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الورقة الأولى من كتاب ال�شجرة النبوية في ن�سب خير البرية للم�ؤلف:
يو�سف بن ح�سن بن عبد الهادي

’The first page of the book ‘Al-Shajart al-Nabawiyya fi nasabi khairil bariyya
By. Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi

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

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

ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950
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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
عوائ ��ق تع ُّل ��م اللغ ��ة العربي ��ة لغي ��ر الناطقي ��ن به ��ا وطرق
معالجتها
�سكرتير التحرير ٤
المقـاالت
تطور نظرية الجاذبية بين القرنين ( 6ق.م12 -م )
و�إ�سهام العلماء العرب والم�سلمين فيها
د� .سائر ب�صمه جي 6
الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم-
ُح ُّب َّ
عند محمد �إقبال
د .الحافظ عبد القدير 34

العالقة بين ال�شاعر والمتلقي
�أ.د .وليد �إبراهيم ق�صاب 112
الهوية الثقافية لل�شريف الإدري�سي
د .خالد عبد العزيز مراحة 121
مخطوطات المدار�س ال�سو�سية العتيقة بالمغرب
د .م�صطفى الطوبي 132
المعالم الثقافية لبغداد في �أواخر الع�صر العبا�سي
�أ .معت�صم زكي ال�سنوي 151

مع ديوان ُم ْ�سلم بن الوليد (ت 208هـ)
د .عبد الرازق حويزي 54

منهج ابن مقلة في الخط العربي

د .خير الله �سـعيد 170

الكتب ،تجارتها و�آثارها في الأندل�س
حتى القرن ال�سابع الهجري  /الثالث ع�شر الميالدي
د .علي �سليمان محمد 72

ما لم ُين�شر من كتاب :
الأق�صى القريب في علم البيان للتنوخي
�أ .د .حاتم �صالح ّ
ال�ضامن (رحمه الله) 194

الفقيه الوالتي وتراثه اللغوي بين االقتفاء واال�ستيفاء
(وقفات مع جهود الرجل في تي�سير علوم الل�سان)
د .محمذن بن �أحمد بن المحبوبي 98

206

الملخ�صات

عوائق تع ُّلم اللغة العربية لغير
الناطقين بها وطرق معالجتها

افتتاحية العـدد

�إ َّن اللغة العربية هي لغة القر�آن الكريم الذي تكفل اهلل بحفظه �إلى � ْأن يرث اهلل الأر���ض ومن
عليها ،كيف ال؟ وهو النبرا�س الذي يخرج النا�س من الظلمات �إلى النور .وقد �أ�سهمت هذه اللغة في
ت�شكيل كيان الأمة الإ�سالمية .فكانت مناط العلوم والآداب وو�سيلة ن�شر المعارف الإن�سانية.
تو�س ًعا
ولهذا ،تت�ضح �أهميتها في كونها لغة العلم والأدب وال�سيا�سة وما �إلى ذلك ،و�أكثر اللغات ّ
وانت�شا ًرا؛ وذلك لت�ضمنها خ�صائ�ص لغوية تميزها عن غيرها من اللغات .فهي قادرة على ا�ستيعاب
الكثير من الق�ضايا التي ي�ستع�صي حلها على غيرها ،ف�ض ً
ال عن ت�سجيلها للتطورات التي طر�أت على
المجتمع الإ�سالمي في مختلف المجاالت.
أ�سي�سا لما ورد ،فقد حظيت اللغة العربية باهتمام كبير من لدن غير العرب ،ف�سعوا �إلى تعلمها تب ًعا
وت� ً
لأغرا�ضهم الخا�صة المتمثلة في �سعيهم الد�ؤوب لفهم القر�آن الكريم وال�سنة النبوية ,وكذا حاجتهم لها
في التجارة واالقت�صاد وال�سيا�سة والإعالم وغيرها من الأن�شطة التي ت�سهم في رقي الأمة.
ومن هنا ،فقد �أ�صبحت اللغة العربية هي لغة التفاعل في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية وغيرها ,فهي على �صلة وطيدة بالحياة الفكرية والعاطفية واالجتماعية لكل ال�شعوب.
ويعد تعليم العربية لغير الناطقين بها تعليماً متميزاً؛ نظ ًرا لأنه يقدِّم اللغة العربية لغة ثانية
للذين ال يح�سنون النطق بها ،وال كتابتها؛ لذا ال ُب َّد من و�ضع خطط منهجية ومدرو�سة لمثل هذا
النوع من التعليم ،غير تلك التي تقدَّم للمخت�صين بها.
وما ن�سعى �إليه من خالل هذا التقديم هو طرح للعوائق التي تداخل هذا النوع من التعليم ،ومن
ث َّم نعر�ض لأهم الحلول والمقترحات التي ت�ؤدي �إلى ذلك.
ال �شك �أ َّن جهودًا تبذل هنا وهناك في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها؛ �إذ توجد جملة
من الق�ضايا التي داخلت هذا النوع من التعليم؛ وذلك لأن تعليم العربية لغير الناطقين بها يتطلب
جهدا عظيماً يتمثل في �ضبط الألفاظ ومخارج الحروف التي تختلف تما ًما عنها في لغاتهم الأم،
فمن ذلك مث ً
ال:
- 1وجود م�شكالت نطقية لدى بع�ض المعلمين والمتعلمين ،وبخا�صة في الكلمات الم�شتملة على
الحروف المتجاورة.
- 2تجاهل الدار�سين وعدم االكتراث بهم في العملية التعليمية.
- 3النق�ص في عملية �إع���داد ال��م��واد التعليمية المنا�سبة للدار�سين ،وه��ذا ناتج عن غياب مفهوم
ت�صنيفهم ح�سب م�ستواهم الدرا�سي.
- 4قلة المعاجم اللغوية الحديثة التي تعنى بمراحل هذا التعليم (االبتدائي والمتو�سط والمتقدم).
خا�صا بنمط هذا التعليم.
- 5نق�ص عدد المعلمين المخت�صين؛ لعدم وجود جامعات ت�ضم ق�س ًما ًّ
4
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- 6عدم توافر المعينات والتقنيات الحديثة في هذا النوع من التعليم.
- 7ندرة عقد الندوات التي تتبادل فيها الخبرات بالن�سبة لتعليم العربية لغير الناطقين بها.
- 8نق�ص المكتبات المتخ�ص�صة لجمع البرامج والكتب المت�صلة بتعليم العربية لغير الناطقين بها.
- 9عدم عقد حلقات التعارف بين المتعلمين وغيرهم من العرب من �أج��ل منحهم فر�صة تع ّرف
عاداتهم وتقاليدهم.
 - 10ق�صور الأهداف وعدم مواكبتها مناهج تعليم العربية لغير الناطقين بها.
ووف ًقا لما ورد ،ف�إننا ن�سطر هنا �أهم الحلول والمقترحات الناجعة ،التي من �ش�أنها �أن تف ِّعل هذه
الظاهرة ،وذلك على النحو الآتي:
- 1اعتماد مفهوم ت�صنيف الطلبة بح�سب م�ستواهم الدرا�سي.
- 2ت�أهيل المعلمين وتدريبهم حتى يكونوا ق��ادري��ن على التعامل مع ه��ذه الفئة من الدار�سين؛
لكونهم مركز العملية التربوية.
- 3وجوب اال�ستفادة من التقنيات الحديثة؛ من �أجل ح�صر ال�صعوبات التي يعاني منها متعلمو اللغة
العربية ،للتغلب عليها.
- 4تنظيم العديد من ور�ش العمل ُّ
تبث فها تجارب جميع الم�ؤ�س�سات والمعاهد المخت�صة بذلك على
م�ستوى العالم.
- 5ن�شر اللغة العربية وتي�سير تعلمها في البالد الأجنبية ،وبحا�صة الدول الإ�سالمية
- 6قيام الم�ؤ�س�سات المعنية بهذا الأمر بتدريب المتعلمين؛ لمعالجة الأخطاء ال�صوتية والتركيبية
والإمالئية لديهم.
- 7تنمية مهارات التعليم الذاتي في تح�صيل المعرفة لدى الدار�سين.
- 8تدعيم الثقة في نفو�س الدار�سين ،وتعريفهم بالمهارات اللغوية التي يتوقع اكت�سابهم لها من
خالل هذا التعليم.
�- 9ضرورة لفت المعلمين نظر الدار�سين �إلى طريقة نطق الكلمات ،ومن ثم تكليفهم بمحاكاتها بعد
تحليلها �إلى مقاطع �صوتية.
� -10ضرورة ت�شكيل لجان مخت�صة لو�ضع المقررات التي من �ش�أنها االهتمام ب�ش�ؤون هذا التعليم.
كانت هذه جملة من الحلول والمقترحات لتفعيل هذا النوع من التعليم الذي يعد ا�ستراتيجية
ف َّعالة؛ لكونه مبايناً لتعليم العربية لأبنائها من حيث برامجه وخططه ومناهجه وكتبه التعليمية.
و�أخي ًرا نقول� :إ َّن الغاية من تعليم العربية لغير الناطقين بها لي�ست تزويدهم بكل �شيء ،بل
تعليمهم طريقة التفكير ب�أنف�سهم ولأنف�سهم .وهذا ين ِّمي قدراتهم العقلية ويك�سبهم مهارات معينة
في اللغة العربية وثقافتها.
وفي هذا ال�صدد ال ُب َّد من م�ضاعفة الجهود من �أجل تذليل ال�صعوبات التي تعتر�ض طريق تعلم
اللغة العربية؛ لت�ساير كل ما هو م�ستحدث وجديد في الح�ضارة المعا�صرة.

