي الجامعة وال��م��دار���س العليا
للأ�ساتذة د�.أحمد �شامية ، :مجلة المبرز ،عدد
خ��ا���ص بالملتقى ال��وط��ن��ي ف��ي تعليميات العلوم
الإن�سانية ،جويلية-دي�سمبر2000 ،م.
ن��ح��و منهج ب��دي��ل لتقويم ال��ع��ل��وم اللغوية-علم
أنموذجا ،-ل�شفيقة علوي :المرجع نف�سه.
النحو �
ً
الموجه الفني ُلمدر�سي اللغة العربية ،لعبد العليم
�إبراهيم� ، :ص 203:وما بعدها.

-
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-

-

-

-

-

الدر�س النحوي م�شكالته ومقترحات تي�سيرية،
لنا�صر لوحي�شي :المرجع ال�سابق
الهر�ش :الحا�سوب وتعلم اللغة العربية ،د.عايد
حمدان �سليمان المرجع ال�سابق.
ا�ستراتيجية القراءة والإقراء محمد حمود ،تدري�س
الأدب ،من�شورات ديداكتيكا ،دار الخطابي للطباعة
والن�شر ،الدار البي�ضاء ،المغرب الأق�صى1993 ،م.
الم�شهد الل�ساني العربي والراهن الثقافي:تحديات
و�آف��اق ،د.نعمان عبد الحميد بوقرة :مقاربات في
اللغة والأدب� ،سل�سلة علمية ت�صدر عن ق�سم اللغة
العربية و�آدابها في جامعة الملك �سعود بالريا�ض،
من�شورات جمعية اللهجات والتراث ال�شعبي بجامعة
الملك �سعود1428هـ2007/م.
�أدوات البحث العلمي في علم الم�صطلح الحديث،
د.ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ح��اج ���ص��ال��ح :مجلة المجمع
ال��ج��زائ��ري للغة العربية ،ال��ع��دد ال�سابع ،ال�سنة
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الدكتور يحيى بولحية

المغرب

مقدمة

مقـــاالت

تعد المدر�سة الوعاء الحا�ضن للقيم الثقافية ،والمنطلق المنا�سب لتمرير خطاب ال�سلطة
ُّ
والمجتمع ،وهي النب�ض الذي يمكن من خالله قيا�س درجة االنخراط المجتمعي في �إنتاج
المعرفة والتقدم .وكلما حملت الم�ؤ�س�سة التعليمية خا�صيات التراكم الإيجابي الممتدة تقاليده
في عمق التاريخ وتحوالته ،كلما كانت م�ؤهلة لالنطالق بعد الجمود ،والتجديد بعد التقليد،
والت�أ�سي�س لمجتمع متحفز ل�صناعة التنمية واالنخراط في �سيرورة الإ�صالح والتغيير.
خال�صا ،فقد وجدت �صورها الأولية
لم تكن المدر�سة ب�شكلها الم�ؤ�س�ساتي �إبدا ًعا مغرب ًيا
ً
بالم�شرق ،وبرزت مراحلها الجنينية في زمن الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-وارتبطت
بالتوجيهات العامة التي ت�ضمنها الوحي القر�آني ،وهو يوجه الإن�سان �إلى رحاب المعرفة والعلم
بمختلف �أ�صنافه الدنيوية والأخروية ،وي�ؤ�س�س لآليات التنزيل وممار�سة اال�ستخالف الإن�ساني
بو�ضع الم�ؤ�س�سات ،واالنت�صار الختيارات اال�ستمرارية الح�ضارية.
رئي�سا على م�ضمون وطرائق التعليم الذين �سادا بالمغرب خالل
ويعد ابن خلدون �شاه ًدا ً
الع�صر الو�سيط �أيام المرابطين والموحدين والمرينيين .فكيف يمكننا قراءة �شهادة �صاحب
المقدمة على �إ�شكاالت التعليم والمدر�سة بالغرب الإ�سالمي خالل الفترة مو�ضوع الدرا�سة؟
قليلة ح��ول بداية وتطور التعليم في البلدان
الإ�سالمية ،ومن دون �شك فقد �ضم القر�آن
والحديث �إ���ش��ارات متعددة ،تدل على �أهمية
التعليم ،وعلى المكانة المتميزة للعلم والعلماء.

الإ�سالم والمدر�سة :المفهوم والتحوالت.

ح��اول �أح��د الباحثين الت�شكيك في ال��دور
ال��ذي �أداه الإ�سالم في تقعيد �أ�س�س مدر�سة
العلم والتعليم ،قائالً« :نتوفر على معلومات
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�إال �أنه -التعليم الإ�سالمي -مقارنة مع التعليم
الإغريقي والروماني ،يثير م�شاكل عوي�صة،
كما يكتنف تاريخه بع�ض الغمو�ض»(((.
بنظرة ت�ؤطرها المرجعية الم�سيحية ،يتابع
قائالً« :لم يميز الإ�سالم ،كعقيدة غزو ،مابين
ما لقي�صر وما هلل ،ودخل في مواجهات حربية
مع المجتمعات التي واجهها ،بخالف الم�سيحية
التي لفتت الأنظار بتب�شيرها ال�سلمي وبميزة
الت�ضحية»(((.
ويبدو �أن اال�ضطراب وا�ضح في المقابلة
ب��ي��ن الإ����س�ل�ام ،ك��ن��ظ��ام رك���ز ع��ل��ى الق�ضايا
ال��ف��ردي��ة وال��ج��م��اع��ي��ة ،اعتبر مفهوم الدين
�شام ً
ال وم�ستغرقًا للم�سائل الدينية والدنيوية،
وبين الم�سيحية التي يمكن و�صفها مجموعة
من التعاليم الأخالقية البحتة.
ح��اول  Payeن��زع �صفة الم�ؤ�س�ساتية عن
التعليم والمدر�سة في الإ�سالم ،وظن �أن ذلك
لم ين�سجم مع «الإطار النظري» الذي دعت �إليه
التوجيهات الإ�سالمية .لكن من حقنا الت�سا�ؤل
ع��ن م�صدر الحركية الدائبة التي �شهدتها
الثقافة وال��ع��ل��وم الإ���س�لام��ي��ة ،وبلغت �أوج��ه��ا
زمن العبا�سيين ،وحتى في فترات االنحطاط
ال�سيا�سي؟ما العوامل والمقدمات التي �أنتجت
العبقرية الإ���س�لام��ي��ة ،ف��ي م��ج��االت العلوم
ب�أ�صنافها المختلفة؟ �ألم ت�شكل فترة الر�سالة
الحا�ضن الأ�سا�س والعمق اال�ستراتيجي الذي
منح الفكرة و�أطر العلم و�أهمية التلقين ،وحول
المجتمع �إلى مدر�سة كبيرة عجز الم�سجد عن
ا�ستيعاب تدفقاتها ووهجها الإ�شعاعي؟
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ف��ي مقابل ذل��ك �أي تعليم و�أي���ة مدر�سة
�أنتجتها الح�ضارة الرومانية؟ �ألم تكن �ساكنة
�أورب��ا الفيودالية تعي�ش زمنا ثقاف ًيا موبو ًءا،
ارتبطت فيه المدر�سة والتعليم� ،إن وجدا ،بب�ؤ�س
الكني�سة الثقافي والعلمي؟ ومن جهة �أخرى �أال
يمكن القول �إن بروز المدر�سة الغربية ،كو�سيلة
للنه�ضة ،ارتبط بالإرث العربي الإ�سالمي ،من
خالل معابر الأندل�س و�صقلية وبالد ال�شام؟
انتقل مفهوم المدر�سة كالعديد من المفاهيم
والم�ؤ�س�سات من بالد الم�شرق الإ�سالمي �إلى
الغرب الإ�سالمي ،وظهرت المدار�س بالم�شرق
«في مناخ متعدد المذاهب ال�سنية ،فكان هناك
بالطبع مدار�س الحنفية ومدار�س ال�شافعية
ومدار�س الحنابلة ،وبع�ض مدار�س المالكية
على قلتها»((( ،وبالمقابل ارتبط ظهور المدار�س
بالمغرب بال�صراعات ال�سيا�سية والمذهبية،
واعتبرت �إح��دى الدعامات التي �أ�سهمت في
بناء الدولة ودعم خياراتها ال�سيا�سية والفكرية.
المدار�س والتعليم بالمغرب.

وبالتركيز ربط ال�سلطان عبد الحفيظ بين
ازده���ار العلم و�صالح الأم���راء ،ق��ائ�لاً« :ولم
يزل العلماء يترحمون على من �أحيا اهلل العلم
على ي��دي��ه ،...وال �سيما �إن كانت �سيرته مع
ذلك محمودة ك�صالح الدين ،...وكذا ملوك
المغرب من الأدار�سة والمرابطين وبني عبد
الم�ؤمن ،...وبني عبد الحق»(((.
ال يقت�صر ه��ذا المبحث على درا�سة بنية
التعليم ومواده الدرا�سية ،بل يمتد �إلى ما يمكن
ت�سميته بتقاليد االنتظام الم�ؤ�س�ساتي داخل
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المنابر التعليمية المختلفة التوجهات والأدوار.
وال �شك �أن ه��ذا االنتظام ارت��ب��ط ف��ي تاريخ
المغرب بتحوالت ال�سيا�سة منذ ع�صور الدول
الع�صبية.

التوثيق التاريخي المحترف لإن��ج��ازات دولة
لمتونة من جهة ،ومن جهة �أخرى بفعل بداوة
الدولة ،بتعبير ابن خلدون ،مما جعل مطلب
التعليم يحتل موق ًعا هام�ش ًيا ،مقارنة مع عمليات
التعبئة لإتمام الوحدة ال�سيا�سية واالنطالق في
عمليات الجهاد والقتال على جبهات مختلفة.

مقـــاالت

«كان �أ�سا�س دعوة المرابطين العلم ،وعليه
قامت دول��ت��ه��م»((( ،ويف�صل اب��ن �أب��ي زرع في
المقدمات التي ت�سببت في اختيار عبد اهلل بن
يا�سين ليقوم بتعليم �صنهاجة ال�صحراء؛ فقد
�أج��اب يحي بن �إبراهيم الجدالي ،عن �س�ؤال
�أبي عمران الفا�سي ،وا�ص ًفا حال قومه�« :إنهم
قوم غلب عليهم الجهل ،ولي�س لهم كثير علم،
ولي�س فيهم من يقر�أ القر�آن ،وهم مع ذلك
يحبون الخير وي�سارعون �إليه ،لو وج��دوا من
يقرئهم القر�آن ويدر�س لهم العلم ويفقههم في
دينهم ،ويدعوهم �إلى العمل بالكتاب وال�سنة
ويعلمهم �شرائع الإ�سالم»(((.

من جهتهم ،حاول الموحدون تكوين نخبة
تعليمية قادرة على حمل �أمانة الفكر المهدوي.
وكانت طبقة الحفاظ المالذ المعنوي الآمن
الذي رام من خالله عبد الم�ؤمن �إزاحة طبقة
الأ�شياخ ،وتعوي�ضهم بالفئة المتعلمة الجديدة.
ويح�ضرنا في هذا المجال ن�ص �صاحب الحلل
المو�شية ،قال فيه ،وهو يتحدث عن المدر�سة
العامة لتخريج الموظفين بمراك�ش« :وربى عبد
الم�ؤمن الحفاظ بحفظ كتاب الموط�أ ،وهو
كتاب �أع��ز ما يطلب ،وغير ذلك من تواليف
ال��م��ه��دي ،وك���ان يدخلهم ف��ي ك��ل ي��وم جمعة
بعد ال�صالة داخل الق�صر ،فيجتمع الحفاظ
فيه؛ وهم نحو ثالثة �آالف ،ك�أنهم �أبناء ليلة
من الم�صامدة وغيرهم ،ق�صد بهم �سرعة
الحفظ ،والتربية على مايريده.

أ�سا�سا في
�شكل مطلب العلم والتعليم ركنًا � ً
م�شروع قيام الدولة المرابطية ،ومنح الع�صبية
ال�صنهاجية النِّحلة الكفيلة بتحقيق الوحدة،
وه��ي �شرط �أ�سا�س في بناء ال��دول��ة واالتجاه
بالمجتمع نحو الفعالية واالنخراط الطوعي في
م�سل�سل �إنتاج �شروط التنمية.

ويوما بالرمي
يوما بتعليم الركوبً ،
في�أخذهم ً
ويوما بالعوم في بحيرة �صنعها خارج
بالقو�سً ،
ب�ستانه ،وكانت نفقتهم و�سائر م�ؤونتهم من
عنده وخيلهم وعددهم كذلك»(((.

�أ�س�س يو�سف بن تا�شفين ،بفا�س مدر�سة
ال�صابرين التي �سميت فيما بعد بمدر�سة
بومدين ،وكان ذلك في �أوائل القرن الخام�س
ال��ه��ج��ري((( .والتحقت مجموعة م��ن النخب
العلمية والثقافية ب��ع��دوة الأن��دل�����س .وتندر
الإ�شارات التاريخية ،التي تف�صح عن طبيعة
وم�ضمون المدر�سة المرابطية ،ب�سبب غياب

و�أ�شار الأ�ستاذ يو�سف �أ�شباخ �إلى �أن ه�ؤالء
أي�ضا ع��دة كتب في
الحفاظ كانوا يدر�سون � ً
�إدارة الواليات ومزاولة �ش�ؤون الدولة درا�سة
ح�سنة(((.
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ون�ستنتج مما �سبق ذك��ره ،وج��و َد م�ؤ�س�سة
تربوية ُح���ددت لها �أدواره����ا التنموية بدقة
وتف�صيل ،وكانت الغاية من �إحداثها مد الدولة
ب��الأط��ر ال�لازم��ة لت�سيير مرافقها الإداري���ة
وال�سيا�سية والإط��اح��ة ب�أ�شياخ الم�صامدة
وعزلهم عن والية الأعمال والمنا�صب ال�سيا�سية
والإدارية.

ويهمنا في هذا المبحث م�س�ألة االنتظام
الم�ؤ�س�ساتي وال��وع��ي ب�أهمية المدر�سة في
تحقيق التنمية المجتمعية ،ونثير هنا ق�ضية
أ�سا�سا بالظروف التي انبثقت من خاللها
تتعلق � ً
الم�ؤ�س�سات التعليمية الم�شار �إليها �آن ًفا .و�أثناء
البحث والتق�صي نكت�شف ارتباطها الوثيق
بفل�سفة الدولة وتوجهاتها الفكرية والع�صبية.

من جانب �آخ��ر ،وب�سبب االم��ت��داد الكبير
لمجال ال��دول��ة ال��ج��غ��راف��ي ،ح��اول��ت ال�سلطة
ال�سيا�سية تعميم ه��ذا الإج���راء على مختلف
الأ�صقاع الخا�ضعة للنفوذ الموحدي ،فا�ستدعى
عبد المومن «ال�صبيان ال�صغار ..من �أبناء
�إ�شبيلية ،وقرطبة ،وفا�س وتلم�سان �إلى الح�ضرة
العلية ليعلمهم ويحفظهم ال��ق��ر�آن وحديث
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-فانتخب الأوالد
النجباء الحفاظ من كل بلد ...فكان عدد من
توجه من �إ�شبيلية خم�سين �صب ًيا»(.((1
يح�ضر مطلب التعليم ب��ق��وة ف��ي برنامج
الدولة الموحدية ،وهي الدولة التي قامت على
�أ�سا�س العلم ،وق��وة الحجة ،وج��ر�أة الفكرة،
وال��دراي��ة ب�أ�ساليب المناظرة وال��ج��دل ،كما
ت��رك��ب ذل��ك ف��ي �شخ�صية وتكوين و�إ���ص�لاح
محمد بن تومرت.

«يقترن ا�سم عبد المومن وحفيده يعقوب
المن�صور بكثير من المدار�س المن�ش�أة .فقد
�أ�س�س عبد المومن مدار�س بمراك�ش وا�ستدعى
ابن ر�شد الثاني لي�ستعين به على تنظيمها»(.((1

وتتجلى �أهمية هذا المطلب في جعل التعليم
�إجبار ًيا فكان على «كل من ان�ضوى تحت راية
الموحدين �أن يتعلم ال�ضروري من العقائد وما
يتعلق بال�صالة ،وق��د بالغ عبد المومن في
هذا الأم��ر فجعله حتما الزم��ا على كل مكلف
الرجال والن�ساء والأحرار والعبيد.((1(»-�آفاق الثقافة والتراث 37

ت�أثر الموحدون� ،أثناء بنائهم لنمط وم�ضمون
التعليم ،بما �أورده الإمام الغزالي في الإحياء،
وذلك بالتركيز على �أ�سلوب التدريج ،ومراعاة
ق���درات المتعلمين وم�ستوياتهم المعرفية،
والعقلية ،كما �أنهم �أدمجوا الريا�ضة في مواد
التعليم ،ورب��ط��وا ذل��ك بالخدمة الع�سكرية
(((1
«وكانوا يراعون وحدة ال�سن في التالميذ».
ونبغ في عهدهم العديد من الفال�سفة والعلماء
عز نظيرها
والمفكرين ،وظهرت حركة ثقافية َّ
في تاريخ المغرب خالل الع�صر الو�سيط.
كما �أنتج العهد الموحدي بع�ض المدار�س
ال��ت��ي تنم ع��ن ذهنية االب��ت��ك��ار ،واالنت�صار
لمبد�أ العلم المحايد ،الذي ي�ستهدف الإن�سان
بغ�ض النظر عن انتمائه المذهبي �أو الديني؛
نموذجا
ومثلت الأندل�س كمقاطعة م�صمودية،
ً
بارزًا في هذا المجال؛ فقد ذكر ل�سان الدين
ابن الخطيب ،في كتابه الإح��اط��ة ،...العالم
الغرناطي عبد اهلل بن �سهل ،وكانت له مدر�سة
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عهود الفيودالية اليابانية ،وما كانت تعنيه من
ان�ضباط في �إطار التقاليد الكونفو�شيو�سية.

ف��ي مدينة بيا�سة ف��ي ع��ام 553ه�����ـ1158/م
«وك���ان يح�ضر درو���س��ه ف��ي الفل�سفة والعلوم
الريا�ضية جمع كبير من الم�سلمين والن�صارى
واليهود»(.((1

موازاة مع ذلك ،يمكن القول �إن المدر�سة
كانت تجنح نحو اال�ستقاللية والحرية كلما
اتجهت م��ن المركز الإداري الموحدي نحو
الأط���راف وبخا�صة بالأندل�س ب�سبب بنيتها
المجتمعية وخ�صو�صيتها الثقافية ،وموقعها
كحلقة و���ص��ل �أهلها لإن��ت��اج النخب الفكرية
المتميزة.

ومن جانب �آخ��ر �أورد المقري التلم�ساني
ا�سم محمد بن �أحمد بن �أبي بكر القرموطي
الذي كان له مجل�س بمر�سية يح�ضره الم�سلمون
والن�صارى واليهود على ال�سواء ،يلقن فيه �ألوان
العلوم القديمة كالمنطق والهند�سة والطب
والمو�سيقى.

مقـــاالت

كان التعليم يبتدئ في �سن مبكرة؛ لذلك
كان نوابغ هذا الع�صر وعلما�ؤه من ال�شباب:
�أمثال المراك�شي والمزدغي وابن عطية وابن
ر�شد وابن زهر وابن غالب البلن�سي ..وات�سع
منكرا
التفكير الموحدي لكل �أنواع المعارف،
ً
موقف الفقهاء المرابطين من بع�ض العلوم
العقلية ،كما �شجع الموحدون الحركة الفل�سفية
والترجمة ع��ن اليونانية( ((1وي��ؤك��د الأ�ستاذ
عبد العزيز بنعبد اهلل على «�أن���ه ل��م ي�سبق
للفكر العلمي �أن تحررفي المغرب كما وقع في
القرنين الخام�س وال�ساد�س الهجريين في عهد
الموحدين ،وذلك بف�ضل العناية التي �أوالها
الخلفاء للبحث العلمي ولتجارب العلماء»(.((1

ولما ع��ادت مر�سية �إل��ى حكم الم�سيحيين
قدر الحاكم الجديد للأ�ستاذ القرموطي الدور
العظيم ال��ذي ك��ان ي ��ؤدي��ه ،فبنى ل��ه مدر�سة
تابعت عملها في تلقين الم�سلمين والن�صارى
واليهود(.((1
وع����اد اب���ن ال��خ��ط��ي��ب �إل����ى ال��ح��دي��ث عن
محمد بن �أحمد المر�سي ،قائ ً
ال عنه« :كان
طرفًا في المعرفة بالفنون القديمة ،المنطق
والهند�سة والعدد والمو�سيقى والطب ،فيل�سوفًا
ماهرا� ،آي��ة اهلل في المعرفة بالأل�سن،يقرئ
ً
الأم��م ب�أل�سنتهم ..ع��رف طاغية ال��روم حقه
فبنى له مدر�سة يقرئ فيها الم�سلمين والن�صارى
واليهود»(.((1

وعندما ط��ر�أت م�شاكل تنظيمية في ن�سق
الدولة وعالقتها ب�أطياف المجتمع في المغرب
والأندل�س�« ،شعر عبد المومن بعد وقوع �سل�سلة
من الأح��داث الم�ؤلمة في بالد الأندل�س ،من
جراء �سوء المعاملة التي لقيها الأندل�سيون،
من قبل قادة ينتمون �إلى فئة الأ�شياخ الأوائل،
ب�����ض��رورة ا���س��ت��ب��دال��ه��م ب����والة ج���دد م��ن فئة

حملت المدر�سة الموحدية معاني الغاية
التربوية والهدف التعليمي ،وربما �شكل ذلك
�إطا ًرا حكم من خالله ابن خلدون على «انقطاع
التعليم م��ن المغرب �إال قلي ً
ال ك��ان ف��ي دول��ة
ال��م��وح��دي��ن»( .((1ويمكن م��ق��ارن��ة المدر�سة
الموحدية بما �ساد في م�ؤ�س�سات التراكويا٭ في
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الحفاظ»( .((2ومن هنا تتحول المدر�سة �إلى
ملحقة تابعة وداعمة ل�سيا�سة وتوجهات الدولة،
وهو ما �أثار الح ًقا مجموعة من التحديات �أمام
الدولة والمجتمع.
�أ�سهمت م�ؤ�س�سة الحفاظ في �إع��ادة �إنتاج
النخبة الموحدية ،وكانت المدر�سة العامة
لتخريج الموظفين بمراك�ش� ،إحدى الو�سائل
الأ�سا�سية لتحقيق هذا الهدف« .ولما تداعت
الدولة ،ودب فيها ال�ضعف ،كان �أحد �أ�سباب
ذلك هو اال�ستغنا ُء عن اال�ستمرار في تكوين
هذه الفئة بعد مطلع القرن ال�سابع الهجري»(.((2
ويبدو �أن المدر�سة الموحدية افتقدت للعمق
المجتمعي ،ال���ذي يمكنه ت��زوي��ده��ا بالوقود
الالزم لتحقيق التطور واال�ستمرارية ،كما �أن
مقدماتها الإيديولوجية هدفت خدمة الدولة،
ولي�س تحفيز المجتمع على الإنتاج المعرفي
والبذل التنموي .فكان من الطبيعي �أن تموت
المدر�سة بزوال الدولة ،وتلك �سمة تميز بنية
الدولة المغربية خالل الع�صر الو�سيط .وهي
نف�س النتيجة التي ي�سجلها �صاحب المقدمة،
وه��و يتحدث ع��ن �أه��ل الأن��دل�����س ،فقد ذهب
«ر���س��م التعليم م��ن بينهم وذه��ب��ت عنايتهم
بالعلوم لتناق�ص عمران الم�سلمين بها منذ
مئين من ال�سنين»( .((2في حين لم ينقطع �سند
التعليم في الم�شرق «الت�صال العمران الموفور
وات�صال ال�سند فيه»( .((2و�أورد ابن جبير �إ�شارة
تتعلق بالتعليم في م�صر ،زمن �صالح الدين
الأيوبي ،قائالً« :ومن مناقب هذا البلد العائدة
في الحقيقة �إلى �سلطانه :المدار�س والمحار�س
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المو�ضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد ،يفدون من
الأقطار النائية ،فيلقى كل واحد منهم م�سكنًا
ومدر�سا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه،
ي�أوي �إليه
ً
و�إج���راء يقوم به في جميع �أح���وال���ه ((2(».وال
�شك �أن الم�ؤ�س�سات التعليمية بالم�شرق ،منذ
عهد التدوين و�شيوع الترجمة خالل الع�صر
العبا�سي منحا اال�ستمرارية لأدوار المدر�سة
التربوية والتعليمية خ�لال الفترات الالحقة
فيما ي�سمى بعهود االنحطاط.
لم يتمكن الموحدون الثبات «�أمام حمالت
ب��ن��ي م��ري��ن ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ن��ت��ق��دون عليهم
�إق�صا�ؤهم للأئمة والخطباء الذين ال يحفظون
التوحيد بل�سان البربر ومعاداتهم للمذهب
المالكي..وت�شجيعهم للمذهب الظاهري»(.((2
حاول المرينيون ت�صفية التركة التعليمية
ال��م��وح��دي��ة ،وال��ت��أ���س��ي�����س ل��ن��م��ط ج��دي��د من
ال��م��دار���س التعليمية ،ويظهر �أن��ه��م واج��ه��وا
العديد من الم�شاكل في هذا االتجاه؛ و�أبدى
�أحد الباحثين( ((2رف�ض العلماء و�صاية الدولة
على هذه المنابر الثقافية ،و�أثار ت�سا�ؤالت تحفز
الباحثين على ممار�سة حفريات في �إ�شكالية
وخ�صو�صيات المدر�سة المرينية؛ فقد اتجه
«بنومرين �أول ما اتجهوا �إل��ى بناء المدار�س
الداخلية ،لتقبل المزيد من طالب العلم من
�سائر جهات المملكة (ب�سبب)� ..أن المدار�س
الموحدية لم تعد �صالحة لن�شر المبادئ التي
قامت عليها الدولة المرينية الجديدة»( .((2ويبدو
�أن المرينيين تو�سلوا بالم�ؤ�س�سات التعليمية
ل�صناعة ع�صبية ثقافية تدعم م�شروع الدولة،
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ال ف�ض ً
ال يعرف الر�سالة �أ�ص ً
ال عن غيرها ،بل
لم يفتح كتا ًبا للقراءة قط ف�صار ذلك �ضحكة.
و�سبب ذلك �أنها �صارت بالتوارث والرئا�سات
�أعاذنا اهلل حتى خلت ال�ساعة ممن يعتمد عليه
في علمه»(.((3

وت�ستميل من خاللها فئة العلماء والمثقفين.
والأكيد �أن تركة الدولة الموحدية و�سبقها في
تقعيد منابر تعليمية ملحقة بالدولة ،تعمل على
مدها بالأطر الالزمة ،لم تكن غائبة عن �صناع
القرار المريني؛ فقد ح��اول الزناتيون ن�سج
�صورة تعليمية ،ت�ستلهم �إطار التجربة التعليمية
الموحدية ،بم�ضمون فكري ومذهبي جديد،
ي�ؤ�س�س لقواعد المذهب المالكي.

وهكذا ،ت�صبح المدر�سة في منظور النخب
نوعا من الإلحاق ال�سيا�سي للع�صبية
المعار�ضة ً
الزناتية ،التي كانت تبحث عن �سبل تدعيم
خياراتها ال�سيا�سية والمجتمعية على ح�ساب
العلم ال�صحيح والمحايد .ويت�ضح لنا من
ثنايا الن�ص الأخير ،ب�أن ذلك كان على ح�ساب
الجودة والت�أ�سي�س ،بدل ذلك ل�سيا�سة تعليمية
تتوخى خدمة م�صالح ال��دول��ة والتنكر لقيم
العلم ومقا�صده النبيلة والمحايدة.

مقـــاالت

لم يكن الأم��ر ليتم ب��دون موافقة العلماء؛
فقد كانت الخطوة محفوفة بالأخطار ،واع ُتبِر
�إن�شاء المدار�س لدى البع�ض �إلغاء لثمرة العلم،
ونف ًيا لحياد المدر�سة .و�أورد الأ�ستاذ المنوني
ن�صا لأحمد المقري ،قال فيه عن جده محمد
ً
ال��م��ق��ري�« :سمعت ال�شيخ الأب��ل��ي يقول�:إنما
�أف�سد العلم كثرة التواليف ،و�إنما �أذهبه بنيان
المدار�س»( .((2واتفق المقري مع �شيخه فيما
ذهب �إليه من �أحكام ،وف�سر ما ا�ست�شكل من
غمو�ض ظاهري ،فبخ�صو�ص المدار�س ،قال:
«و�أما البناء ف�إنه يجذب الطلبة �إلى مايترتب
فيه من الجرايات فيقبل بها على من يعينه
�أهل الريا�سة للأجراء والإق��راء منهم �أو من
ير�ضى لنف�سه الدخول في حكمهم ،وي�صرفها
عن �أه��ل العلم حقيقة الذين ال يدعون �إلى
ذلك ((2(»..ونا�صر العالمة ال�سوداني المالكي
�أحمد بابا هذا الت�صور ،ق��ال« :ولعمري لقد
�صدق (المقري) في ذلك وبر؛ فلقد �أدى ذلك
لذهاب العلم بهذه المدن المغربية التي هي
بالد العلم من قديم الزمان كفا�س وغيرها
حتى �صار يتعاطى الإق��راء على كرا�سيها من

ارتبط بناء المدار�س بم�ؤ�س�سة ال�سلطان،
ت��م��وي� ً
لا وا���س��ت��ث��م��ا ًرا؛ ذاك م��ا الح��ظ��ن��اه مع
ال��م��ؤ���س�����س��ات ال��ت��رب��وي��ة ال��م��وح��دي��ة ،وح���اول
المرينيون اقتفاء الإط���ار وال�صورة ،وتغيير
المذهب والفكرة.
وت�أ�س�ست العديد من المدار�س ،في الوقت
الذين كان فيه المرينيون «يقاومون الأفكار
ظهيرا في
الموحدية ،و�أ���ص��در �أح��د ملوكهم
ً
البحث عن �أم��ر طائفة من �أتباع المهدي بن
تومرت ،((3(»..وفي مقابل ذلك كانت التحلية
التربوية تركز على مقومات المذهب المالكي
ال�سني.
وقد حاول الأ�ستاذ القبلي التقاط الإ�شكاالت
الكبرى التي رافقت ت�أ�سي�س المدار�س المرينية،
ولعل �أهمها» تعدد القوى ال�سيا�سية والدينية
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التي كان عليهم مواجهتها ،وما فر�ضته عليهم
(((3
من �إع��ادة تقويم تحالفاتهم ال�سيا�سية».
وخ��ا���ص��ة ب��م��دي��ن��ة ف��ا���س ،ال��ت��ي ت�����ض��م جامع
القرويين ،والنخب الفكرية والعلمية المعار�ضة.
و�أ�شار الأ�ستاذ ن�شاط �إلى ثوابت ال�صراع
الذي �شهدته الفترة المرينية ،وقال «�إن بناء
ال��م��دار���س ج��اء ليخفف م��ن ح��دة المعار�ضة
التي كان ي�أويها جامع القرويين»( .((3ومن ثم
يتحول التعليم �إلى �آلية لإعادة ترتيب التوازنات
ال�سيا�سية ،ولإظهار الغلبة في رقعة الم�شهد
ال�سيا�سي الداخلي� ،أمام �أقطاب المعار�ضة/
العلماء ،الذين ر�أوا في الخطوة المرينية قطيعة
جلية في ن�سق احتكار �أهل فا�س لإدارة وت�سيير
���ش ��ؤون التعليم بالمدينة� ،أي���ام المرابطين
والموحدين.
وما يهمنا هنا ،على الرغم من اعترا�ضات
ال��م��ق��ري وت��ل��م��ي��ذه ال��م��ق��ري وال��ع�لام��ة �أح��م��د
بابا ،وجود مدار�س قائمة ذات مواد درا�سية
محددة ،تكلفت الأوق��اف وال�سلطة ال�سيا�سية
بتمويلها و�ضمان ا�ستمرارها؛ فقد بنى �أبو
يو�سف»المدار�س بفا�س ومراك�ش ،ورتب فيها
الطلبة ل��ق��راءة ال��ق��ر�آن والعلم ،و�أج���رى لهم
المرتبات في كل �شهر»(.((3
ن�صا لأب��ي زرع� ،أ�شار
كما �أورد المنوني ً
فيه �إلى قيام �أبي �سعيد الأول بت�شييد مدر�سة
العطارين ،ورتب لها الفقهاء ،و�أ�سكنها بالطلبة
«و�أج��رى على الكل منهم المرتبات والمئون،
وا�شترى الأمالك ووقفها عليهم»(.((3
و«لما عزم �أمير الم�سلمين يعقوب على بناء
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مدينة يتخذها دار ملكه ،وقرار �سلطانه ..ولى
الفقيه �أب��ا �أمية ال��دالئ��ي ق�ضاء مدينة فا�س
و�أمره ببناء المدر�سة لطلبة العلم ..و�أ�سكنها
بالطلبة والمقرئين و�أجرا عليهم المرتبات من
جزية اليهود»(.((3
يقول الأ�ستاذ القبلي �إن «ك��ل المدار�س،
التي ظهرت في المغرب خالل القرنين الثالث
ع�شر وال��راب��ع ع�شر كانت ر�سمية ومرتبطة
ب���ال���دول���ة»( .((3وال �شك �أن وع��ي المرينيين
به�شا�شة البناء المذهبي لدولتهم ،مقارنة
مع ع�صبية �صنهاجة وم�صمودة ،دفعتهم �إلى
المراهنة على المدر�سة والتعليم� .إال �أن ذلك
لم يت�أ�س�س من عمق مجتمعي فاعل ومحوري.
ويبدو �أن �إن�شاء المدار�س الر�سمية لم يكن
خال�صا ،فقد تبين من خالل
إبداعا مرين ًيا
� ً
ً
تطرقنا للتعليم ،في زمن الموحدين ،الجهد
ال��ذي بذله عبد المومن ف��ي رب��ط المدر�سة
بالأغرا�ض ال�سيا�سية والأمنية الكبرى للدولة.
و�أ���ش��ار المولى عبد الحفيظ �إل��ى مدر�سة
الوادي قائ ً
ال عنها« :وهي اليوم خربة ،يقال �إن
فيها �سبعمائة �أو �سبعة �آالف �أ�ستاذ»(.((3
تناثرت المدار�س المرينية في العديد من
المدن المغربية ،كفا�س وتازة و�أنفا ،و�أغمات
(((3
ومراك�ش والق�صر الكبير ومكنا�س وطنجة
��ن التوظيف ال�سيا�سي ،عطل من
�إال �أن َد َخ� َ
امتداداتها المجتمعية.
لم يكن المجتمع بنخبه وفئاته منخرطً ا
انخراطً ا كل ًيا في �إنتاج المعرفة ومخارج القوة
واالنت�صار ،ولم يتمكن من ت�أ�سي�س منابر تعليمية
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ذات ن�سق تربوي محدد الأهداف والمقا�صد،
ي�أخذ بعين االعتبار معطيات الداخل وتحديات
ال���خ���ارج .وك��ان��ت ال���دول���ة ال��ح��ا���ض��ر الفعلي
والمحوري والوحيد في ر�سم معالم �سيا�سة
تعليمية ذات ت�صورات و�أه��داف تتمحور حول
مد الدولة بعنا�صر الحياة واال�ستمرار.

عندما عمم م��ب��ادرة �أب���ي الح�سن ال�شاري،
مجم ً
ال ذل��ك ،قائالً« :هكذا تزعم الخوا�ص
م�شروع ال��م��دار���س بالمغرب ،قبل �أن يتبناه
المخزن المغربي بعد ذل��ك»( .((4كما نختلف
مع العالمة عبد اهلل كنون عندما ذكر قائالً:
«ويعد بناء المدار�س في هذا العهد من مظاهر
تقليدا متب ًعا حتى
التقدم العلمي ،وقد �أ�صبح
ً
من �أفراد ال�شعب ،ون�شير هنا بالخ�صو�ص �إلى
مدر�سة �أبي الح�سن ال�شاري ...التي �أن�ش�أها في
مدينة �سبتة وكان لها �صيت بعيد»(.((4

ويكاد الأ�ستاذ القبلي يجزم بتبعية المدر�سة
المرينية لمذهبية ال��دول��ة ،وه��و مايف�سر في
نظره حياد ال�سكان تجاه م�شروعهم التربوي،
بو�صفها و�سيلة ت�أثير �سيا�سي ((4(...لكن ما
الدور الذي �أدته المبادرات الخا�صة في ن�شر
المعرفة المحايدة؟

مثلت المحاولة على الرغم من �أهميتها
مبادرة معزولة ،وا�ستثنائية في م�س�ألة تقعيد
�أ�س�س مدر�سة وطنية خا�صة ،خالل هذه الفترة
التاريخية .ول��م يرافقها �إح���داث م�ؤ�س�سات
�أخرى ،تعم مختلف المدن الرئي�سة في المغرب
الو�سيط بال�شكل الذي يمكنها من ت�شكيل لحظة
تراكم فاعل في ت�أ�سي�س قواعد نظام تعليمي
فاعل وم�ؤثر ،مثلما تم ذلك في بداية ت�شكل
النه�ضة الإيطالية على قوائم وم�ؤ�س�سات تربوية
ممتدة و�شاملة وبرعاية نخب بورجوازية ب�أهم
المدن /الدول الإيطالية.

المدار�س الخا�صة والحلقة المفقودة في
تاريخ المدر�سة بالمغرب

مقـــاالت

تمثل مدر�سة الح�سن ال�شاري ب�سبتة �سنة
653هـ ،ح�سب الأ�ستاذ الح�سين �أ�سكان�« ،أقدم
مدر�سة بمفهومها الدقيق في المغرب والغرب
الإ���س�لام��ي؛ وب�سبب تطلبها للدعم ال��م��ادي،
فقد عين لها م�ؤ�س�سها �أح�سن �أمالكه ،وحب�س
عليها خزانة للكتب ،م�شتملة على م�صنفات
(((4
في العلوم ..اقتناها الم�ؤ�س�س لهذا الغر�ض»
ن�صا للأن�صاري ال�سبتي ،قال فيه �إنها
و�أورد ً
«�أول خزانة وقفت بالمغرب على �أهل العلم»(.((4

ك��ان �أب��و الح�سن �شغوفًا «بجمع العالئق
والنفائ�س و�أمهات الدواوين العلمية �أينما حل
وارتحل ...كما كان غن ًيا يملك من وفره المالي
ما ي�ؤدي به ثمن هذه الكتب»(.((4

ويثار �أمامنا �إ�شكال يتعلق بحجم المبادرة
الخا�صة في �إن�شاء المدار�س ،ودرجة انخراط
الفئات المي�سورة ،والنخب المثقفة في �إنتاج
العلم بال�شكل الذي يجعل منها خيا ًرا مجتمع ًيا
واع ًيا ب��دور الم�ؤ�س�سات التربوية في �إح��داث
التغيير .ومن هذه الزاوية ،ال نتفق مع �أ�سكان

ي�ستح�سن و�ضع مبادرة �أبي الح�سن ال�شاري
في �سياقها التاريخي المنا�سب؛ فقد ظهرت
عندما خلع ال�سبتيون دعوة الموحدين ،و�أمروا
عليهم �أحمد اليان�شتي ثم و�صلت بيعة �أهل
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�سبتة ،و�صل بها وج��وه �أه��ل �سبتة و�أعيانهم
لمدينة مراك�ش للر�شيد( ،((4كما �شهدت الفترة
هجوم جنوة على �سبتة ،ولم تنج من قب�ضتهم
�إال بعد مقاومة �شديدة �أجبرتهم على قبول
ال�صلح و�أخذ مال معلوم« .وكان عام جنوة عند
�أهل �سبتة م�شهو ًرا ،وفي تواريخهم مذكو ًرا»(.((4
وحاول الأ�ستاذ عبد القادر زمامة تتبع �أثر
الأحداث على �أبي الح�سن ال�شاري ومدر�سته� ،إال
�أن قلة الم�صادر في نظره حالت دون المعرفة
بتفا�صيلها الدقيقة .وتف�صح الإ���ش��ارات التي
�أورده��ا ابن الخطيب في الإحاطة عن تغريب
الرجل �إل��ى الأندل�س؛ فقد ذك��ر عنه ،قائالً:
«غربه �أمير �سبتة اليان�شتي الملقب بالواثق
غا�صا به لجاللته و�أهليته ،وكونه قد
باهللً ...
عر�ضت عليه ف�أباها فدخل الأندل�س في �شعبان
عام �أحد و�أربعين و�ستمائة(.((4
من ال�صعب القطع بوجود مبادرات خا�صة
ذات ع��م��ق وام���ت���داد مجتمعي ،ي��ك��ف�لان لها
خا�صية اال�ستمرار والفعالية على م�ستويات
ال��زم��ن وال��م��ج��ال .ويمكن ال��ق��ول �إن ال�سلطة
ال�سيا�سية لم تكن مرتاحة لهذا النمط من
المبادرات؛ فنجاح العالم في ا�ستقطاب العديد
رقما �صع ًبا
من التالميذ والمريدين يجعل منه ً
ومناف�سا حقيق ًيا،
في معادلة �سيا�سية ه�شة،
ً
في نظر ال�سلطة ،لرموزها الإدارية والثقافية.
ولعل ذلك ما دفعها �إل��ى تغريب �أب��ي الح�سن
ال�شاري نحو الأندل�س ب�سبب الحرج الذي �سببه
لها في فترات الثورات ال�سيا�سية بمدينة �سبتة
خالل الفترة المذكورة.
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�أ�سهم غياب فئة مجتمعية واعية بوجودها
وبدورها التاريخي في �إحداث فراغ في عالقات
ال��م��د وال��ج��زر بين ال��دول��ة والمجتمع .ومثل
نموذج المدار�س حالة ،يمكن ،من خاللها ،عد
الدولة الفاعل المحوري في ر�سم معالم �سيا�سة
تعليمية وا�ضحة ،تنت�صر الختيارات المخزن
ال�سيا�سية والفكرية.
لم تكن المدار�س ملكًا للمجتمع ،ولم تنبثق
من ر�ؤية تنموية محددة المعالم ،بل ارتبطت
بنفقات الدولة ورعايتها ،وبتعيينات الأحبا�س،
التي قيدت �أنواع العلوم الواجب تلقيها .فكان
من الطبيعي �أن ت�ضعف بهرم ال�سلطة وتفنى
بفنائها؛ فقد تراجع الم�شروع العلمي الرائد
للمرينيين ،ب�سبب الفتن وا�ستحواذ �أع��وان
ال�سلطة عليها« ،فنق�صت ع��ط��اءات الطلبة
وروات��ب الأ�ساتذة ،الذين رغبوا بالتالي عن
تكبد م�شاق طلب العلم وتلقينه»(.((4
و�أ�شار ابن خلدون �إلى بع�ض معاني التراجع
التربوي ،قائالً« :فاعلم �أن �سند تعليم العلم
لهذا العهد قد ك��اد ينقطع عن �أه��ل المغرب
باختالل عمرانه وتناق�ص ال���دول ف��ي��ه»(.((5
وقيد حكمه هذا م�ستدركًا ..« :انقطع التعليم
من المغرب �إال قلي ً
ال كان في دولة الموحدين
ب��م��راك�����ش»( .((5وترتبط ه��ذه القلة في نظره
ب��ب��داوة «ال��دول��ة الموحدية ف��ي �أول��ه��ا وق��رب
عهد انقرا�ضها بمبدئها ،فلم تت�صل �أح��وال
الح�ضارة فيها �إال في الأقل»(.((5
اهتمت ال��دول��ة الو�سيطية ،عبر التربية
والتعليم ،بك�سر «الت�ضامنات القبلية الفردية،

التربية
والتعليم
بالمغرب
خالل
الع�صر
الو�سيط

مقـــاالت

وتعوي�ضها بت�ضامنات �أكثر �شمولية ،فما كان
ي�سمى بالفقهاء عند المرابطين ،وم��ا كان
ي�سمى بالطلبة عند الموحدين ،هي عنا�صر
قبلية ف��ق��دت رواب��ط��ه��ا بالقبائل ال��ت��ي كانت
تنتمي �إليها ،و�أ�صبحت ت�شكل وحدات م�ستقلة
�إيديولوجيا عن محيطها القبلي»( ،((5وال �شك
�أن الأم���ر احتل مكانة ب���ارزة ل��دى الع�صبية
الزناتية التي حاولت جاهدة تبرير �شرعية
�سلطتها ال�سيا�سية �إزاء المجتمع ونخبه ،من
زعماء قبائل وزواي��ا وغيرهم بالتركيز على
�إن�شاء المدار�س ورعاية فقهائها وطلبتها ،وبذلِ
المجهود في توفير الخزانات ودعمها ،وقد
«�شرط �أب��و يو�سف يعقوب على دون �سان�شو
في �سنة 1285م680/ه����ـ� ،ضرورة ا�سترجاع
الم�ؤلفات العربية التي ا�ستولت عليها القوات
الإ�سبانية ،ف��ي �إح���دى غ��زوات��ه��ا .وا�ستجاب
الإ���س��ب��ان لل�شرط ال��م��غ��رب��ي ،وتمكن الأم��ي��ر
المغربي من و�ضع يده على ثالثة �أحمال من
المخطوطات .و�شكل ذلك نواة خزانة وطنية
عمومية»(.((5

كانت حلقات العلم في مجملها ت��دور في
محور المخت�صرات ،ويجمل المقري انطباعاته
حول الم�س�ألة بقوله« :ثم كلّ �أهل هذه المائة
عن حال من قبلهم :من حفظ المخت�صرات
و�شق ال�شروح ،والأ�صول الكبار ،فاقت�صروا على
حفظ ما قل حفظه ،ونزر حظه ،و�أفنوا �أعمارهم
في حل لغوزه ،وفهم رم��وزه ،ولم ي�صلوا �إلى
رد ما فيه �إلى �أ�صوله بالت�صحيح ،ف�ض ً
ال عن
معرفة ال�ضعيف من ذلك وال�صحيح ،بل هو
حل مقفل ،وفهم �أمر مجمل ،ومطالعة تقييدات
زعموا �أنها ت�ستنه�ض النفو�س ((5(»..وهو نف�س
ما ذهب �إليه ابن خلدون ،عندما قال� :إن «مما
�أ�ضر بالنا�س في تح�صيل العلم ،والوقوف على
غاياته كثرة الت�آليف واختالف اال�صطالحات
في التعليم ،وتعدد طرقها ثم مطالبة المتعلم
والتلميذ با�ستح�ضار ذل��ك ،حينئذ ي�سلم له
من�صب التح�صيل ،فيحتاج المتعلم �إلى حفظها
كلها �أو �أكثرها ،ومراعاة طرقها وال يفي عمره
بما كتب في �صناعة واحدة �إذا تجرد لها ،فيقع
الق�صور وال بد من مرتبة التح�صيل»(.((5

م�ضمون التعليم و�أزمة المنهج والبرامج

وفي �إ�شارة متميزة ،التقط ابن خلدون زخم
التراكم ،فنراه يقول« :ونحن لهذا العهد نرى
�أن العلم والتعليم �إنما هو بالقاهرة من بالد
م�صر ،لما �أن عمرانها م�ستبحر وح�ضارتها
م�ستحكمة منذ �آالف من ال�سنين ،فا�ستحكمت
فيها ال�صنائع وتفننت ،وم��ن جملتها تعليم
العلم»( .((5وربما كان ذلك �سب ًبا في ارتحال
ال��ن��ا���س �إل��ي��ه��ا «ف���ي ط��ل��ب ال��ع��ل��م م��ن ال��ع��راق
والمغرب»(.((5

من جانب �آخ��ر ،لم تكن م�ضامين التعليم
والتلقين كفيلة ب�إنتاج تراكم معرفي ،ور�ؤي��ة
تنموية وا�ضحة ،تدفع في اتجاه تبني ق�ضايا
وطنية ،والدفاع عنها ،وبخا�صة �أن بداية الأفول
المريني توازى مع حركة اال�سترداد الم�سيحي،
وبروز مالمح نه�ضة تنموية �أوربية ،ت�ؤمن بلغة
القوة والت�أ�سي�س لفل�سفة العلم وقواعد الحروب
والمواجهات.
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�أح��دث��ت دورات الإب���ادة ال�سيا�سية ،التي
مار�ستها ه���ذه ال����دول ���ض��د م��ن �سبقها من
ع�صبيات ،قطائع جلية في ن�سق هذا االنتظام.
فكل دورة تعليمية تنفي وتن�سخ �سالفتها،
من�سجمة مع حلقات النفي ال�سيا�سي المتداول
خالل الع�صر الو�سيط.
و�إذا كانت العلوم المدر�سة ق��د تطرقت
للعلوم النقلية والدرا�سات العقلية والتجريبية،
فلم «ي�ستطع التعليم في المغرب �أن يتلخ�ص
م��ن ظاهرتين خطيرتين جثمتا على عقول
الدار�سين في ع�صر االنحطاط وعرقلتا كل
تطور فكري ،وهما االخت�صار والحفظ»(.((5
وه��و م��ا �سجله اب��ن خ��ل��دون ،وه��و يحمل على
الأ�ساليب التعليمية ،التي عرفتها المدر�سة
المغربية خالل الع�صر الو�سيط؛ حيث غابت
قدرات التحليل والنقد والحوار.
كان التعليم يدور في حلقات مفرغة ،تمد
المخزن �أحيانًا ،بالأطر الإداري��ة والق�ضائية،
ولم يكن مقد ًرا له �إنتاج المعرفة التي ت�سهم
في التغيرات التاريخية الكبرى.
ويبدو �أن التعامل مع القر�آن الكريم تم من
خ�لال عقلية االنحطاط والجمود التي جثمت
على العالم الإ�سالمي في فترات تراجعه �أمام
طاقة الغرب المادية والع�سكرية .وربما كان ذلك
�أحد الأوجه التي �أنتجت �صورة نمطية ،ر�أت في
ال�ق��ر�آن م��ادة للحفظ ،و�أغفلت الوعي بحقيقة
التعاليم الإ�سالمية المحفزة على البذل والكدح
واالنفتاح الإيجابي على المقا�صد الكونية الكبرى
و�إنتاج المعرفة ومخارج القوة التنموية.
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ارتبط نمط التعليم الذي �ساد المغرب خالل
ه��ذه الفترة ب�أزمنة االنحطاط ،ول��م تعد له
�صفة الفعالية التي �أنتجتها الثقافة الإ�سالمية
ف��ي ع�صر ال��ت��دوي��ن .وف��ي ه��ذا الإط����ار ،كان
الطلبة الأفاقيون يتابعون درا�ستهم في جامعة
القرويين للبحث عن بع�ض المعلومات الب�سيطة
ال�ضرورية ليزاولوا في قريتهم وظائف معلم
القر�آن �أو كاتب عمومي �أو عدل �أوكاتب للقا�ضي
منتظرا من هذا
�أو القائد .وبناء عليه لم يكن
ً
النمط من التعليم �أن ينتج الكفاءات والقادة
الذين يغيرون وي�صلحون من �أو�ضاع الدولة
والمجتمع.
ويمكن الحكم على ه��ذه المفاهيم التي
�أُعطيت لمدلوالت العلم ،بربطها ب�سياقها
ال��ت��اري��خ��ي ال���ع���ام ،ال����ذي ات�����ص��ف بخا�صية
االن��غ�لاق ال�سيا�سي والعلمي ال���ذي مار�سته
النخب ال�سيا�سية والفكرية المغربية على
نف�سها منذ فترات طويلة ،وهو موقف ال ين�سجم
مع المقا�صد ال�شرعية الكبرى ،التي ت�ؤ�س�س
لمفاهيم الفرائ�ض الوقتية وفرو�ض الكفاية
التي تتحول� ،ضمن �شروط الفقه الإ�سالمي،
�إل��ى فرائ�ض عينية ،كعلوم الطب والهند�سة
وال�صناعات الع�سكرية والمدنية المختلفة .وال
�شك �أن هذه النظرة الجزئية لمراتب العلم
�أث��رت في طبيعة اختيارات �أطياف المجتمع
للعلوم الواجب تخ�صي�صها بالدعم المادي
من خالل منظومة الأحبا�س والأوق���اف؛ فقد
انحاز المحب�سون �إلى وقف جزء من ثرواتهم
-في الغالب -على العلوم التي ر�أوا �أف�ضليتها
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في الآخ��رة كعلوم التف�سير والفقه والعقيدة
وغيرها.

والحفظ ،وا�ستظهار المحفوظات ،وه��و في
ال��غ��ال��ب الأع����م ي��ت��وق��ف ع��ن��د ذل���ك ال يتعداه
�إل��ى مرحلة الفهم ،والتعرف الجيد على ما
يحفظ»( .((6وهي نف�س الأ�ساليب التي انتقدها
اب��ن خ��ل��دون ،وه��و يحلل خا�صيات التلقين
التربوي بالمغرب الو�سيط ،مما يجعلنا ن�ؤمن
ببنيوية الأزمة التعليمية وال�سيا�سية ،وب�أهمية
اال�ست�شهاد بقواعده العمرانية على مختلف
الفترات التاريخية ،وفي هذا قال« :وبقيت فا�س
و�سائر �أقطار المغرب خلوا من ح�سن التعليم
من ل��دن انقرا�ض تعليم قرطبة والقيروان،
ولم يت�صل �سند التعليم فيهم ،فع�سر عليهم
ح�صول الملكة والحذق في العلوم»( .((6ويو�ضح
مف�سرا« ،و�أي�سر طرق هذه الملكة فتق الل�سان
ً
بالمحاورة والمناظرة في الم�سائل العلمية،
فهو الذي يقرب �ش�أنها ويح�صل مرامها»(.((6
وبعد تحديد المفهوم ول��وازم��ه ،ينتقل �إل��ى
و���ص��ف ال��ح��ال وال��م ��آل« ،فتجد ط��ال��ب العلم
منهم ،بعد ذه��اب الكثير من �أعمارهم ،في
مالزمة المجال�س العلمية� ،سكو ًتا ال ينطقون
وال يفاو�ضون .وعنايتهم بالحفظ �أك��ث��ر من
الحاجة ،فال يح�صلون على طائل من الت�صرف
(((6
معبرا« :ومما
في العلم وال تعليم»  .ويف�صل ً
ي�شهد بذلك في المغرب� ،أن المدة المعينة
ل�سكنى طلبة العلم بالمدار�س عندهم �ست
ع�شرة �سنة ...فطال �أمدها...لهذه المدة لأجل
ع�سرها من قلة الجودة في التعليم خا�صة ،ال
مما �سوى ذلك»(.((6

اع��ت��م��د ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي «ع��ل��ى ال��ذاك��رة

ر���س��م اب���ن خ��ل��دون ���ص��ورة ق��ات��م��ة لم�سير

ويبدو �أن مفاهيم القوة المادية التي ُدعي
العقل الإ�سالمي من ثنايا الن�ص القر�آني �إلى
حيازتها وامتالكها ،ومنها قوة العلم التطبيقي
وما يرتبط به من تخ�ص�صات معرفية ،ظلت
مهجورة وخارج �سياق الفعل الثقافي والعلمي
الذي انخرطت في �إنتاجه نخب العلم والمعرفة.
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ال يمكنني �إ���ص��دار �أح��ك��ام مطلقة ،تتنكر
�أو تلغي النتوءات الم�ضيئة في �سماء العلم
والنبوغ المغربيين؛ فقد �أنتجت تربتنا الثقافية
العديد من قمم العلم والثقافة منذ زمن الدول
الع�صبية� ،أ�سهمت كتاباتها الأ�صولية والعلمية
والمنطقية ...ف��ي �إ���ض��اف��ات نوعية متميزة
للثقافة العربية الإ�سالمية؛ بيد �أن ما يهمني،
ف��ي م�س�ألة التعليم ب��ال��م��غ��رب ،ر���ص��د درج��ة
االنتظام الم�ؤ�س�ساتي ،الذي �أ�شرت �إليه �سال ًفا
وانكفاء الم�ؤ�س�سات الموجودة على �إعادة �إنتاج
ثقافة التقليد ،والن�أي عن التفاعل والندية مع
فل�سفة القوة الغربية ورم��وزه��ا العلمية التي
بد�أت تهدد الكينونة المغربية والإ�سالمية.
لم تكن التنظيرات الفقهية تعي�ش زمانها ولم
تكلف نف�سها عناء المكابدة في مطلب االجتهاد،
والت�أ�سي�س لآليات المغالبة والتحديث .و�أنى لها
القيام بهذا الدور ،في غياب الأدوات ال�سيا�سية
الداعمة والفئات المجتمعية المحت�ضنة ،وفي
�أف���ول ال��غ��اي��ة الدينية وال��دن��ي��وي��ة م��ن مطلب
التعليم؟
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التعليم بالمغرب الو�سيط ،وربط ذلك ببداية
خراب العمران الب�شري ،الذي مثلت فيه الدولة
الفاعل الرئي�س والمحوري ،وهي نف�س ال�صورة
التي ا�ستمرت المدر�سة المغربية في �إنتاجها
خالل مرحلة ما قبل الحماية.

ال يمكننا ف�صل الم�س�ألة التعليمية في
ال��م��غ��رب ع��ن مجمل ال��ت��ح��والت ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وطبيعة العالقة الجديدة التي
فر�ضتها عليه القوى الغربية من موقع القبول
بالأمر الواقع.

وم��ن جهة �أخ����رى� ،أن��ت��ج��ت ه��ذه النظرة
الجزئية لمدلوالت العلم ومطالبه عنا�صر
الخطر الوجودي على �أم��ة الإ���س�لام� :إن��ه �إذا
أ�سا�سا للحفاظ على
كانت العلوم ال�شرعية ركنًا � ً
الذات من االختراق واالنحراف عن التعاليم
ال��ع��ق��دي��ة وال�����س��ل��وك��ي��ة ،ف����إن ال��ع��ل��وم الأخ���رى
تمنح مقومات الدفاع المادي والمعنوي �أمام
القوى المترب�صة ،والمت�سلحة بمقومات العلم
وعنا�صر القوة التنظيمية والإدارية وال�سيا�سية
والع�سكرية ،بل �إن العلوم ال�شرعية نف�سها،
ت�صبح �ضعيفة الجدوى والفعالية عندما يتغلب
الدخيل على دار الإ���س�لام ،ويفر�ض ثقافة
الغالب على الأمة.

اعتبر ابن خلدون ال�سيف والقلم و�سيلتين
(((6
«ل�صاحب الدولة ي�ستعين بهما على �أمره»،
في �سيا�سة �أمور النا�س والرعايا .و�إذا كانت
ومحكَّمة ف��ي مبتد�أ
�سطوة ال�سيف حا�ضرة َ
الدولة وهرمها ،ف�إن ميزة القلم تقت�صر على
«و�سط الدولة في�ستغني �صاحبها بع�ض ال�شيء
عن ال�سيف لأنه قد تمهد �أمره»(.((6

ت�ستهدف العلوم ال�شرعية الحفاظ على
ال��ه��وي��ة وال��خ�����ص��و���ص��ي��ة ال��ع��ق��دي��ة وال��ف��ك��ري��ة
وال�سلوكية ،وتمثل العلوم الدنيوية المختلفة
قاعدة الحماية المادية وخزان القوة الداعمة
للعلوم الأول���ى� .أل��م ت��دع ن�صو�ص الوحي �إلى
����ض���رورة اال���س��ت��ع��داد والأخ�����ذ ب��زم��ام العلم
و�أ�سبابه؟ �أل��م ي��درك الم�سلمون الأوائ��ل عمق
التوجيهات القر�آنية ف�أبدعوا في مجاالت العلم
المختلفة والمتنوعة ،وهم يحملون ت�صوراتهم
الأ���ص��ي��ل��ة ح��ول مكنونات ال��وج��ود وعالقتها
«بواجب الوجود»؟
�آفاق الثقافة والتراث 47

اهتمت الدولة من منظور الن�ص بالجوانب
الأمنية وحماية وجودها وكينونتها ال�سيا�سية،
م�ستعملة في ذلك لغة الحديد والنار .و�أ�ضحت
ثقافة القلم ،وتجلياته المعرفية والثقافية
والتربوية مرتبطة بتمهيد الملك ،ومعينة على
«تح�صيل ثمرات الملك من الجباية وال�ضبط
ومباهاة الدول وتنفيذ الأحكام»(.((6
يمكن ا�ستعارة ه��ذه القاعدة الخلدونية،
كم�ؤ�شر دال على ارتباط �أوج القلم وملحقاته
بالطور الذي تمر به الدولة ،كما ن�ستنتج من
خاللها ارتباط �سطوة القلم بم�ؤ�س�سة الدولة
و�سيوفها.
ل���م ي���خ���رج الإن����ت����اج ال��ف��ق��ه��ي ع���ن ن�سق
االن��ح��ط��اط ال��ع��ام ،ال��ذي ب��د�أ يعي�شه العالم
الإ���س�لام��ي ،ف��ي مرحلة تراجعه �أم���ام طاقة
العنف الغربية المنظمة والفاعلة .ول��م يعد
الم�سلمون ينتجون ويبدعون ،كما اجتهد عمر

التربية
والتعليم
بالمغرب
خالل
الع�صر
الو�سيط

المزيد م��ن ال��ج��ي��وب ،وف��ي تهديد الأم���ة في
كينونتها و�أ�سباب وجودها.

ابن الخطاب وم�ست�شاروه ،في تنزيل ن�صو�ص
ال��وح��ي ،على م�ستجدات الو�ضع الإ�سالمي،
�أثناء مراحل الفتح في بالد الفر�س وال��روم،
وما �أنتجته من تحديات �أم��ام عقل �إ�سالمي،
تمكن بحنكة وحكمة من تجاوزها ،والت�أ�سي�س
لمخارج تنموية متقدمة و�إيجابية.

الحوا�شي

خاتمة

مقـــاالت

تنبغي الإ�شارة �إل��ى �أن ثقافة الإ�سالم في
عهد النبوة والخالفة الرا�شدة ،و بع�ض فترات
الأمويين والعبا�سيين ،وه��ي ت�ؤ�س�س لقواعد
المجتمع الفكرية وال�سيا�سية والرمزية ،وتدمج
مكونات ال��خ��ارج الإ�سالمي �ضمن توجهاتها
الإ�ستراتيجية ال��داخ��ل��ي��ة ،ك��ان��ت تنتج ذلك
م��ن خ�لال حركة دائ��ب��ة ال تتوقف .ول��م تكن
لتلتفت للطوارئ والعثرات� ،أو لتكبح م�سيرتها
حجم التحديات والم�ستجدات التي �أنتجها
ال�سا�سانيون والروم.

.3

.4

.5
.6

لم ينتـج الم�سلمون �إذاك الفتـاوى التي
تجنح نحو هذا الموقف �أو ذاك ،بل �أدمجوا
نظم الدواوين ،وغيرها �ضمن هويتهم وثقافتهم
ب�شكل �سل�س و�آلي؛ فكانت حركتهم ت�شبه الرحى
في حركتها الدائبة والم�ستمرة ،وهو ما كان
ي�سمح لها بمعالجة مختلف المكونات و�إخراجها
في �صورة �سل�سة والئقة وفاعلة.

Lucien Paye. Introduction et évolution de
l'enseignement Moderne au Maroc des
origines jusqu'à 1956. Imprimerie-ArrissalaRabat, 1992, page: 31

1.

Ibid ; page: 32.

2.

3محمد القبلي ،ق�ضية المدار�س المرينية :مالحظات
وت�أمالت� ،ضمن :في النه�ضة والتراكم ،دار توبقال
للن�شر ،الدار البي�ضاء ،1986 ،من �ص� 47إلى �ص:
� ،63ص.57 :
4عبد الحفيظ بن الح�سن العلوي ،داء العطب قديم،
درا���س��ة وتحقيق ،محمد عبا�سي� ،أط��روح��ة لنيل
الدكتوراه في الآداب ،جامعة محمد الأول ،كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ،وجدة ،المو�سم الجامعي،
1429-1428هـ2008-2007/م� ،ص.211 :
5عبد اهلل كنون ،النبوغ المغربي في الأدب العربي،
دار الثقافة ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ� ،ص.67 :
6علي ابن �أبي زرع الفا�سي ،الأني�س المطرب برو�ض
القرطا�س في �أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة
فا�س ،راجعه ،عبد الوهاب بن من�صور ،المطبعة
الملكية ،الرباط ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999-م،
�ص.155 :
(7) - h t t p : / / w w w. i s e s c o . o r g . m a / p u b /
ARABIC/karawiyine/page2.htm

7.

8 .8ابن ال�سماك ،الحلل المو�شية ،تحقيق عبد القادر
زمامة و�سهيل زك��ار ،دار الر�شاد الحديثة ،الدار
البي�ضاء� ،1979 ،ص�.ص.151-150:
9 .9ورد لدى محمد المنوني ،ح�ضارة الموحدين ،دار
توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء ،الطبعة الأولى ،1989
�ص.19 :
1010ابن القطان المراك�شي ،نظم الجمان لترتيب ما
�سلف من �أخبار الزمان ،تحقيق محمد علي مكي،
تطوان ،بدون تاريخ� ،ص.139 :
1111محمد المنوني ،ح�ضارة الموحدين ،مرجع �سابق،...
�ص.21 :

وت�ؤكد التوجيهات الإ�سالمية على تجنب
كثرة ال�س�ؤال ،فهي عنوان ودليل على الأزمة.
وبخا�صة عندما يجنح المجتمع الذي �أنتجها
�إلى ال�سكون والجمود ،فتتحول �إلى انتظارية
قاتلة �أمام الآخر الذي ي�ستغل ذلك في اقتطاع
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1212المرجع نف�سه� ،ص.17 :
1313المرجع نف�سه� ،ص.25 :
1414ل�سان ال��دي��ن ب��ن الخطيب ،الإح��اط��ة ف��ي �أخ��ب��ار
غرناطة ،تحقيق:عبد اهلل عنان ،مكتبة الخانجي
بالقاهرة ،الطبعة الأولى ،1975 ،الجزء الأول� ،ص:
.404
1515المقري التلم�ساني ،نفح الطيب من غ�صن الأندل�س
الرطيب ،تحقيق �إح�سان عبا�س ،بيروت ،1968
الجزء الرابع� ،ص.130 :
1616ل�سان الدين بن الخطيب ،م�صدر �سابق� ،...ص�.ص:
.68-67
1717عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،م�صدر
�سابق� ،...ص.1020 :
٭ التيراكويا ،وتعني حرف ًيا م��دار���س المعبد ،وهي
عبارة عن مدار�س خا�صة كان يتعلم فيها الأطفال
اليابانيون ال��ق��راءة والكتابة طيلة عهد الإي���دو.
و�سنف�صل فيها ال��ح��دي��ث ف��ي المبحث الخا�ص
بالتعليم الياباني ،في الف�صل الثاني من الباب
الأول.
1818التاريخ العلمي لجامعة القرويين http://www.isesco.
org.ma/pub/ARABIC/karawiyine/page2.htm

1919عبد العزيز بن عبد اهلل ،الفكر العلمي ومنهجية
ال��ب��ح��ث ع��ن��د ع��ل��م��اء ال��م��غ��رب ،مجلة ال��م��ن��اه��ل،
العدد ،11ربيع الثاني /1398مار�س  ،1987من �ص:
� ،159-121ص.125 :
2020محمد العربي« ،الحفاظ» نموذج النخبة ال�سيا�سية
في الع�صر الموحدي ،مجلة �أم��ل ،العدد الرابع،
ال�سنة الثانية ،1993 ،من �ص� ،28-10 :ص.13 :
2121المرجع نف�سه� ،ص.16 :
2222عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،م�صدر
�سابق� ،...ص.1022 :
2323الم�صدر نف�سه� ،ص.1022 :
2424ابن جبير ،رحلة ابن جبير �ص.245 :
2525عبد الهادي التازي ،جامع القرويين ،المجلد الثاني،
دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة الأولى1973 ،
�ص.366 :
2626محمد القبلي ،مراجعات حول المجتمع والثقافة
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ب��ال��م��غ��رب ال��و���س��ي��ط ،دار ت��وب��ق��ال للن�شر ،ال���دار
البي�ضاء ،الطبعة الأولى � ،1987ص.75 :
2727عبد الهادي التازي مرجع �سابق� ،...ص.356 :
2828وردت عند ،محمد المنوني ورق���ات ع��ن ح�ضارة
المرينيين ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالرباط ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء،
الطبعة الثانية� ،1996 ،ص.380 :
2929نف�سه� ،ص.381 :
�3030أح��م��د ب��اب��ا ،ن��ي��ل االب��ت��ه��اج ،ال��ق��اه��رة 1351ه����ـ،
�ص� ،247-246أورده محمد القبلي ،ق�ضية المدار�س
المرينية :مالحظة وت�أمالت في النه�ضة والتراكم،
دار توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء ،1986من �ص47 :
�إلى �ص� ،61 :ص.63 :
3131محمد المنوني ،ورقات ،...مرجع �سابق� ،ص.154 :
32. Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion
au Maroc à la fin du Moyen-Age.XIV-XV
siécle.Edition Maisoonneuve et Larose.Paris
1986.page: 378

3333م�صطفى ن�شاط� ،إطالالت على تاريخ المغرب خالل
الع�صر المريني ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،وجدة2003 ،م� ،ص.16 :
3434محمد المنوني ،ورقات ،...مرجع �سابق� ،ص.255 :
�3535أورده محمد المنوني ،نف�سه� ،ص.255 :
3636علي ابن �أبي زرع الفا�سي ،الذخيرة ال�سنية في تاريخ
الدولة المرينية ،دار من�صور للطباعة والوراقة،
الرباط� ،1972 ،ص.163-162-161
37. Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion
au Maroc à la fin du Moyen-Age.XIV-XV siécle.Edition Maisoonneuve et Larose.Paris
1986.page:280

3838عبد الحفيظ بن الح�سن العلوي ،داء العطب قديم،
درا�سة وتحقيق ،محمد عبا�سي ،مرجع �سابق� ،ص:
.212
39. Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion
au Maroc, Op.cit, page:280.
40. Ibid, page: 282

4141علي ابن �أبي زرع الفا�سي ،الذخيرة ال�سنية في تاريخ
الدولة المرينية ،م�صدر �سابق� ،...ص.60 :

التربية
والتعليم
بالمغرب
خالل
الع�صر
الو�سيط

�5555أورده محمد المنوني ،ورق��ات ،...مرجع �سابق،...
�ص381:

مقـــاالت

4242الأن�صاري ال�سبتي ،اخت�صار الأخبار عما كان ب�سبتة
من �سني الآث���ار ،تحقيق عبد الوهاب بنمن�صور،
الرباط� ،1983ص.29 :
4343الح�سين �أ�سكان ،تاريخ التعليم بالمغرب خالل
الع�صر الو�سيط ،من�شورات اللمعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية ،الطبعة الأولى2004 ،م� ،ص.62 :
4444عبد اهلل كنون ،النبوغ المغربي في الأدب العربي،
دار الثقافة ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ� ،ص.138 :
4545عبد القادر زمامة� ،أبو الح�سن الغافقي ال�شاري،
المناهل ،العدد 24:رم�ضان /1402يوليوز ،1982
من �ص� ،315-306 :ص.310 :
�4646أحمد بن محمد بن عذاري ،البيان المغرب في �أخبار
الأندل�س والمغرب ،الجزء الخا�ص بالموحدين،
تحقيق الأ�ساتذة محمد �إبراهيم الكتاني ومحمد
بن تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة ،دار
الثقاف للن�شر والتوزيع ،ال��دار البي�ضاء ،الطبعة
الأولى1406 ،هـ1985/م� ،ص.345:
4747المرجع نف�سه� ،ص.350 :
4848ل�سان ال��دي��ن اب��ن الخطيب ،الإح��اط��ة ف��ي �أخبار
غرناطة ،الجزء الرابع �ص.189 :
4949عبد المجيد ال�صغير ،ال��ف��رج بعد ال�شدة ،حول
�إ�شكالية العلم والأزم���ة في مغرب القرن الثامن
ع�شر ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالرباط ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء،
الطبعة الأولى2003 ،م ،من �ص� ،72-63 :ص.67 :
5050عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق
عبد الواحد واافي ،م�صدر �سابق� ،...ص.1020 :
5151الم�صدر نف�سه� ،ص.1020 :
5252الم�صدر نف�سه� ،ص.1020 :
5353محمد �شقير ،التنظيمات ال�سيا�سية بالمغرب،
من�شورات المجلة المغربية لعلم االجتماع ال�سيا�سي،
مطبعة المعارف الجديدة ،الدار البي�ضاء1933 ،م،
�ص.14 :

5656عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،م�صدر
�سابق ،الجزء الثالث ،م�صدر �سابق� ،...ص.1240 :
5757الم�صدر نف�سه� ،ص.1025 :
5858الم�صدر نف�سه� ،ص.1025 :
5959الم�صدر نف�سه� ،ص.82 :
6060محمد الفالح العلوي ،بع�ض جوانب مكونات ثقافة
علماء المغرب في نهاية القرن التا�سع ع�شر ،مجلة
�أمل ،العدد الثاني1992 ،م ،من �ص� 35 :إلى �ص:
� ،67ص.39 :
6161عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،الجزء
الثالث ،م�صدر �سابق� ،...ص.1021 :
6262الم�صدر نف�سه� ،ص.1021 :
6363الم�صدر نف�سه� ،ص.1021 :
6464الم�صدر نف�سه� ،ص�.ص.1022-1021 :
6565عبد الرحمن بن خ��ل��دون ،م�صدر �سابق ،الجزء
الثاني� ،ص.695 :
6666الم�صدر نف�سه� ،ص.695 :
6767الم�صدر نف�سه� ،ص.696-695 :
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54. Mohamed Benchkroun.La vie intellectuelle marocaine sous les Mérinides et les
Wattassides, Imprimerie Mohammed5, Fés,
1974. page:56.

-
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ق�ضية المدار�س المرينية :مالحظات وت�أمالت،
�ضمن :في النه�ضة والتراكم ،لمحمد القبلي ،دار
توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء.1986 ،
داء العطب قديم ،درا�سة وتحقيق ،لعبد الحفيظ
ابن الح�سن العلوي ،محمد عبا�سي� ،أطروحة لنيل
الدكتوراه في الآداب ،جامعة محمد الأول ،كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ،وجدة ،المو�سم الجامعي،
1429-1428هـ2008-2007/م.
النبوغ المغربي في الأدب العربي ،لعبد اهلل كنون،
دار الثقافة ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ.
الأني�س المطرب برو�ض القرطا�س في �أخبار ملوك
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-

-

-

-

-

-

-

-
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المغرب وت��اري��خ مدينة ف��ا���س ،لعلي ابن �أب��ي زرع
الفا�سي راجعه ،عبد الوهاب بن من�صور ،المطبعة
الملكية ،الرباط ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999-م
ابن ال�سماك ،الحلل المو�شية ،تحقيق عبد القادر
زمامة و�سهيل زك��ار ،دار الر�شاد الحديثة ،الدار
البي�ضاء.1979 ،
ح�����ض��ارة ال��م��وح��دي��ن ،ل��ورد ل��دى محمد المنوني،
دار توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء ،الطبعة الأولى
� ،1989ص.19 :
نظم الجمان لترتيب ما �سلف من �أخبار الزمان،
البن القطان المراك�شي ،تحقيق محمد علي مكي،
تطوان ،بدون تاريخ.
الإح���اط���ة ف��ي �أخ��ب��ار غ��رن��اط��ة ،لل�سان ال��دي��ن بن
الخطيب ،تحقيق:عبد اهلل عنان ،مكتبة الخانجي
بالقاهرة ،الطبعة الأولى ،1975 ،الجزء الأول.
نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،للمقري
التلم�ساني ،تحقيق �إح�سان عبا�س،
ال��ف��ك��ر ال��ع��ل��م��ي وم��ن��ه��ج��ي��ة ال��ب��ح��ث ع��ن��د ع��ل��م��اء
المغرب ،لعبد العزيز بن عبد اهلل ،مجلة المناهل،
العدد ،11ربيع الثاني /1398مار�س 1987
«الحفاظ» نموذج النخبة ال�سيا�سية في الع�صر
ال��م��وح��دي ،لمحمد ال��ع��رب��ي ،مجلة �أم���ل ،العدد
الرابع ،ال�سنة الثانية.1993 ،
ج��ام��ع ال��ق��روي��ي��ن ،لعبد ال��ه��ادي ال��ت��ازي ،المجلد
الثاني ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة الأولى،
.1973
م��راج��ع��ات ح���ول ال��م��ج��ت��م��ع وال��ث��ق��اف��ة بالمغرب
الو�سيط ،لمحمد القبلي ،دار توبقال للن�شر ،الدار
البي�ضاء ،الطبعة الأولى .1987
�إط���ل��االت ع��ل��ى ت���اري���خ ال��م��غ��رب خ��ل�ال ال��ع�����ص��ر
المريني ،م�صطفى ن�شاط ،من�شورات كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية ،وجدة2003 ،م.
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-

-

-

-

-

-

ال��ذخ��ي��رة ال�سنية ف��ي ت��اري��خ ال��دول��ة المرينية،
لعلي ابن �أبي زرع الفا�سي ،دار من�صور للطباعة
والوراقة ،الرباط.1972 ،
اخت�صار الأخبار عما كان ب�سبتة من �سني الآثار،
للأن�صاري ال�سبتي ،تحقيق عبد الوهاب بنمن�صور،
الرباط.1983
تاريخ التعليم بالمغرب خ�لال الع�صر الو�سيط،
للح�سين �أ�سكان ،من�شورات اللمعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية ،الطبعة الأولى2004 ،م.
عبد المجيد ال�صغير ،الفرج بعد ال�شدة ،حول
�إ�شكالية العلم والأزم���ة في مغرب القرن الثامن
ع�شر ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالرباط ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء،
الطبعة الأولى2003 ،م ،من �ص� ،72-63 :ص.67 :
التنظيمات ال�سيا�سية بالمغرب ،محمد �شقير،
من�شورات المجلة المغربية لعلم االجتماع ال�سيا�سي،
مطبعة المعارف الجديدة ،الدار البي�ضاء1933 ،م.
بع�ض جوانب مكونات ثقافة علماء المغرب في
نهاية القرن التا�سع ع�شر ،محمد الفالح العلوي،
مجلة �أمل ،العدد الثاني1992 ،م ،من �ص� 35 :إلى
�ص.67 :
Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion
au Maroc à la fin du Moyen-Age.XIV-XV
siécle.Edition Maisoonneuve et Larose.Paris
1986
Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion
au Maroc à la fin du Moyen-Age.XIV-XV
siécle.Edition Maisoonneuve et Larose.Paris
1986.
Mohamed Kably.Société, pouvoir et religion
au Maroc, Op.cit,
Mohamed Benchkroun.La vie intellectuelle marocaine sous les Mérinides et les
Wattassides, Imprimerie Mohammed5, Fés,
1974.
Lucien Paye. Introduction et évolution de
l'enseignement Moderne au Maroc des
origines jusqu'à 1956. Imprimerie-ArrissalaRabat, 1992,

-

-

-

-

التربية
والتعليم
بالمغرب
خالل
الع�صر
الو�سيط

�شارل ِبالَّ
�أ�سجاع الأنواء ومنازل القمر عند العرب
ترجمه وقدم له وعلَّق عليه
�أ.د .محمد خير محمود البقاعي

جامعة الملك �سعود-كلية الآداب-ق�سم اللغة العربية
((( مقدمة المترجم

مقـــاالت

أن�س رنة �صوت الوالد ،يرحمه اهلل ،وهو ينغِّم بع�ض الأ�سجاع ذات العالقة بالطق�س،
أن�س ال � َ
�إنْ � َ
وقد كان المزار َع المتقنَ الذي اعتاد التعامل مع الظواهر المناخية تعام ً
ال �شعب ًيا وراث ًيا اعتادت
عليه البيئة التي عا�ش فيها .كنت �أظن تلك الأ�سجاع من الثقافة ال�شفهية التي تنت�شر بين
المزارعين ،يتوارثونها كاب ًرا عن كابر ،ولما اطلعت على كتب التراث �إ َّبان �سنوات التح�صيل
وخ�صو�صا كتب الأنواء التي ا�ستطعت
وجدت �أن بع�ض ما كنت �سمعته مدرج في غ�ضونها،
ً
االطالع عليها ،ولعل �أولها كتاب ابن قتيبة وكتاب ابن الأجدابي الذي طبعته وزارة الثقافة،
وكانت ن�سخه تباع بدريهمات قليلة.
عدت �إلى هذه الكتب بحثًا عن �شعر دريد بن ال�صمة وغيره من ال�شعراء الذين جمعت
�أ�شعارهم في المرحلة الجامعية الأولى (1980-1976م) ،ففرحت بتلك الكتب وب�أ�سجاعها التي
ما زال وقعها يرنُّ في �أذني.
وتتالت ال�سنون ،وتق َّل ْب ُت ما �شاء اهلل لي
كثيرا من العباد
التقلُّب في البالد ،وخالطت ً
في الغرب وال�شرق ،ولما ا�ستقر بي المقام
في المملكة العربية ال�سعودية بعد طول تجوال
اطلعت على كتب وب��ح��وث لعرب �أو غربيين

في الق�ضايا التي تهمني .وكان من ذلك كتب
وب��ح��وث تتعلق ب��ج��وان��ب طريفة م��ن ال��ت��راث
العربي والعالمي � َّأجلت العمل فيها حتى ترجمت
كتاب «القمر� ،أ�ساطير وطقو�س» لكوكبة من
ال��م��ؤل��ف��ي��ن ،ون�شرته دار ال��غ��رب الإ���س�لام��ي
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1428ه��ـ2007/م ،واحتوى الكتاب على ف�صل
ع��ن القمر عند ال��ع��رب وف��ي الإ���س�لام ،كتبه
الم�ست�شرق الفرن�سي الكبير مك�سيم رودن�سون،
وك��ان بين م�صادره كثير من كتب الغربيين
وبحوثهم التي اهتمت بالظاهرة التي يتحدث
ال الذي نقدم اليوم
عنها ،وكان بحث �شارل ب َّ
ترجمة له واح� ً�دا من تلك البحوث التي عاد
�إليها.
�شدني البحث بطرافته و�أ�صالته ،وبالجهد
الكبير ال���ذي ب��ذل��ه م��ؤل��ف��ه ف��ي تتبع ظاهرة
الأن���واء ،ومن �ألَّفوا فيها ،فجمع وحلَّل وف�سر
مفيدا ا�ستوعب كل جوانب
و�أ َّول فجاء بحثه
ً
المو�ضوع المدرو�س.
عزمت على ترجمته وتقديمه للقارئ العربي
نموذجا للترجمة العلمية الجادة ،ال�شاملة التي
ً
ي�ستفيد قارئها كل الفائدة ا�ستيعا ًبا لأفكارها
ال��وا���ض��ح��ة ،و�إح��اط��ة بم�صادرها المتنوعة
الغنية.
ق���ر�أت البحث ق���راءة م�ستفيد ،وعندما
وج��دت �سانحة م��ن ال��وق��ت ف��ي ه��ذا ال�صيف
1428ه����ـ2007/م اقتنيت من معر�ض دم�شق
الدولي للكتاب (مكتبة الأ�سد � 11-1آب 2007م)
ن�سخة من كتاب الزجاج �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن
ال�سري بن �سهل (ت316 .هـ) «الأنواء» (البقية
منه) ،وقد �أخرجه عن ن�سخة مغربية ناق�صة
الدكتور عزة ح�سن ،ون�شره مجمع اللغة العربية
إلي
في دم�شق 1427ه��ـ2006/م .وقد �أعادت � َّ
قراءة الكتاب «ال�شوق القديم وقد كنت �ساليا»،
لا لأج��د �ضر ًبا من
فعدت �إل��ى بحث �شارل ب� َّ
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الت�شابه في المعلومات بين ما جاء في مقدمة
ال الذي نقدم اليوم
كتاب «الأنواء» وفي بحث ب َّ
ترجمة له .وقد �أعادني هذا الت�شابه �إلى مقدمة
كتاب «الأزم��ن��ة والأن���واء» الب��ن الأج��داب��ي �أبي
�إ�سحق �إبراهيم بن �إ�سماعيل بن �أحمد بن
عبد اهلل الطرابل�سي المغربي الإفريقي (ت.
حوالي 950هـ) ،وهو كتاب حققه الدكتور عزة
ح�سن ون�شرته وزارة الثقافة ال�سورية 1964م،
بينما ن ُِ�شر بحث �شارل ب ّ
ال((( في مجلة �أرابيكا
عام 1955م .ور�أيت في كتاب الزجاج المحقق
ُ�شر في
بع�ض الهنات فنبهت عليها في بحث ن َ
(((
مجلة «العرب»
الغراء .ولعله من المنا�سب
َّ
في هذا التقديم �أن �أقدم ترجمة ل�شارل بالَّ،
فمن �شارل بالَّ؟
كاتب البحث :
(((

�شارل ِبالَّ :ولد في �سوق �أهرا�س((( (الجزائر)
بتاريخ 1914/9/28م ،تلقى تعليمه الثانوي في
الدار البي�ضاء ،وح�صل على لي�سان�س في اللغة
العربية من جامعة ب��وردو (،)1935-1933
و�شهادة العربية من معهد الدرا�سات المغربية
العليا بالرباط ( ،)1935وعلى �شهادة �أهلية
التعليم بالعربية وعلى الدكتوراه في الآداب من
جامعة باري�س ( 1946و .)1950عمل في عدد
من المعاهد والمدار�س الثانوية ،وفي وزارة
الخارجية ،ثم في مدر�سة اللغات ال�شرقية
(1956-1951م) ،وف��ي ال�سوربون 1956م،
ومديرا لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية في جامعة
ً
باري�س-ال�سوربون ( )1972وم��دي� ً�را لدائرة
المعارف الإ�سالمية ف��ي ن�شرتها الفرن�سية

�شارل ِب َّ
ال
�أ�سجاع
الأنواء
ومنازل
القمر
عند
العرب

أي�ضا لإر�ساء التقويم
ال�شم�سية ،كما ا�ستخدمت � ً
في �أولياته.

مقـــاالت

1956م .وانتدب لبعثات علمية كثيرة في عدد
كبير من الدول في ال�شرق والغرب والواليات
المتحدة الأمريكية .وقد �أرب��ت م�ؤلفاته على
 138عنوانًا خال التقارير التي تجاوزت المائة،
ون�شرت في عدد من المجالت المختلفة مادة
ومكانًا وزم��ا ًن��ا ،وكتب  260مقا ًال في الطبعة
الجديدة من دائرة المعارف الإ�سالمية .وقد
ذكر العقيقي م�ؤلفاته في المجاالت المتنوعة
التي بحث فيها� :أدب العرب وح�ضارتهم� ،آثار
خا�صة بالجاحظ ،ن�شر الن�صو�ص الجاحظية،
�آث���ار خا�صة بالم�سعودي ،الآث���ار ال�شعرية،
�إ�سبانيا الإ�سالمية والمغرب ،اللغة العربية،
اللهجة المغربية� ،أدب البربر .ويمكن القول
بحق� :إنه رائد الدرا�سات الجاحظية تحلي ً
ال
وتحقي ًقا واكت�شافًا لكتبه و�آث���اره ،وم��ا زالت
�أبحاثه عن الجاحظ م�صادر ي�ستخدمها العرب
والغربيون على حد �سواء .وقد عمل �أ�ستاذنا
الدكتور �إب��راه��ي��م الكيالني رحمه اهلل على
ترجمة ع��دد من كتبه و�أبحاثه عن الجاحظ
على وجه الخ�صو�ص(((.