الدكتورة فاطمة نا�صر المخيني

�سكرتير التحرير
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عوائق
تع ُّلم اللغة
العربية
لغير
الناطقين
بها وطرق
معالجتها

تطور نظرية الجاذبية بين القرنين ( 6ق.م12 -م )
و�إ�سهام العلماء العرب والم�سلمين فيها
د� .سائر ب�صمه جي

حلب � -سورية

الجاذبية  gravitationخا�صية من خ�صائ�ص المادة((( ،والتي تتجلى بقوة تجاذب تحدث
فيما بين �أجزاء المادة ،مهما كانت �صغيرة �أو كبيرة ومهما كانت الم�سافات الفا�صلة فيما بينها؛
فالجاذبية �إذًا قوة وا�سعة ال�شمول.
مقـــاالت

�إن محاولة ت�أويل الإن�سان البدائي لحركة �سقوط الحجر ب�أن وراءها قوة خفية �أو �أرواح
�شريرة مث ً
ناتجا عن نظرته الخاطئة �إلى المادة التي تك ّون منها الحجر ،و�إلى جهله
ال ،كان ً
أي�ضا عن خط�أه في التمييز بين المادة
وناتجا � ً
بعالقات هذا الحجر مع بقية الأج�سام من حولهً ،
ال�ساكنة ،والقوة الالمادية ذات حقل الت�أثير والتي تملك القدرة على التحريك .ويبدو �أن كل
ما فعلته المثاليات الفل�سفية ل�سقراط و�أفالطون و�أر�سطو وحتى �أفلوطين هو الإبقاء على هذا
الت�صور(((.
ربما كان من �أوائل الت�سا�ؤالت الموثقة لدينا
عن الجاذبية ما طرحته مجموعة الـ (ريج-
فيدا) التي تعود للع�صر الفيدي (حوالي �سنة
 2000ق.م) في الهند وه��و « :ل��م��اذا تجوب
ال�شم�س ال�سموات دون �أن ت�سقط»(((؟ لكن لم
يتح للب�شرية الإج��اب��ة على ت�سا�ؤل الفيديين
�إال بعد �آالف ال�سنين .وه��و ت�����س��ا�ؤل يذكرنا
بطريقة تفكير نيوتن -ومن قبله العلماء العرب
والم�سلمين -عندما ت�ساءلوا  :لماذا �سقطت
التفاحة ولم ي�سقط القمر على الأر�ض؟

• المبحث الأول :اليونانيون

لقد ح��اول اليونان فهم ظاهرة الجاذبية
وتف�سيرها؛ لكن ه��ذا التف�سير ج��اء وف��ق ما
تبنته فل�سفتهم من عقائد �أحيانًا �أو وفق منطق
عقالني �أحيانًا �أخرى.
• �أناك�سمندار (القرن 6ق.م)

تف�سيرا
يف�سر �أناك�سمندار تكوين الأ�شياء
ً
�آل ًيا؛ �أي بمجرد اجتماع عنا�صر مادية وافتراقها
بت�أثير الحركة دون علة فاعلة متمايزة ودون
6
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غائية .وهو يكاد يقول بفكرة الجاذبية لوال �أن
ر�أيه يرجع  -على حد تعبير �أر�سطو� -إلى �أن
الأر�ض الم�ستقرة في مركز العالم ت�شبه رج ً
ال
جوعا؛ لأنه ال يجد �سب ًبا يحمله على الأكل
يهلك ً
من طبق دون طبق �آخر من �أطباق تحيط به
على م�سافة واح���دة((( .وقد جاء ت�صوره عن
الأر�ض على �شكل �أ�سطواني �أو مخروطي ن�سبة
قمته لقاعدته  3:1وهي غير مرتكزة �إلى حامل
بل معلقة بالف�ضاء بفعل ما ي�شبه الجاذبية(((.
• �إنبيدوقلي�س (القرن  5ق.م)

ظ��ه��ر م��ف��ه��وم ال���ت���ج���اذب ال����م����ادي عند
�إنبيدوقلي�س ف��ي �سياق نظريته ع��ن المحبة
وال��ك��راه��ي��ة؛ فالكراهية عندما تت�سرب �إل��ى
ال��ك��رة الأ���ص��ل��ي��ة وت��ف��ك وث���اق ال��وح��دة وت��دع
حر ًة ،ف�إن هذه العنا�صر ال تبقى في
العنا�صر ّ
حالة فو�ضى ،و�إنما تطيع ميلها الطبيعي بفعل
المحبة وال�شبيه يجذب ال�شبيه .هذا القانون
ال��ذي يحكم الظاهرات الطبيعية والكائنات
الع�ضوية على حد �سواء؛ حيث �إن �إنبيدوقلي�س
ال يف�صل بين الحياة الروحية وبين الكونيات
الطبيعية فكلها تملك مي ً
ال طبيع ًيا للتجاذب
والتنافر« :وكل هذه الأ�شياء -ال�شم�س والأر�ض
وال�سماء والبحر -تت�صل في ائتالف ب�أجزائها
بعيدا في �صورة الأ�شياء
التي تناثرت عنها ً
الفانية ،وبالمثل ،كل الأ�شياء الأكثر مالءمة
لالمتزاج ف�إنها تت�شابه وتوحد �أفروديت((( فيما
بينها بالمحبة� ،أما تلك الأ�شياء التي تختلف
في الأ�صل واالمتزاج وال�شكل الذي ت�شكلت به
أبدا �إلى االمتزاج
فهي �شديدة التنافر وال تميل � ً
وفي غاية الأ�سف لخ�ضوعها للغلبة التي هي
�أ�صل وجودها»(((.
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• �أنك�ساغورا�س (القرن  5ق.م)