ولما ك��ان ال��ع��رب� ،ش�أنهم ف��ي ذل��ك �ش�أن
كل ال�شعوب التي تهتم بالرعي ،معتادين على
مراقبة ال�سماء((( ،ف�إنهم الحظوا منذ القدم
العالقة بين التغيرات المناخية وبين طلوع
النجوم المعروفة وغيابها ،كما ثبت لديهم
�أن النجوم المذكورة �أزواج يغيب �أحدها عند
�شروق ال�شم�س من جهة الغرب في حين �أن
الآخر يظهر في الوقت نف�سه من جهة ال�شرق،
ويحدث ذلك مرة في ال�سنة .ودفعتهم التجربة
الدقيقة �إلى �إر�ساء �أ�س�س نظام ن�سبي التعقيد
كانوا في �أرجح الأقوال ي�سمونه الأنواء (جمع
مفرده نوء).
�أما مفهوم «المنازل» القمرية فقد كان قبل
الإ�سالم معروفًا لدى العرب الذين كانوا يجمعون
بين النظامين ال�شم�سي والقمري ،ويجرون
بع�ض التعديل على قائمة الأنواء حتى �صار من
الم�ستحيل �إعادة تكوين التقويم القديم بالدقة
التي يتمناها الباحث .ناهيك عن �أن تطور
علم الفلك وعلم التنجيم خالل القرون الأولى
كثيرا من الدقة على
للإ�سالم ،وهو تطور �أ�سبغ ً
نظرية «المنازل» على وجه الخ�صو�ص ،ولكنه
في الوقت نف�سه ع َّقد الم�شكلة؛ لأنه مهما كانت
درجة جهل الم�ؤلفين الذين نحن مجبرون على
العودة �إلى كتبهم بعلم الفلك ف�إنهم لم يكونوا
بمعزل عن المعطيات التي يقدمها �أ�صحاب
الح�ساب(.((1

�أ.د .محمد خير محمود البقاعي
الن�ص المترجم

وج����د ال���ع���رب �أن��ف�����س��ه��م ف���ي ج��زي��رت��ه��م
مدفوعين بال�ضرورة منذ �أزم��ن��ة موغلة في
القدم �إلى التمييز بين الكواكب الكبرى الثابتة
التي يهتدون بها و�إلى ت�سميتها((( ،وجعلوا من
بع�ضها �آلهة يعبدونها من دون اهلل((( ،ناهيك
عن �أن مواقع بع�ض النجوم التي تظهر جلية
في ال�سماء ت�ستخدم لتق�سيم غام�ض لل�سنة

�إن الحيرة البينة التي تنتاب الم�ؤلفين
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و�أ�صحاب المعاجم الذين يحاولون �شرح كلمة
(ن���وء) تبرهن ف��ع� ً
لا �أن��ه��م ف��ق��دوا االت�صال
بالحقيقة القديمة ،و�أن ت��ط��و ًرا غير وا�ضح
المعالم �ألقى في م�سيرته على المفاهيم الأولية
حجا ًبا م��ن الغمو�ض .ول��ك��ن الكلمة ترتبط
عموما ،وعلى �أي حال بالجذر (ناء) «القيام
ً
ب�صعوبة ال��رزوح تحت حمل ثقيل ال ن�ستطيع
حمله �إال ب�صعوبة كبيرة االنحناء»( ((1وي�شير
�إ�شارة �أ�سا�سية �إلى �سقوط نجم �أو كوكبة من
النجوم ت�شكل «منز ًال» ،مع طلوع النجم المقابل
له الذي ي�سمى الرقيب لأنه كما يقول اللغويون
يرقب غياب «�أخيه» ليطلع هو(� .((1أما الجمع
«�أنواء» ف�إنه ،قبل �أن يظهر في عناوين عدد من
قائما
جن�سا �أدب ًيا ً
الكتب والتقاويم التي ت�شكل ً
بذاته ،كان ي�شير �إلى النظام كله القائم على
�سقوط النجوم المقدرة للنوء وطلوعها ،ولكن
المفرد «ن��وء» تعر�ض �إل��ى ت�ضييق في المعنى
�أ�صبح معه من الأف�ضل �أن يطلق على النجم
الذي ي�سقط ،وعلى الأمطار التي ي�سببها ،وعلى
المدة التي تتلو غيابه .و�أ�صبحت كلمة نوء في
لغة الع�صور الو�سطى المت�أخرة ،وفي الع�صر
الحديث تدل على «ال�سحاب والمطر والزوابع
والعوا�صف»( ((1مما ي�ؤكد اخت�صا�ص الكلمة في
الع�صر القديم.
�إن تردد الباحثين هذا م�صدره بالبداهة من
اال�شتقاق الذي يعتمدونه( ،((1ومن ربط الأنواء
بمنازل القمر ،ولكن جمع الأ�سجاع يمكن �أن
يعطي فكرة وا�ضحة عن النظام القديم الذي
يتمثل في مظهر مزدوج:
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-1ط��ل��وع ع��دد م��ن النجوم �أو مجموعات
النجوم يعطي عد ًدا من ال�صور لتقدير م�سيرة
ال��زم��ن ،وي�شكل �أ���س��ا���س التقويم .و�إن���ه لمن
ال�صعب تقدير عدد تلك النجوم ،ولكنه بال
نجما.
�شك يقترب من عدد المنازل �أي ً 28
ومهما يكن من �أمر ف�إن م�ؤلفي القرون الو�سطى
حر�صوا على تبني هذا العدد ،وربما يكونون قد
�أعر�ضوا عن �أنواء قديمة لم ت�صل �إليهم لأنها
كانت بعيدة عن البرج القمري؛ و�إننا مع ذلك
نجد بع�ض الأ�سجاع (انظر ما �سي�أتي رقم ،18
 ((1( )39 ،19تنطبق على نجوم لي�ست �ضمن
المنازل الثماني والع�شرين ،ويمكننا �أن ن�ؤكد
�أنها �سابقة على �شيوع مفهوم المنازل .وفي
ح��االت �أخ���رى ( ((1()29 ،27 ،14 ،13نجد
هناك �سجعتين �إحداهما بجانب الأخرى :الأول
يحمل اال�سم القديم نوء ،والثاني ي�ستخدم ا�سم
واحدا
المنزل الذي يحل محل النوء .ويبدو �أن ً
من تلك الأ�سجاع على الأقل يعود �إلى مرحلة
ما بعد ظهور الإ�سالم لأنه يتحدث عن الب�صرة
(رق��م  ،((1()11ولكنه يحتوي بالتحديد على
ا�سم مجموعة م��ن النجوم ال تن�ضوي تحت
لواء المنازل ،وقد تكون الم�ؤ�شرات الخا�صة
بالب�صرة قد �أ�ضيفت �إليه الح ًقا .ومع ذلك ف�إن
تماما
م�صطلحي الأن��واء والمنازل يتقاطعان ً
في �أغلب الحاالت.
وت��ب��د�أ الأ���س��ج��اع الأ���س��ا���س��ي��ة كلها بعبارة
(�إذا طلع) ،وتحتوي على م�ؤ�شر �أو عدد من
الم�ؤ�شرات على خ�صو�صية الحياة البدوية
(ت��رب��ي��ة ال��م��وا���ش��ي ،زراع����ة ال��ن��خ��ي��ل) ،وع��ن

�شارل ِب َّ
ال
�أ�سجاع
الأنواء
ومنازل
القمر
عند
العرب

�شعبية؛ لأن الأ�سجاع التي جمعناها تنطبق
ح�صرا على الحياة البدوية ،وال تخ�ص �ألبتة
ً
(((2
التنب�ؤات المناخية .

المنـــاخ والنبات� ،إلخ .ومرة واحدة فقط عن
النظام الغذائي.
و�إنه لمن المده�ش �أن ابن �سيدة (المتوفى
453ه��ـ1066/م) ومعا�صره المرزوقي (الذي
كتب كتابه عام 453ه���ـ1061/م) ينقالن عن
�أبي حنيفة الدينوري قائمة من الأ�سجاع تبد�أ
كلها بمجموعة الثريا(.((1

ونقدم فيما يلي قائمة بالأ�سجاع م�شيرين
�إل���ى ال��ت��اري��خ ال��ت��ق��ري��ب��ي( ((2ل��ط��ل��وع النجوم
المذكورة في ال�سجعة(.((2
�أ-الثريا/النجم (يطلع نحو  6مايو«�أيار»):

مقـــاالت

�إن مجموعة النجوم هذه (الثريا ،ولكنها
أي�ضا «النجم بامتياز»( )((1تحتل في الواقع
� ً
مكانة مميزة في النظام ،وهي م�صدر لعدد
�أكبر من الأ�سجاع مقارنة ببقية المجموعات
حتى �إن���ه م��ن ال�صحيح ال��ق��ول� :إن التقويم
الأول���ي ك��ان ف��ي �أ�ضعف الأي��م��ان م��ت��أث� ً�را بما
قدمته العربية الجنوبية التي تخ�ضع للنظام
«تقويما لمجموعة الثريا»
المو�سمي ،و�أر�ست
ً
يبد�أ مع مو�سم الأمطار(.((2

�-1أ) �إذا طلع النجم غُ د َّية
ب) ابتغى الراعي �شُ َك َّية(.((2
الم�صادر :ابن قتيبة � 36أ و ب .المخ�ص�ص
� :15/9أ -و ب .المرزوقي � ،180/2أ و ب.
موتيل � ،12أ .ب(.((2
اختالف ال��رواي��ة� :أ :المرزوقي� :إذا؛ ب:
ال���م���رزوق���ي :واب��ت��غ��ى؛ وي���ذك���ر المخ�ص�ص
أي�ضا� :أ :غدية؛ ب� :سقية وهي في
والمرزوقي � ً
ن�ص المرزوقي ت�صحيف� :شقية.

�-2إن �سقوط النجوم نف�سها بعد �ستة �أ�شهر
من طلوعها ،يقدم للبدو م�ؤ�شرات دقيقة عن
حالة الطق�س خالل مدة تتراوح بين يوم �إلى
�سبعة �أيام(.((2

�-2أ) �إذا طلع النجم
ب) ا ُّتقي اللحم-ج) وخيف ال�سقم.

كانت تلك الأن���واء نف�سها هي التي ت�سبب
المطر ،وكان النا�س يذكرونها ب�أ�سمائها عند
اال�ست�سقاء( ،((2ناهيك عن �أن معرفتها كانت
ت�سمح بالتنب�ؤات ،ولكن علم الأن��واء �ش�أنه في
ذلك �ش�أن علم الأن�ساب ،ظل مجال تكهنات
كما هي الحال في علم تف�سير الأحالم والعلوم
التنجيمية الأخ��رى( .((2و�إن اخت�صا�ص بع�ض
(((2
�أفراد القبيلة �أو ا�ستثنائ ًيا بع�ض الجماعات
بهذا العلم لم ي��ؤد �إل��ى التعبير عنه بعبارات

د) وجرى ال�سراب على الأكم .(((3

ال��م�����ص��ادر :اب��ن قتيبة38 :؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي 180/2؛ موتيل � ،12أ و ج.
�-3أ) �إذا طلع النجم
حدم
ب) فالحر في ْج) والع�شب في حطْ مكدم.
د) والعانات في ْ56
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ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 32؛ المخ�ص�ص
15/9؛ القزويني 43؛ والمرزوقي .10/2
اختالف الرواية :في المرزوقي� :إذا طلع
النجم جعلت الهواجر تحتدم والعانات تكتدم.
وهذا �شرح لل�سجع على الأغلب.
وي�ضاف �إلى هذه الأ�سجاع الثالث الأ�سا�سية
�أرب��ع �أخ��رى تحدد موقع مجموعة الثريا في
بداية الليل .وهي �أ�سجاع ا�ستثنائية ت�شير �إلى
الأهمية الخا�صة التي تمثلها هذه المجموعة
الفلكية.
�-4أ)�إذا طلع النجم ع�شاء
ب)ابتغى الراعي ك�ساء.الم�صادر :ابن قتيبة(33 ((3؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .180/2 ،182/1
اخ��ت�لاف ال���رواي���ة :ي��ذك��ر ال��م��رزوق��ي في
� :180/2إذا الثريا طلعت ع�شاء قبع راعي
الغنم ك�ساء.
مالحظة :تطلع الثريا ف��ي �أول الليل في
بداية مو�سم البرد.
�-5أ) �إذا �أم�سى النجم ب َق َبل
ب) ف�شهر فتى و�شهر جمل.الم�صادر :اب��ن قتيبة 107؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .180/2
اخ��ت�لاف ال��رواي��ة :اب��ن قتيبة� :إذا ر�أي��ت.
المرزوقي :يقبل .ب في المخ�ص�ص :حمل.
مالحظة .عندما تكون الثريا في �أول الليل
في الق�سم ال�شرقي من ال�سماء قبل مو�سم
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البرد ال�شديد تكون الذكور في حالة نزو.
�-6أ) �إذا �أم�ست الثريا ِق َّم ر�أ�س
فاخن�س
ب) ففي الدثارْ
فاحد�س
وعظْ ماهن
ج) ُْ
اعب�س.
فاعب�س ثم
د) و�إذا(� ((3سئلتْ
ْ
ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 34؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .180/2
اخ��ت�لاف ال��رواي��ة :يذكر المخ�ص�ص بعد
ج :واه ِن�س بنيك واهنَ�س .المرزوقي :واهنَ�س
فقط.
د :في المخ�ص�ص والمرزوقي :ثم اعب�س.
يروي المخ�ص�ص والمرزوقي� :إذا �أم�ست الثريا
قم ر�أ�س فليلة فتى وليلة ف�أ�س.
مالحظة :تكون الثريا في �أعلى ال�سماء في
�أول الليل خالل مو�سم البرد ال�شديد (الرابع
من كانون الثاني؛ ابن الب َّناء� ،ص.)2
�-7أ) �إذا �أم�سى النجم ب َِد َبر
ب) ف�شهر نتاج ومطر.الم�صادر :اب��ن قتيبة 107؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .180/2
مالحظة :تكون الثريا ف��ي �أول الليل في
الق�سم الغربي من ال�سماء في �شهر مار�س
«�آذار».
ب-الدبران (تطلع نحو  19مايو»�أيار»).
�-8أ) �إذا طلع الدبران
الحزان
ب) توقدت ّ

�شارل ِب َّ
ال
�أ�سجاع
الأنواء
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ج) وكرهت النيران

هـ) وعرقت ال ِعلْباء

د) وا�ستعرت الذبان

و) وطاب الخباء.
ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 54؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي 181/2؛ القزويني .44

هـ) ويب�ست الغدران
و) ورمت ب�أنف�سها حيث �شاءت ال�صبيان.

اختالف الرواية :ب :المرزوقي :المغراء
(ت�صحيف) ج :المرزوقي :على عوده.

ال��م�����ص��ادر :اب��ن قتيبة 48؛ المخ�ص�ص،
15/9؛ ال��م��رزوق��ي 181/2؛ ال��ق��زوي��ن��ي 42؛
موتيل.14 ،

َد-العذرة (طاوعها نحو  14يونيو«حزيران»).
�-11أ) �إذا طلعت العذرة

ج-الهقعة (طلوعها نحو الأول من يونيو
«حزيران»).

ب) فعكة( ((3بكرة

مقـــاالت

�-9أ) �إذا طلعت الهقعة

ج)على �أهل الب�صرة

ب) تقو�ض النا�س لل ُقلْعة

د) ولم يبق بعمان ُب ْ�سرة

ج) ورجعوا عن النُّجعة

هـ) �إ َّال رطبة �أو تمرة

د) و�أردفتها الهنعة.

و) وال لأكار بها بها بذرة.

ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 52؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي 181 /2؛ القزويني .44

ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 62؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .182/2

اختالف ال��رواي��ة :القزويني :يقوم النا�س
(ت�����ص��ح��ي��ف) .ال���م���رزوق���ي :ت��ح��م��ل ال��ن��ا���س
(ت�صحيف) .المرزوقي� :إلى النجعة .والقراءة
ال�صحيحة وردت عند المرزوقي .186/2

اختالف ال��رواي��ة :د :المخ�ص�ص :ولي�س.
ال��م��رزوق��ي :ولي�ست .و :المخ�ص�ص :ب��رة.
المرزوقي :لأكاريها.
ه��ـ-ال��ذراع (طلوعــهــــا نحـــو  27يونيـــو
«حزيران»).

د-الجوزاء (طاوعها نحو الرابع ع�شر من
يونيو»حزيران»).

�-12أ) �إذا طلعت الذراع

�-10أ) �إذا طلعت الجوزاء

ب) ح�سرت ال�شم�س القناع

المعزاء
ب) توقَّدت َ

ج) و�أ�شعلت في الأفق ال�شعاع

ج) ووافى على ٍ
عود الحرباء

د) وترقرق ال�سراب في كل قاع.

د) وكن�ست الظباء

الم�صادر :ابن قتيبة 63؛ المخ�ص�ص 15/9؛
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المرزوقي 181/2؛ القزويني 45؛ موتيل .20
اخ���ت�ل�اف ال����رواي����ة :ال�����س��ج��ع��ة م�صحفة
عند موتيلن�سكي (�إذا طلع ال����ذراع ،ه��ارب
ال�شم�س ال��ك��راع ،وح�سرة اهلل النقاع «ك��ذا»
وا�شتعل في الأر���ض ال�شعاع ،ورق��رق ال�سراب
في كل ق����اع)( .((3ولعل �صواب ال�سجعة كما
في المرزوقي  :185/2ه���ر�أت( ((3ال�سنا�سن
والكُراع� .أي الظهر والرجالن.
ه����ـَ-ال���������ش����ع����رى (ط���ل���وع���ه���ا ن���ح���و 27
يونيو»حزيران»).
�-13أ) �إذا طلعت ال�شعرى
ب) ن�شف الثرى
ال�صرى
ج) و� ُأجن َّ
د) وجعل �صاحب النخل يرى.
ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 66؛ المخ�ص�ص
 ،15/9المرزوقي .181/2

ه��ـ –و :ف��ي ال��م��رزوق��ي :و�أر���س��ل العرا�ضات
ببغيتك في الأر�ض معمرا.
و-النثرة (طلوعها نحو  10يوليو»تموز»).
�-15أ) �إذا طلعت النثرة
ب) قن�أت ال ُب�سرة
وجني النخل بكرة
ج) ُ
د) و�أوت الموا�شي َح ْجرة
هـ) ولم تترك في ذات َد ٍّر قطرة.
الم�صادر :ابن قتيبة 68؛ المخ�ص�ص 15/9؛
المرزوقي 181/2؛ القزويني 45؛ موتيل .22
اخ��ت�لاف ال���رواي���ة :المخ�ص�ص ت�شقحت
ال ُب�سرة ،م�صحفة عند المرزوقي �إلى :ت�شفحت.
ج :المرزوقي  :185/2التقط البلح بكرة .ه :في
المخ�ص�ص :تترك.
مالحظة:ه :لأنهم �سي�ستنف�ضون �ضروعها.

�-14أ) �إذا طلعت ال�شِّ عرى �سفرا

ز-الطرف (طلوعها نحو  23يوليو»تموز»)

ب) ولم َتر مطرا

�-16أ) �إذا طلعت الطرفة

تغذون � َّإمر ًة وال �إٍ ّمرا
ج) فال
َّ

ب) بكرت الخرفة

د) وال �سق ًبا ذكرا

ج) وكثرت الطرفة

هـ) و�أر�سل ال ُعرا�ضات �أثرا

د) وهانت لل�ضيف الكلفة.

و) َي ْبغينك في الأر�ض َم ْعمرا
الم�صادر( :((3ابن قتيبة 66؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .181/2
اختالف الرواية :ب :في المخ�ص�ص عن
�أبي عمرو ابن العالء :ترى فيها .ج :فال تلحق.
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الم�صادر :ابن قتيبة 69؛ المخ�ص�ص 15/9؛
المرزوقي 182/2؛ القزويني 45؛ موتيل .24
اخ��ت�لاف ال��رواي��ة :ب :القزويني :كبرت؛
موتيل :كثرت ،ت�صحيف ،المرزوقي (:)185/2
�شقح الطرف.
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د) وامتنع القيل
هـ) ولأُ ِّم الحوار الويل

مالحظة :ق��ال اب��ن قتيبة :و�أن���ث الطرف
لأن العين م�ؤنثة ،ولي�ستوي له ال�سجع .و�سائر
الم�صادر ين�سبون هذا ال�سجع �إلى ال�صرفة.
وما رواه المرزوقي  185/2والمخ�ص�ص :15/9
�إذا طلع الطرف �شقح الطرف .وال�سجعة 16
هي في مكانها في الطرف �أما �سجعة ال�صرفة
ف�ست�أتي في مكانها وبذلك ال �صحة لقراءة:
ال�صرفة مكان الطرفة.

و) ورفع الكيل
ز) وو�ضع الكيل.
الم�صادر :اب��ن قتيبة 186؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .182/2
اختالف ال��رواي��ة :ب :المخ�ص�ص :طاب
الليل ،ويذكر ال��م��رزوق��ي :ط��اب الثرى وحار
الليل ،وكان للف�صيل الويل ،وو�ضع كيل ،ورفع
كيل .ج :المخ�ص�ص :وج��رى النيل .ه��ـ :ابن
قتيبة :وكان للحوار ،والمخ�ص�ص :وللف�صيل
الويل.

ح-الجبهة (طلوعها نحو � 5أغ�سط�س «�آب»).
�-17أ) �إذا طلعت الجبهة
ب) تحانَّت ال َولَهة
ج) وتنازت ال�سفهة

مقـــاالت

مالحظة :و .ز� :إ�شارة �إلى تبدل الف�صل(.((3

الر َفهة.
د) وقلت في الأر�ض َّ

ط-الخراتان (طلوعها نحو � 19أغ�سط�س
«�أب»)( .تتفق مع الزبرة).

ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 70؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي .182/2

�-19أ) �إذا طلعت الخراتان
ب) �أُكلت �أم الجرذان.

اختالف الرواية :ب :المرزوقي (:)182/2
تزينت النخلة ،ثم في  :185/2تزينت البنهة.

الم�صادر :المخ�ص�ص 15/9؛ المرزوقي
.185/2

م�لاح��ظ��ة :ب� :إن��م��ا ت��ح��ان��ت ال��ول��ه��ة لأن
�أوالدها قد ميزت عنها وف�صلت فت�سمح حنين
أي�ضا عند الف�صال الموت في
الأمهات ،.ويكثر � ً
الأوالد والأمهات تحن.

اختالف الرواية :ب :المرزوقي :طابت.
مالحظة� :أم ال��ج��رذان :ت�سمية مت�أخرة
ل�ضرب من التمر في الحجاز.

َح�-سهيل (طلوعه بين � 18-5أغ�سط�س
«�آب.)»/

ي-ال�صرفة (طلوعها نحو الأول من �سبتمبر
«�أيلول»).

�-18أ) �إذا طلع �سهيل
ب) برد الليل

�-20أ) �إذا طلعت ال�صرفة

ج) وخيف ال�سيل

ب) احتال كل ذي حرفة
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ج) وجفر كل ذي نطفة
د) وامتيح عن المياه زلفة.
ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 73؛ المخ�ص�ص
15/9؛ المرزوقي 182/2؛ القزويني .46
اختالف الرواية :ب :في المخ�ص�ص :ذي
خرفة .المرزوقي :اختال كل ذي خرفة (؟)

د) وقل على الماء اللكاك.
الم�صادر :ابن قتيبة  78بدون ج؛ المخ�ص�ص
16/9؛ المرزوقي 182/2؛ القزويني � 47أ .ب.
ومثله موتيل .31
اخ���ت�ل�اف ال����رواي����ة :ب :م��وت��ي��ل ال��ع��ق��اق
(ت�����ص��ح��ي��ف) .ب :ال��م��رزوق��ي :ذه���ب الحر
والعكاك(.((3

مالحظة :قوله (ج) :وجفر كل ذي نطفة:
يريد ع��دل عن ال�ضراب في ه��ذا الوقت لأن
المخا�ض فيه ،وهي الحوامل من الإبل قد ظهر
بها الحمل وعظمت بطونها ،فلي�س يدنو منها
الفحل.

اق�شعر ال�سفر
ب)
َّ

ك-الع َّواء (طلوعها نحو � 24سبتمبر«�أيلول»).

ج) وتر َّبل الن�ضر

�-21أ) �إذا طلعت العواء

د) وح�سن في العين الجمر.

ب) ُ�ضرِ ب الخباء
ج) وطاب الهواء
د) وكُرِ ه العراء
هـ) و�ش َّنن ال�سقاء.
الم�صادر :ابن قتيبة 74؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 182/2؛ القزويني 46؛ موتيل .30
اختالف الرواية :ب :المرزوقي� :ضربت.
ل-ال����ِّ�س��م��اك (طلوعها نحو � 27سبتمبر
«�أيلول»)

م-الغفر (طلوعها نحو � 10أكتوبر»ت�شرين
الأول).
�-23أ) �إذا طلع الغفر

الم�صادر :ابن قتيبة 80؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 183/2؛ القزويني 47؛ موتيل .34
اختالف الرواية :ب :المخ�ص�ص :ال�سقر.
موتيل :فال برد وال حر .ج :المرزوقي :تز َّيل.
ال��ق��زوي��ن��ي :ي��زي��ل ،م��وت��ي��ل :ذب���ل ،وه���ي غير
منا�سبة .وزاد في المخ�ص�ص :جاد القطر.
ن-الزبانى (طلوعها نحو � 23أكتوبر»ت�شرين
الأول»).
�-24أ) �إذا طلعت الزبانى
ب) �أحدثت لكل ذي عيال �شانا

(((3

�-22أ) �إذا طلع ال�سماك

ج) ولكل ذي ما�شية هوانا

ب) ذهبت العكاك

د) وقالوا« :كانا وكانا»

ج) وا�ستفاهت الأحناك

هـ) فاجمع لأهلك وال توانا.
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الم�صادر :ابن قتيبة 80؛ المخ�ص�ص ،16/9
المرزوقي 183/2؛ القزويني 47؛ موتيل .36

و�صار �أهل الداء.
ف-الهراران (طلوعهما مع القلب والن�سر
َّ
الواقع).

اخ���ت�ل�اف ال����رواي����ة :ج :ف���ي المخ�ص�ص
والمرزوقي بال :ذي.

الهراران
�-27أ) �إذا طلع َّ

مالحظة :د :يريدون كثر الحديث والقول.

هزلَت ال�سمان
ب) َ

�س-الإكليل (طلوعه نحو  5نوفمبر»ت�شرين
الثاني»).

ج) وا�شتد الزمان
د) ووحوح الولدان.

�-25أ) �إذا طلع الإكليل

الم�صادر :المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي
.183/2

ب) هاجت الفحول
ج) و�شمرت الذيول

اخ��ت�لاف ال���رواي���ة� :أ .ف��ي المخ�ص�ص:
الهداران .ت�صحيف.

د) و ُت ُخ ِّوفت ال�سيول.

مقـــاالت

الم�صادر:ابن قتيبة 82؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 183/2؛ القزويني .48

مالحظة :قوله :وح��وح ال��ول��دان� :أي �أنهم
ينفخون على �أ�صابعهم من �شدة البرد.

اختالف ال��رواي��ة :ب :المخ�ص�ص :هبت.
موتيل � :37إذا طلع الإك��ل��ي��ل ،لهو ب��رد وق� ُّ�ر
ح�صيل ،و�سال ال�سيل ،وكره ال َّن ْيل (؟).
ع-القلب (طلوعه نحو  18نوفمبر»ت�شرين
الثاني»).

�ص-ال�شولة (طلوعها نحو  1دي�سمبر»كانون
الأول»).
�-28أ) �إذا طلعت ال�شولة
ال�شيخ البولة
ب) �أعجلت
َ
ج) وا�شتدت على العائل العولة

�-26أ) �إذا طلع القلب

د) وقيل�« :شتوة زولة».

ب) جاء ال�شتاء كالكلب

الم�صادر :ابن قتيبة 84؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 183/2؛ القزويني 48؛ موتيل .46

ج) و�صار �أهل الوادي في كرب
د) وال ُتمكَّن الفحلَ �إال ذات ث َْرب.

اختالف الرواية :ب� :سقطت كلمة ال�شيخ من
المخ�ص�ص؛ ج :مخ�ص ،المرزوقي ،القزويني،
موتيل :العيال .ويزيد موتيل بعد �أ :وطال الليل
طولة وبعد ب و ج :وكان البرد دولة .وفي رواية
�أخرى :للبرد.

الم�صادر :ابن قتيبة 83؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 183/2؛ القزويني 48؛ موتيل .40
اخ��ت�لاف ال���رواي���ة :ج :اب���ن ق��ت��ي��ب��ة� :أه��ل
البوادي؛ القزويني وترى �أهل البوادي؛ موتيل:
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ق-العقرب (طلوعها نحو 1دي�سمبر»كانون
الأول»).

الم�صدر :المرزوقي .183/2
�-32أ) �إذا طلعت النعائم

�-29أ) �إذا طلع العقرب

ب) التاطت البهائم

ب) جم�س المذنب

ج) من ال�صقيع الدائم

وقر الأ�شيب
ج) َّ

د) و�أيقظ البرد كل نائم.

د) ومات الجندب
ي�صر الأحطب(.((4
هـ) ولم َّ
ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 84؛ المخ�ص�ص
16/9؛ المرزوقي .181/2
اخ���ت�ل�اف ال����رواي����ة :ج :ف���ي المخ�ص�ص
والمرزوقي :وقرب.
ر-النعائم (طلوعها نحو  14دي�سمبر»كانون
الأول»).

الم�صادر :المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي
.183/2
اختالف الرواية :ب :المخ�ص�ص :انقب�ضت
ابي�ضت ال��ب��ه��ائ��م .د:
ال��ب��ه��ائ��م؛ ال��م��رزوق��يَّ :
المرزوقي :يورد ال�سجعتين ج .د .من رقم .30
�ش-البلد (طلوعها نحو  27دي�سمبر»كانون
الأول»).
�-33أ) �إذا طلعت البلدة

�-30أ) �إذا طلعت النعائم

حممت الجعدة
ب) َّ
ج) و�أُكلت الق�شدة

ج) وخل�ص البرد �إلى كل نائم

د) وزعلت كل تلدة

تو�سفت التهائم
ب) َّ
د) وتالقت الرعود بالنمائم.
الم�صادر :ابن قتيبة 86؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 183/2؛ القزويني 49؛ موتيل .44
اختالف الرواية :ب :القزويني :البهائم.
ت�صحيف .موتيل :تو�سعت البهائم .ت�صحيف.
ج :موتيل :ق�صد النار ال�صائم.
�-31أ) �إذا طلع النعام
ب) كثر الغمام
ج) وذلك ليل التمام.
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هـ) وقيل للبرد ِا ْهده.
الم�صادر :ابن قتيبة  87عدا د؛ المخ�ص�ص
16/9؛ المرزوقي  ،183/2القزويني  49بدون
د .وهـ.
اخ��ت�لاف ال��رواي��ة :د :المخ�ص�ص وعلت
النا�س بلده.
ملحوظة :ج :الق�شدة ما خل�ص من ال�سمن
عن الزبد في �أ�سفل القدر .د :يق�صد الما�شية.
ت�-سعد الذابح (طلوعه نحو  9يناير»كانون
الثاني»).
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�-34أ) �إذا طلع �سعد الذابح

المرزوقي 183/2؛ القزويني 50؛ موتيل � ،49أ.
هـ.

ج) ونفع �أهله الرائح
هـ) وظهرت في الحي الأنافح

اخ���ت�ل�اف ال����رواي����ة :ب :ال��م��خ�����ص�����ص و
ال��م��رزوق��ي :ت�شكى ك��ل ُرب���ع؛ ج :اب��ن قتيبة،
المرزوقي ،القزويني :بدون �أهل؛ ه :المرزوقي:
بقع.

ز) من ال�شتاء البارح.

خ����-س���ع���د ال�������س���ع���ود (ط���ل���وع���ه ن���ح���و 4
فبراير»�شباط»).

ب) حمى �أهله النابح
د) وت�ص ّبح ال�سارح
تهد النوابح
و) ولم َ
ال��م�����ص��ادر :اب���ن ق��ت��ي��ب��ة  88ع���دا و  .ز؛
المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي  183/2عدا و.
ز ،وفي � 185أورد �أ .و .ز؛ القزويني � 49أ .ب؛
موتيل � 47أ .ب.

�-36أ) �إذا طلع �سعد ال�سعود
ب) ن�ضر العود
ج) والنت الجلود
د) وذاب كل مجمود

مقـــاالت

اخ��ت�لاف ال��رواي��ة :د :القزويني :وي�صيح
(ت�صحيف)؛ ه :المرزوقي :وظهر؛ وي�ضيف
في المخ�ص�ص :انحجزت الذوابح؛ المرزوقي:
لذوابح (ت�صحيف) .و :المرزوقي :ولم ي َه َّر.
مالحظة :ب :يريدون �أن الكلب يلزم حينئذ
�أهله فال يفارقه ل�شدة البرد ،وكثرة اللبن فهو
يحميهم وينبح دونهم.

هـ) ون�شر كل م�صرود
و) وكره النا�س في ال�شم�س القعود.
الم�صادر :ابن قتيبة 90؛ عدا هـ؛ المخ�ص�ص
 16/9بترتيب مختلف� :أ ،ب ،ج ،و� ،أ ،د ،ب ،و؛
المرزوقي � 184/2أ ،ب ،ج ،و؛ القزويني � ،50أ،
ب ،ج ،و؛ موتيل � ،51أ ،و� ،أ ،ب.

ث�-سعد ُبلَع (طلوعه نحو  22يناير»كانون
الثاني»).

اختالف الرواية :ب :المخ�ص�ص :اخ�ضر
جمد
كل عود؛ د :المخ�ص�صُ :

�-35أ) �إذا طلع �سعد بلع

�-37أ) �إذا طلع ال�سعد

الربع
ب) اقتحم ُّ

ب) كثُر الثعد(.((4

ج) ولحق �أهل الهبع

الم�صادر :المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي
.184/2

د) و�صيد المرع
هـ) و�صار في الأر�ض لُمع.

ذ����-س���ع���د الأخ����ب����ي����ة (ط����ل����وع ن���ح���و 17
فبراير»�شباط»).

الم�صادر :ابن قتيبة 89؛ المخ�ص�ص ،16/9
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�-38أ) �إذا طلع �سعد الأخبية

الم�صادر :المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي
.184/2

ج) وتدلت الأحوية

اختالف الرواية :ج :المرزوقي :والقيظ؛
وي�ضيف :وكان فيه كل نو (ء).

ب) ُد ِهنت الأ�سقية
د) وتجاورت الأبنية.
الم�صادر :ابن قتيبة 91؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 184 /2؛ القزويني 50؛ موتيل .53
اختالف ال��رواي��ة :ب :المخ�ص�ص :زمت،
المرزوقي ذهبت (ت�صحيف)؛ ج :ابن قتيبة،
المرزوقي :و ُن��زل��ت؛ د :القزويني :وتجاوزت
(ت�صحيف)؛ ال��م��رزوق��ي :ت��ح��اورت الآن��ي��ة؛
موتيل :خلت من النا�س الأبنية.
�ض-الدلو (طلوع بين  2و  15مار�س»�آذار).
(يتوافق مع الفرغ الول والثاني).
�-39أ) �إذا طلع الدلو
ب) ِه ْيب الجزو

(((4

ظ-الحوت (طلوعه نحو  28مار�س �آذار»).
�-41أ) �إذا طلع الحوت
ب) خرج النا�س من البيوت.
الم�صادر :المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي
195/2؛ موتيل .57
اختالف الرواية� :أ :موتيل :بطن الحوت.
�-42أ) �إذا طلعت ال�سمكة
ب) ن ُِ�صبت ال�شبكة
ج) و�أمكنت الحركة
د) وتعلقت بالثوب الح�سكة
هـ) وطاب الزمان لل َّن َ�سكة.

ج) و�أن�سل العفو
د) وطلب الهوى الخلو.
الم�صادر :ابن قتيبة 94؛ المخ�ص�ص 16/9؛
المرزوقي 184/2؛ القزويني 51؛ موتيل .55
اختالف الرواية� :أ :المخ�ص�ص طلعت .ب:
المرزوقي ينيب الجزو (ولكن في )187/2
هيب؛ د :المخ�ص�ص :الخلو اللهو؛ موتيل :طُ ِلب
اللهو.

الم�صادر :ابن قتيبة 96؛ المخ�ص�ص 16/9
بدون ب؛ المرزوقي  184/2بترتيب مختلف �أ،
ج ،د ،ب ،هـ؛ القزويني 51؛ موتيل � 57أ ،ج.
اختالف الرواية :د :المخ�ص�ص و المرزوقي
بدون :بالثوب.
غ-ال���������ش����رط����ان (ط���ل���وع���ه���م���ا ن���ح���و 10
�أبريل»ني�سان»).

�-40أ) �إذا طلع الدلو

�-43أ) �إذا طلع ال�شرطان

ب) فالربيع والبدو

ب) ا�ستوى الزمان

ج) وال�صيف بعد ال�شتو.

وخ ِ�ضرت الأغ�صان
ج) َ
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د) وتوافت الأ�سنان

أي�ضا :امتيز بالعين؛
كل زين؛ المرزوقي يذكر � ً
د :المخ�ص�ص :بالعطاء؛ القزويني :العطا َر.
�إن الأ�سجاع التي ذكرناها با�ستثناء �سجعة
واحد (رقم � 11أ و ب) هي قديمة على ما يبدو؛
بع�ضا منها ُين�سب �إلى لقمان( ،((4و�إنه
حتى �إن ً
لمن الم�ؤكد والحالة هذه �أنها تعبر عن نظام
�ضاعت ج��ذوره في غياهب الزمن ،و�إن��ه لمن
خ�صو�صا �أننا
الم�ستحيل �أن نحدد �أ�صله(،((4
ً
نلمح في الت�سمية العربية لبع�ض النجوم-الثريا
على وجه الخ�صو�ص -ت�أثيرات �أجنبية(.((4

هـ) وتهادت الجيران
و) وبات الفقير بكل مكان
ز) و�أُلْقيت الأوتاد في الأعطان.

مقـــاالت

الم�صادر :ابن قتيبة � 24أ-ج و هـ؛ المخ�ص�ص
16/9؛ المرزوقي 184/2؛ القزويني � 42أ-ب،
ج ،هـ.
اخ��ت�لاف ال���رواي���ة :ب :المخ�ص�ص :هنا
وح���ِ��ض��رت الأوط���ان
ال��زم��ان؛ ج :اب��ن قتيبةُ :
(ت�صحيف)؛ المرزوقي :ح�ضرت الأعطان،
�ألقت الإب��ل �أوبارها في الأعطان؛ القزويني:
وع��ادت النا�س �إلى الأوط��ان؛ د :المخ�ص�ص:
وت����واق����دت؟ ه���ـ :ال��ق��زوي��ن��ي :ال���ج���ي���ران؛ و:
المخ�ص�ص :و�ألقيت الأوتاد في الأغ�صان؟
�-44أ) طلعت الأ�شراط
ب) ونق�صت النباط.
الم�صادر :المخ�ص�ص 17/9؛ المرزوقي
.195/2

وال ينطبق الأم���ر نف�سه على النظامين
الآخرين اللذين يبدو جل ًيا �أنهما مقتب�سان:
فمنذ ما قبل الإ�سالم تعلم العرب ،في �أغلب
االح��ت��م��االت م��ن ال��ب��اب��ل��ي��ي��ن(� ((4أن يق�سموا
الحزام الخا�ص بدائرة البروج �إلى اثني ع�شر
�رج��ا( ،((4كما �أنهم �أخ���ذوا عن الهنود على
ب� ً
وجه الرجحان تحديد منازل القمر( .((4فالآية
 5م��ن ال�سورة ال��ع��ا���ش��رة(( ((4ه��و ال��ذي جعل
ال�شم�س �ضياء والقمر نو ًرا وقدره منازل لتعلموا
عدد ال�سنين والح�ساب ما خلق اهلل ذلك �إال
بالحق ُيف�صل الآي��ات لقوم يعلمون) .تخ�ص
«م��ن��ازل» القمر ب��دور اكت�شف لها ف��ي الهند
وال�صين اللتين كان فيهما لفلك البرج القمري
«وظيفة تحديد المواقيت ال�سنوية بو�ساطة
المكان الفلكي للقمر ب��د ًرا ،ووظيفة الإ�شارة
�إلى المكان الفلكي لل�شم�س بوا�سطة المقابلة
الدقيقة بين المجموعات التي يتم اختيارها
أزواجا قطرية»( .((5وهذا النظام �أكثر دقة من
� ً
نظام الأنواء ،ومن الم�شكوك فيه �أن يكون عرب

�أ�-أ-البطين (طلوعه نحو � 23أبريل»ني�سان»)
�-45أ) �إذا طلع البطين
ب) اقت�ضي الدين
ج) وظهر الزين
د) واقتفي بالعطار والقين.
ال��م�����ص��ادر :اب���ن قتيبة 27؛ المخ�ص�ص
17/9؛ المرزوقي 184/2؛ القزويني  43بدون
ج؛ موتيل � 9أ-ب.
اخ��ت�لاف ال���رواي���ة :ب :ال��ق��زوي��ن��ي :فقد
أي�ضا :تزينت الأر�ض
اقت�ضي؛ ج :موتيل يذكر � ً
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الجاهلية قد اعتمدوه .و�إذا كانت كلمة الأنواء
ال تظهر في القر�آن الكريم ف�إن هذا ال�سكوت
عنها يمكن �أن يعلل برغبة في اجتثاث المعتقد
الذي ين�سب بغير وجه حق لبع�ض النجوم ميزة
نزول المطر ،وب�سبب �أن العرب قد وجدوا في
قائمة «المنازل» الهندية ما يكفي من الت�شابه
مع قائمتهم الخا�صة في الأنواء لكي ي�ؤلفوا بين
ً
ال�سل�سلتين مقيمين ف�ض ً
ترابطا مع
ال عن ذلك
برج الفلك ال�شم�سي كما و�صل �إليهم.
وعلى الرغم من �أن �صياغة �سل�سلة موحدة
للمنازل ال�شم�سية والقمرية والأن��واء اقت�ضى
ترتيبات ك�شف عنها فلكي من القرن الرابع
الهجري /العا�شر الميالدي هو عبد الرحمن
ال�صوفي (المتوفى 376ه��ـ7-986/م) عندما
الح��ظ(� ((5أن العرب «ق�سمت دور الفلك على
مقدار الأيام التي يقطع القمر فيها الفلك ،وهو
يوما على التقريب ،وطلبت
ثمانية و وع�شرون ً
في كل ق�سم منها عالمة �أبعاد ما بينها في ر�أي
العين مقدار �سير القمر في يوم وليلة… .ولم
تلتفت �إلى البروج و�أق�سامها» ،و�أدخلوا في عداد
نجوما تقع خارج منطقة البرج الفلكي.
المنازل ً
و�إن ما ي�ؤ�سف له �أن الفلكي الم�شهور لم
تاريخا لهذا التعديل ال��ذي ي�شير �إليه.
يذكر
ً
ولكنه من الممكن القول� :إن اال�ستيعاب الكامل
لنظام «المنازل» هي نتيجة من نتائج تطور
علم التنجيم الذي ال يعود �إلى �أبعد من القرن
الثاني الهجري /الثامن الميالدي( .((5حينئذ
�أ�صبح النظام �شم�س ًيا قمر ًيا ،وق��د ك��ان من
ح�صرا؛ ولما ك��ان تق�سيم دور
قبلُ �شم�س ًيا
ً
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الفلك القديم محد ًدا بوا�سطة نجوم ال تت�ساوى
الم�سافات بينها ف�إن العرب عملوا على خف�ض
عدم الت�ساوي ،وق�سموا الدور الفلكي القمري
�إل��ى  28ج����ز ًءا( ((5يتكون ك��ل ج��زء م��ن قو�س
قيا�سه ‘ 12˚ 50درجة تقري ًبا ،محد ًدا بنجم �أو
بمجموعة نجوم �أو بفراغ ،هذا من جهة ،ومن
جهة �أخرى ُخ�ص�ص لكل برج من �أبراج الفلك
ال�شم�سي( ((5منزال ؛ �أي  3/1من المنازل.
وبذلك يعبر القمر في كل ليلة من منزل �إلى
�آخ��ر ،ويقطعها كلها في �شهر قمري في حين
�أن ال�شم�س تحيط بكل منزل منها خالل ثالثة
يوما ( 14للمنزل العا�شر) وتقطعها كلها
ع�شر ً
ف��ي �سنة �شم�سية ()365=14 + 13 X 27
( .((5ولكن ما يثبت �أن العرب القدماء كانوا
يعتمدون على م�سار ال�شم�س الظاهر وحده �أنه
ينبغي العودة �إلى كتب مت�أخرة ت�سيطر عليها
الرغبة ف��ي �إج���راء ح�سابات تنجيمية لنجد
و�سيلة ح�ساب هي المنازل التي يحددها القمر
في تاريخ محدد ،في حين �أن الكتب القديمة،
وكتاب ابن قتيبة الأنواء على وجه الخ�صو�ص ال
نظاما �شم�س ًيا فقط على الرغم من
ت�صف �إال ً
�أن تلك الكتب تعود �إلى ع�صر كان فيه التطور
قد بد�أ يطل بر�أ�سه .و�إليكم طريقة عمل النظام
كما و�صفها ابن قتيبة:
«وال�شم�س تحل بالغداة في منزل من هذه
المنازل (بالمنزل الثالث على �سبيل المثال)
فت�ستر المنزل الذي حلت به وت�ستر منز ًال قبله.
ظاهرا بالغداة.
فترى ما قبل هذين المنزلين
ً
وهذا المرئي هو الطالع ،وال�ساقط في المغرب
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بالغداة �إذا طلع هذا هو رقيبه ،والنوء من�سوب
�إليه ،ومقام ال�شم�س في المنزل الذي تحل به
حتى تفارقه وت�صير �إل��ى المنزل ال��ذي بعده
يوما .فكل منزل حلت به ال�شم�س
ثالثة ع�شر ً
يوما.
ف�إنه يطلع بالغداة بعد �ستة وع�شرين ً
فيكون بين حلول ال�شم�س به وبين طلوعه هذا
المقدار .وهو نو�آن»( ،((5وهكذا دواليك.

يوما ما عدا نوء الجبهة ،وهي
النوء هي ً 13
مدة طلوع مجموعة من الكواكب المتفقة مع
النوء وغياب رقيبها :الأول والخام�س ع�شر،
الثاني وال�ساد�س ع�شر وهكذا دواليك)� .أما
في القوائم الأخرى فربما كانت الأخطاء من
فعل الن�ساخ ،ولكن الم�ؤلفين يظلون م�س�ؤولين
لأنهم لم يحر�صوا على تدقيق الأرق���ام التي
أي�ضا على الو�صول
يقدمونها ،ولم يحر�صوا � ً
�إلى تلك التواريخ بطريقة علمية عندما كانوا
هم �أنف�سهم منجمين.

ونجد في الجدول التالي قائمة بالمنازل
ح�سب الترتيب التقليدي مع الإ�شارة �إلى:
اقتبا�سا من بحث �أ .ابن
-1النجوم المقدرة
ً
حمودة ،الأ�سماء العربية للنجوم ،في ،AIEO
الجزائر 1951م.210-76 ،
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وا�ضحا
تحريما
ال نجد في القر�آن الكريم
ً
ً
لالعتقاد ب��الأن��واء ،و�إن كان ابن عبا�س يرى
تحريم ذلك في قوله تعالى�( :أفبهذا الحديث
�أنتم م��ده��ن��ون( .((5وواق��ع الأم��ر �أن الآي��ة 50
(ال�����ص��واب الآي����ة  )49م��ن ال�����س��ورة الثالثة
والخم�سين (���س��ورة النجم)( :و�أن���ه ه��و رب
ال�شِّ عرى) تحدد موقف الم�سلمين الذين يمكن
أي�ضا بحالة الجو اعتما ًدا على موقع
�أن يتنب�ؤوا � ً
مثل ه��ذا النجم ���ش��رط �أن ي��ؤم��ن��وا �أن اهلل،
ولي�س ذل��ك النجم ،ه��و م�صدر التغييرات؛
وهذا ما يجهد للبرهنة عليه الم�ؤلفون الذين
لي�سوا فقهاء ،ولكن الفقهاء يتم�سكون بالحديث
الذي يهاجم الممار�سات الجاهلية :الطعن في
الأن�ساب ،والنياحة ،والأنواء(.((5

-2ت��اري��خ طلوعها وتاريخ �سقوطها ح�سب
ابن قتيبة �أو ًال ،وح�سب ابن الب َّناء ثان ًيا ،وح�سب
البيروني ثالثًا ،وهو الذي ح�سب متو�سط التواريخ
التي قدمها الم�ؤلفون القدماء ،ثم ذكر التواريخ
ال�صحيحة المذكورة في الجدول الرابع ل�سنة
 1300من تقويم الإ�سكندر=432هـ1040/م.
�أما الأرقام الرومانية فت�شير �إلى الأ�شهر ح�سب
تقويم جوليان.
-3م��دة كل ن��وء عن اب��ن قتيبة �أو ًال ،وابن
كنا�سة ثان ًيا (نق ً
ال عن البيروني) ،وعن �أبي
أي�ضا) وعن ابن
حنيفة ثالثًا (عن البيروني � ً
البناء راب ًعا (عن هذا الم�ؤلف انظر ما �سي�أتي
�ص  23وما بعدها).

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ف�����إن ال��م��ع��رف��ة
التجريبية بالأنواء ا�ستمرت عند قبائل البدو
الر َّحل ،وعند المالحين( ،((5وبقليل �أو كثير
ُّ
(((6
من التحريف في البالد التي فتحها العرب.
�إن ا�ستمرارية هذا المفهوم عند المثقفين يعود

ون�لاح��ظ ف��ي ه���ذا ال��ج��دول �أن ال��ت��واري��خ
التي قدمها البيروني هي وحدها التي تعتمد
نظرية الأن���واء بدقة (�أي �أن م��دة ا�ستمرار
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�إم��ا �إل��ى اهتمامات تنجيمية -ويكون حينها
متراف ًقا بهيمنة وا�ضحة لنظام المنازل -و�إما
�إلى وجود �أدبيات مخت�صة �سنحاول فيما يلي
متابعة تطورها.
عندما ب���د�أت �أول���ى مظاهر علم الهيئة
تنت�شر عند العرب �إثر انت�شار المج�سطي(،((6
ده ْند( ،((6ووجد فقهاء اللغة واللغويون
وال�س ْن َ
َّ
الذين كانوا يجهدون لجمع العنا�صر التي ما
زال��ت حية من «الإن�سانيات» العربية ،وجدوا
�أنف�سهم بالطبع ،مدفوعين �إل��ى �أن ال يهملوا
المظاهر الخا�صة للفلكلور الذي تمثله الأ�سجاع
التي ذكرناها في ال�صفحات ال�سابقة ،كما
تمثله الأ�شعار التي تحتوي على م�صطلحات
تتعلق بال�سماء والمناخ.
ولعله م��ن المنا�سب ف�ض ً
ال عما �سبق �أن
عر�ضا �شام ً
ال للمعارف العربية في هذا
نقدم ً
المجال لنبرهن �أن غير ال��ع��رب ل��م يكونوا
وحدهم هم الذين يهتمون بعلم الفلك(� .((6إذً ا
لي�س بالم�ستغرب �أن تكون المجموعات الأولى
التي تحمل عنوان كتاب الأن��واء من�سوبة �إلى
لغويين( ((6كانوا يتبعون فيها النظام من وجهة
ح�صرا .ومهما يكن من �أمر،
نظر �أدبية ولغوية
ً
وفي الوقت نف�سه �أو في وقت مقارب ،كان هناك
م�ؤلفون �آخرون �أكثر تعم ًقا في المعارف الفلكية
نظامي المفاهيم (ال�شم�سي
يحاولون الجمع بين
ْ
والقمري) ،ثم ي�ستفيدون من التقاليد ال�سائدة
عند ال�شعوب القديمة فخرجوا من ذلك بكتب
هي تقاويم فلكية حقيقية .كل هذه الكتب تحمل
عنوان كتاب الأن���واء ،و�إن التنقيب في كتاب
�آفاق الثقافة والتراث 69

الفهر�ست للنديم( ،((6وكتاب �سوتر
عن قائمة طويلة.

(((6

ي�سفر

�أ�-إن �أح���د �أق���دم كتب الأن����واء و�أك��ث��ره��ا
ا�ستخداما عند الم�ؤلفين الالحقين هو كتاب
ً
�أح���د بني �أ���س��د م��ن ال��ك��وف��ة ،وه��و �أب���و يحيى
محمد ب��ن عبد اهلل ال��م��ع��روف ب��اب��ن كنا�سة
�شاعرا
(207-123هـ822-740/م) ،وقد كان
ً
ونحو ًيا وراوية ،و�سيد قينة م�شهورة من القيان
المغنيات ا�سمها دنانير( .((6ونجد بين النحويين
الذين ن�سبت �إليهم كتب في الأنواء ا�سم م�ؤرج
(المتوفى 195ه���ـ ،((6()11-810/والن�ضر بن
�شُ ميل (المتوفى نحو 204ه��ـ19-818/م)(،((6
والأ�صمعي (213-122ه��ـ 828-740/م)(،((7
واب��ن الأع��راب��ي (متوفى 233ه����ـ859/م)(،((7
و�أب�����و م��ح��ل��م م��ح��م��د ب���ن ه�����ش��ام ال�شيباني
(متوفى نحو 245ه�������ـ859/م)( ،((7والمبرد
(285-210ه����ـ898-826/م)( .((7وكل كتبهم
�ضائعة ،ولكنه من المرجح �أنها احتوت جوهر ًيا
على عر�ض لنظام الأن���واء مع اختالفات في
التفا�صيل ،وعلى قائمة المنازل ،وتواريخ طلوع
كل مجموعة من الكواكب التي ت�ضمها تلك
المنازل وغيابها ،وعلى بع�ض التو�ضيحات
عن الكواكب الرئي�سية وطريقة االهتداء بها،
وعلى نظام المطر والريح؛ وكان ذلك العر�ض
يعتمد في جانب كبير منه على الأ�سجاع وعلى
�أ�شعار ُت�شرح با�ستفا�ضة .كانت تلك الكتب
تب ًعا لطبيعة الأ���ش��ي��اء مباحث حقيقية في
علم التنجيم ال�شعبي ،ولكن يبدو �أنها كانت
أي�ضا كتب ت�سجيل للظاهرة �أكثر من كونها
� ً
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الم�ؤلفون الآخرون الذين �ألفوا في هذا المجال
هم :الأخف�ش الأ�صغر (ت315 .هـ927/م)(،((7
وال���زج���اج (ت310 .ه����������ـ922/م)( ،((7واب��ن
دري��د (ت321 .ه�������ـ933/م)( ،((8وه��م ثالثة
علماء لغة م�شهورون ،والقا�ضي وكيع (ت.
330ه����ـ941/م)( ،((8وابن عمار الثقفي (ت.
319هـ931/م)( ،((8والمدعو ابن الأجدابي(.((8

ت�ستخدم بو�صفها كتب مذكرات ،كانت كتب
ت�سجيل ،ت�سجل فيها ح�سب منهج المعجميين
في كتب المطر وغيرها ،مفاهيم ومفردات
في طريقها �إلى الزوال ،ف�ض ً
ال عن �أن م�ؤلفي
كتب الأن��واء الذين كانوا يعمدون �إل��ى و�صف
وخ�صو�صا ب�سبب تحديد
نظام لم يعد موجو ًدا،
ً
مو�سم االعتدا َل ْين( ،((7لم يجروا ب�أنف�سهم �أي
مالحظة فلكية،بل ك��ان��وا ،وه��م يكتبون في
العراق ،يكتفون بت�أليف كتب يعمدون فيها �إلى
و�صف نتائج الحياة البدوية ،دون �أن يفكروا
أبدا باالهتمامات المعتادة للمزارعين الح�ضر.
� ً
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ب-م��ع ذل��ك فقد ك��ان هناك منذ القرن
الثالث الهجري /التا�سع الميالدي منجمون
وفلكيون يتحدثون عن المنازل( ،((8بل �إنهم
ح��اول��وا الجمع بين المفاهيم العلمية التي
انت�شرت ح��دي� ًث��ا عند ال��ع��رب وب��ي��ن النظام
القديم في الأنواء دون �أن تكون لديهم القدرة
على ت�صحيح المعطيات التجريبية و�إح��داث
اندماج نافع بين المنهجين .وقد �أ�شار �إلى هذا
العجز ال�صوفي الذي ان�صرف �إلى نقد �صارم
للو�ضع العلمي ،و�أعلن �أنه من الأف�ضل لعلماء
الفلك الذين لي�س لديهم �أي معرفة عملية �أن
يظلوا مح�صورين في مجال ح�ساباتهم ،في
حين �أن م�ؤلفي كتب الأنواء الذين لي�س لديهم
�أي ت�أهيل علمي يقعون في �أخطاء فاح�شة في
ر�أي المخت�ص( .((8ولعل �أول عمل علمي في
هذا المجال قام به البيروني (440-362ه���ـ
7048-973/م) ال��ذي ا�ستعر�ض ب��ادئ ذي
بدء نظام المنازل عند ال�شعوب الأخ��رى ،ثم
خ�ص�ص ف�����ص� ً
لا( ((8لنظرية ال��ع��رب و�أ�صلح
على وجه الخ�صو�ص الأخطاء التي ارتكبوها
في تحديد مواقع النجوم� .إن عدد المنجمين
والفلكيين الذين ن�سبت �إليهم كتب في الأنواء

ه��ذا على الأق��ل ما ن�ستنتجه من تفح�ص
الكتب العامة التي و�صلت �إلينا من هذا التراث،
ومن كتاب الأن��واء البن قتيبة (المتوفى نحو
276هـ889/م) ،وهو الوحيد الذي و�صل �إلينا
تاما( .((7وثاني الكتب في قائمة كتب الأن��واء
ً
هو كتاب �أبي حنيفة الدينوري (المتوفى بعد
282ه��ـ895/م) ،الذي اهتم بتاريخ فقه اللغة
وبالتاريخ الطبيعي؛ وك��ان كتاباه في النبات
والأنواء مو�ضع اهتمام محمد حميد اهلل الذي
ي�أمل �أن ي�ستطيع ن�شر ما ي�ستطيع جمعه من
هذين الكتابين؛ وي�أخذ عبد الرحمن ال�صوفي
على �أبي حنيفة �أنه لم ي�ضمن كتابه مالحظات
�شخ�صية ،ولكنه ي�ؤكد �أهمية كتابه في الأنواء
�إذا نظرنا �إليه من وجه نظر �أدبية بحتة(.((7
�أم��ا حاجي خليفة ال��ذي ن�سخ الكتاب فيرى
�أن ال��ك��ت��اب ذو قيمة عظيمة ،ف��ي ح��ي��ن �أن
اب��ن النديم يمتدح كتاب �أب��ي �أحمد بن ب�شر
المرثدي ال��ذي لم نجد له ت��رج��م��ة( .((7و�أم��ا
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�أقل من عدد النحويين ،ونجد الأوائل الح�سن
ابن �سهل بن نوبخت( ،((8و�أب��و مع�شر البلخي
(ت272 .ه��ـ ((8()6-885/الذي يقال �إنه �ألف
تقويما تقوم على مبد�أ المنازل ،ول�سنا نعلم
ً
ب ��أي �شكل ك��ان كتاب الأن���واء لثابت ب��ن قرة
(ت289.هـ902/م)( ،((8وال كتاب ابن خرداذبه
(ت300 .ه���ـ ((9()3-912/على الرغم من �أن
ظاهر كالم رينو( REINAUD ((9يدل على �أن
تقويما فلك ًيا.
كتاب هذا الأخير كان
ً
منت�شرا
ج-لما كان ا�ستخدام التقويم الفلكي
ً
منذ �أزمنة �ساحقة في القدم عند الم�صريين
وال�صينيين والإغ��ري��ق وال��روم��ان ،ول��دى كل
ال�شعوب التي كان العرب على احتكاك معها
فقد كان من الطبيعي �أن يدخل نوع التقويم
الفلكي في الأدبيات العربية .وكل �شيء يدعو
�إل��ى االعتقاد �أن��ه وج��د في الأدب��ي��ات العربية
ا�ستجابة لحاجة علم التنجيم ،ونحن نرى
دليل ذلك في التقويمين الفلكيين المن�سوبين
للح�سن بن محمد الطو�سي ولمحمد بن الجهم
البرمكي( ،((9ولكن النظام العربي في الأنواء
لم يت�أخر في دخول هذه التقاويم .ن�ستند دون
�صعوبة �إلى تقويم �شم�سي ،كما فعل ذلك من
قبلُ فقهاء اللغة ،ون�ستخدم �أ�سماء ال�شهور
ال�سريانية في العراق ،والقبطية في م�صر التي
يمكن �أن تكون قد �ألفت فيها منذ زمن طويل
تقاويم بالعربية.
وه���ذا م��ا يمكن ا�ستنتاجه م��ن معلومات
وردت عند ابن قتيبة تتعلق بفي�ضان النيل(،((9
وال نكاد ن�ستطيع و�صف تلك التقاويم؛ لأن
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وجودها لم يثبت قطع ًيا ،والتقويم الأول الذي
نحن مت�أكدون من وجوده هو كتاب الأنواء الذي
�ألفه للمعت�ضد �سنان بن ثابت بن ق��رة (ت.
331ه��ـ943/م)( .((9وهو تقويم يمكننا لح�سن
الحظ �أن نكون فكرة عنه بف�ضل البيروني الذي
نقله جزئ ًيا( ((9في الف�صل ال��ذي تحدث فيه
عن الأ�شهر الإغريقية ،وعلى الرغم من �أننا
ال ن�ستطيع الف�صل بين كالم الم�ؤل َف ْين ف�إنه
يبدو �أن �سنانًا تو�صل بعد والده الذي يقال �إنه
عاما �إلى �إجراء بحوث
ان�صرف خالل ثالثين ً
لتحديد ت�أثير الأن���واء �إل��ى فر�ضيات �شاملة
من المعطيات ال�سابقة الإغريقية والقبطية؛
لي�ستطيع الإ���ش��ارة �أم��ام كل ي��وم من التقويم
ال�شم�سي �إل��ى الظواهر التي توقعها-غال ًبا
باتجاهات قطرية متعار�ضة -الم�ؤلفون الذين
اعتمد عليهم.
و�إن بحثه ذو �أهمية فائقة؛ لأنه يمثل حجر
ال��زاوي��ة في ال�سل�سلة التي نتابعها ،وق��د كان
كتابه في الأنواء معروفًا في �إ�سبانيا مع بع�ض
كتب الأن���واء الأخ���رى :اب��ن قتيبة و�أب��و حنيفة
وابن دريد وثابت بن قرة وابن خرداذبه(،((9
ناهيك عن �أنه لي�س من الم�شكوك فيه �أن بع�ض
التقاويم الم�صرية قد و�صلت �إلى �إ�سبانيا(.((9
ومنذ ذلك الوقت ر�أينا م�ؤلفين من �إ�سبانيا
ي�ؤلفون تقاويم فلكية تحمل العنوان ال�شرقي
نف�سه ،ولعل �أ�شهر تلك التقاويم التقويم الذي
ن�شره دوزي وعنوانه تقويم قرطبة ل�سنة 961م،
ليدن1873 ،م .ونجد في المقدمة نقا�شً ا طوي ً
ال
حول �شخ�صية الم�ؤلف ال��ذي يمكن �أن يكون
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الأنواء للريا�ضي المغربي ابن الب َّناء المراك�شي
(721-654ه���ـ 1321-1256/م)( ،((10الذي
اعتمد على التقاويم الم�ؤلفة في �إ�سبانيا «و�أعاد
بع�ض المعطيات العددية التي نجدها في تقويم
قرطبة دون �أدن��ى تغيير» ،وهو يحتوي ف�ض ً
ال
عما �سبق معلومات �أخرى عن الحياة الدينية
للم�سيحيين ،وهي معلومات من الم�ستغرب �أن
ت�صدر عن م�ؤلف في �إ�سبانيا الإ�سالمية فكيف
الحال بم�ؤلف من مدينة مراك�ش.

مقـــاالت

تلخي�صا لتقويمين �أنجز �أحدهما
قد ا�ستخدم
ً
مكمل تاريخ الطبري عريب بن �سعد (القرن
الرابع الهجري/العا�شر الميالدي) ،والآخر
لأ�سقف قرطبة ربيع بن زيد (.)Recemundo
ولما �أراد دوزي ن�شر التقويم ل��م يجد بين
ن�صا عرب ًيا مكتو ًبا بحروف عبرية
يديه �إال ً
وترجمة التينية عنوانها �(=Liber anoeأنواء)،
وهي ترجمة توازي في كليتها الأ�صل ،ولكنها
بالت�أكيد مت�أخرة عنه كما يظن ذل��ك ليفي
بروفن�سال  Lévi-provençalب�سبب معنى
خاطئ �أورده المترجم(((9؛ ولكنها على �أي حال
تثبت الأهمية الكبيرة التي كان الأندل�سيون
يولونها لهذا التقويم االنتقائي .والكتاب مرتب
ح�سب ت�سل�سل ال�شهور( ،((9وبعد �إلقاء نظرة
�شاملة على ال�شهر (ع���دد الأي����ام ،الأب���راج
الفلكية ،المنازل ،النظام الطبي� ،إل��خ) ،ف�إن
كل ي��وم هو مجال لعدد من المالحظات عن
حياة الحقول ،والأعمال المو�سمية ،والظروف
المناخية ،والحياة الإدارية ،والحياة الدينية،
وخ�صو�صا عند الم�سيحيين(((10وتكمن قيمة
ً
هذا التقويم في �أن المعطيات التي يحتويها
تخ�ص مبا�شرة البلد الذي كتبت عنه .ول�سنا
نعلم �إن كنا ن�ستطيع قول ال�شيء نف�سه عن كتب
الأن��واء التي �ألفها م�ؤلفون �أندل�سيون �آخرون:
عبد اهلل بن ح�سين بن عا�صم (�إليا�س الغربال،
ت403 .ه�����������ـ13-1012/م)( ،((10والخطيب
(((10
الأموي القرطبي (ت602 .هـ6-1205/م)
الذي ا�ستخدم تقويم قرطبة(� .((10إن الكتاب
الوحيد الذي و�صل �إلينا مبا�شرة ،ف�ض ً
ال عن
الكتاب ال�سابق وك��ت��اب اب��ن قتيبة ه��و كتاب

وم��ن المنا�سب �أي���ً��ض��ا �أن ن�شير م��ع كتب
الأنواء �إلى كتب �أخرى ،وهي كتب �أكثر عمومية
تخ�ص�ص ل�ل�أن��واء ف�ص ً
ال ي�ستمد م�ؤلفوها
معلوماته من كتب قديمة هي اليوم مفقودة.
ونكتفي هنا بذكر معجم المخ�ص�ص البن
�سيدة ،وكتاب الأزم��ن��ة والأمكنة للمرزوقي،
وكتاب عجائب المخلوقات للقزويني ،وهي كتب
اقتب�سنا منها مادة كثيرة في الق�سم الأول من
هذا البحث(.((10
�صحيحا ف�إن العرب
�إذً ا� ،إذا كان تف�سيرنا
ً
قديما-ولي�س بال�ضرورة
نظاما
كانوا يمتلكون
ً
ً
�أ�صيالً -محتو ًيا �سل�سلة من النجوم ومجموعات
النجوم ك��ان طلوعها يقدم عنا�صر لتقويم
�أول��ي ،و�سقوطها يعلن بداية مدة لها �سماتها
الخا�صة من وجهة نظر مناخية .ولما �شاع
لدى العرب م�صطلح المنازل� ،أدى االختالف
بين قائمتي الأن����واء وال��م��ن��ازل �إل���ى م���وازاة
الأولى بالثانية ،ولكن ذلك �أدى �إلى خلط في
�أذه��ان العلماء الح�ضر بين النظريتين؛ �إن
توحيد الم�صطلحات �أخفى عليهم في واقع
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الأمر الفرق العميق ،وجعلهم ين�سون �أنه ينبغي
�أن ُت ْ�ستخدم المنازل للح�سابات التنجيمية
ح�صرا .ونتج عن هذا الخلط فر�ضية نظرية
ً
خال�صة؛ لأنه ما دام النظام القديم موجو ًدا
ف��ي الممار�سة ل��دى ال��ب��دو ،ولغر�ض توثيقي
خال�ص عند المعجميين ف�إن م�ؤلفي التقاويم
أي�ضا بالمنازل والأنواء
الفلكية كانوا ي�ستعينون � ً
على حد �سواء-م�شيرين على وجه الخ�صو�ص
�إل��ى الأي���ام الميمونة والأي���ام الم�ش�ؤومة ،مع
تحديد االختالفات المناخية ،ولكنه في حين
�أن المعطيات العملية ال��ت��ي تخ�ص الأن���واء
ت�سيطر على كتاب اب��ن قتيبة ف��إن��ه يبدو �أن
التقاويم الفلكية كانت ذات طبيعة �أكثر نظرية
وتقليدية �إذا ا�ستثنينا المعلومات عن الحياة
الزراعية والإدارية والدينية التي تمنح القيمة
أي�ضا الأ�صالة،
لتقويم قرطبة .في هذا المجال � ً
وهي اال�ستثناء واحترام التقاليد الذي هو يحوز
ق�صب ال�سبق.

الهوام�ش

 .1اخبرني الدكتور عزير �شم�س �أنه عثر على ن�سخة
مخطوطة من كتاب ابن كنا�سة في الأن��واء ،ولعله
�أول كتاب �ألف فيها ،و�أفادني �أنه يعمل على ن�شره.
وفقه اهلل لإخراجه.
 .2العنوان الفرن�سي والتوثيق كالتالي:
’CH. PELLAT, DICTONS RIMÉS, ANWA
ET MANSIONS LUNAIRES CHES LES
ARABES, ARABICA 2, 1955, PP. 17-41.

وت���رج���م ال���ع���ن���وان ن��ج��ي��ب ال��ع��ق��ي��ق��ي ف���ي ك��ت��اب��ه:
الم�ست�شرقون ،ط ،4دار المعارف ،القاهرة ،بال
تاريخ 357/1 ،كالتالي :ك�لام �شعبي م�سجع عن
الأنواء جمعه ابن قتيبة (�أرابيكا .)1955 ،1/2
 .3ج 9و � ،10س ،43الربيعان 1429هـ (مار�س�-إبريل/
�آذار-ني�سان 2008م)� ،ص.672-639
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 .4ننقل �سيرته مخت�صرة عن كتاب :الم�ست�شرقون
لنجيب العقيقي ،م� .س.359-353/1 ،
 .5عند العقيقي��� :س��وق �أخ��ر���س .وال�����ص��واب� :سوق
�أهرا�س ،وتعني �سوق الأ�سود؛ لأنها منطقة جبلية
كانت تكثر فيها الأ�سود[.المترجم].
 .6مثل :البيئة الب�صرية ون�����ش��أة ال��ج��اح��ظ ،دم�شق
1961م؛ الجاحظ في بغداد و�سامراء وغيرهما.
�	.7إن الن�ص الذي يذكره الجاحظ في الحيوان 30/6
دال كل الداللة في هذا ال�سياق ،وكذلك الآية 97
من ال�سورة رقم [ .6قلت :والآية المعنية هي قوله
تعالى} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ * ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ{ [الأنعام� .»]٩٧ :أما
ن�ص الجاحظ فهو قوله( :ومن هذه الجهة عرفوا
الآث��ار في الأر���ض والرمل ،وعرفوا الأن��واء ونجوم
االهتداء؛ لأن كل من كان بال�صحا�صح الأمالي�س،
حيث ال �أمارة وال هادي مع حاجته �إلى بعد ال�شقة،
م�ضط ٌر �إلى التما�س ما ينجيه وي�ؤديه ،ولحاجته �إلى
الغيث وفراره من الجدب ،و�ضنه بالحياة ،ا�ضطرته
الحاجة �إلى تعرف �ش�أن الغيث ،ولأنه في كل حال
ي��رى ال�سماء ،وم��ا يجري فيها من كوكب ،ويرى
التعاقب بينها ،والنجوم الثوابت فيها ،ما ي�سير
منها مجتم ًعا ،وما ي�سير منها فار ًدا ،وما يكون منها
م�ستقيما) .وانظر الآث��ار الباقية للبيروني
راج ًعا
ً
[.332المترجم].
 .8قارن بـ ،Pococke .مخت�صر تاريخ العرب ،ط،2
 133وما بعدها؛ وفولهاوزن

.Wellhausen, Reste, passim

[ومن ذلك �أنهم �سموا ال�شم�س الإالهة ،ويقال :الهة
بغير �ألف والم ،قال ال�شاعر:
ت����روح����ن����ا م�����ن ال���ل���ع���ب���اء ق�������ص��� ًرا
ف�����أع����ج����ل����ن����ا الإاله�������������ة �أن ت������ؤوب�����ا
وذك��ر المرزوقي �أن من �أ�سماء ال�شم�س �أُاله��ة-
بال�ضم .-و�أَالهة-بالفتح .-وروى قطرب �إالهة-
بالك�سر .و�أُالهة-بال�ضم -قال ثعلب :ال�ضم �أف�صح
والعمل عليه .ونقل المرزوقي عن �أبي حنيفة �أنه
حكى �أن �إلهة ت�أنيث �إله ،و�أح�سب �أن ال�شم�س �سميت
به لأنها كانت تعبد .انظر الأزمنة وتلبية الجاهلية
لقطرب14 ،؛ الأزمنة والأمكنة  ،47/2و ،50/2
و�أن��واء ابن الأجدابي ،تح .د .عزة ح�سن ،دم�شق،
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15/9؛ المرزوقي  .182/2وانظر اختالف الرواية.
ال�سجعة � :19إذا طلعت ال��خ��رات��ان� ،أُك��ل��ت �أُم
الجرذان .المخ�ص�ص |16/9؛ المرزوقي .185/2
و�أم الجرذان نوع من التمر عرف في الحجاز في
وقت مت�أخر.
ال�سجعة � :39إذا طلع الدلو ،هيب الجزو ،و�أن�سل
ال��ع��ف��و ،وط��ل��ب ال��ه��وى ال��خ��ل��و .اب���ن ق��ت��ي��ب��ة94 ،؛
المخ�ص�ص 16/9؛ المرزوقي184/2 ،؛ القزويني
51؛ موتيلين�سكي .55
.16ال�سجعة �:13إذا طلعت ال�شعرى ،ن�شف الثرى ،و�أجن
ال�صرى ،وجعل �صاحب النخل يرى .ابن قتيبة 66؛
المخ�ص�ص 15/9؛ المرزوقي .181/2
ال�سجعة � :14إذا طلع ال�شعرى �سفرا ،ولم تر مطرا،
فال تغذون �إمارة وال �إمرا ،وال �سقي ًبا ذكرا ،و�أر�سل
العرا�ضات �أث��را ،يبغينك في الأر���ض معمرا .ابن
قتيبة 66؛ المخ�ص�ص 15/19؛ المرزوقي .181/1
وانظر خالف الرواية بين الم�صادر.
ال�سجعة � :27إذا طلع ال��ه��راران ،هزلت ال�سمان،
وا�شتد الزمان ،ووحوح الولدان .المخ�ص�ص 9،16؛
المرزوقي  .183/2وفي المخ�ص�ص :الهداران بدل
الهرران.
وقر
ال�سجعة � :29إذا طلع العقرب ،غم�س المذنبَّ ،
ي�صر الأحطب .ابن
الأ�شيب ،ومات الجندب ،ولم
َّ
قتيبة 83؛ المخ�ص�ص 16/19؛ المرزوقي.181/2 ،
وانظر خالف الرواية.
 .17ال�سجعة القائلة� :إذا ِ
طلعت العذرة ،فعكة بكرة ،على
الب�صرة ،ولم يبق بعمان ُب�سرة� ،إال رطبة وتمرة ،وال
لأكاربها بذرة.
انظر :ابن قتيبة 62؛ المخ�ص�ص  ،15/9المرزوقي
 .182/2وينظر اختالف الروايات بين الم�صادر
المذكورة.
 .18المرزوقي  180 ،2ي��رى ال�سبب كامنًا في قدوم
الحر.
 .19انظر القر�آن الكريم �سورة النجم ،الآية  .1وابن
قتيبة ،الأنواء.
 .20انظر لوي�س ما�سينيون ،فل�سفة ابن �سينا ال�شرقية،
ف��ي الكتاب ال��ت��ذك��اري ع��ن اب��ن �سينا ،القاهرة،
 .9-8 ،1952والم�صادر المذكورة هناك.
�	.21إن المدة التي تف�صل بين نوئين متتاليين هي 13

1964م� .ص  .79والبيت الذي ذكره المرزوقي وابن
الأجدابي هو عند قطرب  ،14وهو في الل�سان «�أله»
لمية بنت �أم عتيبة بن الحارث وقيل لغيرها .وانظر
الفراء في الأي��ام والليالي وال�شهور ،تح� .إبراهيم
الأبياري ،القاهرة-بيروت ،ط1400 ،2هـ1980/م،
�ص .97المترجم].
 .9قارن بمالحظة البيروني ،الآثار الباقية ،ط� .ساخو،
أي�ضا المرزوقي
الي��ب��زغ1878 ،م238 ،؛ وان��ظ��ر � ً
.179/2
�	.10أولئك الذي يجرون الح�سابات حول حركة الكواكب.
( .11ان��ظ��ر ال��ق��ر�آن الكريم��� ،س��ورة الق�ص�ص ،الآي��ة
 } . 76ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
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[وهي قوله تعالى  .المترجم] .وانظر نقد نولدكه
 Nöldekeف��ي ك��ت��اب��ه ،م�لاح��ظ��ات ن��ق��دي��ة على
�أ�سلوب القر�آن وتراكيبه ،ترجمة ج-.ه��ـ .بو�سكيه
 ،17 ،G.-H. Bousquetالهام�ش رقم .1
 .12انظر الل�سان (ن��وء) ،والبيروني ،الآث���ار339 ،...
ال��ذي ي�سمي ظهور �أح��د "المنازل" ن��و ًءا ،وي�سمي
�ارح��ا ،ولكنه
الت�أثير ال��ذي يمار�سه ذل��ك النوء ب� ً
ي�ضيف �أن كلمة نوء ت�شير �إلى الت�أثير الحا�صل من
غياب نظيره.
 .13قارن بـ دوزي ،تكملة المعاجم .و
S. v. BEAUSSIER, S. V. WEHR, WÖRTERBUCH,
S. V..

�	.14إن �أحد الم�ؤلفين المت�أخرين (ابن ماجد (القرن
التا�سع الهجري/الخام�س ع�شر الميالدي) في كتابه
الفوائد ،ن�سخة محققة غير مطبوعة �أنجزها فيران
 ،FERRANDباري�س ،23-1921 ،يجعل كلمة نوء
م�شتقة من ن�أى بمعنى ابتعد ،ويعطي للكلمة دالالت
مختلفة .واال�شتقاق الذي يقدمه لوي�س ما�سينيون،
في الدليل ال�سنوي للعالم الإ�سالمي  15وما بعدها:
«ممطورة» هي داللة �شعرية ،وال تقرها المعاجم،
ولعله من الأف�ضل �أن نفتر�ض �أن هناك ت�صحي ًفا
�أ�صاب كلمة �أن��داء التي تحولت �إلى �أن��واء ،وت�شكل
العالمة نوء ،وهذا قليل االحتمال.
 .15ال�سجعة � :18إذا طلع �سهيل ،ب��رد الليل ،وخيف
ال�سيل ،وامتنع القيل ،ولأم الحواري الويل ،ورفع
الكيل ،وو�ضع الكيل .ابن قتيبة 186؛ المخ�ص�ص
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يوما ،و�إذا كان بع�ض الم�ؤلفين يجعلون المدة التي
ً
يوما ف�إن التجربة تظهر بو�ضوح
13
ا
ء
نو
ي�سمونها
ً
ً
يوما ،ولهذا
13
خالل
تتغير
ال
المناخية
�أن الحالة
ً
كانت مدة النوء ق�صيرة كل الق�صر.
 .22قارن بالمرزوقي  180/1على وجه الخ�صو�ص.
 .23قارن بـ:بوكوك ،م�صدر �سابق.168 ،
 .24بنو ماوية في قبيلة كلب ،وبنو مرة في قبيلة �شيبان،
انظر ابن قتيبة� ،أنواء ،3 ،والمرزوقي [ .199/1قال
ابن قتيبة  " :2ويقال �إن �أعلم العرب بالنجوم كلب
وبنو �شيبان ،و�إن العلم من كلب في بني ماوية ،ومن
�شيبان في مرة .المترجم].
 .25بل يمكننا القول� :إننا لم نجد كلمة نوء مذكورة في
�أي من الأ�سجاع التي جمعناها ،وال�صيغة الوحيدة
التي يمكننا ذكرها هي قولهم :ما مطلع ٍ
واد من نوء
الجبهة ماء �إال مطلع ع�ش ًبا .ابن قتيبة 71؛ القزويني
46؛ ابن البنَّاء 4؛ موتيلين�سكي .26
 .26لن ن�سعى بديه ًيا �أن نح�سب التاريخ الدقيق في
خ�صو�صا �أن الم�ؤلفين ،ناهيك عن
�سنة معينة،
ً
عدم اهتمامهم بدقة مواعيد االعتدالين :الربيعي
والخريفي ،كان الحقهم ينقل عن �سابقه .و�سنرى
فيما ي�أتي من هذا البحث الح�ساب ال��ذي �أج��راه
البيروني ل�سنة  1300من تاريخ الإ�سكندر .ولكننا
ن�ستخدم هنا التاريخ الو�سطي الذي يقدمه البيروني
ح�سب كتب الأنواء لم�ؤلفين قدامى (انظر ما �سي�أتي
أخيرا �إلى �أن المق�صود هو
�ص  .)17-16ون�شير � ً
التقويم الجولياني.
 .27ا�ستخدمنا عند ذكر الم�صادر التي �أخذنا منها
الأ�سجاع المخت�صرات التالية:
ابن قتيبة= كتاب الأن���واء ،ط .محمد حميد اهلل
و�شارل بالَّ ،طور التح�ضير.
المخ�ص�ص=معجم المخ�ص�ص البن �سيدة ،بوالق
1321-1316هـ 17 ،جز ًءا في خم�سة مجلدات.
المرزوقي=كتاب الأزم��ن��ة والأم��ك��ن��ة ،حيدر �آب��اد
1332هـ ،جز�آن في مجلد واحد.
القزويني=عجائب المخلوقات ،طبعة وي�ستنفلد؛
موتيل=موتيلن�سكي ،منازل القمر عند العرب ،الجزائر،
.1899
 .28قال ابن قتيبة� ،ص :29و�شكية ت�صغير �شكوة ،وهي
ق َُر ْيبة �صغيرة .يريد �أنه ال ي�ستغني عن الماء ل�شدة
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الحر �إذا خرج للرعي[.المترجم].
 .29ول�سان العرب "نجم"[المترجم].
 .30قال ابن قتيبة� ،ص� :31أمرهم بالحمية ،و�أخبرهم
�أن ال�سراب يجري عند طلوعها ،وال يجري قبل
ذلك[.المترجم].
	.31ال يبد�أ ال�سجع عند ابن قتيبة ب�إذا[.المترجم].
 .32عند ابن قتيبة� :27 ،إن…[المترجم].
 .33قال ابن �سيدة" :والعكة بالب�صرة كرب ي�صيبهم
�أيام �شدة الحر في وجه ال�صبح معه ندى يكاد ي�أخذ
الأنفا�س[.المترجم].
 .34ما بين قو�سين �إ�ضافة من المترجم عن حوا�شي ابن
قتيبة [.49المترجم].
 .35قال المرزوقي  :186-185/2هر�أت بمعنى :ن�ضجت
من قولهما :لحم مهراء .وال�سنا�سن :فقار الظهر،
والواحد� :سن�سن[المترجم].
�	.36أورد ال�سجع �أبو حنيفة في كتاب النبات كما يقول
علي بن حمزة الب�صري (ت375 .هـ) في تنبيهاته
على �أبي حنيفة .انظر بقية التنبيهات على �أغالط
الرواة ،تح .د .خليل �إبراهيم العطية ،ط1991 ،1م،
�ص .18-127وال َّإمر :الذكر من �أوالد ال�ض�أن والأنثى
� َّإمرة ،والعرا�ضات �أثرا :هي الإبل ،والمعمر :المنزل
ب��دار معا�ش .وانظر تعليقات علي بن حمزة على
خط�أ �أبي حنيفة وغيره[.المترجم].
 .37قال ابن قتيبة  :155يراد ذهب زمان وجاء زمان �أي
ذهب الحر وجاء البرد.
 .38قال ابن قتيبة  :65العكاك :الحر[.المترجم].
 .39ف��ي اب��ن قتيبة��� :ش��أن��ا .وت�صحفت ف��ي مطبوعة
المرزوقي �إلى �شبانا[.المترجم].
 .40ف��ي طبعة اب��ن قتيبة ال��ح��ي��در�-آب��ادي��ة :الأخ��ط��ب.
و�أ�شار الم�صححان �إلى الأحطب .وترجمة الكلمة
�إلى الفرن�سية تدل على �أن معناها :الرجل ال�ضعيف.
ومعنى جم�س المذنب �أي جمد الماء في مذانب
الأودي��ة .والجندب :الجرادة .وانظر مطبوعة ابن
قتيبة� ،ص  44الحا�شية[.المترجم].
 .41الع�شب[.المترجم].
 .42في هام�ش كتاب ابن قتيبة  :82قوله :الجزو يعني
االجتزاء بالرطب عن الماء .و�أ�صله الجزء ،ولكنه
�أب��دل الهمز وا ًوا اعتباطً ا لغير علة �إال لمزاوجة
الدلو[.المترجم].

�شارل ِب َّ
ال
�أ�سجاع
الأنواء
ومنازل
القمر
عند
العرب

في المتن ورقمها في ال�سورة  .)5وال�سورة الثانية
هي ي�س ،الآية  39وهي قوله تعالى( :والقمر قدرناه
منازل حتى عاد كالعرجون القديم)[.المترجم].
� .49سورة يون�س[.المترجم].
 .50ج .فيران ،مدخل �إلى علم الفلك المالحي العربي،
باري�س .144 ،1928

 .43المخ�ص�ص  ،15/9وهي الأ�سجاع 6 :و  8و  ،9و .10
 .44قال البيروني في الآثار الباقية  :141و�أما تواريخ
العرب و�شهورهم ،و�أينية الن�سيء فيها ،وترتيبهم
في الجاهلية لها ف�أمر �أُهمل ،وكانوا �أميين ،ولم
يعولوا في تخليد الآث��ار �إال على الحفظ والأ�شعار
فلما انقر�ض م�ستعملوها انقطع ذكرها وال �سبيل
�إلى علم مثل ذلك[ .المترجم].
�	.45إن جميع اللغويين العرب ي�شتقون الثريا من الثروة
�أو من الثرى .وذهب الأ�ستاذ ابن حمودة (�ص 43
من بحثه �أ�سماء النجوم عند العرب) �أن الثريا
لي�ست بكلمة عربية بل هي مركبة من �( Athyorأو
 ) Athyrو  Eaوهما من الآلهة عند القدماء .وانظر
ابن قتيبة [ .23المترجم].
 .46انظر:

51.G. FERRAND, Introduction a l’astronomie
nautique arabe, Paris, 1928, 144.

 .52كتاب �صور الكواكب الثمانية والأرب��ع��ي��ن ،ن�شره
وترجم مقدمته كو�سان دو بير�سفال ،في مالحظات
وق��ط��ع م��ن مخطوطات( 245 ،1831 ،12 ،وق��د
ظهرت طبعة �أخرى لهذا الكتاب المهم عام 1953م
في حيدر �آب��اد)[ .انظر هذه الطبعة��� ،ص.12-11
وقد �أ�صدرت دار الآف��اق الجديدة-بيروت �صورة
م�سروقة عن طبعة حيدر �آب��اد1401 ،ه���ـ1981/م
وزعمت �أنها الطبعة الأولى .المترجم].

P. Kunitzsch: Untersuchungen zur sternnomenklatur der araber, Wiesbaden, 1961, p. 23.
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 .47ذكر الم�ؤلف اال�سم العربي :برج جمعه بروج ،واال�سم
الإغريقي والالتيني  . burgusو�أحال �إلى القر�آن
الكريم ال�سورة  ،4الآي��ة  ،80وال�سورة  ،15الآي��ة
 ،16وال�سورة  ،25الآية  ،62وال�سورة  ،85الآية .1
والآيات بالترتيب المذكور هي� :سورة الن�ساء ،الآية
( 78ولي�س  80كما ذكر الم�ؤلف) وهي قوله تعالى:
(�أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج
م�شيدة ...الآي��ة)؛ و�سورة الحجر ،الآي��ة  16وهي
بروجا وزيناها
قوله تعالى( :ولقد جعلنا في ال�سماء ً
للناظرين)؛ و�سورة الفرقان الآي��ة ( 61ولي�س 62
كما ذكر الم�ؤلف) ،وهي قوله تعالى( :تبارك الذي
وقمرا
بروجا وجعل فيها
ً
جعل في ال�سماء ً
�سراجا ً
منيرا) .و�سورة البروج ،الآية  ،1وهي قوله تعالى:
ً
(وال�سماء ذات البروج) .وقد ترجمت كلمة البروج
في الموا�ضع الثالثة الأخ��ي��رة بالكلمة الفرن�سية
 . Constellationsبينما ترجمت في �سورة الن�ساء
بالكلمة الفرن�سية  ،tours imprenablesوهي
ال في بحثه .وهو معنى
الكلمة التي ا�ستخدمها ب َّ
م�صطلحا فلك ًيا .انظر القر�آن
الكلمة قبل �أن ت�صبح
ً
الكريم وترجمة معانيه �إلى اللغة الفرن�سية ،ترجمة
وطبع مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف
المدينة المنورة1420 ،هـ .ومقدمة م�صححي كتاب
ابن قتيبة� ،ص “ط”[.المترجم].
 .48ال�سورة العا�شرة الآي��ة  ،5وال�سورة  ،36الآي��ة .39
والمعني �سورة يون�س في قوله تعالى( :الآية المذكورة

K. al-Suwar al-sama’iyya, ed. Et trad. De
l’introduction par CAUSSIN DE
PERCEVAL, dans Notice et extraits des mss.,
XII, 1831, 245.

قارن بـ رينو ،مدخل عام لجغرافية ال�شرقيين (مج.
 ،1في جغرافية �أبي الفداء) ،باري�س1848 ،م� ،ص
 183وما بعدها .وعلى وجه الخ�صو�ص ال�صفحة
 ،187حيث يقول الم�ؤلف �إن العرب بعد �أن اختاروا
نجوما جديدة لين�سقوا بينها وبين قائمة “المنازل”
ً
�أطلقوا عليها �أ�سماء النجوم القديمة.
Cf. REINAUD, Introduction generale a la geographie des orientaux (t. 1 de la
geographie d’Aboulfeda), Paris, 1848, CLXXXIII
sqq. Et particulierement
Der Ursprung des Alphabets und die
Mondstationen, Leipzig, 1913, CLXXXVII.

 .53هذا العدد ال��ذي يتفق مع عدد الأي��ام في ال�شهر
قديما ،وقد �شبه حزام البرج
القمري ربما يكون
ً
الفلكي بدائرة من � 28صام ًتا من الأبجدية العربية
(قارن بـ .لوي�س ما�سينيون ،في الكتاب التذكاري
البن �سينا 9-8 ،و مجلة �أرابيكا 1954م،)8 ،1 ،
وزع��م �ستوكي في �أن �أ���ص��ول الأبجدية ينبغي �أن
يبحث عنه في المنازل القمرية[.وقد �ضمن ابن
وح�شية النبطي كتابه “�شوق الم�ستهام في حل
رموز الأقالم ،ن�شر �إياد خالد الطباع ،دار الفكر،
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دم�شق1426 ،ه�����ـ2005/م� ،ص  )155ف�ص ً
ال في
معرفة �أقالم الكواكب ال�سبعة من زحل �إلى القمر،
قلما ،ثم قال (�ص  :)165تم الباب
وجعل لكل برج ً
ال�ساد�س في ذكر �أقالم البروج االثني ع�شر ب�أ�صولها
كما قد ا�صطلح عليه القدماء مما وجدناه (الأ�صل:
وجدناهم) في كتبهم وذخائرهم ،وو�ضعناه في
هذا الباب ليقتب�س منه كل طالب لبيب الباب ما
يخ�صه من الأ�سرار والنكت.المترجم].
ُ .54ي َخ َّ�ص�ص في الجنوب ال�شرقي من مدغ�شقر ثالثة
منازل لكل برج من �أبراج الفلك ،ومنزلين للنجوم
الأخ���رى ،وه��و نظام اقتب�سه ال�سكان من العرب.
قارن بـ .فيران ،تعاليقة على التقويم المدغ�شقري
والفاندوروان ،في المجلة الإتنولوجية والإثنوغرافية
واالجتماعية1908 ،م� ،ص .33-1
Cf. FERRAND, Note sur le calendrier malgache
et le Fandruana, dans la revue
1.Et. ethn. Et sociol., 1908, 1-33.