ين�سب �إلى �أنك�ساغورا�س قوله � :إن ال�سماء
كلها مكون ٌة من �أحجار و�أن ثمة حركة دوران
م�ستمرة تم�سكها عن ال�سقوط و�إذا ك ّفت هذه
الحركة ف�إن هذه الحجارة �سرعان ما ت�سقط(((.
كما ين�سب �إليه القول بوجود الخالء وقوته
الجاذبة للأج�سام(((� .أي �أنه يعتقد بوجود قوة
جاذبة في الخالء لكن لي�س على �أ�سا�س �أنها
خا�صية من خوا�ص الأج�سام المادية ،بل من
خوا�ص الخالء.
• ديموقريط�س (القرن  5ق.م)

ميز ديموقريط�س بين الثقيل والخفيف من
خ�لال الحجم ،فقد وج��د �أن���ه �إذا تحلل كل
�شيء �إلى وحدات ،ف�إن هذه الوحدات �سيكون
لها طبيع ًيا وزن بح�سب حجمها ولو اختلفت
بال�شكل .ومن ناحية �أخرى؛ ف�إن الوحدات ذات
الخالء الأكثر تكون �أخف ،وتلك ذات الخالء
الأقل تكون �أثقل .وفي موا�ضع �أخرى ي�ؤكد �أن
الناعم يكون خفي ًفا .ويتكلم عن الج�سم ال�صلب
واللين بالطريقة نف�سها .فما هو مت�ضام يكون
�صل ًبا وما هو غير مربوط ب�إحكام يكون لينًا
والدرجات الواقعة في الو�سط تكون هكذا على
نحو متنا�سب؛ لذلك يكون الحديد �أق�سى من
الر�صا�ص وه��و م��ادة ذات فراغات �أكثر من
الر�صا�ص؛ لكن الر�صا�ص �أثقل و�أكثر ليونة(.((1
• �أر�سطو (القرن  4ق.م)

وف�� ًق��ا للمفهوم الفيزيائي الأر���س��ط��ي ف���إن
الأج�����س��ام الأر���ض��ي��ة �إم���ا �أن ت��ك��ون �ساكنة �أو
متحركة في خطوط م�ستقيمة �أو بطريقة غير
منتظمة ،وق��د كانت النتائج الحركية للبنية

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

الخا�صة بالمنطقة الأر�ضية تجزم ب�أن حركة
�أي ج�سم � -سواء �أكان ثقي ً
ال �أم خفي ًفا -تكون
نحو مركزه الطبيعي ويبقى �سكانًا ب�شرط �أال
يعاق عن هذا ال�سلوك �أو يجبر بحركة ق�سرية؛
لذلك يجب عد ر�ؤى �أر�سطو في الديناميك
جز ًءا من غاياته؛ فالج�سم الثقيل مث ً
ال والذي
يكون في غير مكانه الطبيعي ي�سعى لينتقل من
حالة ثقله بالقوة �إلى ثقله الفعلي وينجز ذلك
بال�سقوط للأ�سفل(.((1

مقـــاالت

تكون غاية المادة الالع�ضوية خارجة عنها،
�أما ال�صورة ف�إنها لم تدخل فيها على الإطالق
وتبقى خارجها .ومن ثم ف�إن ن�شاط الهيولى
الالع�ضوي لي�س �إال الحركة في المكان نحو
غايته الخارجية وه��و ما ن�سميه نحن اليوم
بالجاذبية .ولكن �أر�سطو يرى �أن كل عن�صر
له حركته الخا�صة والطبيعية ،وغايته �إنما
يجري ت�صورها مكان ًيا فح�سب ون�شاطه هو
الحركة نحو (و�ضعه المنا�سب) ،وعندما ي�صل
�إل��ى غايته ي�ستقر .وي�سوق لنا �أر�سطو �أمثلة
على ذلك ب�أن حركة النار الطبيعية تكون نحو
الأعلى ،وهو ما يمكن �أن ن�سميه بمبد�أ التطاير
للأعلى مقابل الجاذبية التي ت�سحب للأ�سفل،
وقد تعر�ض �أر�سطو للنقد ب�سبب ا�ستخدامه
المتكرر للطبيعي والالطبيعي؛ لكن ا�ستخدامه
لكلمة (طبيعي) ال يدل على نق�ص تفكيره و�إنما
ثمة فكرة �أراد �أن يو�صلها لنا ،مع �أننا نعلم
خط�أه في العديد من الحقائق .فمث ً
ال لي�س
ثمة مبد�أ للتطاير للأعلى في الكون كما يقول؛
لكن يوجد مبد�أ للجاذبية وعندما يقول �أنه من
(الطبيعي) للأر�ض �أن تتحرك للأعلى ف�إنه
ال يعني �أن هذه الحقيقة م�ألوفة ،بل �إن مبد�أ
ال�صورة �أو عقل العالم يك�شف نف�سه هنا بعتامة
ٍ
حركة بال هدف وال غاية ن�سب ًيا
فيبحث عن
وعموما لي�ست بال هدف
في خط م�ستقيم.
ً
على نحو مطلق ،ف�لا يوجد �شيء ف��ي الكون
هكذا والفر�ض هنا هو �أن حركة الهيولى نحو
غايتها قد ال يكون �صادق ًا �أو غير �صادق لتف�سير
الجاذبية ولكن هل كان وقتئذ �أحد لديه تف�سير
�أف�ضل؟(� .((1إذً ا فالأ�شياء -بح�سب �أر�سطو-
بطبيعتها ثابتة و�ساكنة ،وه��ي ال تتحرك �إال

وفي عالم تحت القمر تتركب الأج�سام من
العنا�صر الأربعة ،وي�ستدل �أر�سطو على وجود
هذه العنا�صر الب�سيطة بالطريقة نف�سها التي
ا�ستدل بها على وج��ود الأث��ي��ر عند بحثه في
ال�سماء .وقد خ�ص هذا الأثير بالحركة الدائرية
الب�سيطة� ،أما الحركة الأخرى الب�سيطة فهي
ال��ر�أ���س��ي��ة وه��ي ال��ت��ي تتقبل الأ����ض���داد؛ لأنها
ت�ستدعي فكرتي الأعلى والأ�سفل� ،أي تتجه �إلى
�سطح الكرة الأر�ضية ومركزها .والذي يتحرك
من العنا�صر �إل��ى �أعلى هو الخفيف المطلق
�أو النار ،والذي يتحرك �إلى �أ�سفل هو الثقيل
المطلق �أو التراب ،و�إلى جانبهما يوجد خفيف
ن�سبي هو الهواء وثقيل ن�سبي هو الماء(.((1
و�أما علة الحركة في هذه العنا�صر فهو مبد�أ
الطبيعة الموجود فيها مبا�شرة وبالماهية،
وتكون حركتها وفق ًا للطبيعة حين تتجه �إلى
مكانها الطبيعي ك�أن يتجه الخفيف �إلى �أعلى
والثقيل �إلى �أ�سفل ،ولكنها قد تتحرك حركة
م�ضادة للطبيعة بفعل العنف �أو الق�سر وذلك
حين تتجه بفعل محرك خ��ارج��ي ف��ي عك�س
اتجاهها الطبيعي ك���أن يتحرك ال��ت��راب نحو
الأعلى على �سبيل المثال(.((1
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للعودة �إل��ى مكانها الطبيعي؛ فالحجر مكانه
الطبيعي هو الأر�ض ،ولذا ي�سقط �إليها وتتنا�سب
�سرعته مع وزنه� .أما النار والبخار ف�إن مكانهما
الطبيعي في ال�سماء ولذا يرتفع الدخان �إليها.
وقد قدم غاليليو ت�سا�ؤ ًال يبرهن بوا�سطته على
خط�أ فر�ضية �أر�سطو منطق ًيا؛ وذلك عن طريق
�إحدى �شخ�صياته التي ت�س�أل :وماذا لو ل�صقنا
حجرا ثقي ً
ال بحجر خفيف؟ �إن نتيجة هذا كما
ً
يزعم �أر�سطو �ستكون نتيجتين متناق�ضتين؛
فالحجر الخفيف �سيعطل ب�سرعته البطيئة
الحجر الثقيل ،و�سرعة المجموع �ستكون �أقل
من �سرعة الحجر الثقيل .وفي الوقت نف�سه
ف�إن الحجر الناتج عن ل�صق الحجرين �سيكون
�أثقل وعلى هذا فالمفرو�ض �أن تكون �سرعته
�أكبر(.((1
• الرواقيون (القرن  4ق.م)