 .55انظر بخ�صو�ص المنازل م� .ستين�شنيدر،
Ueber die Mondstationen (Naxatra), und das
Buch Arcandam, dans ZDMG, 1864,
118-201; le meme, Zur Geschichte der
Uebersetzungen aus dem Indischen in›s
Arabische, dans ZDMG, 1870, 325-392 (special;)ement, 359

الزيج ال�صابئ للبتاني ،تحقيق وترجمة ك .نلينو،
روم���ا 1903م ،ال��ك�����ش��اف��ات؛ ال��ب��ي��رون��ي �آثار…،
الك�شافات.
قلت لتزداد
 .56قال ابن قتيبة " :10و�س�أمثِّل لك ما ُ
فهما .ك�أن ال�شم�س حلت الثريا بالغداة ف�سترت
له ً
الثريا ال ُبطين قبلها فيكون الطالع بالغداة ال�شرطين
ويكون الغارب بالغداة رقيب ال�شرطين وهو الغفر.
ويكون النوء للغفر .وتقيم ال�شم�س بالثريا ثالثة
يوما ،ثم تنتقل �إلى الدبران فت�ستره وت�ستر
ع�شر ً
أي�ضا .لأنها ت�ستر المنزل ال��ذي حلت به
الثريا � ً
ومنز ًال قبله على ما �أعلمتك .فتقيم بالدبران ثالثة
يوما ،ثم تنتقل �إلى الهقعة فتنك�شف الثريا بعد
ع�شر ً
يوما .فتكون الثريا الطالع بالغداة
�ستة وع�شرين ً
وي�سقط رقيب الثريا وه��و الإكليل .ويكون النوء
للإكليل[ .المترجم].
 .57ال�سورة  ،56الآية [ .81وهي �سورة الواقعة] .وانظر
ابن قتيبة 20؛ والمرزوقي .92/1

�آفاق الثقافة والتراث 77

 .58انظر ابن قتيبة� ،أن��واء  ،20المرزوقي  90/1وما
بعدها ،حيث يجمع الم�ؤلف الآراء المختلفة حول
هذا المو�ضوع[ .يورد ابن قتيبة قول ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم" :ثالث من �أمور الجاهلية :الطعن
ف��ي الأن�����س��اب ،والنياحة ،والأن����واء» وان��ظ��ر ل�سان
العرب «ن��وء» ،واب��ن قتيبة� ،ص  15-14وتعليقات
الم�صححين .المترجم].
 .59ابن ماجد ،فوائد ،الورقة �7أ؛ تقويم قرطبة،106 ،
ي�شير �إلى �أن تاريخ  17نوفمبر"ت�شرين الثاني" هو
نوء معتمد عند المالحين وي�سميه الحند�س (؟).
[جمعها حناد�س وهي :الليلة المظلمة.المترجم].
 .60قارن بـ .لوي�س ما�سينيون ،دليل العالم الإ�سالمي،
ط16-15 ،1929 ،3؛ وبـ .ج .بوري�س ،وثائق لغوية
واثنوغرافية عن منطقة من الجنوب التون�سي،
باري�س 1951م� :211-208 ،إن الأنواء التي ما زالت
موجودة عند قبيلة المرازيق متفاوتة المدة كل
التفاوت ،وربما كانت تمثل تمثي ً
ال جزئ ًيا حالة من
النظام الذي �سبق التغييرات التي �أ�شرنا �إليها فيما
�سبق (انظر �ص )14؛ ويذكر ابن �شنب في كتابه،
�أم��ث��ال عربية م��ن الجزائر وال��م��غ��رب ،الجزائر،
1907-1905م 3 ،مجلدات ،و وي�سترمارك في
كتابه ،الفطنة والحكمة في المغرب ،لندن1930 ،
�أقوا ًال م�أثورة ذات �صبغة زراعية تظهر فيها �أ�سماء
الأ�شهر في تقويم جوليان؛ لذلك ينبغي �أن نعد تلك
الأقوال م�ستقلة عن النظام القديم ،مع ذلك ف�إن
وي�سترمارك (الفطنة والحكمة )317-313 ،جمع
ع��د ًدا من الأق��وال الم�أثورة ،هي بالت�أكيد مختلفة
عما ذكرناه في هذا البحث ،ولكنها تثبت ا�ستمرارية
مفهوم الأنواء ،وت�ضم ا�سم المنازل التالية :البطين،
الثريا ،ال��دب��ران ،ال�شولة ،النعائم ،البلد� ،سعد
الدابح (ال��ذي �أ�صبح �سعد بن داب��ح)� ،سعد بلع،
�سعد ال�سعود� ،سعد الأخبية ،بطن الحوت؛ �أما ابن
�شنب فهو من ناحيته يذكر �سجعتين يتعلق �أحدهما
( ،3رقم  )2270ببطن الحوت ،والآخر (2271 ،3
بالبطين ،ويذكر رينو (اب��ن البناء ،29 ،رقم )1
قو ًال يتعلق ب�سعد ال�سعود؛ وهناك ا�ستمرارية للمنزل
الأول الم�سمى النطح (باختالف) عثر عليها في
بالد البربر (قارن بـ .دي�ستنج ،الأعياد والعادات
المو�سمية عند بني �سنو�س ،ال��ج��زائ��ر1907 ،م
(م�ستلة من المجلة الإفريقية) 249 ،وما بعدها؛
ووي�سترمارك ،طقو�س ومعتقدات في المغرب ،لندن
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1926م.)177 ،2 ،
	�إن القبائل ال��ت��ي �أج���رى وي�سترمارك بحثه في
ربوعها احتفظت ب��دون �أدن��ى �شك بذكرى وجود
 28مدة مختلفة (انظر ال�سجعة رقم � ،1972ص
 )317ت�سمى م��ن��ازل (ف��ي حين �أن ال��م��رازي��ق ما
زالوا يقولون :نوة وجمعها نواوي) ،ولكنهم بال �شك
عاجزين عن تحديد مواقعها .وفي المقابل ا�ستطاع
الباحث نف�سه (طقو�س� )160-159/2 ،..أن يجد
من يملي عليه في فا�س القائمة ال�صحيحة للمنازل
الثمانية والع�شرين ،وي�شير �إلى تاريخ طلوعها (23
مار�س"�آذار" لنوء النطح=ال�شرطين) وهو تاريخ
يوما بالن�سبة �إلى المتو�سط الذي احت�سبه
يت�أخر ً 18
البيروني؛ والأمر يتعلق هنا بالت�أكيد بوثيقة �أخذها
الباحث عن رجل مثقف ،ولكنه من المهم �أن ن�سجل
�أن وي�سترمارك ي���رى ،كما ن��رى ن��ح��ن ،ف��ي هذه
"المنازل" تق�سيم لل�سنة ال�شم�سية �إلى  28مدة ،كل
يوما.
منها ً 13
" .61المج�سطي" ا�سم ابتكره علماء ال��ع��رب لكتاب
بطليمو�س الرئي�سي في الفلك ،وعنوانه الأ�صلي هو
(=He Mothematike Syntaxisال���م���ج���م���وع
الريا�ضي) ،وقد �ضبطه حاجي خليفة في ك�شف
الظنون ،وق��ال� :إن��ه لفظ يوناني معناه الترتيب.
و�أم��ا المج�سطي فمعناها الأعظم في لغتهم� .أما
البيروني في�سميه �سينطا�سي�س ،ويف�سر هذا ب�أنه
«الفكر في ترتيب المقدمات» .والمهم �أن ا�سم
المج�سطي الذي ابتكره العرب الزم الكتاب عندما
ترجم �إلى الالتينية ثم �إلى اللغات الأوروبية .ويت�ألف
من ثالث ع�شرة مقالة معظم مو�ضوعاتها داخل
نطاق المفهوم الإغريقي للجغرافية .مثل :البرهان
�إلى كروية الأر�ض ،وثبوت الأر�ض في مركز العالم،
وميل فلك البروج ،واختالف عرو�ض البلدان وما
�إلى ذلك .ومن هنا جاء االرتباط بين الفلك عند
معظم الجغرافيين في الع�صور الو�سطى .من بين
ال��ذي��ن �شرحوه الف�ضل ب��ن ح��ات��م ،كما اخت�صره
محمد جابر البتاني ،وح��ذا ح��ذوه البيروني في
كتابه «القانون الم�سعودي» ،ونقده �أبو محمد جابر
ابن �أفلح ونور الدين �أبو �إ�سحاق البطروجي وهما
علمان �أندل�سيان في الفلك .انظر تراث الإ�سالم،
ت�صنيف :جوزيف �شاخت وكليفورد بوزورث ،ترجمة
د .ح�سين م�ؤن�س ،د� .إح�سان �صدقي العمد ،مراجعة
د .ف�ؤاد زكريا ،عالم المعرفة الكويتية ،العدد ،234

ط1419 ،2.هـ1998/م ،ج� ،2ص192-190؛ و 332؛
وانظر �آفاق فلكية ،د .فوزية محمد �أحمد الرويح،
جامعة الكويت1997،م� ،ص [.17المترجم].
 .62قال الم�سعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر،
الفقرة …" :3446وكان(المن�صور) �أول خليفة
ترجمت له الكتب من اللغة العجمية �إلى العربية،
منها كتاب كليلة ودمنة وكتاب ال�سندهند" .وقد
ترجم الكتاب اب��ن المقفع (ت139 .ه����ـ858/م)
وال��ف��زاري .انظر كتاب الفكر اليوناني والثقافة
العربية ،ديمتري غوتا�س ،ترجمة وتقديم د .نقوال
زيادة .المنظمة العربية للترجمة و مركز درا�سات
ال��وح��دة العربية ،ب��ي��روت 2003م��� ،ص .73-72
[المترجم].
 .63ي�أخذ البيروني في هذا ال�سياق ،الآثار ،239 ...على
ابن قتيبة تحيزه للعرب ،وهو �أمر ال يظهر جل ًيا في
كتاب الأن��واء[ .يقول البيروني في الآث��ار-238 ...
…" :239و� ْإن كان �أبو محمد عبد اهلل بن م�سلم بن
قتيبة الجبلي ُيه ِّول و ُيط ِّول في جميع كتبه وخا�صة
في كتابه في تف�ضيل العرب على العجم .وزعم �أن
العرب �أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها وم�ساقطها،
وال �أدري �أجهل �أم تجاهل ما عليه الز َّراعون والأَكَرة
في كل مو�ضع وبقعة من علم ابتداء الأعمال وغيرها
ومعرفة الأوقات على مثل ذلك ف�إن من كان ال�سماء
�سقفه ولم َيكنُّه غيرها ،ودام عليه طلوع الكواكب
وغروبها على نظام واحد علَّق مبادئ �أ�سبابه ومعرفة
الأوقات بها ،بل كان للعرب ما لم يكن لغيرهم وهو
حمدا
تخليد ما عرفوه �أو حد�سوه ح ًقا كان �أو باطالً ،
ذما بالأ�شعار والأرج��وزة والأ�سجاع .وكانوا
كان �أو ً
يتوارثونها فتبقى عندهم �أو بعدهم .ولو ت�أملتها من
كتب الأنواء وخا�صة كتابه الذي و�سمه بعلم مناظر
النجوم ،ومما �أوردن��ا بع�ضه في �آخر هذا الكتاب
لعلمت �أنهم لم يخت�صوا من ذلك ب�أكثر مما اخت�ص
به فالحو كل بقعة ولكن الرجل مفرط فيما يخو�ض
فيه ،وغير خالٍ من الأخالق الجبلية في اال�ستبداد
بالر�أي .وكالمه في هذا الكتاب المذكور يدل على
�إحن وترات بينه وبين الفر�س؛ �إذ لم ير�ض بتف�ضيل
العرب عليهم حتى جعلهم �أرذل الأم��م و�أخ�سها
و�أنذلها ،وو�صفهم بالكفر ومعاندة الإ�سالم ب�أكثر
مما و�صف اهلل به الأعراب في �سورة التوبة .ون�سب
�إليهم من القبائح ما لو تفكر به قلي ً
ال وتذكر �أوائل
ف�ضل عليهم لكذَّ ب نف�سه في �أكثر ما قاله في
من َّ
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.64

.65
.66

.67

الفريقين تفرطً ا وتعد ًيا…المترجم].
لم نعتمد في درا�ستنا �إال الكتب التي تحمل في
عنوانها كلمة الأن���واء و�أهملنا كت ًبا �أخ��رى �ألفها
أي�ضا مثل كتاب ال�شم�س والقمر للن�ضر بن
لغويون � ً
�شُ ميل ،وكتاب الأزمنة ل ُقطْ رب (الموجود مخطوطً ا
ف��ي المكتبة الوطنية ف��ي فرن�سا)� .إل���خ[ .ن�شره
الدكتور حاتم �صالح ال�ضامن بعنوان :الأزم��ن��ة
وتلبية الجاهلية لأب��ي علي محمد ب��ن الم�ستنير
قطرب( ،ت بعد 206هـ) ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت
1405هـ1985/م .المترجم].
ف��ي الأ���ص��ل لحاجي خليفة وه��و خط�أ �صوابه ما
�أثبتناه .وق��د ع��اد الم�ؤلف �إل��ى طبعة فلوغل،5 ،
.54-53
هينري�ش �سوتر ،الريا�ضيون والفلكيون عند العرب
وم��ؤل��ف��ات��ه��م ،ل��ي��ب��زغ1900 ،م�[.أل���م���ان���ي ب��رز منذ
عام 1871م م�ؤرخً ا للريا�ضيات ،وان�صرف منذ
عام 1892م �إلى الريا�ضيات العربية فترجم من
الفهر�ست البن النديم الجزء الخا�ص بالريا�ضيين
والفلكيين ،وبعد نحو ثمانية �أب��ح��اث عقدها في
مو�ضوعات متعلقة بذلك ،ا�ضطلع بعر�ض �شامل
لتراجم الريا�ضيين والفلكيين وم�صنفاتهم �شمل
نح ًوا من خم�سمائة عالم .وقد ر�أى � ٍ
آنئذ �أن واجبه
قبل اال�شتغال بتاريخ الم�سائل �أن يي�سر الأ�سا�س
ال�ضروري لدرا�سة التطور التاريخي ،وذل��ك عن
طريق التمكين من المادة المتعلقة بال�سير والتراجم
وفهر�سة الكتب .وما لبث �سوتر �أن زود كتابه بعد
�سنتين من ظهوره با�ستدراكات و�إ�صالحات .وبلغ
ما ن�شره حتى عام 1922م من درا�سات نافعة في
المجال نف�سه �أكثر من ع�شرين درا�سة .انظر كتاب
تاريخ التراث العربي ،الريا�ضيات حتى نحو 430هـ،
ف�ؤاد �سزكين ،ترجمة د .عبد اهلل عبد اهلل حجازي
و د .ح�سن محيي الدين حميدة ود .محمد عبد
المجيد علي ،جامعة الملك �سعود 1423هـ2002/م،
�ص .5-4المترجم.].
انظر الفهر�ست ،70 ،والك�شافات؛ والبيروني،
الآث��ار336 ،...؛ والجاحظ ،بيان ،ط .ال�سندوبي،
52/3؛ والحيوان ،ط ،2الك�شافات؛ وابن الجراح،
ال��ورق��ة 83-81؛ الأغ��ان��ي 110-105/12؛ واب��ن
خ��ل��ك��ان ،ترجمة دو���س�لان473/1 ،؛ عمرو�سي،
الجواري المغنيات ،القاهرة ،بال تاريخ.80-179 ،
[ون�شر الأ�ستاذ محمد قا�سم م�صطفى في مجلة
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�آداب الرافدين ،جامعة المو�صل-كلية الآداب،
ال��ع��راق ،العدد ال�ساد�س 1395ه����ـ1975/م ،بحثًا
بعنوان :محمد بن كنا�سة الأ�سدي ،حياته� ،شعره،
ن�صو�ص باقية من كتاب :الأنواء .المترجم].
الفهر�ست ،48 ،الأنباري ،نزهة.80-179 ،
فهر�ست� ،52 ،أنباري ،نزهة 111 ،وما يليها.
دائرة المعارف الإ�سالمية ،الملحق .5
فهر�ست ،88 ،وبروكلمان ،ملحق .179 ،1
فهر�ست .46
فهر�ست .59
االع��ت��دال الربيعي :هو اليوم ال��ح��ادي والع�شرون
من مار�س"�آذار" من كل عام .ويت�ساوى فيه الليل
والنهار .وهناك اع��ت��دال خريفي مماثل يقع في
الثالث والع�شرين من �سبتمبر"�أيلول"[.المترجم].
انظر مجلة �أرابيكا 84 ،1 ،1954 ،وما بعدها.
تعاليق وقطع 241 ،12 ،وم��ا بعدها[ .يقول عبد
الرحمن ال�صوفي في كتابه �صور الكواكب الثماني
و والأربعين� ،ص" :7ووجدنا في الأنواء كت ًبا كثيرة
�أتمها و�أكملها في فنه كتاب �أبي حنيفة الدينوري
ف�إنه يدل على معرفة تامة بالأخبار ال��واردة عن
العرب في ذلك ،و�أ�شعارها و�أ�سجاعها فوق معرفة
غيره ممن �ألفوا الكتب في ه��ذا الفن .وال �أدري
كيف كانت معرفته بالكواكب على مذهب العرب
عيانًا ف�إنه يحكي عن ابن الأع��راب��ي واب��ن كنا�سة
وغيرهما �أ�شياء كثيرة من �أمر الكواكب تدل على قلة
معرفتهم بها… .وقد كنت �أظن ب�أبي حنيفة �أن له
ريا�ضة بعلم الهيئة والر�صد .فقد كنت بالدينور في
�سنة خم�س وثالثين وثالث مائة من �سني الهجرة
في �صحبة الأ�ستاذ الرئي�س �أبي الف�ضل محمد بن
الح�سين �أطال اهلل بقاءه ،وكان ناز ًال في حجرته.
وحكى ل��ي جماعة م��ن الم�شايخ �أن��ه ك��ان ير�صد
الكواكب على �سطح هذه الحجرة �سنين كثيرة .فلما
ظهر ت�أليفه وت�أملت ما �أودعه كتابه علمت �أن الذي
كان يراعيه �إنما كان طلب الظاهر الم�شهور من
الكواكب ،وما كان يجده في كتب الأن��واء من ذكر
المنازل وما �أ�شبهها.المترجم].
فهر�ست .129
فهر�ست .83
فهر�ست  ،88بيروني ،الآث���ار .339 ،...وق��د وجد

�شارل ِب َّ
ال
�أ�سجاع
الأنواء
ومنازل
القمر
عند
العرب

.80
.81
.82
.83

.84

.85

مقـــاالت

.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93

ال �أن المقريزي
قتيبة (محمد حميد اهلل و�شارل ب َّ
احتفظ في (المواعظ ،طبعة وايت  ،Wietج� ،4ص
 )262-250بتقويم قديم يظهر �أنه �أخذ معظمه عن
ابن مماتي.المترجم].
� .94سوتر.52 ،
 .95الآثار.275-243 ،...
 .96ابن خير ،فهار�س.377 ،376 ،366 ،9 ،BAH ،
 .97انظر ما �سي�أتي في الحا�شية .70
 .98تاريخ �إ�سبانية الإٌ�سالمية ،382 ،3 ،رقم.1
�	.99أ�سماء ال�شهور م��ذك��ورة بالالتينية وال�سريانية
والقبطية مما ي�سمح بافترا�ض وجود تقويم كُتب في
م�صر .و�سنجد الت�أثير نف�سه في الن�ص الذي يورده
موتيلين�سكي ،منازل.
.100ق��ارن بـ [ ZDMGمجلة الم�ست�شرقين الأل��م��ان]،
1866؛ وليفي بروفن�سال� ،إ�سبانيا في القرن العا�شر
أي�ضا تاريخ �إ�سبانيا
الميالدي 171 ،وما بعدها ،وله � ً
الإ�سالمية.240 ،3 ،
.101ق��ارن بابن الأ َّب���ار ،التكملة.45-444 ،6 ،BAH ،
[طبعة القاهرة 1954م� ،ص  .791وقد و�صل �إلينا
الكتاب في مخطوطة وحيدة محفوظة في مكتبة
طوب قابو �سراي ،ق�سم �أحمد الثالث ،رقم 3508
في  67ورقة .ون�شرها بالت�صوير ف�ؤاد �سزكين في
�سل�سلة عيون التراث 1405ه��ـ1985/م .ثم حققها
ون�شرها د .ن��وري حمودي القي�سي ومحمد نايف
الدليمي ،دار الجيل ،بيروت 1416ه����ـ1996/م.
وان��ظ��ر تعليق م�صححي ك��ت��اب اب���ن قتيبة في
المقدمة� ،ص .يح .المترجم].
.102ال�سابق 20 ،5؛ و�سوتر.130 ،
أي�ضا �أحد مزارعي القرن ال�ساد�س
.103وقد ا�ستخدمه � ً
الهجري /الثاني ع�شر الميالدي ،ابن العوام في
كتابه الفالحة.
.104انظر ِه�سبيرِ �س ،الف�صل الأول .1938 ،ون�شر رينو
كتاب ابن البنَّاء في الأنواء وترجمه �إلى الفرن�سية
في  ،34 ،PIHEMباري�س ،1948 ،بعنوان :تقويم
ابن البنَّاء المراك�شي[ .وهناك كتاب الفالحة البن
ال��ع��وام .انظر مقدمة كتاب اب��ن قتيبة��� ،ص .يح.
المترجم].
أي�ضا ف�إنه
�	.105أما كتاب موتيلين�سكي الذي ا�ستخدمناه � ً
ينطلق من �أرج��وزة مت�أخرة في الأن��واء�[ ،أرج��وزة

الدكتور عزة ح�سن مخطوطة ناق�صة لهذا الكتاب
فن�شرها ف��ي مجمع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي دم�شق،
1427هـ2006/م.
فهر�ست.88 ،
فهر�ست ،88 ،بروكلمان ،ملحق .225 ،1
فهر�ست.148 ،88 ،
حاجي خليفة[ .54/5 ،وا�سمه �إبراهيم بن �إ�سماعيل
ابن �أحمد بن عبد اهلل الطرابل�سي المغربي الإفريقي
المعروف بابن الأجدابي ،وكنيته �أبو �إ�سحاق ،توفي
حوالي �سنة 950هـ ن�شر كتابه الدكتور عزة ح�سن
في وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ال�سورية ،دم�شق،
1964م ،بعنوان :الأزمنة والأنواء[.المترجم].
منهم ،ف��رغ��ان��ي ،كتاب ف��ي ال��ح��رك��ات ال�سماوية
وج���وام���ع ال��ن��ج��وم ،ن�����ش��ر وت��رج��م��ة ج .غوليو�س
 J.GoLIUSفي (مبادئ فلكية) �أم�ستردام،1669 ،
.79-77
انظر كتاب �صور الكواكب الثمانية والأربعين� ،ص
[.7-2المترجم].
الآثار 336 ،...وما بعدها.
فهر�ست275 ،؛ �سوتر.16 ،
فهر�ست 277؛ �سوتر.30 ،
فهر�ست272 ،؛ �سوتر.36 ،
فهر�ست.148 ،
مدخل….91،
�سوتر.18 ،9 ،
لم نجر بحوثًا معمقة عن هذه النقطة� .إال �أنه مهما
يكن من �أم��ر ف ��إن اب��ن مماتي ،وبعده المقريزي
(م��واع��ظ ،ن�شرة غا�ستون واي��ت)262-250 ،4 ،
�أدرج���ا ف��ي كتابيهما تقاويم قبطية ترجع بع�ض
عنا�صرها �إلى زمن بعيد .ويمكن للت�آليف العربية
�أن تعود هي نف�سها �إلى القرن الأول للإ�سالم .ومن
المنا�سب على �أي حال المالحظة �أن الم�ستخدم في
هذه الن�صو�ص هي �أ�سماء ال�شهور القبطية جن ًبا
�إلى جنب معلومات تهم م�صر على وجه الخ�صو�ص،
وهناك مكان المخ�ص�ص لطلوع مجموعات النجوم،
م�شكلة بذلك المنازل[ .ولم �أجد ابن قتيبة ي�شير
�إل��ى في�ضان النيل ،بل ي�شير في �ص � 56إل��ى �أن
ال��ط��رف قطاف �أه��ل م�صر .وذك��ر ف��ي ال�صفحة
 :102ح�ساب القبط .وذك��ر م�صححا كتاب ابن
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في "تعريف منازل القمر" لمحمد المقري .انظر
م��ق��دم��ة م�صححي ك��ت��اب اب���ن قتيبة���� ،ص .ي��ح]
أي�ضا على ن�صو�ص تخ�ص م�سائل
ولكنه يحتوي � ً
أي�ضا
علم التنجيم على وجه الخ�صو�ص .ونذكر � ً
على �سبيل التذكار التقاويم الحديثة (قارن بـ .ج.
هوي�ست
G.HOEST, Nachrichten von Marokos und Fes,
);,fkihykK 1781

وال�شعبية التي تطبع في البالد الإ�سالمية بعنوان:
روزنامة ،وتقويم ،ورعدية ( وقد ن�شــــر �أ .جولي
 ،A.JOLYترجمة لرعدية في  .Arch. Marمجلة
الآث��ار المغربية1905 ،3 ،م[ ).309-301 ،وذكر
م�صححا كتاب ابن قتيبة في المقدمة (ك) كت ًبا
ً
�أخرى تبحث في الأنواء بعناوين �آخرى مثل“ :الزيج
على �سني العرب” للفزاري المتوفى 180هـ؛ وكتاب
الأم���ط���ار وال���ري���اح ل��م��ا ���ش��اء اهلل ال��ي��ه��ودي (ت.
303ه���ـ)؛ وكتاب الأزم��ن��ة لقطرب (ت206 .ه��ـ)؛
وكتاب الأيام والليالي البن ال�سكيت (ت244 .هـ)،
وكتب �أب��ي حاتم ال�سج�ستاني (ت255 .ه���ـ) في
ال�شتاء وال�صيف والحر والبرد وال�شم�س والقمر
والليل والنهار �إلى غير ذلك مما ذكره ابن النديم.
المترجم].

الم�صــادر والمراجع
-

الآثار الباقية ،للبيروني� ،ساخو ،اليبزغ1878 ،م
التكملة ،البن الأ َّبار ،طبعة القاهرة 1954م
�شوق الم�ستهام في حل رم��وز الأق�ل�ام ،ن�شر �إياد
خالد الطباع ،دار الفكر ،دم�شق1426 ،هـ2005/م.
عجائب المخلوقات ،للقزويني= طبعة وي�ستنفلد.
الفراء في الأيام والليالي وال�شهور ،تح� .إبراهيم
الأبياري ،القاهرة-بيروت ،ط1400 ،2هـ1980/م.
فل�سفة اب��ن �سينا ال�شرقية في الكتاب التذكاري
عن ابن �سينا ،لوي�س ما�سينيون ،القاهرة1952 ،م.
الفهر�ست ،للأنباري.
القر�آن الكريم.
كتاب الأزم��ن��ة والأم��ك��ن��ة ،للمرزوقي= حيدر �آباد
1332هـ ،جز�آن في مجلد واحد.
كتاب الأن����واء ،الب��ن قتيبة ،ط .محمد حميد اهلل
و�شارل بالَّ ،طور التح�ضير.
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-

-

كتاب الفكر اليوناني والثقافة العربية ،ديمتري
غوتا�س ،ترجمة وتقديم د .نقوال زيادة .المنظمة
العربية للترجمة و مركز درا�سات الوحدة العربية،
بيروت 2003م.
كتاب �صور الكواكب الثمانية والأربعين ،كو�سان
دو ب��ي��ر���س��ف��ال .،دار الآف����اق ال��ج��دي��دة-ب��ي��روت،
1401هـ1981/م
الك�شافات؛ للبيروني.
م��دخ��ل �إل����ى ع��ل��م ال��ف��ل��ك ال��م�لاح��ي ال��ع��رب��ي ،ج.
فيران ،باري�س .،1928
الم�ست�شرقون ،لنجيب العقيقي ،ط ،4دار المعارف،
القاهرة ،بال تاريخ.
معجم المخ�ص�ص ،الب��ن �سيدة ،ب��والق -1316
1321هـ.
م��ن��ازل القمر عند ال��ع��رب ،لموتيل موتيلن�سكي،
الجزائر1899 ،م.

الم�صادر الأجنبية:
Cf. REINAUD, Introduction generale a la
geographie des orientaux (t. 1 de la geographie d’Aboulfeda), Paris, 1848, CLXXXIII
sqq. Et particulierement

-

G. FERRAND, Introduction a l’astronomie
nautique arabe, Paris, 1928.

-

K. al-Suwar al-sama’iyya, ed. Et trad. De
l’introduction par CAUSSIN DE

-

P. Kunitzsch: Untersuchungen zur sternnomenklatur der araber, Wiesbaden, 1961.

-

PERCEVAL, dans Notice et extraits des
mss., XII, 1831. le meme, Zur Geschichte
der Uebersetzungen aus dem Indischen in›s

-

Arabische, dans ZDMG, 1870, 325-392 (spe;)cialement, 359

-

Cf. FERRAND, Note sur le calendrier
malgache et le Fandruana, dans la revue
CLXXXVII.

-

Der Ursprung des Alphabets
Mondstationen, Leipzig, 1913,

-

die

und

Et. ethn. Et sociol., 1908.

-

Ueber die Mondstationen (Naxatra), und das
Buch Arcandam, dans ZDMG, 1864,

-
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خ�صائ�ص النقد الأدبي
(٭)
عند ابن عبد الملك المراك�شي
الدكتور محمد بن محمد الحجوي

�أ�ستاذ التعليم العالي
�سال  -المغرب

مقـــاالت

�إن الحديث عن ثقافة ابن عبد الملك المراك�شي ،وتكوينه ال�شامل في معارف وعلوم ع�صره
النقلية والعقلية وبخا�صة العلوم الدينية والأدبية واللغوية والتاريخية وعلم الكالم ،يقت�ضي
من الباحث �أن يل َم �إلما ًما �شام ً
ال وعميقًا بكل العلوم التي ازدهرت في الغرب الإ�سالمي حتى
القرن ال�سابع الهجري ،ولقد مثل ابن عبد الملك ثقافة ع�صره ال�شمولية ،فكان فقي ًها محد ًثا
دار�سا بعمق لعلمي العرو�ض والقافية ،هذا بالإ�ضافة �إلى انه كان �شاع ًرا
تاريخ ًيا لغو ًيا نحو ًيا ً
تعد من عيون ال�شعر المغربي في �أغرا�ض عديدة مما
مطبو ًعا موهو ًبا جادت قريحته ب�أ�شعار ُّ
جعله من �شعراء ع�صره المبرزين ،و�إذا كانت ثقافته بهذه ال�سعة في علوم اللغة العربية و�آدابها
فال ن�ستغرب �أن يكون �أحد نقاد ع�صره الم�شهود لهم بالدقة في ملحوظاته على معاني الأ�شعار
ولغتها و�أغرا�ضها ،وبالو�سائل التي تح�سن �صوره الفنية  .ولذلك ف�إننا حاولنا �إبراز جزء من
ثقافة هذا العالم الأديب الم�ؤرخ ومن تكوينه المو�سوعي في علوم ع�صره بدرا�سة تناولنا فيها
منهجه في الت�أريخ للأعالم((( ،وبدرا�سة �أخرى تعر�ضنا فيها لجوانب �إبداعه بر�صد الخ�صائ�ص
الفنية في �شعره والأغرا�ض التي نظم فيها((( .و�أما هذه الدرا�سة فخ�ص�صناها لبيان منهجه
وجهوده في النقد الأدبي ،وهي درا�سة مكملة للجوانب الإبداعية والأدبية واللغوية في تكوينه
في علوم العربية و�آدابها؛ لأن النقد هو الفن والعلم الذي يبرز بعمق ثقافة الناقد في العلوم
الأدبية واللغوية والنحوية ،وفي �أغرا�ض ومعاني �أ�شعار العرب في مختلف ع�صورها الأدبية،
وكذا في الطرق والو�سائل التي كان ي�ستعين بها ال�شعراء لتجويد �شعرهم في م�ضامينه و�شكله
و�صوره الفنية.
�أثر ثقافة ابن عبد الملك في منهجه النقدي:

ومعارف الذين ترجم لهم ،وهي معارف متنوعة

�إن من َ
يطلع على المعارف والعلوم ال�شمولية التي
اكت�سبها ابن عبد الملك في اللغة والنحو والعرو�ض،
وفيما اطلع عليه من �أ�شعار القدماء والمحدثين
والمعا�صرين ل��ه ،وكذلك معرفته العميقة بعلوم

من علوم دينية في الحديث ال�شريف والتف�سير
وال�ف�ق��ه ،وع�ل��وم �أدب �ي��ة ولغوية ونحوية وتاريخية
وفل�سفية وبخا�صة علم ال�ك�لام ،يالحظ �أن هذا
العالم كان يجول في كل مظاهر الثقافة في ع�صره
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حتى �إن الباحثين تعجبوا مما كان بين يديه من
مخطوطات ووثائق نادرة في علوم ومعارف ع�صره،
قال الدكتور محمد بن �شريفة محقق كتابه« :ولقد
كنا نعجب للكم الهائل الذي وقف عليه من الم�ؤلفات
والوثائق التاريخية في ن�سخها الأ�صلية وبخطوط
�أ�صحابها»(((� .أما اللغة والنحو والعرو�ض والقافية
والبالغة والإحاطة ب�أغرا�ض ال�شعر ومعانيه و�صوره
الفنية  -وه��ي المجاالت التي تعين الناقد على
الإ�صابة في �إ�صدار الأحكام  -فكان فار�س ميدانها
بال منازع ،قال له �أبو علي الملياني والي �أغمات
�أوريكة حينما طلب منه �أن ي�شارك ال�صحاب في
تذييل �شعر ،وكان قد طلب ا�ستعفاءه من ذلك« :
وما الذي يمنعك ومواد النظم كلها عندك عتيدة
فال وجه ال�ستعفائك وال بد من م�شاركة ال�صحاب
(((
فيما خا�ضوا فيه».
ويالحظ الباحث عمق ثقافته الأدبية واللغوية
فيما �أورد من �أ�شعار ل�شعراء مغاربة و�أندل�سيين في
ع�صور مختلفة ،وفي بيان محا�سنها وم�ساوئها ،وفي
مناق�شته لق�ضايا اللغة والنحو والبالغة والعرو�ض
والقافية ؛ه��ذه المو�سوعية ف��ي الثقافة الأدب�ي��ة
واللغوية وال�شعرية هي التي جعلت منه ناقدا ب�صي ًرا
بالمعاني والأغرا�ض ،ي�صدر �أحكامه عن بينة وعلم
بطرق الإجادة في المعاني والت�صوير الفني ،يعينه
في ذلك ذوق �سليم وطبع مت�أ�صل ودربة م�ستحكمة
ب�أجود ال�شعر ،وهي من ال�سمات الأ�سا�سية في ثقافة
الأديب والناقد ،فال تغني المعرفة وحدها عن الطبع
وال��درب��ة والممار�سة ،كما �أ�شار �إل��ى ذل��ك النقاد
المهرة �أمثال خلف الأحمر والآمدي وعبد القاهر
الجرجاني ،وغيرهم من نقاد الأدب العربي الذين
�أر�سوا قواعد هذا الفن،ذكر ابن �سالم �أن قائال قال
لخلف الأحمر� « :إذا �سمعت �أنا بال�شعر �أ�ستح�سنه
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فما �أبالي ما قلت �أن��ت فيه و�أ�صحابك .ق��ال� :إذا
�أخذت درهما فا�ستح�سنته فقال لك ال�صراف �إنه
(((
ردئ فهل ينفعك ا�ستح�سانك �إياه ؟»
ه��ذه القولة تبين �أن معرفة ال�شعر تقوم على
�أ�سا�س عن�صرين :العلم بالقواعد التي يقوم عليها
الفن ف��ي اللغة والمعاني والأغ��را���ض ،وبالدربة
والممار�سة الدائمة ب�أجود ال�شعر .والعرب القدماء
على الرغم من ن�ش�أتهم في بيئة الف�صاحة كانوا
يحفظون ال�شعر الجيد ويتتلمذون على يد كبار
��ش�ع��راء ع�صرهم ،ف�ك��ان��وا ب��ذل��ك يتعلمون الفن
ال�شعري من منابعه و�أ�صوله .
وابن عبد الملك حينما تعر�ض لنقد ال�شعراء
كانت �آلته المعتمدة في النقد هي المعرفة العلمية
بالعنا�صر ال�ت��ي ي�ق��وم عليها ال�شعر ،وه��ي �أو ًال:
النظر في �سالمة اللغة والنحو والعرو�ض والقوافي
والأغرا�ض التي ينظم فيها ال�شعراء وفي طريقة
جلبهم للمعاني .ثان ًيا :النظر فيما يوجد في ال�شعر
من معان طريفة عن طريق الأمثال ال�سائرة والحكم
الم�أثورة والمجازات النادرة .ثال ًثا :النظر في موهبة
ال�شعراء وغنى تجربتهم والطرق التي يح�سنون بها
�أ�شعارهم .راب ًعا� :أن يتوفر الناقد على �آلة ال�شعر
التي ال يح�سن �شعر �إال بها ،وهي الموهبة والطبع
والإح�سا�س الفني.
وبهذا المنهج كان ابن عبد الملك يقوم الأ�شعار
وينقدها ،فتوفرت له �آل��ة النقد العلمية من لغة
ومعرفة بالأ�شعار ،وموهبة ال�شاعر ال��ذي يعرف
مكامن الح�سن في ال�شعر ،ومن اجتمعت فيه هذه
ال�شروط فال ريب �أن يكون نقده �أدق ممن لم تتوفر
فيه ،قال ابن ر�شيق« :و�أهل �صناعة ال�شعر �أب�صر
به من العلماء ب�آلته من نحو وغريب ومثل وخبر

خ�صائ�ص
النقد
الأدبي
عند ابن
عبد الملك
المراك�شي

وال�شعر الجاهلي والإ�سالمي الذي �أع ّدوه حجة في
�سالمة اللغة والمعاني وال�صور الفنية والعرو�ض
وال�ق��واف��ي وف��ي م��ا ا�ستعان ب��ه ال�شعراء م��ن �أج��ل
تح�سين ا�شعر كالت�شبيهات والمجازات والكنايات.
ولذلك نجد العلماء الذين �ألفوا في الع�صور التالية
في اللغة والنحو والنقد والبالغة �أمثال الجاحظ
وابن قتيبة وقدامة بن جعفر الكاتب والآمدي وابن
جني والخفاجي وعبد القاهر الجرجاني ،ومن
المت�أخرين في الغرب الإ�سالمي حازم القرطاجني
وال�شريف ال�سبتي وال�سجلما�سي ،كانوا يرجعون �إلى
هذه الملحوظات لال�ستدالل بها بو�صفها �صادرة
من �أعلم النا�س في اللغة و�أ�شعار العرب و�أخبارها
و�أي��ام �ه��ا .وال ري��ب �أن اب��ن عبد الملك ق��د اطلع
على هذا التراث اللغوي والنحوي والنقدي والأدبي،
وهو الذي �ضمت مكتبته �أهم الدواوين والم�ؤلفات
الم�شرقية وال�م�غ��رب�ي��ة والأن��دل���س�ي��ة ف��ي مختلف
فنون المعرفة ،وا�ستفاد منها فائدة جليلة في كل
ملحوظاته النقدية والأدبية؛ ويظهر هذا الأثر في
نقده اللغوي والنحوي وفي العرو�ض والقوافي(((،
وهو النقد الذي ظهر في ملحوظات العلماء الرواة
الذين عا�شوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين.
وكذلك نجد هذا الت�أثير في نقده االنطباعي الذي
يعتمد فيه الناقد على الذوق والدربة والمداومة على
قراءة ال�شعر الجيد ،ونحن نعلم �أن هذا النقد هو
الذي ازدهر في القرن الثالث على يد الجاحظ وابن
قتيبة ،وفي القرنين الرابع والخام�س الهجريين
عند الآم��دي والقا�ضي الجرجاني وعبد القاهر
الجرجاني ،فه�ؤالء النقاد �صدرت لهم ملحوظات
نقدية بعد تمر�س دائ��م ودرا� �س��ة عميقة لل�شعر
الجاهلي والإ��س�لام��ي والمحدث ،فعرفوا مكامن
الح�سن التي ك��ان يعمد �إليها ال�شعراء في اللغة

وما �أ�شبه ذلك ،ولو كانوا دونهم درجات ،فكيف �إن
(((
قاربوهم �أو كانوا منهم ب�سبب»
منهجه النقدي :

مقـــاالت

م َر النقد العربي قبل ابن عبد الملك بمراحل
عديدة حتى ا�ستوى على منهج محدد ور�ؤية وا�ضحة
ت�ك��اد ت�ك��ون م��وح��دة عند �سائر النقاد با�ستثناء
االختالف في التكوين والميول والإعجاب بمذهب
�شاعر دون �آخ��ر �إم��ا بتعليل �أو بغير تعليل ،وقد
ذكر ابن �سالم الكثير من هذه الملحوظات للعلماء
الرواة وبخا�صة �أبي عمرو بن العالء المازني وخلف
الأح�م��ر؛ �إذ اختلفوا في مذاهب ال�شعراء الذين
و�ضعهم ابن �سالم في الطبقة الأول��ى مثل امرئ
القي�س وزهير والأع�شى والنابغة الذبياني ،لكن
هذا االختالف لم يغير من مكانة ه��ؤالء ال�شعراء
وتقدمهم على �سائر �شعراء الجاهلية .وكان النقد
في الع�صر الجاهلي عبارة عن ملحوظات موجزة
وغير معللة لغوية �أو فنية ت�صدر في الغالب من
ال�شعراء ،ثم ارتبط في ع�صر الدعوة الإ�سالمية
بالمعاني الدينية التي دعا �إليها الكتاب وال�سنة حيث
كان الناقد يعجب بال�شعر الذي تذكر فيه الف�ضائل
والمثل العليا التي دعا �إليها الإ�سالم وهي الإيمان
باهلل والتقوى والبر والإح�سان وح�سن الخلق .وفي
القرن الثاني الهجري حينما ب��د�أ العلماء ال��رواة
�أم�ث��ال �أب��ي عمرو بن العالء المازني والأ�صمعي
و�أبي عبيدة يجمعون ال�شعر وي�شرحونه وي�صنعون
ال��دواوي��ن ��ص��درت لهم ملحوظات نقدية دقيقة
في اللغة والنحو والمعاني والأغ��را���ض والعرو�ض
والقوافي ؛ وكانت هذه الملحوظات بداية ت�أ�سي�س
علوم اللغة العربية والنقد العربي على �أ�س�س علمية
ومو�ضوعية لأن �آراءه��م في اللغة والنحو والنقد
كانت معللة تعليال علميا من �شواهد القر�آن الكريم
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والمعاني وال�صور الفنية من �أجل تجويد �شعرهم،
و�أ�شاروا �إلى ما وقع فيه ه�ؤالء ال�شعراء من عيوب
لكي يتجنب ال�شعراء النا�شئون الوقوع فيها ،قال
ابن �سالم« :و�إن كثرة المدار�سة لتعدي على العلم
(((
به ،فكذلك ال�شعر يعلمه �أهل العلم به».
�إن لفظة «المدار�سة» عند ابن �سالم تعني الدربة
والنظر الدائم في ال�شعر ،وبذلك تنمو الملكات
اللغوية والذوق والإح�سا�س بالجمال.
نقده اللغوي والنحوي:

ع��رف�ن��ا �أن ه ��ذا ال �ل��ون م��ن ال�ن�ق��د ظهرعند
الجاهليين والإ�سالميين وازدهرعند العلماء الرواة
الذين عا�شوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين،
ومن الطبيعي �أن يظهر هذا النقد مبك ًرا؛ لأن العرب
كانوا �أ�صحاب ف�صاحة و�سليقة لغوية ،يحافظون
على لغتهم م��ن ال�ع�ي��وب ف��ي ال�ت��راك�ي��ب النحوية
وال�صرفية وم��ن الإح��ال��ة في المعاني وال��دالالت،
فلذلك كان االتجاه �إلى هذا النقد طبيعيا في نف�س
كل عربي ن�ش�أ في بيئة الف�صاحة والبالغة والبيان،
وعند العلماء والنقاد الذين تمر�سوا بلغة الأعراب
و�شعرهم وخطابتهم ،وه ��ؤالء العلماء هم الذين
يعود لهم الف�ضل ف��ي �ضبط اللغة وو��ض��ع قواعد
نحوها و�صرفها ،وجمع �أ�شعار العرب و�شرحها
و�صنع ال��دواوي��ن ،فلج�أوا �إل��ى هذا النقد من �أجل
حماية اللغة العربية م��ن الخلل ال��ذي ب��د�أ يدب
�إليها بعد اختالط العرب ب�أمم �أخرى وبعدهم عن
موطن الف�صاحة والبالغة ،فتف�شى اللحن في ال�سنة
النا�س ،ولم تقت�صر هذه الآف��ة على العامة و�إنما
م�ست بع�ض من كان ي�ضرب بهم المثل في البيان
َ
(((
والخطابة والتر�سل .
كما ك��ان بجانب ه��ذا النقد ل��ون �آخ��ر يرتبط
�آفاق الثقافة والتراث 85

بمو�سيقى ال�شعر في العرو�ض والقوافي ،وهو لون
دقيق ال يفطن �إليه �إال المطبوعون والموهوبون
الذين لهم �أذن مو�سيقية تتذوق النغم ال�شعري لكون
بحور ال�شعر تتك َون من تفعيالت تخ�ضع لنغم موحد
تجعلها متميزة عن الكالم المنثور ،ف�أي زحاف �أو
ع َلة تفطن �إليها الأذن المو�سيقية المتمر�سة ب�أ�شعار
العرب؛ �إذ ال�شعر عند العرب م�ضامين و�أغرا�ض
تعالج ق�ضاياهم االجتماعية والنف�سية والخلقية
وغناء يترنم به ال�شاعر للترويح عن النف�س كما قال
ح�سان بن ثابت ،ر�ضي اهلل عنه:
«ت��غ��ن ب��ك��ل �شعر �أن���ت قائله»
وق��ال ف��ي بيت �آخ��ر وق��د رب��ط التغني بال�شعر
بالمعاني ال�صادقة لكون ال�شعر كان عندهم �سج ًال
ومر�آة لحياتهم االجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية:
و�إن �أ�������ش������ع������ر ب�����ي�����ت �أن������������ت ق����ائ����ل����ه
ب���ي���ت ي���ق���ال � -إذا �أن�������ش���دت���ه ��� -ص��دق��ا
وال�ع��رب منذ �أن ب ��د�أوا ينظمون ال�شعر كانوا
يحر�صون على ال�ت��وازن��ات ال�صوتية التي تعطي
ل�شعرهم نغ ًما منتظ ًما في التفعيالت وفي القوافي
ال�ت��ي ارت �ب��ط تكوينها ب �ح��روف وح��رك��ات �صوتية
مهمو�سة وغير مهمو�سة غاية في الدقة والتنظيم
ولذلك اعتبروا القافية دليال على قوة ال�شاعرية،
وبالقافية تميز �شعرهم ع��ن بقية �أ�شعار الأم��م
الأخرى ،ذكر حازم القرطاجني قول بع�ض العرب
يو�صي بنيه بوجوب الحفاظ على �سالمة القوافي؛
لأنها عنوان �صحة ال�شعر ،فقال« :اطلبوا الرماح
ف�إنها قرون الخيل ،و�أجيدوا القوافي ف�إنها حوافر
ال�شعر�،أي عليها جريانه واط��راده ،وهي مواقفه،
ف���إن �صحت ا�ستقامت جريته وح�سنت مواقفه
(((1
ونهاياته».
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ق��ال عبا�س محمود العقاد« :وم��ن واج��ب القارئ
العربي �إلى جانب غيرته على لغته �أن يذكر �أنه ال
يطالب بحماية ل�سانه وال مزيد على ذلك ،ولكنه
مطالب بحماية العالم من خ�سارة فادحة ت�صيبه
بما ي�صيب هذه الأداة العالمية من �أدوات المنطق
الإن�ساني ،بعد �أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور
(((1
والكمال».

ولكون هذا النقد يرتبط باللغة نح ًوا و�صرفًا
وتركي ًبا ودالل��ة ،وبمو�سيقى ال�شعر التي ارتبطت
بالق�صيدة العربية منذ ن�ش�أتها ف��ي العرو�ض
وال�ق��واف��ي ،ول��م تفارقها حتى حينما ن��زح العرب
ع��ن جزيرتهم ف��ي فتوحاتهم الكبرى ،ف ��إن هذه
الخ�صائ�ص ال�شعرية التي تقوم على العلم والدربة
والرواية عدت من مقومات ال�شعر العربي وارتبطت
بالنقد في جميع ع�صوره ،قال القا�ضي الجرجاني:
« �إن ال�شعر علم من علوم العرب ي�شترك فيه الطبع
والرواية والذكاء ،ثم تكون الدربة مادة له ،وقوة لكل
واحد من �أ�سبابه ؛ فمن اجتمعت له هذه الخ�صال
فهو المح�سن المبرز ؛ وبقدر ن�صيبه منها تكون
(((1
مرتبته من الإح�سان»

وم��ا �صدر الب��ن عبد الملك في ه��ذا اللون من
النقد يبرهن على مدى حر�صه على �سالمة اللغة
في نحوها وتراكيبها لت�ستقيم على وجه ال�سالمة
مثل ما حر�ص العرب على ذل��ك ،فمن ملحوظاته
التي وقف عندها في النقد اللغوي والنحوي الخط�أ
النحوي الذي ال يجوز في التركيب اللغوي ال�سليم
في قول ال�شاعر:

مقـــاالت

�إن العربي �أينما وجد يجتهد في تعلم لغة العرب
و�شعرهم وخطابتهم لتكون م��ادة لنبوغه الأدب��ي
والفكري ،يبدع بها كما �أبدع العرب نتاجهم الأدبي
على �أ�سا�س �سالمة المعاني والمباني التي تجعل
للأدب والفكر �أهدافا وغايات اجتماعية و�أخالقية
في المجتمع .واب��ن عبد الملك حينما عمد �إلى
هذا اللون من النقد  -وهو العربي الف�صيح البليغ
الذي تمر�س بال�شعر في جميع ع�صوره ،وبالكتابات
النثرية الأدبية البليغة والعلمية الر�صينة لم�شاهير
الأدب��اء والخطباء والعلماء  -ف�إنه كان ي�سير في
االتجاه الذي �سار عليه كل نقاد العرب وعلمائهم،
��ش�ع��و ًرا منه ب ��أن ه��ذه اللغة لها ت��اري��خ عريق في
تثبيت قواعدها و�أ�صولها ،فلذلك ينبغي الحفاظ
على قواعدها في النحو وال�صرف وال��دالل��ة بكل
الطرق والو�سائل التي تجعلها لغة قادرة على التطور
ومواكبة ما يجد في العلوم النقلية والعقلية ،بل
اعتبر بع�ض الباحثين الحفاظ عليها واج ًبا ح�ضار ًيا
و�إن�سان ًيا لأنها تراث عالمي ،و�ضياعها خ�سارة ال
تقدر بثمن لي�س للعرب فقط و�إنما للإن�سانية كلها،
َ

وم�����������ن ي���������ك ه�������ك�������ذا ع�������ب�������دا م���ح���ب���ا
ي�����ط�����ي�����ب ت��������راب��������ه م��������ن غ�����ي�����ر ط���ي���ب
قال« :قال الم�صنف ،عفا اهلل عنه :رفع «يطيب»
مع جزم «يك» غير م�ستقيم ،و�إ�صالحه :تطب �أثوابه،
(((1
�أو ما هو على وزنه وفي معناه �أو ما ينا�سبه».
ه��ذه الملحوظة النقدية و�إن كانت تدخل في
ال�ضرائر ال�شعرية التي �أج��از �أمثالها العلماء في
�شعر الفحول مثل قول النابغة الذبياني:
ردت ع�����ل�����ي�����ه �أق������ا�������ص������ي������ه ول������� َب�������ده
���ض��رب ال��ول��ي��دة ب��ال��م�����س��ح��اة ف���ي ال��ث���أد
�إذ الوجه ال�سليم �أن يقول� :أقا�صيه ،بن�صب
(((1
الياء ،لكنه �س َكنها لل�ضرورة ال�شعرية.
ف�إن ابن عبد الملك �أ�شار �إلى هذه الملحوظة لأنه
كان من الممكن �أن يتجنبها ال�شاعر بتغيير العبارة
التي تالئم المعنى ،وهذا ما نفهمه من قوله� :أو ما
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هو على وزنه وفي معناه �أو ما ينا�سبه ،لكون اللغة
العربية تتوفر على عدد كبير من المفردات التي
ت�شترك في المعنى فتتيح لل�شاعر �أن ي�ضع عبارة
مكان �أخ��رى ،وبذلك يتجنب الوقوع في ال�ضرورة
المعيبة ف��ي ال�شعر ،وم��ن ذل��ك م��ا ذك��ره العلماء
في اال�شتقاق اللغوي ،وفي اال�ستغناء بال�شيء عن
ال�شيء ،فهذه ال�سعة في اللغة تتيح لل�شاعر التو�سعة
في الكالم بما ينا�سب المعاني التي يريد تبليغها
للمتلقي(.((1
وال يجوز لل�شاعر �أن يقع في �ضرورة �شعرية �إال
�إذا عجز عن التو�صل �إلى العبارة المالءمة للمعنى
والوزن� ،أو كانت ال�ضرورة في ذاك المو�ضع �أجود
و�أبلغ من حيث ال�سعة في الخيال والت�صوير الفني
والبياني  ،وغيرها من ال�ضروب التي ت�ستح�سن في
ف�ضلها العلماء على ال�صواب مثل ظاهرة
ال�شعر وقد َ
االتباع التي جاءت في القر�آن الكريم وفي ف�صيح
كالم العرب.
ومثل ه��ذا النقد م��ا ذك��ره ف��ي ق�صيدة لأكبر
�شعراء الغرب الإ�سالمي وهو مالك بن المرحل(،((1
مطلعها:
بو�صف حبيبي ط� َرز ال�شعر ناظمه ونمنم خد
الطر�س بالنق�ش راقمه
هذه الق�صيدة تعد من �أجود ق�صائد �شعر ابن
المرحل ،وقد �أ�شار �إلى ذلك ابن عبد الملك نف�سه
�إال �أنه ر�أى فيها عيو ًبا ال تليق بمكانة ال�شاعر ،منها
الت�ضمين والإيطاء( ،((1وهما من عيوب ال�شعر ،وقد
جاءت في �شعر فحول الجاهلية والإ�سالم ،لكن مثل
هذه العيوب ال تجوز لمولد بعدما عرف عيوبها.
وكذلك الحظ في هذه الق�صيدة عيو ًبا في التراكيب
النحوية التي ال ينبغي �أن يقع فيها ال�شاعر وهو من
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هو في مكانته الأدبية واللغوية.
�إن ت�صحيح اللغة وقواعد النحو وطريقة النظم
التي ا�ستح�سنها العرب في الأعاري�ض والقوافي هو
النهج ال��ذي اتبعه كل النقاد العرب منذ المرحلة
الأولى من ت�أ�سي�س النقد العربي؛ لأن في هذا النقد
محافظة على اللغة العربية التي ا�ستطاعت �أن
ت�ستوعب كل العلوم التي د َونها العرب ،كما ا�ستطاعت
بف�ضل ما تتوفر عليه من خ�صائ�ص تركيبية دقيقة
�أن ت�صمد طيلة هذه القرون على الرغم ما تعر�ضت
ل��ه م��ن �إه �م��ال ف��ي مرحلة �ضعف الحكم العربي
وخ�ضوعهم لهيمنة �أمم ال تعرف مكانتها وال قيمة
ت��راث العرب ال��ذي د َون ��وه بهذه اللغة في الع�صر
الجاهلي وبعدما �أ�صبحت لغة العلم والإدارة في
ع�صور ازدهار الحكم العربي في الم�شرق والغرب
الإ�سالمي .ولذلك فال �ضرر �أن يظل ه��ذا النقد
قائ ًما حتى في ع�صرنا الحديث على الرغم من تقدم
المناهج النقدية الحديثة وظهور مدار�س متعددة
االتجاهات في الدر�س اللغوي والنحوي والمذاهب
الأدبية؛ لأنه نقد يرتبط بالمكون الأ�سا�سي لل�شعر
والفكر وكل مجاالت الإب��داع ،وهي �سالمة تراكيب
اللغة التي يبدع بها ال�شعراء والمفكرون في نحوها
و�صرفها .والأمم المتقدمة في ع�صرنا الحديث على
الرغم من �سبقها في الميادين التقنية والعلمية ف�إنها
تولي عناية كبيرة للغتها في بحث قواعدها النحوية
وال�صرفية والداللية؛ لأنها وجه ح�ضارتها وعنوان
ا�ستمرارها وبقائها� ،إذ اللغة بالن�سبة لكل الأمم هي
الما�ضي المعبر عن ح�ضارة ال�سلف ،والحا�ضر الذي
تطمح به الأمة �إلى فر�ض وجودها بين �سائر الأمم
وال�شعوب ،والم�ستقبل ال��ذي تحقق به �إنجازاتها
الفكرية والعلمية في كل المجاالت والميادين التي
تبو�ؤها المكانة التي تليق بها بين �شعوب الأر�ض.
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والم�ضطرب والتكلف والتعمل والتمحل ،ف�إنها تدل
قبيحا وغير الئق بال�شعر في
على ما كانوا يرونه ً
لغته و�صوره الفنية ومعانيه؛ لأن ال�شعر فن جميل
ينبع من المطبوعين كالماء الزالل ال يكدره تكلف
وتمحل ،فينبغي لل�شاعر �أن يجعله لوحة فنية بديعة
تمتع العين وال�سمع والفكر بلغته ومعناه وخياله
ال�سليم ،وقد كان العرب يعتبرون ال�شعر المجال
الذي يفرغون فيه ثقافتهم وتجربتهم في الحياة،
وا�ستح�سانهم لكل جميل وا�ستهجانهم لكل قبيح،
فهو بحق ديوانهم الذي �سجلوا فيه كل خواطرهم،
فلم ينظموا �إال بعد تمر�سهم ب�شعر الفحول الذين
�سبقوهم ،و�شعروا ب�أن ال�شعر يملأ كل جارحة من
جوارحهم مثل الهواء والماء ،وال�شعر  -كما يقولون
 -غلاَ ب يفي�ض مثل الينبوع .

نقده االنطباعي

مقـــاالت

هذا اللون من النقد كان يعبر به النقاد عما
�شعروا به من �إعجاب في ح�سن التراكيب وداللة
المعاني وط��راف��ة ال���ص��ور الفنية الممتعة التي
يتفرد بها �شاعر عن �آخ��ر �إم��ا بح�سن الت�شبيهات
�أو اال�ستعارات ال �ن��ادرة ،وي�صدر ه��ذا النقد في
غالب الأح�ي��ان غير معلل لبيان مكامن الح�سن،
وعدم التعليل ال يعني �أن هذا النقد لي�س له معايير
م�ضبوطة ومقايي�س مو�ضوعية و�إنما هو عبارة عن
خلط وا�ضطراب في الآراء�،إن هذه الر�ؤية ال تنطبق
على ه��ذا اللون من النقد ال�سيما �إذا عرفنا �أنه
ي�صدر من كبار العلماء بال�شعر واللغة والنحو ،وممن
تم َر�سوا ب�أ�ساليب العرب في كل �ضروب الإب��داع
ال�شعر والخطابة خا�صة ،فه�ؤالء العلماء لهم ر�صيد
ثمين من المعرفة يمكنهم من �إ��ص��دار الأحكام
ال�صائبة– ولو كانت غير معللة  -لكونها �صادرة عن
تجربتهم وتمر�سهم ب�ضروب الكالم ،وعمق تكوينهم
في علوم اللغة العربية و�آدابها ؛وجواب خلف الأحمر
لمن ادعى �أنه ال يبالي بما يقول العلماء في ال�شعر �إن
ا�ستح�سنه هو فيه داللة قوية على �أن الآراء النقدية
للعلماء هي �آراء محكمة و�صادرة عن علم ور�ؤي��ة
مو�ضوعية لما في ال�شعر من خ�صائ�ص الجودة �أو
ال��رداءة .وحينما نجد في هذا النقد عبارات مثل
الديباج والماء والرونق والطراز الكامل والعذوبة
وال�سال�سة وح�سن ال�سبك وحالوة العبارة واللفظ
ف�إن هذه الم�صطلحات تدل عند النقاد على ر�ؤية
محددة للعنا�صر الجمالية والفنية التي ينبغي �أن
تتوفر في ال�شعر الجيد م�ضمو ًنا و�شك ًال وت�صوي ًرا،
وكذلك الحال عندما نجد عبارات مثل المتنافر
 وه��ي �صفة ل�ل�أل�ف��اظ المتباعدة ف��ي المخارجفي�صعب قراءتها في ال�شعر  ،((1( -وال�شعر المهلهل

وابن عبد الملك كان من ه�ؤالء العلماء الذين
تمر�سوا باللغة والمعاني والأغ��را���ض ف��ي �أ�شعار
العرب وخطبها ونثرها الفني ،وع��رف مناهجهم
مطبوعا
وطرقهم في الأداء والتعبير ،وكان �شاع ًرا
ً
يدرك �أ�سرار الكلمة ال�شعرية و�أثرها في النفو�س،
ف ��إذا وجدنا له عبارات مثل النظم البديع والبز
الغالي الرفيع والكامل الح�سن ف�إنها دال��ة بحكم
ثقافته الأدب�ي��ة وال�شعرية ،وتجربته الطويلة في
مجال الإب��داع ،على ما ت�ضمنت هذه الأ�شعار من
محا�سن ينبغي تدبرها بروية والنظر فيها ب�إمعان
�إما في معانيها �أو لغتها �أو �صورها الفنية� ،أو في
طريقة النظم عند ال�شاعر التي تميزه عن غيره من
�شعراء ع�صره �أو من �سبقه.
ومن هذا اللون من النقد قوله في �أبيات ال�شاعر
�أبي جعفر بن عبيد اهلل بن هريرة القي�سي التطيلي
يمدح بها حواء بنت �إبراهيم بن تيفلويت:
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ي����ا �أخ�������ت خ���ي���ر الأر����������ض �إن ق�������ص���دوا
و�إن �أع�������دوا ،و�إن ���س��م��وا ،و�إن ن�����س��ب��وا
م������ح������م������د و�أب���������������������و ب�������ك�������ر وع�������زه�������م
ي���ح���ي���ى ،وح�������س���ب���ك ع�����زا ك��ل��م��ا ن�����س��ب��وا
ث���ل��اث������ة ه�������م م�����������دار ال�����ن�����ا������س ك���ل���ه���م
ك���ال���ده���ر م���ا����ض وم����وج����ود وم��رت��ق��ب
اك�ت�ف��ى ف��ي تعليقه ع�ل��ى ه ��ذه الأب� �ي ��ات بنقد
انطباعي دون تعليل لبيان مكمن ج��ودة المعنى
وجمال ال�صورة وح�سن الألفاظ التي جعلت هذه
الأبيات تو�صف ب�صفات الح�سن والكمال ،فقال:
«ق��ال الم�صنف ،عفا اهلل عنه :ه��ذا م��ن النظم
البديع ،والبز الغالي الرفيع» (.((1
و�إذا ك��ان اب��ن عبد الملك قد ا�ستح�سن هذه
الأبيات ف�إنه ا�ستهجن �أبياتًا �أخ��رى في الق�صيدة
نف�سها ذكر فيها ال�شاعر � ً
ألفاظا يقبح ا�ستعمالها في
ال�شعر وبخا�صة مخاطبة الن�ساء  ،وال�شاعر قد مدح
بهذه الأبيات امر�أة فا�ضلة من �أ�سرة الملك ،وعالمة
و�أدي �ب��ة كانت تحا�ضر الأدب ��اء وتتطارح الأ�شعار
معهم ،وذلك في قوله:
�أن��ث��ى ���س��م��ا با�سمها ال���ن���ادي ،وك���م ذك��ر
ي����دع����ى ك�����ان ا����س���م���ه م����ن ل�����ؤم����ه ل��ق��ب
وقوله في بيت �آخر ختم به الق�صيدة:
ق����د ع����م ب������رك �أه�������ل الأر����������ض ق��اط��ب��ة
ف���ك���ي���ف �أخ���������رج ع���ن���ه ج��������ارك ال��ج��ن��ب
قال في نقد �ألفاظ هذين البيتين« :واال�شتراك
في لفظ «الجنب» يقبح ا�ستعماله ،وال�سيما في
مخاطبة الن�ساء ،وكذلك لفظ «الذكر» الواقع في
البيت الذي �أوله �أنثى ،فت�أمله» (.((2
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�إن اال�شتراك في الألفاظ التي تدل في معناها
على قبح ول��و ك��ان ب��ال�ع��رف ا�ستهجنه كثير من
النقاد ،واعتبروه من عيوب ال�شعر التي ينبغي �أن
يتجنبها ال�شاعر ،وقد وقع في هذا العيب الفحول
من ال�شعراء ،منهم ال�صاحب ال��ذي نقده ع�ضد
الدولة في قوله:
����ض���م���م���ت ع����ل����ى �أب������ن������اء ت���غ���ل���ب ت����اءه����ا
ف���ت���غ���ل���ب م�����ا ك�����ر ال�����ج�����دي�����دان ت��غ��ل��ب
فقال« :يقي اهلل» .وكان العيب �أ�شنع بوقوع اللفظة
في القافية؛ لأنها �أ�شد ت�أثي ًرا في ال�سامع لكون القافية
�آخر ما ي�سمع مثل خواتم الأبيات فيكون ت�أثيرها �أكثر
(((2
من ت�أثير ما ي�أتي في ح�شو البيت.
وفي بع�ض الأحيان ال يكتفي ابن عبد الملك بنقده
االنطباعي ،و�إنما نجده يدلي بر�أيه في الق�صيدة �أو
في �أبيات منها بالتعديل �أو الزيادة �أو التغيير كما
فعل في �أبيات ال�شاعر ابن حبو�س  -و�سنذكره في
هذا البحث  -في قوله:
و�أر���������س��������ل ق����ل����و�����ص����ك ط����������ورا ����ش���م���اال
وط���������������ورا ج�����ن�����وب�����ا وط���������������ورا دب����������ورا
فقد ر�أى �أن ال�شاعر �أغفل جهات كان ينبغي �أن
يذكرها ليكتمل له المعنى ،فقال« :قال الم�صنف
عفا اهلل عنه� :أغفل من بيت (و�أر��س��ل قلو�صك)
ناحية ال�شرق وهي ف�ضالها ،فبان بذلك نق�صه،
و�أرى �أنه لو قال في بيتين:
و�أر��������س�������ل ق���ل���و����ص���ك ط�������وال وع���ر����ض���ا
دج������ى �أو ����ض���ي���اء �����س����رى �أو م�����س��ي��را
ف���������ط���������ورا �������ش������م������اال وط�����������������ورا ����ص���ب���ا
(((2

وط���������ورا ج���ن���وب���ا وط���������ورا دب�������������ورا»

خ�صائ�ص
النقد
الأدبي
عند ابن
عبد الملك
المراك�شي

قال ما لم يقولوا ،ولكنه �سبق العرب �إل��ى �أ�شياء
ابتدعها وا�ستح�سنتها العرب واتبعته فيها ال�شعراء:
�إ�ستيقاف �صحبه ،والتبكاء في الديار ،ورقة الن�سيب
وق��رب الم�أخذ ،و�ش َبه الن�ساء بالظباء والبي�ض،
و�ش َبه الخيل بالعقبان والع�صي ،وق َيد الأوابد ،و�أجاد
(((2
في الت�شبيه ،وف�صل بين الن�سيب والمعنى».

وه��ذا التعديل دل ب��ه على تمكنه م��ن معرفة
طريقة المعاني ف��ي النظم حيث �أ� �ض��اف �شعرا
موزونا وبالقافية التي نظم بها ال�شاعر مع التو�سع
ف��ي المعنى كما ق��ال .لكن ه��ذا التعديل ال يغير
الوجه الذي نظم فيه ال�شاعر معناه ،لأن الإب��داع
ال�شعري ه��و ع�ب��ارة ع��ن ر�ؤي��ة ذات�ي��ة فيها معاناة
ال�شاعر وتجربته في الحياة وما اكت�سبه من ثقافة،
فلذلك ت�صدر ال�صورة في �شعره وقد �أخذت من كل
هذه العنا�صر الممتزجة امتزاج المادة الكيميائية،
ف�إذا ر�أى ابن عبد الملك �أن المعنى ينبغي �أن يكون
على ال�صورة التي غ َير بها التركيب فقد يكون ابن
حبو�س ،وهو ال�شاعر المفلق الذي �أجاد و�أح�سن في
كل غر�ض نظم فيه  -و�سنذكر ذلك بتف�صيل في
أح�س ب��أن ال�صورة البديعة في
هذا البحث  -قد � َ
ذاك المعنى هي على التركيب الذي �أورده.

مقـــاالت

أي�ضا قول عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل
وذك��ر � ً
عنه ،في بيان طريقة زهير بن �أبي �سلمى في النظم
حيث ق��ال « :ك��ان ال يعاظل بين ال�ك�لام ،وال يتبع
(((2
وح�ش َيه وال يمدح الرجل �إال بما فيه».
بهذا المنهج ال��ذي يقت�ضي النظر ف��ي اللغة
والمعاني والفنون وطريقة الأداء كان النقاد في
الع�صور التالية يقومون �أ�شعار المحدثين ليظهروا
ما فيها من �سالمة في التراكيب والمعاني والأغرا�ض
وال�صور الفنية ؛ واب��ن عبد الملك قد اتبع هذا
النهج في تقويم �أ�شعار المغاربة والأندل�سيين  -وهي
�أ�شعار غزيرة ومتنوعة في م�ضامينها و�أغرا�ضها -
وكانت له �آراء خ�صبة وغنية في تحديد مذهب كل
�شاعر في اللغة والمعاني وال�صور الفنية والقدرة
على التبريز وال�سبق في ذلك ؛ و�إذا كانت ملحوظاته
في هذا اللون من النقد مثل ما ر�أينا �سابقًا معبرة
ب�شكل عام عن اال�ستح�سان �أو اال�ستهجان� ،إال �أنه
كان في الغالب يعزز تلك الملحوظات ب�أبيات من
�شعر ال�شاعر �أو مما قيل ف��ي مذهبه ال�شعري،
وبذلك كان ال�شعر عنده حجة قوية لما ذكر من
ملحوظات ،كما �أن الأ�شعار التي �أورده��ا هي من
�أجود ال�شعر المغربي والأندل�سي في غر�ض الغزل
والمدح والو�صف والنبويات ،وتعد م�ؤلفاته م�صد ًرا
لهذه الأ�شعار ال�سيما �أنه يذكر في كثير من الأحيان
�أن��ه نقل ال�شعر من خط ال�شعراء �أنف�سهم الذين

مالحظاته النقدية في مذاهب ال�شعراء:

ف��ي ه��ذا ال �ل��ون م��ن النقد ب� � َرز فيه اب��ن عبد
الملك و�أب��ان عن معرفته الوا�سعة بطرق النظم
عند ال�شعراء وب��الأغ��را���ض ال�ت��ي ك��ان��وا ينظمون
فيها والمعاني التي يجيدونها والو�سائل التي كانوا
ي�ستعينون بها من �أجل ذلك ،وبخا�صة فنون البيان
من ت�شبيهات وا�ستعارات وكنايات ،وقدرتهم على
اختيار الألفاظ المالئمة للمعاني ،وتجنب ما فيها
من ا�شتراك وتنافر ؛ ومثل هذه الملحوظات النقدية
هي التي ت�أ�س�س عليها النقد العربي عند العلماء
الأوائ��ل مثل اب��ن �سالم الجمحي والجاحظ وابن
قتيبة ،فم�صادر ه�ؤالء العلماء غنية بالإ�شارات �إلى
ط��رق النظم عند كل �شاعر،وما يميزه عن بقية
ال�شعراء ال��ذي��ن ه��م ف��ي طبقته ،ق��ال اب��ن �سالم
في بيان طريقة النظم عند ال�شاعر امرئ القي�س
وم��ا �سبق ب��ه غيره م��ن ال�شعراء ف��ي زم��ان��ه« :ما
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عا�صروه ف��ي مراك�ش �أو التقى بهم ف��ي رحالته
العلمية في العوا�صم المغربية مثل �سبتة و�سال؛
وكان البن عبد الملك بهذا المنهج النقدي الأثر
الكبير في التعريف ب�شعراء كثيرين �أغفل بع�ض
الم�ؤرخين ذكرهم وذكر �أ�شعارهم ،فكانت �آرا�ؤه في
ه�ؤالء ال�شعراء وفي ما �أورد من �أ�شعارهم م�صد ًرا
أ�سـا�سا في التعريف بهم وبع�صرهم وبمذهبهم
� ً
ال�شعري وبالأغرا�ض والظروف التي نظموا فيها.
وك��ل الباحثين ال��ذي��ن در� �س��وا الأدب الأندل�سي
والمغربي حتى القرن ال�سابع الهجري اعتمدوا
م�صدر ابن عبد الملك لتقويم هذا الأدب و�إ�صدار
�أحكامهم.
ومن ملحوظاته النقدية في ال�شعراء قوله في
ال�شاعر �أبي الح�سن بن �إ�سماعيل ،وكان معا�صرا
له و�أحد �أ�صدقائه و�شاع ًرا من �شعراء والي �أغمات
�أوريكة �أبي علي الملياني حيث كانوا يجتمعون في
مجل�سه« :وب�ع��ث ب��الأخ��ذ ف��ي ذل��ك �إل��ى �أ��س��رع من
ا�شتملت عليه �أغ�م��ات حينئذ و�أ�سرعهم بديهة،
(((2
و�أ�شهرهم �إجادة وتفننًا �أبو الح�سن بن �إ�سماعيل».
وهذه الملحوظة لها �أهمية وداللة في النقد لكون
ابن عبد الملك ين�ص فيها على الخ�صائ�ص التي
ينبغي �أن تتوفر في كل مبدع ،وهي �سرعة البديهة
والتفنن والإج��ادة في جميع �أغرا�ض ال�شعر.ومما
يجعل لهذه الملحوظة �أهميتها في النقد �أن ال�شاعر
كان معا�صرا البن عبد الملك و�صديقًا له ،فكان
بذلك على اطالع فيما يبدع �شعراء ع�صره.
وذكر لنا في مو�ضع �آخر �أن ال�شاعر �أبا محمد
أي�ضا  -نظم �أبياتًا
المراك�شي  -وهو معا�صر له � ً
م��دح بها ال��وال��ي �أب��ا علي ال��ذي اعجب بها ولهج
بذكرها والنظر فيها ،لكن ابن عبد الملك لم ير
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فيها الإح�سان الذي عهده في �شعر هذا ال�شاعر،
فقال « :ولما وقفت عليها لم �أر فيها كبير م�ستح�سن
بل ر�أيتها نازلة عما عهد من �إح�سانه ،ومنحطة
عما �أتى به غيره ،وعجبت من �إفراط �أبي علي في
(((2
ا�ستجادتها على براعة نقده وجودة تمييزه».
والأبيات التي �أ�شار �إليها هي:

(((2

وول�������������وع ه����م����ت����ك����م ب���������ش����رع����ة �أح�����م�����د
�أج������ل������ى و�أب�������ه�������ر م������ن ه����ل���ال ط���ال���ع
ف���اب���ع���ث ب���ط���اب���ع���ك ال�����س��ع��ي��د ل��ت��ق��ت��ف��ي
����س���ن���ن ال�����ه�����داي�����ة ك������ف ه��������ذا ال���ط���ب���ع
ح����ك����م ال���������ش����ري����ع����ة ب�����اه�����ر �أن�������واره�������ا
ل���������ذوي ال����ع����ق����ول ك�����ب�����در ت��������� َم ط���ال���ع
م�����ا �إن ت��������زال ت���ف���ي���دن���ا ي�����ا ذا ال���ع�ل�ا
ح������ك������م������ا و�آداب�������������������������ا ب������ح������ك������م ن�����اف�����ع
�أو������ض�����ح�����ت ل���ل����أدب�������اء ن����ه����ج ���س��ب��ي��ل��ه��م
و�أب�������ن�������ت م����ه����ي����ع ك������ل ف���������ض����ل ج���ام���ع
(......ب������������ي������������ا�������������ض ف��������ي الأ���������ص��������ل)
م��ن��ه��ا ت�������ؤم �إل������ى ال����م����دى ال��م��ت�����ش��ا���س��ع
�إن نقد ابن عبد الملك لهذه الأبيات ال ينفي عن
ال�شاعر �إح�سانه و�إجادته في �أ�شعار �أخرى لقوله:
«ر�أيتها نازلة عما عهد من �إح�سانه» ،وهذا النقد
يبرز لنا ر�ؤيته المو�ضوعية للأ�شعار دون �أن تكون
المعا�صرة حجا ًبا  -كما يقولون  -لكون التناف�س
ي�شتد بين الأدب��اء وال�شعراء فيدفع بع�ضهم �إلى
حقدا وغيرة �أو رجاء
�إغما�ض حق من يعا�صره ً
في التقرب �إلى والة الأم��ر ،وابن عبد الملك كان
�شاع ًرا ومدح الوالي �أبا علي بق�صيدة تعد من �أجود
�أ�شعاره ،مطلعها:
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الأدبي
عند ابن
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الفنية البديعة بـ«ال�شعر المغ�سول»(((3؛ �إذ ال�شعر
متميز عن الكالم المنثور ب�صوره الفنية .ومما ذكر
من �شعر ابن حبو�س في غر�ض المدح الدال على
ال�سمو في المعاني والداللة على الرفعة والعظمة
التي تبرز �شخ�صية الممدوح قوله في عبد المومن
الموحدي يذكر ما حقق من فتوحات و�إن�ج��ازات
عظيمة في عهده ،وكان من خلفاء الدولة الموحدية
الذين �أر�سوا دعائم هذه الدولة:

ح��������رر م������ن ال����ت����ق����ري����ظ ح������ر ب����دائ����ع
ت���زه���ى ب��ح�����س��ن م��ط��ال��ع وم��ق��اط��ع

(((2

ول��م يمنعه ذل��ك من ق��ول كلمة �صدق في حق
�شاعر معا�صر له ،ومن مجموعة ال�شعراء الذين
يجتمعون في مجل�س الوالي.
وهذا النهج في النقد �أي ذكر الملحوظات بجانب
الأ�شعار من �أجل اال�ستدالل على �صحة الملحوظة
هو المنهج الذي �سار عليه كل نقاد العرب ،فم�ؤلفات
ابن �سالم والجاحظ وابن قتيبة وقدامة وغيرهم
تمتلئ بالأ�شعار بجانب الآراء النقدية التي تظهر ما
في تلك الأ�شعار من محا�سن وم�ساوئ �إما معللة �أو
غير معللة.

�أال �أي�����ه�����ذا ال���ب���ح���ر ج���������اورك ال��ب��ح��ر
وخ���ي���م ف���ي �أرج����ائ����ك ال���ن���ف���ع وال�����ض��ر
وج��ا���ش على �أم��واج��ك الحلم والحجا
وف��ا���ض ع��ل��ى �أع��ط��اف��ك الأم����ر والأم����ر

مقـــاالت

ومن هذا اللون من النقد عند ابن عبد الملك
ما قاله في ال�شاعر ابن حبو�س الفا�سي (« ((2وكان
�شاع ًرا مفلقًا من جلة فحول ال�شعراء ،متفننًا في
(((3
معارف �سوى ذلك من كالم ونحو ولغة».

و�����س����ال ع���ل���ي���ك ال����ب����ر خ����ي��ل�ا ك��م��ات��ه��ا
(((3

�إذا حاولت غ��زوا فقد وج��ب الن�صر

في هذا ال�شعر جلجلة وقوة في الألفاظ والمعاني،
وربما كانت المعاني �أبرز و�أظهر من الألفاظ بحكم
�سعة ثقافته ،وهذا ما الحظه الكثير من الدار�سين
المحدثين ومنهم الباحث الجليل المرحوم محمد
اب��ن ت��اوي��ت ال��ذي ق��ال ف��ي �شعره « :فابن حبو�س
�شاعر معان �أكثر منه �شاعر �ألفاظ ،وي�صح �أن نعده
من مدر�سة المتنبي ال��ذي يقلده كثيرا ،فالمزية
الحقيقية في �شعره لي�ست الألفاظ الخداعة ،ولكنها
في المعاني التي تبرهن عن قيمتها ،وتعلن عن
(((3
نف�سها بواقعها».

لقد اعتبر هذا ال�شاعر فح ًال من فحول �شعراء
المغرب ،ومن العلماء البارزين في اللغة والنحو
وعلم الكالم ،وهي خ�صائ�ص تميز بها بع�ض �شعراء
العرب مثل �أبي نوا�س و�أبي تمام و�أبي العالء المعري
الذي كان ينعت بفيل�سوف ال�شعراء .ولكي يبرهن
اب��ن عبد الملك �أن اب��ن حبو�س ك��ان مثل ه ��ؤالء
ال�شعراء في البراعة والتفنن في فنون ال�شعر ،وفي
�إتقانه للعلوم التي ذكرها �أورد له �أ�شعا ًرا دالة على
تمكنه من �صنعة ال�شعر ،ومن المعارف التي كان
يتقنها بالإ�ضافة �إلى ما اكت�سب من تجارب وخبرات
في الحياة ظهرت في �شعره على �شكل حكم ر�صينة
و�أمثال �سائرة ومواعظ تنبه الغافلين ،وهذه �سمة
من �سمات ال�شعر الجيد ،فقد كان النقاد ينعتون
ال�شعر ال��ذي يخلو من الأم�ث��ال والحكم وال�صور

كما اختار له �شع ًرا يدل على عمق ثقافته في
العلوم الدينية والعقلية ،مكنته من الو�صول �إلى
الحقيقة التي ينبغي �أن يلتزم بها كل م�سلم وهي
وجوب التم�سك بما جاء في الكتاب وال�سنة ،لأنهما
يهديان �إلى اليقين الذي تطمئن به القلوب وترتاح
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له النفو�س بعد العناء والبحث في ما وراء المجهول،
�أما الدعاة �إلى جعل العقل في�صال في الحكم على
ك��ل الأم ��ور فهم يهيمون ف��ي ظ�لام و�سديم لكون
العقل ال يحيط علما حتى بما حوله فكيف يدرك
الأ��ش�ي��اء التي غابت عنه ؟ �أم��ا كتاب اهلل و�سنة
ف�صال كل ما يبحث عنه
ر�سوله عليه ال�سالم فقد َ
العقل في الوجود وما وراء الوجود ،و�أر��ش��دا �إلى
اليقين والتقوى والإيمان الذي ي�سعد به الإن�سان في
الدارين.

وهي ق�صيدة طويلة ت�سير في هذا النهج الذي
ي�سفه فيه عقول من ينكرون ما جاء في ال�شريعة
وبخا�صة بع�ض الفال�سفة الذين يعطون للعقل �أكثر
مما ي�ستحق ،ولهذا قال فيهم:
ق���ال���وا ال��ف�لا���س��ف ق��ل��ت:ت��ل��ك ع�����ص��اب��ة
ج�������اءت م����ن ال�����دع�����وى ب���م���ا ل����م ي��ع��ه��د
خ�����دع�����ت ب������أل�����ف�����اظ ت������������روق ل���ط���اف���ة
ف��������������إذا ط����ل����ب����ت ح����ق����ي����ق����ة ل�������م ت����وج����د

يقول في ق�صيدة يو�ضح فيها ر�ؤيته في حقيقة
ال�شريعة وما احتوت من تعاليم �سمحة:

وم��ن �أ��ش�ع��ار ه��ذا ال�شاعر التي د َل��ت على ما
اكت�سبه من تجارب وخبرات في الحياة والمعامالت
الب�شرية ،وما ينبغي �أن يتبعه الفرد لكي ي�سلم من
مخالب ه��ذا الزمان ال��ذي ال يرحم ؛ ما ج��اء في
�شعره من حكم و�أمثال ومواعظ بالغة الداللة ،يتَعظ
بها كل من لم يعرف تقلب الزمان و �سلوك �أهله،
وذلك قوله:
رد ال�����ط�����رق ح����ت����ى ت�����واف�����ي ال���ن���م���ي���را
(((3
ف��������رب ع�������س���ي���ر �أت�����������اح ال����ي���������س����ي����را
و�أر���������س��������ل ق����ل����و�����ص����ك ط����������ورا ����ش���م���اال
وط���������������ورا ج�����ن�����وب�����ا وط���������������ورا دب����������ورا
َ
���������ش���������ن ع������ل������ى غ����������ازي����������ات ال������ب���ل��اد
و�
م����ن ال���ن�������ص وال�����ذ َم�����ل ج��ي�����ش��ا م��غ��ي��را
وف�����������ر م�����������اء وج�������ه�������ك ح������ت������ى ت����ج���� َم
(((3
و�أط�������ف ال�������س���م���وم ب����ه وال���ه���ج���ي���را
وط�����������ر ح������ي������ن �أن�������������ت ق�����������وي ال����ج����ن����ا
ح ،ال ع��������ذر ع�����ن�����دك �أن ال ت���ط���ي���را

م�����ن ل�����م ي���ح���ط ع���ل���م���ا ب���غ���اي���ة ن��ف�����س��ه

وال ت��������ق��������ع َ
��������ن و�أن��������������������ت ال���������س����ل����ي����ـ

�أق�������ص���ر ظ����م����اءك ف����ي ���ش��ري��ع��ة �أح���م���د
ت�����س��ق��ى �إذا م���ا ���ش��ئ��ت غ��ي��ر م�����ص�� َرد
وت�������������و َخ �أع��������ط��������ان ال�������دي�������ان�������ة ع���لَ���ه���ا

(((3

تدنيك م��ن ح��و���ض النبي محمد

(((3

ل�����ذ ب����ال����ن����ب���� َوة واق���ت���ب�������س م�����ن ن���وره���ا
وا����س���ل���ك ع���ل���ى ن���ه���ج ال����ه����داي����ة ت��ه��ت��د
و�إذا ر�أي������������ت ال�����������ص�����ادري�����ن ع�������ش��� َي���ة
ع����ن م���ن���ه���ل ال����دي����ن ال���ح���ن���ي���ف ف��������أورد
ال������دي������ن دي��������ن اهلل ل������م ي����ع����ب�����أ ب��م��ب��ـ
ـ�����ت�����دع ،ول�������م ي���ح���ف���ل ب���������ض����لَ����ة م��ل��ح��د
ق�����ال�����وا ب����ن����ور ال���ع���ق���ل ي�������درك م�����ا ورا
ء الغيب ،قلت :ق��دى م��ن ال��دع��وى قد
ب����ال���������ش����رع ي���������درك ك������ل ������ش�����يء غ���ائ���ب
وال����ع����ق����ل ي���ن���ك���ر ك�����ل م�����ا ل�������م ي�����ش��ه��د
وه���ي ال��ق��ري��ب��ة ،م��ن ل���ه ب��الأب��ع��د؟

(((3
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ـ���م ح��ي��ن ت�����ض��اه��ي ال��م��ه��ي�����ض ال��ك�����س��ي��را
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ومثل ال�شاعر ابن حبو�س في �سمو الفكر و�سعة
الخيال في كل ما يبدع ما ذكره عن ال�شاعر ابن
خ َبازة( ((4الذي كان �أعجوبة الغرب الإ�سالمي في
التفنن في �ضروب الكالم نظ ًما ونث ًرا حيث قال فيه:
«وكان �أدي ًبا �شاع ًرا مفلقًا من �أكبر �أعاجيب الدهر
في �سرعة البديهة ،ناظ ًما ناث ًرا ،مع الإجادة التي
ال يجارى فيها ،والتفنن في �أ�ساليب الكالم معربه
(((4
وهزله».

ف���������������أم ال��������ت��������رح��������ل ت�������دع�������ى ول�����������ودا
و�أ ُم الإق�����������ام�����������ة ت�������دع�������ى ن�����������زورا
وذو ال���ع���ج���ز ي���ر����ض���ع ث����دي����ا ج������دودا
وذو ال������ع������زم ي����ر�����ض����ع ث�����دي�����ا درورا
ي������ع������ز ع������ل������ى ال������ن������ب������ل �أن���������������ي غ������دو
ت �أك������ن������ى �أدي�������ب�������ا و�أ������س�����م�����ى ف���ق���ي���را
و�إن���������������������ي ث���������ب���������تُ ل�������ك�������ف ال���������زم���������ان

وقال في مو�ضع �آخر« :وقطع مد ًدا من عمره في
االرت�سام بامتداح ملوك ع�صره ،فكان ي�أتي في ذلك
بما لم ي�سمع ذك��ره وال يطمع في �إلحاقه� ،سرعة
(((4
ارتجال ،وح�سن تفنن ،وبراعة �إن�شاء».

ي��������ع��������رق ع������ظ������م������ي ع��������رق��������ا م�����ب�����ي�����را
وم��������������������ا ذاك �أن�������������������������ي ه�������ي�������اب�������ة
�أخ��������اف ال����رح����ي����ل و�أ�����ش����ن����ا ال��م�����س��ي��را
ول�����������ك�����������ن ب�������ح�������ك�������م زم���������������������ان غ���������دا

�إن و�صف ابن خبازة بهذه الأو�صاف التي جعلته
من �أعاجيب الدهر في �سرعة البديهة في نظمه
ونثره ،وما يجود به فكره من روائع ال يجاريه فيها
�أح��د ،تقت�ضي من ابن عبد الملك اال�ستدالل على
ذل��ك بما يثبت �صحة ق��ول��ه ،ف� ��أورد ل��ه �أب�ي��ا ًت��ا في
غر�ض المدح ،مدح بها �أبا العالء المن�صور ،وكان
في كنفه ب�إ�شبيلية ،وهي �أبيات تدل على �إح�سانه في
هذا الغر�ض ،فبدا المدح فيها و�صفًا بدي ًعا للطبيعة
الجميلة التي ازدانت ب�أنوار عدله ،منها قوله:

(((3

ي��ح��ط ال���ج���ي���اد وي�����س��م��ي ال���ح���م���ي���را

مقـــاالت

�إن القارئ لهذه الأ�شعار يدرك عمق ملحوظة
ابن عبد الملك في و�صف هذا ال�شاعر بالفحولة
والتفنن في معارف ع�صره النقلية والعقلية ،وفيما
اكت�سب من خبرات وتجارب في الحياة تدل على
�أنه ذاق المر والحلو وعرك الحياة وعرف رخاءها
و�شدائدها ،ففي قول ال�شاعر في الأبيات ال�سابقة:
«يعز على النبل.....البيت» داللة قوية على ما عانى
في حياته من ب�ؤ�س ،وما يعاني الأدب��اء و�أ�صحاب
الفكر في كل زمان ومكان من �شظف العي�ش و�ضيق
الحال ،بينما الجهال يعي�شون في نعيم و�سعة وهناء
بال ،وهذا هو حال ذوي الفكر في كل زمان ومكان،
ي�شقون بعقولهم وفكرهم بينما من هم �أقل منهم
ينعمون بما لذَ وطاب من العي�ش ،وك�أنه ينظر في
هذا المعنى �إلى قول �أبي الطيب المتنبي:

ي��ا �سعد حم�ص ل��ق��د ن��ال��ت ب��ك الأم�ل�ا
ك���أن��ك ال�شم�س ق��د ح��لَ��ت ب��ه��ا الحمال
ف�����ك�����ل ف�����������ص�����ل رب�������ي�������ع ن�������اث�������ر زه��������را
ت���خ���ال���ه ف������وق �أع����ط����اف ال����رب����ى ح��ل�لا
و�أي ج�������و ت�����ج�����لَ�����ت ف�����ي�����ه م���ن���ح���رف���ا
�أن������وار ع��دل��ك ف���ي ال��دن��ي��ا ف��م��ا اع��ت��دال
ه����ي ال�������س���ع���ادة �أح���ظ���ت���ه���ا ب���م���ا ����س����أل���ت

ذو العقل ي�شقى في النعيم بعقله و�أخو الجهالة
في ال�شقاوة ينعم

وح�سب ذي ال�س�ؤل �أن يحظى بما �ساال
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ومما قال في جوده وعدله وحلمه:
ج������ودا وع���ل���م���ا و�إق������دام������ا ون������ور ه���دى
وط����ي����ب ذك������ر وع���ل���م���ا ب���ال���ت���ق���ى ك��م�لا
ت�������راه ب���ال���خ���ي���ر رو�����ض����ا ح����ام��ل�ا زه����را
ل�����ك�����ن�����ه زه������������ر الآداب م���ح���ت���ف�ل�ا
ي���ه���زه ال���ط���رف غ�����ص��ن��ا ح���ف م���ن �أدب
وال��ح��ل��م ي��ر���س��ي��ه ط�����ودا ب��ال��ن��ه��ى ثقال
ت����ه����وى م���ح���ا����س���ن���ه ال���دن���ي���ا ل��ي��م��ن��ح��ه��ا
و����ص�ل�ا ف��ي��ع��ر���ض ه���ج���ران���ا ل���ه���ا وق�ل�ا
�إن �����س����ار ك������ان م���ق���ي���م���ا م�����ن م��ه��اب��ت��ه
و�إن �أق���������ام ي������رى ب����ال����ع����زم م��رت��ح�لا
وع�����دل�����ه ال�������ش���م�������س ل����ك����ن غ����ي����ر �آف����ل����ة
(((4

وف�����ض��ل��ه ال��ظ��ل ل��ك��ن ل��ي�����س م��ن��ت��ق�لا

�إن �سمات ال�شاعرية في هذه الأبيات تبدو في
الأل�ف��اظ المختارة بدقة ك�أنها �أزه��ار ربيع ،وفي
المعاني المت�سمة بالعذوبة وال��رق��ة وال��دال��ة على
عظمة الممدوح و�سماحة خلقه و�أف�ضاله وعدله
وحلمه الذي يزن الجبال الرا�سيات ،وفي الخيال
ال��رح��ب ال ��ذي ج�ع��ل ال���س��ام��ع ي�سبح ف��ي ع��وال��م
من الأن ��وار والأغ�صان في رب��ى م��زدان��ة بالزهور
وبالمحا�سن التي تميز بها الممدوح ،و في الح�س
الفني الجميل بالطبيعة التي ترتاح لها النفو�س وقد
ازدانت بوجود الممدوح ؛ كل ذلك يدل على ما �أوتي
هذا ال�شاعر من موهبة فنية متفردة ،وجودة قريحة
فيا�ضة بالمعاني التي ت�ستح�سن في ال�شعر بال�صورة
البديعة والخيال الرحب.
و�أورد له �أبياتًا في رثاء �أبي محمد بن �أبي بكر
اب��ن الجد ال��ذي توفي ي��وم عيد الفطر؛والمعاني
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ال�صادقة في �شعر الرثاء تدل على ما ي�ضمر ال�شاعر
بين جوانحه من �أحا�سي�س مرهفة وم�شاعر فيا�ضة
بالحزن الدفين والألم ال�صادق ،فتفي�ض �شاعريته
بالمعاني الدالة على عظم الم�صاب الذي �شعر به
نحو فقد عزيز مثل ما نجد في �شعر الخن�ساء في
رثاء �أخيها �صخر ،وفي �شعر ابن الرومي في رثاء
ابنه ،وفي ا�شعار كثيرة ع َبر فيها ال�شعراء عن �صدق
م�شاعرهم .و�شعر الرثاء كما يذكر بع�ض النقاد
�أ�صعب غر�ض؛ لأن��ه ال يعمل رغبة وال رهبة ،فهو
يفي�ض كالنبع ال�صافي معب ًرا عما تختزنه النف�س
من كلوم وج��روح نتيجة فقد عزيز �أو عظيم في
قومه .و�أبيات ابن خبازة في الرثاء من هذا اللون
في ال�شعر العربي من حيث ال�صدق في التعبير
والرقة في الأحا�سي�س وو�صف م�شاعر الحزن بدون
تكلف �أو تعمل ،ول��ذل��ك �أورده ��ا اب��ن عبد الملك
للداللة على ما يمتلك ال�شاعر من موهبة فنية مكنته
من الإجادة في �ضروب متعددة من القول ،والأبيات
هي قوله:
أرج�����ة ال�����ص��ع��ق ي���وم ال��ن��ف��خ ف��ي ال�����ص��ور
� َ
�أم د َك���ة ال��ط��ور ي��وم ال�صعق ف��ي الطور
�أم ه����دَت الأر�������ض �إظ���ه���ارا ل��م��ا زج���رت
ب�����ه ال���خ���ل���ي���ف���ة م�����ن �إي������ق������اع م����ح����ذور
�أم ال����ك����واك����ب ف�����ي �آف����اق����ه����ا ان���ت���ث���رت
وب�����ات�����ت ال�������ش���م�������س ف�����ي ط�����ي وت���ك���ري���ر
م�����ا ل���ل���ن���ه���ار ت�����ع����� َرى م�����ن ث����ي����اب ���س��ن��ا
و�����ش����اب����ه ال���ل���ي���ل ف�����ي �أث�����������واب دي���ج���ور
ق�����د ك������ان ل���ل�������ص���ب���ح ط������رف زان��������ه ب��ل��ق
م��ق َ�����س��م ال��خ��ل��ق ب��ي��ن ال���دج���ن وال��� َن���ور

خ�صائ�ص
النقد
الأدبي
عند ابن
عبد الملك
المراك�شي

�إن �إع �ج��اب اب��ن عبد الملك ال��ذي ال ح��د له
بالمعاني والأغ��را���ض التي ك��ان ينظم فيها هذا
ال�شاعر جعله ي�ستر�سل ف��ي اال�ست�شهاد بنماذج
متعددة من �أغ��را���ض �شعره للداللة على �إبداعه
وجودته في كل ما ينظم ،ولهذا �أورد له ق�صيدة
ثالثة في مدح الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لتكون
وا�سطة عقد ثمين لأ�شعاره ،ودرة نادرة يزين بها
ترجمة هذا ال�شاعرالذي كان �آية في زمانه ويعرف
ب�أدبه المتنوع وطبعه ومواهبه المتفردة  ،فقال:
«وق��د ر�أي��ت تثليث هاتين الق�صيدتين بق�صيدته
البارعة التي نظمها في مدح �سيد الب�شر الم�صطفى
محمد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�س َماها « الميمونية»
ليعزز جمال ال��رائ��ق بكمال ال�ف��ائ��ق ،وي�ع��دل عن
مجازات المجازات �إلى حقائق الحقائق،نفع اهلل
ناظمها ورا�سمها ومن�شدها وم�ستجيدها و�سامعها
(((4
وم�ستعيدها».

ف���م���ا ال���م���ل���م ال��������ذي غ���� َ���ش���ى ب��ده��م��ت��ه
�أدي��������م��������ه ع�����ن�����ب�����را م�������ن ب�����ع�����د ك�����اف�����ور
�أ�������ص������خ ل���ت�������س���م���ع م������ن �أن�����ب�����ائ�����ه�����ا ن��ب��ا
ي���ط���وى م���ن الأن���������س ف��ي��ه��ا ك���ل م��ن��ث��ور
وان���ظ���ر ف������إن ب��ن��ي ع���دن���ان م���ا ح�����ش��روا
�إال ل���������رزء ع���ظ���ي���م ال�����ق�����در م�������ش���ه���ور
واف����ى م���ع ال��ع��ي��د ال ع����ادت م�ضا�ضته
ف�������ش���اب ���س��ل�����س��ال��ه الأ�����ص����ف����ى ب��ت��ك��دي��ر
واع���ت���ام دارا ل��ه��ا ف���ي ال�����س��ب��ق ج��م��ه��رة
(((4

م���ن ال��م��ف��اخ��ر �أزرت ب��ال��ج��م��اه��ي��ر

مقـــاالت

هذه المعاني تذكرنا ب�أجود ق�صائد الرثاء في
الأدب العربي وال�سيما عند الفحول من ال�شعراء،
وقد تحقق فيها قول ابن عبد الملك في هذا ال�شاعر
ف��ي كونه يح�سن التفنن ف��ي ��ض��روب ال�ك�لام؛ �إذ
من ال�شعراء من ك��ان يجيد في �ضرب دون �آخر
برغم مكانته في ال�شعر .لقد عبر ال�شاعر في هذه
الق�صيدة عن عظيم الرزء الذي �أ�صاب هذه الأ�سرة
المو�سومة بالمفاخر والأم�ج��اد� ،إن��ه م�صاب جلل
اهتز له الكون ،و�أظلم فيه النهار ،وعم الحزن كل
دار ،لكن ما يهون من ذلك �أن هذه الأ�سرة العريقة
في الأمجاد ما وجدت �إال لتحمل ال�شدائد وال�صبر
على الآالم ،وهي من �سمات الكرام ذوي النفو�س
العظيمة التي ت�سمو فوق كل ال�شدائد مهما عظمت.
ولكون هذه الق�صيدة بلغت هذا المبلغ من ال�سمو
في المعاني فقد و�صفها ابن عبد الملك ب�أنها مثال
الح�سن والكمال في معانيها ولغتها و�صورها ،ال ي�أتي
بمثلها �إال �أ�صحاب المواهب الفذة ،فقال« :وهذا
كما تراه من النمط العالي ،والطراز الكامل الح�سن
(((4
الغالي».

وه��ذه الق�صيدة التي و�صفها اب��ن عبد الملك
بهذه ال�صفات تعد من �أجود ق�صائد المدح النبوي
في الأدب العربي ،وغ َرة من غرر �أ�شعار هذا ال�شاعر
الذي تعددت محا�سنه ،فكان بحق �أعجوبة ع�صره،
ومنها قوله:
ح���ق���ي���ق ع��ل��ي��ن��ا �أن ن���ج���ي���ب ال��م��ع��ال��ي��ا
ل��ن��ف��ن��ي ف����ي م�����دح ال��ح��ب��ي��ب ال��م��ع��ان��ي��ا
ون���ج���م���ع �أ����ش���ت���ات الأع����اري���������ض ح�����س��ب��ة
ون���ح�������ش���د ف�����ي ذات الإل���������ه ال���ق���واف���ي���ا
ون������ق������ت������اد ل���ل���أ�������ش������ع������ار ك��������ل ك���ت���ي���ب���ة
لن�صر ال��ه��دى وال��دي��ن ت���ردي الأع��ادي��ا
ف�����أل���������س����ن �أرب������������اب ال�����ب�����ي�����ان ������ص�����وارم
م�����ض��ارب��ه��ا تن�سي ال�����س��ي��وف الموا�ضيا
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ل���ن���ط���ل���ع م�����ن �أم����������داح �أح�����م�����د �أن���ج���م���ا
ت����ل����وح ف��ت��ج��ل��و م����ن ����س���ن���اه ال���دي���اج���ي���ا
ك�������واك�������ب �إي��������م��������ان ت����ن����ي����ر ف���ي���ه���ت���دي
ب����أ����ض���وائ���ه���ا م�����ن ب������ات ي����دل����ج ����س���اري���ا
���س��ه��وت ب���م���دح ال��خ��ل��ق ده������ري ،وه���ذه
���س��ج��ودي ل��ج��ب��ري ك��ل م��ا ك��ن��ت �ساهيا
ف����ل���ا م����������دح �إال ل������ل������ذي ب���م���دي���ح���ه
ت��ط��ي��ع �إذا م����ا ك���ن���ت ب���ال���م���دح ع��ا���ص��ي��ا
ر������س�����ول ب��������راه اهلل م�����ن ����ص���ف���و ن�����وره
و�أل���ب�������س���ه ب������ردا م�����ن ال�����ن�����ور ���ض��اف��ي��ا
وم�����ا زال ذاك ال����ن����ور م����ن ع���ه���د �آدم
(((4

ي��ن��ي��ر ب���ه اهلل ال��ع�����ص��ور ال���خ���وال���ي���ا

ه�ك��ذا ك��ان اب��ن عبد الملك ي�ع��زز ملحوظاته
النقدية ب�شواهد من �شعر ال�شاعر في غر�ض �أو
�أغرا�ض متعددة لكي يظهر البيئة الفكرية والأدبية
التي عا�ش فيها ال�شاعر ف�أنتج �أد ًبا رفيع الم�ستوى
في فكره و�صوره الفنية وخياله الرحب ؛ �إن ال�شاعر
ابن بيئته ال تجود قريحته ب�شعر جيد �إال في مناخ
�أدبي وفكري يرعاه كل من يقدر �أثر الأدب والفكر
في النهو�ض بالمجتمعات وفي تهذيب �أخالق النا�س
وم�شاعرهم وال�سمو بفكرهم ،والأدب هو م��ر�آة
ال�شعوب ،يعك�س ما بلغت من رقي فكري وح�ضاري
و�إن�ساني.
ونجد في بع�ض ملحوظات ابن عبد الملك و�صف
ال�شاعر �أو الأدي��ب بالمميزات والخ�صائ�ص التي
تمكنه من الإبداع الجيد ك�صفات الذكاء والفطنة
و�سرعة البديهة والجواب ال�سريع والتمثل بالأ�شعار
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البليغة والأمثال ال�سائرة في مو�ضعها ،وهي خا�صية
ال تتوفر �إال في القالئل من النا�س ،وق��د ا�ستدل
على ذلك بما روي عن الأديبة الغرناطية نزهون
بنت القليعي التي كانت �آي��ة في الجمال مع ذكاء
وفطنة وموهبة �شعرية ن ��ادرة� ،شهد بها ك��ل من
عا�صرها ،حيث ق��ال فيها« :كانت �أدي�ب��ة �شاعرة
(((4
�سريعة الجواب� ،صاحبة فكاهة ودعابة»
وق��د ا�ستدل على م��ا يثبت ذل��ك م��ا ج��رى في
مجل�س الأدي��ب �أب��ي بكر المخزومي الأعمى حيث
كانت نزهون تتلقى عليه الأدب وال�شعر ،فدخل ذات
يوم عليهما الأديب �أبو بكر الكتندي ،فقال يخاطب
المخزومي:
ل��و كنت تب�صر م��ن تجال�سه
فر َدت نزهون ب�سرعة جواب وبديهة:
ل��غ��دوت �أخ��ر���س م��ن خالخله
ال�����ب�����در ي���ط���ل���ع م�����ن �أز َرت����������ه
والغ�صن يمرح في غالئله.

(((4

ومن ذلك ما حكاه عن الأديب وال�شاعر والعالم
�أب��ي حف�ص الأغ �م��ات��ي( ،((5فقد ذك��ر �أن عالمات
النبوغ والنجابة والموهبة ال�شعرية بدت عليه وهو
طفل ذو ذ�ؤابة ،وا�ستدل على ذلك بما روي عنه �أنه
خرج مع �أبيه ،وهو طفل �صغير� ،إلى �ضواحي مدينة
فا�س للقاء عبد المومن بن علي الموحدي في بع�ض
قدماته على هذه المدينة ،فلقيا القا�ضي �أبا يو�سف
حجاجا الذي قال لأبي حف�ص �أجز:
و���س��م��ت��ك ال�����ش��م�����س ي����ا ع��م��ر
وكان ذلك عند الأ�صيل ،وقد ظهر ت�أثير ال�شم�س
في وجهه ،ف�أجاز �أبو حف�ص بديهة بقوله:

خ�صائ�ص
النقد
الأدبي
عند ابن
عبد الملك
المراك�شي

هانئ ،غرناطية ،وقال �إنها كانت « من �أهل الفهم
والعقل ،جيدة الخط ،حا�ضرة ال �ن��ادرة� ،سريعة
(((5
التمثل».

������س�����م�����ة ل������ن������ا ف�����ي�����ه�����ا ع���ب���ر
ع���رف���ت ق�����در ال������ذي ���ص��ن��ع��ت
ف��������أت�������ت �������ص������ف������راء ت����ع����ت����ذر

ومما ذكر في �سرعة تمثلها قولها لأبيها حينما
قلد ق�ضاء �ألمرية ،وك��ان قد دخ��ل داره بغرناطة
وعيناه تدمعان �أ�سفا لمفارقة وطنه:
ي����اع����ي����ن ������ص�����ار ال������دم������ع ع�����ن�����دك ع����اد
ت����ب����ك����ي����ن ف��������ي ف����������رح وف����������ي �أح������������زان

قال ابن عبد الملك « :فا�ستنبله القا�ضي ،وعد
(((5
ذلك من م�ستغرباته».
وقد �أورد لهذا ال�شاعر �أبياتًا بديعة تنبئ عن
طبعه وموهبته و�إح�سا�سه المرهف ،منها قوله من
�أبيات في الغزل و�صفها بال�شعر المطرب:

ق��ال اب��ن عبد الملك :ق��ال الم�صنف عفا اهلل
عنه:

ه�������م ن�������ظ�������روا ل�����واح�����ظ�����ه�����ا ف����ه����ام����وا
وت�����������ش�����رب ع����ق����ل �����ش����ارب����ه����ا ال�����م�����دام

وهذا البيت من �أبيات هي:

ي�����خ�����اف ال�����ن�����ا������س م���ق���ل���ت���ه���ا �����س����واه����ا

ج�������اء ال�����ك�����ت�����اب م������ن ال����ح����ب����ي����ب ب�����أن����ه

�أي��������ذع��������ر ق�����ل�����ب ح�����ام�����ل�����ه ال����ح���������س����ام

�����س����ي����زورن����ي ف���ا����س���ت���ع���ب���رت �أج����ف����ان����ي

مقـــاالت

�����س����م����ا ط������رف������ي �إل������ي������ه������ا وه����������و ب�����اك

������ي ح�����ت�����ى �إن�������ه
غ�����ل�����ب ال�������������س������رور ع������ل َ

وت����ح����ت ال�������ش���م�������س ي���ن�������س���ك���ب ال���غ���م���ام

م�����ن ف������رط ع���ظ���م م�������س���رت���ي �أب���ك���ان���ي

و�أب�������������ص������ر ق������ده������ا ف����������أن���������وح ����ش���وق���ا

ي����ا ع���ي���ن �����ص����ار ال����دم����ع ع����ن����دك ع����ادة

ع����ل����ى الأغ�������������ص������ان ت����ن����ت����دب ال���ح���م���ام

ت����ب����ك����ي����ن ف��������ي ف����������رح وف����������ي �أح������������زان

و�أع�������ق�������ب ب���ي���ن���ه���ا ف������ي ال�����������ص�����در غ��م��ا

ف���ا����س���ت���ق���ب���ل���ي ب����ال����ب���������ش����ري����وم ل���ق���ائ���ه
(((5

(((5

وا�ست�شهد ب�ن�م��اذج ك�ث�ي��رة م��ن ��ش�ع��ره ون�ث��ره
الم�سبوك الف�صول في معانيه و�أغرا�ضه المتنوعة
في الوعظ والحكم والتوجيه ،ثم قال« :ومحا�سنه
�أجل من �أن توثر بل�سان ،وت�سطر في دي��وان ،ولوال
خوف الإطالة والخروج عن ق�صد الكتاب الجتلبنا
منها ما يبهر العقول ،ويف�ضح المروي عن غيره
(((5
والمنقول»

�إن �سرعة التمثل ت��دل على الفطنة وال��ذك��اء
والحفظ الجيد للم�أثور من النثر الم�سبوك وال�شعر
البليغ ،وك��ل ذل��ك يجعل ا�ستح�ضار ال�شاهد في
مو�ضعه �أي�سر و�أ��ش��د ت�أثيرا في ال�سامع ،وال يتم
ذلك �إال لمن توفرت فيهم �صفات النجابة و�سالمة
ال��ذاك��رة التي ت�ستوعب وتختزن �أج��ود ال�شواهد
البليغة في ال�شعر والأمثال والحكم ؛ وقد عرف عن
بع�ض عباقرة العرب �أنهم كانوا يحفظون الدواوين
ال�شعرية والم�صنفات الأدبية مثل كتب الجاحظ

�إذا غ����رب����ت ذك�������اء�أت�������ى ال�����ظ��ل��ام

ودع ال�����دم�����وع ل��ل��ي��ل��ة الأح���������������زان»

وفي �سرعة التمثل والفطنة �أي�ضا ذكر ال�شاعرة
الأديبة �أمة الرحمن بنت عبد الحق بن غالب �أم
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وابن قتيبة والمبرد وغيرها من الم�صنفات والروائع
التي �ألفها جهابذة الفكر والأدب في ع�صور ازدهار
الفكر العربي .ولذلك وجدنا ابن عبد الملك يذكر
ه ��ؤالء الأدب��اء وال�شعراء لبيان فطنتهم وتمكنهم
من حفظ روائع الأدب ،وهذا النهج اتبعه في ذكر
تراجم علماء الحديث والفقه والتف�سير فقد كانوا
بالإ�ضافة �إلى حفظهم كتاب اهلل بالرويات المتواترة
يحفظون كتب الحديث ال�شريف والمتون والأ�شعار،
وكل هذا يبين الم�شهد الثقافي والحركة الفكرية
والأدبية التي ازدهرت في ع�صرهم في هذا الجناح
من العالم الإ�سالمي الذي اعتبر الثقافة الإ�سالمية
والعربية من مقومات الفكر والنه�ضة.
وتجد ابن عبد الملك في بع�ض الأحيان يكتفي
بملحوظة موجزة عن ال�شعراء والأدب��اء لكنه يورد
بجانب تلك الملحوظة مقطعة �أو �أب �ي��ا ًت��ا قليلة
تبرز خ�صائ�ص تلك الملحوظة ب�شكل جلي لتعبر
�أ�صدق تعبير عن مكانة ال�شاعر والأديب ،فقد ذكر
ال�شاعرة حمدة بنت زياد بن بقي العوفي الم�ؤدب،
(((5
وادي �آ�شية ،وقال« :كانت �أديبة �شاعرة»
ولكي يثبت �أدبها الجيد و�شعرها البليغ ،ويعزز
الملحوظة الموجزة التي ذك��ره��ا بما ي�شهد لها
بال�شاعرية �أورد لها قطعة بديعة في و�صف الطبيعة
ال تجود بها �إال قريحة �شاعر �أح�س بكل م�شاعره
و�أحا�سي�سه بجمال الطبيعة ف��ي ك��ل مظاهرها،
وك��ان��ت ح�م��دة ق��د خ��رج��ت متنزهة بالرملة من
نواحي وادي �آ�شي ،فتغنت ب�أبيات بديعة تعبر فيها
عن روعة الطبيعة و�إح�سا�سها بجمالها ،ودلت بهذه
المقطوعة على ق��وة �شاعريتها وع�شقها للطبيعة
الجميلة ،فقالت:
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�أب����������������اح ال��������دم��������ع �أ�������������س������������راري ب��������واد
ب�������������ه ل������ل������ح�������������س������ن �آث�������������������������ار ب�������������واد
ف�����م�����ن ن�����ه�����ر ي������ط������وف ب�����ك�����ل رو���������ض
وم�����������ن رو��������������ض ي�������ط�������وف ب������ك������ل واد
وم����������ن ب�����ي�����ن ال������ظ������ب������اء م������ه������اة رم�����ل
�����س����ب����ت ل�����ب�����ي ،وق��������د م����ل����ك����ت ق����ي����ادي
ل���������ه���������ا ل���������ح���������ظ ت�������������رق�������������ده لأم�������������ر
وذاك ال�����ل�����ح�����ظ ي���م���ن���ع���ن���ي رق��������ادي
�إذا �������س������دل������ت ذوائ��������ب��������ه��������ا ع���ل���ي���ه���ا
ر�أي�����������ت ال������ب������در ف������ي ج����ن����ح ال�����������د�آدي
ك�������������أن ال�����������ص�����ب�����ح م����������ات ل��������ه ����ش���ق���ي���ق
(((5

ف����م����ن ح�������زن ت�������س���رب���ل ب������ال������ح������داد

ونختم هذه الملحوظات بما ذكره عن ال�شاعر�أبي
زيد الفازازي ،فقد مدح الفقيه الأديب �أبا المعالي
الخر�ساني الملقب �شم�س الدين بق�صيدة بارعة
حينما لقيه بتون�س ،و�أورد اب��ن عبد الملك هذه
الق�صيدة للداللة على م��ا بلغ �أه��ل المغرب من
�إح�سان في نظم ال�شعر ،فقال« :وامتدحه بق�صيدة
فريدة ر�أينا �إثباتها هنا تكمي ًال للإفادة ،وتنبيها
على م��ا لأه��ل المغرب ف��ي الف�ضل م��ن الح�سنى
(((5
والزيادة».
والق�صيدة  -كما و�صفها ابن عبد الملك  -من
�أجود ق�صائد الأدب العربي ،مطلعها:
ق�������رب�������وا وف�����������رط دن�������وه�������م ي���غ���ري���ن���ي
ون������������أوا وف��������رط ����ص���ب���اب���ت���ي ي���دع���ون���ي
ومنها هذه الأبيات البديعة في المقدمة الغزلية:

خ�صائ�ص
النقد
الأدبي
عند ابن
عبد الملك
المراك�شي

ف��ن�����ض��وا ���س��ج��وف ال��خ��ز ع��ن �أح��داج��ه��م
ف����ب����دت ل������ي الأق������م������ار ف������وق غ�����ص��ون
وف����ه����م����ت �����س����ر ال���ح�������س���ن وه�������و م��ك��ت��م
ف�����ي ل����ي����ل ����ش���ع���ر ف�������وق ����ص���ب���ح ج��ب��ي��ن
وره�������ن�������ت ل�����ب�����ي وال�������ح�������ي�������اة ب����وق����ف����ة
����ض���ن���وا ب���ه���ا م�����ن ب���ع���د ق���ب�������ض ره�����ون
وت�������س���ل���م���وا ره����ن����ي وم��������ا �إن ���س��ل��م��وا
(((5
ت���ي���ه���ا ف����ب�����ؤت ب�����ص��ف��ق��ة ال����م����غ����ب����ون

مقـــاالت

ه�ك��ذا ك��ان اب��ن عبد الملك ال�ن��اق��د والأدي ��ب
وال�شاعر والم�ؤرخ يترجم لل�شعراء والأدباء فيختار
�أج��ود الأ�شعار التي ي�ست�شهد بها على ملحوظاته
النقدية لإبراز مكانة الأدباء وال�شعراء ،والتعريف
ب��ال�ح��رك��ة الأدب��ي��ة وال�ف�ك��ري��ة ال �ت��ي ازده� ��رت في
ع�صرهم ؛ والأ�شعار التي اختارها تدل على ما كان
يتميز به من ذوق مرهف و�شعور رقيق و�إح�سا�س
فائق بالجمال وبقوة الكلمة في الت�أثير على المتلقي،
كما �أن تعليقه عليها يبرز ثقافته الأدبية واللغوية
والنحوية ،واطالعه الوا�سع على مذاهب ال�شعراء،
والأغرا�ض التي كانوا يجيدون القول فيها ،و لذلك
كانت الأبيات التي اختارها لكل �شاعر معبرة عن
قوة ال�شاعرية بالكلمة العذبة والإح�سا�س المرهف
وال�شعور الرقيق والذوق الرفيع؛ فلم يكن قوله عن
ال�شاعرة حمدة �إنها �أديبة و�شاعرة مجرد تعبير ال
يملك عليه �صدق الدليل والبرهان ب��أروع ال�شعر،
وك��ذل��ك و�صفه لق�صيدة ال �ف��ازازي ب�أنها ح��ازت
الف�ضل وزي��ادة مجرد تعبير ال ي�ستند على دليل
من �شعره و�أدبه ،وك�أنه بذلك كان يحاول �أن ير�سم
�صورة مكتملة عن ع�صر المترجم بهم ،فلم يكن
يكتفي بالتعريف بهم مثل ما فعل الكثير من العلماء

؛ وه��ذه ه��ي وظيفة ال �م ��ؤرخ والناقد والأدي���ب ،ال
ي�صدر حكما وال يبدي ر�أي ��ا وال يعلق تعليقا �إال
بعدما ي�ستوفي النظر في �إنتاج الأدي��ب وال�شاعر،
وبهذه الأحكام الأدبية والنقدية في اللغة والمعاني
والعرو�ض والقوافي وال�صور الفنية ،وما ت�ضمنت
تلك الأ� �ش �ع��ار م��ن م�شاعر فيا�ضة بالأحا�سي�س
ال�صادقة كان النقاد يقومون الأدب تقويما يقوم
على معايير ومقايي�س ترتبط ب�أ�صول الفن وقواعده،
فيكون الحكم على ال�شعراء والأدب��اء بمنهج يبرز
ب�شكل �أو�ضح �صورة النه�ضة الأدبية والفكرية في
ع�صر �أولئك ال�شعراء والأدباء ،كما �أن هذا المنهج
ير�سم لل�شعراء والأدب��اء النا�شئين الطريق الذي
ينبغي �أن ي�سلكوه لإنتاج �أدب رفيع وفكر �سام في
م�ستوى ما �أنتج ال�سلف �أو يفوقه ،وهذا المنهج يفتح
الباب �أم��ام الباحثين والدار�سين من �أج��ل در�س
تاريخ الأدب في كل ع�صر على �أ�س�س م�ضبوطة
و�سليمة.
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هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن �سعيد الأن�صاري
الأو�سي المراك�شي ،ولد �سنة 634ه��ج بمراك�ش وتوفي
�سنة 703هج بتلم�سان الجديدة ،وكان من �أعلم زمانه
ناقدا.
بالت�أريخ للأعالم ،فقي ًها محد ًثا لغو ًيا �شاع ًرا ً
ن�شرنا درا� �س��ة ع��ن منهجه ف��ي ال�ت��أري��خ ل�ل�أع�لام في
مجلة «�آف��اق الثقافة وال�ت��راث» بعنوان «منهج الت�أليف
في التراجم في كتاب «الذيل والتكملة لكتابي ال�صلة
والمو�صول» عدد  73مار�س 2011م
كتبنا درا�سة عن خ�صائ�ص �شعره بعنوان « الخ�صائ�ص
اللغوية والفنية في �شعر ابن عبد الملك المراك�شي»
انظر المقدمة 7/1
الذيل والتكملة  .442/2وكان الوالي �أبو علي الملياني قد
طلب من �شعرائه تذييل �شعر قيل في الطابع ،فقد حكى
�آفاق الثقافة والتراث

�أب��و يعقوب بن الجنان �أح��د �شعراء هذا الوالي حكاية
جرت في مجل�س عبد اهلل بن علي بن زنون �أيام ت�أمره
بمالقة ،وكان ابن الجنان ثالث كتاب ابن زنون مع �أبي
عبد اهلل الأ�ستجي و�أبي علي ابن �ست الدار ،وكان البن
زنون خاتم يطبع به كتبه ال يفارقه ،فا�ستعجل ذات يوم
كتابه بكتب ،فلما انتهوا من ذلك �أرادوا �إخباره بكتب
بطاقة نثرا ،فقال لهم الأ�ستجي� :إنه ليقبح بنا �أن نكون
�أدباء �شعراء مع �أن مخدومنا ي�ستح�سن ال�شعر ونخاطبه
في مثل هذا بالنثر ،ف�أجمعوا على مخاطبته في المو�ضوع
ب�أبيات من ال�شعر،فقال الأ�ستجي:
ن�����س��ج��ت ب������رود ال���ك���ت���ب وف�����ق م���رادك���م
ف������������أت�����������ت م�������ف�������وف�������ة ب�������خ�������ط ب�����������ارع
وقال ابن �ست الدار:
وج�����م�����ال�����ه�����ا ط���������رز ل�����ك�����ي ت������زه������ى ب���ه
وط�������رازه�������ا ي�����ا ذا ال����ع����ل����ى ب���ال���ط���اب���ع
وقال ابن الجنان:
ف����ال����خ����ت����م ل����ل����م����ك����ت����وب ت�����ك�����رم�����ة ل���ه
وك����������ذا روي�������ن�������اه ع������ن �أك������������رم ����ش���اف���ع
فلما �سمع �أب��و علي ه��ذه الحكاية ق��ال لمن ح�ضر في
مجل�سه م��ن ال���ش�ع��راء والأدب � ��اء :ليت �شعري ل��و كان
معهم راب��ع م��اذا ك��ان يقول ؟ وه��ل تمكن ال��زي��ادة على
هذه الأبيات؟ ،فقال الجميع �إن المعنى قد كمل ومنع
الزيادة ،فقال :من المحال �أن يكون معهم رابع وال يجري
مجراهم ،فخذوا في الزيادة عليها .ولذلك طلب من ابن
عبد الملك �أن ي�شارك مع ال�صحاب في هذه الزيادة.
انظر :الذيل والتكملة 444-443/2
 -5طبقات فحول ال�شعراء  .7/1وخلف الأحمر كان �أعلم
النا�س بال�شعر ،وكان ابن �سالم يوثقه ،قال فيه « اجتمع
�أ�صحابنا �أن��ه كان �أفر�س النا�س ببيت �شعر ،و�أ�صدقه
ل�سانا .كنا ال نبالي �إذا �أخذنا عنه خب ًرا �أو �أن�شدنا �شع ًرا
�أن ال ن�سمعه من �صاحبه .وتوفي �سنة 180هج طبقات
فحول ال�شعراء 23/1
 -6العمدة في محا�سن ال�شعر و�آدابه 240/1
	-7البن عبد الملك كتاب في درا�سة علم العرو�ض �سماه
«الجامع في العرو�ض» ،وهو مفقود ،وقد �أ�شار �إليه عندما
تعر�ض لم�س�ألة عرو�ضية ،فقال« :وقد �أ�شبعت القول في
هذا وبينت عمل العرب في مو�ضعه من كتابي :الجامع
في العرو�ض».
 -8طبقات فحول ال�شعراء 7/1
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 -9كان اللحن قد وجد طريقه حتى في �أل�سنة البلغاء ،ومنهم
الأم�ي��ر الحجاج بن يو�سف الثقفي ،وك��ان من �أف�صح
النا�س ،و�صاحب خطب بليغة ،ذكر ابن �سالم الجمحي
�أن يون�س بن حبيب ال�ضبي �أخبره ب�أن الحجاج قال البن
يعمر  -وكان �أعلم النا�س باللغة والنحو �« :-أت�سمعني
�ألحن؟ قال :الأمير �أف�صح النا�س  -قال يون�س :وكذلك
كان  -ولم يكن �صاحب �شعر .قال :ت�سمعني �ألحن .قال:
حرفا .ق��ال� :أي��ن ؟ ق��ال :في ال�ق��ر�آن .ق��ال :ذلك �أ�شنع
له ،فما هو ؟ قال :تقول« :قل �إن كان �آبا�ؤكم و�أبنا�ؤكم
و�إخوانكم و�أزواج �ك��م وع�شيرتكم و�أم��وال اقترفتموها
وتجارة تخ�شون ك�سادها وم�ساكن تر�ضونها �أحب �إليكم
من اهلل ور�سوله� ».سورة التوبة .24
كان يقر�أ –�أحب  -بالرفع ،لما طال عليه الكالم ن�سي ما
ابتد�أ به.
انظر :طبقات فحول ال�شعراء 13/1
 -10منهاج البلغاء 271
 -11الو�ساطة بين المتنبي وخ�صومه 15
 -12مقدمة اللغة ال�شاعرة
 -13الذيل والتكملة 267/1
 -14انظر :رفع الحجب الم�ستورة 527/2
 -15انظر :الخ�صائ�ص  266/1و 133/2
 -16هو مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن
الفرج �أبو الحكم بن المرحل المالقي النحوي الأديب،
كان �شاعرا رقيقا مطبوعا� ،سريع البديهة .ولي الق�ضاء
بجهات غرناطة ،وتوفي �سنة 699هج .انظر :بغية الوعاة:
271/2
 -17الت�ضمين هو تمام وزن البيت قبل تمام المعنى� ،أو افتقار
البيت �إلى غيره مما قبله �أو بعده .انظر :المنزع البديع
في تجني�س البديع .210 :والإي �ط��اء ،لغة ،الموافقة،
وا�صطالحا هو �إع��ادة ال�شاعر القافية بمعنى واح��د،
ال�سيما ما تقاربت فيه الأب �ي��ات .وه��و دليل على عدم
اقتدار ال�شاعر لكونه يعجز عن تنويع الألفاظ والمعاني،
قال الفراء� :إنما يوطئ ال�شاعر من عي .انظر :العمدة
321/1
 -18ذكر الأ�صمعي قول ال�شاعر:
وق�����������ب�����������ر ح�����������������رب ب���������م���������ك���������ان ق�����ف�����ر
ل������ي�������������س ق�������������رب ق�������ب�������ر ح�������������رب ق����ب����ر
ف�ه��ذا ال�شعر ال ي�ستطيع المن�شد �إن���ش��اده �إال ببع�ض
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مقـــاالت

اال�ستكراه لتنافر �ألفاظه.
وقال خلف:
وب�������ع���������������ض ق�������ري���������������ض ال����������ق����������وم �أوالد ع�����لَ�����ة
	�أي �إذا كانت �أل�ف��اظ البيت من ال�شعر ال يقع بع�ضها
مماثال لبع�ض كان بينها من التنافر ما بين �أوالد العالت.
انظر :البيان والتبيين66-56 /1 :
 -19الذيل والتكملة 498/2
 -20الذيل والتكملة 498/2
 -21منهاج البلغاء 151
 -22الذيل والتكملة 297/1
 -23طبقات فحول ال�شعراء 55/1
 -24الم�صدر نف�سه 63/1
 -25الم�صدر نف�سه  .442/2قال هذه الملحوظة حينما طلب
الوالي تذييل �أبيات في الطابع.انظر هام�ش 4
 -26الذيل والتكملة 442/2
 -27انظر هام�ش 4
 -28الذيل والتكملة 444/2
 -29هو محمد بن ح�سين بن عبد اهلل ابن حبو�س �أبو عبد
اهلل ،فا�سي ،توفي �سنة 570هج
 -30الذيل والتكملة 294 /1
�	-31إن �إتيان ال�شاعر بالأمثال ال�سائر دليل على الإح�سان
والعبقرية والذكاء ،وكان ال�شاعر �أبو تمام من ه�ؤالء
ال�شعراء ،ف�أ�صبحت �أمثاله في �شعره تتردد على الأل�سنة
مثل قوله:
ال ت�����ن�����ك�����روا �����ض����رب����ي ل������ه م������ن دون������ه
م���ث�ل�ا ������ش�����رودا ف����ي ال����ن����دى وال���ب���ا����س
ف���������اهلل ق�������د �������ض������رب الأق��������������ل ل�����ن�����وره
م����ث��ل�ا م������ن ال����م���������ش����ك����اة وال����ن����ب����را�����س
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اللغة ال�شاعرة.عبا�س محمود العقاد .نه�ضة م�صر
للطباعة والن�شر والتوزيع.
بغية ال��وع��اة ف��ي طبقات اللغويين وال�ن�ح��اة .جالل
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الدين عبد الرحمن ال�سيوطي .تحقيق محمد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ط 2دار الفكر1979.م.
بناء القافية وطرق ت�أ�صيلها :درا�سة نقدية .ل�صاحب
المقال،ط 1الرباط 2002م.
البيان والتبيين� .أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ.
تحقيق و�شرح عبد ال�سالم محمد ه��ارون .دار الجيل
بيروت  -لبنان.
الخ�صائ�ص�.أبو الفتح عثمان بن جني .تحقيق محمد
علي النجار .دار الهدى للطباعة والن�شر ط .2بيروت-
لبنان.
الذيل والتكملة لكتابي المو�صول وال�صلة .لأبي عبد
اهلل محمد بن محمد بن عبد الملك الأن�صاري الأو�سي
المراك�شي .تحقيق وتعليق الدكتور محمد بن �شريفة.
مطبوعات المملكة المغربية .
طبقات فحول ال�شعراء .محمد بن �سالم الجمحي� .شرح
محمود محمد �شاكر.مطبعة المدني  -القاهرة.
رفع الحجب الم�ستورة عن محا�سن المق�صورة .لأبي
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القا�سم ال�شريف ال�سبتي .تحقيق و�شرح �صاحب المقال.
مطبوعات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية المغربية -
الرباط ط1997 1م.
العمدة في محا�سن ال�شعر و�آدابه .لأبي علي الح�سن بن
ر�شيق القيرواني .تحقيق و�شرح الدكتور محمد قرقزان.
دار المعارف ط 1بيروت  -لبنان.
المنزع البديع في تجني�س �أ�ساليب البديع� .أبو محمد
ال�سجلما�سي.تحقيق و�شرح الدكتور عالل الغازي .ط.1
منهاج البلغاء و��س��راج الأدب ��اء .ح��ازم القرطاجني.
تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة .دار الغرب
الإ�سالمي ط1981 2م.
الوافي بالأدب العربي في المغرب الأق�صى .محمد بن
تاويت .دار الثقافة ط1982 1م الدار البي�ضاء.
الو�ساطة بين المتنبي وخ�صومه .للقا�ضي علي بن عبد
العزيز الجرجاني .تحقيق و�شرح :محمد �أب��و الف�ضل
�إبراهيم .وعلي محمد البجاوي .دار القلم .بيروت-
لبنان.

خ�صائ�ص
النقد
الأدبي
عند ابن
عبد الملك
المراك�شي

�شعرية االنزياح
(قراءة في المنجز النقدي العربي القديم)
الدكتور �أحمد بوزيان

تيارت  -جامعة عبد الرحمن بن خلدون
ق�سم اللغة والأدب العربي  -كلية الآداب واللغات -الجزائر

مقـــاالت

�إ َّن البحث في �إ�شكالية مفهوم االنزياح في المنجز النقدي العربي القديم ت�ضعنا في مواجهة
المفاهيم التي ت�أ�س�س وفقها الخطاب النقدي العربي القديم ،مما يدفع الباحث �إلى معرفة
الإطار النظري الذي �شكل مفهوم المجاز في مقاربة الإعجاز ،انطال ًقا من ت�صور البالغة وفن
القول؛ �إذ ال يمكن عزل هذا الت�صور نظر ًيا وتنظي ًرا عن م�ؤثرات ال�شعرية في ت�صورها العام،
لنظرية الأدب التي تمحورت ر� ًأ�سا حول البحث عن الخ�صو�صية ال�شعرية ،و�صياغة ال�شعر.
لقد كان هاج�س النقاد البحث عن معيار قار ثابت ،به تقا�س درجة الجمالية� -أو الأدبية� ،أو
الإعجاز ،يتجاوز معيار الذوق وردود الأفعال الآنية ،وبذلك ظهرت قواعد البالغة ،مفرقة بين
ا�ستخدامات اللغة بحثًا عن خ�صو�صية اال�ستعمال ،ف�أ�صلت البالغة مفهومين :الحقيقة من
حيث ا�ستخدام الألفاظ في توا�ضعها ،والمجاز من حيث هو انحراف عن هذا اال�ستعمال� ،إال
�أن هذه الثنائية (ثنائية الحقيقة والمجاز) و�ضعت النقد والنقاد ،في مواجهة �إ�شكالية دينية
عوي�صة؛ �إذ الحقيقة يقابلها الكذب بداللة المخالفة ،فا�ستحال المجاز �إلى داللة مذمومة
يحبب نفيها عن القر�آن الكريم ،وحا�شاه ذلك.
ل���م ي��ج��د ال��ن��ق��اد ال���ع���رب ال���ق���دام���ى من
الم�صطلحات لمقاربة الخيال �إ ّال م�صطلح
(الكذب) كونه يفارق الواقع؛ لذلك ا�صطلحوا
عليه ب��ه��ذه ال���دالل���ة ،وال��ك��ذب ه��ا ه��ن��ا لي�س
بمعناه الأخالقي ،و�إنما بمعناه الفني� ،أي عدم
مطابقة الكالم للواقع ،ومعنى ذلك �أن اللغة
تفارق الأ�شيـاء وتغايرها ،وال تتماهى معها،

�أي �أن االنزياح يقيم ه ّوة وفجوة ،وم�سافة توتر
بين الموجود في اللغة ،والموجود في عالم
الح�س ،وكل ذلك تتولد عنه م�سافة جمالية،
ال تقول الأ�شياء وال ت�سميها ،وف��ي الآن ذاته
تقولها وتقاربها ،فاالنزياح يجعل اللغة تقول
�أكثر مما تعودت �أن تقوله ،فهي تفعل ذلك
تو�ضيحا؛ لذلك
ت�صريحا ،و�إ�شارة ال
تلميحا ال
ً
ً
ً
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كان ال�شاعر كذّ ابا ،ولكنه كذب مباح وجائز،
بل واجب في الأدب ،وبدونه ي�ستحيل الكالم
الى تقرير ال جمال فيه.
�إن �إ�شكالية الم�صطلح كانت وم��ا زال��ت
هاج�س التنظير النقدي عند العرب؛ حيث تحول
م�صطلح الكذب من مفهوم فني وجمالي -من
حيث هو م��رادف للخيال� -إلى عامل حرمان
للنقد ،الذي �سعى �إلى البحث عن خ�صو�صية
اللغة وجماليتها التركيبية .لهذا كانت مقولة
�أجمل ال�شعر �أكذبه «مرادفة لمفهوم الخيال،
ولعل ا�ستعمال لفظة الكذب في هذه المقولة
ه��و ال�سبب ف��ي غمو�ضها ،وفهمها على غير
وجهها ال�صحيح؛ ذلك �أن هذه اللفظة لغويا
متعلقة باعتبارات دينية و�أخالقية ،مما جعل
ا�ستعمالها الجديد في معنى «التجاوز الداللي»
�صعب التمثيل»((( وبخا�صة �إذا تم ربط هذا
الفهم في مجال الدرا�سات القر�آنية؛ حيث
ي�ستحيل وج��وده -بهذا المعنى -في القر�آن
الكريم ،وحتى و�إن قارب م�صطلح الكذب معنى
المجاز� ،إ ّال �أنه يظل يحمل في ثناياه المعنى
الأخ�لاق��ي؛ حيث يظل محتفظً ا الم�صطلح
بحمولته الداللية التاريخية ،على �أن العملية
أ�سا�سا على مفهوم المعيار وما
كانت ترتكز � ً
يفارقه.
�إن ثنائية المعيار والإن��زي��اح ُتظهر تلك
المفارقة التي يفر�ضها ذلك الجدل بينهما؛
لأن المعيار «ال��ن��ظ��ام» �إن��م��ا و�ضع م��ن خالل
ا�ستقراء نظام التوا�صل اللغوي ،في حين �أن
ال�شعر هو خروج عن هذا المعيار ،و�إ ّال �سقط
في فخ الرتابة واالجترار والتكرار ،ومن ثمة
االب��ت��ذال ،على �أن��ه تحولت ال��ق��اع��دة -بفعل
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التقادم واال�ستعمال� -إل��ى قيا�س ومعيار به،
يحاكم كل �إب��داع؛ لذلك «ف�إن �أئمة النحويين
كانوا ي�ستدلون على ما يجوز في الكالم ،بما
ي�صح
يوجد في النظام واال�ستدالل ،لذلك ال
ّ
�إ ّال بعد معرفة الأحكام التي يخت�ص بها ال�شعر
وتمييزها ع��ن الأح��ك��ام ال��ت��ي يخت�ص فيها
النثر»((( ،وهي �ضرورات يجوز فيها «للناظم
دون ال��ن��اث��ر»(((؛ لأن ال�شاعر يمتح من معين
الخيال ،وال�شعر بهذا المعنى خا�صيته الكذب
بالمعنى الفني المتعارف عليه ،بل «كذب هو
�شاعرا ،وما
ال�شعر ،ولوال ذاك ما كان ال�شاعر
ً
�شعرا»(((.
كان ال�شعر ً
�سيظل ال�شاعر في مغالبة اللغة بحثًا عن
�شعرية
ينابيع التجديد بعقد عالقات لغوية لم تكن
االنزياح
معهودة ،وهو ما يتالءم وطبيعة المجاز من
(قراءة
جهة ،ووظيفته من جهة �أخ��رى ،على �أن ربط
في المنجز
المجاز بالكذب في النقد العربي القديم جنى النقدي
على النقد جناية كبيرة ،وه���ذه الإ�شكالية
العربي
اال�صطالحية ح ّفزت على قرن الكذب بالمجاز القديم)
بداللة الكلمة وما يناق�ضها ،فالمجاز تقابله
الحقيقة ،والحقيقة تقابل مفهوم الكذب ،في
حين ه��و  -فن ًيا -قرين المبالغة والتجاوز
وال��ع��دول ،ولهذا كانت المقولة «خير ال�شعر
�أك��ذب��ه»((( محاولة بديل ا�صطالحي يقارب
الظاهرة
لقد كان هذه المقاربة عامل حرمان للنقد
والنقاد في ت�أ�صيل داللة الم�صطلح في خ�ضم
البحث عن خ�صو�صية اللغة ال�شعرية ،لكن
هذا الربط انحاز بالداللة �إلى معنى الإق�صاء
�أخالق ًيا من جهة ،و�سوغ الرف�ض الى عدم �ضبط
تلك المعاني المتناق�ضة من منظور العقل من

جهة ثانية ،بو�صفه يرف�ض مبد�أ التناق�ض،
وذلك �أننا النحاكم الن�ص االدبي ال �أخالق ًيا وال
منطق ًيا؛ لأنه بنية لغوية مفارقة حيث «يتعاطف
م��ا ال يتعاطف م��ن ناحية ،و�صعوبة ال��دالل��ة
الناجمة عن تعدد من االنحرافات التركيبية
من ناحية �أخرى ،وحتى بع�ض ال�صور الجزئية
التي تتخلله ال تم�ضى وفقا للن�سق الم�ألوف»(((.

مقـــاالت

�ص بها ال�شاعر دون
هذه المكانة التي ُخ ّ
الناثر ،جعلت حتى كبار �أئمة اللغة-وهم ما هم
عليه من معرفة بدقائق اللغة و�شواردها-ويقفون
معترفين لل�شعراء بالإمارة على مملكة الكالم؛
الن القاعدة في معياريتها م�شاع ومتداولة يمكن
تداركها ،و�أم��ا الكالم من حيث هو خا�صية
فردية ،ف�إنه ال يكون فن ًيا �إ ّال �إذا توافرت فيه
يعد االنزياح ر�أ�سها ،وهو
جملة من ال�شروط ّ
ما دفع بالخليل بن �أحمد الفراهيدي -وهو َم ْن
هو� -إل��ى االعتراف ب��أن «ال�شعراء هم �أم��راء
الكالم ي�صرفونه �أن��ى �شا�ؤوا ،ويجوز لهم ما
ال يجوز لغيرهم في �إط�لاق المعنى وتقييده
ومن ت�صريف اللفظ وتعقيده ...فيحتج بهم
يحتج عليهم ،ي�ص ّورون الباطل في �صورة
وال
ّ
الحق ،والحق في �صورة الباطل»(((.
وعلى ذلك فلي�س ثمة عدول قار ،فما كان
ع���دو ًال ق��د يتحول بفعل التقادم �إل��ى حقيقة
من كثرة ال��ت��داول؛ ول��ذا تتحول العالقة من
�إ�شكال والتبا�س(((� .إلى عالقة طبيعية ،وتتحول
الده�شة �إلى اعتياد ،و�إنما العملية تنبني على
مفهوم التجاوز والتخطي لما ه��و كائن من
ال��ق��ول المتحقق� ،إل���ى ك�لام ل��م يتحقق بعد
«ومعنى هذا �إن ال�شعر نوع من الكالم يقوم
على مبد�أ التخطي الدائم للمتحقق المنجز

من العدوالت� .إن قدر ال�شاعر محكوم بالعمل
ثم فهو
على مالحظة ما لم ينجز بعد ،ومن َّ
ي�سهم في رفد النظام اللغوي بطاقات جديدة
في التعبير وطرقه والعدول عنها»((( في الوقت
نف�سه ،حتى ال تتحول تلك العدوالت �إلى قوالب
جامدة.
ول��ه��ذا ا�ستحق ال�شاعر تلك المكانة في
ال��ت��راث حين �صنّفه النقاد �أم��ي� ً�را للكالم،
منتجا له وال ين�ضب معينه في �إنتاجه،
بو�صفه ً
من خالل ربطه عالقات جديدة -ال تنتهي بين
�أجزاء الكالم ،وبما يمنحه الخيال من فاعلية
حيث يماهي ،وي ّوحد ،ويجمع بين عنا�صر لي�س
بينها رابط ،وهو ما لم ي�ستوعبه النقد العربي
القديم حين ربط الخيال وبالكذب ،من خالل
المقاي�سة الأخالقية� ،إ ّال �أن ثمة ما يبرر هذا
الربط ،على اعتبار �أنه لم يكن ثمة م�صطلح
ي��ع��ادل الخيال �أو ي��ق��ارب��ه؛ ول��ذا ك��ان الكذب
مرادفًا للخيال لأنه يقوم على �إع��ادة �صياغة
الأ�شياء ال كما هي عليه في الواقع ،و�إنما ي�ضفي
عليها ال�شاعر ما لم يكن موجو ًدا� ،أو ي�ستدرك
عليها ب�إ�ضافة �أ�شياء لي�س لها وجود في الواقع،
ولذلك تم ربط المجاز بالكذب ،على �أنه قيمة
تجاوز.
وع��ل��ى ذل��ك نظر النقد ال��ع��رب��ي لل�شاعر
نظرة خا�صة بو�صفه كائنًا يحرق نظام اللغة.
ويك�سر المعيار  -لكن النقد حول ذلك الإبداع
�إلى معيار ثابت ملزم  -من خالل نظام بنية
اللغة ،بما يمنحه االنحراف من �إقامة عالقات
جديدة ،فيكون ما ي�سمى التحول الداللي ،والذي
ٍ
�سمات
يفجر اللغة وبذلك يعطي ال�شاع ُر اللّغة
لها تكن من قبل ،وذل��ك ما جعل الخليل بن
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�أحمد ال�شعراء �أمراء الكالم( .((1وكان الخليل
على وعي كبير ب�إ�شكالية ثنائية اللغة والكالم،
�إذ �أعطى لل�شاعر �إم���ارة الكالم دون اللغة؛
لأن اتقان اللغة وحفظها ال يجعل من المرء
�شاعرا ،و�إنما ذلك يكون للنحاة واللغويين،
لأنهم يمتلكون اللغة ال ال��ك�لام ،في حين �أن
ال�شعراء يمتلكون الكالم ال اللغة.
لقد �أدرك النقاد القدامى الألمعيون �أن
ثمة نمطين من التعبير ،نمط عادي تقف فيه
اللغة عند ظواهر الألفاظ ،ونمط تتعدى فيه
الداللة الحرفية الظاهرية ،وهو ما ينم عن
وعيهم بالإ�شكالية؛ حيث كانوا ي�ؤمنون بوجود
م�ستويين من الكالم :م�ستوى معياري تتحقق
فيه التوا�صل به والإفهام ،وم�ستوى تنحرف فيه
اللغة عما تم التعرف عليه ،وغايتها الجمال،
وهو م�ستوى ال��ذي يتحقق فيه الكالم؛ لذلك
يرى �أبو حيان التوحيدي �أن حد الإفهام للعوام،
وحد الإفهام مع زيادة الإمتاع للخوا�ص� ،أي �أن
الم�ستوى العادي للعوام ،وم�ستوى االنحراف
للخوا�ص ،حيث ي��رى التوحيدي �أن «الإفهام
�إفهامان :رديء وجيد ،ف��الأول ل�سفلة النا�س؛
لأن ذلك جامع لل�صالح والنافع .ف�أما البالغة
ف�إنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزن والبناء
وال�سجع .ف�أما والتقفية والحلية الزائفة وتخير
اللفظ( )...وه��ذا الفن لخا�صة النا�س؛ لأن
الق�صد :الإطراب بعد الإفهام»(.((1
وعليه فالتوحيدي �أدرك بح�سه النقدي
�أن ثمة م�ستويين من الكالم :الأول  -غايته
 الإفهام فقط وهو للعوام ،و�أم��ا الثاني فهوبالإ�ضافة �إل��ى الإف��ه��ام يزيد فيه المتعة �أو
(الإطراب) وهو للخا�صة «وبذلك تنحاز غاية
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الإفهام �إلى الم�ستوى العادي من اللغة ،ليظل
(((1
الإط���راب غاية خال�صة للم�ستوى الفني»
بحيث يمكن �شرح ذلك بهذه الخطاطة:
الكالم العادي (المعياري) ← للعوام ← غايته
الإفهام (التوا�صل فقط).
الكالم الفني (ال�شعري) ← للخوا�ص← غايته
الإفهام+الإطراب (الإمتاع).
لذلك ف�إن تعامل ال�شاعر مع اللغة يختلف
عن طبيعة التعامل اللغوي �أو الراوي �أو النحوي
معها� ،إذ ال�شاعر يتعامل مع اللغة وفق منطق
إخراجا
الذات ،حيث «يخرج المعنى الموجود � ً
خا�صا ،وي�ضيف �إليه تف�صيالت لم تكن معلومة
ً
(((1
�شعرية
وا���ض��ح��ة م��ن ق���ب���ل» وب��ذل��ك ف����إن ال�شاعر
يعزف عن ظاهر في�ضيف للواقع من ذاته ،ك�أن االنزياح
ي�ستدرك عليه ،فيبدو المعنى غير ما هو عليه (قراءة
«ومعنى ذلك �أن هناك زيادات وغرابة طر�أت في المنجز
النقدي
عليه»( .((1وهي مناط المتعة الفنّية.
�إن هذه القدرة الأ�سطورية التي يتمتع بها
ال�شاعر جعلته قرين ال�ساحر والكاهن ،والنبي
في منظور التقليدي القديم ،وهو ما تفطن �إليه
ال�شاعر من القدرة
النقد القديم ،الذي منح
َ
ما لي�س لغيره؛ لأ ّن��ه ُيغ ِّي ُر مفاهيم الأ�شياء،
بخلُ الكريم و ُيكَرِّ ُم البخيل �أو ُي َقرِّ ُب البعيد
ف ُي ِّ
�أو ُي َب ِّع ُد القريب ،مثلما يرى عبد القاهر ،فهو
كال�ساحر يقلب حقائق الم�ستقرات المعهودة،
من الأع��راف والمفاهيم .لذلك كان ال�شاعر
يحظى -ب�سبب هذه القدرة -بما ال يحظى به
غيره وكانت وظيفته من الخطورة بمكان ،لأنه
يغير �سنن الأ�شياء ونظام عالقاتها ،وهو ما
جعل النقاد القدامى ي�سمون الكالم ال�شعري

العربي
القديم)

بـ«فتنة الكالم» ومن هنا تتر�سخ فكرة ارتباط
الكالم بال�سحر والغواية والفتنة ،فاعترفوا ب�أن
ال�شعر «يمتلك �سلطانًا �سلطان الفتنة والغواية
وال�سحر»(.((1

مقـــاالت

وه��ذا الإ�شكال المفاهيمي ما لم ي�ستطع
ال��ن��ق��اد ال��ق��دام��ى تف�سيره خ���ارج مدركاتهم
ال��م��ع��رف��ي��ة ،وف���ي غ��ي��اب م�صطلحات نقدية
ت�شخ�ص المفاهيم النقدية والجمالية ،فكان
التف�سير من �ضمن ما تعارفوا عليه بما توفره
الثقافة �آنذاك ،فرخ�صوا لل�شاعر الخروج عن
معايير القواعد ،و هي جوازات تمنحه خروقها
وانحرافات ،وهو اعتراف �ضمني �أن «الق�صيدة
لي�ست حاملة المعني بقدر ما هي دع��وة �إلى
التخطي والتجاوز ،وك�أن كلماتها تحري�ض على
ا�ستك�شاف ما وراءه��ا وه��ي  -فقط � -شاهد
ودليل على حتمية التجاوز»(.((1
�إن النقد القديم حينما ربط ال�شعر بالكذب
�إنما كان ي�سعى �إلى البحث عن م�صطلح بديل،
يعاين الظاهرة ال�شعرية بما فيها من خيال
و�إي��ح��اء؛ �إذ الخيال يجمع بين ما ال يجتمع،
وال�شاعر ال يقنع بحقائق الأ�شياء كما تعورف
عليها ،في مو�ضوعيتها وواقعيتها وعالقاتها
المنطقية وال�سببية ،و�إن��م��ا يعيد �صياغة
الموجودات وفق منطق �آخر ،يرف�ض التنا�سب
والمنطق والمماثلة .ول��ه��ذا ي�سمى المجاز
ك��ذ ًب��ا ،بو�صفه مفارقته للواقع؛ حيث تمكّن
هذه الخا�صية ال�شاعر من �أن ينتج «بالمجاز
�صو ًرا لأ�شياء تبدو �أنها في �آن نف�سها وغيرها.
فالمجاز يخرج ال�شيء من ذات��ه ويدخله في

غيره»( ((1وهو تفطن �إليه البحتري في قوله:
ك����ل����ف����ت����م����ـ����ون����ا ح��������ـ��������دود م���ن���ط���ق���ك���ـ���م
(((1

فـي ال�شعر يكفي ع��ن �صدقه ك��ذ ُب��ه

م�صطلحا نقد ًيا
�صح
ً
�إن لفظ «الكذب» و�إن ّ
في حقل الدرا�سات الأدب��ي��ة� ،إال �أن اعتماده
م�صطلحا نقد ًيا في حقل الدرا�سات القر�آنية
ً
يوحي �أن ثمة «ت�شكيكًا �ضمن ًيا في العقيدة
نف�سها؛ على �أ�سا�س �أن المتكلم ال يعدل عن
الحقيقة �إلى المجاز �إ ّال �إذا �ضاقت به الحقيقة.
فهل يمكن �أن يو�صف كالم اهلل تعالى -وهو
ال��ق��ادر على ك��ل ���ش��يء -تمثل ه��ذه ال�صفة؟
دفع هذا الت�سا�ؤل الماكر البع�ض �إل��ى رف�ض
تحرجا
فكرة المجاز في ال��ق��ر�آن من �أ�صلها
ً
من ما يمكن �أن يوقع فيه من لب�س قد ي�ؤدي
�إلى ال�شرك»( .((1فهذا الت�ص ّور بهذه الكيفية
�إنما هو مغالطة في الطرح ،بال�ضرورة تنتج
عنها مغالطة مثلها ،وحيث ت ��ؤدي المقدمات
الخاطئة الى نتائج خاطئة بال�ضرورة .فالمجاز
ال يكون نتيجة ل�ضيق العبارة ،و�إنما هو مظهر
من مظاهر الت�ساع اللغوي حيث «يتفق �أ�سالفنا
على �أن �أكثر اللغة مجاز»( ((2بو�صفه مكونًا لبنية
نظام اللغة وهو من �أهم مظاهرها وتجلياتها.
ثم �إن المجاز �أكثر وق ًعا من الحقيقة ،ولهذا
«يكاد يجمع البالغيون على �أن في المجاز
توكيدا للمعاني في نف�س المتلقي ،والت�أثير فيها
ً
و�أَ ْ�سرها �أو ادها�شها ما لي�س للحقيقة»(.((2
فال�شعر من حيث هو لغة انزياحية ال يثبت
على تعريف ،وينفلت من كل ح� ّ�د ،فطبيعته
يقر عبد القاهر
غير طبيعة المنطق ،وبذلك ّ
ب��أن��ه «ال تجري مقايي�س ال�شعر على ح��دود
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ال��م��ن��ط��ق»(� ،((2إذ �إن ه��ذه المقاي�سة خاطئة
تنبني على مفارقة ومغالطة؛ لأن المنطق
يحترم ال�سنن الموا�صفات والتراتبية ،بينما
ال�شاعر ال تتحقق �شعريته �إ ّال ب��خ��رق هذه
الأعراف والتقاليد والقوانين ،فطبيعة ال�شعر
تختلف عن طبيعة المنطق من حيث الت�صور،
والآلية والهدف ،واللغة وبالجملة يختلفان في
طبيعة نظامهما المعرفي؛ �إذ «ال�شعر يكفي فيه
التخيل والذهاب بالنف�س �إلى ما ترتاح �إليه من
التعليل»( ،((2وتعليل النف�س مفارق لتعليل العقل،
فما ترتاح له النف�س ال يقبله العقل .وعلى ذلك
فال�شعر بما هو انزياح «يفارق البرهان والجدل
والخطابة بما فيه م��ن التخيل والمحاكاة،
ويخت�ص بالمقدمات المموهة الكذب»(.((2

�سلبي في مفارقة �أ�شياء العالم و�أ�سراره»(.((2
�إن مفهوم الكذب �أو المجاز في اال�صطالح
القديم والوعي النقدي وقتذاك تراث ًيا ،هو ما
يتالءم ومفهوم الفجوة وم�سافة التو ّتر حداث ًيا
من خ�لال الهوة القائمة بين اللغة وال��واق��ع.
وبذلك ف�إن اللغة في ال�شعر ال تنقل الواقع كما
هو ،و�إنما ُتق�صي الموجود العيني المتحقق،
وتعيد �صياغته من جديد؛ لأن منطق «ال�شعر
يطغى عليه التخيل (الكذب)( )...وهذا يعني
�أن ال �شعر بدون تخييل؛ لأن التخييل هو القانون
ال��ذي يقي ال�شعر م��ن التال�شي ف��ي م��ا لي�س
منه»( ((2من الأجنا�س الأدبية الأخرى.
لقد كان ال�س�ؤال عن ال�صدق والكذب �س�ؤا ًال
فر�ضه المنحى الكالمي ،من خالل المناظرات
الكالمية بين الملل وال��ن��ح��ل ،القائمة على
المحاججة والمنطق( ،((2وت�سرب ذل��ك �إلى
النقد ،فاقترن بال�شعر� ،إ ّال �أن رب��ط ال�شعر
بالكذب ال ينتق�ص م��ن قيمة ال�شعر �إ ّال من
حيث �إنه يفارق الواقع ،فيقلب مفاهيم الأ�شياء
ا�ستخداما تنحرف
حيث «ت�ستخدم الألفاظ
ً
فيه عن اال�ستعمال الحرفي المبا�شر ،فت�صبح
م�شحونة ب��دالالت متعددة متنوعة ،من خالل
�إق��ام��ة ع�لاق��ات ج��دي��دة ب��ي��ن��ه��ا»( ((3بخالف
العبارة البرهانية المنطقية التي ت�صور ما
هو موجود بالفعل ،ال تتعداه �إلى ما يمكن �أن
يوجد ،ولهذا فهي تقف عند ح��دود المتعين
المح�سو�س ،فتتطابق اللغة وال��واق��ع ،وتنعدم
الفجوة �إلى درجة ال�صفر

ولهذا ف�إن الح�سا�سية ال�شعرية ال تتعاطى
مع حقائق الأ�شياء كما هي في واقعيتها ،و�إنما
تتجاوزها وتتخطاها ،لتقلب المفاهيم� ،أو ت�ص ّور
الواقع على غير ما هو عليه ،فت�ستدرك وت�ضيف
بخله ال�شعر،
وتك ّمل ،و ُتق ّبح و ُتج ّمل «فكم جواد ّ
�سخاه ،و�شجاع و�سمه بالجبن ،وجبان
وبخيل ّ
�ساوى به الليث»( .((2فها هنا اللغة ال تتماهى
مع الوجود ،بل تظل تلك الفجوة قائمة ،فت�سمي
الأ�شياء بغير �أ�سمائها� .إذ ال�شعر «من �ش�أنه �أن
ويكره
يحبب �إلى النف�س ما ق�صد تحبيبه �إليهّ ،
�إليها ما ق�صد تكريهه؛ لتعمل بذلك على طلبه
�أو الهرب منه بما يت�ضمن من ح�سن تخيل
ل��ه»( .((2وبذلك ف�إن طبيعة ال�شعر غير طبيعة
المنطق والحقيقة ،و�إذا كان مجال المنطق
مو�ضوعية الواقع والكالم ،ف�إن «مجال ال�شعر
�إن طريقة التركيب هي التي تمنح العمل
هو الكذب والالمعقول �أو هو مجال الح�سا�سية
والمتعة ال�شعرية ،بعبارة ثانية نق�ص �أو عن�صر �صفة االنزياح من عدمه ،ف�إذا ما كان التركيب
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�شعرية
االنزياح
(قراءة
في المنجز
النقدي
العربي
القديم)

مقـــاالت

توترا في العالقة
انزياح ًيا ف��إن ذلك يحدث ً
البنائية من خالل الفجوات والفراغات ،التي
ي�ستحيل ق��راءة الداللة الم�ضمرة فيها بدون
ملئها؛ ذل��ك �أن ال�شعرية ال يمكن �أن تكون
من االفترا�ضات الخارجية بقدر ما يفر�ضها
الن�ص ذات��ه ،على الرغم من �أن هذه الر�ؤية
لها وجاهتها ،والتي تمكّن المتلقي من �إمكانية
البحث عن المعنى الم�ضمر� ،إ ّال �أن خطورتها
تتجلى في الم�ساواة بين الن�صو�ص الجيدة
والن�صو�ص الرديئة؛ ذلك �أنه فيما �إذا اجتهدت
بع�ض القراءات البارعة -بما لها من �سلطة
معرفية -من منطق ملء الفراغات ،فت�سعى
خ�صو�صا �إذا ات�صل القارئ
�إلى الإ�سقاطات،
ً
مبدعا
«بن�ص رديء ليجعل منه بالقراءة � ً
أي�ضا ً
بحجة �إكمال الن�ص من قبل القارئ ،وفي هذا
�إ�ضاعة للتم ّيز الأ�سلوبي الذي ي�ضمن للن�ص
ديمومته؛ �إذ ب�إمكان ق��ارئ مثقف �أن يح ّول
الإ�شارات الفل�سفية ل�شاعر مغمور في الع�صر
�ساذجا مثق ًفا �إلى نظرية
ا�ستخداما
العبا�سي
ً
ً
فل�سفية عميقة يجد لها من الم�س ّوغات ما يبدو
مقنعا في قراءته لها في الن�ص»(.((3
ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج���اه���ة ه���ذا ال�����ر�أي،
والمبالغة في التخ ّوف من الإ�سقاطات� ،إ ّال �أنه
فيه من التجنّى ال�شيء الكثير؛ �إذ ال يمكن
لن�ص رديء �أن تحوله ال��ق��راءة الجيدة �إلى
ن�ص ذي جدارة فنية� ،إذ �سرعان ما تنك�شف
الإ�سقاطات وتظهر العورات ،ولهذا ف� ّإن نظام
ال��ع�لاق��ات ه��و ال��ذي يمنح �سمة ال��ج��دارة �أو
ي�سلبها ،بما يعطيها االنزياح من جدة .بحيث
تده�ش وت�صدم وت��ح� ّ�رك النفو�س «وللنفو�س
تحرك �شديد للمحكيات الم�ستغربة؛ لأن النف�س
ّ

�إذا خ ّيل لها في ال�شيء ما لم يكن معهو ًدا من
�أمر معجب في مثله وجدت من ا�ستغراب ما
خ ّيل لها مما لم تعهده من ال�شيء»( ،((3وذلك ال
يكون �إ ّال بوجود عالقة جديدة بين ال�شيء ،وما
يفارقه ويتجلى �أكثر في «الت�شبيه الذي يقال
فيه �أنه مخترع وهذا �أ�شد تحريكًا للنفو�س»(.((3
وعلى ذلك ف�إن ال�شاعر المبدع الفطن هو
الذي يدرك ب�أريحيته هذه العالقة -الغائبة-
بين الأ�شياء التي لي�ست بينها عالقة .فيكون
ل��ه ال�سبق الإب���داع���ي ،و�أم����ا �إذا ا ّت��ب��ع وقلد
���ص��ارت العملية فيها م��ن ال��رت��اب��ة ،م��ا يح ّول
تلك االنزياحات الإبداعية �إلى �صور مكرورة
مبتذلة(المجازات الميتة) التي فقدت ن�ضارتها
من كثرة ال��ت��داول واال�ستعمال ،حتى �صارت
(((3
كما ي�سميها الزمخ�شري الكالم العريان»
وت�سميها البالغة المعا�صرة (درج��ة ال�صفر
ل��ل��ب�لاغ��ة») ،وع��ن��دم��ا ي��خ��ل��و ال��خ��ط��اب «م��ن
جميع التلميحات ،حيث ت�سمى الأ�شياء ب�شكل
مبا�شر»( ((3فيكون الخطاب عار ًيا من الفن،
على «�أن درج��ة ال�صفر ه��ذه افترا�ضية في
اللغة ،ولي�س لها وجود فعلي في غالب الأحيان،
(((3
�أو لنقل �أنه ال وجود لدرجة ال�صفر المطلقة»
على اعتبار �أنه يتحول ما كان عدو ًال في يوم ما
�إلى درجة �صفر ،من خالل التكرار واالجترار.
فال�صورة تحافظ على بكارتها مادامت تلك
العالقات فيها ت�صدم المعتاد «ف��إذا تداولها
ال�شعراء و�شاعت بينهم و�صارت �إلى الرتابة
واالبتذال ،وبذلك تفقد �صفة العدول وت�صبح
كالكالم العادي وي�صبح ال�شعر مطالبا بالعدول
عنها من جديد»(.((3
تقدم ارتبط الكذب بمفهوم
وفي �ضوء ما ّ
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الخيال عند البالغيين .ولهذا �أعلنوا دون حرج
�أخالقي «�أن خير ال�شعر �أكذبه» مع علمهم �أن
الكذب مناف للأخالق ،ومرفو�ض دين ًيا ،وهو
نا�ضجا في �أذهانهم
ما يعني �أن الم�صطلح كان
ً
وان��ه م��رادف للخيال؛ لأنهم كانوا على وعي
كبير �أن «ال�شعر ال يكت�سب من حيث هو �شعر
ف�ض ً
ينحل
ونق�صا وانحطاطً ا
ال
ً
ً
وارتفاعا ب�أن ّ
الو�ضيع من الرفعة وهو منها عار� ،أو ي�صف
ال�شريف بنق�ص وهو عار»( .((3ولهذا ف�إن قرن
المجاز بالكذب هو قرن �سياقي ،ال يق�صد منه
محاكمة ال�شعر بالعقل� ،أو يق�صد بالكذب ما
يقابل ال�صدق بداللة المخالفة ،و�إنما لم يكن
ثمة م�صطلح يقارب الحالة التي تحدث الت�أثير
والن�شوة واالنفعال ،وهذا ال يكون �إ ّال بما ي�سمى
تجاوزا الكذب �أي الخيال.
�إن الكذب -ف��ي منطق ال�شعر -ال يهدف
�إل��ى �صحة االعتقاد �أو بطالنه ،مثلما هو في
المنطق �أو الكالم البرهاني كالفل�سفة .ولهذا
ف��إن �أف��ق المعرفة في الفل�سفة يكون «منغل ًقا
منته ًيا؛ لأنه يقين ،ويكون اعتقا ًدا ومذه ًبا� .أما
في �أفق المعرفة ال�شعرية� ،أي المجازية فيكون
منفتحا ،بال نهاية ،لأنه احتمال،
على العك�س
ً
ويكون بحثًا واكت�شافًا دائمين»( ((3بخالف ما
يقت�ضيها منطق البرهان.
�إن اخ��ت�لاف ن��ظ��ام ال��م��ع��رف��ة ب��ي��ن هذين
الت�صورين ،يترتب عنه اختالف في التفكير
والإح�سا�س والر�ؤية ومن ثم طريقة النظر �إلى
اللغة وطريقة ا�ستعمالها .ولهذا ال ي�صح منط ًقا
قراءة هذا بذاك ،و�إ ّال كانت القراءة تع�سفية
مجحفة؛ ولذا كان ال�صدق بمفهومه الأخالقي
قد «�ضيق ال��دائ��رة و�أن��ه يعي�ش خ��ارج ال�شعر
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غ��ال� ًب��ا»( ،((4وه��ذا ما دف��ع النقاد والبالغيين
�إل���ى االع���ت���راف ب����أن «ال��م��ج��از ف��ي كثير من
الكالم �أبلغ من الحقيقة و�أح�سن موق ًعا من
القلوب والأ�سماع»( .((4وهو ما دفع بعبد القاهر
�إل��ى الجزم ب�أنه «ق��د �أجمع الجميع على �أن
الكناية �أبلغ من الإف�صاح والتعري�ض و�أوقع في
الت�صريح ،و�إن لال�ستعارة مزية وف�ضالً ،و�أن
المجاز �أبدا �أبلغ من الحقيقة»(((4؛ لأن الحقيقة
ت�ص ّور ما هو كائن بالفعل ،فيتطابق الكالم
معها �أما المجاز ف ُي�ص ّور ما يجب �أن يكون عليه
ال�شيء ،بالإ�ضافات واال�ستدراكات ،مما يجعله
�أجمل مما هو عليه.
ول��ق��د �أ����ش���ار ال��ج��اح��ظ ق��ب� ً
لا �إل����ى حركة
االن��زي��اح الجمالية وم��ا تثيره من ده�شة في
ال��م��ت��ل��ق��ي ،م��ن خ�ل�ال ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي ت��ن��زاح
�صرح
بالمدلوالت عن دوالها الحقيقية؛ حيث ّ
ب�أن «ال�شيء من غير معدنه �أغرب ،وكلما كان
�أغ��رب ك��ان �أبعد في ال��وه��م ،كلما ك��ان �أبعد
ف��ي ال��وه��م ك��ان �أط���رف ،وكلما ك��ان �أط��رف،
كلما ك��ان �أعجب و�أب����دع» ((4(.فاالنزياح �إذن
يولد جز ًءا من عملية التوا�صل الجمالية التي
تع ّود على ذائقتها المتلقي العربي؛ لأن االنزياح
يكتنز طاقات �إبداعية متجددة ال تقولها اللغة
المعياريةّ ،على �أن االنزياح -بهذا الت�صور-
يكون «خرقًا للقواعد حينًا ولجو ًءا �إلى ما ندر
من ال�صيغ حينًا �آخ��ر»( .((4فاالنزياح �إذً ا من
حيث هو تركيب يقوم على �إع���ادة ال�صياغة
العالئقية بين عنا�صر اللغة ،بو�صفه يعيد
الحياة للغة الجامدة في القوامي�س من خالل
�إعادة التراتبية بين الدوال ومدلوالتها ،ما دام
كذلك فهو «وح��ده ي��ز ّود ال�شعرية بمو�ضوعها

�شعرية
االنزياح
(قراءة
في المنجز
النقدي
العربي
القديم)

الحقيقي»

(((4

مقـــاالت

�إن ال��م��ج��از يتنافى م��ع ال��ك��ذب بمفهومه
الأخ�ل�اق���ي ،و�إن��م��ا ي��ق��ارب��ه بمفهومه الفني؛
ح��ي��ث ت��ن��ع��ق��د ����ص�ل�ات ب��ي��ن �أ����ش���ي���اء -ت��ب��دو
ظاهر ًيا -لي�س بينها �صلة� ،أي � ّإن «المجاز قد
يقوم على التنافر ،وق��د تنعدم فيه الحدود
ع�سيرا على الفهم
والن�سب �إلى درجة تجعله
ً
المنطقي المحايد» ((4(.وبذلك يخالف بنية
التفكير البالغي العربي القائمة على الإي�ضاح
والمقاربة بين طرفي ال�صورة ,القائمة على
�أ�سا�س عقلي ومنطقي من خ�لال ا�ستح�ضار
مفهوم المنا�سبة بينهما .ومعنى ذل��ك «�إن
تحد
البحث ُوج��ه وجهة عقلية من �ش�أنها �أن ّ
من اندفاعات النظرية وتل ّونها .لذلك ان�شغل
الدار�سون العرب بم�س�ألتي الحقيقة والمجاز
�أي �صدق الت�شبيه وكذبه»(.((4
و ظلت الإ�شكالية حا�ضرة في متن الدر�س
النقدي والبالغي العربي؛ بل امتد حتى �إلى
الدرا�سات الحداثية ،والتي لم تحل الإ�شكال،
بل �أع��ادت الطرح القديم في قوالب جديدة
فهي ال تزيد ف��ي محملها ع��ن كونها تهذي ًبا
لهذا
الحد ،فالمجاز فيه انحراف  Ecartعن
ّ
ال��م��ع��ي��ار(� ،((4أي ال يمكن معرفة المجاز �إ ّال
م��ن خ�لال مقاي�سته على المعيار م��ن حيث
�أن المعيار قوالب جاهزة؛ ولذا خ�ضع تقويم
المجاز للمعيار� ،أي قي�س المتحول بالثابت.
ل��ق��د ت��ع��ددت ه���ذه الم�صطلحات بتعدد
الترجمات والقراءات ،واختالف وجهات النظر،
واختالف الم�شارب والتوجهات والقناعات ،و�إن
كانت تتقارب في المدلول من خالل الك�شف

عما في اللغة ال�شعرية من خ�صو�صية ،فهو عند
«بول فاليري»  P.Valeryتجاوز ،وعند «�شارل
بالي»  Ballyخط�أ وعند «ليو�سبت�سر» انحراف
وعند «ثيري» ك�سر ،وعند «جان كوهين» �إ�شهار
وعند «روالن بارت» ف�ضيحة ،وعند «تودروف»
(((4
�شذوذ �أما عند «�أرج��وان» يرادف الجنون،
تم
فالتالعب باللغة يعطي م�سوغً ا ومبر ًرا حين ّ
قرن ال�شاعر بالمجنون كما يورد كذلك بمعنى
«المخالفة والتنافر وال�شذوذ عن القاعدة»(.((5
كما �أ ّل��ح بع�ض الدار�سين في �إ�صرار على
قديما(،((5
كلمة العدول بو�صفها معاد ًال بالغ ًيا ً
وه��و واح��د من �أكثر اال�ستعماالت ت��داوال في
نظرا ل��وروده
الدرا�سات النقدية المعا�صرة؛ ً
في م�ؤلفات التراث ،كونه يكاد يحوز �إجماع
النقاد من جهة �أو كونه �أكثر تلبية لحاجاتها
اال�صطالحية من جهة ثانية ،ثم كونه �أكثر
مقاربة لم�صطلح ال�شعرية بمعناها المعا�صر.
لقد تناول النقد القديم ظاهرة االنزياح
ب�شيء من القلق واال�ضطراب تارة ،والتحذير
والريبة تارة
والتخوف ت��ارة �أخ���رى ،وال�شك ّ
ث��ال��ث��ة ،ف��ي ثنايا البحث ع��ن اللغة الأدب��ي��ة،
وك��ان ه��ذا البحث م�سوقًا من خ�لال مفارقة
اللغة الأدبية للغة المعيارية ،باعتبار �أن اللغة
المعيارية هي الأ�صل ،والك�شف عنها يكون من
خالل البحث عن القوانين التي تحتكم �إليها
هذه اللغة ،ف�إن ثمة مفارقة بين اللغتين� ،إ ّال
اللغة ال�شعرية وليدة اللغة المعيارية ،ومفارقة
لها في الآن ذاته .وبذلك تكون اللغة ال�شعرية
«نتاجا طبيع ًيا لعملية التحول من البنية المثالية
ً
�إلى البنية الواقعية التي يحدثها الت�أليف»(.((5
وكان لذلك التخوف ما يبرره اذا ما انتقل هذا
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الت�صور ال��ى مجال العقيدة ،مما ح��دا بابن
تيمية ومن ذهب مذهبه من تالميذه و�أن�صاره
الى انكار المجاز(.((5
وف���ي ���ض��وء ه���ذا ال��وع��ي ظ��ل��ت �إ���ش��ك��ال��ي��ة
االن��زي��اح مرتبطة بالمعيار بو�صفه الأ���ص��ل،
مع �أن االحتكام �إليه فيه �شيء من مجانبة
لطبيعة اللغة ال�شعرية؛ لأن المجاز مغايرة
الو�ضع لال�ستعمال ،وهذا الفهم ينم عن ت�صور
ميتافيزيقي للغة .ولذلك فهو «ت�صور و�ضع
اللغة خارج الزمن .ثم يطر�أ عليه اال�ستعمال
في�صير حقيقة �أو مجازًا»( ((5بو�صفهما طرفي
نقي�ض ،ويفتر�ض وج��ود ا�ستعمال محايد ،ال
بعيدا عن
أبدا ً
يكون �إ ّال في الميتافيزيقا ،يظل � ً
ا�ستعمال ولم تتحقق بعد ،في حين �أن انزياح
هو المنجز الحقيقي لفعل اللغة .ولهذا ال يكون
االنزياح �إ ّال من خالل اال�ستعمال ذاته.
وبهذا ال ّت�ص ّور ظلت ال�شعرية تبحث لها عن
مواقع داخل نظرية الأدب ،لتتموقع با�ستقاللية
قائمة بذاتها ،تتر�صد مواطن الخ�صو�صية
الأدبية� ،أي ما يجعل الأدب �أد ًبا عبر مختلف
ال��ت��ن��ظ��ي��رات ال��ت��ي ت��ع��زل ك���ل م���ا ه���و خ���ارج
الن�ص،وتتر�صد حيثياتها ومالب�ساتها من
المنجز الن�صي .وهو ما اختزل ذلك في جعل
اللغة الأدبية هي المنطلق والمحطة بو�صفها
لغة داخ���ل ال��ل��غ��ة ،وذل���ك م��ا جعل الباحثين
ينق�سمون �إلى ق�سمين:
 -1ق�سم يرى �أن هذه اللغة خروج عن المعيار ،وعن
القواعد المعهودة والقوالب النمطية المعروفة.
 -2ق�سم يرى �أن طاقة هذه اللغة لي�ست �إ ّال
ا�ستغالال لطاقة النحو وقواعد اللغة المعيارية
�آفاق الثقافة والتراث 113

و�إمكانيتها(.((5
وه���ذا م��ا ج����ّ�س��د ال�����ص��راع ب��ي��ن ال�شعراء
ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون ف��ي االن���ح���راف ع��م��ا يجدد
لغتهم ال�شعرية ،وبين النحاة واللغويين الذين
يكر�سون البحث عن القاعدة والمثال ،مما ولّد
خطين متوازيين هما :المعيار واالنزياح .على
�أن ال�صراع كان ينطلق من خلفية مرجعية،
وتمثل هذا ال�صراع بين:
 -1م�ستوى الكالم ال��ع��ادي :بما هو توا�صل
يخ�ضع للقواعد والمعيار والأع����راف ،غايته
التبليغ والتوا�صل؛ حيث يتطابق فيه الكالم
والواقع ،وتغيب الهوة فيه بين اللغة والأ�شياء،
تحافظ فيه الألفاظ على داللتها التوا�ضعية
القامو�سية.
 -2م�����س��ت��وى ال����ك��ل�ام ال���ف���ن���ي :ي��خ��رج عن
القواعد المعيارية ،تحدث فيه فجوة بين اللغة
والأ�شياء ،فيكون عدم التجان�س بين الكالم
والواقع ،فتنحرف فيه عن توا�ضعها ،وتخرق
نظام المعيار.
لقد ك��ان ت�صادم الم�ستويين ينطلق من
ت�صادم ت�صورين مختلفين لبنية اللغة .ولذلك
محتدما بين النحاة بما يمثلونه
كان ال�صراع
ً
من الم�ستوى الأول ،وال�شعراء بما يمثلونه من
الم�ستوى الثاني .فكانت مقاي�سة النحويين
لل�شعر على ق��واع��د المعيار وال��ق��اع��دة ،وهي
مقاي�سة مع الفارق ،لم يتفطن �إليها النحويون.
ولهذا كان احتكام ال�شعراء في تقويم ال�شعرية
�إلى ال�شعراء دون النحاة ،وهو ما عك�س تهكم
ال�شعراء على النحويين وازدراءهم.
وهو ما �أف�ضى بعبد القاهر �إلى ا�ستخال�ص

�شعرية
االنزياح
(قراءة
في المنجز
النقدي
العربي
القديم)

�ضربين من الكالم(� ((5أو م�ستويين من طريقة
التركيب:
( -)1م�ستوى توا�صلي :الغر�ض منه �إحداث
الوظيفة التوا�صلية الإبالغية ،فيكون المعنى
جليا في ظاهر داللة الألفاظ.
( -)2م�ستوى انزياحي :تخرج لألفاظ فيه
عن المعنى الأول �إلى المعنى الثاني� ،أي «�أن
تقول المعنى ومعنى المعنى ،وتعني بالمعنى
المفهوم من ظاهر اللفظ وال��ذي ت�صل �إليه
بغير وا�سطة .وبمعنى المعنى �أن تعقل من
اللفظ معنى ثم يف�ض بك ذل��ك المعنى �إلى
معنى �آخر»(.((5

مقـــاالت

أ�سي�سا على هذين الم�ستويين من التعبير
وت� ً
تم الولوج من مفهوم المعنى باعتبار � ّأن الداللة
تطفو على ال�سطح والق�شرة �إلى معنى المعنى؛
حيث الدالالت غائرة تحت الق�شرة الظاهرية،
م��ن البنية ال�سطحية �إل���ى البنية العميقة.
وبذلك يكون عبد القاهر ق ّو�ض  -دون ت�صريح
�سائدا من الف�صل بين اللفظ
 �أركان ما كان ًهادما ما �ساد من القواعد الرا�سخة
والمعنىً ،
التي كر�سها النقاد القدامى فيما ي�سمى بعمود
ل�شعر «م��ؤك� ً�دا على وح��دة ع�ضوية بين معنى
العبارة وبنيتها النحوية»(.((5
ولطالما ك��ان ه��ذا الإح�سا�س م��وج��و ًدا في
ال���ذوق العربي م��ن حيث تفريق النقاد بين
نمطين من الكالم :كالم ع��ادي وك�لام بليغ.
م��ع م��ا يميز ك��ل منهما ع��ن الآخ����ر ،وه��و ما
ا�صطالحا بال�شعرية� ،أي
ي�سمى -فيما بعد-
ً
الخ�صائ�ص التي تجعل من القول يت�سم بالفنية
والجمالية ،ولكن النقاد القدامى كانت تعوزهم

الم�صطلحات للداللة عليها .فقد كانوا يدركون
ال�شعرية م�ضمونًا وخ�صائ�ص ،ويجهلونها
م�صطلحا ،ولكن العبرة ب��الإدراك ،ومع ذلك
ً
(٭)
فقد �سموها بم�سميات كثيرة
وكثيرا ما كانوا
ً
على وع��ي بهذه الإ�شكالية ،وتجلى ذل��ك في
معر�ض حديثهم عن الفرق بين ال�شعر والنظم،
فقد �أن�شد ال��راع��ي النميري عبد الملك بن
مروان هذين البيتين فقال:
�أخ����ل����ي����ف����ـ����ة ال����رح����م����ـ����ن �إن������ـ������ا م��ع�����ش��ـ��ر
ح����ن����ف����ـ����اء ن�������س���ج���ـ���د ب����ك����ـ����رة و�أ�����ص����ي��ل�ا
ع������ـ������رب ن������ـ������رى هلل ف�����ـ�����ي �أم�����ـ�����وال�����ن�����ا
(((5

ح����ـ����ق ال�����زك�����ـ�����اة م����ن����ـ����زال ت����ن����ـ����زي��ل�ا

ولكن عبد الملك بح�سه الفني النقدي لم
يجد في هذين البيتين من ال�شعرية �شي ًئا؛
لأنهما يمثالن درجة ال�صفر في الكتابة فكان
حكمه «لي�س ه��ذا ���ش��ع� ً�را ه��ذا ���ش��رح �إ���س�لام
وقراءة �آية»(.((6
المن�ص ّب على الن�ص ينم عن
فهذا النقد
َ
وعي بالح�سا�سية ال�شعرية ،و�إن عبد الملك كان
على دراية بالم�ستوى الفني ،من حيث تفريقه
بين ال�شعر وما عداه من الكالم العادي ،على
الرغم مما في هذين البيتين من وزن وقافية،
ولكن كانا على درجة عالية من النثرية ،فلم
ي�شفع لهما ال ال��وزن وال القافية في اكت�ساب
�سمة ال�شعرية.
لقد كان هاج�س النقاد في مقاربة ال�شعر
والبحث عن خ�صو�صية ما يميز ال�شعر عن
غيره ،من المعيار وما يفارقه .ولهذا راحوا
يبحثون عن م�صطلحات لتكون معيار تفرقة
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بينه وبين غيره من �أجنا�س الأدب الأخ��رى،
لكن طبيعة اللغة ال�شعرية كانت من التعقيد
والتركيب ما يفوق �إدراك النقاد القدامى،
الذين كانوا ينفعلون لل�شعر فطرة وذوقًا على
الرغم من وعيهم بجوهر الفرق ،وبذلك جعلوا
ال�شعر �أرقى فنون القول ،فجعلوه مقيا�س �إدراك
�إعجاز القر�آن الكريم.