يعتقد الرواقيون �أ�صحاب زينون القبر�صي
�أن اهلل يحوي العالم بالقوة التي فيه ،وهذه
القوة هي في الوقت نف�سه تع ُّقل وعقل .ويترتب
فراغ ال متنا ٍه،
على ذلك �أن يوجد العالم و�سط ٍ
دون خ�شية الت�شتت ،دون �أن يكون فيه هو نف�سه
بالمقابل �أي فراغ؛ �إذ ال وجود لأي محل طبيعي
غير ذاك الذي تختاره القوة لنف�سها .ثم �أنه
محتوى من قبل نف�س واحدة،
«�إذا كان العالم
ً
فمن ال�ضروري �أن يكون <ثمة> تجاذب بين
الأج���زاء التي يت�ألف منها؛ وبالفعل� ،إن كل
ح��ي��وان ينطوي ف��ي داخ��ل ذات��ه على تجاذب
م��ن ه��ذا القبيل ،بحيث �إن��ن��ا �إذا م��ا عرفنا
تناظم بع�ض �أجزائه �أمكننا �أن نعرف بو�ضوح
تناظم الأجزاء الأخرى ..ف�إن كان هذا واق ًعا،
ا�ستطاعت الحركات نقل ت�أثيرها على الرغم
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من الم�سافات؛ �إذ � َّإن الحياة واحدة ،وهي تنتقل
من العوامل �إلى الجوامد» .هذا التجاذب العام
تمييزا مبتو ًرا
لعالم كل �شيء ي�أتلف فيه يميز
ً
عالم الرواقيين عن عالم �أر�سطو المتراتب
هرم ًيا؛ فعالمهم �أ�شبه بج�سم كروي ،والأر�ض
وك��ل م��ا عليها م��ن �سكان تتلقى ال��ت���أث��ي��رات
ال�سماوية(.((1
�إن المبد�أ الأ�سا�س الذي تنطلق منه الفل�سفة
الرواقية (الوجود) فهو المبد�أ المطلق والأول
للأ�شياء( .((1وق��د بنوا نظريتهم في الوجود
على �أ�سا�س غائي ،وتطورت �أحاديتهم �إلى �أن
�أ�صبحت وح��دة وج��ود .ويخ�ضع موقفهم في
تف�سير الطبيعة لهذه المبادئ التي �أقاموا عليها
مذهبهم ،فهم يرون �أن الأج�سام هي الحقائق
وح��ده��ا؛ ذل��ك لأن الموجود الحقيقي هو ما
يفعل وما ي�ستمر في الزمان ،والأج�سام لها
هاتان ال�صفتان ،فهي �إذً ا موجودات حقيقية.
وعليه ،ف�إن الأج�سام والإن�سان والألوهية مكونة
من مادة ،وحتى ال�صفات التي نقول �إنها غير
ح�سية ،هذه ال�صفات مكونة من الج�سيمات
وم��ن ت��ي��ارات هوائية تنفذ خاللها وتمنحها
التوتر والتما�سك .وي�صدق الأمر على الحركة،
وكذلك الخالء والمكان والزمان �أج�سام(.((1
ومع قولهم بالمادة �إال �أنهم يميزوا بين المادة
والقوى التي تعمل فيها ،فالمادة وحدها تكون
بدون �صفات� ،أما ال�صفات والأ�شياء الم�شتقة
من القوة المعقولة الم�سماة (باللوغو�س) فهي
التي تنفذ خالل المادة(.((1
لقد ظهرت فكرة الفعل عن بعد بو�ضوح
عندما طرح الرواقيون مذهبهم في التداخل

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

المطلق حيث ال يبقى الج�سم الداخل في ج�سم
�آخر كما هو دون انق�سام .فهم يقولون �إنه لي�س
بع�ضا،
ثمة ُبعد؛ لأن الأ�شياء توجد في بع�ضها ً
فال حاجة �إلى �إثارة (الفعل من بعد)؛ لأن الفعل
من بعد لي�س م��وج��و ًدا في ال��واق��ع .وك��ل �شيء
مت�صل بالآخر ،فال بعد �إذً ا بين �شيئين(.((2

وحدتها لما عرفت المادة االن�سجام ولوال المادة
أي�ضا(� .((2إن �أفكار
لما عرفت القوة االن�سجام � ً
�ستراتون اللمبا�سكي عن الجاذبية والفراغ
مه ّمة ولكنها كانت قا�صرة عن التف�سير(.((2
• �إقليد�س (القرن  3ق.م)

يرى محقق كتاب (ميزان الحكمة للخازني)
ف����ؤاد جميعان �أن ال��ب��اب الثاني م��ن الكتاب
مفقود في ن�سخته؛ لكنه يبحث في نظريات
�إقليد�س ،و�أن �إقليد�س بحث في القانون القائل:
�أن الجاذبية تعمل على ج�سم ما بن�سبة مبا�شرة
�إلى وزنه(.((2

• �ستراتون اللمبا�سكي (القرن  4ق.م)

مقـــاالت

ف�سر ���س��ت��رات��ون اللمبا�سكي ال��ظ��اه��رات
تف�سيرا طبيع ًيا بح ًتا بحيث �أرجعها �إلى مبد�أين
ً
مبدا فعا ًال.
هما الحار والبارد ،وجعل الحار ً
وقد �أهمل �ستراتون نظرية �أر�سطو عن الأمكنة
الطبيعية ونظريته عن العلة الغائية وقال بقوة
فاعلة هي (الثقل) .وقد ذكر �أن قوة ال�شيء
الثقيل ت��زداد مع بعد الم�سافة عند �سقوطه،
وبناء عليه ع��دل �ستراتون موا�ضع العنا�صر
الأربعة .كذلك ف�إنه لم يقبل قول �أر�سطو بثبات
ال�صورة(.((2

وبخ�صو�ص الكتاب الذي ين�سب �إليه والذي
يحمل ع��ن��وان (ف��ي الثقل وال��خ��ف��ة) ،فيجزم
الباحث �سعيد �سعيدان ب�أنه لي�س لإقليد�س؛ لأن
فكرة الوزن النوعي لم تكن قد ن�ضجت قبل �أن
يتطرق لها �أرخميد�س(.((2
• �أرخميد�س (القرن  3ق.م)