وتكت�سي �سمة التحول الداللي ،ال تقف عند حد
معين ،و�إنما تختلف من �شاعر �إلى �آخر ،قدرة
وتفاعالً ،تمث ً
ال وا�ستيعا ًبا ،ذلك «ب��أن ال�شعر
هو مملكة الإب��داع الذاتي ،وهو �أر�ض االنعتاق
من �أغ�لال القواعد والتي ت�صل �إليها الذات
ال�شاعرة عن طريق تفجيرها ب�صنف اللغة
وتمردها �ضد القوالب المعهودة»(.((6

لقد حظى ال�شعر بمكانة من خالل ارتباطه
بمعنى ميتافيزيقي كعالم ال�شياطين والجن،
فتم ق��رن��ه ب�أ�ساطير ت�ضفى عليه ه��ال��ة من
القدا�سة .ول��ه��ذا ت��م ربطه بالن ّبوة ،ولذلك
�أجاز النقاد لل�شاعر ما لم يجيزوه للناثر ،تلك
ال��ج��وازات التي ت�سمى ���ض��رورات �أو �ضرائر،
�إنما هي خروقات للمعيار ،وتمرد عليه .وتلك
ال�ضرورات �سواء �أكان ال�شاعر م�ضطرا �إليها
�أم غير م�ضطر ،فهي واقعة في دائرة الممكن
حيث ال يعاب ال�شاعر على ارتكابها ،وهي في
عرف النقاد «ما وقع في ال�شعر مما لم يقع
في النثر� ،سواء �أكان ال�شاعر عنه مندوحة �أم
ال»(.((6

فاللغة في القامو�س ال تعني �شي ًئا ،و�إنما
اللغة داخ��ل ال�شعر هي التي تحول اللغة �إلى
كالم .وهنا تكمن خ�صو�صية ال�شاعر وتفرده
وتميزه ،ومن ذلك ما روى عن البحتري «�إن
عبد اهلل بن عبد اهلل بن ظاهر �س�أله عن م�سلم
و�أبي نوا�س �أيهما �أ�شعر؟ فقال� :أبو نوا�س ،فقال
�إن �أبا العبا�س ثعل ًبا ال يوافقك على هذا ،فقال:
لي�س هذا �ش�أن ثعلب وذويه»(.((6

�إن ال�شاعر في تعامله مع اللغة ال�شعرية ،لي�س
بو�صفها قوالب جاهزة ،محنطة جامدة ،قارة
في متن القوامي�س� ،أو بو�صفها �شواهد ،و�إنما
خا�صا غير م�سبوق ،يعيد
بو�صفها ا�ستعما ًال
ً
�شحنها من جديد ،ب�إعادة العالقة التراتبية
بين ال���دوال وم��دل��والت��ه��ا ،بحيث يقيم فجوة
بينها وبين معانيها العرفية؛ ليعيد �شحنهـا
بما يمنحها ط��اق��ة �شعرية بفعل االن��زي��اح،
فتكت�سب �إي��ح��اءات جديدة ترتبط بمدلوالت
�أخرى لم ي�ضعها التوا�ضع في ح�سابه .فتكون
ذات موا�صفات تن�أى عن المعيارية والثبات،
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�إن تعامل ال�شاعر م��ع اللغة يختلف عن
طبيعة تعامل اللغوي �أو الراوي �أو النحوي؛ �إذ
ال�شاعر يتعامل مع اللغة وفق منطق ال��ذات،
خا�صا،
حيث «يخرج المعنى الموجود � ً
إخرجا ً
وي�ضيف �إليه تف�صيالت لم تكن معلومة وا�ضحة
من قبل»( .((6وبذلك فان ال�شاعر يعزف عن
ظاهر في�ضيف للواقع من ذاته ،ك�أن ي�ستدرك
عليه ،فيبدو المعنى غير ما هو عليه» ومعنى
ذلك �أن هناك زيادات وغرابة طر�أت عليه»(.((6
�إن االن��زي��اح ع��ن المعيار ي�شو�ش العملية
التوا�صلية وال يجعلها غاية في ذاتها ،بل ال
يجعلها �إال غاية تابعة للغاية الجمالية ،وهو
ما يترتب عنه غمو�ض ،بفعل التحول الداللي
الذي يترتب عنه خلخة ثبات المعاني في ذهن
المتلقي ،فيتولد عنه غياب �شفرة الخطاب،

�شعرية
االنزياح
(قراءة
في المنجز
النقدي
العربي
القديم)

تنافرا في �أف��ق االنتظار ،وبذلك
مما يحدث
ً
يكون الغمو�ض في طبيعة بناء اللغة ،ال في اللغة
ذاتها .وبذلك تكون الإ�شارة ولإيحاء ،والتلميح
دون الت�صريح ،وهو ما دفع �أبا حيان التوحيدي
�إل��ى جعل الغمو�ض لخا�صة النا�س والو�ضوح
للعامة والدهماء؛ ذلك �إن ال�شاعر ال يتعامل
مع الواقع �أو مع المعطى الح�سي ،بل يتجاوزه؛
حيث ي�ضيف �إليه من ذات��ه ،وي�ستدرك عليه،
ويلحق م��ا لي�س م��وج��و ًدا �إل��ى ال��م��وج��ود ،وقد
تفطن ال�شريف المرت�ضى �إل��ى تلك الحقيقة
وذهب �إلى « �أن ال�شاعر ال يجب �أن ي�ؤخذ عليه
في كالمه التحقيق والتحديد ،ف�إن دلك متى
�أعتبر في �شعر بطل جمعه»( ،((6وا�ستحالت
وظيفته �إلى كالم تقريري يطابق الواقع ،ويعيد
ن�سخه باللغة.

مقـــاالت

�إن��ه��ا محاولة لمحا�صرة عملية االن��زي��اح
من خالل ما يفارقه من اال�ستعمال العادي.
وبذلك ف�إن ال�شعرية �أ�ضحت تبحث عما يجعل
الأدب �أد ًبا� ،أو ما يحقق �أدبيته( ((6وهي محاولة
اكت�شاف تلك القوانين التي تعمل في �صمت،
مند�سة في الخطاب
م�سكوت عنها ،بو�صفها
ّ
نف�سه� ،أي البحث عنها ف��ي العمل المنجز
بالفعل.
فالغاية �-إذً ا -من درا�سة ال�شعر لم تكن
لذاته ،و�إنما كانت لغاية �أخ��رى ،هي درا�سة
اللغة من �أجل هدف �آخ��ر ،يتمثل في الحاجة
�إل��ي��ه��ا ل��ف��ه��م ال���دي���ن ،م��ن ح��ي��ث ه��ي �شاهد
على التف�سير والت�أويل .وقد تفطن الجاحظ
بح�سا�سيته المفارقة حين راح ي�س�أل عن ال�شعر
عند غير �أهله ،يقول« :طلبت علم ال�شعر عند

الأ�صمعي فوجدته ال يح�سن �إال غريبه ،فرجعت
�إل���ى الأخ��ف�����ش فوجدته ال يتقن �إال �إع��راب��ه،
فعطفت على �أب��ي عبيدة فوجدته ال ينقل �إال
ما ات�صل بالأخبار وتعلق بالأيام والأن�ساب،
فلم �أظفر بما �أردت �إال عند �أرب��اب ال ُك ّتاب
كالح�سن بن وهب ومحمد بن عبد الملك»(.((6
لقد تفطّ ن الجاحظ �إلى الفارق في طبيعة
ال��ر�ؤي��ا �إل��ى اللغة وال�شعر ،وان��ج� ّ�ر ع��ن ذلك
االختالف في المفهوم والوظيفة المنوطة بكلّ
من ه��ؤالء الذين يتعاملون مع ال�شعر بح�سب
اختالف زوايا النظر؛ ذلك �أن طبيعة اللغة في
ال�شعر ال تتماهى مع �أ�شياء الواقع ،و�إنما تكون
فجوة بينها وبينه ،بحيث ال تحفل بالتفا�صيل،
و�إنما تعيد �صياغة الواقع وفق منطق الذات،
وبذلك ف�إن ال�شاعر ي�سعى �إلى �إعطاء الواقع»
قيمة تكت�سب �صيغة تداولية ،رمزية وداللية
فال يعود ال�شعر بهذا المعنى احتواء للعالم
ال��م��ع��ا���ش ،و�إن��م��ا �صياغة م��غ��اي��رة ،وج��دي��دة
ل��ه ،انطالقًا من الموقف ال��ر�ؤي��وى والح�سي
والنف�سي»( ((6و�إ ّال تال�شت فيه �سمه ال�شعرية؛
لأن ال�شعراء �إنما بنوا ،كما يقول المرت�ضى،
�شعرهم» على التجوز والتو�سيع والإ�شارة الخفية
والإيماء على المعاني تارة من ُبعد و�أخرى من
قُرب؛ لأنهم لم يخاطبوا ب�شعرهم الفال�سفة
و�أ�صحاب المنطق ،و�إنما خاطبوا من يعرف
�أو�ضاعهم»( ،((7من �أ�صحاب الذوق والخيال؛
لذلك ا�شترطوا متلق ًيا نخبو ًيا يمتلك الكفاءة
الجمالية والوجدانية.
فقوة الخيال بما لها من فاعلية تجاوزية،
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تمنح ما ي�سمى بعملية التبادل الداللي التي
تتولد عن االنحراف ،وهو الذي يك�سب ال�شعر
�سمة الجدارة الفنية (ال�شعرية) و�إ ّال ا�ستحال
الفن �إلى مجرد كالم تقريري ،ف�سمة االنزياح
تخلق عالقات جديدة لم تكن معروفة فتتوالد
ال�صور ،وتتنا�سل الدالالت؛ ذلك �أن «االنحراف
الذي يحققه الخيال �أمر مق�صود لذاته ،ويكاد
ال�شعر بدونه ي�شبه الإدراك الم�ألوف �أو الت�صور
العلمي»(.((7

واالنفالت من القاعدة والمعيار؛ ذلك �أنه كلما
دق��ت الإن��زي��اح��ات وخفي م�سلكها ا�ستحقت
الف�ضل كما يراها عبد القاهر الجرجاني(،((7
وهي نظرة مفارقة ت� ّؤ�صل لمعنى الإب��داع من
خ�لال �إقامة ج��دل عالئقي بين المختلفات،
وعقد ق��ران بين المتناق�ضات ،وهو ما �سعت
�إلى اكت�شافه الدرا�سات الأ�سلوبية والجمالية
الحديثة.

�إن االنزياح يتيح للغة �أن تمار�س الت�شوي�ش
ال���دالل���ي وخ���رق ال��م ��أل��وف بعقد ت ��آل��ف بين
متنافرات ال�صورة «وال يكون لل�صورة قوة تهز
وتحرك �إ ّال �إذا كان الت�شبيه مقر ًرا بين �شيئين
ّ
مختلفين في الجن�س .فكلما كان التباعد بين
ال�شيئين �أ���ش��د ،ك��ان��ت ال�����ص��ورة �إل���ى النف�س
�أعجب ،وكانت النفو�س لها �أطرب ،والقاعدة
في ذلك �إيجاد االئتالف في الأ�شياء المختلفة،
وه��ي بتحديد �أدق ���ش��دة �إئ��ت�لاف م��ن �شدة
اختالف»(.((7

الإحاالت والهوام�ش:

وه��ك��ذا تعامل النقد ال��ق��دي��م م��ع ظاهرة
االن��زي��اح بو�صفه �إم��ك��ان ال ين�ضب من جهة،
وبو�صفها طاقة اللغة ال�شعرية من جهة ثانية،
وعلى �أنها عامل جمالي في الن�ص من جهة
ثالثة .وك��ل ذل��ك تمظهر م��ن خ�لال مباحث
الإعجاز والمجاز وال�شعرية ،بو�صفها مجاالت
تبحث في اللغة من خالل المعيار وما يفارقها،
مظهرا الت�ساع اللغة العربية،
فكان المجاز
ً
مظهرا للفرادة والتمايز
ومتنف�سا لل�شاعر،
ً
ً
والإب�����داع ،يحقق ب��ه ال�شاعر وج���وده الفني
وال�شرط الجمالي ،ويحقق كذلك �إمكان الإبداع
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الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق��اوي��ل في
وجوه الت�أويل -دار المعرفة -بيروت لبنان -د.ط-
د.ت -ج� -3:ص.553 -552 :
� 3535صالح ف�ضل ،بالغة الخطاب وعلم الن�ص -ال�شركــة
الم�صرية العامـة للن�شر -لونجمان -القاهرة-
م�صر -ط1996 -1م� ،.ص.84 :
 3636المرجع نف�سه�-ص.84:
 3737محمد لطفي اليو�سفي :ال�شعر وال�شعرية� -ص.94 :
 3838عبد القاهر الجرجاني� :أ�سرار البالغة �-ص.236 :
�	3939أدوني�س :ال�شعرية العربية �-ص.77 :
 4040م�صطفى نا�صف :عن ال�صيغة الإن�سانية للداللة
�ص.91 :�	4141أبو علي الح�سن بن ر�شيق القيرواني :العمدة في
محا�سن ال�شعر و�آداب���ه ون��ق��ده  -تحقيق د .عبد
الحميد هنداوي  -المكتبة الع�صرية  -بيروت -
ط1422 - 1:هـ2001/م-ج�- 1 :ص.178 :
 4242عبد القاهر الجرجاني :دالئ��ل الإعجاز  -تقديم
علي بوزقية  -موفم للن�شر  -الجزائر  -د.ط-
1991م� - .ص.82 :
�	4343أبو بحر عثمان الجاحظ :البيان والتبيين -تحقيق
عبد ال�سالم هارون -مكتبة الخانجي -القاهرة-
ط1975 -4م-ج�-1ص.90-89
 4444عبد ال�سالم الم�سدي :الأ�سلوبية والأ�سلوب -دار
الكتب الوطنية -بن غ��ازي -ليبيا -ط-2006 -5
�ص.82
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 4545جون كوين :النظرية ال�شعرية -بناء اللغة العليا-
ترجمة وتقديم وتعليق �أحمد دروي�ش -دار غريب
للطباعة والن�شر والتوزيع -القاهرة -ط-2000 -4
�ص .42:
�	4646أحمد جابر ع�صفور :ال�صورة الفنية في التراث
النقدي والبالغي �-ص.170 :
 4747محمد لطفي اليو�سفي :ال�شعر وال�شعرية �-ص.91 :
 4848لطفي عبد البديع :درام��ا المجاز -مجلة ف�صول
ج- 2 :المجلد- 6 :ال��ع��دد- 2 :يناير -فبرايرمار�س 1986-م �-ص.103 : 4949د �صالح ف�ضل :بالغة الخطاب وعلم الن�ص �-ص:
.80-79
 5050خو�سيه ماريا يوثلو ايقانكو�س :نظرية اللغة الأدبية-
ترجمة د.حامد �أبو زيــد� -سل�سلة الدرا�سات النقدية
 م�صر -د.ط -د.ت�-ص.28 : - 515151د �صالح ف�ضل :بالغة الخطاب وعلم الن�ص
�ص.69 : 5252محمد عبد المطلب :النحو بين القاهر وت�شوم�سكي-
مجلة ف�صول -م�صر -ع -1م1984 -5م� -ص.34:
 5353د.عبد العظيم �إبراهيم محمد المطعني :المجاز
عند الإم����ام اب��ن تيمية وت�لام��ي��ذه ،بين الإن��ك��ار
والإق���رار -مكتبة وهبة -م�صر -ط1416-1ه���ـ-
1995م.
 5454لطفي عبد البديع:دراما المجاز� -ص.103 :
 5555عبد الحكيم را�ضي :نظرية اللغة في النقد العربي-
مكتبة الخانجي-م�صر -د.ط -د.ت� -.ص.489 :
 5656عبد القاهر الجرجاني :دالئل الإعجاز � -ص.250 :
 5757الم�صدر نف�سه � -ص.251 :
 5858د .جودت فخر الدين� :شكل الق�صيدة العربية في
النقد العربي حتى القـرن الثامـن الهجري -ط-1
1984م.الهجري � -ص.93 :
٭ �	-إن مفهوم ال�شعرية كم�ضمون زاخر في كتب التراث
ف�إن "قراءة �سريعة لمعظم كتب هذا التراث ،التي
بحثت في النقد وبخا�صة ال�شعر ،تقودنا �إلى عمل
ال�شعر �أو �صناعته� ،أو علم وفن الكتابة ال�شعرية
�أو كتابة ال�شعر �أو كيفية نظم الكالم عامة ،وعمل
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ال�شعر خا�صة �أو عمل ال�شعراء و�شحذ القريحة"
وهي م�صطلحات ترادف معنى م�صطلح ال�شعرية.
ينظر د ،ح�سن محمد نور الدين :ال�شعرية وقانون
ال�شعر  -دار ال��ع��ل��وم العربية للطباعة والن�شر
بيروت -لبنان ط2001- 1 :م � -ص.8 :�	5959أبو عبد اهلل محمد بن عمران بن مو�سى المرزباني:
المو�شح  -تحقيق علي محمد البجاوي -نه�ضة
م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع -د.ت -د.ط �-ص:
.207
 6060الم�صدر نف�سه :المو�شح � -ص.207
 6161محمود �شاكر الألو�سي :ال�ضرائر ما ي�س ّوع لل�شاعر
دون الناثر � -شرحه محمد بهجت الأثرى ،المطبعة
ال�سلفية -م�صر القاهرة .د-ط 1342 -هـ � -ص.6:
 6262رجاء عيد البحث الأ�سلوبي معا�صرة وتراث -من�ش�أة
المعارف -الإ�سكندرية -م�صر-د.ط1993 -م-
�ص.155:
 6363عبد القاهر الجرجاني :دالئل الإعجاز � -ص.242 :
 6464د م�صطفى ن��ا���ص��ف :نظرية المعنى ف��ي النقد
العربي� ،ص.40:
 6565المرجع نف�سه� -ص.40:
 6666ال�شريف المرت�ضي :االمالى ،نقال عن عبد الحكيم
را�ضي :النقد اللغوي في التراث -ف�صول -م�صر-
ع -2م1989 -6م �ص.85:
 6767تيزفطان ت����ودروف :ال�شعرية -ت��رج��م��ة� :شكري
المبخوت ورجاء بن �سالمـة -دارتوبقال -المغرب-
ط1987 -1.م� -.ص.23 :
 6868اب��ن ر�شيق �أب��و علي ح�سن :العمدة ف��ي محا�سن
ال�شعر و�آدابه ونقده -ج� -2ص.105:
 6969تامر �سلوم :التعبير بال�شعر عن �صراعات ال�سيا�سية
واالجتماعية في الدولة الأموية -مجلة الطريق-
لبنان -ع -1يناير/فبراير 1995م �ص.174:
 7070ال�شريف المرت�ضي :االمالى ،نقال عن عبد الحكيم
را�ضي :النقد اللغوي في التراث� -ص.85:
 7171د .عاطف جودة ن�صر :الخيال مفهوماته ووظائفه
 مطابع الهيئة الم�صرية العامة للكتاب -م�صر-د.ط1982 -م�-ص� - :ص.282 :

�شعرية
االنزياح
(قراءة
في المنجز
النقدي
العربي
القديم)

 7272د .ح�سن محمد نور الدين :ال�شعرية وقانون ال�شعر
�ص.21-20 : 7373ينظر :عبد القاهر الجرجاني� ،أ���س��رار البالغة،
�ص.152

ثبت الم�صــادر والمراجع

مقـــاالت

	•اب��ن ر�شيق �أب��و علي ح�سن :العمدة ف��ي محا�سن
ال�شعر و�آدابه ونقده.
	•اب��ن ع�صفور الإ�شبيلي� :ضرائر ال�شعر -تحقيق
ال�سيد �إبراهيم �أح��م��د -دار الأندل�س -بيروت-
لبنان -د.ط-د.ت.
	•�أبو القا�سم جار اهلل محمود بن عمر الزمخ�شري:
الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق��اوي��ل في
وجوه الت�أويل -دار المعرفة -بيروت لبنان -د.ط-
د.ت.
	•�أبو بحر عثمان الجاحظ :البيان والتبيين -تحقيق
عبد ال�سالم هارون -مكتبة الخانجي -القاهرة-
ط1975 -4م.
	•�أب��و حيان التوحيدي :المقاي�سات نق ً
ال عن عبد
الحكيم را�ضي -النقد اللغوي في التراث -مجلة
ف�صول -ج - 2:المجلد - 6 :العدد - 2 :يناير،
فبراير مار�س 1986 -م.
	•�أبو عبد اهلل محمد بن عمران بن مو�سى المرزباني:
المو�شح  -تحقيق علي محمد البجاوي -نه�ضة
م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع -د.ت -د.ط.
	•�أبو علي الح�سن بن ر�شيق القيرواني :العمدة في
محا�سن ال�شعر و�آداب���ه ون��ق��ده  -تحقيق د .عبد
الحميد هنداوي  -المكتبة الع�صرية  -بيروت -
ط1422 - 1:هـ2001/م.
	•�أح��م��د محمد وي�����س :االن��زي��اح ف��ي ال��ت��راث النقد
والبالغي -ات��ح��اد كتاب ال��ع��رب -دم�شق -د.ط
د.ت .	•�أدني�س :ال�شعرية العربية -دار الآداب بيروت-
ط2000-3م.
	•�أدون��ي�����س :النـ�ص القـر�آني و�آف��ـ��اق الكتابـة -دار
الآداب -بيروت -د.ط -د.ت.
	•تامر �سلوم :التعبير بال�شعر عن �صراعات ال�سيا�سية

واالجتماعية في الدولة الأموية -مجلة الطريق-
لبنان -ع -1يناير/فبراير 1995م.
	•توفيق الزيدي :مفهوم الأدبية في التـراث النقدي
�إلى نهاية القرن الرابـع -عيـون المقاالت -الدار
البي�ضاء -المغرب ط1987 -2م.
	•تيزفطان ت����ودروف :ال�شعرية -ت��رج��م��ة� :شكري
المبخوت ورجاء بن �سالمـة -دارتوبقال -المغرب-
ط1987 -1.م.
	•جون كوين :النظرية ال�شعرية -بناء اللغة العليا-
ترجمة وتقديم وتعليق �أحمد دروي�ش -دار غريب
للطباعة والن�شر والتوزيع -القاهرة -ط.2000 -4
	•حازم القرطاجني :منهاج البلغاء و�سراج الأدباء-
تحقيق م��ح��م��د ال��ح��ب��ي��ب ب��ل��خ��وج��ة -دار ال��غ��رب
الإ�سالمي -بيروت-ط1981-2:م.
	•خو�سيه ماريا يوثلو ايقانكو�س :نظرية اللغة الأدبية-
ترجمة د.حامد �أبو زيــد� -سل�سلة الدرا�سات النقدية
 م�صر -د.ط -د.ت.	•د� .أحمد جابر ع�صفور :ال�صورة الفنية في التراث
النقدي والبالغي -دار الثقافة للطباعة والن�شر-
القاهرة -د.ط.1974 -
	•د .جودت فخر الدين� :شكل الق�صيدة العربية في
النقد العربي حتى القـرن الثامـن الهجري -ط-1
1984م.
	•د .ح�سن محمد نور الدين :ال�شعرية وقانون ال�شعر
 دار العلوم العربية للطباعة والن�شر -بيروتلبنان ط2001- 1:م.	•د� .صالح ف�صل� :أ�ساليب ال�شعرية المعا�صرة -دار
قباء للن�شر والتوزيع -م�صر-د.ط1978-م.
	• -بالغة الخطاب وعلم الن�ص -ال�شركــة الم�صرية
العامـة للن�شر -لونجمان -القاهرة -م�صر -ط-1
1996م.
	•د .عاطف جودة ن�صر :الخيال مفهوماته ووظائفه
 مطابع الهيئة الم�صرية العامة للكتاب -م�صر-د.ط1982 -م.
	•د .عبد العظيم �إبراهيم محمد المطعني :المجاز
عند الإم����ام اب��ن تيمية وت�لام��ي��ذه ،بين الإن��ك��ار
والإق���رار -مكتبة وهبة -م�صر -ط1416-1ه���ـ-
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1995م.
	•د .عبد الكريم ح�سن ،ق�صيدة النثر و�إنتاج الداللة-
�أن�سي الحاج �أنموذجا -دار ال�ساقي ،ط2008 ،1م.
	•د .م�صطفى نا�صف :نظرية المعنى ف��ي النقد
ال���ع���رب���ي -دار الأن���دل�������س -ب����ي����روت -ل��ب��ن��ان-
ط1983-3م.
	•دالئل الإعجاز  -تقديم علي بوزقية  -موفم للن�شر
 الجزائر  -د.ط1991-م.	•رج��اء عيد  :البحث الأ�سلوبي معا�صرة وت��راث-
من�ش�أة ال��م��ع��ارف -الإ�سكندرية -م�����ص��ر-د.ط-
1993م.
	•رجاء عيد  :القول ال�شعري -منظورات معا�صرة-
من�ش�أة المعارف -الإ�سكندرية -د.ط-د.ت.
	•عبد الحكيم را�ضي :نظرية اللغة في النقد العربي-
مكتبة الخانجي-م�صر -د.ط -د.ت.
	•عبد ال�سالم الم�سدي :الأ�سلوبية والأ�سلوب -دار
الكتب الوطنية -بن غازي -ليبيا -ط2006 -5م.
	•عبد القاهر الجرجاني� :أ�سرار البالغة في علم
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البيان -علق على حــوا�شيه -محمـد ر�شيـد ر�ضـا-
دار العودة -بيروت -د.ط-د.ت.
	•عبد القاهر الجرجاني :تقديم علي بوزقية  -مرقم
للن�شر  -الجزائر  -د.ط .-
	•لطفي عبد البديع :درام��ا المجاز -مجلة ف�صول
ج- 2 :المجلد- 6 :ال��ع��دد- 2 :يناير -فبرايرمار�س 1986-م.	•محمد عبد المطلب :النحو بين القاهر وت�شوم�سكي-
مجلة ف�صول -م�صر -ع -1م.-1984 -5
	•محمد لطفي اليو�سفي :ال�شعر وال�شعرية :الفال�سفة
والمفكرون العرب -ما �أنجزوه وما هفوا �إليه -لدار
العربية للكتاب -تون�س -د.ط1992-م.
	•محمود �شاكر الألو�سي :ال�ضرائر ما ي�س ّوع لل�شاعر
دون الناثر � -شرحه محمد بهجت الأثرى ،المطبعة
ال�سلفية -م�صر القاهرة .د-ط 1342 -هـ .
	•م�صطفي نا�صف :عن ال�صيغة الإن�سانية للداللة
مجلة ف�صول -ج- 2 :المجـد- 6 :العدد- 2 :يناير-فبراير  -مار�س 1986-م.

�شعرية
االنزياح
(قراءة
في المنجز
النقدي
العربي
القديم)

العزازي ( ت 710هـ)
ّ
ديوانُ
ٌ
ٌ
�ستدرك
نظرات نقد ّية ..و ُم
د .عبا�س هاني الـﭽراخ

 -العراق -

�شهاب الدين �أحمد بن عبد الملك ابن عبد المنعم بن عبد العزيز العزازيُ ،و ِل َد �سنة 633هـ،
وزاول التّجارة ُمتن ِق ً
ال في بالد ال�شّ ام ،وال �سيما حماة حا�ضرة الملوك الأيوبيين� ،إ ْذ اتَّ�صل بهم
و َم َدح ُهم ونال جوائزهم ،كالملك المن�صور �أبي المعالي نا�صر الدين محمد (ت 683هـ) ،وكانت
وفاته في القاهرة �سنة 710هـ.
مقـــاالت

ن�صو�صا منه ،وذكروا �أ َّن ل ُه ديوانًا في مج ّلدين ،وفي دار الكتب
اهت ّم القدماء ب�شعره ،و�أوردوا
ً
الم�صر ّية مخطوطتان اثنتان من ُه بِرق َمي � / 479أدب ،و�/559أدب.
حقّق الديوا َن وق َّدم ل ُه الدكتور ر�ضا رجب ،و�صد َر عن دار الينابيع بِدم�شق2004 ،م ،وقد اعتمد
على تلكما المخطوطتين ،ولم ِ
يكتف بذلك ف�صنع ُم�ستدر ًكا مه ًّما مر َّت ًبا على الحروف �ألحق ُه
بال ّديوان ،وختمه بفهار�س علم ّية مفيدة ،وباذ ًال جه ًدا ط ِّي ًبا في �إخراج ِه وتقديمه للق ّراء.
والتق�صي في كثير من المظان المختلفة ا�ستطعنا  -وهلل الحمد � -أنْ نظف َر بـ
وبعد البحث
ِّ
ن�صا ما بين ق�صيدة ونتفة ،ف�ض ً
ال عن ثالث مو�شَّ حات �أخ َّل بها الديوان ،ر�أينا
( )146بيتًا في ًّ 23
�أنْ نُثبتها هنا ،مع بع�ض النظرات والمالحظ النقدية.
� ً
أوال :نظرات نقديَّة:

« ما كان يخط ُر في بالي �أنَّني �س�أنج ُز هذا العمل
ال�سرعة».
الممتع بِمثل هذه ُّ

مقدم ًة � -ص  - 26-11تناول
كتب المحقِّقُ ِّ
َ
فيها حياة ال�شاعر وحديث �سريع عن �شعره ،وو�صف
ُ
ويالحظ عليها:
لمخطوطتي الديوان مع �صو ٍر لهما،

ٌ
اعتراف منه بـ(�سرعة) �إنجاز الديوان،
وفي هذا
فالت�أ ِّني في التحقيق ٌ
محيد عنهُ� ،أما
�شرط �أ�سا�س ال َ
(ال�سرعة) فال مكان لها.

 :1قال المحققُ في مفتتح مقدمته � -ص :- 7

�ول ه��ذا و�أع � ُ
�أ ُق � ُ
�رف � َّأن (دي��وان ال �ع��زازي) َّتم

�أ /المقدّ مة:
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تحقيقه من َقبل م َّرتين في ر�سالتين جامعيتين في
م�صر ،على النحو الآتي:
 -1ديوان العزازي ،تحقيق عبد الرحيم محمود
زل��ط� ،أُط��روح��ة دك �ت��وراه ،كلية الآداب ،جامعة
اال�سكندرية1985 ،م.
 -2تحقيق ودرا�سة ديوان �شهاب الدين العزازي،
تحقيق م�شيرة محمد �شديد �إب��راه �ي��م ،ر�سالة
ماج�ستير ،كلية ال��درا��س��ات الإ�سالم ّية والعربية
(بنات) ،جامعة الأزهر1987 ،م((( ،ولم نقف على
هذين العملين.
ِل��ذا ك��ان على د .ر�ضا رج��ب ُم��راج�ع� َة قوائم
الأط��اري��ح والر�سائل الجامعية و� �س ��ؤال �أ�صحاب
الخبرة والدراية قبل � ْأن يقدم على بذل جهده هذا،
كي نتخل�ص من تكرار الأع�م��ال  -وم��ا �أكثرها -
ولن�شرع بالجديد الذي ينتظرنا.
ال�صفدي
ال�صفدي :لخليل بن �أيبك
 :2منتخب
ّ
ّ
(ت 764هـ) «منتخب �شعر �شهاب الدين �أحمد بن
عبد اهلل بن عبد المنعم ال�ع��زازي» ،مخطوط في
دار الكتب الم�صرية برقم � 479أدب ،ولم ي�ستطع
المحقق الح�صول على هذا المنتخب من ديوانه،
هام�ش �صغيرٍ في ال�صحيفة
وقد �أ�شار �إلى هذا في ٍ
.21
ال�صفدي ب ُِ�صنع مختارات (منتخبات)
قام
ُ
ُّ
قلتَ :
على وفق ذوقه من دواوين عدد من ال�شعراء ،ويتم َّثل
هذا في الآتي:
 .1منتخب �شعر جمال الدين �أبي الح�سين يحيى
الم�صري.
ابن عبد العظيم الجزار
ّ
َج� ْم��ع وتحقيق د� .أح�م��د عبد المجيد محمد
خليفة ،مكتبة الآداب ،القاهرة1427 ،هـ2007/م.
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وحقَّق ُه و�أ�ضاف �إلي ِه كثي ًرا من �شعر ِه ح�سين عبد
العال اللهيبي� ،أطروحة دكتوراه ،كلية التربية  -ابن
ر�شد ،جامعة بغداد1427 ،هـ 2006 /م.
 .2منتخب �شعر �سراج الدين عمر ابن محمد بن
الم�صريُ ( :لمع ال�سراج).
الح�سن الوراق
ّ
ح�ق�ق��ه م�ح�م��د ع �ب��د ال��رح �ي��م ع �ب��ده ،ر��س��ال��ة
ماج�ستير ،كلية الآداب  -جامعة عين �شم�س 1977م.
 .3المختار من �شعر مجير الدين ابن تميم
ح َّق َق ُه ه�لال ناجي و د .ناظم ر�شيد ،بعنوان
(ديوان مجير الدين ابن تميم) ،بيروت1999 ،م.
الق�سم المخطوط ،في حين جمع
حقَّق الأ َّو ُل
َ
الثاني ما لم يرد فيه ،في ق�سم خا�ص(((.
الديوان ،ر�سالة
وحقَّقت هند يا�سين �أبو �شخدم
َ
ماج�ستير من جامعة الخليل1422 ،هـ2001/م.
 .4المختار من �شعر ابن دانيال
ح َّق َق ُه محمد نايف الدليمي ،وا�ستدرك علي ِه،
المو�صل1399 ،هـ 1979 /م.
ول �ن��ا ع�ل�ي� ِه ن �ظ��رات ن�ق��دي��ة ط��وي�ل��ة وخ�ط�ي��رة،
وم�ستدرك مهم ،في مقالٍ ُن ِ�ش َر في مج َّلة (المورد)
البغدادية ،مج  ،40العدد 2013 ،3م.
ويجي ُء منتخب ديوان العزازي في �ضمن �سل�سلة
ٌ
هام�ش �صغير كما
االختيارات ال�صفد َّية ،وال يكفيه
فعل المحققُ .
 :3مخطوط جديد للديوان
رجع المحققُ �إل��ى مخطوطتين في دار الكتب
الم�صرية متطابقتين في المحتوىَّ ،
ولعل الثانية -
المت�أخِّ رة  -منقولة عن الأو َلى.
ٌ
نفي�س م�شكو ٌل و ُمقا َبل في
وقد فات ُه
مخطوط ٌ

ُ
ديوان
العزازيّ
(ت 710هـ)
ٌ
نظرات
نقديّة..
ٌ
ُ�ستدرك
وم

مكتبة الملك عبد العزيز بالريا�ض ،رقم الحفظ
 ،3040وعدد الأوراق  204ورقة ،وعدد الأ�سطر 15
�سط ًرا ،وهو مبتور الأول ،وقد ِ
كتبت الأبيات بالمداد
الأ�سود� ،أ َّما ر�ؤو�س ال ِفقَرِ فبالمداد الأحمر ،وينتهي
بعبارة« :ت� ّ�م الف�صل الخام�س وب��ه نجز الديوان
المبارك»(((.
أبيات لم ترد في الديوان
وهذا المخطوط فيه � ٌ
المطبوع؛ ِلذا كان على المحقّق � ْأن
ي�ستق�صي ن�سخَ
َ
الديوان قبل �أن ي�شرع في عمل ِه ،وعدم الركون �إلى
المخطوطتين اللتين عثر عليهما فقط ،وهذا من
مبادئ عملية التحقيق التي يعرفها ال�شداة.
 :4م�صادر ترجمت ِه

مقـــاالت

قال المحققُ في ختام مقدمته �ص  « :24ت�سقَّطنا
�أخبار ال�شاعر و�أ�شعاره في الم�صادر» ،ولكن هذا لم
يكن دقيقًا� ،إذ لم يرجع �إل��ى ع� ٍ
�دد من الم�صادر
المهمة المخطوطة والمطبوعة ،وفيها �شع ٌر كثير
للرجل ،و روايات تختلف ع َّما ورد في الديوان.
ِوم َّما ُي�ضاف الى م�صادر ترجمته:
لل�صقاعي
 «ت��ال��ي ك �ت��اب وف �ي��ات الأع� �ي ��ان»ّ
(ت726هـ) �ص .34
 «م�سالك الأب�صار» لأحمد بن يحيى بن ف�ضلجدا فات
اهلل
العمري (ت 749هـ) ،وهو م�صدر مه ٌّم ً
ّ
المحقِّق ،وكان ع َل ْي ِه ال ُّر ُجوع �إلي ِه ،وقد ُن ِ�ش َر بالت�صوير
ب�إ�شراف د .ف ��ؤاد �سزكين و�آخ��ري��ن ،فرانكفورت،
�ألمان َيا1409 ،ه�ـ ،وتق ُع ترجم ُة ال�شاعر في الجزء
التا�سع ع�شر منه ،في الأوراق  ،232 - 218وقد ظهر
مطبوعا بتحقيق د .محمد عبد القادر خري�سات
ً
وزم�ي�ل�ي� ِه ،م��رك��ز زاي��د للتراث وال �ت��اري��خ ،العين،
الإم� ��ارات العربية المتحدة1425 ،ه� � �ـ2004/م:
الكتاب كام ًال بتحقيق
 ،139/19وبعد ذ ِل َك �صدر
ُ

الجبوري عن دار الكتب العلمية في
كامل �سلمان
ّ
بيروت 2010م  -وقد رجعنا الى ن�شرته هنا  -وقد
و َق َع ْت ترجم ُت ُه في .208 - 197/19
 «المقتفي على كتاب الرو�ضتين» للبرزالي(ت739هـ) .458 - 457/3
ف�ض ًال عن:
 «ذيل مر�آة الزمان» ِلليونيني (ت 726هـ) فيوردت له ترجم ٌة مه ّم ٌة
ُجزئه ال�سابع ،بتحقيقنا� ،إذْ ْ
و�شعر جديد.
 «ال �ت��ذك��رة ال� َّ���ص�لاح� َّي��ة» ،و»� �ص��رف العين»ِلل�صفدي (ت 764هـ) ،وفيهما ثالث نتف وق�صيدة
ال�صفدي.
لل�شاعر انفرد بها
ُّ
 «ع �ق��ود ال�ل��آل ف��ي ال�م��و� َّ��ش�ح��ات والأزج� ��ال»للنواجي (ت 859هـ) ،و« :الد ّر المكنون في ال�سبعة
ّ
الحنفي (ت 930هـ) ،وقد
الفنون» لمحمد بن �إيا�س
ّ
�ض َّما ثالث مو�شحات جديدة.
وغير ذلك ِم َّما �س�أذكر ُه في ال ِفقرة الآتية.
ب /تخريج ال ّن�صو�ص:

 ق � ،1ص  ،33 - 29ف��ي :عقود الجمان 32�أ  32 -ب.
 ق � ،2ص  ،35 - 34الأبيات  18 ،17 ،13في:�صرف العين  ،496/2الد ّر الم�صون .280
 ق � ،8ص  ،52النتفة في :الك�شف والتنبيه 250  ،251ورواية عجز الثاني « :فغدا لها ». ق ��� ،19ص  ،70الأب �ي��ات  10 ،8 ،7 ،5في:�صرف العين .454/2
 ق � ،53ص  ،133 - 131الأبيات 38 ،37 ،19في :ذيل مر�آة الزمان .521/7
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 ق � ،73ص  :201البيتان  7 ،5ف��ي� :صرفالعين .489/2
 ق � ،74ص  :204الأبيات  13 -1في :عقودالجمان  32ب ،ت�أهيل الغريب  ، 706 - 705رو�ض
الآداب .121
والأول فقط في :جنَى الجنا�س  ،118برواية:
«من فيها».
 ق � ،93ص  :237البيتان  6 ،5في :م�سالكالأب�صار .208/19
 ق � ،94ص  :238القطعة في :الدر المكنون فيال�سبعة الفنون  ،107والبيتان  6 ،5في �صرف العين
.344/2
 ق � ،97ص  ،240البيتان  9 ،8في :م�سالكالأب�صار .203/19
 ق � ،98ص  ،242البيتان  6 ،5في :م�سالكالأب�صار .203/19
 ق ��� ،119ص  264ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،203/19عقود الجمان  32ب � 33 -أ.
 ق ��� ،121ص  ،266ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،204 - 203/19وجاء البيت العا�شر في ِه:
�����ي ي������ا م����وال
ق�����ل�����تُ ل����� َّم�����ا ب��������دا لِ�����ع�����ي����� ِن َ
������ي َ���س�� ْه��لَ�� ْه
اليَ [ �إ َّن ل���ي ] ح���اج��� ًة وهْ َ
و�سقطت عبارة (لي عندك) ،فا�ضط َّر محقق الـ
ْ
«م�سالك» �إلى �إ�ضافة ما بين الع�ضادتين من عند ِه
مع ن َْ�صبِ كلمة (حاجة) ،ورواية البيت في الديوان:
�����ي :ل������ي ع��� ْن���ـ
ق�����ل�����تُ ل����� َّم�����ا ب�������دا لِ�����ع�����ي����� ِن َّ
��������ي � َ���س��� ْه���لَ��� ْه
ـ��������د ََك م��������واليَ ح����اج���� ٌة وهْ َ
والأبيات  9 - 1في :ن��وادر المنح في المالحة
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والملح .24
والبيتان  7و  8في :ر�شف الزالل . 126
 ق ��� ،123ص  269ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،204/19الدر المكنون في ال�سبعة الفنون .209
 ق � ،125ص  ،271البيتان  8 ،7في :م�سالكالأب�صار .205/19
 ق � ،135ص  :281البيتان  6 ،3في� :صرفالعين .291/2
 ق ��� ،137ص  283ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار.205/19
 ق � ،140ص  286في :عقود الجمان  33ب. ق � ،145ص  :291البيتان  8 ،7في� :صرفالعين  ،491/2ال��د ّر الم�صون  .267ورواي��ة عجز
الثاني « :مجال�س الخمر «.
 ق ��� ،152ص  :298القطعة ل � ُه ف��ي :المرجالن�ضر واالرج العطر � 15أ ،الدر المكنون في ال�سبعة
الفنون .184
والأبيات  6 - 3ل ُه في :م�سالك الأب�صار ،205/19
الد ّر الم�صون .208
والقطعة م��ن غيرِ ع��زو ف��ي :الغيث الم�سجم
 ،17/2المق�صد الأتم في �شرح الم ّية العجم 191
 .192 ق � ،153ص  ،299البيتان  8 ،7في :م�سالكالأب�صار .202/19
 ق � ،156ص  ،302في :المرج الن�ضر واالرجالعطر � 13أ.
 ق ��� ،175ص  337ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار.206/19

ُ
ديوان
العزازيّ
(ت 710هـ)
ٌ
نظرات
نقديّة..
ٌ
ُ�ستدرك
وم

 ق ��� ،184ص  ،351وه��ي ّمقطعة ف��ي �أربعة
�أبيات ،وردت كامل ًة في :م�سالك الأب�صار ،207/19
ِ
ووردت الأبيات
وق��ال ُمحقّقهُ�« :أخ � ّل به دي��وان��ه».
الثالثة الأُ َول في الم�صدر ِ
نف�س ِه  ،202/19وقال
أي�ضا�« :أخ � ّل به دي��وان��ه»!ُ ،ث��م ورد الأول
ُمحقّق ُه � ً
بمفرد ِه في ال�صفحة نف�سها ،وجاء ال�صدر:
ه ْ
��������ل َح������� َك������� ٌم ُي����ن���������ص���� ُف���� ِن����ي َف������� ْه������� َو ل��ي
ُم�����������ص�����ار ٌع ي���������ص����ر ُع �أُ��������س������� َد ال����� َّ����ش���� َرى
وكان قد ورد على ال�صحيفة :207
ْ
هل َح َك ٌم ُين�ص ُف ِني ِم ْن َه َوى
 ق ��� ،185ص  352ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،207/19عقود الجمان � 33أ ،المرج الن�ضر واالرج
العطر � 120أ  120 -ب.

مقـــاالت

 ق ��� ،187ص  ،358 -355ف��ي :ت��اري��خ ابنالفرات  ،161 - 160/8نفح الطيب ،93 - 92/7
ال ُد ّر المكنون ق  104ب � 105 -أ.
 ق ��� ،189ص  :362البيتان  6 ،5ف��ي :ال��درالم�صون .158 - 157
 ق � ،191ص  ،366 - 364ف��ي :نفح الطيب ،89/7ح�ل�ب��ة ال�ك�م�ي��ت  ،144ع �ق��ود ال �ل��آل في
المو�شحات والأزج��ال ،عدا ال��دور الثالث� ،سفينة
ال ُملك ونفي�سة الفُلك  ،17 - 16ديوان المو�شحات
المملوكية في م�صر وال�شام .29 - 28

 ،194/4وع ّلقت محققت ُه كعادتها« :البيتان لم �أقع
دت �إلي ِه من م�صادر»(((!.
عليهما في ما ُع ُ
 ق � ،198ص  :378في عقود الجمان � 33أ،وعدا الرابع في:الد ّر الم�صون .219
 ق � ،199ص  ،379في :عقود الجمان � 33أ. ق ��� ،200ص  ،380ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،206 -205/19عقود الجمان  33ب ،المرج الن�ضر
واالرج العطر � 30أ.
 ق ��� ،202ص  ،382ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،205/19عقود الجمان � 33أ.
 ق ��� ،203ص  ،383ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار.206/19
 ق � ،204ص  ،385 - 384في :ديوان الدوبيت ،357ديوان المو�شحات المملوكية في م�صر وال�شام
.34 - 32
خرى:
ج /مالحظ �أُ َ

� -1ص :125
ب���ال���ظ���اه��� ِر ال���م���ل ِ���ك ال��م��ي��م��ون ط���ائِ���ر ُه
الن���تْ � ُ���ص ُ
تكن
���روف ال��ل��ي��ال��ي ح��ي ُ��ث ل��م ِ
و�صواب العجز:
الن���تْ � ُ���ص ُ
تكن
���روف ال��ل��ي��ال��ي ح��ي ُ��ث ل��م ِ
� -2ص :145

 ق ��� ،197ص  ،377ف��ي :م�سالك الأب���ص��ار ،207/19عقود الجمان � 33أ.

����ش���ف���تْ � ُ���س���ي���وف���ك داء م����ن عُ��ق��وق��ه��م
ل�����ه�����ا و ُر َّب � ِ������ش������ف������اء ك������ ُّل������ه � َ�����س����� َق����� ُم
وع َّلق المحقِّقُ في الحا�شية« :على الهام�ش:
«م�ضمن» .ولم �أعرف قائله».

والأول والثاني في :خزانة الأدب وغاية الأرب

قلت :وكلمة «م�ضمن» من نا�سخ المخطوطة،
ُ

 ق � ،196ص  ،376 - 375ف��ي :نفح ِّالطيب
.91/7
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والبيت البن �سنان الخفاجي في :ديوانه (بيروت)
( ،195دم�شق) .571
� -3ص :184

��������ف ال����������� َّدم����������� َع ب��������الأن��������ام ْ
�أُك��������ف��������ك ُ
��������ل
وال����������� َّدم����������� ُع ي���������أب��������ى �إ َّال ال��������� ِّدف ْ
���������اق
و�صواب العجز:

��������ك» ����ش���ج���اع���ت��� ُه
�أرب������������ت ع����ل����ى «م��������ال ٍ
وف��������������ات ك������ع������ ًب������ا وح��������ات�������� ًم��������ا ك������ر ُم������ه
فعلقّ « :في العرب فر�سان كثيرون وقادة و�سادة
ُ�س ُّموا با�سم مالك ،وال �أدري �أ ُّيهم عنَى».
القائد «مالك بن الحارث الأ�شتر»
قلت :عنى
ُ
َ
يو�ضح هذا
ال غير ،وفي �سيرة
العزازي و�شعر ِه ما ِّ
ّ
تمام الو�ضوح.
� -4ص :207
����ح���� ٌة ُم������ذ �أت��������ى ال���ب�������ش���ي��� ُر ووا َف��������ى
� ِ����ص َّ
ِب�����ه�����ا ن�����ح�����وي ������س�����ج ُ
هلل � ُ����ش����ك���� َرا
�����دت ِ
ال�صواب � ْأن يكون:
����ح���� ٌة ُم�����ذ �أت������ى ال���ب�������ش���ي��� ُر ب���ه���ا َن ْ���ح���ـ
� ِ����ص َّ
�����ج ُ
هلل � ُ����ش����ك���� َرا
�����دت ِ
ـ�������وي ووا َف������������ى � َ�����س َ
(جمل)،
� -5ص  ،228ورد في البيت الأ ّول كلمة ُ
فع َّلق المحقق« :الجمل :كتاب في النحو ُين�سب
للخليل».
(الجمل) ِلعبد الرحمن ابن
ُ
قلت :يعني كتاب ُ
الزجاجي ( ت 337هـ ).
�إ�سحاق ّ
� -6ص :238
�������������س �أح�������داقِ�������هِ������� ْم
و�أن���������������تَ ي�������ا ن������رجِ َ
�����ش����ارك����تَ ف�����ي ق���ت��� ِل���ي �أق�����������ا ِح ال���� ُّث����غ����و ْر
ليتم المعنَى.
أقاح) ،بالن�صبّ ،
وال�صوابَ �( :
� -7ص :372
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وال�� َّدم�� ُع ي���أب��ى ���سِ �� َوى ال�� ِّدف ْ
��اق
 -8فهر�س القبائل والأمم والجماعات� ،ص 413
  ،418ورد:الم�سلمين ،الرا�شدين ،الأيوبيين ،الحلبيين،
الحمدانيين ،القا�سطين ،الكافرين ،الناكثين......
وال�صحيح � ْأن ترِ د بال َّر ْف ِع:
الم�سلمون ،الرا�شدون ،الأيوبيون ،الحلبيون،
الحمدانيون ،القا�سطون ،الكافرون ،الناكثون.....
ومن الم�ؤ ّكد � ّأن المحقق الكريم ال يمكن � ْأن يكون
قد �صنع هذا الفهر�س والفهار�س الأُخَ ��ر ،بل عهِ د
�إل��ى بع�ضهم ب�صنعها ،و� ْإن كان هذا ال يمنعه من
ِّ
االطالع عليها وت�صحيحها.
 -9فهر�س ال�م���ص��ادر وال �م��راج��ع� ،أورد ُه في
ال�صفحات .482 - 476
و ُي�لاح��ظ � َّأن ه��ذا الفهر�س ب��ر َّم� ِت� ِه ه��و ال��وارد
عفري) ال�صادر في ال�سنة
في نهاية (دي��وان الت ّل ّ
عينها وللمحقِّق نف�سه! ،وك� َّأن هذه الكتب هي التي
�أفاد منها في تحقيق الديوانين وال يوجد غيرها،
وه��و �أم � ٌر غير �صحيح ،وق��د ِ
الكتب مرتَّب ًة
وردت
ُ
على �أ�سا�س �أ�سما ِئ َها و ُمرقَّم ًة في الديوانين م ًعا،
هي في المكانين!.
والأخطاء التي َ�سن�شي ُر �إليها هي َ
 ينتهي الترقيم عند الرقم  ،82وال�صحيح � َّأنحجة لم ُي��ر َّق��م ،وقد
كتاب (خزانة الأدب) الب��ن ّ
ورد بعد الكتاب رقم  ،24ف�ض ًال عن كتاب (معجم

ُ
ديوان
العزازيّ
(ت 710هـ)
ٌ
نظرات
نقديّة..
ٌ
ُ�ستدرك
وم

م�صطلحات العرو�ض والقافية) ال��وارد في نهاية
الكتاب رقم .66
 ورد :مفرج الكروب في �أخبار بني �أيوب ،ولميذكر ا�سم م�ؤ ِّلفه.
الحموي
قلت :هو :محمد بن �سالم بن وا�صل
ُ
ّ
(ت697هـ).
 مخطوطة ديوان العزازي رقم .595وال�صواب.559 :
�أم��ا المخطوطة المر ّقمة � / 479أدب ،فمنها
م�صورة في معهد المخطوطات العربية برقم 330
� /أدب.
 (الحركة الم�صر ّية في م�صر) للدكتور عبداللطيف حمزة.

� -4أ ُب�� ُّث َ
��ك م��ا ِب��ي مِ ���نْ ه��� ًوى م��ن َ��ك زا ِئ���دٍ
و�����ش����وقِ َق����ن ٍ
����وط ب���ال���م�ل�ام��� ِة وال���ع���ت���بِ
 -5عَ��هِ��د ُت َ��ك َ�س ْم ًحا ب��ال�� َّت��وا�ُ��ص��لِ وال ِّل َقا
َف���� ِ���ص َ
���رت ���ض��ن��ي�� ًن��ا ب��ال�� َّر���س��ائِ��لِ وال��� ُك��� ْت���بِ
����ب �أ���س��ت��حِ ُّ��ق ب��� ِه ال َ��ج�� َف��ا
ِ����ي ذن ٌ
 -6وم���ا ل َ
���ح��� ُّب��� ُك��� ُم َذ ْن���� ِب����ي
و� ْإن ك������ا َن ل����ي َذن ٌ
�������ب َف ُ
َ
ازددت عندِ ي َج�� ْف�� َو ًة بع َد جف َو ٍة
 -7وما
وح����� ِّق َ
ُ
����ب
�����ك �إ َّال
َ
ازددت ُح���� ًّب����ا ع���ل���ى ُح ِّ
� -8أ يا َط ْي َف ُه ُزر ِن���ي ِل َي ْ�س َ
كن َم ْ�ض َجعِي
خ�ص ُه عُدنِي ِل ُتطفِي َل َظى َك ْر ِبي
ويا َ�ش َ
 -9وي��ا ب��ارق��اتٍ مِ ���نْ ُرب����ا ُه َ�أال ا ْومِ �� ِ���ض��ي
وي�����ا َن����� َ����س���� َم����اتٍ مِ ������نْ حِ �����م�����ا ُه �أال هُ ��� ِّب���ي
 -10ف�� ًت��ى َك�� ُّف�� ُه ت��ه��مِ ��ي ،ون��ع��م��ا ُه تبتدِ ي
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وال�صواب :الحركة الفكر ّية.
ّ

و�أل�����ف ُ
�����اظ����� ُه َت�������س���ب���ي ،و�آدا ُب������������ ُه ُت�����ص�� ِب��ي

وفي الديوان بع�ض الأخطاء المطبع ّية.

� -11أ َن ُّ����م مِ َ
���ن ال�� َّري��ح��انِ وال���ب���انِ ِذك���� ُر ُه
و�أذ َك����ى مِ َ��ن ال��ج��ادِيِّ ب��ال�� َم��ن��دَلِ ال�� َّر ْط��بِ
َ -12ل������ ُه ك���ل���م ٌ
���ات َن���� ْ���ش��� ُرهَ���ا وم���ذا ُق���ه���ا

�أخ َّل (ديوان العزازي) بالن�صو�ص الآتية:

َك����را ِح ال��� َّن���دَا َم���ى� ،أو َك�� َري��ح��ان�� ِة ال��� َّ��ش�� ْربِ
� -13أ َل ُّ��ذ �إل��ى الأجفانِ مِ ��نْ �سِ ن ِة ال َك َرى

َ
الم�ستد َرك:
ثانيًا:
�أ  -ال�شعر:

[]1
كتب الى ال�سراج الوراق ( :الطويل )
والحلِي
�َ -1سال ٌم على ِت ْل َك ال َم َحا�سِ ِن ُ

��س��ح�� ُر ِل�ل�أل��ب��ابِ مِ ���نْ َح�����دَقِ ال��� ِّ��س��ربِ
و�أ� َ
���ُ -14ش��ج��ا ُع ال��� َق���وافِ���ي ،م���ا ِئ ٌ���ل ِب�� َب��داه�� ٍة

وت��ل َ��ك ال��� َّ��س��ج��ا َي��ا ال�� ُغ�� ِّر وال ُ��خ�� ُل��قِ ال�� َع�� ْذبِ
�����ب ت ّ
���ط���ب���ي��� ِه � َ���ص���ب���اب��� ٌة
����� -2س��ل�ا ُم مُ�����حِ ٍّ
�إل���ي َ
���ك ،ع��ل��ى ُب���ع���دٍ مِ ���ن ال������دَّا ِر �أو ُق���ربِ
الجمراتِ وال�� ُم��در َِك ال ُعال
� -3أ يا ُع َمر َ

ي������رو ُح ب�ل�ا ط���ع ٍ���ن وي����غ����دُو ِب��ل�ا � َ���ض��� ْربِ
� -15إذا ح َ
���اك � ِ��ش��ع�� ًرا �أو روا ُه ُم َ���ح��� َّر ًرا
َف�� َم��نْ �أح��م�� ُد الكنديّ �أو ع��ام�� ُر َّ
ال�شعبي
�َ -16س َقى ُ
اهلل مِ �ص ًرا ما َ�س َقى َع َذ َب الحِ َمى

ِب�� َم��ن�����ص��ب�� ِه ال���ع���ال���ي وم���ن���زلِ��� ِه ال��� َّرح���بِ

وال � ْأخ َ
���ط����أَ ْت���هَ���ا � َ��ص�� ِّي��ب ٌ
��ات مِ َ
����ن ال��� ُّ��س ْ��ح��بِ
128
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 -17وال بر َِحتْ ُم َ
خ�ض َّل َة الدَّو ِح وال َّث َرى
ُم��� َع���ن���ب���رة الأرج����������ا ِء مِ �����س��ك�� ّي��ة ال���� ُّت���� ْربِ
� -18أحِ ُّ
�������ن �إ َل������ى �أط�ل�الِ���هَ���ا و ُر ُب���وعِ ���هَ���ا
وم���ا دا ُرهَ������ا دارِي وال � ِ��ش��ع�� ُب��هَ��ا ���شِ ��ع�� ِب��ي
 -19ول��ك��نْ لِ�� َم��نْ ق��د ح�� َّل�� َه��ا و َث���� َوى ِب�� َه��ا
��اب عن َع ْينِي فما زا َل في قل ِبي
و� ْإن غ َ
���َ � -20س����أ����ش��� ُك��� ُر م���ن��� ُه ِن���ع���م��� ًة عُ���م���ر َّي��� ًة
وع����ارف���� ًة ،ح�����س��ب��ي � َ��ص��ن��ائِ�� ُع��ه��ا ،ح�سبي
 -21و�أذ ُك��������������� ُر �أ َّي��������ا ًم��������ا ل������� ُه ول���ي���ال��� ًي���ا
ر�أي����تُ ِب��هِ��نَّ ال��� َّ��س��ر َج �أذ َك����ى مِ َ���ن ُّ
ال�شهبِ
التخريج :م�سالك الأب�صار .199 - 198/19
[]2
قال ُمل ِغزًا في قو�س( :الطويل)
� -1أَ ِب����ن ل َ��ي م��ا ا���س�� ٌم عي ُنه و� َ
��س��ط قلب ِه
وم���ج���م���وعُ���ه ف����ي ال���������ش����وق ...ب��ال��ق��ل��بِ
� -2سلي ُم دواعي ال�صد ِر في حال ق�صدِ ه
و�إم����������ا ج������ َن������ا ُه ال��������ده�������� ُر ...ب����ال����ح����ربِ
 -3ل����ه رت����ب���� ٌة ع���ن���د ال���� َّن����� َ����ص����ا َرى ع��ل�� َّي�� ٌة
�إذا ط����رف����ا ُه ب���ا����ش��� َر ال��� َق��� ْل���ب ب��ال��� َّ��س��ل��بِ
التخريج :ذي��ل م��ر�آة ال��زم��ان  .518/7ومكان
النقاط فراغ في الأ�صل.
[]3
قال يمدح ال�سراج الو ّراق جوا ًبا على ق�صيدة له:
(الطويل)
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 -1ل���ق���د ب����ا َك���� َر ْت����نِ����ي رو������ض����� ٌة �أدب����� َّي����� ٌة
َت���� َغ���� َّن����ى ب����هَ����ا ط����ي���� ُر ال����� َّث�����ن�����ا ِء وغ��������� َّردَا
 -2ف�� ِب��تُّ وق���د ه َّ
َ�����ش ال��خ��ل��ي�� ُل ِب�� َو�ْ��ص�� ِل�� َه��ا
و�أر� َ����ش���� َف���� ِن����ي م��ن��ه��ا ال َ
أراك ال���� ُم����ب���� َّردا
����اب ُم�����و ِردًا
� -3أُق���� ِّب���� ُل م��ن��ه��ا َم�� ْب�����سِ �� ًم��ا ط َ
ك���م���ا ق���� َّب���� َل ال��� ُم���� ْ���ش���ت ُ
���اق َخ��������دًّا ُم���������� َو َّردَا
فا�ض ً
ال
� -4أ ي���أ ِت��ي بها �شي ُخ الف�ضائِلِ ِ
����س���دي��� َد ال���ق���واف���ي زاخِ ��������� ًرا و ُم���ق���� ِّ���ص���دَا
� -5أ َرى عُ��م�� ًرا �أو َل����ى ال��ك��را َم�� َة �أح��م��دًا
و َم�����نْ غ���ي��� ُر ُه �أو َل������ى ب�����إك����را ِم �أح����م����دَا ؟
���ِ � -6س���را ٌج هَ����دَى ُ
��اب ِب��� ُن���و ِر ِه
اهلل ال��� ِّ��ش��ه َ

ُ
ديوان
و ل����واله ف��ي َن��ه��ج ال��ب�لاغ�� ِة م��ا اه��ت��دَى العزازيّ
ُ
ْ ِ
(ت 710هـ)
 -7ت���ك���ا ُد ال����ع����ذا َرى َي���� َّت����خِ ���� ْذ َن َق�ل�ائِ���دًا
ٌ
نظرات
����ج���� َّي����دَا نقديّة..
ُم���� َن َّ
����ظ����م���� ًة مِ �������نْ � ِ����ش����ع���� ِر ِه ل����و َت َ
ٌ
ُ�ستدرك
وم
ْ

� -8أ َي����رج����و ب���ن���ات ٌّ���ي لِ���ح���ا ًق���ا ِب����� َ����ش�����أ ِو ِه

و�أب����ن����ا�ؤُ ُه ق��د �أح�����ر َزتْ ق��� َ��ص َ��ب ال��� َم���دَى ؟
 -9وه ْ
َ����ل َي��ر َت��جِ ��ي َغ��ي�� َر ال�� ُم َ��ظ�� َّف�� ِر َن����ا ِز ٌح
وق��د �أَ� ْ��ش�� َب�� َه ال�� َم��ن���ُ��ص��و ُر ب���أ� ً��س��ا و� ُ���س����ؤددَا ؟
 -10ف���أد َن��ى ِ���س��را َج ال�� ِّدي ِ��ن ُم�ستم ًعا ل ُه
�����س��ى ح��ب��ي�� ًب��ا ح���ي َ���ن �أن���� َ���ش���ا و�أن�������ش���دَا
ف���أن َ
و���س��اق َ
��ط َ
ذاك ال�����دُّ َّر مِ ����نْ َل��هَ��واتِ�� ِه
َ -11
ن����ظ����ي���� ًم����ا ،ول���������وال َن ْ
�����ظ����� ُم����� ُه َل������ َت������ َب������ َّددَا
 -12و ر َّن�� َح � َ
أعطاف ال َّندَا َمى ،ول�� ْم ُيدِ ر
������ج������ َّددَا
 ..........م��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُه َث������ َن������ا ًء ُم َ

 -13و ُق��م�� َن��ا ووج��ه��ي ل��ل��� ّ��س��ف��ار ِة �أب��ي ٌ
�����ض
�����ض و � َ��س�� َّودَا
ِب�� َم��نْ � َ��س��ا َد ف��ي ن��ظ ِ��م ال��ق��ر ْي ِ
 -14و�أع��ر ُف�� ُه �أَ� ْ��س َ��خ��ى ال�� ُم�� ُل��وكِ َ�شما ِئ ً
ال

 -2ف�������ر��������ش�������ف�������تُ خ����������م����������ر َة ري�������ق������� ِه
وق������������ط������������ف������������تُ ورد َة خ�������������������� ِّد ِه
 -3و��������ش�������ف�������ي�������تُ ح������������� َّر ج������وان������ح������ي

و�أ����س���م ُ���ح���هُ��� ْم ن��ف ً�����س��ا ،و�أب���� ُ
���س���ط���هُ��� ْم َي����دَا
 -15ولكنْ هِ َ��ي ال ُ
أرزاق ُيح َر ُمهَا الف َتى

ب������������� ُر��������������ض�������������ابِ ف�����������ي����������� ِه وب�������������������������� ْرد ِه
 -4ول���������ق���������د ن�������ع�������م�������تُ ب������و�������ص������ل������ ِه

ق��ري�� ًب��ا ،وي��ج��ن��ي زه��� َرهَ���ا ال��م��ر ُء ُم��ب��عِ��دَا
 -16ف�لا َت��ي���أَ ِ���س ال�� ُم��دَّا ُح مِ ��نْ َ�صدَقا ِت ِه

ول������������ك������������ ْم ����������ش���������قِ��������� ْي���������تُ ب�����������������ص�������� ِّد ِه
ُ -5م��������������� ْذ هَ��������������� َّز ب���������ان��������� َة عِ �����ط�����ف����� ِه
وث������������ن������������ى �أَ َرا َك�������������������������������������������������� َة َق����������������������� ِّد ِه

ف������ ْإن ف َ
����ات ي���و ًم���ا ُج������و ُد ُه ل��� ْم َي��� ُف���تْ َغ���دَا
التخريج :م�سالك الأب�صار .202 - 201/19
 -8في الأ�صل « :ي�شا�ؤه » ،وال�صواب ما �أثبتنا ُه.
 -12العجز ناق�ص في المطبوع ،وو�ضعنا ً
نقاطا
ّق�ص.
داللة على الن ِ
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 - 15في الأ�صلَ « :يحرِ مها ».
[]4
قال لغزًا في ا�سم بهرام( :ال�سريع)
���ح��� ْب��� ُر ال��ل��ب��ي ُ��ب وال����ذي
 -1ي���ا �أ ُّي����هَ����ا ال َ
�������س ال��������وائِ��������دَا
مِ ���������نْ َف������ ْ�����ض����� ِل����� ِه ي���ق���ت���ب ُ
� -2إ َّن ا�����س���� َم َم������نْ ع��� َّم��� ْي���ت��� ُه م��ع��ك��و���س�� ُه
ع���ل��ام������ ٌة � ْإن ز ْي����������� َد َح������� ْرف�������اً واح�������دا
 -3وزا َل م����� ْن����� ُه � ٌ
أول ف����اع����ت����ب���� ِر ال����ـ
ا�������س������مَ ،ف������� َق������� ْد �أَ ْود َْع������������� ُت������������� ُه َف������� َوائ�������دا
التخريج :ذيل مر�آة الزمان .516/7
[]5
قال( :مجزوء الكامل)
 -1غ���������������ض�������ب ُ
��������وع��������ده
�������ان ج����������������ا َد ب ْ
وط���������������������وى م�������������������س���������اف��������� َة ُب�������������ع�������������دِ ِه

����ب ِب���� َف���������ض���� ِل���� ِه
�����َ � -6ش�����هِ����� َد ال���� َق����� ِ����ض����ي ُ
وك������������� َف�������������تْ � َ�������������ش�������������هَ�������������اد ُة � ِ�����������ض����������� ِّد ِه
التخريج :ذيل م��ر�آة الزمان  ،523/7م�سالك
الأب�صار .202/19
 -5ذيل مر�آة الزمان « :وثنى ُذبال َة ».
[]6
م َّما ي�ستدرك على الق�صيدة رقم � ،46ص ،118
ويكون ثال ًثا[ :المن�سرح]
هذا البيتُ ،
م������ا زا َل ي�����دع�����و �أن ي��������������دو َم ،و� ْأن
ي�����ب����� َق�����ى ل��������� ُه ط���������ول ال�������������ورى ع�����م����� َرا
التخريج :مخطوط ديوان العزازي ،مكتبة الملك
عبد العزيز بالريا�ض � 1أ.
[]7
قال ُملغز ًا في �شبلٍ ( :الطويل)
وفُ ،
وخ ْم ُ�س ُه
 -1فما ا�س ٌم
ثالثي ال ُ��ح�� ُر ِ
ُّ
َت������ َرا ُه �إ َذا � َ��ص َّ��ح�� ْف��تَ ي���ا �أوح�����د ال��ع�����ص�� ِر
�����س َت��� َرى َت�صحِ ي َف ُه � ْإن عك�س َت ُه
 -2ول��ي َ
�������س ل����ه ه���ي���ئ��� ُة ال��ب��ح�� ِر
ول����كِ����نْ ب��ل�ا ع��� ْك ٍ
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 -3وث��ل��ث��ا ُه بِالت�صحيفِ � َ��ش��ي ٌء ُم َ�ساعِ ٌد
َ����ب ال�� َف��ق�� ِر
وب���اقِ���ي��� ِه فِ���ع ٌ���ل ع��ك�����س�� ُه َم����ذه ُ
َ [ -4ف َف ِّ�سر ُه َيا ] َمنْ �سا َر في النا�س ذكر ُه

 -4م������ح������م������ ٌد �أ� ْ��������ش��������ع�������� ُر ال�������ب�������را َي�������ا
����ا�����س
ف������ي و� ْ�������ص ِ
�������ي و َن������� ْع�������تِ ك ِ
�������ف َظ������� ْب ٍ
 -5ل���������ه ال����������م����������دِ ْي���������� ُح ِب���������ك��������� ِّل ي���������و ٍم

وعِ ْ
�����ش � َ��س��ا ِل�� ًم��ا َم��ا َن���ا َح فِ��ي �أ ْي��ك�� ٍة ُق�� ْم��رِي

�����ا������س
وال���������م���������د ُح م�������ن �أح�����������س�����ن ال����� ِّل�����ب ِ
�����ج�����ا ٍم وف������ي ا ْل����� ِت����� َف�����اتٍ
 -6وف������ي ا ْن������ ِ�����س َ

 -4ما بين الع�ضادتين من عندنا ل�سقوطها في
الأ�صل.

������ا�������س
وف��������������ي طِ ������������ب������������اقٍ وف��������������ي ج������ن ِ

التخريج :ذيل مر�آة الزمان .519 - 518/7

 -7ف���ل��ا َت������� ِ������ص ْ
������ف لِ��������ي �أب����������ا ُم�����ع�����ا ٍذ
َ
وخ��������� ِّل���������نِ���������ي مِ ��������������نْ �أ ِب�����������������ي ُن���������وا� ِ���������س

[]8
الفقي�سي ( ت 687هـ):
كتب �إلى ابن النقيب
ّ
( الخفيف )
� َ����س���� ِّي����دي �أيّ � َ����س����اع���� ِة ح����� َ����ص���� َل ال���م��� ْق���ـ
ـ���������ص����و ُد �أ�����س���� َع����ى ب������ ِه ع���ل���ى �أُ ِّم َرا� ِ����س����ي
و�أ َرى َ
ذاك ِرف��������� َع��������� ًة لِ���������ي وت����� ْ����ش����ـ
��ا���س
ـ���ر ْي��� ًف���ا،ول���و ُك���ن���تُ مِ �����نْ ب��� ِن���ي ال��ع�� َّب ِ
التخريج :التذكرة ال�صالح َّية .136 /25
[]9
قال �شهاب الدين العزازي يخاطب ابن دانيال
(ت 710هـ)( :مخ ّلع الب�سيط)
 -1ذك ُ
�������������رت ف������ ْ�����ض����� َل اب���������ن دان�������ي�������الِ

������خ ٌ
 -8ل���������� ُه ال�������ق�������وافِ�������ي ُم������� َ������س َّ
������رات
ٌ
������ا�������س
ُم�������������������� َذ َّل
����������ل���������ات ِب��������ل�������ا �������ش������م ِ
 -9و��������ش�������ع������� ُر ُه وا� ِ���������ض��������� ُح ال����م����ع����ان����ي
ُ
ديوان
������ا�������س العزازيّ
ِب�����ل����ا ا� ْ��������ش�������� ِت�������� َب��������ا ٍه وال ا ْل������تِ������ َب ِ
(ت 710هـ)
التخريج :التذكرة ال�صالح ّية .30/14
ٌ
نظرات
[]10
نقديّة..
ٌ
ُ�ستدرك
وم
كتب �إلى ال�سراج الو ّراق ( :الكامل )
َ -1ق َ�س ًما ِب�� َو ْج��ه َ
ِ��ك �إ َّن��� ُه ال��وج�� ُه ال ُم ِ�ضي
��س��ن ُخ��ل��ق َ
ِ��ك �إ ّن���� ُه ال ُ��خ�� ُل ُ��ق ال َّر�ضي
و ِب ُ��ح��� ِ
 -2و ِب���ج���و ِد راح���� ِت َ
����ك ال���ت���ي َن��ع��م��ا�ؤُه��ا
ِ�������ض
لِ���� ْل���� ُم����ع����ت����ف����ي ،ون�����وال�����ه�����ا ل���ل��� ُم��� ْن���ف ِ
الح َ�س ِن الجميلِ ْ
،وف�ضل َِك الـ
 -3وبِذِ كر َِك َ

و َل������� ْ������س������تُ ف����� ْ����ض����ل ْام��������������رئٍ ب���ن���ا� ٍ���س���ي

�������ض
ـ���� َغ���� ْم���� ِر ال���������ذِ ي ِب��� َق���ل���ي���ل��� ِه ل�����م �أن���ه ِ
� -4أ ِّن������ي ع��ل��ى ال���ع���ه���دِ ال�����ذي �أ����س���ب���ا ُب��� ُه

�����ا������س
�����������ن ال�����ق�����ي ِ
ن������ع������م������اء َج���������� َّل����������تْ ع ِ

�����ض
ل������ ْم ت����ن���������ص���� ِر ْم ،وب�������ن�������ا�ؤُ ُه ل������ ْم ُي��ن��ق ِ
 -5ي��ا ن���اقِ���دًا ل��� ْم َي ْ���خ َ
���ف ع���نْ َل َ��ح��ظ��ا ِت�� ِه

����ي ع����ن����دي
 -2وق��������ل��������تَ  :ل����ل����م����و�����ص����ل ّ
 -3و َل��������������� ْم ي����������زل ن������ع������ َت������ ُه ب�����ذك�����ري
مِ �������������نْ غ�������ي������� ِر � َ�������س������� ْه������� ٍو وال ن����ا�����س����ي
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بغ�ض
� ْأم���� ُر ال�� ُم��حِ ِّ��ب مِ ���ن ال َ��ح��� ُ��س��و ِد ال ُم ِ

ُ -6ن��� ِّب���ئ���تُ �أ َّن َ
���ر����ض م��ت��ع�� ِّر ٌ
��������ك ُم���ع ٌ
���ض
���ض
���ر����ض ال�� ُم��ت��ع�� ِّر ِ
ُروح������ي فِ�������دا ُء ال��� ُم���ع ِ
 -7و �أَ َت������تْ ُخ��� ُي���و ُل َ
���ك ب��ال��ع��ت��ابِ � َ��س��واب�� ًق��ا
�������ض
ت��������ردِي ،وخ���ي��� ِل���ي ق���ب���لَ��� َه���ا ل����� ْم ت���ر ُك ِ
َ -8ف�� َع��جِ �� ْب��تُ مِ ����نْ َح ٍّ
����ظ لِ��مِ �� ْث�� ِل��ي �أ����س��� َو ٍد
�����ض
و َخ��ج��ل��تُ مِ ���نْ ع ٍ
��ر���ض لِ��مِ �� ْث�� ِل َ��ك �أب��ي ِ
فابعث كِتا َب َك �ضام ًنا َ
ْ
عنك ال ِّر َ�ضا
-9
ِ���ض��ي
مِ ��� َّم���ا � َ���س���مِ ���ع���تَ  ،ودا ِونِ��������ي ي���ا َم�� ْم��ر ِ
نج ِب ْ�س َح َّتى �أَ َرى
َ -10ف َمدامِ عِي َل�� ْم َت َ

كتاب وفيات الأعيان .34
[]21
قال �شهاب الدين العزازي ( :الب�سيط )
� -1أَ� َ���ش���دُّ َم��ا َب��� َّر َح���تْ ِب��ال��ع��ا���شِ ��قِ ال ُ��ح�� َر ُق
َو َت��� َّي��� َم��� ْت��� ُه ال����� ُق�����دُو ُد ال���هِ��� ْي ُ
����ح����د َُق
���ف وال َ
َ -2
وط��ا َل�� َم��ا َر َم�� َق��تْ ُن ْ��ج�� ُل ال�� ُع�� ُي��ونِ َف ًتى
َف َ
�����ح�����ا َم������ا ِب������� ِه َر َم ُ
�������ق
����خ���� َّل���� َف���� ْت���� ُه َط����� ِر ْي ً
َ -3ي���ا َراقِ����� َد ال�� َع�� ْي ِ��ن عَ��� َّم���نْ ال ر َق�����ا َد َل�� ُه
�أ َم����ا َت������ر ُِّق لِ��� َم���نْ �أَ ْودَى ِب����� ِه الأَ َر ُق ؟
التخريجُ :
�صرف العين .399/ 2

تغم�ض
م��ن َ��ك ال��� ِّر� َ���ض���ا،ون���واظِ ���رِي ل��� ْم
ِ
ِّين في
�َ -11ض َّل امر�ؤٌ بِ�سِ َوى �سِ را ِج الد ِ

مقـــاالت

ي�ست�ضي
����ح����وارِي ي��ه��ت��دي �أو
ِ
ُج���ن ِ���ح ال َ
التخريج :م�سالك الأب�صار .200 - 199/19
[]11

[]13
قال �شهاب الدين العزازي ( :المن�سرح )
ق�������ا َم ي��������رو ُم ال َّ
���ح���� َ���س��� َر ال���ـ
�����ط�����هُ�����و َر ف���ا ْن َ
ـ������م������ئ������ز ُر ع�������ن �أب�������ي�������� ٍ�������ض ل���������� ُه َي������ َق������قِ

وكتب �إلى الملك المن�صور �صاحب حماة ي�س�أل
� ْأن يقبل يده( :ال�سريع)
َّ � -1
����س����ط����ره����ا ع�����ب����� ٌد لإح�����������س�����ا ِن����� ُك����� ْم

َف����� َم����� َّد � َ����س���� ْق���� ًرا ع���ل���ي��� ِه م������نْ � َ����س���� َب ِ����ج ال���ـ
ـ���� َّ���ش���ع���رِ ،وغ َّ
����ط����ى ال���� َّ���ص���ب���ا َح ب���ال��� َغ���� َ���س���قِ
َف����خِ ���� ْل����تُ ب��������د ًرا ي����ل����و ُح ف����ي ُظ���� ْل����م���� ِة ال���ـ

دا ٍع لأي�������������ام�������������ك�������������م ب������ال������ب������ق������ا
َ -2ي������������و ُّد مِ ����������نْ �أَي��������دِ ي�������� ُك�������� ُم ُق����ب����لَ���� ًة

ـ���ل���ي���لِ ُ ،
�������س ف����ي ال��������� َو َرقِ
وغ�������ص��� ًن���ا ي���م���ي ُ
التخريج :م�سالك الأب�صار .207/19
[]14

َت�������ف�������ت������� ُح َب����������ا ًب����������ا ل������� ِّل������� َق�������ا ُم����� ْغ�����ل����� َق�����ا
 -3ف������ب������ال������ذي زا َن���������� ُك���������� ُم ِب������ال������ َّن������دى
�������������س ال������دُّ ن������ َي������ا ِب������� ُك������� ْم َر ْو َن�������� َق��������ا
و�أل������ب َ
������ح������رم������و ُه َن ْ
��������ظ�������� َر ًة مِ ���� ْن���� ُك���� ُم
 -4ال َت ْ
وال ُت�������ع�������ي�������دُوا � َ�����س�����ع����� َي����� ُه ُم ْ
������خ������فِ������ َق

قال( :مجزوء المتقارب)
� -1أق����������������������������������������ا َم ل�������� ُع�����������������ش��������اق��������ه
�������������ظ م�����ي�����ث�����اق�����ـ�����ـ�����ـ����� ِه
عَ������������لَ������������ى حِ ������������� ْف ِ
 -2وه��������������������������ذا دل����������������ي ٌ
����������������ل ع������ل������ى

التخريج :ذيل مر�آة الزمان  ،520 - 519/7تا ِلي

م�������������������ك�������������������ارم �أخ������ل������ا ِق�������������ـ�������������ـ�������������ـ������������� ِه
132

�آفاق الثقافة والتراث

����������ل����������ال ب�����������������دا ط������ال������ع������ـ������ـ������اً
ٌ
 -3ه
ب��������������������أف���������ل���������اكِ �أط����������وا ِق����������ـ����������ـ����������ـ����������ـ���������� ِه
ُ
��������ل��������ال ال�������� َّ�������س�������م�������ا ِء
 -4وك��������������������ا َد ه
َي���������������خ��������������� ُّر لإ����������ش���������را ِق���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ��������� ِه
َ -5ح���������� َم����������ى �آ������������������س �أ����������ص���������داغ��������� ِه
ب���������ن���������رج���������� ِ���������س �أح�������داق�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ������� ِه
����ب
 -6وم��������������ا َل ف�����خ����� ْل�����ن�����ا ال���� َق���������ض����ي����ـ َ
َي�������م�������ي�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ������� ُل ب��������������������أوراق������������������� ِه
التخريج :ذي��ل م��ر�آة الزمان ،523 - 522/7
م�سالك الأب�صار .202/19
[]15
ُت���ض��اف الأب �ي��ات الخم�سة التالية �إل��ى بداية
الق�صيدة الواردة �ص ( :378المتقارب)
����ح ُ
����ول
 -1ف����������دا�ؤُك ج�������س��� ٌم ب��������� َرا ُه ال���� ُّن ُ
��������ب ع������ل������ى ع���������ه���������دِ ه ال ي������ح ْ
������ول
ق��������ل ٌ
����وب
����ج���� َب���� ْت���� ُه ال���� ُق���� ُل ُ
� -2أ ي����ا َق������ َم������راً َح َ
َف������ َم������ا لِ������ ْل������ ُع������ ُي������ونِ عَ������لَ������ ْي������ ِه � َ����س���� ِب���� ْي ْ
����ل
�����ي ِب����� َن����� ْق����� ِع ال���� َغ���� ِل���� ْي����لِ
 -3ب����خ����ل����تَ ع�����لَ َّ
وف��������ي ث�������غ�������ر َِك ال��������ب��������ار ِد ال�������س���ل���ب���ي ْ���ل
 -4وح��� َّم���ل���ت���ن���ي َف��������� ْو َق َم�����ا ال �أُطِ ����� ْي ُ
�����ق
������ن ال��ع��ا���ش��ق��ي��ن ال���ح���م ْ
�����������ن مِ َ
َو�أَ ْي َ
���ول ؟
�������س ل��ل��ح��دي��ثِ
 -5ف���ل���و � َ���ض��� َّم���ن���ا م���ج���ل ٌ
ع�����ت�����ب�����تُ ع������ل������ي َ
������ك ،وع�����ت�����ب�����ي ي�����ط ُ
�����ول
التخريج :ذي��ل م��ر�آة ال��زم��ان  ،522/7عقود
الجمان  33ب.
�آفاق الثقافة والتراث 133

[]16
قال في �أخي ِه الأمير عماد الدين عند ُقدوم ِه من
�شفر رحمه اهلل ( :المن�سرح )
� -1إ َّن ُق������������دُو َم الأم������ي������ ِر َج����������� َّد َد ل��ي
َم��������� َ��������س�������� َّر ًة ل��������� ْم �أَ َز ْل �أُ�ؤ ِّم�������ـ������� ُل�������هَ�������ا
 -2ون����ع����م����ة م������ا ب������رح������تُ ُم����ج����ت����ه����دًا
�أروي �أح�������ادي�������ث�������ه�������ا و�أن������ق������ـ������ ُل������هَ������ا
�����ب وع ً
ُ����ل����ا
������ي م�����ن�����اق ٌ
 - 3الب ِ
�����������ن ع������ل ّ
ي�����ع�����ل����� ُم�����ه�����ا ح��������ا���������س�������� ٌد وي�����ج�����ه����� ُل�����ه�����ا
� -4أز َك��������ى ال��������و َرى ���ش��ي��م�� ًة و�أك���ر ُم���ه���ا
ن������ف������� ً������س������ا ع���������م���������اد َّي��������� ًة و�أك�������م������� ُل�������هَ�������ا

ُ
ديوان
ُ -5ي�������م������� ُن������� ُه ط�������������ا َر ِذك�������������ر ن����ائ����ل����ه����ا
العزازيّ
وف����������������ا َز ب�����ال�����ي�����م�����ي ِ
�����ن َم ُي�����ق����� ِّب����� ُل�����هَ�����ا (ت 710هـ)
ٌ
نظرات
 -6ي���م���ي ُ
��������اب ����س���ائِ��� ُل���ه���ا
���ن ُح�������� ٍّر م�����ا خ َ
نقديّة..
ُ
َ
ٌ
ُ�ستدرك
وال ان����ث����ـ���� َن����ى ُم����خ���� ِف����ـ���� ًق����ا ُم������ؤ ِّم�����ل�����هَ�����ا وم

 -7ق����د ل������ َّذ ل���ل���ح���ائ���م���ي َ���ن َم�������ش��� َرعُ���هَ���ا
�����������������اب ل����������ل����������وارِدي َ
����������ن م����ن����ه���� ُل����هَ����ا
وط
َ
 -8ذو هِ ������� َّم������� ٍة ل����ل���� ُع��ل�ا ُي�����ط�����او ُل�����هَ�����ا
وراح������������������������ ٍة ل�������ل������� َّن�������دى ُي�������ط������� ِّو ُل�������هَ�������ا
َ
 -9وف��������ك��������ر ٍة ل�������ل������� َّذك�������ا ِء ُي�������وقِ������� ُدهَ�������ا
وع����������زم����������ة ل������ل������� ُّ������س������هَ������ا َت������� َو ّق�������ل�������هَ�������ا
� -10إذا َت����� َ����ش���� َّك����تْ � ُ����س���� ُي����و ُف���� ُه َظ����� َم������أً
ي����ع����ل����ه����ا ف��������ي ال ّ
�������ط�������ل�������ى وي����ن����ه����ل����هَ����ا
 -11وي��ط��ع ُ��ن الأل َ
�����ف ف��ي ال��م��ج��الِ �إ َذا
ن���������ا َز َل���������هَ���������ا ،وا ُلأ ُل������������������������وف ي����ن����دل����هَ����ا

 -12ف��� ُق���ل �إذا عُ������ َّد ف�������ض��� ُل �أ�����س����رت����هِ:
�أف���������ض���� ُل����ه����ا َم��������ن �أَ ُب������������������و ُه �أف�������ض���ل���ه���ا

َم�����������ا هَ������������� َّز �أع���������ط���������ا َف��������� ُه ال����� ّن�����������س�����ي����� ُم
�إ َّال ا ْن�������� َث�������� َن��������ى َق������������������دُّ ُه ال�������� َق�������� ِو ْي�������� ُم

التخريج :مخطوط ديوان العزازي ،مكتبة الملك
عبد العزيز بالريا�ض  3ب � 4 -أ.

ب������������������د ٌر ل�������������� ُه م��������������نْ ُذ�ؤاب�������������تِ������������� ْي������������� ِه
ل���������ي ٌ
���������ج���������و ُم
���������ل ،ومِ ������������������نْ ث���������غ���������ر ِه ُن ُ
�إ َذا ث��������� َن���������ى ق��������������������� ّد ُه َف������ ُغ�������������ص ٌ
������ن

[]17
ي�ستعلم حال ُه ويتفقَّد ُه
كتاب
ُ
قال وقد ورد علي ِه ٌ
ويت�ش َّوق �إلي ِه ( :الكامل )
َ -1م�����و ًل�����ى ت���ف��� َّق���د ع�����ب����� َد ُه ِب����مِ ����ث����ا ِل���� ِه
لِ�������ص���ف���ا ِء ����ش���ي���م���ت��� ِه و طِ ����ي����بِ خِ ��ل�الِ���� ِه

و� ْإن َل����������������� َوى جِ ������������ي������������ َد ُه َف��������� ِري��������� ُم
�إِ ْن ك���������ا َن جِ ����� ْ����س����مِ ����ي ِب��������� ِه � َ����س����قِ���� ْي���� ًم����ا
َف����������������������إ َّن � ُ������س������ق������مِ ������ي ب���������ه َج������� ِ������س������ي������ ُم
التخريج :م�سالك الأب�صار .208/19

� -2أه��������دَى �إل����ي���� ِه م���ح���ا����س��� ًن���ا عُ���م���ر َّي��� ًة
وج����ل���الِ�������� ِه
م������� ْم�������ل�������وء ًة مِ ���������ن ُن������ب������ ِل������ ِه َ

مقـــاالت

 -3و َل���� ِئ����نْ َت���� َذ َّك���� َر ِن����ي الأم����ي���� ُر ِب��خ��ي��ر ِه
ف������أَن�����ا ال���� َّ���س���ع���ي��� ُد �إذ خ����ط ُ
����رت ِب���� َب����الِ���� ِه
 -4واف��������تْ َم����ك����ار ُم���� ُه ال���ت���ي عُ���� ِّود ُت����هَ����ا
ف����ك�����أ َّن����م����ا ق�������ا َم�������تْ َم�����ـ����� َق�����ـ�����ا َم َن�������والِ������� ِه
 -5واف����تْ وق���د َر َح����� َل ال��� ِّ��ص�� َي��ا ُم ُم��� َو ِّد ًع���ا

[]19
ور َد في �ص  381بيتان ،وتتمتهما ( :ال�سريع )
������ن ْ
�����ب ل��� ُه
و ُق�������� ْم لِ����������� َذاتِ ال������ ِّدي ِ
واغ������ َ�����ض ْ
������م
������������ي َء ِب��������� ِه ْ
واح������ ُك ِ
وا ْق�������� ِ�������ض ِب�����م�����ا جِ ْ
وا�������س������ف ْ
����ي ال������ذي
ِ������ك ِد َم���������������ا َء ال����ب����ق����ق ّ
ُي��������ع�������� َر ُف ِب������ال������ ِّزن������دِ ي������قِ وال������ ُم������ج������ ِر ِم
هلل وال�������� َّ�������ص�������ادقِ ال���م���ـ
َف����������إ َّن��������� ُه  -وا ِ
���ا����س َ -ح ُ
���ل��ال ال����� َّد ِم
ـ��م��ب��ع��وثِ فِ����ي ال��� َّن ِ

َف������ َر�أي������تُ َوج������� َه ال����عِ����ي����دِ ق���ب��� َل هِ ��ل�الِ���� ِه
 -6ول���ث���م���تُ َم����ا �أه��������دا ُه مِ ����ن �أ����س���م���ا ِئ��� ِه
و� َ�����ش�����ك ُ
�����رت م�����ا �أوال ُه مِ �������ن �أف�����ع�����الِ����� ِه
 -7و َو ُ
ددت � ْأن �أل����ق����ا ُه ق���ب��� َل م��ن�� َّي�� ِت��ي
لأعِ ������ي َ
�������������ش ف������ي �أك������ن������افِ������ ِه وظِ ���ل���الِ������� ِه
التخريج :مخطوط دي ��وان ال �ع��زازي ،مكتبة
الملك عبد العزيز بالريا�ض � 3أ.
[]18
قال ( :مخ ّلع الب�سيط )

التخريج :كنز ال ُّدرر .78 /9
[]20
ُي���ض��اف البيتان الآت �ي��ان �إل��ى الق�صيدة رقم
� ،84ص  ،225ويكون مح ّلهما قبل البيت الأخير:
(الب�سيط)
خف�ض وفي ِد َع ٍة
وا�سل ْم مدى الدهر في ٍ
وف�����ي ن���ع���ي ٍ���م ،وعِ ْ
���������ش فِ�����ي ِن���� ْع���� َم���� ٍة و ُد ِم
ك�����ن�����زاً ل���� ُم���� ْف����ت����ق���� ٍرَ ،غ����ي���� ًث����ا لِ��� ُم���ن��� َت���ج ٍ���ع
َغ���� ْو ًث����ا لِ�� ُم�����س�� َت�����ص��ر ٍخَ ،ن�������ص��� ًرا ِل�� ُم��ن�� َت��ق ِ��م
134
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التخريج :ذيل مر�آة الزمان .519/7

 -7م�����س�� َّر ُة ق��ل��ب��ي � ْأن ي��ك��و َن ُم��ج��ا ِل�����سِ ��ي

[]21
قال ُملغزًا في ا�سم هاروت( :ال�سريع)
َم�����ا ا� ْ����س����م ع���ل ٍ���م ت�����ص��ح��ي��ف��ه ا����س���م ع��ل��م
.................................
�إن ت���ع���ك�������س��� ُه ف���ال���ع���ك�������س م����ن����ه ك���� ِل���� ٌم
ك���������رم���������ه���������ا هلل ت���������ل���������ك ال��������ك��������ل�������� ُم

و ُق������������ َّر ُة ع���ي���ن���ي � ْأن َي����ب����ي����تَ ُم����ن����ا ِدم����ي
� -8إذا � َ���ص َّ���ح���ف���و ُه ك�����ا َن ���ش��ي��م�� َة م��اج��دٍ
������م
وت�������ص���ح���ي���ف��� ُه ال���� ّث����ان����ي ����س���ج��� ّي��� ُة �آث ِ
 -9و� ْإن َح���� َذ ُف����وا م��ن�� ُه �أخ���ي��� َر ُح��� ُروفِ��� ِه
�����ل ف����ي � ُ�����س�����رو ٍر ُم���ق���ب���لٍ ل َ
َف����� ُق ْ
ِ������م
�����ك دائ ِ
ُ -10ي���ذ ِّك��� ُر ِن���ي َف��� ْق��� َد ال��� َّ��ش��ب��ي��ب�� ِة ع��ك��� ُ��س�� ُه
ُق������دو ُد ال����� َع����� َذا َرى �أو غ���ن���ا ُء ال َ���ح��� َم���ا ِئ ِ���م

التخريج :ذيل مر�آة الزمان .517/7
 -1مكان النقاط فراغ في الأ�صل ،ويبقى ال�صدر
غير م�ستقيم.
[]22
قال ُملغزًا في هنات ( :الطويل )
 -1وللهَّ ِ َم���م���� ُ
���ش���وق ال������ َق������ َوا ِم �أط���ع��� ُت��� ُه
ِ�����م
وع���ا����ص���ي���تُ ف����ي ُح���� ِّب����ي ل����� ُه ُك������� َّل الئ ِ
 -2ل���� ُه � َ���ش��� َف��� ُة ال��� ُع��� َّن���ابِ ف���ي َ
ر���ش�� َف��اتِ��هَ��ا
ِ�����م
� ِ����ش����ف����ا ٌء ورويٌ ل����ل���� ُق����ل����وبِ ال َ
�����ح�����وائ ِ
 -3ك������أ َّن ال��� َغ���وا ِن���ي �إ ْذ َت��� َر� َّ���ش��� ْف َ���ن ِر ْي��� َق��� ُه
وق������ َّب������ ْل������ َن������ ُه ق������� َّل�������د َن������� ُه ب����ال����م����ب����ا� ِ����س ِ����م
َ -4ت����� َب�����دّى ل���ن���ا ف����ي ُح���� َّل���� ٍة ع�����س��ج��د َّي�� ٍة
ع���ل���ي���ه���ا طِ ������������را ٌز ر َّق م�����ن ُد ِّر ن����اظ ِ����م
 -5و وا َف����ى َك َ
���خ��� ْو ٍد �أق��ب��لَ��تْ ف��ي ُح�� ِل�� ِّي�� َه��ا
�����س َت���ج��� َّل���تْ ب���ال��� ُّن���ج���و ِم ال���ع���وات ِِ���م
و���ش��م ٍ
 -6ف�����أث����ب����تَ ف���ي��� ِه ل���ح���ظ��� ُه ك ُّ
�����ل ن���اظ��� ٍر
وم�������������ا َل �إل�����������ى ت����ق����ب����ي����ل���� ِه ك ُّ
ِ���������م
���������ل الث ِ
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التخريج :م�سالك الأب�صار ،207 - 206/19
المرج الن�ضر واالرج العطر � 120أ.
ُ
التعليق:

� -9أي :هناء.
�ُ -10ض َ
بط العجز في «الم�سالك» بالنّ�صب:
«قدو َد العذَ ا َرى �أو غنا َء الحمائم» ،و�أثبتنا العبارة
بالرفع لأنها بد ٌل من «عك�سه».
[]23
كتب على حيا�صة ( :الخفيف )
قال ِم َّما ُي ُ
����وت ال ُ���خ���� ُ���ص���و َر َح��� َّت���ى ت���ب��� َّو�أْ
 -1م���ا عَ����ل ُ
ُت م َ
������ن ال���� ّ���س���ق ِ���م م����ق���� َع����دِ ي وم���ك���ا ِن���ي
ال�صب َر َّ
ُ
ال�شدي َد على ال َب ْر
-2
و�صبرت َّ
��������ذاب ب������ال������ ِّن������ ْي������ َرانِ
دِ ،و ُذق��������������تُ ال��������ع َ
 -3وك������أ ِّن�����ي �أع���ل���ن���تُ �أو ُب����ح����تُ ب��ال��� ِّ��س��ـ
ـ���������رِ ،ف����� َك����� ُّف�����وا ك����م����ا ر�أي������������تَ لِ����� َ����س����ا ِن����ي
التخريج :م�سالك الأب�صار .207/19
[]24

ُ
ديوان
العزازيّ
(ت 710هـ)
ٌ
نظرات
نقديّة..
ٌ
ُ�ستدرك
وم

قال ( :الكامل )
ُ -1ق���ل ل��ل ُ��خ ُ��ط��وبِ � :إل���ي���كِ ع�� ِّن��ي �إ َّن��� ِن���ي
�����ن � َ���ش���ا ٍه � َ��ش��اهَ��ا
�أ���ص��ب��ح��تُ ف���ي َح������ َر ِم ا ْب ِ
َ -2ف�����الآ َن ل��� ْم �أَ َخ�����فِ ال���ح َ
���وادث بعد َما
ق������ َّب������ل������تُ راح���������� َت���������� ُه وال �أخ������� َ������ش������اهَ������ا
التخريج :تالي كتاب وفيات الأعيان .34
[]25
قال ( :الوافر )

ك�������������������������ذاك �إن �������ض������اع������ف������ت������ـ������ـ������ه
ل��������������م ي�������خ�������ت�������ل�������ف ب�����ع�����ك�����������س�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ه
َّ
المو�شحات:
ب-

وردت في الديوان �سبع مو�شّ حات لل�شاعر ،وقد
المقدمة �ص ،21
�ص َّرح ال ُمحقِّقُ بهذا العدد في
ِّ
برجوع ِه �إلى م�صادر مطبوعة معروفة.
قلت� :أخ � َّل الديوان بثالث مو�شحات� ،سنذكر
ُ
مطلعها وم�صادرها ،رعاية لالخت�صار:
الأُو َلى( :المن�سرح)

مقـــاالت

َ -1ت����� َع����� َّل����� َم�����تِ ال����� َك�����ه�����ان����� َة ُم����ق����ل���� َت����ا ُه
��������ن الأَح��������ك��������ا ِم � َ���ش��� َّي���ا
و َل��������� ْم َت������� ْت������� ُر ْك مِ ِ

ن�������ه������� ٌر و َزهْ �������������������� ٌر وق���������ه���������و ٌة وطِ ����ـ����ـ����ـ��ل�ا
وال���� ُغ���������ص ُ
���د����س ال ُ���ح�ل�ا
����ن ي����زهُ ����و ِب�������س���ن ٍ

َ -2ف���� َك���� ْم َ�أح����� َي�����ا ِب���� ُم����ع����جِ ����زِهِ ����نَّ َم��� ْي��� ًت���ا
َ
������������������ات َح���� َّي����ا
و َك������������ ْم ِب������� ُف������� ُت�������ورِهِ �������نَّ �أَ َم

التخريج :الد ّر المكنون في ال�سبعة الفنون -365
 ،366ديوان المو�شحات المملوك ّية في م�صر وال�شام
.27 - 25

التخريج� :صرف العين .496/2
المن�سوب
قال ُملغزًا في �سد�س( :مجزوء الرجز)
م�������������ا ا��������������س������������� ٌم �إذا ع������ك�������������س������ت������ ُه
وج����������������������������د َت����������������������������ه ب����������ع����������ك���������������������س���������� ِه
ك��������������������������ذاك �إن ����������ض���������اع���������ف��������� َت��������� ُه
ل���������������م ي��������خ��������ت��������ل��������ف ف���������������ي ن�����ف�����������س�����ه
التخريج :ذيل مر�آة الزمان .521/7
وفي ال��درر الكامنة َّ � 420 -419/3أن البيتين
ل�شم�س الدين بن ال�صائغ ،برواية:
م�������������ا ا���������س��������ـ��������ـ��������م �إذا ع�����ك�����������س�����ت�����ه

الثانية( :المديد)
�����������ب �إ َّن دَمِ �������������ي
ي����������ا وال َة ال ُ
�����������ح ِّ
� َ������س������ َف������ َك������ ْت������ ُه الأَ ْع�������������� ُي ُ
������ج������ ُل
��������������ن ال������ ُّن ُ
التخريج :عقود اللآل في المو�شحات والأزجال
 ،85 - 83ديوان المو�شحات المملوك ّية في م�صر
وال�شام .32 - 29
الثالثة( :ال�سريع)
�أر� ِ��������س�������� ِل��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ي � َ���������س��������� ْت��������� َر
َدي����������اجِ ����������ي � َ�������ش�������ـ�������ع�������رِكِ ال����� ُم�����������س����� ِب�����لِ
ال��ت��خ��ري��ج :ال��د ّر المكنون في ال�سبعة الفنون
 ،331ديوان المو�شحات المملوك ّية في م�صر وال�شام
.38 - 37
وبعد،

ر�أي����������ت����������ـ����������ـ����������ـ����������ه ف���������������ي ن�����ف�����������س�����ـ�����ـ�����ه
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�ون ف��ي ه��ذه ال �ن �ظ��رات النقدية
ف ��آم��ل � ْأن ي �ك� َ
العزازي ) ما يفيد د.
وال ُم�ستدرك على ( دي��وان
ّ
ر�ضا رجب عند �إع��ادة تحقيق ِه ثاني ًة ،والباحثين
الآخرين.
والحم ُد هلل رب العالمين.

الحوا�شي
1-1

2-2

3-3
4-4

ببلوغرافيا الر�سائل العلمية في الجامعات الم�صرية
� ،188- 178أم ��ا العمل الأول فلم ي��رد ف��ي الكتاب
الببلوغرافي هذا .ولع َّل في نظراتنا وم�ستدركنا فائدة
تُ�ضاف وتُ�ستدرك على هاتين الر�سالتين الجامعيتين.
مهم على هذا العمل في
كتبنا مالحظات مع م�ستدرك ّ
مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق ،مج  ،78ج2003 ،2م
 ،422 - 423 :وفي كتابنا :في نقد التحقيق ،335 - 305
وزدن��ا علي ِه في كتابنا الآخ��ر :دي��وان مجير الدين ابن
تميم ..نظرات وم�ستدرك.
وق��د ن َّبه �إليه الأ�ستاذ �إبراهيم اليحيى ،و�أث�ب� َ�ت بع�ض
�صفحاته في موقع (ملتقَى �أهل الحديث) على ال�شبكة
العنكبوت َّية.
حقَّقت د .كوكب دياب كتاب (خزانة الأدب وغاية الأرب)
الحموي (ت 837هـ) ر�سال ًة جامع َّي ًة ،و�صد َر
البن حجة
ّ
عن دار �صادر في بيروت م ّرتين (ط 2001 :1م ،ط :2
تكمن في �ضعف
2005م) ،وال�سمة الغالبة على عملها ُ
تخريج الأبيات ،وعدم امتالكها خزينًا معرف ًيا لأماكن
وجودها في المظان و�أ�سماء �أ�صحابها ،عندما ي�سكت
ابن حجة عن عزوها �إلى �أحد ،و� ْإن كان �أ�صحابها من
ُ
الم�شهورين كالمتنبي والبحتري و�أبي تمام والطغرائي
تعرفهم!،
وغيرهم� ،أما �شعراء الع�صور المت�أخرة فال
ْ
وق��د �أوردن� ��ا �أم�ث�ل��ة ب�سيطة على ه��ذا الأم ��ر الغريب
الفقي�سي .65
والم�ؤ�سفُ .ينظر :ديوان ابن النقيب
ّ

الم�صــادر والمراجع
المخطوطة:
 التذكرة ال�صالح ّية� :صـالح الدين خليـل بن �أيبك بنال�صفدي (ت 764ه��ـ) ،جامعة الكويت ،رقم
عبد اهلل
ّ
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.5178
 رو�� ُ�ض الآداب� :أح�م��د ب��ن محمد المعروف بال�شهاب�ازي (ت 875ه���ـ) ،تحقيق عبد البا�سط لبيب
ال�ح�ج� ّ
ع��اب��دي��ن ،ر��س��ال��ة ماج�ستير ،كلية الآداب� ،سوهاج،
1410هـ1990/م.
 ال�شعر الملحون �أوزانه وقوافيه مع تحقيق كتاب “الد ّرالحنفي
المكنون في ال�سبعة الفنون” :محمد بن �إيا�س
ّ
ال�سي�سي،
(ت 930ه��ـ) ،تحقيق عهدي �إبراهيم محمد
ّ
كلية الآداب ،جامعة طنطا1420 ،هـ 2000 /م.
 عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان :محمد بن بهادرالزرك�شي (ت 794هـ) ،مخطوطة مكتبة الفاتح بتركيا،
رقم .4435
 المرج الن�ضر واالرج العطر :ال�شريف �صالح الدينأ�سيوطي (ت 859هـ) ،الدار
علي ال
ّ
محمد بن �أبي بكر بن ّ
العراقية للمخطوطات ،رقم .6207
 نوادر المنح في المالحة والملح :محمد �أمين بن خير اهللابن محمود بن مو�سى الخطيب العمري (ت 1203هـ)،
الدار العراقية للمخطوطات ،رقم .1234
المطبوعة:
 ببلوغرافيا الر�سائل العلمية في الجامعات الم�صرية منذ�إن�شائها حتى نهاية القرن الع�شرين :ت�صنيف ودرا�سة د.
محمد �أبو المجد علي الب�سيوني ،مكتبة الآداب ،القاهرة،
1422هـ2001/م.
علي بن
 تاريخ ابن الفرات :محمد بن عبد الرحيم بن ّالفرات (ت 807هـ) ،تحقيق ق�سطنطين زريق و نجالء
ع ّز الدين ،الجامعة الأمريك ّية ،بيروت1942 ،م.
 تالي كتاب وفيات الأَع� َي��ان :ف�ضل اهلل ابن �أب��ي الفخرال�صقاعي (ت 726هـ) ،تحقيق جاكلين �سوبله ،المطبعة
الكاثولكية ،بيروت1974 ،م.
 ت�أهيل الغريب :محمد بن الح�سن النواجي (ت 859هـ)،تحقيق د� .أحمد محمد عطا ،مكتبة الآداب ،القاهرة،
2005م.
 جنى الجنا�س :ج�لال الدين ال�سيوطي (ت 911ه��ـ)،تحقيق ودرا�سة و�شرح د .حمزة الدمردا�ش زغلول ،دار
الطباعة المح ّمدية ،القاهرة1402 ،هـ1982 /م.
 حلبة الكميت في الأدب والنوادر المتعلقة بالخمريات:محمد بن ح�سن النواجي (ت 859هـ) ،مطبعة الأميرية،
م�صر1276 ،هـ.
علي بن عبد
 -خزانة الأَدب وغاية الأرب� :أب��و بكر ابن ّ

ُ
ديوان
العزازيّ
(ت 710هـ)
ٌ
نظرات
نقديّة..
ٌ
ُ�ستدرك
وم

-

-

-

مقـــاالت

-

-

-

-

اهلل المعروف بان ِح َّجة الحموي (ت 837ه��ـ) ،درا�سة
وتحقيق د .كوكب دي��اب ،دار � �ص��ادر ،ب �ي��روت ،ط ،2
1425هـ2005/م.
ال ��درر الكامنة ف��ي �أع �ي��ان المئة الثامنة :اب��ن حجر
الع�سقالني (ت 852هـ) ،حيدر �آباد1945 ،م.
الد ّر الم�صون الم�س ّمى ب�سحر العيون� :أبو بكر عبد اهلل
ابن محمد البدري الدم�شقي (ت 894هـ) ،تحقيق �س ّيد
�ص ّديق عبد الفتاح ،دار ال�شعب ،القاهرة1419 ،ه �ـ /
1998م.
دي��وان اب��ن �سنان الخفاجي ،تحقيق د .عبد ال��رزاق
ح�سين ،المكتب الإ�سالمي ،بيروت1409 ،هـ1988/م.
دي��وان اب��ن �سنان الخفاجي ،تحقيق مختار الأحمدي
نويوات و د .ن�سيب ن�شاوي ،مجمع اللغة العربية بدم�شق،
2007م.
الفقي�سي (ت 687هـ) ،جمع وتحقيق
ديوان ابن النقيب
ّ
ودرا��س��ة د .عبا�س هاني ال� �ـﭽراخ ،دار تموز ،دم�شق،
2012م.
ديوان الدوبيت في ال�شعر العربي في ع�شرة قرون :د .كامل
م�صطفى ال�شيبي ،دار الثقافة ،بيروت1392،هـ1972/م.
دي��وان مجير الدين ابن تميم ..نظرات وم�ستدرك :د.
عبا�س هاني الـﭽراخ ،دار الفرات ،بابل2009 ،م.
ديوان المو�شحات المملوك ّية في م�صر وال�شام (الدولة
الأُو َل���ى) ،جمع وتحقيق د� .أحمد محمد عطا ،مكتبة
الآداب ،القاهرة1419 ،هـ 1999 /م.
ذيل تاريخ الإ�سالم� :شم�س الدين الذهبي (ت 748هـ)،
تدمري ،دار الكتاب العربي،
تحقيق د .عمر عبد ال�سالم
ّ
بيروت1424 ،هـ2004/م.
ذيل مر�آة الزمان :مو�سى بن مح ّمد اليونيني (ت726هـ)،
تحقيق د .عبا�س هاني ال� �ـﭽراخ ،دار الكتب العلم َّية،
بيروت2013 ،م.
ُ
ر�شف الزالل في و�صف الهالل :خليل ابن �أيبك ال�صفدي
(ت 764هـ) ،تحقيق محمد عاي�ش ،دار الأوائل ،دم�شق،
2009م.

-

-

-

-
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�سفينة الملك ونفي�سة الفُلك :محمد بن �إ�سماعيل بن
الم�صري (ت 1274هـ) ،مطبعة الجامعة ،القاهرة،
عمر
ّ
1309هـ.
�صرف العين :خليل بن �أيبك ال�صفدي (ت 764ه��ـ)،
درا�سة وتحقيق د .محمد عبد المجيد ال�شين ،دار الآفاق
العربية ،القاهرة1425 ،هـ 2005/م.
عقود ال�ل�آل في المو�شَّ حات والأزج ��ال� :شم�س الدين
النواجي (ت 859هـ) ،درا�سة وتحقيق
محمد بن ح�سن
ّ
د� .أحمد محمد عطا ،مكتبة الآداب 1420 ،هـ 1999 /م.
الغيث الم�سجم في �شرح المية العجم :خليل بن �أيبك
ال�صفدي (ت 764ه ��ـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1975م.
في نقد التحقيق :عبا�س هاني الـﭽراخ ،ط  :1دار ال�ش�ؤون
الثقافية العامة ،بغداد2002 ،م ،ط  :2دار الينابيع،
دم�شق2006 ،م.
الك�شف والتنبيه على الو�صف والت�شبيه :خليل بن �أيبك
ال�صفدي (ت 764ه��ـ) ،حققه وع َّلق عليه هالل ناجي
ووليد بن �أحمد بن الح�سين الزبيري ،ليدز ،بريطانيا،
1420هـ1999 /م.
كنز الدرر وجامع الغرر� :أبو بكر بن عبد اهلل بن �أيبك
�دواداري ( ت  736هـ) ،ج  ،9تحقيق �أولرخ هارمان،
ال�
ّ
المعهد الألماني للآثار ،القاهرة1391،هـ 1971/م.
م�سالك الأب�صار في ممالك الأم�صار :ابن ف�ضل اهلل
العمري (ت 749هـ) ،تحقيق كامل �سلمان الجبوري ،دار
الكتب العلم ّية ،بيروت2010 ،م.
المقتفي على ك�ت��اب الرو�ضتين ال�م�ع��روف ب�ـ(ت��اري��خ
ال �ب��رزال��ي) :القا�سم ب��ن محمد ب��ن يو�سف ال�ب��رزال� ّ�ي
الدم�شقي (ت 739ه��ـ) ،تحقيق د .عمر عبد
اال�شبيلي
ّ
ّ
تدمري ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا  -بيروت،
ال�سالم
ّ
1427هـ2006 /م.
رح الم َّي ِة العجم :كمال الدين محمد
المق�ص ُد الأت ُّم في �شَ ِ
ابن مو�سى ال َّد ِميرِ ّي (ت 808ه��ـ) ،درا�سة وتحقيق د.
حيدر فخري م�ي��ران و د .عبا�س هاني ال� �ـﭽراخ ،دار
�صفاء ،دار ال�صادق ،ع َّمان2011 ،م.
نفح الطيب م��ن غ�صن الأن��دل����س الرطيب� :أح�م��د بن
ّري (ت 1041هـ) ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س،
محمد المق ّ
دار �صادر ،بيروت1388 ،هـ 1968/م.
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يواني
مع ِد َ
ريف (ت  760هـ)َ ،وَ�أبي َج ْعفر (ت  779هـ)
ال َّ�ش ِ
ناطي ْين
َالغ ْر ّ
د .عبد الرازق حويزي

كل ّية الآداب  -جامعة ّ
الطائف
� ً
أوال ِ -ديوان َّ
ال�شريف َ
ناطي:
الغ ْر ّ
(  760 – 697هـ)

ُعرف"ال�شَّ ريف ال َغ ْر ِ
ناط ّي"ب�أكثر ِمن لقَب لدى بع�ض ال ّدار�سين ،فقد نَ�سبه َ
بع�ضهم �إلى
ال�س ْبتي" ،وعلى هذا اعتم َد ُك ُّل من
َ
مدينة"�س ْبتَة" ِن�سبة �إلى محل َمولدهَ ،فقيل"ال�شَّ ريف َّ
والدكتور"محمد هيثم غرة" ،ون�سبه ُ
بع�ضهم �إلى َغ ْرنَاطة ،ن�سبة �إلى
د".محمد الحجوي"ُّ ،
ناطي" ،وعلى هذا اعتم َد
تو ّليه َق َ�ضائها ،و�إقا َم ِته فيها �شط ًرا من حياته ،ف ِقيل":ال�شَّ ريف ال َغ ْر ّ
ٌّ
ناطي"،
الدكتور"�أيمن ميدان" ،فو�ضع على ِغالف ال ّديوان ِ
كل ِمن ُّ
ا�سم "ال�شريف ال َغ ْر ّ
إلى"�س ْبتَة"فقال �ص
وال
أ�ستاذ"ح�سين العروي"وحاول ُّ
ُ
الدكتور "مح ّمد هيثم غرة"ت�أكي َد ن�س َب ِته � َ
�سبع و ِت�سعين
 228 – 227من ع  ،97مج ّلة التُّراث
ال�سا ِد�س ِمن ربيع الأ ّول �سنة ٍ
العربيُ ":و ِل َد في َّ
ّ
وتعج
و�ستمائة في َ�س ْب َت َة (وهي مدين ٌة في المغرب الأَ ْق َ�صى) كانت ت َْ�ص َط ِخ ُب بال ُعلماء والأدباء ُّ
ال�سابع بف�ضل ما انثال عليها من الأ ْن َد ُل ِ�س ِّيين المهاجِ رين
بالمفكّرينَ وال ُف َق َهاء منذ القرن َّ
ترجمت لل�شَّ ريف ن ََ�س َبتْه
من بال ِدهم ب َِ�س َببِ الحروب ....و ُيذك ُر هنا �أن كثي ًرا من الكتبِ التي
ْ
وج َعلَ ْت ا�س َمه مقترنًا بها ،فكانت ُ
ناطي) ،وهي ن�سب ٌة غي ُر
�إلى َغ ْرنَاطةَ ،
تقول( :ال�شّ ريف ال َغ ْر ّ
ِ
وقيامه بمن�صب الق�ضاء فيها" .ومهما يكن من �أمر
َ�صحيح ٍةَ ،جا َءته من انتقا ِله �إلى َغ ْرنَاطة
ثنا ِئ ّية هذه النّ�سبة ،وورو ِدها َل َدى ِ
بع�ض العلما ِء ،واعتما ِد ِهم �إ ّياها فال َغ َ�ضا�ضة �إذًا ِمن اعتما ِد
ِ
و�شيوعها.
َواحد ٍة منهما ،ور�أيتُ اعتما َد الثانية ل�شهرتها
و"ال�شَّ ريف ال َغ ْرناطي"هو – كما ورد َعلى غَ الف
�شَ رحه للخَ ْزرجية  -مح ّمد بن �أحمد بن مح ّمد
ال�شّ ريف ال َغ ْرناطي (� 760 – 697أو  761هـ) �أح ُد
رمو ِز ال َّثقافَة ال َع َرب ّية في القرن ال ّث ِامنَ ،قام بدو ٍر
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لمو�س في الحيا ِة ال ِعلم ّية �آن��ذاكَ ،ف َك َان �شَ ِاع ًرا،
َم ٍ
بارعا ،ترك
َو َف ِقي ًها،
و�شارحا لل ُمتُونِ ال ِع ِلم ّية ،و ُلغو ًّيا ً
ً
أجيال من ِ
بع�ض الم�ؤ َّلفَات الق ِّيمة التي َع َكف َِت ال ُ
بعده
َ
َعلى درا�س ِتها لال�ستفا ِد ِة منها ،وقد َتنَاولَ تحقيقَ

مع ِديوا َني
َّ
ريف
ال�ش ِ
(ت 760
هـ)َ ،و�أَبي
جَ ْعفر (ت
 779هـ)
ال َغ ْرناط ّي ْين

ِ
بع�ضها َر ْه ٌط من ال ُعلماءِ ،
فمن تراثه المحقَّقِ م َّما
محا َو َلت َْي َ�صنْع ِة ِديوا ِن ِه:
لم َيرِ ْد ذك ُر تح ِقي ِق ِه في َ

مقـــاالت

 -1ر ْف���ع ال� ُ�ح� ُ�ج��بِ ال �م �� �س �ت��ورة ع��ن محا�سن
ال�م� ْق� ُ���ص��ورة (م�ق���ص��ورة َح ��ازم ال � ُق � ْر َط��اج � ِّن��ي ت
الكتاب ال ُّدكتور":مح ّمد
984ه��ـ) ،وقد َحقَّق هذا
َ
الحجوي"في �أربع ِة �أج� ٍ
خام ،ون�شرته وزار ُة
�زاء ِ�ض ِ
ال ِ
أوقاف وال�ش�ؤونِ الإ�سالم ّية بالمملكة المغرب ّية عام
ال�س ْب ّتي ال َغ ْر ِ
ناط ّي في
1997م ،وقد �أور َد"ال�شّ ريف َّ
ثين
كتابه هذا ُم ْع َظ َم ِ�شعره الماثل بين �أَ ِيدي ال َب ِاح َ
الآن ،م َّما َح��دا بمحقِّقه �إل��ى َج� ْم� ِع ما َ�ض َّم َهذا
ِ
را�ض ال�شّ ِعر ّية،
َاب ِمن ِ�ش ْعرِ هَ ،وتَوزي ِع ِه َعلى الأَغْ ِ
الكت ُ
ودرا�س ِت ِه في مق ّد َمة تح ِقي ِق ِه((( ،ولم َي ِت ّم اعتما ُد
َ
وتم
تحقيقِ هذا الكتاب في َ�ص ْن َعتي ِديوان ال�شَّ ِاعرَّ ،
االعتما ُد َع َلى َط ْبع ٍة قديم ٍة غير مح َّق َق ٍة ،وكذلك َّتم
االع ِتما ُد في النَّ�شْ ر ِة الأخير ِة َع َلى َم�صا ِد َر �أخرى غيرِ
محقَّقة؛ مثل كتاب الإفادات والإن�شادات لإبراهيم
ال�شاطبي (ت  790هـ) ،وقد حقّقه ال ُّدكتور"محمود
�أبو الأجفان" ،ون�شرته م� َّؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت،
ع��ام 1986م ،وت� ّ�م االعتما ُد في النّ�شرة الأخيرة
من ديوان ال�شّ اعر على طبعة غير محقّقة من نثير
ف��رائ� ِ�د الجمان الب��ن الأح�م��ر (ت  807ه��ـ) ،وقد
حققه ال ُّدكتور"محمد ر�ضوان الداية" ،ون�شرته دار
ال ّثقافة ،بيروت1967 ،م.
�اب الثاني لل�شّ ريف الغرناطي،
� -2أم��ا ال�ك�ت� ُ
وقفت عليه مح َّققًا ،ولم ير ْد ِذك� ُر تحقي ِق ِه
وال��ذي ُ
أبي في َق�صيدة
في َ�ص ْن َعتَي ِديوانه فهو "ريا�ضة ال ّ
"ح�سين عجيان م�سعد
الخزرجِ ّي" ،ح ّققَه الأ�ستاذ ُ
أدبي بالمدين ِة الم َن َّورة،
العروي" ،ون�شره النَّادي ال ّ
�اب في
�سنة 1420ه� �ـ= 1999م ،ووق��ع ه��ذا ال�ك�ت� ُ
� 696صفحة ،وقد �ش َر َح فيه "ال�شَّ ريف ال َغ ْرن ِ
َاطي

"من ُْظ َومة"ال َّرامزة في علم ال َعرو�ض لـ"�ضياء
َ
الدين� ،أبي مح ّمد عبد اهلل الخزرجي"(ت  626هـ)
�شرحا دقيقًا �أ َب َان فيه عن ِع ْل ٍم غَ زيرٍ  ،و َف ْه ٍم َدقيقٍ ،
ً
اطالعَ ،على ِغرا َر َما ُعرِ َف َعنْه في �شَ ِ
رح ِه
و�سع ِة
ٍ
ّي"ال�سابق الذّكر ،وقد
ُ
لمق�ص َ
ورة"حازم ال ُق ْر َطاجن ّ
قّالّ "الـ َمقّري ت 1041هـ) ،في كتابه((( عن �شَ ْر ِحه
للخَ ْز َرجِ ّية والمق�صورة":كان هذا ال�شّ ريف �آي َة ا ِ
هلل
ال َباهرة في العرب ّية والبيان وال ِ
أدب ،ويكفيه ف�ض ًال
اب ُم�شْ ِكالتها
�أ َّن��ه �شَ َرح الخزرج ّية ،وافتر َع ِه َ�ض َ
ا�ستخراج
ِب َف ْه ِم ِه ،من غيرِ �أن َي ْ�س ِبقَه �أح � ٌد �إل��ى
ِ
إي�ضاح رموزِها .و�شرح مق�صورة �أديب
كنوزِها ،و� ِ
ال�م�غ��رب الإم� ��ام �أب ��ي الح�سن ح ��ازم ب��ن محمد
القرطاجني الأندل�سي الذي مدح بها �أمير الم�ؤمنين
المنت�صر باهلل �أبا عبد اهلل محمد الحف�صي ،و�س َّمى
الح ُجب الم�ستور ِة عن محا�سن
رح بـ َر ْف ِع ُ
هذا ال�شَّ َ
المق�صورة ،وه��ذا ال�شّ رح في مج ّلدين كبيرين،
ِ
بالمغرب،
وفيه من الفوائد ما ال َمزيد عليه ،ر�أيتُه
َدت منه كثي ًرا ".
وا�ستف ُ
لالهتمام ب�شعرِ ه جم ًعا و ِدرا�س ًة فقد
�أما بالنّ�سبة
ِ
الجا ّدة التي
�أُ ِث َر ْت في هذا النّطاقِ ُ
بع�ض المحاوالت َ
ي�ستحقُ �أ�صحا ُبها ال�شُّ ك َر َعلى ما َق َّد ُموا من ِ
جهدهم
وقفت عليه منها:
ووق ِتهم ،وهذا بيا ٌن بما ُ
ال�س ْبتي:
� -1شاعر َّية �أب��ی القَا�سم ال�شّ ريف ّ
ل�ل� ُّدك�ت��ور :مح ّمد ال�ح�ج��وي ،مجلة �آف ��اق ال ّثقافة
وال ّتراث ،ال�سنة الخام�سة ،العدد  ،18ربيع الثاني،
 1418هـ� ،أغ�سط�س 1997م� ،ص  ،34 – 24وقد
تناول الكا ِت ُب ِ�ش ْع َر �أبي الق ِ
َا�سم بال ّدرا�س ِة من خاللِ
الح ُجب المح�صورة
ما �أور َده ال�شَّ اع ُر في كتابه " َرفْع ُ
عظم َما
أدرج فيه ُم َ
عن محا�سن المق�صورة" ،حيث � َ
َو َ�صل �إلينا من �شعرٍ .
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ال�سبتي (ت 760هـ) :لل ُّدكتور:
�ِ -2شعر ال�شَّ ريف َّ
العربي ،العدد ،79
مح ّمد هيثم غرة ،مج ّلة ال ّتراث
ّ
ع��ام ��� ،2005ص  ،249 – 227وق��د جمع فيه ما
ِ
ديوانه":جهد الم ِق ّل" ،وق َّدم له بمق ّدمة
�ضاع من
ال�ضوء على
ع َّرف فيها بال�شَّ اعر ،وم�ؤ ّلفاته ،ثم �ألقى َّ
�أغرا�ضه ِّ
ال�شعرية.
ناطي":
 -3ديوان"جهد الم ِق ّل لل�شّ ريف ال َغ ْر ّ
َ�صنْعة ال ُّدكتور� :أيمن ميدان�َ ،ص َد َر عن َدار ال َوفاء
لدنيا ِّ
الطباعة والنَّ�شْ ر ،الإ�سكندرية ،ط2011 ،1م،
بدعم ِمن م� َّؤ�س�سة جائزة عبد العزيز البابطين
ال�صف ََح ِ
ات،
للإبداع ال�شّ عري ،وجاء في  109من َّ
وهو َجم ٌع وتحقي ٌق لـِ َما َت َبقَّى من هذا ال ّديوان ،وهي
محاولة َجا ّدة ،وقد �أتى ال ُّدكتور"�أيمن ميدان"فيها
ال�سابقة ،وا�ستدرِاكه عليها(((.
على ِذكر المحاولة ّ
و َت َّت�سم هذه المحاولة بكثرة ال َّتعليقات ،وال ّتخريجات،
وتثبيت ال� ّرواي� ِ
�ات ،واال�ستق�صاء لمعاني ال�شُّ عراء
ال�سابقين م َّما �أَتى طرقه ال�شَّ ِاعر ،وكثرِ ة ال َف َهار�س،
ّ
هذا ف َْ�ضال عن الدرا�سة الم َو ّ�سعة في َ�ص ْد ِر ال ّديوان
يعلم
َعن ال�شّ ِاعر َ
وع ْ�صرِ ه ،ويب ُدو �أن َ�صاح َبها لم ْ
ِبدرا�سة ال ُّدكتور "مح ّمد الحجوي"المن�شورة في
هذه المج ّلة.

[قافية الهمزة]
()1
[من الكامل]
وقال:
َ -1و�إِل����ي���� َك����ـ����هَ����ا ُح���� َّ���س���ـ���ـ���ـ���ـ���ا َن��� ًة ًح���� ً���س��� ِن��� َّي��� ًة
����ح����لَ ْ����ي َط����يء
ُت��������� ْزرِي َب���دَا ِئ��� ُع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���هَ���ا ِب���� َف ْ
ين َو�أَ ْي َ��ن َمن
الح َ�س ِ
ابن ُ
َ -2و ُتميتُ ِذ ْك�� َر ِ
(((
َك�����ان ال��� َّن��� ِب ُّ���ي َ�أ َب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ُه مِ ����ن ُم��� َت��� َن��� ّب���ئ
[قافية الباء]
()2
[من الب�سيط]

وقال		:
ُ
والغ�صن َق ْد َما َل َن ْح َو ال َّن ْهر َفال َت َقيا
-1
َعلَى هَ�� َوى حِ ين َغ َّنى َّ
الطائ ُر ال َّ��ط��ر ُِب
 -2ف��ق�� ّب��ل ال�� َّن��ه�� ُر ُغ���ْ��ص�� ًن��ا َث�� ْغ��ـ��ـ�� ُره َزهَ���� ٌر
���ب
َو َق��� َّب��� َل ال�� ُغ���ْ��ص ُ��ن َن�� ْه��ـ��ـ��ـ�� ًرا َث��� ْغ��� ُره َح��� َب ُ

(((

قافية الدال
()3
[من الوافر]

وقال			:
� -1إذا �أ َن������ا ُذ ْق����ـ����تُ َف�����اه – خِ ���� ْل����تُ َ�أ ِّن�����ي
َن�� َق���ْ��ص��تُ َغ�� ِل��ي�� َل َو ْج�����دِ ي – ِز ْد ُت َو ْج����دَا
َ -2و َر َّدتْ َخ����ـ����ـ���� َّد ُه ال���� ُق���� َب���� ُل اح�����مِ ����� َرارا

ِ
الفا�ضالن –
وح�صيل ُة ما ج َم َعه ال��دك�ت��وران
مع ُم��راع��اة ال ّتفاوت  )128( -بيتًا ،ونظ ًرا لق ّلة
االهتمام
النُّ�صو�ص المتبق ّية لهذا ال�شّ اعر ك��ان
ُ
َث���ن���ى ه ُ
َ��������زل ال���� َّ���ص��� َب���ا َب���ـ���ـ���ـ���ـ��� ِة فِ����ي���� ِه جِ �����دَّا
ِ
و�ص َج� ِ�دي��د ٍةُ ،ت��ؤ ّك� ُد �شَ ِاعر َّي َتهُ،
بالبحث عن ُن ُ�ص ٍ
َ -3و َم�����ا �أَ ْن جِ ��� ْئ���تُ َ���ش�� ْي�� ًئ��ا فِ���ي��� ِه َج����وارا
الخ�صائ�ص ال َف ِّني َة ِل ِ�ش ْعرِ ِهَ ،و َت َم َّث َل ْث ثمر ُة
وت َُج ِّلي
َ
َ
َ
و� ْإن ق�������ا َل ال����� ُو� َ�����ش�����ا ُة :ل����� َق����� ْد َت��� َع���ـ���ـ���دَّى
ِ
البحث في �إ�ضاف ِة ( )20بيتًا خا ِل�صة النّ�سبة �إليه،
�أهديها �إليهما لع َّلها تُثري محاولة َ�ص ْن َع ِة ال ّديوان في َ -4ف��� َم���ا َك����ا َن����تْ � ِ���س���وى ُق���ب���لٍ ( ِب���ف���ي���هِ)
(((
���ن �أَ َق����احِ ���� ًي����ا َو َغ���ر� ْ���س���ـ َ
َج��� َن��� ْي َ
طبعة َقابلة �إن �شَ اء اهلل تعالى.
���ن َو ْردَا
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مع ِديوا َني
َّ
ريف
ال�ش ِ
(ت 760
هـ)َ ،و�أَبي
جَ ْعفر (ت
 779هـ)
ال َغ ْرناط ّي ْين

الراء]
[قافية ّ

()6

()4

[من الكامل]
وقال:
 -1فِي ال َّن ْف ِ�س َ�شي ُء َواجِ ٌب ِك ْتما ُنه
� َ����س�����أَ ُق����و ُل����ه َول������و �أَ َّن�����ه�����م � َ���س��� َف��� ُك���وا دَمِ �����ي
َ -2ما فِي ال�� ُو ُج��و ِد ���سِ ��وَايَ َي ْ�ص ُلح لل ُعال

وقال			:

[من المتقارب]

������ي َم���ا
َ -1ت��� َق���� َّ���ض���ى ال���� َّ���ش��� َب ُ
���اب َوف������ي َط ّ
ي�����ج�����ي ُء ِب�������� ِه ال�������دَّهْ ������� ُر ُح������ ْل������ ٌو َو ُم����ـ����ـ����ـ���� ّْر
َ -2و َل����� َق����� ْد َم����� َّر �أَ ْك����� َث����� ُر عُ����م����رِي � ُ���س���دًى
َو�أَ ْو� َ�����������ش َ
�����������ك ِب������� َ������س������ائِ������ ِر ِه أ�َن َي��� ُم���ـ���ـ���ـ��� ّْر
َ -3ف������دَع َم����ا ت��م�� ِّن��ي َ
��ك هَ�����ذه الأَ َم����ان����ي
َف��������������������إِ َّن الأَ َم������������ان������������ي � ٌآل َي���� ُغ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ُّر
 -4وال َت���� ْل���� ُه َب���� ْع���� َد ُح����� ُل�����ولِ ال��م�����ش��ي��ب
َل������� َدي�������ك َف�������لَ������� ْه������� ُو َك � َ����ش����ـ����ـ����ـ����ي ٌء ُن����� ُك����� ْر

مقـــاالت

� -5إذا َم����ا �أ� َ�����ض�����ا َء عَ���لَ���ى ال��� َع���ار� َ���ض���ي ِ���ن
(((
�ُ��ض��ح��ى ال��� َّ��ش��ي��بِ ف��ه��و �أَ�ِ��ص��ي�� ُل ال�� ُع�� ُم�� ْر
قافية امليم

()7
[من الطويل]

و ُن ِ�س َب �إليه و�إلى غيرِ ه:
ُ -1ج��� ِن��� ْن���تُ َف��� َع��� ّوذن���ي ِب��� ُك��� ْت���ب َ
���ك ِ�إ َّن لي
� َ��ش�� َي��اط��ي َ��ن � َ���ش��� ْوقٍ ال ُت���� َف����ار ُِق َم���ْ��ض َ��ج��عِ��ي
 -2و�إذا ْا�س َت َر َقتْ َ�أ� ْ��س�� َرا َر َو ْج���دِ ي َت�� َم�� َّردَا
(((1
هب �أَ ْد ُمعِي
َب َع ْثتُ َعلَيهَا في الدُّ َجى ُ�ش َ
ال�سحر ِّ
وال�شعر
ال ِّر َوا َية )1( :ورد البيت الأول في ِّ
هكذا":ج ِنن ُْت في َف َع ّوذيني ِب ُك َ
تبك ِ�إ َّن لي".
ُ

()5
وقال:

َز ْع����� ًم�����اَ ،و َر ِّب ال���ب���ي���تِ ل��ي�����س ب�� َم�� ْز َع��ـ��ـ ِ��م
� -3أ َّم���ا ال َ��خ َ��ط��ا َب�� ُة وال�� َق��� َ��ض��ا ُء َف��لَ�� ْم �أَ ُك���نْ
(((
�أَ ْر� َ���ض���اهُ ��� َم���اَ ،ل��ك��نْ َت��� َ��ض��ا ُي ُ��ق م�� ْق��دِ مِ ��ـ��ي

[من الب�سيط]

َ -1منْ ُم ْن ِ�صفِي فِي ال َه َوى مِ َّمن ُي�ؤَ ِّيدُه
عَ���ن ال َ���ج��� َم���الِ َ ،ف�� َم�� ْه�� َم��ا (ج���ار ل��� ْم) ُي��لَ ِ��م
َ -2ي�� ًق ُ
��ول ل��ي حِ ��ي َ��ن َت�� ْب��كِ��ي ُم�� ْق��لَ�� َت َّ��ي َد ًم��ا
َ������ن �أَداللِ ُم ْ���ح��� َت���كِ���مِ ���ي
َم���� َق����ا َل���� ًة هِ �����ي ع ِ
� -3أَ ْد َمتْ – ُجفو ُنك َع ْمدُا – َو ْج َن َت َّيَ ،و َل ْم
������م
َت����� ْر ُق�����ب ل ُ���ح���� ْ���س��� َن���ى مِ �����ن ِ�إ ٍّل وال ِذ َم ِ
الح ِّق –�أَ ْن ُت ْج َزى ب َما فعلتْ
 -4وكا َن –فِي َ
َف��ا ْق�� َت��� َّ��ص ُح�� ّب��ك لِ��ي مِ �� ْن��هُ�� َم��ا َد ًم���ا ِب���� َد ِم

(((

روايات ْ
وتخ ِريجات جديدة:

َث � َّم��ة م �� �ص��اد ُر َق�ل�ي�ل� ٌة ف��ا َت� ْ�ت م� َ�ح��او َل �ت��ي َج � ْم � ِع
ِ�شعرِ "ال�شّ ِ
ناطي"� ،أ ّدى َع� َ�د ُم
ريف ّ
ال�س ْبتي ال َغ ْر ّ
االط�لا ِع َع َلي َها �إلى ُق�صو ٍر في تَوثيقِ ِن ْ�سب ِة ال�شّ عرِ
ياب رواي� ٍ
لل�شّ ِاعرِ ،
وغ ِ
كان ِمن
�ات َجديد ٍة َلأبيا ِتهَ ،
الممكنِ الأخْ ��ذُ بها .ولالرتقا ِء بتَحقيق ِ�شعرِ هذا
بع�ض الإ ِ���ض��ا َف� ِ
�ات في التَّخْ ريجات،
ال�شَّ ِاعر �أُور ُد َ
للديوان المن�شو ِر
و�س�أرم ُز ِّ
وفُروقِ ال ّروايات الآتيةَ .
في مج ّلة ال ّت ِ
ال�صا ِدر
راث
العربي بـ (تر) ،ولل ّديوان ّ
ّ
َع ْن َدا ِر ال َوفَا ِء بـ (وف).
• المق ُْطوعة رقم ( )2تر ،ورقم ( )3وف :في
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ال�سحر ِّ
وال�شعر .249
ِّ
• المق ُْطوعة رقم ( )6تر ،ورقم ( )7وف :في
ال�سحر ِّ
وال�شعر  ،176والمطالع البدر ّية برواية
ِّ
زَهر الأكم في الأمثال ِ
والح َكم المثبتة في
َّ
ِ
والمقطعة في المطالع البدر ّية
هام�ش (وف)،
في المنازل الروم ّية  ،284ورواية البيت ال ّثاني
فيه هي رواية:
عُ����ج����ن����ا ن�����������ؤ ُّم ب����ه����ا م����ع����اه���� َد َط���ال���ـ��� َم���ا
�������������س َح����ي ُ
����ث ت���ع���و ُج
ك����ر َم����تْ َف����� َع�����ا َج الأُ ْن ُ
وورد البيت الرابع فيه برواية:
�����س ال���� ُّ���ش���روقِ �أَ َم���ا َم��� َن���ا
وام���ت��� َّد مِ ���ن ���ش��م ِ
ُن����ـ����ـ����ـ����و ٌر َل�������ه َم�������������� ْر�أى ه������ن َ
������اك َب���ه���ي��� ُج
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )7تر ،ورقم ( ، )8برواية بغية
الوعاة المثبتة في هام�ش الن�شرتين(.((1
َّ
المقطعة رقم ( )8تر ،ورقم
• البيت ال ّثالث من
( ، )12وورد فيه �ضمن َّ
مقطعة في �أربعة �أبيات
تم ا�ستدرا ُكها هنا(.((1
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )14تر ،ورقم ( )15وف :في
ال�سحر ِّ
وال�شعر  ،128ورواية البيت الثاني فيه
ِّ
هي روايته في زهر الأكم المثبتة في هام�ش
(وف).
ال�سحر
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )17في النّ�شرتين :في ِّ
ِّ
وال�شعر .49
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )18تر ،ورقم (.((1()22
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )21تر ،ورقم ( )23وف :في
ال�سحر ِّ
وال�شعر  ،255ورواية البيت الأ ّول فيه
ِّ
هي�":إذا انت�ضى ...فديته"بد ًال من�":إذا
اقت�ضى ...فدينه" ،ورواية البيت ال ّثاني فيه
من":بيدي منه"،
هي":في الكف منه"بد ًال
ّ
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ورواية البيت ال ّثالث فيه هي":لوال ا�ضطرام
الي�أ�س"بد ًال من لوال التهاب النّ�صل".
• الأبيات  11 – 7ما عدا العا�شر من الق�صيدة
رقم ( )24تر ،ورقم ( )25ورواية البيت ال�سابع
فيه هي(:((1
َل�� ْي��� َ��س��تْ َك����أُ ْخ���رى َن�� َب��ا َج�� ْن ٌ��ب ب�� َه��ا َو َج�� َف��ا
� َ��ص ْ��ح ٌ��ب َو�أَ ْخ���� َف���� َر َم���ا ل��ل�� َم ْ��ج��دِ مِ ���ن ِذم ِ���م
ورواية البيت ال ّتا�سع فيه هي":لوال �ضرائح"بدال
من":لوال المغ ّرب".
ورواية البيت الحادي ع�شر فيه هي:
��وب ال��ح�� َي��ا �أب���دًا
َل�� ُق�� ْل��تُ  :ال َج����ا َد َم���ا � َ��ص ُ
����ف � ُ����س���� ّم �أَ َو عَ���ب���ي���ط َد ِم
�إ َّال ِب���� َوا ِك����ـ����ـ����ـ ٍ

مع ِديوا َني
َّ
ريف
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )26تر ،ورقم ( )28وف :في،
ال�ش ِ
ورواية البيت ال َّثاني"من غمده" ،ولم ت�أخذ بها (ت 760
هـ)َ ،و�أَبي
ال�سياق (وف)(.((1
الختالل ِّ
جَ ْعفر (ت
ثانياِ :ديوان �أبي َجعفر َ
ناطي
الغ ْر ّ
 779هـ)
(ت  779هـ)
ال َغ ْرناط ّي ْين

"�أبو جعفر ال َغ ْرن ِ
َاط ُّي"َ ،عال ٌم َم ٌ
عروف من ُعلما ِء
الهجري ،له باع طوي ٌل في الأدب �شع ًرا
القرن ال َّث ِامن
ّ
ونقدا ،وله عطا ٌء َم ْلمو�س ٌ في ُعلوم البالغة،
ونث ًرا ً
الع�سقالني"(ت 852ه��ـ) في
قال عنه"ابن حجر
ّ
كتابه �إن�ب��اء الغمر �إن�ب��اء الغمر ب�أبناء العمر في
التاريخ �ص �":244/1أحمد بن يو�سف بن مالك
أندل�سي ،ارتحل �إلى
ناطي ال
ّ
ال ّرعيني �أبو جعفر ال َغ ْر ّ
الح ّج ،فرا َفقَ �أبا عبد اهلل بن َجابر الأَ ْعمى َفت ََ�ص َاح َبا
َ
َ
و َت َرا َفقَا �إلى �أن َ�صارا ُيعرفَان بالأ ْع َم َي ْينِ ِ ،
و�سمعا في
الجزري،
ال ِّرحل ِة من �أب��ي َح َّيان ،و�أحمد بن علي
ّ
والحافظ الـ َمزّي ،وغيرِ هم ،وكان �أبو جعفر �شَ اع ًرا
م��اه� ًرا ع��ار ًف��ا بفنون الأدب ،وك��ان رفيقُه عالـ ًما

مقـــاالت

َ
وا�ستوطنَا البير َة ِمن
بالعربية ُمقتد ًرا على النظم،
عمل حلب ،وانتف َع بهما � ُ
أهل تلك البالد ،ونظم �أبو
عبد اهلل ال َب ِديع ّية ف�شرحها �أبو جعفر ،و�صنَّف �أبو
رو�ض والنَّحو وكان �أبو جعفر
أي�ضا في ال َع ِ
جعفر � ً
كثي َر العبادة ،مات عن �سبعين �سنة".
َّ�ص
و�شرح بديع ّية"ابنِ جابر"الم�شار �إليه في الن ِّ
ُ
ال�سابق مح ّق ٌق ومطبو ٌع ،ولم تتم الإف��اد ُة منه في
ّ
وقد َ�ض َّمنّه"�أبو جعفر ال َغ ْرن ِ
َاط ّي" ُك َّل
َ�ص ْن َعتَي ديوانهْ ،
بع�ض الن ِ
ُّتف التي
ِ�شعره الم َت َبقّي له َتقْري ًبا ،وبه ُ
�ات
ال �أث� َر لها في َ�ص ْن َعتَي ال ّديوان ،وبه � ً
أي�ضا رواي� ٌ
ن�صو�ص ديوا ِنه،
�أف�ضل من ال ّروايات المعتمد ِة في
ِ
ً
ومطبوعا� ،أما
مخطوطا
رجعت لهذا ال�شَّ رح
وقد
ُ
ً
ال�سيد
المطبو ُع فقد فهو بتحقيق ال ّدكتورة"رجاء ّ
الجوهري" ،و�صدر كتاب"�أبي جعفر الغرناطي"هذا
ّ
ِ
ال�سيرا
ب ُع
نوان":طراز ُ
الحلة و�شفاء ال ُغ ّلة� ،شرح الحلة ّ
في مدح خير ال َو َرى" ،والح ّلة ال�سيرا هي بديع ّية
أندل�سي (ت  780هـ) ،و�صدر هذا
مح ّمد بن جابر ال
ّ
الكتاب عن ُم�ؤ ََّ�س�سة ال ّثقافة الجامع ّية ،الإ�سكندر ّية،
ُ
الكتاب في � 713صفحة،
عام 1990م ،ووق��ع هذا
ُ
رح ات�ضحت ثقاف ُة"�أبي جعفر
ومن خاللِ هذا ال�شّ ِ
ال َغ ْرن ِ
َاطي"المتن ّوعة ،وظه َر عمقُ ا�ستيعابه لل ّتراث
ِ
وجهات
أي�ضا
ال�شّ عري ،وكثر ُة
وبدت � ً
ُ
محفوظه منهْ ،
ِ
المطارحات
عري من خ�لال
ن�ظ��رِ ِه في ال� َف� ّ�ن ال�شّ ّ
النّقد ّية التي كان ُي ْب ِديها بين الحينِ والآخر ُم َع ّلقًا
�صو�ص ال ُّت ِ
راث ال�شّ عري ل�شعراء
َعلى ما ُيور ُده من ُن ِ
محاو َل َتانِ
مختلفين في ع�صور مختلفة ،وقد �أُ ِث َر ْت َ
ل�صنْع ِة ديوانه ،هما:
َ
� -1شعر �أب��ي جعفر ال ّرعيني ال� َغ� ْرن��اط� ّ�ي مع
طائفة م��ن ن�صو�صه ال� ّن�ث��ري��ة :جم ًعا وتحقيقًا:
لل ُّدكتور":فرا�س عبد الرحمن �أحمد النّجار"(،((1
وقد َد َّل ِني عليه �أحد الأخوة الباحثين الكرام ،جزاه

اهلل خي ًرا.
ناطي( :((1لل ّدكتور�":أحمد
� -2شعر �أبي جعفر ال َغ ْر ّ
�صاحب المحاول ِة ال ّثانية
فوزي الهيب " ،ولم يطلع
ُ
على المحاول ِة الأول��ى ،وجمل ُة ما ج َم َعه ال ّدكتوران
الفا�ضالن – مع ُمراعاة ال ّتفاوت بينهما )137( -
بيتًا .ونظ ًرا لق ّلة النّ�صو�ص المتبق ّية لهذا ال�شّ اعر
ك��ان االهتمام هنا بالبحث عن ن�صو�ص جديدة،
ت�ؤ ّكد �شاعريته ،وتج ِّلي الخ�صائ�ص الفن ّية ل�شعره،
وتم ّث َل ْت ثمر ُة البحث في �إ�ضافة ( )86بيتًا ت َُ�ض ُ
اف
لل ّديوان ب�صنعتيه.
[قافية الباء]
()1
ناطي" ُم َت�شَ ِّو ًقا �إلى حمراء
قال"�أبو جعفر ال َغ ْر ّ
غَ ْرنَاطة[ :من الطويل]
َ -1رعَ���ى اللهَّ ُ ب��ال َ��ح�� ْم�� َرا ِء َع ْي ً�شا َق َط ْع ُته
َ����ب
َذهَ��� ْب���تُ ب��ه ل�ل��أُ ْن ِ
�������س وال��� َّل��� ْي��� ُل َق���� ْد َذه ْ
َ -2ت َرى الأَ ْر َ
�ض مِ ْنهَا ف َّ
ِ�ض ًة َف ِ�إ َذا ا ْك َت َ�ستْ
َ
ب�ش ْم ِ�س ُّ
ال�ض َحى عَادَت َ�س ِبي َك ُتهَا َذه َْب
ال ِّر َوا َية )2( :ورد عجز البيت الثاني في ِطراز
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة برواية":ذهبنا به للأن�س والليل
ُ
قد ذهب ".
ا�سم غَ ْرنَاطة ،من َ�أعظم
ال�شرح":والح ْم َرا ُءُ :
َ
�أَ ْم ��َ��ص��ا ِر الأَنْد ُل�س" .ت��اج ال�ع��رو���س م��ن جواهر
القامو�س.
(((1

()2
[من الطويل]

وقال			:
 -1هَ�� ُل�� َّم (�إل����ى) َذاتِ ال��� ُّ��س�� ُت��و ِر و�أخ�� ِت��هَ��ا
( ُن��� َق ّ
�������ض ُل���� َب����ا َن����اتِ ال����� ُف������ؤَا ِد ال���م��� َع��� َّذبِ )
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� -2إذا ُز ْر ُت�����هَ�����ا وال��� َّل���ي��� ُل ُم������� ْر ٍخ ُذي����و َل���� ُه
( َو َج�������د ُْت ب��ه��ا طِ ��ي�� ًب��ا َو� ْإن َل���� ْم َت َ��ط�� ِّي��بِ )
ال ِّر َوا َية )1( :ورد �صدر البيت الأول في مطبوع
ات
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة
برواية":ه ُل َّم �إذَ ا ذَ ُ
َ
ِط��راز ُ
ال�ستُو ِر و�أختها"(.((1
ُّ
كما قال ال�شاعر ،وهما عجزا بيتين في ديوانه
�ص  ،41و�صدر الأول:
َخليلَ َّي ُم ّرا بي عَلى �أُ ِّم ُجندَبِ
و�صدر الثاني:
�أَ َلم َت َرياني ُك َّلما جِ ئتُ طارِقاً

َ -2ف����ذل َ
���ح���قِ���ي ُ���ق ِب����� َذا
����ك ال��� ُم���� ْ���س��� ِل��� ُم ال َ
����ث ال � َ���ش َّ
َج������ا َء َح����دِ ي ٌ
���ك فِ����ي � َ����س���� َن����دِ ْه

(((2

ال ِّر َوا َية )2( :ورد َ�ص ْدر البيت ال ّثاني في ِطراز
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة برواية":ف َ
الح ِقيقي
ُ
َذلك ال ُم ْ�س ِل ُم َ
بِذَ ا".
()6
[من الطويل]

وقال		:

 -1وك��ي َ��ف َي�� ُك ُ
ال�ص ْب ُر عَ�� ْن�� َه��ا ِل َعا�شِ قٍ
��ون َّ
وق���� ُد ح��� َّك��� َم���تْ �أل َ���ح َ
���اظ���هَ���ا فِ����ي ُف���ـ���ـ���ـ����ؤَا ِد ِه
� -2إِذا �أَ ْر� َ���س���لَ���تْ ُ���س��و َد ال��� َغ���دَا ِئ��� ِر خِ �� ْل�� َت�� َه��ا

()3
[من الوافر ]
وقال:
 -1و َم����ا َز َم ُ
�����ن ال َّ�����ش�� َب��ابِ َو�أَ ْن�������تَ َت ْ��ج��رِي
َم���������� َع الأَ َّي��������������������ا ِم ف������ي َل������� ْه������� ٍو َوطِ ������ي������بِ
��و���س مِ َ
����ن ال�� َّت�لاقِ��ي
ِ -2ب����أَ� ْ���ش���هَ���ى ل��ل�� ُّن�� ُف ِ
(((2
���ح���ب���ي���بِ
����ح����ا َد َث���� ِة ال َ
َو�أَ ْح�����لَ�����ى مِ �����نْ ُم َ
[قافية الدَّ ال]
()4
[من ال ّرمل]

وقال			:
 -1ال َت ُ
����ظ���� ُّن����وا �أَ ّن � َ����ش����وقِ����ي َخ��� َم���ـ���ـ���دَا
َب������ ْع������ َد ُك������ ْم �أَ ْو �أ َّن د َْم������ع������ي َج��� َم���ـ���ـ���ـ���دَا
َ -2ك���ي َ
�����ا������س مِ �� ْث�� ُل��هُ�� ْم
���ف �أَ� ْ���س��� ُل���و عَ����ن �أُ َن ٍ
َق���ـ���ـ���ـ��� َّل �أَ ْن ُت��� ْب���� ِ���ص��� ُر عَ��� ْي���ن���ي �أَ َح�������������دَا

(((2

()5
[من المن�سرح]
وقال		:
َ -1م�����ن � َ����س���� ِل���� َم ال��� ُم���� ْ���س��� ِل��� ُم���و َن ُك��� َّل���هُ��� ُم
و�أمِ ���������� ُن����������وا مِ ��������ن لِ����� َ����س����ـ����ـ����ـ����انِ���� ِه َو َي�������������دِ ْه
�آفاق الثقافة والتراث 145

ُ�ص ِب ْغ َن ِب َما فِ��ي َط ْرفِها مِ ��نْ � َ���س��� َوا ِد ِه

(((2

الراء]
[قافية ّ
()7
[من الطويل]

وقال			:
���ا����س مِ ��� ْل ُ
���ك َي��مِ ��ي�� ِن�� ِه
َ -1م�� ِل��ي�� ُح َك�������أَ َّن ال��� َّن َ
�����ح ُ
���وب َو َت������أْ ُم����� ُر
�����اظ����� ُه َت��� ْن��� َه���ى ال��� ُق��� ُل���ـ���ـ َ
َو�أَ ْل َ
 -2وال عَ��� ْي َ���ب فِ���ي �أل َ���ح���اظِ ��� ِه َغ��ي�� َر �أَ َّن��� َه���ا
مِ �� َر ٌ
ا�س َت ْ�سحِ ُر
ا���ض �إ َذا َت ْر ُنو �إل��ى ال َّن ِ

(((2

[قافية الفاء]
()8
[من المتقارب]
وقال		:
ِ -1ب�������� َب��������ابِ ال������� ُب������� ُن�������و ِد َل������ َن������ا و ْق������ َف������ ٌة
هُ ��� َن َ
���اك َي����� َرى ال ُ��ح ْ�����س َ��ن َم����نْ َق���� ْد َو َق ْ
����ف
��������������ن � َ����س����ـ����ال ٌ
ِ -2ب���������� ِه � َ������س������ َّرن������ي َز َم ٌ
ِ����ف
َ (((2
��������ن َق������ ْد � َ����س����ل ْ
����ف
َف���لَ��� ْه���فِ���ي عَ����لَ����ى َز َم ِ

مع ِديوا َني
َّ
ريف
ال�ش ِ
(ت 760
هـ)َ ،و�أَبي
جَ ْعفر (ت
 779هـ)
ال َغ ْرناط ّي ْين

[قافية القاف]
()9
[من المتقارب]
وقال			:
�����ن ال���� َم����� ُ����ش ُ
َ -1ي�����حِ ُّ
����وق �إِ َل���������ى ُق��� ْر ِب��� ُك���ـ��� ْم
�������ن َو َال ُت����� ْ����ش����ـ����ـ����ـ����ـ����ف ُ
َو�أَ ْن����������������������تَ َت�������ح ُّ
ِ����ق
َ -2ف ُ���ج��� ْد ِب��ال�� ِو� َ��ص��الِ َف��� َد ْت َ
��و���س
���ك ال�� ُّن�� ُف ُ
ُ (((2
َف�������إِ ِّن������ي �إِ َل����������ى َو� ْ���ص��� ِل���ـ���ـ���ـ��� ُك��� ْم � َ�����ش����� ِّي�����ق
[قافية الكاف]
()10
وقال			:

[من الخفيف]

 -1عَ����ا َر َ
�����ض ال���ب���د ُر َو ْج�� َن�� َت�� ْي��هَ��ا َف�� ُق�� ْل�� َن��ا:
عَ����� ِّد َع�����نْ َذا َو ُق ْ
�������ل َل��� َن���ا َع�����نْ ُم َ���ح���اق ْ
ِ���ك

مقـــاالت

� -2أو َث����� َق����� ْت����� ِن�����ي ِب����ح���� ِّب����هَ����ا ث������ َّم َق�����ا َل�����تْ
ْ (((2
����ف َح ُ
هلل َك����ي َ
�������ال َو َث������اقِ������ك ؟
�����ي ب������ا ِ
ل َ
قافية الالم
()11
[من مجزوء الكامل]
وقال في المدح :
َ -1م������ ِل ٌ
������ك ِب�������� ِه ُت����� ْر� َ�����س�����ى ال������ َم������ َن������از ِْل
َو َي���������� َن ُ
�������������ش َن������������از ِْل
������ب ا ْل������ َع������ ْي ِ
����������ال طِ ������ي َ
�����ج����� ِزي�����ـ
�������ج�������و ِد ا ْل َ
َ -2و َي�������جِ �������دُّ فِ�������ي ا ْل ُ
ـ�������لِ لِ������ َم������نْ َر َج����������ا َوال����������دَّهْ ���������� ُر هَ����������از ِْل
َ -3و َي�������������� ُق ُ
���������������������ي ُج����������������و ِد ِه
��������������ول دَاعِ
َ
� َ��������س��������هُ�������� َل ال��������غِ�������� َن��������ى مِ �������� َّن��������ا ِلآمِ ْ
����������������ل
������ل عَ������لَ������ى ُر ْ�ؤ َي�������������������ا ُه َت ْ
������اع������ َم ْ
����ظ����ـ
َ -4ف ْ
ـ����� َف����� ْر َب�����ا ْل����� ُم����� َن�����ى ِ�إ ْن ُك������ ْن������تَ عَ�����امِ ْ
�����ل

ْ
�����������������������ل َل������������ ُه َو َد ِع ال������ ِّدي������ا
َ -5وا ْر َح
َر َف���������عِ��������� ْن��������� َد ُه َك������������ ْم � ُ�������س������� َّر َراحِ ْ
��������������ل
َ -6وا ْق َ
��������ط�������� ْع �إِ َل�������� ْي�������� ِه َم����������دَى ال���ب�ل�ا
ِد َو َل�������������� ْو َت�������� َب��������اعَ��������دَتِ ا ْل�������� َم�������� َراحِ ْ
��������ل
�������ح������� ُر ال��� ُم���ح���ي���ـ
 -7هَ������������ َذا هُ ���������� َو ا ْل������� َب ْ
ـ�����ط َوعَ��������اجِ �������� ُل ا ِلإ ْح�������� َ�������س�������انِ � َ����س����احِ ْ
����ل
 -8هَ�������������� َذا هُ ������������ َو ا ْل�������� َغ�������� ْي ُ
��������ث ا َّل������������ذِ ي
َم��������ا فِ��������ي حِ �������� َم��������ا ُه ا ْل���������� َي���������� ْو َم مَ������احِ ْ
������ل
������ج������ ُد الأَ� ِ�����ص�����ي�����ـ
 -9هَ������������ َذا هُ ���������� َو ال������ َم ْ
�����ح����� َك�����ى ال���� َف����� َ����ض����ائ ْ
ِ����ل
ـ������� ُل َوهَ��������� َك��������� َذا ُت ْ
����ح����مِ ����ي����ـ
 -10هَ����������� َذا هُ ��������� َو ال������ ُف������ ْع������ ُل ال َ
ـ�������� ُد َك���������������� َذ َ
������ن ال����� َف����� َع�����ائ ْ
ِ�����ل
اك َف������ ْل������ َت������ ُك ِ
����������ك َك������� ِري�������ـ
 -11للِهَّ ِ مِ ��������������نْ َم���������� ِل ٍ
������ي ال����� َّ����ش���� َم����ائ ْ
ِ����ل
ـ ِ
������م الأَ� ْ��������ص��������لِ َم������ ْر� ِ������ض ِّ
َ������������م������������ ُه ِ�إ َّال َم������� َن�������ا
َ -12م�������������ا ه ُّ
ٌل فِ��������ي ال��������عِ��������دَا �أَ ْو َب������������� ْذ ُل َن������ائ ْ
ِ������ل
َ -13ال فِ������ي � ِ�����س����� َوى ا ْل����� َع����� ْل����� َي�����ا ِء َم���� ْ���ش���ـ
ـ���������� ُغ ٌ
����������ول َو َال لِ���������� ْل���������� َم����������الِ َم��������ائ ْ
��������ل
َ -14ف��������نِ��������هَ��������ا َي�������� ُة ال���������دُّ ْن��������� َي���������ا َل�������� ُه
ْ
����������������������ل
فِ�����������ي � َ�������������ص�������������ا ِر ٍم َل�������������������دْنٍ َو َذا ِب
�������������ش ُي����� ْن َ
������ج������ ْي ُ
�����ظ����� ُم َح������ ْو َل������ ُه
َ -15وا ْل َ
��������������������ح مِ �������� ْن��������هُ�������� ْم َو َن����������ا ِب ْ
����������ل
مِ ������������نْ َرامِ
ٍ
������خ������ ْي������ ُل ِ�إ ْث������������ َر ا ْل َ
َ -16وا ْل َ
�����خ����� ْي�����لِ َج���ا
َو َب � َ������ص������اهِ ٌ
������ل مِ ������ ْن������هَ������ا لِ������ َ�����ص�����اهِ ْ
�����ل
َ -17وا ْل�������� ُّر ْم�������� ُح مِ ������نْ َد ِم َم������نْ عَ��� َ��ص��ا
��������ح�������� ْربِ َن�����اهِ ْ
�����ل
َع��������نْ �أَ ْم���������������� ِر ِه فِ�������ي ا ْل َ
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َ -18و َخ������������ َواف ُ
ِ������������ق ال����������� َّرا َي�����������اتِ َت ْ
����خ����ـ
������ح������اف ْ
ـ�����ف ُ
ِ������ل
������ج َ
�����ق َف�������������� ْو َق َك���������������� َّراتِ ا ْل َ
 -19هَ��������������� َذا ُم���������� َن����������ا ُه َو َغ����������� ْي����������� ُر َه�����ـ
ـ������������ َذا لِ�������� ْل�������� َم��������وَاهِ ��������بِ َوال���������� َّن���������� َواف ْ
ِ����������ل
�������ِ � -20ش������� َي������� ٌم َت������������ َوا َر َث������������هَ������������ا ف�������� َوا
َف������������� َق � َ��������ش��������اهِ �������� ٌد فِ������ي������هَ������ا َو َن�����������اق ْ
ِ�����������ل
�����ح�����ـ
 -21ق ٌ
�������������س �إِ َذا َم���������ا َرا َم ُي ْ
������ح������ى َك����� َب�����ا ْق�����لِ
ـ����� ِ����ص����ي عَ�������� َّدهَ��������ا� ،أَ� ْ������ض َ
������ج������دِ ِه
َ -22و َل��������� َق��������� ْد � َ�����س�����مِ ����� ْع�����تُ ِب������ َم ْ
َف���������أَ َت�������� ْي��������تُ �أَ� ْ���������س���������رِي َغ������� ْي������� َر مَ������اهِ ْ
������ل
��������م ِب������� ِه
َ -23و�أَ َت�������������� ْي��������������تُ َع������������نْ عِ �������� ْل ٍ
�������ج�������اهِ ْ
�������ل
َم�����������ا عَ�����������الِ����������� ٌم َي����������� ْو ًم�����������ا َك َ
َ -24ف����������� َر�أَ ْي�����������تُ َم��������ا َق��������ا ُل��������وا َو�أَ ْك�������������ـ
�������������س َل���������� ُه ُم������ َم������اث ْ
ِ������ل
ـ������ َث������ َر وَهْ �������������� َو َل������ ْي َ
���������ي ا ْل���������هَ��������� َن���������ا ُء ِب��������أَ َّن�������نِ�������ي
َ -25ف��������� ِل َ
�������ن َي�������� َد ْي�������� ِه َم������اث ْ
������ح������تُ َب������� ْي َ
ِ������ل
�أَ� ْ������ص������ َب ْ
َ -26ف��������� َر�أَ ْي���������تُ �أَ ْك�������������� َر َم َم�������نْ لِ��� َق���� ْ���ص���ـ
�������زج�������ى ال���������� َّر َواحِ ْ
����������ل
ـ��������دِ َج������� َن�������ا ِب������� ِه ُت َ
َ -27و َخ������لَ������� ْ������ص������تُ حِ ������ي َ
������ن َل����قِ����ي���� ُت���� ُه
مِ ����������نْ � ُ������ض������ ِّر �أَ َّي����������امِ ����������ي ال������� َم�������وَاحِ ْ
�������ل
َ -28و َر َج��������������� ْو ُت عَ����������� ْودِي َك����� ْي َ
�����ف � ِ���ش��� ْئ���ـ
ـ��������تُ �إِ َل�������������ى الأَحِ ���������� َّب���������� ِة َوا ْل�������� َم�������� َن��������از ِْل
َ -29ف��������� ْو َق ا ْل�����جِ ����� َي�����ا ِد ال����� ُّ����ض���� ْم���� ِر مِ ����نْ
َج������������������ ْد َوا ُه َوا ْل ُ
�������خ�������و� ِ�������ص ا ْل���������� َب���������� َواز ِْل
َ -30ك����������� ْم َر َّد ِل َ
�������ل�������أ ْو َط��������������انِ مِ �������نْ
ُم���������� َت���������� َغ���������� ّربٍ َج������������������� ْزلِ ال��������� َّن��������� َوائ ْ
ِ���������ل
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 -31هَ������������ َذا هُ ���������� َو ال������ َم������ ِل ُ
������ك ا َّل����������ذِ ي
���������������اب � َ������س������ائ ْ
ِ������ل
فِ����������ي َب����������ا ِب���������� ِه َم����������ا َخ َ
 -32هَ����������� َذا ا َّل�������������ذِ ي َم���������نْ َل��������� ْم ُي���ق���ب���ـ
�������ل َك���������� َّف���������� ُه َم�����������ا َن�����������������ا َل َط���������ائ ْ
ـ�������ب ْ
ِ���������ل
 -33هَ������������� َذا ا َّل���������������ذِ ي �أَ ْح���������� َي����������ا َم����� َك�����ا
َ���������ن ا َلأ َوائ ْ
ِر َم َق��������� ْد � ُ�����س�����مِ ����� ْع َ
ِ�����������������ل
�����ن ع ِ
����ح����ا
 -34ق�������د َح�����������از �أَ ْو� َ����������ص����������ا ًف����������ا ي َ
������ح������ َب������ان َوائ ْ
ِ�������������ل
ُر لِ������ َو� ْ������ص������فِ������هَ������ا � َ������س ْ
 -35هَ��������� َذا اب������ن �أُ ْر ُت��������������� َق َخ������ ْي������ ُر َم�����نْ
فِ���������ي َم����������دْحِ ���������� ِه َق����������� ْد َق�������������ا َل َق�������ائ ْ
ِ�������ل
ِ�������������ج�������������دُو ِد ِه
 -36هَ��������������� َذا ا َّل�����������������ذِ ي ل ُ

مع ِديوا َني
������ا�������س ِذ ْك������������� ٌر َغ������� ْي������� ُر َزائ ْ
ِ�����������ل
فِ��������ي ال������ َّن ِ
َّ
ريف
ال�ش ِ
َاح����������هُ���������� ْم َت������ ْب������ َق������ى عَ����لَ����ى
� -37أَ ْم����������د ُ
(ت 760
ِ����������ل هـ)َ ،و�أَبي
ُط��������������ولِ ال������ َّل������ َي������ال������ي َوالأَ� َ����������ص����������ائ ْ
جَ ْعفر (ت
 -38هَ�������������� َذا ال������������ َّز َم ُ
������������ان َو�أَهْ ������������ ُل������������ ُه
 779هـ)
َف������ا� ْ������س������ َم������ ْع َث��������� َن���������اءَهُ ��������� ُم َو� َ�������س�������ائ ْ
ِ�������ل ال َغ ْرناط ّي ْين

َ -39ف������هُ������ ُم ال������ ُم������ ُل ُ
������وك َب����� ُن�����و ال���� ُم���� ُل����و
كِ َف������عِ������ ْن������دَهُ ������ ْم ُت����� ْغ����� ِن�����ي ال����� َو� َ�����س�����ائ ْ
ِ�����ل
َ -40وعَ�������لَ�������ى ُو ُج�������وهِ �������هِ������� ُم مِ َ
���������ن ال����ـ
ـ������ ُب������� ْ������ش������ َرى لِ�������� َم��������نْ َوا َف���������������ى َد َالئ ْ
ِ���������������ل
� -41أَ ْخ َ
�����ل����ا ُق����������هُ���������� ْم مِ ������� ْث������� ُل ال������ ِّر َي������ا

�����خ����� َم�����ائ ْ
� ِ��������ض �إِ َذا َت����� َب������ َّ�����س����� َم�����تِ ال َ
ِ�����ل
َ -42ك�������ا ْل�������� ّ�������س������� ْل�������كِ ُن ِّ
���������ظ��������� َم ُد ُّر ُه
َف��������� َزهَ���������تْ ِب���������� ِه ال������غِ������ي������ ُد ال����� َع����� َق�����ائ ْ
ِ�����ل
�������ك ِب ُ
�������ِ � -43س������� ْل ُ
���������������أ ْر ُت�������������� َق َب����������������� ْد ُو ُه
َو�إِ َل�������������ى ال����� َّ����س����عِ����ي����دِ ال����� َّن ْ
�����ظ����� ُم َوا� ِ������ص ْ
������ل

َ -44و ِ�إ َل�������������������ى ال������ ُم َ
������ظ������ َّف������ ِر َب�������� ْع�������� َد ُه
َوال������� َّن ْ
�������ظ������� ُم لِ����� ْل����� َم����� ْن������ ُ�����ص�����و ِر َح�����ا� ِ�����ص ْ
�����ل
ِ������ح ال�����ـ
َ -45و َك��������� َم���������ا ُل��������� ُه ِب������ال������� َّ������ص������ال ِ
�أَ ْع���������لَ���������ى َف��������هَ�������� َذا ال������ َّ�����س����� ْل ُ
�����ك َك������امِ ْ
������ل
َ -46و َل���������� َ���������س��������� ْو َف َي������ ْب������ َق������ى َب�������� ْع�������� َد ُه
لِ����� َب�����نِ�����ي����� ِه هَ������������ َذا ال������ ُم������ ْل ُ
������ك � َ�����ش�����امِ ْ
�����ل
َ -47ف����������� ُب�����������دُو ُر عِ ����������� ِّزهِ ����������� ُم ال���� ُم���� ِن����ي����ـ
��������ف مِ ������� ْن������� ُه�������نَّ �آف ْ
ـ������������� َر ُة َل����������� ْم ُي َ
��������خ ْ
ِ�����������ل
����اح����هُ���� ْم َع�������نْ َج����� ْب����� ِر َم����نْ
َ -48و� َ����س���� َم ُ
َي��������������������أْ ِوي �إِ َل��������� ْي���������هِ��������� ْم َغ�������� ْي�������� ُر َغ�������اف ْ
ِ�������ل
َ -49و َن������������دَاهُ ������������ ُم ِب������غِ������ َن������ى ال����� ُم�����قِ����� ّل

مقـــاالت

����������ن َك��������اف ْ
�������������اج������������� ِة ال���������� َّراجِ ����������ي َ
ِ��������ل
َو َح َ
َ -50وع َ
ُ������ل������اهُ ������������� ُم َم����������ا َزا َل فِ�����ي
���������ج��������� ْزلِ َراف ْ
ِ������������ل
ُح�������لَ�������لِ ال������� َّث������� َن�������ا ِء ال َ
َ -51و�إِ َذا �أَ َت��������������ى َو ْف�������������� ُد ال���� ُع���� َف����ا
ِة ُم�������������� َد ِّب�������������� ًرا ِب�������������� َم َذا ُي������� َق�������اب ْ
�������ل
 -52هَ������� َّب�������تْ َق�������� ُب ُ
��������ول � َ�����س����� َم�����احِ �����هِ����� ْم
َف�������� َت�������� ُق ُ
��������ول�ِ :إ َّن ال���������� َو ْق����������تَ َق�������ا ِب ْ
�������ل
� -53أَ ْع َ
���������ط���������ا ُه َح����� َّت�����ى َق�����������ا َلَ :ح���� ْ���س���ـ
ـ���� ِب����ي َوا ْن����� َث����� َن�����ى فِ������ي ال����� ُّ����ش���� ْك���� ِر َج�����ائ ْ
ِ�����ل
َ -54ال َزا َل َي������ ْن������� ُ������ش������ ُرهَ������ا َم����ك����ا
ِر َم َل����������� ْم َت�������� ُك��������نْ َي��������� ْو ًم���������ا َز َوائ ْ
ِ�����������������ل
َ -55و َي�������� َن ُ
������ح ال���� ِّر� َ����ض����ى
��������ال مِ ��������نْ مِ ������ َن ِ
َوال�������� َّ�������س������� ْع�������دِ َغ��������اي�������� َة ُك ِّ
��������������ل َن�������ائ ْ
ِ�������ل

()12
وقال في المذهب ال َك ِ
الم ّي[ :من الب�سيط]
َ -1ل�� ْو ُك�� ْن��تَ َت ْعلَ ُم َم��ا َع ْي َن َ
اك َق��د َ�ص َن َعا
ل��ـ�� َم��ا َب���خِ ���ل���تَ عَ���لَ���ى ال��م ْ�����ش�� َت��اقِ ب����الأَ َم����لِ
َ -2ل��ك��نْ َب��خِ �� ْل��تَ َف��لَ�� ْم َت�� ْع��لَ�� ْم بـ ِ َما َ�ص َن َعتْ
(((2
في ُم ْه َجتِي َل َح َظ ُ
ين ال ُّن ُجلِ
ات الأَ ْع ِ
()13
[من المتقارب]

وقال			:
������ح ُ
������ظ َ
�������������س َذاب�������ل
������ك �أ ْم َن������ ْرجِ ٌ
� -1أل ْ
َو َق������������������دُّ َك �أَ ْم ُغ������� ْ������ص ٌ
������ن َم�����ـ�����ـ�����ائ����� ُل ؟
وح����اجِ ���� ُب َ
����ك ال���� ُّن ُ
����ون َق����� ْد �أُ ْح����كِ���� َم����تْ
َ -2
�����س �أَ ْو َت���������� َرهَ����������ا َن�������ا ِب������� ُل ؟
�أَ ْم ال���� َق����ـ����ـ���� ْو ُ
�����ك مِ ���� ْ���س ٌ
َ -3وخ�����ا ُل َ
���ك عَ���لَ���ى ال��������� َو ْر ِد �أَ ْم
�����س����ـ����ـَ���� َوا ُد ال���� َّ���ش���قِ���ي���قِ ِب������� ِه َم��������اثِ�������� ُل(((3؟
ال ِّر َوا َية )1( :ورد �صدر البيت الأ ّول في مخطوط
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة برواية�":ألحاظك �أم
ِط��راز ُ
نرج�س ذابل"
[قافية النون]
()14
ال�سريع]
وقال		:
[من َّ
� -1أَ َرى �أُن����ا� ً����س����ا َم�����نْ �أَ َرا َد ال��� ِّر� َ���ض���ى
ِ���ن
���������س ب���ال���م��� ْم���ك ِ
مِ ����ن����ه���� ْم َر َج���������ا َم������ا َل���� ْي َ
���ِ � -2س��� ّي���انِ �أن ُي��� ْع ُ
���ط���وا و� ْأن َي��� ْم��� َن��� ُع���وا
َق���� ْد � َ���ض���ا َع مِ ��� ْن���هُ��� ْم َك������ َر ُم ال���م ْ���ح���� ِ���س ِ���ن

(((3

تخريجات وروايات جديدة:

ل��م ت ِ
َ�ستوع ْب محاولتا َج�م� ِع �شعر"�أبي جعفر

ال�شرح :الماحل :المقفر الخالي من كل خير(.((2
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أتت على
ناطي" ُك ِّل ال ّتخريجات وال ّروايات التي � ْ
ال َغ ْر ّ
العربي التي روت هذا
بع�ض َم�صادر ال ّتراث
ِذكرها ُ
ّ
ال�شّ عر ،فهناك م�صاد ُر لم يتم ال ُّرجو ُع �إليها في
�صنعة ديوان هذا ال�شّ اعر في المحاولتين ،وبال ّتالي
َوارت
غابت رواي� ُ
�ات بع�ض ما �أورد ْت��ه من �أبيات ،وت ْ
ْ
بع�ض ال ّتخريجات التي ت�ؤ ّكد تَوثيقَ ن�سب ِة ال�شّ عر
ُ
روت هذا
لل�شّ اعرّ ،
وتو�ضح طبيع َة الم�صادر التي ْ
يلزم �إ�ضافتُه
ال�شّ عر واتجاهاتها ،وه��ذا َث َب ٌت بما ُ
�ات الأب�ي� ِ
�إل��ى ال ّديوان من رواي� ِ
إتماما
�ات� ،أُورده��ا � ً
لل ّتحقيق ،و َت� َ�ط�لُّ�ع� ًا �إل��ى ت��زوي��د الباحث وال�ق��ارئ
ٍ
بروايات جديدة ،وكان من الم ْمكنِ الأخ��ذُ
ببع�ض
ِ
هذه ال ّروايات ،ال �سيما تلك التي �أورده��ا ال�شّ اعر
في كتابه المو�سوم ب ِ
الح ّلة و�شفاء الغُلة"،
ـ"طرا ِز ُ
مع ِديوانيَ
ولالر ِتقَاء بتحقيق �شعرِ هذا ال�شّ اعر �أُور ُد مع هذه
َّ
ريف
ال�ش ِ
الروايات تّخريجات لم ترد في �صنعتي الديوان،
(ت 760
و�س�أرم ُز لل ّديوان المن�شور في مج ّلة �آف��اقِ ال ّثقافة
َ
ُّ
َ
في
مع:
()10
ورقم
آف،
�
()15
رقم
َة
ف
ت
ن
ال
•
ْ
هـ)َ ،و�أبي
وال ّتراث بـ (�آف) ،ولل ّديوان المن�شور في مج ّلة معهد
ِطراز ُ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،148و مخطوطه جَ ْعفر (ت
المخطوطات بـ (مع).
الورقة .32
 779هـ)
• فال ُّن ْتفَة رقم (� )4آف ،ورقم ( )1مع :في ِطراز • ال ُّن ْتفَة رقم (� )14آف ،ورقم ( )11مع :في ال َغ ْرناط ّي ْين
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،140ومخطوطه الورقة
ُ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص .122
ِطراز ُ
 ،29ورواية البيت الأ ّول فيه هي روايته المثبتة
َّ
المقطعة رقم (� )9آف ،ورقم ( )13مع :في ِطراز
•
في هام�ش (مع).
َّ
َّ
الحلة و�شفاء ال ُغلة �ص  ،112 -111ومخطوطه
ُ
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )3آف ،ورقم ( )2مع :في ِطراز
الورقة  ،17وورد البيت الأ ّول في المطبوع
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،198ورواية البيت الثاني
ُ
هكذا":قباب قبا نجد على ذلك الوادي" ،وورد
فيه هي":طال المدى لي"بد ًال من":طال المدى
في المخطوط هكذا":قباب قبا" ،وورد البيت
بي".
الثاني في المخطوط برواية":ف�ألقيت" ،وورد
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )2آف ،ورقم ( )3مع :في ِطراز
البيت الثالث في المطبوع برواية":لنا ذهبا"بد ًال
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،96ومخطوطه الورقة
ُ
َّ
المقطعة ب�أكملها
من"لها ذه ًبا" ،وتم تخريج
 ،10ورواية البيت ال ّثالث فيه هي":والعي�ش ذاك
في ن�شرة مجلة معهد المخطوطات على المنهل
ال�سحر"بد ًال من":والعي�ش في ذاك الحمى".
ِّ
قلت :لم يرد
ال�صافي والم�ستوفي بعد الوافيُ .
ّ
َّ
فيه منها �سوى البيت الأ ّول .
المقطعة رقم (� )1آف ،ورقم ( )4مع:
•
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الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  497بتقديم
في ِطراز ُ
البيت ال ّثالث على ال ّثاني ،ورواية البيت الأول
فيه هي":ملك تجيء بخم�سة من خم�سة"بد ًال
من":ملك يجيء بخم�سة من خم�سة" ،وهي
في معاهد ال ّتن�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص
بتقديم البيت ال ّثالث على ال ّثاني .276/2
الح َّلة
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )7في النّ�شرتين :في ِطراز ُ
و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،467ومعاهد ال ّتن�صي�ص على
�شواهد ال ّتلخي�ص .72 /1
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )6آف ،ورقم ( )8مع :في ِطراز
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،293ومعاهد ال ّتن�صي�ص
ُ
على �شواهد ال ّتلخي�ص .151/3
َّ
المقطعة رقم (� )13آف ،ورقم ( )9مع :في
•
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،294ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة .95

َّ
المقطعة رقم (� )10آف ،ورقم ( )14مع :في
•
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،.284ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،10وورد في المطبوع برواية":ثقلوا...
بغير مريد"بدال من"نقلوا ...بغير مزيد".
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )11آف ،ورقم ( )15مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص .111
ِطراز ُ
الح َّلة و�شفاء
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )16مع :في ِطراز ُ
ال ُغ َّلة �ص  ،163ومخطوطه الورقة  ،38ورواية
البيت الأ ّول فيه هي روايته المثبتة في هام�ش
(مع).
•

•

مقـــاالت
•

•

•

ال ُّن ْتفَة رقم (� )20آف ،ورقم ( )17مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،294والم�سك
ِطراز ُ
ال�سهل في تو�شيح ابن �سهل .133
ال ُّن ْتفَة رقم (� )50آف ،ورقم ( )18مع :في ِطراز
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،151ومخطوطه الورقة
ُ
 ،33ورواية البيت ال ّثاني فيه هي":وكذا �أزمن
ال�سرور ق�صيره"بدال من":وكذا �أزمن ال�سرور
ي�سيره".
ال ُّن ْتفَة رقم (� )18آف ،ورقم ( )19مع :في ِطراز
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،247ومخطوطه الورقة
ُ
 ،74و�سقطت فيه كلمة"وقال"من عجز البيت
الأ ّول ،وهي في معاهد التن�صي�ص على �شواهد
التلخي�ص .306/3
َّ
المقطعة رقم (� )16آف ،ورقم ( )20مع :في
معاهد ال ّتن�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص/3
.254
َّ
المقطعة رقم (� )17آف ،ورقم ( )21مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،265و مخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،82ورواية �صدر البيت الأول في طراز
الح ّلة هي":يا راحال تبغي زيارة طيبة"،
ُ
َّ
والمقطعة في معاهد التن�صي�ص على �شواهد

ال ّتلخي�ص  ،301/3ورواية عجز البيت ال ّثاني
في هذين الم�صدرين هي":وادي المنى يا ط ّيب
الأخبار".
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )19آف ،ورقم ( )22مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،293ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،94وقدم لها في المطبوع بقوله":وله
في ذلك" .وهذا خط�أ.
َّ
المقطعة رقم (� )21آف ،ورقم ( )23مع :في
•
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،355ورواية البيت
ِطراز ُ
الأول فيه هي":رب عذاره" ،وهي له في ذيل
ثمرات الأوراق  ،197ومعاهد ال ّتن�صي�ص على
�شواهد ال ّتلخي�ص .165/4
الح َّلة و�شفاء
• ال ُّن ْتفَة رقم ( )24مع :في ِطراز ُ
ال ُغ َّلة �ص  ،467ومخطوطه الورقة .164
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )24آف ،ورقم ( )26مع :في الدر
النفي�س  ،303/2وجنى الجنا�س .291
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )23آف ،ورقم ( )27مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،210ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،59ورواية البيت ال ّثاني في المخطوط
هي":فما �أن�سى"بدال من"فما �أنا �أن�سى".
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )26آف ،ورقم ( )29مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،300ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،97و�سقط من المخطوط لفظ"التي"من
�صدر البيت الأول.
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )28آف ،ورقم ( )30مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص ،164 – 163
ِطراز ُ
ومخطوطه الورقة  ،38ورواية البيت الأول في
المخطوط هي":ليبدو"بدال من":فيبدو"،
ورواية البيت الثاني فيه هي":فيه يحكي"بدال
من":منه يحكي".
� 150آفاق الثقافة والتراث

• ال ُّن ْتفَة رقم (� )27آف ،ورقم ( )31مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،373ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة .125
الح َّلة و�شفاء
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )29آف :في ِطراز ُ
ال ُغ َّلة �ص  ،638ومخطوط الورقة  ،233ومعاهد
ال ّتن�صي�ص على �شواهد ال ّتلخي�ص ، 205/3وهي
من ال ّرجز ،ولي�ست من الكامل.
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )31آف ،ورقم ( )32مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،295ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،95والم�سلك ال�سهل في �شرح تو�شيح ابن
�سهل .134
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )30آف ،ورقم ( )33مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،201ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة .55
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )39آف ،ورقم ( )36مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،208ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،58ومعاهد ال ّتن�صي�ص على �شواهد
ال ّتلخي�ص  ،243/3ورواية ال ُّن ْتفَة فيهما هي
ال ِّر َوا َية المذكورة في هام�ش (مع).