لقد ت�أثر علم الطبيعة بالروح الفل�سفية التي
�أ�شاعتها المدر�سة الرواقية .فبعد �أن ا�ستقل
منهجا و�ضع ًيا ميكانيك ًيا
عن الفل�سفة ،واتخذ
ً
على ي��د �ستراتون اللمبا�سكي� ،أ�صبح يقبل
المبادئ الميتافيزيقية (الخا�صة بما وراء
الطبيعة) ،ويدخلها في تف�سير �أب�سط ظاهرات
الطبيعة و�أهمها؛ فظاهرة مثل المد والجزر
�أ�صبحت تف�سر على �أن��ه��ا ن��وع م��ن التعاطف
الكوني� ،أ�سا�سه ح�ضور العقل الإلهي في العالم
كله ،ويعمل ه��ذا العقل على رب��ط ظاهرات
العالم فيما بينها(.((2

ين�سب �إل��ى �أرخميد�س (212-287ق.م)
� Archimedesأن��ه �صاحب فكرة �إيجاد مركز
ث��ق��ل ال��ج�����س��م ،وق����د و���ض��ع ذل����ك ف���ي عمله
(.((2()De Centro Craviatus
• بانتيو�س (القرن  2ق.م)

ُي��ح�����س��ب ب��ان��ات��ي��و���س ( 129-204ق.م)
 Panateusعلى المدر�سة الرواقية الجديدة.
وبح�سب ر�أي����ه ف����إن وح���دة ال��ك��ون ت��ت��راخ��ى:
فاالحتراق الكلي ،الذي كان �أ�شبه برمز لكلية
قدرة العقل ،قد نفي؛ فالعالم الرائع الجمال
والعظيم الكمال� ،سيحافظ �إل��ى �أب��د الآبدين
على نظام مماثل للنظام الذي نعانيه .وبنفي

وفكرة التعاطف الكوني قائمة على �أ�سا�س
�أنه لوال وجود قوة تم�سك المادة وتحافظ على
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ويعد
االحتراق الكلي ي�سقط التجاذب الكوني ّ
�أن��ه من الوهم «�أن نفتر�ض �أن ت�أثير النجوم
يمكن �أن ي��م��ت��د ،ع��ن م�سافة ت��ك��اد ت��ك��ون ال
متناهية� ،إلى القمر� ،أو حتى �إلى الأر�ض؟»(.((2
• هيبارخو�س (القرن 2ق.م)

رب��م��ا ت��ع��ود �أول����ى الإ����ش���ارات �إل���ى حركة
الأج�سام تحت ت�أثير ثقلها �إل��ى هيبارخو�س،
وينوه �سيمبليكي في تعليقه على بحث �أر�سطو
(ع��ن ال�سماء) �إل��ى بحث هيبارخو�س (عن
الأج�سام التي تتحرك �إلى �أ�سفل تحت ت�أثير
الثقل) ,ولكن �أ�صل البحث لم ي�صل �إليهم.
يت�صور هيبارخو�س عملية �سقوط الج�سم
المدفوع عمود ًيا �إلى �أعلى على ال�شكل الآتي:
يتحرك الج�سم �إل���ى �أع��ل��ى تحت ت�أثير قوة
معينة ,وتتناق�ص �سرعة الج�سم تدريج ًيا،
وت���أت��ي لحظة ي�صبح الج�سم فيها ف��ي حالة
التوازن (ال�سكون) ,وفيما بعد وتحت ت�أثير ثقل
الج�سم يبد�أ بال�سقوط ،حيث تبد�أ قوة الج�سم
بالتحرك �إلى الأ�سفل ب�شكل مت�سارع حتى ت�صل
�إلى ال�سرعة الأعظمية في اللحظة التي تنعدم
فيها القوة (و�صول الج�سم �إلى الأر�ض)(.((2
• بو�سيدونو�س (القرن  2ق.م)

انطلق بو�سيدونو�س(51-135( ((3ق.م)
 Posedenusمن فكرة التعاطف الكوني ليقدم
لنا -ربما� -أول تف�سير لحركة المد والجزر من
خالل ربطها ب�أطوار القمر( .((3وقد كُتب لفكرة
التعاطف الكوني �أن تظهر م��رة �أخ��رى لدى
بع�ض الفال�سفة الطبيعيين في ع�صر النه�ضة
الذين ي�ؤمنون ب�أن الأج�سام يمكن �أن ت�ؤثر على
بع�ضا عن بعد ،عن طريق قوى �سحرية
بع�ضها ً
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من التعاطف �أو التجاذب �أو التنافر .يقول
مار�سيلو في�شنو  M.Ficinoفي �شرحه لكتاب
(الم�أدبة) لأفالطون« :كل قوة ال�سحر تنطوي
على الحب� .إن عمل ال�سحر هو انجذاب �شيء
�إلى �آخر بف�ضل تعاطفهما الطبيعي� .إن �أجزاء
العالم ت�شبه �أع�ضاء الحيوان ...موحدة فيما
بينها في طبيعة واحدة من عالقاتها الم�شتركة
يولد حب م�شترك ومن هذا الحب يولد تجاذب
م�شترك ،وهذا هو ال�سحر الحقيقي ...وهكذا
�إن حجر المغناطي�س يجذب الحديد ،والعنبر
يجذب الق�ش ،والكبريت يجذب النار ،وال�شم�س
ت�سحب الأوراق والأزه���ار باتجاهها ،والقمر
يجتذب البحار»(.((3
• هيرون الإ�سكندري (القرن 1م)

يتبن هيرون الإ�سكندري (70-10م)
لم َّ
 Heronمفهوم �أر�سطو عن الجاذبية ب�شكل
كامل ،و�إنما ك��ان يعتقد �أن الأج�سام الأثقل
وزنً���ا تقع ب�صورة �أ���س��رع و�أن ل�شكلها بع�ض
الأهمية .ويرى ب�أنه «من ال�ضروري لمن يتعلم
الفنون الميكانيكية �أن يعرف ما هي الجاذبية
وما هو مركز الثقل» وكذلك «يجب على من
يريد التعرف على الفن الميكانيكي �أن يعرف
الأ�سباب التي تكمن خلف كل حركة»(.((3
• فلوطارخو�س (القرن 2م)

و�ضع ف��ل��وط��ارخ��و���س(( ((3بعد 45م -بعد
120م)  Plutarchر�سالة بعنوان (على وجه
القمر) ،وهي محادثة عن مو�ضوعات دينية
وعلمية بين �أ���ص��دق��اء ه��م �أن�����ص��ار لطرائق
فل�سفية مختلفة .المو�ضوع الرئي�س فيها هو

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

القمر ،وقد �ضمنها فر�ضية عن الطبيعة العامة
للجاذبية(.((3

مقـــاالت

ما يمكن �إ�شعاله به؛ لأنه من الم�ستحيل تخيل
نار يبقى عليها بدون وقود؛ لكن �أنتم ال�شعب
تقولون �إن الأر�ض تثبت بدون �سبب �أو قاعدة.
من غير ريب تفعل قال فارنا�سي�س ب�أخذ مكانها
الطبيعي والمالئم لها :الو�سط .فهو المكان
الذي تنزع طبيع ًيا كل الأثقال لتحت�شد قبالة
بع�ضا حوله وتتحرك نحوه وتتقارب من
بع�ضها ً
كل اتجاه ،في حين �أن الف�ضاء الأعلى ،حتى �إذا
تلقى �شيء ما ترابي قذف على نحو ق�سري �إلى
فوق ف�إنه يقذفه ت ًّوا �إلى منطقتنا �أو بالأحرى
يدعه يم�ضي حيث ت�سبب له نزعته الخا�صة �أن
يهبط طبيع ًيا� ...إذا كان كل ج�سم ثقيل يتقارب
نحو النقطة نف�سها وين�ضغط في كل �أجزائه
على م��رك��زه الخا�ص ،ف���إن��ه كمركز لمجموع
الأ�شياء لي�س �أكثر منه كوحدة كاملة ،كذلك
الأر�ض �ست�ستولي لنف�سها على الأج�سام الثقيلة
التي تكون �أج��زاء من نف�سها كما �أن النزعة
�إلى �أ�سفل للأج�سام ال�ساقطة تثبت �أن الأر�ض
لي�ست هي مركز الكون ،و�إنما تلك الأج�سام
بعيدا عن الأر�ض ت�سقط عائدة �إليها
التي تدفع ً
ثانية تمتلك �إلى حد ما �إلفة والت�صاق �إليها؛
لأن��ه كما تجذب ال�شم�س �إل��ى نف�سها الأج��زاء
أي�ضا
التي تتكون منها كذلك الأر����ض تقبل � ً
بو�صفها خا�صتها الحجر الذي يملك نزعة نحو
تماما ،وبناء على ذلك ف�إن كل �شيء
الأ�سفل ً
يلتحم ويتحد في النهاية معها»(.((3

وت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة ه���ذه ال��ر���س��ال��ة ف��ي �أن��ه��ا
تعالج م�س�ألة التجاذب الحا�صل بين القمر
والأر����ض بمنطق علمي يبتعد عن الأ�ساطير
وال��خ��راف��ات ،ويرتكز على المعارف العلمية
التي و�صلت �إل��ى ذل��ك الع�صر� .سنركز فيما
ي�أتي على �أهم الأفكار الواردة فيها والمتعلقة
بمو�ضوع الجاذبية ،وكيفية تف�سيرها من قبل
فلوطارخو�س .يقول فلوطارخو�س�<« :إن>
الذين هم واقعون تحت دائ��رة القمر ،خ�شية
�أن ي�سقط هذا الثقل الكبير عليهم .ومع ذلك
ف�إن القمر ي�صان من ال�سقوط بحركته الفعلية
تماما مثل القذائف المو�ضوعة
و�سرعة دورانه ً
في مقاليع ،والتي تمنع من ال�سقوط بكونها
تدور ب�سرعة حول دائ��رة؛ لأن كل �شيء يوجه
بحركته الطبيعية �إال �إذا انحرف بوا�سطة �شيء
ما �آخر .وهذا هو ال�سبب في �أن القمر ال يوجه
بثقله� .إن ت�أثير الثقل يبطل بالحركة الدورانية؛
لي�س هذا فح�سب بل �سيوجد �سبب �إ�ضافي ربما
نت�ساءل �إذا كان ثابت وغير متحرك على نحو
مطلق مثل الأر�ض .في الواقع حين يملك القمر
�سبب حقيقي لأن يتحرك ف��ي ه��ذا االت��ج��اه،
ف���إن ت�أثير ال��وزن وح��ده يمكن �أن يحرك على
نحو معقول الأر���ض ،بما �أنه لي�س لها �أي دور
في �أي حركة �أخرى ،والأر�ض �أثقل من القمر
لي�س من حيث حجمها الأكبر فح�سب ،و�إنما
بقدر ما �أ�صبح القمر خفي ًفا بت�أثير الحرارة
والنار .وباخت�صار يبدو �أن رواياتك تعد القمر،
محتاجا للأر�ض التي ت�شكل
�إذا كان نا ًرا ،يقف
ً
م��ادة تخدمه ويتقيد بها ويتما�سك ،وك�شيء

• بطليمو�س (القرن 2م)

�أ���ش��ار بطليمو�س �إل���ى وج���ود تفاعل بين
معتقدا �أن��ه ال��ذي يجعل
الأج���رام ال�سماوية
ً
الأج�سام تقع على الأر�ض متجه ًا نحو مركزها،
و�أن��ه هو ال��ذي يربط كواكب ال�سماء بع�ضها
12

�آفاق الثقافة والتراث

ببع�ض( .((3وق��د تناول في كتابه المج�سطي
الف�صل ال�سابع الحديث عن �سقوط الأج�سام
وخل�ص �إل��ى �أن فكرة �سقوط الأر���ض -كونها
ج�سم� -أ�سخف من �أن تناق�ش.
«وفيما يتعلق بالمواد المركبة في الكون ف�إن
تلك التي تكون خفيفة ومركبة من ج�سيمات
ناعمة �سوف تندفع نحو الخارج �إلى المحيط
التي تبدو ك�أنها تتحرك في اتجاه (الفوق)
تماما كما ن�ستخدم كلمة فوق ر�ؤو�سنا -نحوً
المحيط� .أم��ا المواد الثقيلة التي تتكون من
مركبات خ�شنة ف�إنها تتحرك نحو المركز
وتبدو ك�أنها ت�سقط نحو الأ�سفل (التحت)،
كما نقول تحت �أقدامنا ،حيث تتجه نحو مركز
الأر����ض� .إن نزعتها االعتيادية نحو المركز
تكون ،بدون �شك ،نا�شئة عن �ضغوط و�ضغوط
بع�ضا ب�صورة مت�ساوية
م�ضادة ت�ؤثر في بع�ضها ً
وعلى نحو منتظم من كل الجوانب .وعليه؛ لي�س
من ال�صعب �أن نفهم �أن الكتلة ال�صلبة الكاملة
جدا بن�سبة الأج�سام
للأر�ض والتي تكون كبير ًة ً
ال�ساقطة نحوها تمت�ص �سقوطها وال تحرك
جدا (بخا�صةو�أن
ب�صدمة �أثقالها ال�صغيرة ً
هذه الأثقال تمار�س �ضغطها من كل الجهات
بالت�ساوي) .ولو كانت الأر���ض لديها النزعة
ذاتها لل�سقوط مثل الأج�سام الثقيلة الأخرى
ف�إنها �سوف تتجاوزها كلها بو�ضوح في حركتها
نحو الأ�سفل ب�سبب حجمها الزائد ب�شكل كبير
جدا عن �أحجام الحيوانات والأج�سام الثقيلة
ً
الأخ���رى التي �ست�صبح في ال���وراء عائمة في
الهواء وفي النهاية ف�إن الأر�ض �ست�صبح �سري ًعا
تماما� .إن هذا
�إل��ى حد ك��اف خ��ارج ال�سماء ً
�سخيف �أكثر مما ينبغي حتى نفكر ب�ش�أنه»(.((3
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• الإ�سكندر الأفرودي�سي (القرن 3م)

و�ضع الإ�سكندر الأفرودي�سي (ر�سالة في
القوة الآت��ي��ة من حركة الجرم ال�شريف �إلى
الأج��رام الواقعة تحت الكون والف�ساد) ،وقد
قال�« :إن كل كوكب ذو نف�س وطبع وحركة من
جهة نف�سه وطبعه وال يقبل التحريك من غيره
�أ�صالً ،بل �إنما يتحرك بطبعه واختياره� ،إال �أن
حركاته ال تختلف لأنها دوري��ة»( .((3وهو يقرر
بذلك �أال ت�أثير للأجرام على بع�ضها ،و�إنما
تتحرك بمح�ض �إرادتها ،وك�أن لها نفو�س حية
تدير �ش�ؤونها وتقرر جهة حركتها.
• �أفلوطين (القرن 3م)

طرح �أفلوطين فكرة ارتباط الكتل بالقوى،
ربما كان الطرح الأول من نوعه ،يقول « :ثم �إنه
أج�ساما لوجب �أن تكون للقوى
لو كانت القوى �
ً
ال�شديدة كتل كبيرة و�أال يكون للقوى ال�ضعيفة
�إال كتل �صغيرة .على �أننا قد نرى للكتل الكبيرة
قوى �ضعيفة ولأ�صغر الكتل �أكبر القوى في كثير
من الأحيان فال بد عندئذ �أن نن�سب فعلها �إلى
�شيء غير االمتداد �أي �إلى غير الممتد»(.((4
ونالحظ هنا �أن مفهوم القوة ب��د�أ ي�أخذ
معنى فيزيائ ًيا �أكثر دقة ،عندما ربطه بالكتلة،
ً
وه��و �شكل يختلف عما ك��ان يق�صده �أر�سطو
عندما ربط مفهوم القوة بالفعل ،حيث كان
يق�صد به القدرة الكامنة المختزنة التي ال
يظهر �أثرها �إال بعد انتقالها للفعل .ولكن هل
كان مفهومه للكتلة كما فهمه غاليليو ونيوتن؟
من غير الوا�ضح ،وال ن�ستطيع �أن نجزم فع ً
ال
بذلك� .إذ ربما كان مثل غيره كان يق�صد وزن
الج�سم.