• ال ُّن ْتفَة رقم (� )38آف ،ورقم ( )37مع:
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،293والدرر
في ِطراز ُ
الكامنة  ،93/2وورد البيت الأول في طراز الحلة
برواية":و�أنت خليل"بدال من":و�أنت الخليل"،
وورد البيت ال ّثاني فيه برواية�":إليك و�أنت
له ابن جليل"بدال":لديك و�أنت له ابن جليل"،
وورد عجز البيت ال ّثاني في الدرر الكامنة
برواية�":إليك و�أنت له ابن خليل".

• ال ُّن ْتفَة رقم (� )34آف ،ورقم ( )41مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص .274
ِطراز ُ

• ال ُّن ْتفَة رقم (� )35آف ،ورقم ( )42مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة الورقة 33
مخطوط ِطراز ُ
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دون عجز البيت الثاني.
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )36آف ،ورقم ( )43مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،293ومعاهد
ِطراز ُ
التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص - 150/3
 ،151وورد �صدر البيت الثاني في طراز الحلة
هكذا":ولقد مددت بمن نوى مق�صوره"بدال
من":ولقد مددت من النوى مق�صوره".
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )42آف ،ورقم ( )44مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،282ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة .89
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )40آف ،ورقم ( )46مع :في ِطراز
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،300ومخطوطه الورقة
ُ
.97

مع ِديوا َني
َّ
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )49آف ،ورقم ( )47مع :في
ريف
ال�ش ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،160وورد البيت (ت 760
ِطراز ُ
الأول فيه هكذا:
هـ)َ ،و�أَبي
جَ ْعفر (ت
ال ت������أم�����ن�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ه ع������ل������ى ال����ق����ل����و
 779هـ)
ب ف������ف������ي������ه �أ�����������ص����������ل غ�����ـ�����ـ�����ـ�����رام�����ه�����ا
ال َغ ْرناط ّي ْين

• ال ُّن ْتفَة رقم (� )46آف ،ورقم ( )48مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،130ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،25ورواية �صدر البيت الأول فيهما هي
رواية هام�ش (مع).

• ال ُّن ْتفَة رقم (� )45آف ،ورقم ( )51مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،278ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،87ومعاهد ال ّتن�صي�ص على �شواهد
ال ّتلخي�ص  ،146/4واالزدهار في ما عقده
ال�شعراء من الأحاديث والآثار .59 - 58
• ال ُّن ْتفَة رقم (� )47آف ،ورقم ( )52مع :في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،305ومخطوطه
ِطراز ُ
الورقة  ،99ومعاهد ال َّتن�صي�ص على �شواهد

ال ّتلخي�ص  ،186/4وهي في ن�شرة مج ّلة �آفاق
ال ّثقافة وال ّتراث من�سوبة البن جابر الأندل�سي،
الح ّلة ،ومعاهد ال ّتن�صي�ص هي
وروايته في طراز ُ
روايته في هام�ش مع.
�شعر م�شكوك في ن�سبته لأبي جعفر
ناطي:
ال َغ ْر
ّ

"• ال � ُّن � ْت � َف��ة رق��م ( )5ف��ي ال�ن���ش��رت�ي��ن ،وه��ي :
[من الب�سيط]
ُ -1ت���� ِري َ
���ج���ا ِذ ُب��� ُه
����ك َق�����دًّا عَ���لَ���ى ِر ْد ٍف ُت َ
َك ُ��خ َ
��وط�� ٍة ف��ي َك�� ِث��ي��بِ ال��� َّر ْم���لِ َق��� ْد َن�� َب�� َت��تْ
ال�ص َبا َ�س َح ًرا
َ -2ر َّي��ا ال َق َر ْن ُفلِ في ِري ِ��ح َّ
َي ُ
�����ض��و ُع مِ �� ْن��هَ��ا �إ َذا َن ْ���ح���وِي َق���دِ ال�� َت�� َف�� َت��تْ

مقـــاالت

ناطي ،هي
هذه ال ُّن ْتفَة لي�ست لأب��ي جعفر ال َغ ْر ّ
لرفي ِقه ابن جابرٍ الأَ
ندل�سي ،فقد ن�س َبها �أبو جعفر
ّ
في كتابِه للن ِ
ابن جابرٍ  ،ناظم
َّاظم( ،((3والمق�صو ُد به ُ
البديع ّية التي ت ََ�ص َّدى �أبو جعفر ِل�شَ ْر ِح َها في كتابه
عدم ن�سب ِتها �إليه �إقحا ُمها في م�صدرها
هذا ،وي�ؤ ِّكد َ
في النَّ�شرتين بين (و�أورد � -أبو جعفر -له � -أي ابن
جابر ،)-وبين (وقوله) �أي ابن جابر ،ثم �إنَّها لم
تُخَ َّر ْج على َم�صد ٍر ِ�س َوى َنف ِْح ِّ
الطيب.
َّ
المقطعة رقم (� )41آف ،ورقم ( )45مع،
•
وهي[ :من المجتث]
 -1ال ُي���������� ْق����������ن َ
ِ����������ط���������� َّن َ
�����������������ب
����������ك َذ ْن ٌ
َق����������������� ْد َك��������������������ا َن مِ ������������ ْن َ
������������ك عَ�������ظِ �������ي������� ُم
ُ
����������������اهلل ُق���������������� ْد َق�������������������ا َل َق���������������� ْو ًال
 -2ف
������������������ج������������������وا ُد ال��������� َك���������ري��������� ُم
َوه��������������������و ال َ
" َن ّبئ عِ �������������������� َب��������������������ادِي �أَ ّن�����������������������ي
�أَ َن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ال�� َغ��ـ��ـ��ـ�� ُف��ـ��ـ��ـ��ـ��و ُر ال َّرحِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُم"

َّ
المقطعة في ِدي��وان �أب��ي جعفر
إدراج هذه
َّتم � ُ
ناطي اعتما ًدا على كتاب َنف ِْح ِّ
الطيب من ُغ�صن
ال َغ ْر ّ
الأندل�س ال َّر ِطيب.
لي�س ْت خَ ا ِل�ص َة ال ِّن�سبة لل�شّ اعر،
قلت :هذه ال ُّن ْتفَة َ
َف ِفي ِن�سب ِتها �إليه ٌّ
�شك ،فَهِ ي و�إن كانت َمن�سوب ًة له في
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة الورقة  ،99فهي
مخطوط ِطراز ُ
أندل�سي� ،إذ َق َّد َم
في مطبوعه �ص  305البن َجابر ال
ّ
لها ال�شَّ اعر بقو ِله":وله" ،ور َّبما ي�ؤ ِّكد ن�سبتَها �إليه
أي�ضا"التي جاءت َب ْع َد"وله".
كلمة"� ً

الحوا�شي
(ِ 	)1ديوان �أبو القا�سم ال�شَّ اعر� ،ص 65 - 57
(َ 	)2نفْح ِّ
الطيب �ص . 189/5
ناطي"� :ص.7
( 	)3ديوان"جهد الم ِق ّل لل�شّ ريف ال َغ ْر ّ
مح ِا�سن المق�صورة ،1606
(َ 	)4رفْع ُ
الح ُجب الم�ستورة عن َ
وفي هام�شه في البيتين� :إ�شارة �إلى َّ
الطائيين �أبي تمام
حتري
وال ُب ّ
ال�سحر ِّ
وال�شعر  ،154وهي مكررة في  ،255ومعطوفة
(ِّ 	)5
على المقطوعة رقم  23الموجودة في الديوان �ص 56
وقد ن�س َبها ابن الخطيب ل�شيخه القا�ضي ال�شَّ ريف ،وهي
ال ِن�سبة في زَهر الأكم في الأمثال والحكم .281/1
ِ
ال�سحر ِّ
البيت الأخ�ي��ر فيه
وال�شعر  ،131وورد �صدر
(ِّ 	)6
َهكذاَ ":ف َما َكان َْت ِ�سوى ُقبلٍ بِغي ِه" ،وورد البيت الأخير
كانت �سوى ُقبلٍ
في الن�شرة الأولى برقم ( )8هكذا":فما ْ
بعينها" ،وورد في الن�شرة الثانية برقم ( )12هكذاَ ":ف َما
َكان َْت ِ�سوى ُقبلٍ ففيها" ،ولعل ال�صواب ما تم �إثباته،
والأبيات  3 – 1لم ترد في الديوان ب�صنعتيه.
( 	)7جنّة ال ّر�ضا في الت�سليم لما ق َّدر اهلل وق�ضى ،8/3والآل:
ال�سراب .تاج ال َعرو�س .52/3
ّ
ال�سحر وال�� ِّ��ش�ع��ر  ،134وورد عجز البيت الأول فيه
(ِّ 	)8
ِ
هكذا":عن ال� َ�ج � َم��الِ َ ،ف َم ْه َما ج��از ل� َم��ن ُي َل ِم" ،ولعل
َ
والح ِل ُف".
ال�صواب ما ّتم �إثباتُه .و"الإِلُّ ،بالك�سرِ  :ال َع ْه ُد َ
تاج العرو�س .18/28
ال�سحر ِّ
وال�شعر .262
(ِّ 	)9
(	)10ال�سحر ِّ
وال�شعر  ،113 – 112وهما لمح َّمد بن علي
ِّ
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بن ِ
الخ َي ِم ّي� ،أبي ٍ
طالب ،في ديوانه المن�شور في مج ّلة
مجمع ال ّلغة العرب ّية ِ
بدم�شق مج  ،83ج� ،2ص ،364
ال�سحر ِّ
وال�شعر �إ�شارة �إلى تدا ُف ِعهِ َما ،وقال
وفي هام�ش ِّ
المحقِّقان":والفكرة التي يدور البيتان حولها اقتبا�س
من قوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ� .سورة الجن ،الآيتان

(.)10 – 9
(	)11ال�سحر ِّ
وال�شعر.130 :
ِّ
(	)12الم�صدر نف�سه.131:
(	)13الم�صدر نف�سه.196:
(	)14الم�صدر نف�سه.196:
(	)15ال�سحر ِّ
وال�شعر .162
ِّ
ال�ساد�سة ع�شرة،
ال�سنة ّ
(	)16مجلة �آف��اق ال ّثقافة والتّراثّ ،
العدد  ،64محرم  1430هـ ،يناير  2009م� ،ص – 155
.193
(	)17مج ّلة معهد المخطوطات ،مج  ،54ج  ،1جمادى الأولى
1432هـ ،مايو 2010م� ،ص  ،77 - 35واحت ّلت النّ�صو�ص
ال�شّ عر ّية من �ص .75 – 47
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،153ومخطوطه الورقة ،34
(	)18طراز ُ
ونفح الطيب من غ�صن �أهل الأندل�س الرطيب ،177/1
وتاج العرو�س من جواهر القامو�س .92/11
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،355ومخطوطه الورقة
(	)19ط��راز ُ
 ،118وعجزا البيتين ت�ضمين من �شعر امرئ القي�س .96
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،579ومخطوطه الورقة
(	)20ط��راز ُ
.209
(َ 	)21نفْح الطيب .177/1
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،312ومخطوطه الورقة
(	)22ط��راز ُ
 ،102ومعاهد التّن�صي�ص على �شواهد التّلخي�ص .178/4
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،602ومخطوطه الورقة
(	)23ط��راز ُ
 ،217ومعاهد التّن�صي�ص على �شواهد التّلخي�ص.92/3
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،591ومخطوطه الورقة
(	)24ط��راز ُ
.214
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،222ومخطوطه الورقتين
(	)25طراز ُ
 .64 ،63وباب البنود في غَ ْرنَاطة .ينظر كتاب الإحاطة
في �أخبار غَ ْرنَاطة .75 ،65/2
ُ
(	)26اق ِت ُ
والتقاط الجواهر �ص  111وال�شّ طر
طاف الأزاه��ر
الأول من البيت ال ّثاني في ت�ضمين من �شعر ال��و�أواء
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ال ّدم�شقي ،وهو في ديوانه  ،100وتمامه:
َفلَ ْ�ستُ َعلى ال َه ْج ِر با ْلقا ِد ِر
(	)27معاهد التَّن�صي�ص على �شواهد التَّلخي�ص.158/3
(	)28ينظر تاج العرو�س  .392/30وجمع ماحل :مواحل :وهي
قافية البيت رقم ( .)27قال ا ْب��ن الأَ ْع��را ِب� ّ�يِ :
الماه ُل:
ال�سري ُع ،وهو ال ُم َتق َِّد ُم" .تاج العرو�س  ،432/30ويكون
َّ
المعنى حينئذ �أن ال�شاعر عندما علم بجود الممدوح �أتي
�إليه متمهال لأن جوده م�ستمر ،لن ينفذ ،وفي هذا داللة
على دوام عطاء الممدود ،وربما تكون الكلمة غير �آهل
�آي فقير ،وخالي من الخير .وناقة خو�صاء� :أي غائرة
العينين .ينظر تاج العرو�س  ،62/6و"والبازِلُ من الإِبل
نين"تاج العرو�س  ،546/5و"الأَ ِ�ص ُيل:
الذي له ِت ْ�س ُع ِ�س َ
بعد ال َع ْ�صرِ �إِلى ال َمغْرِ ب ج� :أ�صائل".
ال َع ِ�ش ُّي وهو ال َوق ُْت َ
تاج العرو�س  ،449/27و"ال َعقي َل ُة :كري َم ُة النِّ�سا ِء ...
والج ْم ُع ال َع ُ
ق�س
َ
قائل" .تاج العرو�س  ،449/27ق�س :هو َّ
الإ ِي��ا ِدي ،ق�س بن �ساعدة بن عمرو ،وقيل مكان عمرو
ِ�ش ْمر ،بن عدي بن مالك بن �أيدعان بن النمر بن واثلة...
خطيب العرب و�شاعرها ،وحليمها وحكيمها في ع�صره.
يقال� :إنه �أول من عال على �شرف وخطب عليه .و�أول من
قال في كالمه� :أما بعد ،و�أول من اتك�أ عند خطبته على
�سيف �أو ع�صا" .الأغاني  ،164/15باقل :رجل ي�ضرب
به المثل في العي ،فيقال :عي باقل ،قيل�":إنه ا�شترى
�وم ،فقالوا ل��ه :بكم
ظبي ًا ب�أحد ع�شر دره�م� ًا ،فمر ب�ق� ٍ
�أخذت الظبي؟ فمد �أ�صابع يديه ،و�أخرج ل�سانه  -يريد
ب�أ�صابعه ع�شرة دراهم وبل�سانه درهم ًا  -ف�شرد الظبي
حين مد يديه ،وك��ان تحت �إبطه ،فجرى المثل ب ِع ّيه ؛
وقيل� :أعيا من باقل ،كما قيل� :أبلغ من �سحبان وائل".
ثمار القلوب  .233/1اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر
ناطي  ،42 - 39وينظر مقدمته �ص � 33إذ
لأبي جعفر ال َغ ْر ّ
ورد فيها":وقد بد�أ الم�ؤلف كتابه بمقدمة وافية ،تحدث
فيها عن خطته في البحث ،وطلبه للعلم ،و�سفره في
تح�صيله حتى طاف الحجاز وم�صر وال�شام ،ثم �أهدى
الكتاب �إلى �أحد الأمراء ،ومدحه بق�صيدة ،ذكرها كاملة
في المقدمة"� * ،سحبان :هو �سحبان بن زفر بن �إيا�س
الوائلي (ت  )54من قبيلة باهلة ،ا�سم طارت �شهرته في
ميدان الخطابة والف�صاحة ،والبيان ،ف�ضرب به المثل،
فقيل� :أخطب من �سحبان ،ا�شتهر �سحبان بالخطابة
في الجاهلية ،وعا�ش زمنًا في الإ�سالم ،و�أ�سلم في زمن
الر�سول  --وك��ان �إذا خطب ي�سيل عر ًقا ،وال يعيد
كلمة وال يتوقف ،وال يقعد حتى يفرغ� ،أقام في دم�شق في
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زمن معاوية .ينظر ترجمته في الأعالم  ،79/3والبيان
والتّبيين  ،25 ،6/1وانظر �صفحات �أخرى مذكورة في
أي�ضا :ثمار القلوب .233/1الم�صدر
فهر�سه ،وينظر � ً
نف�سه.196:
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،562ومخطوطه الورقة
(	)29ط��راز ُ
 ،201ومعاهد التّن�صي�ص على �شواهد التّلخي�ص.51/3
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،562ومخطوطه الورقة
(	)30ط��راز ُ
 ،201ومعاهد التّن�صي�ص على �شواهد التّلخي�ص.51/3
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص  ،619ومخطوطه الورقة
(	)31ط��راز ُ
.224
ِ
الح َّلة و�شفاء ال ُغ َّلة �ص .314
(	)32طراز ُ

ثبت الم�صــادر

مقـــاالت

٭ القر�آن الكريم
 -1الإح��اط��ة ف��ي �أخ��ب��ار غَ�� ْر َن��اط��ة :ت�أليف ل�سان الدين بن
الخطيب (ت  776هـ) ،تحقيق :محمد عبد اهلل عنان،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1974 ،1م.
 -2االزده���ار في ما عقده ال�شعراء من الأح��ادي��ث والآث���ار:
لجالل ال��دي��ن ال�سيوطي (ت  911ه��ـ) ،تحقيق :علي
ح�سين ال �ب��واب ،المكتب الإ� �س�لام��ي ،ال � ّري��ا���ض ،دار
الخاقاني ،بيروت ،ط1991 ،1م.
ناطي،
 -3اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر :لأبي جعفر ال َغ ْر ّ
تحقيق :عبد اهلل النمري ،ر�سالة ماج�ستير ،جامعة �أم
القرى1982 ،م ،ون�سخة �إلكترونية منه.
أ�صفهاني ( ت  356هـ) ،تحقيق:
 -4الأغاني :لأبي الفرج ال
ّ
�إح�سان عبا�س ،وبكر عبا�س ،و�إبراهيم ال�سعافين ،دار
�صادر ،بيروت ،ط2008 ،3م.
� -5إنباء الغمر ب�أبناء العمر في التاريخ� :أحمد بن علي بن
حجر الع�سقالني (ت  852هـ) ،تحقيق :د .محمد عبد
المعيد خان ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1986 ،2م.
 -6ت��اج العرو�س من جواهر القامو�س :لمح ّمد بن مح ّمد
بمرت�ضى الزَّبيدي ( ت 1205ه)،
الح�سيني ،الملقّب
َ
تحقيق نخبة من المحققين� ،سل�سلة التراث العربي،
الكويت.
 -7ث��م��ار ال��ق��ل��وب ف��ي الم�ضاف وال��م��ن�����س��وب :لأب��ي من�صور
ال ّثعالبي (ت  429ه��ـ) ،تحقيق� :إبراهيم �صالح ،دار

الب�شائر ،دم�شق ،ط1994 ،1م.
 -8جنى الجنا�س :لجالل الدين ال�سيوطي (ت  911هـ)،
ت�ح�ق�ي��ق :ح �م��زة ال�� ّدم��ردا���ش زغ��ل��ول ،دار الطباعة
المحمدية ،القاهرة1982 ،م.
 -9جنّة ال ّر�ضا في الت�سليم ِل َما َق ّدر اهلل وق�ضى :لمح ّمد بن
ناطي (ت  857هـ) ،تحقيق� :صالح جرار،
عا�صم ال َغ ْر ّ
دار الب�شير ،الأردن1989 ،م.
 -10ال��� ّد ّر النّفي�س فيما زاد على جنان الجنا�س و�أجنا�س
التجني�س :ل�شم�س الدين محمد بن ح�سن النواجي
(ت859هـ) ،تحقيق :حمزة ال ّدمردا�ش زغلول ،المطبعة
الإ�سالمية الحديثة ،القاهرة1987 ،م.
 -11ال��� ّدرر الكامنة ف��ي �أع��ي��ان المائة الثّامنة :البن حجر
علي (ت  852هـ) ،دار الجيل،
الع�سقالني� ،أحمد بن ّ
بيروت1993 ،م.
 -12دي��وان ال��و�أواء ال ّدم�شقي (ت  385هـ) ،تحقيق� :سامي
ال ّدهان ،دار �صادر ،بيروت ،ط1993 ،2م.
 -13ديوان امرئ القي�س ،تحقيق :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم،
دار المعارف ،ط1990 ،5م.
ناطي� ،صنعة د� .أيمن
 -14ديوان جهد المقلّ :لل�شّ ريف ال َغ ْر ّ
ميدان ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنّ�شر ،الإ�سكندرية،
ط2011 ،1م
 -15ديوان مح ّمد بن علي بن الخيمي� ،أبي طالب (ت642هـ)،
جمع وتحقيق :هالل ناجي� ،ضمن بحثه عن حياة هذا
ال�شاعر و�آث��اره ،المن�شور في مج ّلة مجمع ال ّلغة العرب ّية
بدم�شق ،مج  ،83ج.2
 -16ذيل ثمرات الأوراق :لإبراهيم بن علي الأحدب ،ت�صحيح:
�أحمد الميهي ،المطبعة الوهبية ،م�صر 1300 ،هـ.
الحجب الم�ستورة عن محا�سن المق�صورة :لأبي
 -17ر ْف��ع ّ
ال�سبتي (ت  760هـ) ،تحقيق
القا�سم مح ّمد ال�شّ ريف ّ
و� �ش��رح :محمد ال�ح�ج��وي ،وزارة الأوق� ��اف وال���ش��ؤون
الإ�سالمية ،المغرب1997 ،م.
 -18زه���ر الأك�����م ف���ي الأم���ث���ال وال��ح��ك��م :للح�سن اليو�سي
(ت1102ه��ـ) ،تحقيق :محمد حجي ،محمد الأخ�ضر،
دار الثقافة ،الدار البي�ضاء ،ط1981 ،1م.
ال�سلماني
ِّ -19
ال�سحر وال�شِّ عر :ل�سان ال ّدين بن الخطيب ّ
(ت776ه ��ـ) ،تحقيق :محمد كمال �شبانة ،و�إبراهيم
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محمد ح�سن الجمل ،دار الف�ضيلة1995 ،م.
��� -20ش��اع��ری��ة �أب���ی ال��ق��ا���س��م ال�����شّ ��ری��ف ال��� ّ��س��ب��ت��ي :د .محمد
الحجوي ،مجلة �آفاق الثقافة والتراث ،ال�سنة الخام�سة،
العدد  ،18ربيع الثاني 1418 ،هـ� ،أغ�سط�س 1997م.
� -21شعر �أب���ي جعفر ال ّرعيني ال�� َغ�� ْرن��اط ّ��ي م��ع طائفة من
ن�صو�صه ال�� ّن��ث��ر ّي��ة :جم ًعا وتحقيقًا :د .ف��را���س عبد
ال ّرحمن �أحمد النّجار ،مجلة �آف��اق ال ّثقافة والتّراث،
ال�ساد�سة ع�شرة ،محرم  1430هـ،
ال�سنة ّ
العدد ّ ،64
يناير  2009م.
ناطي :جمع وتحقيق :د� .أحمد فوزي
� -22شعر �أبي جعفر ال َغ ْر ّ
الهيب ،مج ّلة معهد المخطوطات ،مج  ،54ج  ،1جمادى
الأولى 1432هـ ،مايو 2010م.
ال�سبتي (ت 760ه��ـ) ،جمع وتحقيق:
� -23شعر ال�����شّ ��ري��ف ّ
د.محمد هيثم غرة ،مجلة التراث العربي ،العدد ،79
عام .2005
الحلّة و�شفاء ال ُغلّة :لأبي جعفر� ،أحمد بن يو�سف
ِ -24طراز ُ
ناطي (ت  779هـ):
ال ّرعيني ال َغ ْر ّ
�ري ،م�ؤ�س�سة
ال�سيد ال�ج��وه� ّ
 -تحقيق وتقديم :رج��اء ّ
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الثقافة الجامعية1990 ،م .
 مخطوط المكتبة المركزية ،جامعة الريا�ض ،رقم( 819ط .ج).
 -25الم�سلك ال�سهل ف��ي �شرح تو�شيح اب��ن �سهل :لمحمد
الإف��ران��ي ،تحقيق وتقديم :د .مح ّمد العمري ،وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المغرب1997 ،م.
 -26المطالع ال��ب��در ّي��ة ف��ي ال��م��ن��ازل ال��روم�� ّي��ة :لمحمد بن
محمد ،بدر الدين ال َغزّي (ت 984هـ) ،تحقيق :المهدي
عيد الروا�ض ّية ،دار ال�سويدي للن�شر والتوزيع� ،أبو ظبي،
الإمارات العربية المتحدة ،الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بيروت ،ط 2004 ،1م.
َ -27م َع ِاهد التّن�صي�ص على �شواهد التّلخي�ص :لعبد ال ّرحيم
ا�سي ( ت  963هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الع ّب ّ
الحميد ،عالم الكتب ،بيروت1947 ،م.
َ -28نفْح ّ
الطيب من غ�صن الأندل�س ال ّرطيب :لأحمد بن
المقّري التّلم�ساني (ت  1041هـ) ،تحقيق :د� .إح�سان
عبا�س ،دار �صادر ،بيروت.

مع ِديوا َني
َّ
ريف
ال�ش ِ
(ت 760
هـ)َ ،و�أَبي
جَ ْعفر (ت
 779هـ)
ال َغ ْرناط ّي ْين

نظرة نقدية
في بع�ض الم�صطلحات النحوية
الأ�ستاذ الم�ساعد الدكتور المهند�س عماد يون�س الفي

جامعة بغداد  -كلية التربية للبنات  -ق�سم اللغة العربية

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �سيد المر�سلين محمد الم�صطفى
وعلى �آله و�صحبه الطيبين الطاهرين� ،أما بعد:

مقـــاالت

فهذه نظرة علمية ت�أمل ّية في خم�سة م�صطلحات نحوية ،ا�ستقر عليها العرف
النحوي عند النحاة والدار�سين على مدى القرون الما�ضية؛ ولهذا فالآراء المذكورة
في هذا البحث تمثل �ضر ًبا من �إعمال الفكر للو�صول �إلى تحديد دقة الم�صطلح،
ومدى مطابقته للمفهوم الذي يختبئ تحته ،وال ت�سعى في الأحوال كلها �إلى تغييره
ال  -لأن ذلك مما ال �سبيل ي�سي ًرا �إليه بعد �أن م ّرت هذه
 و�إن كان ذلك لي�س م�ستحي ًالقرون الطويلة على ا�ستعمال تلك الم�صطلحات عند �أرباب �صناعة النحو .ومن هنا
جاء و�صفي لهذه الر�ؤية العلمية ب�أنها ر�ؤية نقدية.
وقبل الولوج في ت�ضاعيف هذا البحث البد من الوقوف عند تعريف الم�صطلح
والأ�س�س المعتمدة في و�ضعه وال�شروط التي فر�ضها العلماء في ذلك .فما الم�صطلح؟
الم�صطلح لغ ًة ا�سم مفعول من (ا�صطلح)
و�أ�صلها (ا�صتلح) فقلبت التاء ط��اء بح�سب
ق��ان��ون ال��م��ج��اورة ال�����ص��وت��ي��ة ،لتتجان�س مع
ال�����ص��اد ،وق��د تقلب ال��ت��اء ���ص��اد وت��دغ��م في
وا�صلحوا
ال�صاد الأ�صلية فيقال(:ا�صطلحوا َّ
�صلح :مت�صالحون ك�أنهم و�صفوا
 ....وق��وم
ٌ
بالم�صدر)((( ،وهذا يعني �أن اال�صطالح اتفاق
على ال�صلح ،وف��ي مجال الم�صطلح العلمي
يعني اتفاق على �صالح مفردة معينة على داللة

مع ّينة ،وهذا ينقلنا �إلى المعنى اال�صطالحي
عرفه الدكتور �أحمد
لكلمة (الم�صطلح) ،وقد ّ
مطلوب ب�أنه( :عرف يتفق عليه جماعة ف�إذا
�شاع �أ�صبح عالمة على ما يدل عليه)((( وال
�أرى هذا التعبير دقي ًقا ،فالم�صطلح لي�س عرفًا
يتفق عليه ،و�إنما ي�صلح هذا التعريف لكلمة
�رف
(اال���ص��ط�لاح) ف����إذا قلنا:اال�صطالح ع� ٌ
فهذا �صحيح� ،أما الم�صطلح فهو (لفظ) ،لذا
يعرف الم�صطلح ب�أنه( :لفظ اتفق
فالأ�صح �أن ّ
156

�آفاق الثقافة والتراث

العلماء على ات��خ��اذه للتعبير ع��ن معنى من
المعاني العلمية)((( ،وهذا ما نقله الدكتور �أحمد
مطلوب عن الأمير م�صطفى ال�شهابي في كتابه
(الم�صطلحات العلم ّية في اللغة العربية) ولم
يت�سن لي االطالع على هذا الكتاب و�إن كنت قد
ر�أيت �صورة غالفه على �شبكة (الإنترنت).
وال �أرى ال��ت��و���س��ع ف���ي ���ش��رح الم�صطلح
و�شروطه وم��ا �أ ّل��ف فيه من كتب منا�س ًبا في
بحثي هذا؛ لأن الغاية من هذا البحث ال تتطلب
كل هذه التفا�صيل ،ومع ذلك فالبد من ذكر
ال�شروط التي اتفق العلماء على توافرها في
الم�صطلح العلمي لتكون دلي ً
ال على �صحة ما
�أذهب �إليه من �أن هذه الم�صطلحات الخم�سة
و�إن دلّت على م�ضامينها العلمية �إال �أن هناك
معبرا
من الم�صطلحات ما هو �أولى باتخاذه ً
عن تلك الم�ضامين ،وهذه ال�شروط هي:
	)1ات��ف��اق ال��ع��ل��م��اء ل��ل��دالل��ة ع��ل��ى م��ع��ن��ى من
المعاني العلمية.
	)2اختالف داللته الجديدة عن داللته اللغوية
الأولى.
	)3وجود منا�سبة �أو م�شاركة �أو م�شابهة بين
مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي.
	)4االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معنى
علمي واحد(((.
ّ
وال ���ش��ك ف��ي �أن ه���ذه ال�����ش��روط محققة
في معظم الم�صطلحات النحوية وربما في
م�صطلحات العلوم الأخرى ،وال ي�شذ عنها �إال
بع�ض الم�صطلحات التي تكون غريبة في لفظها
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�أو بعيدة عن الذوق العربي ،من ذلك على �سبيل
المثال الم�صطلحات الناتجة عن ا�ستعمال
(النحت) ب�صفته خا�صة من خ�صائ�ص اللغة
العربية في �صياغة تلك الم�صطلحات ،مثل
(فحم�س) �أو (ف�سكر) �أو (فح�سك) �أو (فحكر)
داللة على (فحم ال�سكر)� ،أو (قحبر) عن قلم
(ح ْلكَح يحلكح حلكحة)
الحبر ،ومنها � ً
أي�ضا َ
أي�ضا (كباكحد)
من (حلّل الكحول) ،ومنها � ً
ب��دال م��ن (كبريتات ال��ح��دي��د)((( .وك��ل هذه
يمجه الذوق
الم�صطلحات على ما �أرى مما ّ
ال�سليم وينكره العقل المنظّ م.
و�أنا ال �أناق�ش من ال�شروط الأربعة المذكورة
�إال ال�شرط الثالث وه��و (وج���ود منا�سبة �أو
نظرة
م�شاركة �أو م�شابهة بين م��دل��ول الم�صطلح
نقدية
الجديد ومدلوله اللغوي) ،ف�أقول� :صحيح ً
جدا في بع�ض
�أن تكون �أدن���ى مالب�سة بين المعنى اللغوي الم�صطلحات
والمعنى اال�صطالحي للمفردة متحققة ليكون النحوية
م�صطلحا،
ذلك �سب ًبا في اتخاذ تلك المفردة
ً
وال�سيما �إذا عزز ذلك با�ستعمال الم�صطلح
عند ذوي االخت�صا�ص من غير نفور وال رف�ض،
ولكن من منا يرف�ض ترجيح الم�صطلح الذي
تكون منا�سبته وم�شاركته وم�شابهته للمدلول
اللغوي كبيرة على الم�صطلح ال��ذي هو �أدنى
منه منا�سبة وم�شاركة وم�شابهة؟ الجواب:ال
�أح��د ،وذل��ك عائد �إل��ى م�س�ألة عقلية مح�ضة
ف��ان�����ص��راف ال��ع��ق��ل �إل����ى دالل����ة الم�صطلح
ومعرفتها يتنا�سب طرد ًيا مع قوة العالقة بين
المدلول اال�صطالحي والمدلول اللغوي .و�إذا
ما وجدنا بع�ض الم�صطلحات قد �شاع وانت�شر

على الرغم من �ضعف تلك العالقة ف�إن ذلك ال
يمنع من تقرير المفا�ضلة بين الم�صطلحات
�إذا ما اعتمدت نظرة علمية فاح�صة في تلك
المفا�ضلة.
وبعد ،فالم�صطلحات التي يتناولها هذا
البحث ه��ي :الخبر والم�سند والم�سند �إليه
والم�ضاف والم�ضاف �إليه.
الم�صطلح الأول :الخبر

مقـــاالت

كبيرا بينه
ه��ذا م�صطلح ال �أج��د تنا�س ًبا ً
وبين الم�صطلحات النحوية الأخرى من حيث
توافق الم�ضمون مع اللفظ�،إذا كان المقيا�س
ه��و التنا�سب بين المعنى ال��ل��غ��وي والمعنى
اال�صطالحي ،فالخبر بمعناه المعجمي هو
مفهوم ال ت�ستوعبه كلمة واحدة ،فالخبر النب�أ و
هو ما �أتاك من نب�إ عمن ت�ستخبر ،و�أخبره :نب�أه
وا�ستخبره� :س�أله عن الخبر وطلب �أن يخبره
ويقال:تخ ّبرت الخبر وا�ستخبرته((( ،وال يمكن
والحالة هذه �أن يخبر بكلمة واح��دة من غير
مقدرة �أو م�ضمرات� ،أعني
توابع من عوامل ّ
الكلمة المفردة المجردة بمعناها ال�صرفي.
ولكننا في النحو العربي نطلق على كلمة واحدة
في جملة ون�صفها ب�أنها (خبر) كما في قولنا
(محم ٌد ناجح) فـ (ناجح) في العرف النحوي
خبر للمبتد�أ (محمد) ،ولكنها في حقيقة الأمر
�صفة ،وال �إ�شكال في �إطالق م�صطلح (ال�صفة)
على مفردة واحدة ،ويمكن �أن نطلق م�صطلح
الخبر عندما يكون الخبر جملة ،نحو (محم ٌد
يكتب) فـ (يكتب) جملة وي�صح �أن نخبر بها
لنعطي المعنى اللغوي للم�صطلح ح ّقه ،وجملة
(محمد ناجح) وجملة (محمد يكتب) ي�صح
خبرا �إذا �أردن��ا �أن
�أن نطلق على كل منهما ً
نعني بالخبر الإخبار عن �أمر ما ،وهو هنا يمثل

(نجاح مح ّمد) في الجملة الأولى وبيان حال
محمد الآن ب�أنه يكتب ،فم�صطلح الخبر في
المفهوم النحوي يفي ببع�ض ما هو مطلوب منه
في تركيب الجملة ولم ِ
يف بكل ما هو مطلوب،
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إنما �سمي
خبرا عند النحاة؛ لأن��ه يخبر به عن
الخبر ً
المتم
المبتد�أ ،قال عنه ابن مالك ب�أنه الجزء
ّ
الفائدة وكان اعترا�ض ابن عقيل عليه وجي ًها؛
�إذ قال ب�أن الفاعل ينطبق عليه ذلك ،فالفاعل
أي�ضا يمثل الجزء المتم الفائدة مع الفعل(((،
� ً
و�أنا �أعتر�ض على الر�أيين م ًعا ،ف�أما ابن مالك
ف�أوافق على اعترا�ض ابن عقيل عليه ،و�أما ر�أي
أعتر�ض عليه ب�أن الفائدة ال تتحقق
ابن عقيل ف�
ُ
مطل ًقا من الفعل والفاعل ،فقد نك ّون جملة
ال تتحقق بها فائدة يح�سن ال�سكوت عليها،
نحو�( :إن قام زي� ٌد) ،وكذلك المبتد�أ والخبر
فقد ت��ك��ون الجملة مكونة م��ن م��ب��ت��د�أ وخبر
وال يتحقق المراد منها كما في قوله تعالى:
ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ((( فلم ترد زوجة �إبراهيم
عليه ال�سالم �أن تخبر بـ (بعلي) عن (هذا) و�إنما
�أرادت بيان حاله ،فالفائدة ال تتحقق �إال ب�إيراد
الحال ،وفي قوله تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ((( ل��و ح��ذف
�صح الكالم وال جاز النطق
الحال (العبين) ما ّ
ق�صدا� ،إذ يكون الكالم نفي خلق ال�سموات
به
ً
والأر�ض عن اهلل عز وجل وهذا ال يجوز ،وفي
تتح�صل ب�إ�سناد
الآيتين نالحظ �أن الفائدة لم
ّ
الفعل �إلى الفاعل �أو �إ�سناد الخبر �إلى المبتد�أ،
لذا فقول ابن ه�شام (والخبر هو الم�سند الذي
تتم به مع المبتد�أ ف��ائ��دة)( ((1يعتر�ض عليه
كذلك من الناحية نف�سها ،والأ�صح من ذلك
كلّه �أن يقال عن الخبر ب�أنه الجزء المنتظم
منه مع المبتد�أ جملة( ،((1نعم تنتظم منهما
جملة وال ت�شترط الفائدة من هذا االنتظام،
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وهذا يعني �أن �إطالق م�صطلح (الخبر) على
هذا الجزء من الجملة غير دقيق؛ لأنه تب ّين
لنا �أن الإخبار قد ال يتم به كما هو وا�ضح في
�إح��دى الآيتين المذكورتين �آن� ًف��ا ،ف�ض ً
ال عن
ابتعاد معنى الخبر اللغوي عن ذلك كما �أ�شرت
من قبل ،وهذا �أ ّول اختالف بين المعنى اللغوي
للكلمة والمعنى اال�صطالحي لها ،وهما معنيان
ت�شترط عملية اال�صطالح الم�شابهة والتوافق
بينهما .ومن ناحية �أخرى نحن نجد عالقات
متالزمة بين الكثير من الم�صطلحات النحوية
نتح�س�سها �صرف ًيا ودالل� ًي��ا ،فالفعل والفاعل،
وال��ف��اع��ل وال��م��ف��ع��ول ،وال�صفة والمو�صوف،
والم�ضاف والم�ضاف �إليه ،والجار والمجرور،
والبدل والمبدل منه ،والم�سند والم�سند �إليه،
والمتعلق والمتعلَّق ب��ه ،كل ه��ذه المتالزمات
العالقة ال�صرفية بين �أجزائها وا�ضحة ب ّينة
م��ن خ�لال ال��ج��ذر اللغوي الم�شترك بين كل
كلمتين متالزمتين ،ف�ض ً
ال عن العالقة النحوية
التي ال تحتاج �إلى دليل ،فلماذا ي�شذ م�صطلح
(الخبر) من بين هذه الم�صطلحات جمي ًعا
لين�أى عن (المبتد�أ) ،ما العالقة ال�صرفية
بين كلمتي المبتد�أ والخبر؟ الجواب :ال عالقة،
خبرا لأنه يخبر
و�إذا ما قيل ب�أن الخبر �س ّمي ً
به عن المبتد�أ ،فهذا ال يتحقق على الإطالق،
كما ذكرت �آن ًفا في قوله تعالى( :وه��ذا بعلي
�شيخا)� ،إذ تبين �أن الخبر لم يخبر عن المبتد�أ،
و�إنما (الحال) هو الذي قام بهذه المهمة .بقي
�أن �أ�شير �إلى �أن م�صطلح (الخبر) م�صطلح
م�صطلحا نحو ًيا ،فالكالم
بالغي �أكثر منه
ً
يق�سم �إل��ى خبر و�إن�����ش��اء ،و�إن الخبر ه��و ما
يحتمل الت�صديق �أو التكذيب ،وهذا ما اتفق
عليه البالغيون والنحاة على حد �سواء ،فاتفاق
لفظ (الخبر) على معنيين مختلفين ال يعد من
ح�سن اال�صطالح ،وربما التب�س على المبتدئين
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التفريق بينهما ،وال�سيما �أن طلبة العربية
يدر�سون البالغة والنحو م ًعا في مرحلتين من
مراحل الدرا�سة ،وهذا ما الحظته عند الطلبة
ف��ي الكثير م��ن الم�صطلحات ال��ت��ي ت�شترك
�ألفاظها وتختلف معانيها ،ففي النحو مثالً،
نجد م�صطلح (المفرد) ي�أخذ معاني متعددة
�شرحا تف�صيل ًيا لإفهام الطلبة الف�صل
تتطلب ً
بينها ،وغيره من الم�صطلحات المعروفة عند
�أهل ال�صناعة.
لذا �أرى �أن هذا الم�صطلح غير دقيق ،وال
يعبر عن المعنى المطلوب منه كما هو الحال
في الم�صطلحات النحوية الأخ��رى المذكورة
�آن ًفا ،وال �أرى انت�شاره وا�ستقرار العرف النحوي
عليه وان�صراف الذهن �إلى مدلول مع ّين عند
عائدا �إلى تكرار ا�ستعماله على مدى
�سماعه �إال ً
نظرة
القرون الما�ضية� ،إذن ما البديل؟
نقدية
�أرى �أن �أن�سب م�صطلح يحل محل (الخبر)
هو (المنتهى) ،فالمبتد�أ يحتاج �إلى منتهى ،في بع�ض
وه���ذه ال��ع�لاق��ة ال�����ض��دي��ة م ��أل��وف��ة ج���دا بين الم�صطلحات
ّ
الم�صطلحات النحوية التي ذكرتها ،فالفاعل النحوية
يقوم بالفعل ،ولكن المفعول يقع عليه الفعل،
والجار يقوم بالجر والمجرور يقع عليه الجر
وهكذا مع الم�صطلحات الأخ���رى ،فالمبتد�أ
والمنتهى م�صطلحان �أراهما مقبولين محببين
�إلى ال�سمع متوافقين منطق ًيا ،وهما ف�ضال عن
ذلك ي�ؤديان المعنى المراد ب�أح�سن �صورة،
فالمبتد�أ ال يمثل االبتداء بالكالم ،فهذا غير
�صحيح ،و�إنما يمثل االبتداء بتركيب الجملة
ح�صرا ،والمنتهى يمثل االنتهاء من تركيب
الجملة ح�����ص� ً�را ،وق���د تمثل جملة المبتد�أ
والمنتهى كالما �إذا كانت الجملة المكونة
منهما ذات فائدة يح�سن ال�سكوت عليها ،وقد
ال تمثّل ،ونحن في الحالتين لم نجانب ال�صواب
�أبدا؛ لأننا قررنا �أن المبتد�أ هو مبتد�أ التركيب

والمنتهى هو منتهى التركيب ،وعند ذاك لن
نبالي �إذا كان (المنتهى) لم يحقق الغر�ض
المن�شود من اللفظ فالذي يعنينا التركيب ولي�س
الفائدة .ونحن نعلم �أن النحو يمثل احد جوانب
الم�ستوى التركيبي للغة ،فالحديث عن �شيء
ا�سمه (منتهى التركيب) �أو (منتهى الجملة)
�أمر مقبول م�ست�ساغ متوافق مع النظام النحوي
للكالم العربي ،وهذا �أمر ال �أراه متحق ًقا عند
ا�ستعمال م�صطلح (الخبر).
الم�صطلحان الثاني والثالث :الم�سند
والم�سند �إليه

مقـــاالت

ق��ب��ل ال��ك�لام ع��ل��ى ه��ذي��ن الم�صطلحين
الب��د م��ن الإ���ش��ارة �إل��ى مفهوم الإ���س��ن��اد في
النحو ال��ع��رب��ي؛ �إذ ترتبط كلمات الجملة
ال��ع��رب��ي��ة ب��ع�لاق��ات م��ع��روف��ة� ،أط��ل��ق عليها
النحاة م�صطلحات م��ت��ع��ددة ،و�أ���ش��ه��ر هذه
الم�صطلحات؛ (الإ���س��ن��اد) ،وق��د ورد في
�أ ّول كتاب �أ ّل��ف في النحو العربي وهو كتاب
�سيبويه� ،إذ يقول في باب الم�سند والم�سند
�إل��ي��ه ( :وهما م��ا ال يغنى واح��� ٌد منهما عن
الآخ��ر ،وال يجد المتكلم منه ب� ٌّد فمن ذلك
والمبني عليه وهو قولك :عبد
اال�سم المبتد�أ
ّ
اهلل �أخوك ،وهذا �أخوك ،ومثل ذلك :يذهب
عبد اهلل ،فال بد للفعل من اال�سم كما لم يكن
(((1
لال�سم الأول ب ٌّد من الآخر في االبتداء)
وم�صطلح الإ�سناد مبثوث في كتب النحو،
ال ي��ك��اد يخلو م��ن��ه ك��ت��اب ،وع� ّ��رف الإ���س��ن��اد
حكما �إلى
نحو ًّيا ب�أنه�( :ضم كلمة حقيقة �أو ً
�أخ���رى مثلها �أو �أك��ث��ر يفيد ال�سامع فائدة
عام
ّ
تامة ،وق��ال بع�ضهم :الإ�سناد ق�سمان؛ ّ
وخا�ص ،فالعام هو ن�سبة �إحدى الكلمتين �إلى

الأخ��رى ،والخا�ص هو ن�سبة �إحدى الكلمتين
(((1
�إلى الأخرى بحيث ي�صح ال�سكوت عليها)
وهذه �إ�شارة وا�ضحة �إلى التفريق بين الجملة
وال��ك�لام ،ف��الإ���س��ن��اد متحقق فيهما �إال �إن
الإ�سناد في الجملة ال ي�شترط فيه �أن يحقق
فائدة يح�سن ال�سكوت عليها بخالف الكالم.
ولو ت�أملنا م�صطلحي الم�سند والم�سند �إليه
لغويا لوجدناهما ي�شيران �إلى نوع من ت�سليط
القوى بين الأجزاء المت�ساندة ،ي�سلطها جزء
�أو كتلة على جزء �أو كتلة ،والفراهيدي في
معجمه يقول( :كلّ �شيء �أ�سندت �إليه �شي ًئا
م�سندا؛ لأن
فهو م�سند)( ،((1لذا �س ّمي الدهر
ً
الأ�شياء ُت�سن َُد �إليه ،تقول :كان كذا في زمان
ك���ذا(( ،((1و�سانده �إل��ى ال�شيء جعل ال�شيء
متك�أً له)( ،((1وهذا يعني �أن م�صطلح الإ�سناد
ي�شير �إلى جز�أين ي�ستند �أحدهما �إلى الآخر،
�أي �أن الأول وهو الذي يتحمل القوة الم�سلّطة
(م�سندا)؛ لأنه
عليه ي�س ّمى على ر�أي الخليل
ً
هو الذي �أ�سند �إليه الجزء الثاني ،ولو طبقنا
ه��ذا المفهوم على المبتد�أ والخبر والفعل
م�سندا،
والفاعل ،لكان كل من المبتد�أ والفاعل
ً
م�سندا �إليه ،ور�أي
ولكان كل من الخبر والفعل
ً
الخليل هذا ربما غاب عن كثير من الدار�سين
والباحثين ،ولكن المتعارف عليه في النحو
العربي والذي يجري عليه العرف الآن عك�س
تماما ،فكل من المبتد�أ والفاعل ي�سمى
ذلك ً
م�سندا �إليه ،وك��ل من الخبر والفعل ي�سمى
ً
م�سندا ،وهذا الخالف في الت�سمية �أ�شار �إليه
ً
ال�سيوطي بقوله( :قيل في الم�سند والم�سند
�إليه� :إن الم�سند الأول ،مبتد أ� كان �أو غيره،
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والم�سند �إل��ي��ه ال��ث��ان��ي ،وق��ي��ل عك�سه ،وقيل
يجوز �أن يقال كل منهما في الأول والثاني،
والأ���ص��ح ق��ول راب��ع �إن الم�سند المحكوم به
والم�سند �إليه المحكوم ع��ل��ي��ه)(� ،((1أي �أن
م�سندا �إليه،
كال من المبتد�أ والفاعل يكون
ً
م�سندا ،وهذا
وكال من الفعل والخبر يكون
ً
يعني �أن ال�سيوطي يذهب �إلى عك�س ما قرره
الخليل .وم��دار الإ�شكال عائد على ما �أرى
�إل��ى االختالف الوا�ضح بين الداللة اللغوية
للم�صطلح والداللة النحوية ،ف�إذا ما احتكمنا
�إلى داللة اللفظة لغة ف�سيكون (الم�سنَد) هو
ك ٌّل من المبتد�أ والفاعل؛ لأن المعجم ي�شير
�إلى �أن كلَّ �شيء �أ�سند �إليه �شي ٌء فهو (م�سند)
كما ذكر �آن ًفا ،والمبتد�أ والفاعل ي�سند �إليهما
الخبر وال��ف��ع��ل ،وعليه يكون ك � ٌّل م��ن الخبر
تماما
وال��ف��ع��ل
ً
م�سندا �إل��ي��ه ،وه���ذا يعاك�س ً
الداللة النحوية المتعارف عليها في الدر�س
النحوي التي �أ���ش��ار �إليها ال�سيوطي بالقول
ال��راب��ع التي ت�شير �إل��ى �أن ك�لا م��ن المبتد�أ
والفاعل م�سن ٌد �إل��ي��ه؛ لأن ك�لا منهما يمثل
المحكوم عليه ،و�أن كال من الفعل والخبر
م�سند؛ لأن كال منهما يمثل المحكوم به.
و�أنا �أعتر�ض على هذا الأمر من جانبين؛
الأول :الجانب اال�صطالحي� ،إذ �إن الم�صطلح
العلمي له �شروط ،تتلخ�ص (بوجوب اتفاق
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العلماء على داللة الم�صطلح على معنى واحد،
و�أن الم�صطلح له دالل��ة جديدة تختلف عن
الداللة اللغوية ووجود م�شاركة �أو منا�سبة بين
المدلول الجديد والمدلول اللغوي ،واالكتفاء
بلفظة واح��دة على معنى علمي واح���د)(.((1
ونحن نرى �أن الداللة اللغوية للم�سند تعاك�س
تماما الداللة اال�صطالحية له كما تو�ضح �آن ًفا.
ً
و�أم��ا الجانب الثاني فاعترا�ضي يكمن في
االختالف بين الداللة ال�صرفية للم�صطلح
وم��ا يترتب عليها نحو ًيا والمعنى النحوي
المتح�صل من ا�ستعمال لفظة (الم�سند) في
ّ
قولنا :ه��ذا م�سند وه��ذا م�سند �إل��ي��ه ،كيف
ذلك؟
لو عدنا �إلى عبارة الخليل رحمه اهلل تعالى
المذكورة في معجم العين التي تن�ص على
�أن (كل �شيء �أ�سندت �إليه �شي ًئا فهو م�سن ٌد)
ف ��إن كلمة (م�سند) ه��ذه ا�سم مفعول لفعل
يتعدى �إلى مفعولين الأول يتعدى �إليه مبا�شرة
والثاني يتعدى �إليه بحرف الجر ،مثل قولنا:
ال�سلم �إلى الجدار ،فال�سلم مفعول
أ�سندت
�
ُ
َ
�أول ،والجدار مفعول ثان ،وعند �صياغة ا�سم
المفعول من الفعل (�أ�سند) و�إدخاله في جمله
�سيكون المفعول الأول نائب فاعل ،ويتبقى
المفعول الثاني المجرور بحرف الجر ،وفي
ما يلي تو�ضيح الفكرة على �شكل مخطط:

نظرة
نقدية
في بع�ض
الم�صطلحات
النحوية

أ�سندت ال�سل َم �إلى الجدا ِر
�
ُ
ُي ْ�س َن ُد ال�سل ُم �إلى الجدا ِر
وبعد �صياغة ا�سم المفعول من الفعل ُي ْ�س َن ُد يمكن �أن تنتج عن ذلك جملتان هما:
ال�سل ُم م�سن ٌَد �إلى الجدا ِر
الأولىّ :
م�سن ٌَُد �إليه ال�سل ُم
الثانية :الجدار ْ
ال�سل ُم م�س َن ٌد �إليه (الهاء تعود على الجدار)
ّ
وبحذف كلمة (الجدار) في الجملة الأولى
وتعوي�ضها بال�ضمير (الهاء) ت�صبح الجملة:
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وفي الجملة الثانية نالحظ �أن (الجدار) م�سند
فيتح�صل من ذلك �أن كال من الجدار وال�سلم
�إليه،
ّ

م�سن ٌد �إليه ،والهاء في الجملتين تعود على الجدار.
و�إذا ع ّو�ضنا عن كلمتي الجدار وال�سلم بالمبتد�أ
والخبر ،فيتح�صل من ذلك �أن كال من المبتد�أ والخبر
م�سند �إليه ،وت�صبح الجملتان على النحو الآتي:

الأولى :الخبر م�سن ٌَد �إلى المبتد�أِ

م�سند �إليه
الخبر
ٌ

م�سن ٌَُد �إليه الخبر
الثانية :المبتد�أ ْ

المبتد�أ م�سند �إليه

والهاء في الحالتين تعود على المبتد�أ .فنتج
ع��ن ه��ذا الأم���ر �أن ك�لا م��ن المبتد�أ والخبر
م�سند �إليه ،وهذا يتنافى مع العرف النحوي
ال�سائد ،وهو ما ال يمكن ا�ستعماله؛ لأنه ي�شكل
على الدار�س �إذا �أطلق الم�صطلح الواحد(وهو
الم�سند �إليه) على �شيئين مختلفين ،وللخروج
من �إ�شكالية هذا اال�صطالح كان على النحاة
�أن ي�أخذوا بر�أي �آخر للخليل � ،إذ يقول( :الكالم

�سن ٌد وم�سند كقولك  :عبد اهلل رجل �صالح،
فعبد اهلل �سن ٌد ورجل �صالح م�سن ٌد �إليه)( ((1ولو
خيرا لهم وما كنا �سنقع في هذا
�أخذوا به لكان ً
الإ�شكال الم�صطلحي ،في�صبح كلّ من المبتد�أ
والفاعل �سن ٌد ،وكل من الخبر والفعل م�سند
�إليه ،ولكن �أهل النحو ما زالوا يطلقون على كل
من الخبر والفعل م�سن ٌد ،وعلى المبتد�أ والفاعل
م�سن ٌد �إليه ،وال �أعلم ما الذي منع النحاة من
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الأخذ بر�أي الخليل وهو من �أوائل �شيوخ النحو
العربي ،وهو �شيخ �سيبويه �صاحب �أ ّول كتاب
�ألّف في هذا الم�ضمار ،ثم �إن في النحو العربي
ما ي�شبه ذلك� ،ألي�س لدينا بد ٌل ومبدل منه،
فلماذا لم يكن لدينا �سن ٌد وم�سند �إليه؟
ل��ذا �أق��ت��رح �أن نطلق على كل من المبتد أ�
وال��ف��اع��ل م�صطلح (ال�سند) ،وعلى ك��ل من
الفعل والخبر م�صطلح (الم�سند �إليه) ،ولوال
رجاحة ر�أي الخليل ه��ذا القترحت �أن نطلق
م�صطلح (الم�س ِند) بك�سر النون وه��و ا�سم
أ�سند) ليمثل المبتد�أ والفاعل،
الفاعل من (� َ
وم�صطلح (الم�سنَد �إليه) ليمثل الخبر والفعل.
الم�صطلحان الرابع والخام�س :الم�ضاف
والم�ضاف �إليه

تعددت المعاني المعجمية للإ�ضافة ولكنها
لم تخرج عن معنى عام واحد فقيل( :ال�ضاد
والياء والفاء �أ�صل واحد �صحيح يدل على ميل
ال�شيء �إلى ال�شيء ،يقال� :أ�ضفت ال�شيء �إلى
ال�شيء �أملته ،و�ضافت ال�شم�س ت�ضيف :مالت،
وكذلك ت�ض ّيفت �إذا مالت للغروب)( ((2وقيل:
(الإ�ضافة �ضم �شيء �إل��ى ���ش��يء)( ((2وقيل :
(الإ�ضافة في اللغة الإ�سناد ،قال امر�ؤ القي�س:
ف����ل���� ّم����ا دخ�����ل�����ن�����اه �أ�����ض����ف����ن����ا ظ����ه����ورن����ا
�إل���������ى ك�����ل ح����������اريّ ج�����دي�����د ُم���� ّ
���ش���ط���بِ
�أي :ل ّما دخلنا هذا البيت �أ�سندنا ظهورنا
�إلى كل رحل من�سوب �إلى الحيرة مخطط ،فيه
طرائق)( ،((2وكما نالحظ �أن المعنى الم�شترك
بين ه��ذه المعاني وج��ود عالقة بين �شيئين
تنطوي على معنى �ضم �أحدهما �إلى الآخر.
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ولم تنفرد (الإ�ضافة) بهذا المعنى من بين
مفردات العربية ،فـ (الخ�صف معناه في كالم
العرب �ضم �شيء �إل��ى �شيء  ...ق��ال تعالى:
ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ِﭼ( ((2معناه
ي�ضمان بع�ض ال��ورق �إل��ى بع�ض)( ((2والجمع
(((2
كذلك يعني (�ضم ال�شيء �إل��ى ال�����ش��يء)
و(النون وال�ضاد والدال (ن�ضد) �أ�صل �صحيح
(((2
يدل على �ضم �شيء �إلى �شيء في ات�ساق)
و(ال��واو وال�صاد وال��دال �أ�صل يدل على �ضم
���ش��يء �إل���ى ���ش��يء ،و�أو���ص��دت ال��ب��اب �أغلقته،
وال��و���ص��ي��د النبت ال��م��ت��ق��ارب الأ����ص���ول)(،((2
ف��ل��م��اذا اخ��ت��ار ال��ن��ح��وي��ون لفظ (الإ���ض��اف��ة)
ليعبروا به عن هذا المفهوم النحوي المعروف،
ولم يختاروا الخ�صف �أو الن�ضد �أو الجمع �أو
نظرة
نقدية
الو�صد ،والجواب عن ذلك يعود �إلى براعتهم
ودقتهم في اختيار هذا الم�صطلح؛ لأن النحو في بع�ض
العربي قام على نظرية العامل ،وهذه النظرية الم�صطلحات
في جوهرها ال تبتعد كثيرا عن بع�ض قوانين النحوية
ً
الفيزياء ،وعلى وج��ه التحديد قانون نيوتن
المعروف ب ��أن لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له في
المقدار ومعاك�س له في االتجاه ،وه��ذا يعني
بطبيعة الحال وجود عن�صرين ي�سلط �أحدهما
على الآخ��ر قوة مع ّينة يقابله العن�صر الآخر
بقوة مماثلة معاك�سة لها في االت��ج��اه ،وهذا
المعنى ال نجده في الخ�صف �أو الن�ضد �أو الجمع
�أو الو�صد ،ف�أجزاء المخ�صوف �أو المن�ضود �أو
المجموع �أو المو�صود ال ي�سلط بع�ضها على بع�ض
ق� ّوة مثلما هو حال المت�ضايفين ومثلما ع ّبر
الحاري،
عنه امر�ؤ القي�س ب�إ�سناد الظهر �إلى
ٍّ
فالإ�سناد بهذا الو�صف يت�ضمن ت�سليط الظهر

قوة �إلى الرحل الحاري الذي و�صفه ب�أنه جدي ٌد
م�شطب .وهنا ّ
ينط ���س��ؤال �آخ��ر ،فقد يقال:
ُ
ت�سم الإ�ضافة
�إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم ّ
العربي؟ والإجابة تكمن في
�إ�سنا ًدا في النحو
ّ
جانبين؛ الأول� :إن الإ�سناد م�صطلح �أعطي �إلى
�أجزاء �أخرى من التركيب النحوي ،مثل �إ�سناد
الفعل �إلى الفاعل و�إ�سناد الخبر �إلى المبتد�أ،
والثاني� :إن طبيعة الإ�سناد الذي تعنيه الإ�ضافة
يختلف عن مفهوم هذا الإ�سناد ،كيف؟

مقـــاالت

�إن �أق��رب �صورة �أ�ش ّبه بها تركيب الجملة
هي �صورة البناء الحقيقي ،فالبناء بطبيعته
المعروفة فيه �صور متعددة للإ�سناد ،وكل
���ص��ورة تختلف ع��ن الأخ����رى و�إن ك��ان��ت هذه
ال�صور بمجملها ال تخرج عن مفهوم ت�سليط
ع�ضو في البناء قوة على ع�ضو �آخر ،ف�إ�سناد
جدا ،ال يكون
الجدار �إلى الأ�سا�س �إ�سناد مهم ً
البناء بناء من دونه ،ولكن �إ�سناد بالطة من
ب�لاط��ات الأر���ض��ي��ة �إل��ى الأر����ض ال يرقى �إل��ى
�إ�سناد الجدار �إلى الأ�سا�س ،و�أذهب �إلى �أبعد
من ذلك ف�أقول� :إن الت ّعلق المعروف في النحو
العربي له نظائر في البناء الحقيقي ،فحروف
الجر وال��ظ��روف ال ب��د لها م��ن متعلَّق ،وه��ذا
التعلق هو �صورة �إ�سنادية �أخ��رى تختلف عن
ال�صورتين المذكورتين �آن ًفا ،فالمتعلِّق ال يمكنه
التعلق �إال �إذا ا�ستطاع المتعلَّق به تحمل وزنه،
وال�صورة المادية التي تناظر ه��ذا المفهوم
نجدها (على �سبيل المثال) في تعلّق المراوح
في ال�سقوف ،فالمروحة ت�سلط ق��وة ت�ساوي
وزن��ه��ا على ال�سقف ،وه��ي ���ص��ورة �إ�سنادية

من مجموعة ال�صور الإ�سنادية التي ال يقوم
البناء �إال بها .ومن هنا يكاد البناء النحوي
يتوافق كليا مع البناء الحقيقي في �صورتيهما
المعروفتين ،وه��ذا التوافق �صورة من �صور
ا�ستعارة المفردات من معانيها الحقيقية �إلى
حيز المعرفة النحوية؛ لذا ف�إطالق م�صطلح
الإ�ضافة على هذا النوع من الإ�سناد �أمر ح�سن.
كان ال بد من هذه المقدمة عن الإ�ضافة
لمناق�شة م�صطلحي الم�ضاف والم�ضاف
�إل��ي��ه ،فالم�ضاف لغة (ال��رج��ل ال��واق��ع بين
والملزق بالقوم
الخيل والأب��ط��ال وال قوة به،
َ
ه��و الم�ضاف ...تقول:جاءني ف�لان م�ضافًا
(((2
�أي ُمل َْج ً�أ و�أ�ضاف فالن فالنا �أي �أل��ج��أه)
فالم�ضاف ا�سم مفعول م��ن الفعل �أ���ض��اف،
وه��ذا الفعل بطبيعته يتعدى �إل��ى مفعولين؛
الأول يتعدى �إليه بنف�سه والثاني يتعدى �إليه
بحرف الجر ،فعندما يبنى للمجهول من �أجل
�صياغة ا�سم المفعول منه ي�صبح المفعول الأول
نائ ًبا عن الفاعل ويبقى المفعول الثاني وهو
المجرور بـ(�إلى) ،ومن هنا ال يجوز �أن �أ�صف
ا�سما ما ب�أنه (م�ضاف) �إال على تقدير (�إليه)
ً
المحذوفة ،ولإي�ضاح هذه الم�س�ألة ب�شكل عملي
نعود �إلى قول امرئ القي�س (�أ�ضفنا ظهو َرنا
حاري  ....البيت) فـ (ظهورنا) م�ضافة
�إلى كل
ّ
�إلى الرحل (بالمعنى اللغوي) �أي م�سندة �إليه
فهي م�ضافة �إليه ،ن�ستنتج من ذلك �أن كلمة
الم�ضاف ال ب��د لها م��ن �أن تعني (م�ضاف
�إل��ي��ه) ،و�إذا �أخ��ذن��ا المعنى الإع��راب��ي فكلمة
(ظهور) مفعول به �أول لـ (�أ�ضفنا) ف�إن بني
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(�أ�ضفنا) �إلى المجهول حذف ال�ضمير (نا)
وجعلت (ظ��ه��ور) نائ ًبا ع��ن الفاعل فت�صبح
حاري) فهي
الجملة (�أ�ضيفت ظهورنا �إلى كل
ّ
�اري ،وبحذف
(�أي ظهور) م�ضافة �إلى كل ح� ّ
�ضميرا دا ًال
��اري) و�إب��دال��ه بـ (ه��اء)
(ك��ل ح� ّ
ً
عليه ت�صبح الجملة� :أ�ضيفت ظهورنا �إليه ،فهي
(م�ضافة �إليه).
وب���ال���ع���ودة �إل����ى م�صطلحي (ال��م�����ض��اف
والم�ضاف �إليه) في النحو العربي ،ن�س�أل :من
ال��ذي �أوق��ع فعل الإ�ضافة على الم�ضاف حتى
�أ�صبح م�ضافًا ،الجواب :المتكلم ،فالمتكلم هو
الذي �ألج�أ الم�ضاف ،لأي �شيء �ألج�أه؟ �ألج�أه �إلى
الم�ضاف �إليه ،فهو (�أي الم�ضاف) ُمل َْج�أٌ �إلى
الم�ضاف �إليه �أو هو م�ضاف �إلى الم�ضاف �إليه،
وبحذف (الم�ضاف �إليه) هذه والتعوي�ض عنها
بالهاء ،ي�صبح الم�ضاف (م�ضافًا �إليه) والهاء
(ا�صطالحا)،
هنا تعود على الم�ضاف �إليه
ً
وهذا ي�شبه �إلى حد كبير ما ذكر في مو�ضوع
الم�سند والم�سند �إليه المذكور �آن ًفا.
من هذا كلّه ن�ستنتج �أن الكلمة التي نطلق
عليها م�صطلح (ال��م�����ض��اف) ه��ي م�ضاف
�إليه ،و�إن الكلمة التي نطلق عليها م�صطلح
أي�ضا ،والهاء
(الم�ضاف �إليه) هي م�ضاف �إليه � ً
في الحالتين تعود على الكلمة التي نطلق عليها
ا�صطالحا (م�ضافًا �إليه) .فكيف نخرج من
ً
هذه الإ�شكالية الم�صطلح ّية؟
الأم��ر  -على ما �أعتقد  -ي�سير ،فالفعل
(�أ����ض���اف) ع��ل��ى وزن (�أف���ع���ل) ن�����ص��وغ منه
ال��م�����ض��ارع وه���و ع��ل��ى وزن ( ُي��� ْف��� ِع���لُ ) فيكون
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( ُي ْ�ضيــِ ُف) فتع ُّل اليا ُء بالت�سكين �أي ( ُي ْ�ض ْيف)
فيلتقي ���س��اك��ن��ان ،ف� ُت� ْك�����س��ر ال�����ض��اد اللتقاء
ال�ساكنين ،في�صبح الفعلُ ُ (:ي ِ�ضـ ْي ُف) ،ون�صوغ
ميما لي�صبح
منه ا�سم الفاعل بقلب ال��ي��اء ً
ِ
(م�ض ْي ًفا) ،وهذا م�صطلح يمكن �إطالقه على
ا�صطالحا ،فنقول
ما ي�سمى (م�ضافًا �إليه)
ً
(الم�ضاف �إليه والم�ضيف) بد ًال من الم�ضاف
والم�ضاف �إليه ،ثم نت�ساهل في حذف (�إليه)
في�ستقر
من الم�صطلح الأول لو�ضوح معناها
ّ
الأمر على( :الم�ضاف والم�ضيف) ،وك�أننا قلنا
الم�سنَد (بفتح النون) والم�س ِند (بك�سر النون)
والذي ي�س ّوغ لنا هذا االفترا�ض ما ذكر من �أن
الإ�ضافة تعني الإ�سناد .وبهذا نكون قد �أعطينا
نظرة
معنى الم�صطلح حقه في الوقت الذي لم نخل
نقدية
بالجانب ال�صرفي للم�صطلح ،و�أزلنا في الوقت
نف�سه الإ�شكالية الناتجة عن اال�صطالح في في بع�ض
الم�صطلحات
�صورته الأولى.
نتائج البحث:

�	)1أثبت البحث عدم دقة الم�صطلحات الخم�سة
المذكورة في مقدمته وهي :الخبر والم�سند
والم�سند �إليه والم�ضاف والم�ضاف �إليه ،في
التعبير عن م�ضامينها ،وذلك لأ�سباب داللية
و�صرف ّية.
 	)2اقترح البحث م�صطلحات خم�سة تقابل هذه
الم�صطلحات ،فـ (الخبر) يقابله (المنتهى)
و(الم�سند) يقابله (الم�سند �إليه) ،و(الم�سند
�إليه) يقابله (ال�سند) لي�ستقر الأمر بعد ذلك
على قولنا( :ال�سند والم�سند �إليه) بدال من
(الم�سند والم�سند �إليه) ،و(الم�ضاف) يقابله
(الم�ضاف �إليه) ،و(الم�ضاف �إليه) يقابله

النحوية

(ال ُم ِ�ض ْيف) ،لي�صبح لدينا م�صطلحا (الم�ضاف
�إليه والم�ضيف) بدال من (الم�ضاف والم�ضاف
�إليه).
 	)3يو�صي البحث بمتابعة الدرا�سات النقدية في
الم�صطلحات النحوية؛ لأن مثل هذه البحوث
لها �أثر كبير في �إزالة الغمو�ض النحوي عند
بع�ض الدار�سين ،ف�ض ًال عن فائدتها في تطوير
�أ�ساليب تدري�س مادة النحو العربي؛ لأن العودة
�إلى العالقة بين المعنى المعجمي للمفردة
والمعنى الداللي للم�صطلح تزيد المادة العلمية
و�ضوحا عند العالم والمتع ّلم على حد �سواء.
ً

الحوا�شي

مقـــاالت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

المحكم والمحيط الأعظم .153 -152 /3 ،
بحوث م�صطلح ّية7 ،
م .ن9 ،.
بحوث م�صطلح ّية.9 ،
ينظر :بحوث م�صطلح ّية.29 ،
ينظر :المحكم والمحيط الأعظم ج���/5ص ،178و
ل�سان العرب ج�/4ص227
ينظر� :شرح ابن عقيل201 /1 ،
هود.72 ،
الدخان.38 ،
�شرح قطر الندى.117 /1 ،
�شرح ابن عقيل.201 /1 ،
كتاب �سيبويه.23/1 ،
كتاب الكليات.100/1 ،
العين228 /7 ،
ينظر :ل�سان العرب ،220 /3 ،و�أ�سا�س البالغة/1 ،
.310
معجم الأفعال المتعدية.
همع الهوامع.500 /2 ،
بحوث م�صطلحية.9 ،
العين.229 /7 ،

.20
.21
.22

.23
.24
.25
.26
.27
.28

مقايي�س اللغة ،381 ،380 /3 ،وينظر :المحكم
والمحيط الأعظم  ،230 /8و�أ�سا�س البالغة.273 ،
الكليات ،132 /1 ،والتعاريف ،70/1 ،و�إع��راب
القر�آن للنحا�س.198 /3 ،
�شرح �شذور الذهب ،420 /1 ،وينظر :اللباب في
علل البناء والإعراب ،387 /1 ،والمحكم والمحيط
الأعظم ،230 /8 ،وتاج العرو�س  ،62 /24وتهذيب
اللغة.52 /12 ،
الأعراف.22 ،
الزاهر في معاني كلمات النا�س.376 /1 ،
علل النحو.415 /1 ،
مقايي�س اللغة.439 /5 ،
مقايي�س اللغة.117 /6 ،
العين.67/7 ،

قائمة الم�صــادر والمراجع
�	)1أ���س��ا���س ال��ب�لاغ��ة� ،أب���و القا�سم محمود ب��ن عمر
الخوارزمي الزمخ�شري (ت 538هـ) ،دار المعرفة،
بيروت1979 ،م.
�	)2إع���راب ال��ق��ر�آن للنحا�س� ،أب���و جعفر محمد بن
�إ�سماعيل النحا�س (ت338هـ) ،تحـ :د .زهير غازي
زاهد ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1988 ،3م.
 	)3ب��ح��وث م�صطلح ّية ،ال��دك��ت��ور �أح��م��د م��ط��ل��وب،
من�شورات المجمع العلمي العراقي ،ط2006 ،1م.
 	)4ال��ت��ع��اري��ف ،محمد ع��ب��د ال�����ر�ؤوف ال��م��ن��اوي (ت
1031ه��ـ) ،تحـ :محمد ر�ضوان الداية ،دار الفكر،
بيروت ،ط1410 ،1هـ.
 	)5تهذيب اللغة� ،أبو من�صور محمد بن �أحمد الأزهري
(ت370هـ) ،تحـ :محمد عو�ض مرعب ،دار �إحياء
التراث العربي ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 	)6الزاهر في معاني كلمات النا�س� ،أبو بكر محمد بن
القا�سم الأنباري (ت 328هـ) ،تحـ :د .حاتم �صالح
ال�ضامن ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط.1992 ،1
� 	)7شرح ابن عقيل ،ابن عقيل بهاء الدين عبد اهلل
العقيلي الم�صري ال��ه��م��ذان��ي(ت769ه��ـ) ،تحـ:
محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الفكر� ،سوريا،
1985م.
� 	)8شرح �شذور ال��ذه��ب ،عبد اهلل جمال الدين ابن
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ه�شام الأن�����ص��اري (ت761ه����ـ) ،تحـ :عبد الغني
الدقر ،ال�شركة المتحدة للتوزيع� ،سوريا1984 ،م.
� 	)9شرح قطر ال��ن��دى� ،أب��و محمد جمال الدين ابن
ه�شام الأن�صاري (ت761ه���ـ) ،تحـ :محمد محي
الدين عبد الحميد ،القاهرة ،ط1383 ،11هـ .
 	)10علل النحو� ،أبو الح�سن محمد بن عبد اهلل الو ّراق
(ت 325هـ) ،تحـ :محمود جا�سم محمد الدروي�ش،
مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،ط1999 ،1م.
 	)11العين ،الخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت175ه��ـ)،
تحـ :د .مهدي المخزومي،و د� .إبراهيم ال�سامرائي،
دار الر�شيد ،بغداد ،ط1982 ،1م.
 	)12كتاب �سيبويه� ،أبو الب�شر عمرو بن عثمان بن قنبر
(ت180ه��ـ) ،تحـ :عبد ال�سالم محمد هارون ،دار
الجيل ،بيروت ،ط( ،1ال.ت.).
 	)1الكليات� ،أبو البقاء �أيوب بن مو�سى الح�سيني ،تحـ:
عدنان دروي�ش ومحمد الم�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت1988 ،م.
 	)13اللباب في علل البناء والإعراب� ،أبو البقاء عبد اهلل
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ابن الح�سين العكبري (ت616هـ) ،تحـ :عبد الإله
النبهان ،دار الفكر ،دم�شق ،ط1995 ،1م.
 	)14ل�سان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي
الم�صري (ت711ه���ـ) ،دار �صادر ،بيروت ،ط،1
(ال .ت.).
 	)15المحكم والمحيط الأع��ظ��م� ،أب��و الح�سن علي بن
�إ�سماعيل بن �سيدة المر�سي (ت458هـ) ،تحـ :عبد
الحميد الهنداوي ،دار الكتب العلم ّية ،بيروت ،ط،1
2000م.
 	)16معجم الأفعال المتعدية بحرف ،مو�سى بن محمد
بن الملياني الأحمدي ،دار العلم للماليين ،بيروت،
ط1979 ،1م.
 	)17مقايي�س اللغة� ،أب��و الح�سين �أحمد بن فار�س بن
زكريا (ت395هـ) ،تحـ :عبد ال�سالم محمد هارون
 ،دار الجيل ،بيروت ،ط1999 ،2م.
 	)18همع الهوامع ،جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر
ال�سيوطي (ت911هـ) ،تحـ :عبد الحميد هنداوي،
المكتبة التوفيقية ،م�صر( ،ال.ت.).

نظرة
نقدية
في بع�ض
الم�صطلحات
النحوية

الت�صورات الجغرافية الإ�سالمية
درا�سة مقارنة بين الأحاديث والجغرافية والجيولوجيا
ف�ضيلة ال�شيخ� /أني�س الرحمن الندوي

الأمين العام ،الأكاديمية الفرقانية الوقفية ،بنجلور (الهند)

مقـــاالت

ما هي ن�سبة الياب�سة والبحر على وجه الأر�ض؟ ال نجد �صورة وا�ضحة في
المن�شورات والآثار الجغرافية للع�صر القديم (ما قبل الإ�سالم) في هذا ال�صدد� .إن
عاما لديهم في علم الأر�ض هي� :أن
النظرية التي كانت �سائدة في اليونان ونالت قبو ًال ً
الأر�ض لي�ست كروية ال�شكل وم�ستديرة ،بل هي منب�سطة وعري�ضة ،ومن ثم ف�إن هذه
النظرية كانت �سائدة في �أوروبا �إلى نهاية القرن الخام�س ع�شر الميالدي� .إن العالم
الفلكي الهندي «�آرية بت»  Aryabhattaقام بتقديم نظرية في القرن الخام�س الم�سيحي
ب�أن الأر�ض كروية م�ستديرة ،و�إن معدل الياب�سة والبحر على وجه الأر�ض ح�سب ظنه
ال
هو الن�صف((( .وال يغيبن عن الأذهان في هذا المو�ضع ب�أن الأر�ض لم تك�شف كام ً
في ذلك الع�صر ،ولم يتم العثور على خ�صائ�صها الجغرافية نوعا وكيفا على �سبيل
اال�ستيعاب والكمال ،ومن هنا ف�إن جميع الآراء والأقوال في هذا ال�صدد تعتبر من قبيل
الظن والتخمين.
معدل الياب�سة والبحر على
الكرة الأر�ضية:

�إن بع�ض الأح��ادي��ث التي وردت في هذا
ال�صدد ت�شتمل على المعلومات الفنية الدقيقة
عن الكرة الأر�ضية وجغرافيتها� .إن كانت
معاني هذه الأحاديث تتعار�ض في الظاهر مع
حقائق الجغرافية ،ولكن يبرهن �صدق هذه

الأحاديث حرف ًيا بالدرا�سة التطبيقية العميقة
لعلم الجغرافيا واالكت�شافات الحديثة فيه.
لي�س هذا فح�سب ،بل يظهر منها كذلك بع�ض
الجوانب المهمة لتاريخ الأر�ض الجيولوجي
�إع��ج��از ًي��ا .فمن ه��ذه الأح��ادي��ث رواي���ة �أب��ي
ال�شيخ بن حيان (م  369هـ) التي �أخرجها
عن ح�سان بن عطية وهي كما يلي:
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عن �أبي ال�شيخ عن ح�سان بن عطية قال
بلغني �أن م�سيرة الأر����ض خم�سمائة �سنة
بحورها منها ثالثمائة �سنة والخراب منها
م�سيرة مائة �سنة وال��ع��م��ران م�سيرة مائة
�سنة»(((.
والرواية الأخرى لهذا المعنى كالتالي:
�أخ���رج اب��ن المنذر واب��ن �أب��ي حاتم عن
ح�����س��ان ب��ن عطية  ق���ال� :سعة الأر����ض
م�سيرة خم�سمائة �سنة .البحار ثلثمائة ومائة
خراب ومائة عمران»(((.
و�إن هناك حديثًا �آخر ورد في هذا ال�ش�أن
ال عن الروايتين ال�سابقتين في
يختلف قلي ً
معناه وهو كالتالي:
�أخ���رج اب��ن �أب��ي حاتم ع��ن عبد اهلل بن
عمرو ق��ال :الدنيا م�سيرة خم�سمائة عام.
�أربعمائة خراب ومائة عمران»(((.
�إن كلمة «م�سيرة» ا�ستخدمت ف��ي هذه
الأحاديث للداللة على ن�سبة ومعدل م�ساحة
الأر���ض كما يتجلى من الروايات المذكورة
�أعاله .ومن هنا ف�إن الحديثان الأوالن يدالن
على �أن معدل البحر على الكرة الأر�ضية
يمثل  3/5من م�ساحتها الكاملة ،على �أن ما
تبقى منها ف�إنه ي�شتمل على الياب�سة ويمثل
 .2/5ف��إن ن�صفها � -أي ن�صف الياب�سة -
 1/5خ��راب والن�صف الآخ��ر منها عمران؛
وكذلك يدل الحديث الثالث على �أن  4/5من
الكرة الأر�ضية خراب و 1/5عمران.
تعال �أيها القارئ الكريم معي �إلى معرفة
الأهمية العلمية لهذه الأح��ادي��ث المباركة
في �ضوء الدرا�سات والت�صورات الجغرافية
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الحديثة ،وفي البداية نقوم بدرا�سة الحديث
الأول .ف�إن العلماء يقولون ح�سب الدرا�سة
الحديثة� :إن معدل البحار يمثل  70.8في
المائة بينما معدل الياب�سة يمثل  29,2في
المائة .فمن هنا يمكن �أن نقول� :إن الماء
يمثل �سبعين في المائة على الكرة الأر�ضية
بينما الياب�سة يمثل ثالثين في المائة علي
وجه التقريب وفق �آرائهم.
ويبدو في الظاهر �أن هناك تعار�ض وتباين
بين الأحاديث ال�شريفة واالكت�شافات الحديثة
لعلم الجيولوجيا وع��ل��م ال��ج��غ��راف��ي��ا؛ لأن
الأحاديث تدل على �أن معدل الماء والياب�سة
ي��ق��وم على  ،3:2على �أن علم الجغرافيا الت�صورات
يدل على �أن معدلهما يقوم علي  ،7:3ولكن الجغرافية
الحقيقة ه��ي �أن ك�لا منهما �صحيحة في الإ�سالمية
مو�ضعه؛ ذلك لأن الإح�صائيات الجغرافية
درا�سة
تخبر عن المعدل الحالي للماء والياب�سة ،مقارنة بين
بينما الأحاديث تدل على الحدود الحقيقية الأحاديث
جيدا يجب علينا والجغرافية
لهما .ولفهم هذه الدرا�سة ً
�أن نراعي بع�ض المباحث لعلم المحيطات والجيولوجيا
 oceanographyوهي كالتالي.
الحواف القارية:

�إن ن�سبة الياب�سة والبحر الحالية ال تدل
على الحدود الحقيقية للبحر والياب�سة وفق
ال��درا���س��ات العلمية الحديثة؛ لأن الجزء
الكبير للياب�سة غائ�ص ال��ي��وم ف��ي البحر
لأ�سباب عديدة راج��ع ال�صفحات القادمة
لهذا البحث لمعرفة الدرا�سة ذات ال�صلة.
و�إن ه��ذا الجزء الغائ�ص من الياب�سة في
البحر ي�سمى الحافة القارية ،continental margins
ويق�سمها العلماء �إلى ثالثة �أق�سام:

 .1الر�صيف القاري

continental shelf

 .2المنحدر القاري

continental slope

 .3االرتفاع القاري

continental rise

الر�صيف القاري:
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�إن الر�صيف القاري يدل في الواقع على
الحدود الحقيقية لأر�ضية القارات الحالية،
�أي �إن��ه ي��دل على الأج���زاء التي غرقت في
البحر م��ن ال��ق��ارات .ي��ب��د�أ ف��ي نهاية هذا
ال��ج��زء االن��ح��دار ف��ي الأر����ض ال��ق��اري مثل
الخندق ،و�إن��ه �أعر�ض من �ساحل(�شاطئ)
البحر الحالي بمعدل خم�سين (� )50إلى
م��ائ��ة كيلومتر ( 60 - 30م��ي�لا) تقري ًبا،
و�إن عر�ضه يبلغ في بع�ض الأماكن �إلى �ألف
وخم�سمائة كيلومتر ،و�إن عمقه من �ساحل
البحر �إلى حافته الخارجية outer edgeيقدر
بـ  130متر ( 425قدم) على وجه العموم.
�إن الر�صيف القاري يحيط بـ  7.5في المائة
من مجموع الم�ساحة لقاع البحر sea floor
((( .وف��ي عبارة �أخ��رى يمكن �أن نقول� :إن
 7.5من مجموع البحر الحالي (الذي يقدر
بمعدل  70.8في المائة من مجموع م�ساحة
الأر�ض) ي�شتمل على الر�صيف القاري (انظر
�شكل رقم 1:و.)2
المنحدر القاري

�إن النقطة النهائية للر�صيف ال��ق��اري
يعرف بـ «ك�سار الر�صيف»  ،shelf breakفمن
هنا يزداد العمق في البحر فج�أة ،و�إن انحناء
المنحدر في هذا المكان ي�ضعف بع�شرة مرة
من االنحناء في الر�صيف القاري ،و�إن هذا
الجزء من الحواف القارية ي�سمى بـ المنحدر

القاري ،وك�أنه الجدران القارية التي تحمل
الر�صيف القاري فوقها ،و�إن المنحدر القاري
يحيط بـ  8.5في المائة من مجموع م�ساحة
بحر الحالي(((.
االرتفاع القاري:

�إن ال�ج��زء الثالث م��ن ال�ح��واف القارية هو
االرتفاع القاري ،و�إنه ل�سل�سلة �أخيرة بين �أر�ضية
البحار و�أر�ضية القارات ،و�إن هذا االرتفاع القاري
يحيط بثالثة في المائة من مجموع الم�ساحة
للقاع البحري الحالي ،ولكنه يختلف عن الر�صيف
القاري والمنحدر القاري بحيث يقع الر�صيف
ال�ق��اري والمنحدر ال�ق��اري كالهما على ق�شرة
الأر�ض القارية continental crustبينما يقع الجزء
الأكبر من االرتفاع القاري على ق�شرة الأر���ض
المحيطية ، oceanic crustوفي عبارة �أخرى يبد�أ
الجزء الأكبر من االرتفاع القاري بالقاع البحري.
ومن هنا ف�إن االرتفاع القاري يعد الجزء البحري
في الحقيقة ،وهو في �شكل الر�سوبيات الأر�ضية
�sedimentsأ �أ�صال ،و�إنه تراكم على �سطح البحر
بعد عملية الت�آكل  erosionعلى �أر�ضية القارات
(انظر �شكل رقم.)1:
و�إذا ك��ان الر�صيف ال��ق��اري والمنحدر
القاري هما اللذان يعدان الجزء القاري ،و�إن
م�ساحتهما تتكون  16في المائة من مجموع
م�ساحة ال��ق��اع البحري الحالي ومعادلتها
الريا�ضية هي ( ،)16=8.5+7.5ومن ثم
ف�إن م�ساحتها تت�شكل  11.3في المائة من
مجموعة الم�ساحة الأر�ضية ،و�إن معادلتها
الريا�ضية كالتالي:
(11.32 = 100 / )16 × 70.8
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و�إذا �أ�ضفنا هذه الن�سبة �إلى ن�سبة الياب�سة
المتواجدة حال ًيا على الكرة الأر�ضية فت�صبح
النتيجة كما في النموذج التالي:
40.5=11.3+29.2
وم���ن ث��م ن�صل �إل����ى �أن م��ج��م��وع ن�سبة
الياب�سة على الكرة الأر�ضية  40.5في المائة.
و�إن  29.2في المائة منها تقع ف��وق �سطح
البحر بينما  11.3في المائة منها غائ�صة
في البحر� .إذا نق�صنا الآن ن�سبة الياب�سة
الغائ�صة في الماء من ن�سبة الجزء البحري
الحالي؛ (لأن الياب�سة الغائ�صة في البحر
�أي�ضا تعد من الجزء البحري الحالي) فت�صير
ن�سبة الحو�ض البحري  ocean basinالحقيقي
كما في النموذج الآتي:
59.5=11.3-70.8
فمن هنا ف�إن الم�ساحة الحقيقية للياب�سة
على وج��ه الأر���ض �أ�صبحت الآن  40.5في
المائة من مجموعها الكامل ،و�إن معدلها يقدر
بـ  5/2تقري ًبا ،و�إن م�ساحة الجزء البحري
 59.5في المائة من م�ساحتها الكاملة ،و�إن
معدلها يقدر بـ  5/3تقريبا ،وم��ن ثم ف�إن
هذا المعدل يوافق تماما بالن�سبة الواردة في
الحديث ال�شريف المذكور للياب�سة والبحر،
والتي تقدر بـ  .3:2راجع تفا�صيلها الأخرى
ف��ي ال�سطور الآت��ي��ة تحت لفظة :العمران،
والخراب.
ال��ح��دود الحقيقية للياب�سة
وعوامل التقلبات في البحر:

ولما كان �سطح البحر واق ًعا تحت �سطحه
الحالي في تاريخ الكرة الأر�ضية الغابر ،فكان
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الجزء الأكبر للقاع البحري (الذي هو غائ�ص
الآن في ال��م��اء) ب���ارزًا ف��وق �سطح البحر� .إن
من �أهم العوامل للتقلبات والتفاوتات في �سطح
البحر هو :التجليد القار ي �continental glacia
� .tionأي ف�إنه كلما كانت درجة الحرارة للكرة
الأر�ضية منخف�ضة في الما�ضي لفترات طويلة
ففي ذلك الوقت كان ماء البحر يغطى معظم
الر�صيف القاري في �شكل ال�صخور الجليدية
 glaciersوالطبقات الجليدية  .ice sheetsومن
ثم ف�إن �سطح البحر كان �أ�سفل بكثير من �سطحه
الحالي من �أجل ذلك:
Continental glaciation has been a major
cause of sea level fluctuations, creating
a rise and fall of ± 130 m (± 425 ft) from
)present-day sea level.(7

رئي�سا في
«�إن التجليد القاري كان عام ً
ال ً
تقلبات م�ستوى �سطح البحر ،مما ت�سبب �إلى
زيادة ونق�صان �سطحه في حدود  130 ±متر
( 425 ±قدم) من �سطحه الحالي».
وم��ن هنا ف ��إن الم�ساحة القارية كانت �أكبر
من م�ساحتها الحالية بالأرباع عندما كان �سطح
البحر �أ�سفل في الما�ضي((( ،و�إن الكرة الأر�ضية
مرت كذلك ببع�ض الفترات والع�صور (نحو الفترة
الطبا�شيرية  )Cretaceous Periodالتي كان غرق
�أثناءها �أربعون في المائة من القارات الموجودة
اليوم في الماء ب�سبب ارتفاع �سطح البحر نتيجة
لذوبــان ال�صفائــــح الجليديـــة ل�ل�أر���ض عـلى
وجــه كبير .و�إن الفترات التي كان �سطح البحر
جدا من تاريخ الكرة الأر�ضية ب�سبب
انخف�ض فيها ً
تجمد الجليد على ال�ق��ارات ت�سمى ب�ـ :الع�صور
الجليدية  .glacial periods/ ice agesو�إن الفترات
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الحارة التي ارتفع فيها �سطح البحر ب�سبب ذوبان
ال�صفائح الجليدية للقارات ت�سمى بـ :الفترات بين
الع�صور الجليدية � .interglacial periodsإن الكرة
الأر�ضية مرت بمثل هذه الفترات فينة بعد فينة
في تاريخها الطويل((( .فمن هنا ف��إن الحديث
ال�شريف المذكور بالإ�ضافة �إل��ى تعيين الحدود
أي�ضا بدقة
الحقيقية للياب�سة والبحر ،ي�شير � ً
�إ�شارة لطيفة وخفيفة �إلى هذه الفترات الجليدية
التي مرت بها الكرة الأر�ضية في تاريخها الطويل،
و�إل ��ى التقلبات ال�ت��ي ح��دث��ت ف��ي �سطح البحر
ب�سبب وقوعها وانق�ضائها .ومن هنا ف�إن الحديث
ال�شريف ي�شتمل على �إ�شارة خفيفة �إلى الأمرين
كليهما ب�أ�سلوب �صاف رقيق.
العمران والخراب على الياب�سة:

مقـــاالت

�إن الحديث النبوي الكريم المذكور �أعاله
أي�ضا عن ن�سبة العمران والخراب
يتحدث � ً
ويخبر ع��ن ن�سبة ال��ع��م��ران وال��خ��راب على
الياب�سة بعد بيانه لمعدل البحر والياب�سة
( )2:3على ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة ،وي��ق��ول� :إن
ثم
العمران هو 5/1:والخراب هو .5/1:ومن َّ
فقد عرفنا �أن ن�صف الياب�سة عمران والن�صف
الآخ���ر خ���راب� .إن ه��ذا التوزيع ال���وارد في
الحديث ال�شريف للمناطق الياب�سة من الكرة
الأر�ضية يحتل مكانة بارزة في هذا ال�صدد،
و�إن ال��درا���س��ات الجغرافية والجيولوجية
الحديثة ت�صدق على ِحكم و�أ�سرار المعاني
والمطالب المذكورة في الحديث ال�شريف،
و�إليكم بيانها بالتف�صيل على النحو الآتي:
يجب علينا �أو ًال �أن نفهم معاني كلمة
العمران والخراب لغو ًيا� .إن العمارة نقي�ض

ال��خ��راب .و�إن لفظة «ع��م��ران» م�شتقة من
عمرا ،و�إنها ت�ستخدم للداللة على
عمر يعمر ً
وجود الحياة في �شيء ما ،و�إن اللفظ الم�شتق
منه «العمر» .وهو ا�سم لمدة عمارة البدن
بالحياة(� ،((1أي فترة بقاء الروح في الج�سم
و�إع��م��اره��ا ،و�إن كلمة العمران تطلق على
المناطق الم�أهولة بال�سكان .ومن هنا يمكن
�أن نقول� :إن المق�صود من كلمة العمران هو
المنطقة ال�صالحة لوجود الحياة النباتية
من ياب�سة الكرة الأر�ضية �أو هي معمورة بها
أي�ضا تت�صف بالحياة
عمل ًيا؛ لأن النباتات � ً
تماما� .إن كلمة «الخراب» �ضد
مثل الحيوان ً
العمران ،ومعناها :مكان مهجور ،ودم��ار،
و�أر���ض غامرة ،وقاحلة وب��ور وم��وات ،وغير
م�سكونة .ويمكن �أن نقول � ًإذا� :إن الخراب
هو منطقة غير �صالحة للحياة النباتية �أو
غير م�أهولة من ياب�سة الكرة الأر�ضية؛ و�إن
أي�ضا �أكد مرا ًرا وتكرا ًرا على
القر�آن الكريم � ً
�أن الأر�ض المعمورة بالنباتات والخ�ضرة هي
التي تت�صف بالحياة والنماء .و�أم��ا الأر�ض
القاحلة وغير �صالحة للزراعة ف�إنها الميتة.
و�إذا در�سنا المنطقة الياب�سة �أي منطقة
البر من الكرة الأر�ضية درا�سة علمية من
هذه الوجهة فيمكن لنا �أن نق�سمها �إلى ثالثة
�أق�سام ،وهي كما يلي:
 .1الخراب ب�سبب الغرق

submergence

 .2ال����خ����راب ب�����س��ب��ب ال��ت��ج��ل��ي��د ال���ق���اري
continental glaciation

 .3الخراب ب�سبب الت�صحر
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desertification

الخراب ب�سبب الغرق

وكما بينا �سل ًفا ب ��أن ال��ح��دود الحقيقية
للقارات (الياب�سة) �أو���س��ع بكثير من التي
نراها فوق �سطح البحر� .إن من �أهم العوامل
ل��ه��ذا النق�ص ف��ي المنطقة ال��ق��اري��ة ه��و:
زي��ادة �سطح البحر ب�سبب ذوب��ان ال�صفائح
الجليدية للكرة الأر�ضية .و�إن معدل الجزء
الغريق من القارات يقدر بـ  11.3من مجموع
م�ساحة الأر�ض وفق التقديرات الجديدة كما
�سبقت تفا�صيلها في ال�سطور ال�سابقة .ومن
هنا ف ��إن ثالثة �أرب���اع ( 29.2في المائة)
من مجموع م�ساحة الياب�سة يقع فوق �سطح
البحر ال��ح��ال��ي ،بينما ال��رب��ع ( 11.3في
المائة) المتبقى منها غمرت في المحيطات
و�أ�صبحت خرا ًبا( .انظر �شكل رقم ،2:الجزء
الغائ�ص في الماء من الر�صيف القاري).
الخراب ب�سبب التجليد القاري:

�إن العلة الثانية الهامة لخراب الجزء
ال��ق��اري من الأر����ض ه��ي :التجليد القاري.
وهو عبارة عن طبقات جليدية تغطي الجزء
الأكبر للياب�سة بالجليد والثلوج كل ًيا .ومن
هنا ف�إن قارة �أنتاركتيكا بالقطب الجنوبي
وج���زي���رة ج��ري��ن�لان��د ب��ال��ق��ط��ب ال�شمالي
مغطاة بالجليد كاملة ،ومن ثم ف�إن الحياة
النباتية والحيوانية منعدمة هناك تقري ًبا،
و�إن معدل �سمك الطبقات الجليدية على
هذه القارات  4 - 2كيلومترات ،و�إن قارة
تماما بينما
�أنتاركتيكا تقع تحت الجليد
ً
جرينالند مغطاة  5/4بالجليد .ومن هنا ف�إن
الحياة النباتية والعمران الب�شري الم�ستقل
منعدمتان على قارة �أنتاركتيكا ،بينما توجد
القرى والم�ستوطنات والمناطق ال�سكنية
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ال�صغيرة على الجزء المتجرد من الجليد
بجرينالند ،ويقدر هذا الجزء المخلو من
الجليد بـ  5/1تقري ًبا ،و�إن قارة �أنتاركتيكا
وجرينالند والمناطق الجليدية الأخرى من
الياب�سة تغطي  11ف��ي المائة م��ن مجموع
الجزء القاري للكرة الأر�ضية( .((1ولذلك تعد
هذه المناطق للياب�سة قاحلة �أو غير �صالحة
للحياة النباتية .و�إن هذه الم�ساحة تقدر بـ
 3.21في المائة من مجموع الم�ساحة للكرة
الأر�ضية .ونموذجه الريا�ضي كالتالي:
(3.21 = 100 / )11 × 29.2
ان��ظ��ر ���ش��ك��ل رق����م 3ل��م��ع��رف��ة الطبقات
الجليدية لقارة �أنتاركتيكا وجرينالند على
وجه الأر�ض.
الخراب ب�سبب الت�صحر:

�إن النوع الثالث من الياب�سة التي تعد خرا ًبا
هي :المناطق ال�صحراوية على وجه الأر�ض،
جدا
و�إن معظم ال�صحارى تعد قاحلة وحارة ً
ب�سبب وقوعها في المناطق ال�شبه �إ�ستوائية
 ،subtropical regionsو�إن المطر ال ينزل في
هذه الأماكن �إال ناد ًرا� ،أو �شبه معدوم .ومن
هنا ف�إن هذه المناطق ال ت�صلح لبقاء الحياة
النباتية �أو الحيوانية ،بل يجب على من ي�سكن
في ال�صحارى �أن يتعود على مو�سمها الحار
الجاف .و�إن الحياة النباتية معدومة كذلك
في ال�صحارى ب�سبب قلة الماء هناك.
و�إن جميع ال�صحارى للكرة الأر���ض��ي��ة
تحيط بـ  7/1تقري ًبا من مجموع الياب�سة
الحالية وفق التقديرات الحديثة(((1؛ �إذ �إن
ال�صحارى تحتوي على الجزء ال�سابع من
مجموع الياب�سة ،و�إن هذه الم�ساحة تت�شكل
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 4.17في المائة من مجموع الم�ساحة لجميع
الكرة الأر�ضية .ويمكن تو�ضيحها بالنموذج
الريا�ضي الآتي:
4.17 = 7 / 29.2
ان��ظ��ر ���ش��ك��ل رق�����م��� ،4:ص��ح��ارى ال��ك��رة

الأر���ض��ي��ة� .إن البحث ال��ذي قمنا بدرا�سته
في ال�سطور ال�سابقة عن البحر والياب�سة
على الأر�ض ،ثم عن العمران والخراب فيها
يمكن خال�صته في الجدول التالي على النحو
التالي:
الم�ساحة(�ألف الن�سبة
مربع كيلومتر (المعدل)
تقريبا)
% 100 509,700,000

المنطقة
مجموع م�ساحة الأر�ض
م�ساحة البحار الحالية

% 70.8 361,300,000

م�ساحة الياب�سة الحالية

% 29.2 148,400,000

الحدود الحقيقية للبحار (ما عدا الر�صيف القاري واالرتفاع القاري)

% 59.5 303,271,500

الحدود الحقيقية للياب�سة (مع الر�صيف القاري واالرتفاع القاري)

% 40.5 206,428,500

مقـــاالت

خراب الياب�سة ب�سبب الغرق

57,698,040

% 11.32

خراب الياب�سة ب�سبب التجليد القاري

16,361,370

% 3.21

خراب الياب�سة ب�سبب الت�صحر

21,254,490

% 4.17

مجموع الخراب للياب�سة

95,313,900

% 18.70

مجموع العمران للياب�سة

% 21.80 111,114,600

جدول رقم  :1معدل ياب�سة الأر�ض وبحارها وعمرانها وخرابها
�إن الجدول المذكور يخبرنا ب�أن البحر يحيط
بـ  60في المائة ( )5/3تقري ًبا من مجموع
م�ساحة الكرة الأر�ضية ،بينما الياب�سة تحيط
بـ  40في المائة ( )5/2تقري ًبا ،و�إن ن�صف
الياب�سة يعد خ��را ًب��ا �أو مهجو ًرا كذلك ،و�إن
معدله ي�شكل  5/1تقري ًبا من مجموع م�ساحة
الأر����ض ،بينما الن�صف الآخ��ر للياب�سة (22
في المائة) يعد عمرانًا ،و�إنه ي�شكل  5/1من

مجموع م�ساحة الكرة الأر�ضية تقري ًبا ،و�إن
تماما مع الحقائق
هذه الإح�صائيات توافق ً
ال����واردة ف��ي الحديث ال�شريف .ان��ظ��ر �شكل
رقم ،5:لمعرفة بحار الكرة الأر�ضية وياب�ستها
وعمرانها وخرابها من حيث المجموع.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��ف��رق بن�صف �أو
واح��د في المائة ال ت�ساوى �شي ًئا (ال تح�سب
له ح�ساب) في هذه اللقطة الوا�سعة للكرة
� 174آفاق الثقافة والتراث

الأر�ضية ،و�إن مثل ه��ذه التقديرات تحتمل
�إمكانية زي��ادة ونق�ص ()margin of error
بمعدل واحد �أو ن�صف على كل حال .ومن هنا
فيجب علينا �أن نفهم �أن الهدف الحقيقي
للأحاديث ال�شريفة هو تقديم اللقطة الوا�سعة
والم�شهد العظيم للكرة الأر�ضية.
وبعد ذل��ك ،اطلع �أيها القارئ الكريم على
الحديث القادم في هذا ال�صدد ،وهو ما �أخرجه
ابن �أبي حاتم ،و�إنه يخبرنا ب�أن معدل الخراب
على وجه الأر�ض  ،5/4و�إن ن�سبة العمران ت�شكل
 .5/1ومن هنا ف�إن �أهمية الحديث ال�شريف تت�ضح
جليا بنف�سها في �ضوء الإح�صائية الجغرافية
المذكورة بحيث ي�شتمل معنى الخراب في هذا
الحديث النبوي الكريم على خراب البحار 5/3
للكرة الأر�ضية وخراب الياب�سة  5/1كليهما .و�إذا
جمعنا كال النوعين من الخراب في�صبح معدل
مجموع خراب الكرة الأر�ضية  ،5/4و�إن لبيان
الحديث القائل بنوعين من الخراب وجه ظاهر؛
لأن هذه المناطق تعد خرا ًبا لعدم �صالحيتها
للحياة النباتية ،ثم �إن هذا الحديث �أخبر بعد
ذلك �أن الجزء المتبقى من الكرة الأر�ضية 5/1
عمران كما مرت تفا�صيله �سلفًا.
الإعجاز العلمي للأحاديث و�أ�صوله:

كما ات�ضح من هذه الدرا�سة جل ًيا من �أن
هذه المعلومات الدقيقة واكت�شافات الجغرافية
تماما مع ما جاء به
الحديثة توافق وتن�سجم ً
الأح��ادي��ث النبوية ال�شريفة من بيانات ،و�أن
الكلمات ال��وج��ي��زة للحديث ال�شريف تف�سر
وت�شرح تلك الحقائق المتعددة ب�أ�سلوب جميل
للغاية ،ومن ثم ف�إن قاعدة علمية �أولى ت�ستنبط
بهذا االن�سجام التام والتماثل الكامل الذي
ي��دع��و لال�ستغراب وال��ح��ي��رة بين الأح��ادي��ث
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والدرا�سات العلمية الحديثة هي� :أن مرجع مثل
كالما �إن�سان ًيا،
هذه الحقائق ال يمكن �أن يكون ً
بل �إن مرجعها �إلى الذات التي يملك من ذرة
�إلى مجرة ومن �أدنى �شيء في الوجود (الكون)
�إلى �أكبر المظاهر الكونية ،و�إن و�صول مثل هذه
المعلومات �إلى الإن�سان قبل التحقيق والبحث
العلمي يدل داللة تامة على ثبوت الوحي الإلهي،
أي�ضا �أن القر�آن الكريم لي�س وحده
و�إنه يثبت � ً
أي�ضا �شاملة في
هو الوحي بل الأحاديث النبوية � ً
مجال الوحي.
والجدير بالذكر هنا �أن الحديثان الأوالن
اللذان رواهما ح�سان بن عطية من الأحاديث
المدرو�سة الثالثة في البحث المذكور هما :من الت�صورات
الأحاديث المقطوعة (الحديث المقطوع :ما الجغرافية
رفع �إلى التابعي) ،بينما الحديث الثالث الذي الإ�سالمية
رواه عبد اهلل بن عمرو هو موقوف (الحديث
درا�سة
الموقوف :ما رفع �إلى ال�صحابي) .ومن هنا ف�إن مقارنة بين
هذين القولين �أ�سندا �إلى ال�صحابة والتابعين ،الأحاديث
فهما لي�سا من �أق��وال الر�سول  ،و�إن عبد والجغرافية
اهلل بن عمرو � صحابي ،بينما ح�سان بن والجيولوجيا
عطية رحمه اهلل تعالى تابعي .وم��ن ث� َّ�م ف�إن
القاعدة الحديثية تثبت ثبو ًتا منطق ًيا وعلم ًيا،
فحواها� :أن م�صادر �أقوال التابعين ال�صحيحة
أي�ضا هي الأحاديث النبوية بالإ�ضافة �إلى �أقوال
� ً
ال�صحابة ،و�إن منبع علم النبي  وم�صدره
هو :الوحي الإلهي.
ومن هنا ف�إن العلم الحديث ال يبرهن على
�صدق ال��ق��ر�آن الكريم فقط ،ب��ل ي�شهد على
�صحة الأحاديث النبوية الكريمة ،و�إن الحديث
ال�شريف يطلق على جميع الأحاديث المرفوعة
والموقوفة والمقطوعة.

(المرجع � :إدارة الم�سح الجيولوجي الأمريكية)

مقـــاالت
�شكل رقم  :3ال�صفائح الجليدية لقارة �أنتاركتيكا الواقعة في القطب الجنوبي وجزيرة جرينالند الواقعة في
القطب ال�شمالي التي تغطي القارات كلية في هذا الأيام .و�إنها تغطي  1/9تقريبا لياب�سة الكرة الأر�ضية الحالية.
(المرجع :ال�سابق)
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�شكل رقم  :2الر�صيف القاري الجزء الغائ�ص (الغريق) للقارات في المحيطات.
والجديد بالذكر �أن الجزء الأ�سود في هذا الر�سم يمثل الر�صيف القاري فقط ،و�إن
المنحدر القاري لم يرى فيه (المرجع� :أو�شيانو غرافي� ،أناكمان�شن وويل�س)

�شكل رقم  :1الحواف القارية والحدود الحقيقية للبحار والقارات.

�شكل رقم  :5اللقطة الف�ضائية لكرة الأر�ض التي تقدم معنى العمران والخراب المذكور في الحديث
ال�شريف بو�ضوح كامل .وبالتالي ف�إن جميع ياب�سة الكرة الأر�ضية ت�شاهد خ�ضرة ن�ضرة مملوءة بالنباتات
ماعدا المناطق الجليدية وال�صحراوية.
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الت�صورات
الجغرافية
الإ�سالمية
درا�سة
مقارنة بين
الأحاديث
والجغرافية
والجيولوجيا

الهوام�ش
-1
-2
-3
-4

انظر دائرة المعارف الإ�سالمية الأردية ،المجلد ،7
ال�صفحة  ،281جامعة بنجاب ،باك�ستان.
العظمة� ،أب��و ال�شيخ بن حيان1412/4 ،؛ الهيئة
ال�سنية ،جالل الدين ال�سيوطي� ،ص 47؛ كتاب في
الهيئة� ،ص .67
ال��در المنثور في التف�سير بالم�أثور ،جالل الدين
ال�سيوطي ،42/4 ،دار المعرفة ،بيروت.
المرجع ال�سابق؛ فتح القدير ،ال�شوكاني ،66/3 ،دار
الفكر ،بيروت.
5- Oceanography: Inagmanson & Wallace, p. 83.

مقـــاالت

 -6المرجع ال�سابق.
 -7المرجع ال�سابق� ،ص .86
 -8المرجع ال�سابق.
 -9انظر لدرا�سة �أ�سباب الع�صور الجليدية كتاب
الم�ؤلف" :التبدل المناخي والقيامة :درا�سة مقارنة
بين القر�آن والحديث وعلم الجيولوجيا" (المجلد
الثاني).
 -10المفردات في غريب القر�آن ،راغب الأ�صفهاني� ،ص
 ،347دار المعرفة ،بيروت.

الم�صــادر والمراجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

القر�آن الكريم.
تف�سير ال��در المنثور ،ج�لال ال��دي��ن ال�سيوطي،
المكتبة ال�شاملة.
العظمة� ،أب��و ال�شيخ الأ�صبهاني ،دار العا�صمة،
ريا�ض ،الطبعة الأولى1408 ،هـ.
مخطوطة كتاب في الهيئة ،الم�ؤلف غير مذكور.
دائرة المعارف الإ�سالمية الأردية ،جامعة بنجاب،
الهور ،باك�ستان.
المفردات في غريب القر�آن ،راغب الأ�صفهاني،
دار المعرفة ،بيروت.
التبدل المناخي والقيامة (تحت الطباعة)� ،أني�س
الرحمن الندوي.
8- Oceanography: An Introduction, Inagmanson
& Wallace, Wadsworth Publishing Co.,
California, 1995.
Deluxe

9- Encyclopaedia Britannica 2001
Edition CD ROM. Article: Glaciers.

10- World Book Encyclopedia, Chicago, 1992.

11- Encyclopaedia Britannica 2001 Deluxe Edition
CD ROM. Article: Glaciers.
12- World Book Encyclopedia, Vol. 5, P. 130.
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قف ال�شاي
درا�سة وتحقيق

الدكتور /محمذن بن �أحمد بن المحبوبي

رئي�س �شعبة اللغة العربية و�آدابها
المعهد العالي للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
نواك�شوط  -موريتانيا
تقديم

نود في هذا الجهد �أن نتلبث ي�سي ًرا مع ن�ص من النثر الفني ق�صير ال يتجاوز
ال�صفحة الواحدة ،وهو من ت�أليف �أحمد بن �أحمدون الح�سني((( ،ويبدو �أنه �سطره
ال لجانب من الحياة االجتماعية ُيعنى بتح�ضير ال�شاي وو�صف مجال�سه وما
ت�سجي ً
تقوم عليه من �أدبيات وم�سلكيات و�أعراف ،وقد حاور �ضمنه ن�ص مخت�صر خليل((( في
فروع الفقه المالكي متتب ًعا نهجه في اخت�صار الكلم و�إبراز الأحكام.
فماذا عن الأقفاف ن�ش�أة وتطو ًرا؟ وكيف حاور العلماء ال�شناقطة الأ�سلوب الخليلي
مقتفين �أثره؟ وما الم�ضامين التي عول عليها الرجل في هذا االخت�صار الفني؟
هل مال �إلى الدعابة والتنكيت؟ �أم �إنه ركن �إلى معالجة الق�ضايا االجتماعية وانتقاد
ترويحا عن النف�س وتخفي ًفا من هموم الحياة؟.
الواقع
ً
ذلك ما ن�سعى �إلى الإجابة عنه من خالل هذه الورقات مق�سمين المو�ضوع �إلى
ثالثة محاور رئي�سة نعر�ض لها تبا ًعا في ما ي�أتي:
� ً
أوال  -المو�ضوع مناق�شة وتعريف:

�أ -العنوان مناق�شة وتحليل:

وف��ي �سياقها �سنعر�ض لم�س�ألتين �أولهما
تعمل على محاورة العنوان وتحليله ،وثانيتهما
تهتم بمقاربة المو�ضوع وت�أ�صيله.
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يت�ألف عنوان هذا المو�ضوع من جملة ا�سمية
مركبة الجز�أين طرفها الأول تركيب �إ�ضافي
«ق��ف ال�شاي» وطرفها الثاني مركب عطفي

قف
ال�شاي
درا�سة
وتحقيق

«درا�سة وتحقيق» ،والتركيب الأول ي�سير في
ظالل اللهجة الح�سانية وهو مفتتح بكلمة «قف»
التي هي في الأ���ص��ل فعل �أم��ر من وق��ف غير
�أنها انتقلت مع مرور الزمن وكثرة اال�ستعمال
من الفعلية �إل��ى اال�سمية ومن الف�صحى �إلى
العامية ،و�أ�صبحت تطلق في العرف المح�ضري
على الح�صة المخ�ص�صة للدرا�سة اليومية من
مخت�صر خليل.

مقـــاالت

وتبلغ «�أقفاف» المخت�صر نحوا من (335
ق��ف��ا) ،ولعل الأ���ص��ل ف��ي ذل��ك �أن الطلبة في
الم�ؤ�س�سات التعليمية الأ�صلية كانوا يكتبون
عند نهاية كل در�س يومي من مخت�صر خليل
فعل الأم���ر «ق��ف» �إ���ش��ارة �إل��ى انتهاء الدر�س
وتنبي ًها �إل��ى حجم الح�صة اليومية من هذا
وكثيرا ما كان الطالب يقت�صر في
المخت�صر،
ً
در�سه اليومي على هذا القدر من المخت�صر
حر�صا على الإتقان وطل ًبا للحفظ
الخليلي،
ً
ومع ذلك ف��إن بع�ض الطلبة قد ال يتمكن من
ا�ستظهار هذا القدر الي�سير؛ وعلى الرغم من
عموما من قوة
ما يتمتع به �أبناء المحا�ضر
ً
بع�ضا
في الذاكرة و�سعة في المحفوظ ،ف��إن ً
منهم قد ال يتمكن من ا�ستعاب هذا الي�سير
وال من ا�ستظهاره .ومن هنا عمد بع�ض �أئمة
المحا�ضر �إلى تجزئة القف الواحد ،وتق�سيمه
�إل���ى جزيئات �صغيرة ،مبالغة ف��ي التي�سير
وتج�سيدا لذلك اقترح القوم
ومراعاة للت�سهيل،
ً
وحدات �صغرى تنوب عن القف وتقوم مقامه،
وتدفع الطالب �إلى الحفظ وت�شحذ اهتمامه،
وقد تر�سخ الأخذ بهذه الوحدات ال�صغرى في
بع�ض من الأو�ساط المح�ضرية فترددت على
�أل�سنة القوم �أحيانًا كلمات �صارت بمثابة المثل

ِ
قولهم»ق ْف ِ�إ ْف» ومعناه �أن القف
ال�سائر ،منها
طويل ي�صعب حفظه وتخزينه ف��ي ال��ذاك��رة
لذلك �شبهوه بالريح العا�صف ،التي تمر عابرة
وال ت�ستقر ،وذلك ما عبر عنه ا�سم ال�صوت،
«�أف» .ال��ذي يفهم �أن الطالب قد يحفظ في
اليوم الواحد هذا القدر من المخت�صر ،غير
�أن��ه �سرعان م��ا ين�ساه لطول حجمه وكثافة
معانيه ،و�صعوبة ا�ستظهاره من الذاكرة .وقالوا
�ص» ومعناه �أن ن�صف
�ص َال ُب َدالُ ِ�إ ْي ِخ ْ
�أي�ضا « ِن ْ
القف هو الآخر طويل ي�صعب ا�ستيعابه ب�شكل
فكثيرا ما يتلعثم حا�صبه �أو
جيد وم�ضبوط
ً
ين�سى بع�ض �ألفاظه �أو يعجز عن ا�ستظهاره
أي�ضا « ِثل ْْث ُيو ْترِ ْث» ومعناه �أن
جملة ،كما قالوا � ً
�شديدا وير�سخ
ثلث القف يعلق بالذاكرة علوقًا
ً
ر�سوخا كام ً
ال فيبقى في الذهن �إلى الأبد
بها
ً
فال ين�ساه قارئه �إلى الممات فك�أنه يورث من
بعد �صاحبه(((.
وكانوا يرون �أن من �أتقن درا�سة المخت�صر
فقد حاز الفقه بحذافره ،وامتلك ح�صان العلم
بحوافره؛ لي�صبح من �أرباب نجدته ،ومن �أبناء
بجدته ،وكهذا �أعجب الفقهاء المت�أدبون من
ال�شناقطة بما في مخت�صر خليل من �أ�سلوب
فني م�ؤثر ومفيد ،فطفقوا يقتب�سون من منهجه
وا�صطالحاته ،م�ؤلفين على ذلك النهج �أقفافًا
كانت م��ن روائ���ع الأدب المح�ضري ،وتكمن
طرافتها في �أنها تن�صب في الغالب على ق�ضايا
ونقدا
المجتمع وهموم النا�س ،تلطي ًفا للجو
ً
للواقع.
�أما «ال�شاي» فهو عبارة ينتج عن الممازجة
بين الماء ال�ساخن وورق الأتاي ومادة ال�سكر
يح�ضر في �أوان��ي خا�صة من �أبرزها الأك��واب
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والأباريق ،ويتردد لونه بين ال�صفرة والحمرة،
وي�شترطون لجودته انتقاء ال�����ش��رب ،وطيب
الحديث ،والغلي المتقن ،وقد طرح حكم تناول
هذا الم�شروب على العلماء ال�شناقطة في �أوائل
القرن الثالث ع�شر الهجري ،واختلفت �آرا�ؤهم
ب�ش�أنه ،فمنهم من منعه ور�آى فيه �ضياع الوقت
ؤكدا �أن فيه
وف�ساد المال ،ومنهم من �أجازه ،م� ً
عونًا على �إزالة الهموم ،ودفع المر�ض ،وجلب
المودة ،و�صيانة العر�ض.
و«قف ال�شاي» عبارة عن ن�ص نثري موجز
يعر�ض لجانب م��ن ال��ح��ي��اة االجتماعية في
الو�سط ال�شنقيطي.
و�أم��ا الطرف الثاني من العنوان (درا�سة
وتحقيق) فهو ف�صيح ،وقد �شغل وظيفة الخبر،
وي��ت��أل��ف م��ن كلمتين �أول��ه��م��ا (درا���س��ة) وهي
م�صدر در�س يدر�س درا�سة الكتاب �أو العلم،
�أقبل عليه ،يحفظه وي�ضبط م�سائله ،ويدرك
معانيه و�أب���ع���اده ومعانيه وي�����ش��رح غوام�ضه
ومبانيه ،ويكمل نواق�صه م�ستدركًا ومعل ًقا
ومناق�شً ا.
(والتحقيق) م�صدر حقق يحقق تحقيقا
�إذا �أتقن الأم��ر و�أح��اط بجوانبه ،والمق�صود
بالتحقيق ف��ي ع���رف الباحثين ه��و �إخ���راج
المخطوط في �أقرب ن�سخة من الأ�صل ،ويقوم
التحقيق على �شرح الغام�ض و�إي�ضاح الملتب�س،
وتخريج الآيات والأحاديث والأ�شعار والتعريف
بالأماكن والأعالم ،مع التنبيه �إلى الت�ضمينات
والإحاالت الثقافية.
والمق�صود م��ن ال��ع��ن��وان جملة ه��و تنبيه
الباحثين والدار�سين �إلى نوع من النثر الفني
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رفيع راج لدى ال�شناقطة في القرن الما�ضي،
واعتمد بو�صفه �آلية �أ�سلوبية متميزة ،تتخذ
من منهج خليل و�أ�سلوبه في الكتابة واالخت�صار
مث ً
أنموذجا يحتذى ،فت�سابق الكتاب
ال �أعلى و�
ً
ين�سجون على منواله ويقتب�سون من �أقواله.
ب  -المو�ضوع مقاربة وت�أ�صيل:

وف��ي معالجتنا لهذا المحور ن��ود �أن نعمل
على ت�أ�صيل هذا المو�ضوع متلبثين مع ظاهرة
الأقفاف من جهة ،ومتوقفين كذلك مع مادة
«الأت��اي» من جهة �أخرى ،م�شيرين �إلى �أبعاده
االجتماعية واختالف مواقف العلماء منها.
 -1الأقفاف :الن�ش�أة والتنظير

يح�سن بنا في ه��ذا المقام �أن نذكر ب�أن
م��ب��ادرة ت��وزي��ع مخت�صر خليل �إل���ى ح�ص�ص
عرف بالأقفاف ترجع
يومية ووحدات درا�سية ُت َ
�إلى جهود �أربعة من طالب علي الأجهوري(((،
مثلوا جي ً
فريدا ،فقد در�سوا كلهم
ال درا�س ًيا
ً
�أجمعون ه��ذا المخت�صر على �شيخهم ،وهم
من �أذكى طالبه ،كما ت�شهد لذلك م�ؤلفاتهم
و�صيتهم العلمي المدوي ،وقد كانوا يقر�ؤون
على الفقيه «دول����ة»((( وه��م عبد ال��ب��اق��ي(((،
والخر�شي((( وال�شبرخيتي((( والن�شرتي((( ،وقد
تحدث النظامة النابغة الغالوي( ((1عن هذا
مقوما
الإم��ام وتالمذته في كتابه بوطليحية،
ً
كتبهم ووا�ض ًعا �آراءهم في الميزان ،فتناولهم
�ضمن ف�صل عقده للكتب التي ال يعتمد ما
انفردت بنقله ،يقول(:((1
ب������ي������ان م�������ا م�������ن ك����ت����ـ����ـ����ب ال ي���ع���ت���م���د
م�����ن ان������ف������ردت ب���ن���ق���ل���ه ط�������ول الأم�������د
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م�����ن ذل������ك الأج�������ه�������وري م�����ع �أت���ب���اع���ه
م����������ع اط���ل���اع�������ـ�������ـ�������ه وط����������������ول ب�����اع�����ه
�إذ خ���ل���ط ال���ح�������ص���ب���اء ب����ال����در ال��ث��م��ي��ن
ول��������م ي���م���ي���ز ب����ي����ن غ������ث م������ن ���س��م��ي��ن
وم��������ا ي�����ق�����ال ف����ي����ه ق������ل ف������ي ال����ب����اق����ي
ك���ال�������ش���ـ���ـ���ب���رخ���ي���ت���ي وع������ب������د ال����ب����اق����ي
وال�����خ�����ر������ش�����ي ب���ال���ك�������س���ر ل����ك����ل ق���ول���ه
وال�������ن���������������ش�������رت�������ي راب�����������������ع ل������ل������دول������ه
لأن����������ه����������م ق����������د ق����������ل����������دوا م����������ا ق�������ال
������ش�����ي�����خ�����ه�����م ون���������ق���������ل���������وا �أن��������ق��������ال��������ه

مقـــاالت

فريدا
وتعد ظاهرة الأقفاف
نموذجا فن ًيا ً
ً
ف��ي الأ�ساليب النثرية ،ل��م يكن م��ت��داو ًال في
القديم ،فيمكن القول في �شيء من التجوز �إن
ال�شناقطة  -ح�سب علمنا -هم الذين ابتدعوا
هذا اللون الأدبي بمهاراتهم وذكائهم فبحكم
معاي�شتهم الم�ستمرة لمخت�صر خليل �صار
�أ�سلوبه المتميز ي�سكن منهم الأفئدة والقلوب،
لكثرة ما تردد على الآذان وح�صل في ال�صدور،
فا�ستمالهم بق�صر فقراته واخت�صار عباراته،
فطفقوا يحاكونه مبقين على قوالبه النثرية
لي�شحنوها بم�ضامين ت��روق��ه��م ،وك��ث��ي� ً�را ما
ا�ستودعوها جم ً
ال من النقد االجتماعي الالذع
ونبذا من الطرف الأدبية الرفيعة .وربما �صورا
من الأو�صاف ال�ساخرة التي التخلوا من النكت
الآ�سرة ال�ساحرة.
وال نعلم بالتحديد متى ب���د�أ ه��ذا النهج
الأ�سلوبي بالربوع ال�شنقيطية غير �أن ب��وادر
هذا اللون الأدبي  -على ما يبدو  -ظهرت في
�أوائل القرن الرابع ع�شر الهجري على يد عدد

من الأدب��اء الموريتانيين كتبوا �أقفافًا عديدة
ف��ي موا�ضع مختلفة ،ت�شمل و�صف مجال�س
ال�شاي وحفالته ،والعب ال�شطرنج في انتباهه
وغفالته ،ونهج التلميذ في �ألعابه ومثابراته.
وانتقاد الم�س�ؤول في م�شاغله ومهماته ،وجهود
التاجر في ا�ستمالة الزبون والترويج ل�سلعه
وب�ضاعاته.
وقد انطلقت هذه الأقفاف ،مع هذا القف
ال��ذي بين �أيدينا (ق��ف ال�شاي) لأحمد ابن
�أحمدونا الح�سني( ،ت 1333هـ) ثم توا�صلت
مع قف �آخر في ال�شاي وهو من ت�أليف «ع�صر
الو�سط»( ،((1ثم توالت بعد ذلك مجموعة من
الأقفاف لعل من �أبرزها قف «ال��وك��اف»(،((1
وقف الحانوت لأحمدو بمب بن ماهي( ((1وقف
التالميد» وق��ف «ظ��ام��ة»( ((1للفيف من �أبناء
المحا�ضر وق��ف «الم�س�ؤول» وق��ف «ال��م��ر�أة»،
وقف «الكزرة»( ((1لأحمدو بن حمينه( ،((1وقف
«ج��اف»( ((1للب�شير بن وذان ،وقف الإ�ضراب،
وقف التعليم العالي ،وقف ال�شعوذة وغيرها.
والقارئ لهذه الأقفاف يلحظ بو�ضوح �أن
بع�ضها مجهول الم�ؤلف ،وبع�ضها تمت �صياغته
من قبل جموع من الطلبة ولفيف من النا�س ،غير
محدد ،مما يدل على �أن هذه الن�صو�ص النثرية
ذات الطابع الفكاهي القائم على انتقاد الواقع،
�أ�شبه ما تكون بمن�شور ،فم�ؤلفوها ال يريدون
�أن يعرفوا و�إنما يختفون وراء الأ�سطر حتى ال
يتعر�ضوا النتقاد المجتمع ،فلعلهم ق�صدوا �إلى
تعمية �أ�سمائهم ق�صدا ،فاندمجوا في مجموعة
ع��ام��ة ال ت��ع��رف ب��دق��ة ك��ي ي���ذوب المفرد في
الجمع ويغيب الم�ؤلف عن ال�سمع ،فال يعرف
على التحديد .فينجوا بنف�سه من خطر ال�شتم
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والتعري�ض.
وقيمة ه��ذا النموذج الفني تكمن في �أنه
يعتمد �أ���س��ل��وب ال��ت��وري��ة البديعة؛ �إذ ي�سقط
ال��م�����ص��ط��ل��ح��ات ال��ف��ق��ه��ي��ة ع��ل��ى ال��ق�����ض��اي��ا
االجتماعية مما يك�سب الن�ص نكهة فنية ومتعة
�أ�سلوبية ويجعله ينفتح على م�صراعيه ،فتعدد
منه الدالالت ويت�سع الم�ضمون ،وقد ورد هذا
«الـقف» في �أ�سلوب رفيع يرغم على االبت�سام
ويمازح كل خليل ،ليف�صح في الوقت نف�سه عن
التمكن من مخت�صر خليل.
 -2الأتاي وثنائية الإباحة والتحريم:

قبل الحديث عن الموقف ال�شرعي للفقهاء
ال�شناقطة من م�شروب الأت��اي نود �أنه نعرف
حتى يكون ال��ق��ارئ على بينة م��ن المق�صود
به ،فالأتاي :بهمز قطع مفتوحة وتاء مفتوحة
بعدها �أل��ف م��د ،بعدها ي��اء �ساكنة ،ح�سانية
ع��ام��ي��ة ،ول��ع��ل��ه ف��ي الأ����ص���ل ت��ح��ري��ف للكلمة
الفرن�سية ( )Theوهو الورق الذي يح�ضر منه
ال�شاي والمادة الأولية له ،و�أ�صبحوا يطلقون
كلمة «�أتاي» على العملية كلها من باب ت�سمية
ال�شيء ببع�ض �أجزائه ،فـ«الأتاي» ع�صير ناتج
من الممازجة بين الماء ال�ساخن وورق الأتاي
وال�سكر يح�ضر في �أوان��ي خا�صة من �أبرزها
الأك��واب والأب��اري��ق ،ويتردد لونه بين الحمرة
وال�صفرة ،وق��د ط��رح �إ�شكال ه��ذا الم�شروب
على العلماء ال�شناقطة في �أوائل القرن الثالث
ع�شر الهجري ،واختلفت حوله �آراء الفقهاء،
فمنهم من ر�أى فيه �ضياع الوقت وف�ساد المال
المف�ضي �إل��ى ال�سكر والخبال ،فمنعه و�أفتى
بحرمته ،ومنهم من �آن�س فيه عونًا على هموم
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الأيام ودفع للمر�ض وجل ًبا لمودة الأنام فقال
ب�إباحته و�إليك بيان هذين الموقفين.
 -1القائلون بحرمته:

وي��أت��ي ف��ي مقدمتهم (ل��م��راب��ط) �أب���اه بن
محمد الأمين( ((1الذي �أرجع حرمته �إلى ثالثة
�أم��ور هي في نظره دخوله في حد المي�سر،
و�شبهه ال�صوري بالخمر ،وارتباطه ببع�ض
العوار�ض التي تدخله في دائرة الحرام ،يقول:
«�أم��ا بعد ف��إن ال��ذي تقت�ضيه الأدل��ة عندنا
حرمة �شراب «الأت��اي» لثالثة �أ�سباب �أحدها:
دخ��ول��ه ف��ي ح��د المي�سر ،المحرم ب��ال��ق��ر�آن،
وال��ث��ان��ي �شبهه بالخمر��� ،ص��ورة وا�ستعما ًال،
والثالث :وج��ود عوار�ض كثيرة �صرح العلماء
بتحريم كلمات وجدت فيه»(.((2
ثم ي�أخذ في تف�صيل هذه الم�سائل مبينًا
�ارع��ا ال��ح��ج��ة بالحجة وال��ب��ره��ان
الآراء م��ق� ً
بالبرهان يقول« :قيل �إن �أت��اي لي�س م�شرو ًبا
للهوى بل المنافع فيه كالتداوي� ،أما عن عدم
�شربه للهوى فخالف الم�شاهد ف ��إن �شربته
ي�شربونه غال ًبا في �أوقات ما بهم فيها تعب وال
مر�ض».
ثم يب�سط القول في الأمور الثالثة الداعية
�إلى تحريمه منب ًها �إلى ال�شبه بين الأتاي وبين
الخمر مور ًدا قط ًعا �شعرية عديدة ت�شهد لذلك،
مقارنا بين الأ�شعار الوا�صفة مجال�س الخمرة
وندمائها وبين المقطوعات الوا�صفة لآالت
ال�شاي وجل�سائه ،يقول« :وه��ذا بع�ض البع�ض
من الأ�شعار ال��واردة فيه � -أي الخمر -فنعلم
منه م�شابهة �أتاي له في اللون الذي هو الحمرة
�أو ال�صهبة� ،أو ال�شقرة �أو ال�صفرة ،وعلو الزبد،
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والرغوة له ،ومزجه بالماء الحار و�شربه في
الك�ؤو�س وتعقيبه للأكل ،ومباكرته»(.((2
وتتوا�صل فتوى الرجل منتقدة الأتاي م�ؤكدة
�أن �أن�صاره قد خ�صوه من بين �أنواع الأ�شربة
الأخ��رى بيديع النظم وجميل الثناء ،لتنتهي
�إلى تقاطعه مع الخمرة وتالقيه معها في �أمور
كثيرة يقول« :ث��م �إن��ه � -أي �أت��اي -لما �شابه
الخمر ف��ي ه��ذه الأو���ص��اف �سرق طباع �أهله
الم�ستعملين له حتى �شابهت �أه��ل الخمر في
الت�شويق له والتلهف عند فقده والمبالغة في
�إطرائه ومدحه ب�أفانين ال�شعر التي لم يمدح
بها مثله من لذائذ الأطعمة والأ�شربة»(.((2
وي�أتي محمد بن محمد البخاري اليعقوبي
لي�سطر فتوى في حرمة ا�ستعمال ال�شاي مانعا
�شربه من �سبعة �أوجه يقول« :هذا ولما عمت
بدعة «�أتاي» على النا�س كتبت في �أمره ما يرد
الم�شفق على دينه من الدن�س ،والخائف عليه
من قطع الر�أ�س؛ لأن الورع ر�أ�س العمل ف�أقول
وبه �أ�ستعين« :في الأتاي �سبعة �أمور لمن تتبع
ما يجر �إليه من ال��ردي��ة ،ف���الأول� :أن��ه اتباع
الهوى ،والثاني� :أن��ه بدعة ،والثالث �إ�ضاعة
ال��م��ال ،وال��راب��ع ،التزيي ب��زي �أه��ل ال�ضالل،
والخام�س هيئة الخمر ون�شوته ،،وال�ساد�س �أنه
مخالف التباع ال�سلف ال�صالح ،وال�سابع� :أنه
مخل بالمروءة وهي �أخت الدين»(.((2

(((2
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ثم ي�أخذ الرجل في تف�صيل هذه الم�س�ألة
كثيرا على ال�شبه
واح��دة تلوا الأخ��رى معو ًال ً
من�شدا فيه
ال�صوري بين الخمرة وبين الأتاي
ً
�أبيا ًتا لأحد ال�شعراء يقول:

ه�����و ال���خ���م���ر �إال �أن ل���ل���خ���م���ر ن�����ش��وة
وال ك�����ه�����ذا ف������ي ل����ون����ه����ا و����ص���ف���ات���ه���ا
و�أك�����م�����ل ����ش���ب���ه���ا ف�����ي ج���م���ي���ع �أم�����وره�����ا
و�أح�����وال�����ه�����ا م�����ن ب���دئ���ه���ا ال ن��ت��ه��ائ��ه��ا
ثم ي�ضيف قائالً :فلم يبق �إال الإ�سكار وهو
موجود فيه الإ�سكار الباطني؛ لأن الإ�سكار ن�شوة
وط��رب يتعلق �أم��ره بالقلب يعم وينت�شر على
الجوارح فيح�صل منه ما ذكر وت��ارة يقت�صر
قلبي»(.((2
لبي وزهو ٌّ
على فرح ٌّ
 -2القائلون ب�إباحته:

�أم��ا القائلون ب�إباحته فكثيرون و�سنكتفي
ببع�ضهم ،فمن �أوائلهم ال�شيخ �سيدي محمد بن
ال�شيخ �سيدي( ((2الذي نظم �أبيا ًتا بديعة يقول
فيها(:((2
دع الإك���������ث���������ار م�������ن ق�����������الٍ وق���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ل
ك�����ف�����اك ال������ل������وم ب���ال���ك���ل���م ال��ق��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل
�أق�����ل�����ن�����ي �إن ع������ث������رت ع�����ل�����ى ع�����ث�����اري
ف����خ����ي����ر ال���������ص����ح����ب ك������ل ف����ت����ى م��ق��ي��ل
و�إال ت��������زدج��������ر ع������م������ا ع���ل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه
ج����ل����ب����ت م�������ن ال������ت������ه������ور وال���������ص����ه����ي����ل
ف��������إن�������ي ل���������س����ت م�����ن�����ك ول�����������س�����ت م���ن���ي
ول����ي���������س رع�����ي�����ل خ���ي���ل���ك م�����ن رع���ي���ل���ي
ت���������ل��������� ِّوم �أن ت�����ع�����اط�����ي�����ن�����ا ك�������ؤو�������س������ا
ت������ذك������رن������ا ك����������ؤو����������س ال�������س���ل�������س���ب���ي���ل
�������ح������� ِّر َم�������هَ�������ا ع���ل���ي���ن���ا
ت�������ح�������اول �أن ُت َ
ف����ل����ي���������س ل�����م�����ا ت�������ح�������اول م�������ن ����س���ب���ي���ل
ت��������ري��������د ع�������ل�������ى �إب�������اح�������ت�������ه�������ا دل�����ي�����ل
م����ت����ى اح������ت������اج ال�����ن�����ه�����ار �إل����������ى دل���ي���ل
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�أ��������ص�������ول ال������ح������ ِّل ع�������دُّ وه�������ا َف������� َع�������دُّ وا
ن����ب����ات الأر������������ض م�����ن ت���ل���ك الأ������ص�����ول
و�إن ل������ه������ا ف���������وائ���������د وا�������ض������ح������ات
ي���������راه���������ا ك���������ل ذي ن������ظ������ر �أ������ص�����ي�����ل
�إزال����������ة ح���ق���د ذي ال���ح���ق���د ال���م���ن���اوي
وت����ح����ب����ي����ب ال����خ����ل����ي����ل �إل����������ى ال���خ���ل���ي���ل
وج�������ب�������ر خ��������واط��������ر وق���������������ض�������اء ح������اج
وم�����ع�����رف�����ة ال���������س����خ����ي م�������ن ال���ب���خ���ي���ل
و�إي���������ق���������اظ ال������ن������واظ������ر م�������ن ك�����راه�����ا
و�إب���������������������������راء ال������م������ت������ي������م وال�����ع�����ل�����ي�����ل
وزاد م�������������س������اف������ر وم����������ت����������اع م����ق����و
و�أن�����������������س ف�������ي الإق���������ام���������ة وال�����رح�����ي�����ل
وبعد ابن ال�شيخ �سيدي نقر�أ �أبيا ًتا طريفة
لمحمد العاقب بن مايابا(� ((2أو�ضح خاللها
حكم تناول الأتاي مبينًا �أنه التب�س �أمره وا�شتبه
على النا�س فتنازعته الإباحة والمنع ،وتردد
بينهما ،وقد ختم الرجل �أبياته بتغليب جانب
الإب��اح��ة لرجحان المنافع فيه ،كما حرمت
الخمر لرجحان الم�ضار فيها ،يقول(:((2
�أت������ان������ي �أت����������اي ال ب���������س ث�������وب ���ش��ب��ه��ة
ت����ن����ازع����ه ف���ي���ه���ا الإب�������اح�������ة وال���ح���ظ���ر
ف�����ط�����ورا ل�����ه ����ش���ب���ه ال����ع���������س����ول وت�������ارة
ي������ري������ك ب�����ك�����ب�����ري�����ائ�����ه �أن������������ه ال����خ����م����ر
ه������و ال����خ����م����ر �إال �أن ف����ي����ه م���ن���اف���ع���اً
ول����ي���������س ب������ه �إث����������م ك����ب����ي����ر وال ���س��ك��ر
وي�أتي ال�شيخ �سعد �أب��ي��ه( ((3ليجمع مكتو ًبا
منت�صرا لحليته� ،أما زين ابن اجمد
في ال�شاي
ً
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اليدالي( ((3فقد كتب ر�سالة في ما يربوا على
الع�شرة م��ن ال�صفحات ،و�سماها «ت�سديد
المتفكر في �إباحة كل �شراب ال ي�سكر» وتفتتح
هذه الر�سالة بمناق�شة �آراء القائلين بالحرمة،
ليرد عليهم م ��ؤك� ً�دا �أن ال�شاي غير م�سكر،
�آخ��ذً ا في تعداد فوائده ومنافعه ،يقول« :قال
في المدونة ،قال مالك في ع�صير العنب �أنه
ي�شرب ما لم ي�سكر ( )...ولو لم يكن فيه من
�صحيحا؛
غر�ضا
الدواء �إال ذهاب الحزب لكان ً
ً
لأن الحزن من الأمرا�ض النف�سانية وقد ا�ستعاذ
منه �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان ي�أمر بالتلبينة؛
لأنها تجم ف��ؤاد المري�ض وتذهب الحزن ،بل
ول��و ل��م يكن فيه �إال مجرد التفكه ل��م يقدح
كثيرا م��ن ال��ف��واك��ه ال
ذل��ك ف��ي �إب��اح��ت��ه؛ لأن ً
اقتيات فيه ،ولم نرى من قال بتحريمه ،لمجرد
الت�شهي»(.((3
وقد جمع ر�أيه في �أبيات طريفة ا�ستعر�ضت
�شبه القائلين بالمنع ،وردت عليها بما يقنع ر ًدا
جميالً ،يقول(:((3
ق��������ال الأت��������������اي ����ش���ب���ي���ه خ����م����ر ه��ي��ئ��ة
و�����������ض����������راوة وال���������م���������ال ف�����ي�����ه م����ب����ذر
وي����ك����ون ف����ي الأج���������س����ام داء م��ع�����ض�لا
ي�����ع�����ي الأط����������ب����������اء ال��������ذي��������ن ت����م����ه����رو
ق����ل����ت الإم�������������ام الأم �أل������غ������ى �����ص����ورة
ل���ل�������ش���رب �إن ي�����ك ������ش�����ارب ال ي�����س��ك��ر
وال����ل����ح����م ف���ي���ه �������ض������راوة م�����ا �أوه����م����ت
ت����ل����ك ال�����������ض�����راوة �أن ل���ح���م���ا ي��ح��ظ��ر
ث������م الأت�������������اي ي����ف����ي����د ه�������ض���م���ا ج���ي���دا
وي�����زي�����ل �إع������ي������اء ال����ف����ت����ى �إذ ي��ح�����س��ر
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ونختم القول في �ش�أن الأتاي ببيتين طريفين
للمرابط محمد �سالم ب��ن �أل���م���ا( ((3يدعوا
�ضمنهما �إلى نوع من الو�سطية واالعتدال ،في
ؤكدا حليته ،من حيث
�ش�أن هذا الم�شروب م� ً
الأ�صل والمبد�أ ومنبها في الوقت نف�سه �إلى
�أن ال��ورع تركه والتوقف عن �شربه احتياطً ا
يقول(:((3

يكره ا�ستخدامها في تح�ضير الأت��اي ،ذاك� ً�را
نوعا ي�سمى «الحناوية» ثم يعر�ض
من بينها ً
ؤكدا �أنها في
بعد ذلك لعدد دورات ال�شاي م� ً
الأ���ص��ل �أرب���ع ،غير �أن��ه يمكن االقت�صار على
ثالث ،ومن مندوبات تح�ضير الأت��اي ،انتقاء
ال�شرب ،وتلطيف الجو بما يباح من العبث،
وت�سخين الإبريق في الدورة الثالثة ،لي�صل في
م�صرحا
الن�ص �إل��ى تعداد مكروهات الأت��اي
ً
�أنه يكره للمنفرد ،كما يحذر من التطفل على
الأجنبي وانتقاد الم�شرف على �إعداد الأتاي،
خاتما ن�صه بالجوائز التي تقدم لل�صبية الذين
ً
ي�ساعدون الم�شرف على الأت��اي� ،إذ يمنحون
بع�ض دقيق ال�سكر ،وقليل الأت���اي .وعليهما
تنظيف الأواني.

م���ك���ث���ت زم������ان������ا ف������ي ال����ت����ف����ك����ر �أن����ظ����ر

الخاتمة

وي������ك������ون م������ن ب��������رد ال���������ش����ت����اء وق����اي����ة
ول���������ه ف�������وائ�������د غ�����ي�����ر ذا ال ت���ح�������ص���ر
و�إذا ت���������س����وءك م������ن �أت�����������اي خ�����ص��ل��ة
ف����ل����م����ا ي�����������س�����رك م�������ن �أت��������������اي �أك�����ث�����ر
ف��ت��ب�����ص��روا ف����ي ذا وذاك ذوو ال��ن��ه��ى
وذوو ال��ن��ه��ى م���ن �أب�������ص���روا َف�� َت�� َب��� َّ��ص��ر

مقـــاالت

�أ�أ�����ص����ح����ب ����ص���ن���اع الأت���������اي �أم �أه���ج���ر
ف���ب���ان ل���ي ال���ت���رك اح��ت��ي��اط��ا و�إن يكن
ت���ب���ي���ن ح�����ل ال���ف���ع���ل ف����ال����ت����رك �أج������در
ويتناول هذا القف تعريف ال�شاي تعري ًفا
دقي ًقا يحاول �أن يكون جام ًعا مان ًعا� ،ساع ًيا
ف��ي ال��وق��ت نف�سه �إل��ى تحديد ال��م��واد الأول��ى
لهذا الم�شروب ،ومبينًا لونه كذلك؛ ليتحدث
عن �أنواع «الأت��اي» مف�ض ً
جن�سا منها ي�سمى
ال ً
م�ستعر�ضا بعد ذلك الحاالت التي
«المفتول»
ً
يت�أكد فيها وجوب �إع��داد الأت��اي وتح�ضيرها،
ومنها القدرة واال�ستطاعة و�إك��رام الأفا�ضل،
وحلول ف�صل ال�شتاء ،وح�صول التعب ،وتناول
اللحم وغيرها.
و�إث���ر ذل��ك ينبه �إل��ى �أن���واع «ال�����ش��اي» التي

و�صفوة القول �إن هذا القف لون من النثر
الفني ال��رف��ي��ع يف�صح ع��ن تفنن ال��ق��وم في
�أ�ساليب القول ،وتنوعهم في طرائق التعبير،
و�سعيهم الجاد �إلى مواكبة النظرية للتطبيق؛
لذلك كانوا �إذا در���س��وا «المخت�صر» حاولوا
الن�سج على منواله ليت�أكدوا من قدرتهم على
فهمه وا�ستيعابه ،والتمكن من انتهاج �سبيله،
وه��ذا الن�ص ذو حمولة داللية كبرى وكثافة
�أ�سلوبية متميزة ،فهو يجمع بين الدقة والمتعة،
�إذ ي�صف �إح��دى الق�ضايا االجتماعية و�ص ًفا
ت�صويرا رائ ًعا ال يخلو من
مثيرا كما ي�صورها
ً
ً
م�سحة فكاهية ونغمة انتقادية تجتمع بين الفقه
والأدب ،.وهو في الوقت نف�سه يك�شف عن ثقافة
الم�ؤلف ومهارته.
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نـ�ص الـقف

(((3

ال�شاي( ((3ورق مزج ما�ؤه ب�سكر ال كقرنفل
وح��ن��اء ،وا�ستح�سن م��ف��ت��ول��ه( ((3ووج���ب �إن
عرف وق���در( ،((3ك�إقامته لذي ف�ضل اعتاده،
وزمن �شتاء وعند تعب وبعد كلحم ،وهل تكره
الحناوية(� ((4أو تمنع خالف(� ((4أو �إن لم ي�ضر
الأخ�����ض��ر( ((4ب�أحد ال�����ش��رب(� ((4أو لم يوجد،
�أو لم تنعنع الحناوية(� ((4أو مطلقا تاويالن،
وحده �أرب��ع( ((4وهو الأرجح ،وفي �أجزاء ثالث
تردد( ،((4وانتقاء �شرب ،و�إنعا�ش مجل�س بعبث
�أبيح( ،((4ت�شهير ثالثه( ((4ورابع جمر( ((4وكره
(((5
جدا ،وتطفل على كبراني
لمنفرد بين �أراذل ً
ونقد على مقيم( ((5ولفرجي( ((5و�صبي دقيق
�سكر ،وم�ص ورق��ة( ((5وك�أ�س من غير الأول،
وزيفا(.((5

الحوا�شي
 .1هو �أحمدو بن �أحمدون الح�سني(،تـ 1333هـ) عالم
فقيه ن�ش�أ في بيت علم وف�ضل له م�شاركة في العلوم،
ونثر فني رفيع ي�شهد له هذا القف المتميز ،الذي
يدل كذلك على تمكن من مخت�صر خليل غير ي�سير.
�إذ �أحال �إلى المخت�صر من الفاتحة �إلى الخاتمة.
 .2هو �أب��و المودة �ضياء الدين خليل بن �إ�سحاق بن
مو�سى بن �شعيب الجندي ت 776هـ فقيه م�صري
م��ال��ك��ي م�����ش��ارك ف���ي ع��ل��وم ال��ع��رب��ي��ة وال��ح��دي��ث
والفرائ�ض والأ�صول والجدل� ،أقام بالقاهرة وجاور
مقدما
بمكة ،وولي الإفتاء على مذهب مالك ،كان
ً
فيه ،له عدة م�ؤلفات منها المخت�صر ،والتو�ضيح
في الفقه ،و�شرح مخت�صر بن الحاجب في �ست
م�ؤلفات ،و�شرح المدونة لم يكتمل ،ومناقب ال�شيخ
عبد اهلل المنوفي ،ومنا�سك الحج.
 .3وردت هذه الم�صطلحات الح�سانية التي تر�شد �إلى
�ضرورة توزيع القف �إلى درج��ات �أ�صغر في كتاب
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.10

بالد �شنقيط المنارة والرباط الخليل النحوي �ص
.200
هو �أبو الإر�شاد نور الدين علي بن زين العابدين
الأج���ه���وري (975ه����ـ 1066-ه�����ـ) �شيخ المالكية
في م�صر على عهده بال منازع� ،أخ��ذ عن �أعالم
ع��دة منهم البنوفري ،وال��ب��در القرافي وعثمان
القرافي وغيرهم ،و�أخذ عنه جمع ،منهم الخر�شي
وال�شبرخيتي ،وعبد الباقي وابنه محمد وغيرهم،
له م�ؤلفات منها ثالثة �شروح للمخت�صر� ،صغير
ومتو�سط وكبير وله �شرح على الر�سالة.
الدولة :ا�سم لل�شيء الذي يتداول بعينه ،وتطلق على
االنتقال من ح��ال �إل��ى ح��ال ،وه��ي في اال�صطالح
المح�ضري ،تطلق على جماعة م��ن التالميذ،
يدر�سون على ال�شيخ متنا معينًا ومقر ًرا مدر�س ًيا
واحدا.
ً
هو عبد الباقي بن يو�سف بن �أحمد الزرقاني الفقيه
الم�شهور1020( ،ه��ـ 1099 -ه��ـ) له م�ؤلفات عدة
منها �شرح خليل يعرف با�سمه ور�سالة في النحو
و�شرح على خطبة خليل على اللقاني،
ه��و �أب���و عبد اهلل محمد ب��ن عبد اهلل الخر�شي
(ت1105هـ ) الفقيه الم�صري المالكي المعروف،
�شيخ المالكية في م�صر على عهده �أخذ عن والده
وعن البرهان اللقاني ،وعلي الأجهوري و�أخذ عنه
جماعة منهم �أح��م��د ال�شبرختيي و�شم�س الدين
اللقاني ومحمد النفراوي ،من م�ؤلفاته �شرحان على
المخت�صر كبير و�صغير.
وهو �أبو �إ�سحاق برهان الدين �إبراهيم ابن مرعي
ال�شبرخيتي( ،ت 1106هـ) �أخذ عن علي الأجهوري،
وبه تفقه ،وعن ال�شيخ يو�سف الفي�شي و�أخ��ذ عنه
ال�شيخ �إبراهيم الجمي ،له عدة م�ؤلفات منها� ،شرح
على مخت�صر خليل.
ه��و نا�صر ال��دي��ن محمد ب��ن عبد اهلل الن�شرتي
المالكي (ت  1120هـ) له كتاب الأن��وار الوا�ضحة
في ال�سالم والم�صافحة.
هو محمد (النابغة) بن عبد الرحمن بن �أعمر بن
بنيوك القالوي (ت��ـ1245ه��ـ) عالم جليل ونظامة
مجيد ،ج��ال في البالد ال�شنقيطية ،متنقال من
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.13

.14

.15

مدينة �شنقيط �إل��ى الحو�ض� ،إل��ى منطقة القبلة
بالجنوب الموريتانية �أخ��ذ عن خاله عبد اهلل بن
الحاج حماه اهلل القالوي (ت 1208هـ) وعن �أحمد
ابن العاقل (ت 1244ه��ـ) وله م�ؤلفات منها �شرح
نظم البليم ف��ي العقيدة ،وبوطليحية الأ���ص��ول،
والمبا�شر على ابن عا�شر ،و�أنوار البروق في �شرح
بائية زروق ،و�شرح ق�صيدة �أبي مدين في الت�صوف،
وال�سند العالي في مناقب اليدالي ،وغرفة من جم
في حل م�شكالت "�إن همي".
بوطليحية محمد النابغة الغالوي تحقيق يحي بن
البراء م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر ،ط 2004 2
�ص .89
ه���ذا ال��ت��رك��ي��ب ح�����س��ان��ي ف��ال��ع�����ص��ر ف��ي العامية
الموريتانية تعني مجموعة من الأن���داد ،في �سن
واح��دة تقري ًبا ،تكون لهم تقاليد معينة و�أ�ساليب
كثيرا م��ا تعتمد الممازحة والتنكيت،
م��ع��روف��ةً ،
"والو�سط" علم على مجموعة من ال�شباب الأتراب
ت�سموا بهذا الإ�سم.
كلمة عامية وتعني العامل الذي يخدم مع التاجر
في حانوته ،فهو �أجير ي�ستخدم في الإ�شراف على
بيع الب�ضائع ،وترتيبها وتنظيفها .وهي ح�سانية
ولعل �أ�صلها في الف�صحى َوقَّاف �صيغة مبالغة من
الوقوف؛ لأن هذا العامل يكثر الوقوف ت�أدية لمهمته
وتكمي ً
ال ل�ش�ؤون ال�شراء والبيع.
ه��و �أح��م��دو بمب ب��ن م��اه��ي (ت 1414ه����ـ) عالم
م�����ش��ارك م��ن ب��ي��ت ف�ضل و���ص�لاح ل��ه ���ش��رح على
مخت�صر خليل ومجموعة من الفتاوى �إ�ضافة �إلى
القف المذكور.
وهي بظاء مفتوحة بعدها �ألف بعدها ميم مفتوحة
أي�ضا ا�صرند،
يعقبها هاء �سكت ح�سانية ،وت�سمى � ً
وهي ال�شنطرنج وتعد لعبة ذهنية ثنائية الأطراف
تعتمد البعر والعيدان ومربعات فوق الأر�ض وكيفيتها
�أن تخط ف��وق ال��ت��راب  64مربعا وتعمر النقاط
التي في زواي��ا المربع وهي �إح��دى وثمانين نقطة
وتعميرها يتم ب�أن يعرز في كل واحد من الجانبين
�أربعين عن�صرا ،ففي �أحدها تغرز �أربعين عو ًدا
�أربعة منها �إلى يمين النقطة المركزية وفي الجانب
الثاني ،المقابل للأول ،تغرز �أربعين بعرة ،وتترك
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النقظة الو�سطى خالية فارغة ثم يبد�أ الالعب
مقدما ال��ع��ود �أو البعرة قطر ًياـ
م��ن جهة ي�ساره
ً
�إل��ى النقطة الو�سطى ،فيختطفها خ�صمه بو�ضع
العود الذي يليها باتجاها في محلها ،وتنطلق عملية
المبارزة.
وه��ي ح�سانية وتطلق على الأخ��ذ الق�سري للقطع
الأر�ضية ،ولعل �أ�صلها ف�صيح "ق�سرة" من ق�سر
ال�شيء �إذا اغت�صبه و�أخذه عنوة.
هو �أحمدو بن التاه بن حمينه اليدالي( ،حفظه
اهلل) عالم جليل وفقيه ونحوي و�شاعر �أخ��ذ عن
محمد ب��ن حمينه( ،ب���اب���اه) وع���ن ال��م��خ��ت��ار بن
المحبوبي وعن محمدن بن محمد بن المحبوبي،
وعن لمرابط محمد �سالم بن �ألما وعن �أحمدو بن
محمذن فال الح�سني له �أنظام عديدة منها نظم
فروع الحطاب ،يزيد على خم�سة �آالف بيت ونظم
في الأ�صول ونظم في ال�صحابيات ،ونظم في م�آثر
قومه اليداليين ،هذا بالإ�ضافة �إلى ديوان �شعري
ف�صيح و�آخر �شعبي ،ومجموعة من الفتاوى.
ولعلها من اللهجة الولفية الإفريقية ،وتطلق على
الف�ستق المقلي وينت�شر في الأ�سواق الموريتانية وله
طعم جيد وي�ستعمله النا�س بكثرة.
لمرابط اباه بن محمد الأمين بن �أمانة اهلل (1312هـ
 1382هـ) عالم جليل و�شيخ مح�ضرة ،كان فقي ًهامفت ًيا ،و�شاعر ًا له م�ؤلفات منها الفردو�س ،وهو
منظومة تحتوي عدد من الفتاوي ،تخرج عليه جمع
كثير منهم يحيى اب��ن ال�شيخ الح�سين ،وال�شيخ
العربي ابن اليماني ،وغيرهما،
محمد الأمين بن محمد الأمين :تحقيق فتوى في
تحريم ال�شاي ،للمرابط �أب��اه بن محمد الأمين،
معهد بن عبا�س ،انواك�شوط 1998هـ �ص .35
المرجع ال�سابق وال�صفحة.
المرجع ال�سابق وال�صفحة.
هو محمد بن البخاري اليعقوبي عالم م�شارك في
علوم قومه عا�ش في القرن الرابع ع�شر الهجري.
مخطوط بحوزتنا.
المخطوط ال�سابق.
هو ال�شيخ �سيد محمد بن ال�شيخ �سيدي (تـ1286هـ)
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�شاعر مجيد وع��ال��م �سمع م��ن وال���ده وت��رب��ى في
ح�ضرته ،له دي��وان �شعري ،محقق ومنظومة في
ه��زل��ي��ات بني دي��م��ان ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى جملة من
الأنظام التو�سلية.
الو�سيط في تراجم �أدباء �شنقيط �أحمد بن الأمين
ال�شنقيطي ،مطبعة الخانجي � 1911ص.236
هو محمد العاقب بن مايابا الجكني (ت 1327هـ)
عالم جليل هاجر من البالد �أيام االحتالل الفرن�سي
وتوفي بفا�س له م�ؤلفات منها نظم نوازل �سيد عبد
اهلل بن الحاج �إبراهيم بالإ�ضافة �إلى مجموعة من
الأ�شعار والمنظومات.
مخطوط بحوزتنا.
ه��و ال�شيخ �سعد �أب��ي��ه ب��ن ال�شيخ محمد فا�ضل
(ت1335هـ) عالم جليل ،كان �شيخ مح�ضرة و�إمام
ح�ضرة �صوفية قادرية ،ن�شر الأوراد القادرية في
غرب �إفريقيا وكثر مريدوه هنالك ،وتلقي بالقبول،
له م�ؤلفات منها ك�شف اللب�س على الم�سائل الخم�س،
والن�صيحة العامة والخا�صة ،في �ش�أن فران�صه،
بالإ�ضافة �إل��ى مجموعة من المنظومات ودي��وان
�شعري.
هو زي��ن العابدين بن محمذن بن اجمد اليدالي
(1277هـ 1358هـ ) عالم جليل م�شارك في جميع
العلوم �أ�س�س مح�ضرة ف��ي �أق�صى جنوب غرب
البالد الموريتانية ،له مجموعة من الم�ؤلفات منها
نظم �إم�لاء ما من به الرحمن في �إع��راب القر�آن
للعكبري ،ونظم فتاوى عبد القادر الفا�سي ،وم�ؤلف
ف��ي ال���رد ع��ن التجانية ،ومجموعة م��ن الأن��ظ��ام
والفتاوى ،وكان يقر�ض ال�شعر.
مخطوط بحوزتنا.
المخطوط ال�سابق.
ه��و محمد �سالم ب��ن �أل��م��ا ال��ي��دال��ي (1301ه����ـ -
1383هـ) عالم جليل و�شيخ مح�ضرة و�إمام ح�ضرة
�شاذلية ،له م�ؤلفات عديدة منها نظم الحقيقة
والمجاز ،ونظم الوراقات ،ومجموعة من الأنظام
ال��ن��ح��وي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة ،م��ح��اذي��ة ل��ك��ل م��ن ال��ط��رة
والمخت�صر ،بالإ�ضافة �إلى ديوان �شعري معظمه في
التو�سل والت�صوف والمديح.
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 .35مخطوط بحوزتنا.
 .36ه��ذا الن�ص م��أخ��وذ من �أط��روح��ة الدكتور محمد
محمود بن �سيد المختار التي عنونها بـ"مو�ضوع
ال�شاي في الأدب الموريتاني" .
 .37وهو نوع من ثمار بع�ض الأ�شجار ي�ستورد غال ًبا من
ال�صين ويعتمد في تح�ضير الم�شروب المتداول في
موريتانيا ،و�سمي بهذا ال�سم من باب ت�سمية ال�شيء
ببع�ض �أجزائه ،فال�شاي كما ذكرنا هو المادة الأولية
لهذا لم�شروب المذكور.
�	.38إ�شارة �إلى قول المخت�صر "و�إن زال تغير النج�س ال
بكثرة مطلق فا�سح�سن الطهورية" �ص  10من باب
يرفع الحدث.
�	.39إ�شارة �إلى قول خليل في باب �إزالة النجا�سة " هل
�إزال���ة النجا�سة عن ث��وب م�صل وط��رف عمامته،
وبدنه ومكانه ال طرف ح�صير �سنة �أو واجبة �إن
ذكر وقدر ،و�إال �أعاد الظهرين لال�صفرار خالف"
المخت�صر �ص .12
 .40ح�سانية ن�سبة �إلى الحناء والمق�صود هنا نوع من
ال�شاي الرديء .
�	.41إ�شارة �إلى قول خليل في باب الو�ضوء " و�شفع غ�سله
وتثليثه وهل الرجالن كذلك� ،أو المطلوب الإنقاء
وه��ل ت��ك��ره ال��راب��ع��ة �أو تمنع خالف" المخت�صر
�ص.15
 .42المق�صود بالأخ�ضر هنا نوع من ال�شاي يخ�شى من
ت�أثيراته و�أَ�ضراره.
 .43المق�صود بال�شرب جماعة ال�شاي.
�	.44أي عدمت م��ادة النعناع هو نبات �أخ�ضر م�صلح
ل��ل�����ش��اي ول���ه ن��ك��ه��ة خ��ا���ص��ة ت���دع���وا �إل����ى المتعة
واال�سترخاء.
 .45المق�صود هنا �أن دورات ال�شاي �أرب��ع��ة ،ه��ذا هو
الأ�صل وقد يكتفى بثالثة.
�	.46إ���ش��ارة �إل��ى ق��ول المخت�صر في ب��اب الم�سح على
الخف " وفي خف ع�ضب تردد ،المخت�صر �ص .19
�	.47إ���ش��ارة �إل���ى ق��ول المخت�صر ف��ي ب��اب مكروهات
ال�صالة" ،وعبث بلحية �أو غيرها� ،ص .31

قف
ال�شاي
درا�سة
وتحقيق

مقـــاالت

 .48المق�صود بال�شهير ت�سخين �إبريق ال�شاي قليال �إذا
زالت حرارته.
�	.49أي و�ضع على الجمر،
 .50البراني  :ح�سانية ومعناه المتطفل الذي يدخل في
القوم ولي�س منهم ،وفي ذلك �إ�شارة �إلى قول خليل
�صائما،
في باب الوليمة وتجب �إجابة من عين و�إن
ً
�إن لم يح�ضر من يت�أذى به ،ومنكر كفر�ش حرير،
و�صور على كجدار" المخت�صر �ص .131
 .51المق�صود هنا توجيه اللوم �إلى من يتولى تح�ضير
ال�شاي و�إعداده فيكره �أن يتعر�ض له بالنقد �أو اللوم.
فيترك و�ش�أنه حتى يتمكن من �إتقان ال�شاي وح�سن
تح�ضيره.
 .52ال��ف��رج��ي خ���ادم جماعة ال�����ش��اي وي�سمونه �أي�ضا
ال�سخار .وهو الذي يكون �إلى جنب من يعد ال�شاي
ليعينه على تح�ضير الأمور ويناوله كل ما �أراد ،وقد
ي�ستعين به على ن�صب الإبريق ،فوق الفرن ،وعلى
بع�ض المهمات الب�سيطة.
 .53الورقة هنا ح�سانية والمق�صود بها بقايا عملية
تح�ضير ال�شاي وعادة ما تكون حلوة؛ لأن بها طعم

ال�سكر ويرغب ال�صبيان فيها فيكثرون م�صها.
 .54ح�سانية ومعناها نظ ًفا ولعل التزيف م�صطلح خا�ص
ب�أواني ال�شاي ويحيل على معنى �إنهاء عملية ال�شاي
وختمها ،ف�إذا قال �أحدهم "زيفت" فمعناه �أن دورة
ال�شاي قد انتهت ويلزم من يرغب في ال�شاي �أن
ينتظر حتى تبد�أ دورة جديدة.

الم�صــادر والمراجع
-

-
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بالد �شنقيط المنارة والرباط الخليل النحوي.
بوطليحية محمد النابغة الغالوي ،تح .يحيى بن
ال��ب��راء ،م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر ،ط ،2
2004م.
فتوى في تحريم ال�شاي ،للمرابط �أباه ابن محمد
الأمين ،معهد بن عبا�س ،انواك�شوط 1998هـ.
الو�سيط ف��ي ت��راج��م �أدب���اء �شنقيط ،لأح��م��د ابن
الأمين ال�شنقيطي ،مطبعة الخانجي 1911م.
مو�ضوع ال�شاي في الأدب الموريتاني� ،أطروحة
دكتوراه ،امحمد محمود بن �سيد المختار.
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Perceptions of Islamic geography a comparative study between
Prophetic traditions, geography and geology
Sheikh Anisurrahman Nadwi
This research revolves around perceptions of Islamic geography through a comparative study
between Prophetic traditions geography and geology representative in measuring the proportion of
land and sea on earth.
Accordingly, the researcher has investigated it through the theory that existed before Islam that
the Earth is not round and spherical in shape, but is flat and broad; this theory was prevalent in
Europe at the end of the fifteenth century AD.
Finally, the researcher concludes his research by saying: “The modern science does not only
prove the authenticity of the Holy Quran, but also testifies to the validity of the Hadith.

Abstracts of Articles

Have a break have a tea
Dr. Muhammazan bin Ahmed Al Mahbubi
This writing is about a short text of artistic prose which does not exceed a page, penned by
Ahmed bin Ahmadoun Al Hasani, to record, as it seems an aspect of the social life. That is preparing
tea, describing the gathering where tea is served, and customs and literary works related to it. The
author also talked about the nature of the text of book ‘Mukhtasar Khalil’ (a concise and very
important book in Maliki school of jurisprudence) and its approach in giving rulings in a very
concise manner.
In a nutshell, this is a color of high artistic prose which discloses the ability of people and their
diversity in the methods of expression.

191 �آفاق الثقافة والتراث

Poetry Collection of Al Azazi (D 710 AH) Critical views and adding some
missing portions of his poetry.
Dr. Abbas Hani Al Charrakh
This research aims to describe two manuscripts of the poetry collection of Al Azazi (D. 710
AH), consisting of (146) verses in 23 poems and stanzas. The research also included some poetic
materials and three stanzas that were not included in his collection. The researcher felt it appropriate
to add this to his collection with some critical views and notes.
The researcher has tackled several topics in this research; including some critical reviews
initiated by an introduction which dealt with the poet’s life and his poetry, as well as adding some
important verses of his poetry to his collection arranged in alphabetical order.
Finally the research has ended with some useful catalogues for readers.

Prof. Dr. Abdul Razzaq Huwaizi
This research revolves around the poetry collections of two important figures in Arabic literature,
be it poetry prose or criticism. The fist is related to the poetry collection of Sharif Al Gharnati and
the second is about the poetry collection of Abu Jafar Al Gharnati. The researcher has collected his
material through the words that have been said about them. In addition to the serious attempts that
sought to describe both through their books. And that is in order to demonstrate artistic peculiarities
of their poetry.
Accordingly, this research seeks to identify pieces of poetry, and then to insert them into their
poetry collection properly.

A Critical Look at some grammatical terms
Assistant Prof Dr. Emad Yunus Lafi
This research seeks to highlight the five grammatical terms that have been very famous among
grammarians and scholars over the past centuries like; ‘al-khabar, al-musnad al-musnad ilahi,
al-mudaf and al-mudaf ilahi’.
The researcher has begun his discussion with a brief introduction about the definition of the term
and the basis and conditions set by the scientists to coin the term.
The researcher has presented some results and recommendations in conclusion; the most
important among them is to follow up the critical studies in grammatical terms. Because such
researches have a significant impact in demystifying ambiguity among scholars, as well as their
usefulness in the development of methods of teaching Arabic grammar.
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With poetry collection of Sharif (D 760 AH) and Abu Jafar (D 779 AH)
of Granada

Charles Pella (Homes of moon among the Arabs)
Translated presented and commented upon by:
Prof. Dr. Mohammed Khair Mahmud Al Biqai
The Researcher began the research with an introduction in which he explained the reasons that
made him study this phenomenon and the authors who have authored books in the same field. His
research is the best model of pure scientific translation.
At the beginning the researcher has presented the biography of Charles Pella and also described
his various books. In addition to the translated text which revealed some of the concepts that were
known before Islam, such as the concept of “home” which was known to the Arabs with regard to
Solar and Lunar systems.
The researcher’s attempt was to provide a comprehensive overview of the Arab Knowledge in
this area; in order to prove that the non-Arabs were not the only ones who cared about astronomy.

Abstracts of Articles

Ibn Abdul Malik AlMarrakeshi and his Characteristics of literary criticism
Dr. Mohammed bin Mohammed Al Hajwi
This research seeks to highlight the part of the culture of Ibn Abdul Malik a writer and a
historian, and his encyclopedic knowledge in the sciences of his time, especially the religious and
literary sciences and, linguistic historical and theological.
The researcher has devoted this study to demonstrate the method of Ibn Abdul Malik Al
Marrakeshi and his efforts in literary criticism. It is complementary study of the creative literary and
linguistic aspects of his knowledge which shows his mastery in Arabic sciences and its literature.
As criticism is an art and science that highlight the depth of the critic in literary, linguistic and
grammatical sciences, and in the genre and meanings of Arab poetry in various literary eras.
And finally the researcher summarizes how Ibn Abdul Malik Al Marrakeshi has selected the
verses of poetry and commented upon them using his literary and linguistic skill, as well as his
broad knowledge of the poets and the genre in which they were proficient.

Displacement in Arabic poetry, a reading in old Arabic critical text
Dr. Ahmed Buziyan
This study came to shed light on the problematic concept of displacement in old Arabic critical
text since there are a lot of terms that constitute obsession of theorizing among Arab. Among them
the term of ‘lying’ which has turned form its artistic and aesthetic concept, which is synonymous to
imagination, to a depriving factor from criticism.
The researcher tries in this paper to reveal the method of the synthesis that gives the work a peculiarity
of displacement. If the synthesis is of displacement nature it creates tension in structural relationship
through gaps and voids that makes it impossible to read the inner message without significant filling.
As poetry cannot be understood by assumptions as it can be understood by text itself.
He concluded by saying that the concept of displacement could be inexhaustible; being the
power of poetic language, and aesthetic factor in the text.
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Teaching Arabic language between artistic visions
and educational theories.
Dr. Mohammed Saiful Islam Buflaqa
The teaching of the Arabic language is difficult in the sense that there are a lot of techniques
and variations in the methods of teaching, and preciseness in the selection of content that must be
taught. The researcher in this subject seeks to highlight some of the issues by standing with a group
of diverse artistic visions that relate to teaching Arabic, in addition to some successful experiences
in this field by professionals engaged in teaching Arabic language like; teachers, inspectors,
educators and professors of educational institutes. It also opens up a number of research studies and
contemporary linguistic theories that employed in order to serve the Arabic language and bring it
Finally, the researcher proposed a number of recommendations on the subject, including focusing
attention on the basics and fundamentals upon which the educational goals of the teaching of Arabic
language should be built, by identifying the educational needs of the learner that is consistent and
in line with the modern age in which he lives, and his cultural level.

Education and upbringing in Morocco during the middle Ages
Dr. Yahya Bulehya
This research focuses on the problems of education and schools in Morocco during the middle
Ages. The researcher came to address this issue through several axes, revealing the role of Islam
in laying foundation of education and teaching. This is in addition to discussing the educational
institutions that had an impact in the history of Morocco since the ages of troubled states.
The research concluded by saying: “It should be noted that the culture of Islam in the era of
prophet Muhammad (PBUH) and the caliphate, and some of the Umayyad and Abbasid periods,
establishes the rules of society and the intellectual and political symbolism, and integrate the
components of the Islamic abroad within the strategic directions of Interior.”
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

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