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

ويطرح �أفلوطين نظريته ب�شكل �أعم بجعله
كل وج��ود ال يكون فيه اتحاد الأج��زاء كامالً،
ف�إن هذا يفتر�ض وجود وحدة �أكثر كما ًال فوقه؛
ومن ذلك �أن التجاذب المتبادل بين �أج��زاء
الج�سم الحي �أو �أج��زاء العالم يفتر�ض وجود
وحدة �أتم فوقه ،هي وحدة النف�س التي تحوي
هذه الأج���زاء ،كما �أن وح��دة ق�ضايا علم من
العلوم تفتر�ض وحدة العقل الذي يم�سك بها
جمي ًعا  .ولوال هذه الوحدة العليا لتناثر كل ما
في الوجود وتفتت وخ�سر وجوده(.((4

وهكذا ,من هنا يت�ضح �أنه (في الو�سط (الحيز
المكاني) الم�شغول بمادة ما تكون فيها �سرعة
حركة الج�سم �أبط�أ من �سرعته في الخالء.
وف��ي ه��ذه الحالة ف���إن �شكل الأج�����س��ام يجب
�أال يلعب دو ًرا في تحديد ال�سرعة� ،إذا كانت
�أوزانها مت�ساوية؛ وذلك لأن �سرعة الأج�سام
تتعلق بال�سعي الطبيعي الخا�ص لكل منها نحو
مركز الثقالة) .وبهذا ال�شكل برهن فيلوبونو�س
على انعدام العالقة التنا�سبية المبا�شرة بين
وزن الأج�����س��ام و�سرعتها عند �سقوطها في
الهواء ،وعمم هذه القاعدة على �سقوطها في
الخالء .وربما يكون قد �سبق فيلوبونو�س �إلى
هذه الفر�ضية الفلكي اليوناني هيبارخو�س(.((4

• فيلوبونو�س (القرن 6م)

مقـــاالت

خالف فيلوبونو�س �أر�سطو في �إمكانية حركة
الج�سم في الخالء .فهو يعتقد �أن��ه يمكن �أن
يتحرك الج�سم في الخالء ب�سرعات مختلفة،
علما
كما تتحرك الكرات ال�سماوية الثمانيةً ،
�أن جميعها ال تتعر�ض لمقاومة الو�سط .وتتحدد
�سرعة هبوط الج�سم بح�سب ر�أيه بقيمة الج�سم
نف�سه (ال�سعي الطبيعي) بالدرجة الأول���ى،
وبمقاومة الو�سط بالدرجة الثانية .ولهذا ف�إن
هبوط الأج�سام في الخالء �سيكون لكل منها
�سرعة خا�صة به ،وهي �سرعة لي�ست �أنية كما
ي�ؤكد �أر�سطو.

ّ
النظام (القرن 9م)
•

ت�سير مناق�شة فيلوبونو�س للمو�ضوع على
ال�شكل الآت���ي :نفر�ض �أن ح��ج ً��را ي�سقط في
الخالء ،ويقطع م�سافة ما خالل �ساعة زمنية
مثالً .ف�إذا ا�ستبدل الخالء بو�سط مائي ف�إن
الحجر يقطع هذه الم�سافة بزمن �أطول،على
�سبيل المثال �ساعتين ،و�إذا ا�ستبدل الماء
بو�سط �أق��ل كثافة ،على �سبيل المثال الهواء
ف�إن الم�سافة �ستقطع خالل �ساعة ون�صف مث ً
ال

قال �إبراهيم النظّ ام (ت 221ه��ـ835/م):
�إن كل �شيء قد يداخل �ضده وخالفه؛ فال�ضد
هو المانع الفا�سد لغيره ...وزعم �أن الخفيف
قد يداخل الثقيل ،ورب خفيف �أقل كي ً
ال (�أي
كثافةً) من الثقيل و�أكثر قوة منه ،ف�إذا داخله
�شغله -يعني �أن القليل الكيل الكثير القوة ي�شغل
الكثير الكيل القليل القوة( .((4وهو هنا يربط
بين كمية المادة وقوة ثقلها ،وهذه �إ�شارة مهمة؛

• المبحث الثاني :العرب والم�سلمين

ل��م يقف ال��ع��رب والم�سلمين عند ح��دود
الفل�سفة اليونانية الرامية �إلى محاولة تف�سير
وفهم ظاهرة الجاذبية ،بل �أعملوا فيها عقولهم
ومنطقهم ،ال���ذي تميز بالمنهجية العلمية
والتجريبية الأقرب �إلى عقلية غاليليو ونيوتن.
وقد در���س هذه الظاهرة مجموعة كبيرة من
العلماء ،في محاولة منهم لفهمها.
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لأنه ثمة مواد ذات حجم �صغير وثقل كبير ،و�أي
مادة تمزج معها تك�سبها خوا�صها الثقلية.

تتعلق بالجاذبية ،وهي تعد �إ�ضافة مهمة على ما
طرحه ال�سابقون:

• الكندي (القرن 9م)

�	.1إن الأج�سام ذات الوزن النوعي الأثقل من وزن
الهواء النوعي تنجذب من فوق �إلى تحت ،كما
هو حال المدرة (قطعة الطين الياب�س).

لقد �سعى الكندي �إلى �إثبات �صيغ القوانين
التي تحكم �سقوط الأج�سام ،وهو مو�ضوع لم
يلق من علماء العرب كبير اهتمام .ويقول �إن
له كتا ًبا في قوانين ال��ت��ج��اذب(((4؛ لكننا لم
نعثر عليه لنبحث في م�ضامين تلك ال�صيغ.
وتعتقد هونكه �أنه �أهمل ولم يحظ هذا الكتاب
باهتمام المترجمين �إلى الالتينية( .((4ومما
يلفت �إليه االنتباه �أنه ربط بين حركة القمر
وحركة المد والجزر واعتقد بوجود �أثر متبادل
فيما بينهما(.((4
• �أوالد مو�سى بن �شاكر (القرن 9م)

يرى الباحث محمود �شلتوت �أنه يعزى لأحد
�أوالد مو�سى بن �شاكر (�أو �إلى �أبيهم) القول
«بالجاذبية العامة» بين الأجرام ال�سماوية مما
يربطها بع�ضها ببع�ض .و�أن الجاذبية الأر�ضية
عقل الأج�سام تقع على الأر�ض( .((4بمعنى �أنهم
بحثوا في �سقوط الأج�سام ،و�أنهم �أدركوا وجود
قوة تجاذب فيما بينها تختلف عن كتلتها(.((4
• ثابت بن قرة (القرن 10م)

������ش�����رح ث�����اب�����ت ب������ن ق��������رة ال����ح����ران����ي
المدرة
(ت288هـ901/م) الجاذبية قائالً�« :إن َ
تعود �إلى �أ�سفل؛ لأن بينها وبين كلية الأر�ض
م�شابهة في الأعرا�ض من البرودة واليبو�سة
والكثافة ،وال�شيء ينجذب �إلى مثله ،والأ�صغر
ينجذب �إل��ى الأعظم ،و�إل��ى المجاور الأق��رب
قبل انجذابه �إلى مجاوره الأبعد»( .((4ومن هذا
الن�ص نالحظ �إدراك ثابت بن قرة لعدة عوامل
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 .2ينجذب الج�سم ال�صغير �إلى الكبير.
 .3ينجذب الج�سم �إلى الأقرب ويت�أثر به �أكثر من
انجذابه للج�سم البعيد.
لكن ثابت لم ي�ضعنا ب�صورة العالقة بين
هذه العوامل من جهة ،وما هي عالقتها بقوة
الت�أثير المتبادل فيما بينها من جهة �أخرى.
• ابن خرداذبة (القرن 10م)

ت���ح���دث �أب������و ال���ق���ا����س���م اب�����ن خ����رداذب����ة
(ت300ه��������ـ913/م) ب�شكل ع���ام ع��ن وج��ود
الجاذبية الأر�ضية ،وقد �ش َّبه قوة الت�صاقنا
بها يماثل في ت�أثيره قوة الت�صاق المغناطي�س
الجاذب للأج�سام الحديدية .يقول� :إن « بنية
الخلق على الأر���ض �أن الن�سيم جاذب لما في
�أبدانهم من الخفة ،والأر����ض جاذبة لما في
�أبدانهم من الثقل؛ لأن الأر�ض بمنزلة الحجر
الذي يجتذب الحديد»(.((5
ولي�س علينا فهم الن�ص على �أنه �إ�شارة �إلى
حقل الجاذبية الأر�ضية ال��ذي يماثل الحقل
المغناطي�سي المتولد حوله ،والذي ي�شد �إليه
كل من يقع فيه .و�إنما كان يق�صد بها حالة
التجاذب الكائنة بين ج�سمين �أحدهما ي�ؤثر
في الثاني.
• �أبو علي الجبائي (القرن 10م)

����ج���� َّب����ائ����ي (الأب)
ك������ان �أب�������و ع���ل���ي ال ُ

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

ويتكل�س ويتحول �إلى رماد ،فالنار تزيده ُيب�س ًا
ب�إفناء الرطوبة القليلة الموجودة فيه .وقد �أنكر
�أبو ها�شم نظرية �أبيه وقال� :إن الخفة والثقل
«كيفيتان حقيقيتان» في الذهب والخ�شب(.((5

(ت303هـ915/م) يقول -كما قالت المعتزلة-
�أن الثقل هو الثقيل والخفة هي الخفيف و«�إنما
يكون ال�شيء �أثقل بزيادة الأج��زاء»( .((5وقوله
هذا كان ر ًدا على بع�ض من قال ب�أن الثقل غير
الثقيل والخفة غير الخفيف ،مثل �أبو الح�سين
الج َّبائي
ال�صالحي ،الذي اتفق معه �أبو ها�شم ُ
(االب��ن) (ت 321ه���ـ933/م) ،الذي قال ب�أن
�ض يح ُّل في الج�سم في�صبح ثقيالً،
الثقل َع َر ٌ
كما يحل اللون �أو الحرارة بالج�سم( .((5وقول
�أب��و علي ب���أن ال ِث َقلُ هو الثقيلِ ،
والخ ّفة هي
الخفيف� ،أي الثقل مادة ال�شيء ،ومادة ال�شيء
هي ال�شيء نف�سه(.((5

• �أبو بكر الرازي (القرن 10م)

يعود �أبو بكر فيذكر المثال الذي تكلم عنه
جديدا في
ثابت بن قرة دون �أن يقدم لنا ر�أ ًيا
ً
ذلك؛ فيقول� « :إننا �إذا رمينا المدرة �إلى فوق
ف�إنها ترجع �إلى �أ�سفل فت�صلنا� ،إن فيها ق ًوة
تقت�ضي الح�صول في ال�سفل حتى �إذا رميناها
�إلى فوق �أعاد تلك القوة �إلى �أ�سفل»(.((5
• �أبو القا�سم الكعبي (القرن 10م)

مقـــاالت

وبالوقوف على عبارة �أبو علي (�أثقل بزيادة
الأجزاء) نجد �أنه لم يكن يق�صد بها الزيادة
أي�ضا،
الحجمية فح�سب ،و�إنما الزيادة الوزنية � ً
مما يزيد من كثافة الج�سم( .((5ونعلم نحن
ح�آل ًيا من وجود ارتباط بين كتلة الج�سم وثقله
(�أو زونه) .وهي فكرة من الأفكار النظرية التي
عولجت من قبل المتكلمين العرب والم�سلمين،
كثيرا من فهمهم
وت�ستحق الذكر وتكاد تقترب ً
لحقيقة الكتلة قبل نيوتن.

ط���رح ع��ب��د اهلل ب���ن �أح���م���د ال��ك��ع��ب��ي (ت
319ه������ـ931/م) ف��ي �أمثلته وت��ج��ارب��ه مثال
التفاحة قبل نيوتن؛ لكن لي�س لإثبات الجاذبية،
مبكرا ،قانون الجاذبية
بل لت�أكيد مغالطة تنفي ً
في الكون .يقول الكعبي«:لو �أن رج ً
ال قب�ض على
تفاحة في الهواء ب�إ�صبعه ،ثم باعد ب�إ�صبعه
عنها تهوي �إلى الأر���ض .قال :ولي�س ي�شك �أن
�إبعاد �إ�صبعه منها ،هو المولد لها لذهابها نحو
الأر����ض ،وه��ذا المولد هو حركة عن الج�سم
ولي�س حركة �إل��ي��ه»( .((5فهو يحاول �أن يثبت
�أن الحركة التي ن�ش�أت لي�ست بفعل الجاذبية
الأر�ضية للتفاحة و�إنما بفعل الحركة الذاتية
للج�سم.

ويعتقد �أب���و ع��ل��ي ال��ج��ب��ائ��ي �أن ال��رط��وب��ة
واليبو�سة عامالن م�ؤثران على مقدار الثقل
والخفة ،فقد كان يرى�« :أن موجب الثقل هو
الرطوبة وموجب الخفة اليبو�سة» .والدليل على
ذلك بح�سب ر�أي��ه هو �أن الرطوبة كامنة في
الج�سم الثقيل ويخلو منها الج�سم الخفيف،
فالذهب -وهو ج�سم معروف بثقله بالن�سبة
للخ�شب� ،إذا ُ�صهر ذاب وظهرت رطوبته التي
كانت موجودة فيه قبل �أن يعر�ض للنار� ،أما
الخ�شب فب�سبب خ��ل�� ّوه م��ن ال��رط��وب��ة ييب�س

ويك�شف لنا ابن مثويه عن قول في منتهى
الدقة كان �أبو القا�سم قد تو�صل �إليه يو�ضح
العالقة بين الج�سمين الخفيف والثقيل فقال:
«وق��د ف ّ��رق �أب��و القا�سم بين الخفيف والثقيل
ف��ق��ال� :إن الخفيف ت�صح حركته على هذا
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ال��ح��د ،ومنعه ف��ي الثقيل .ول��و قيل �أن الأم��ر
بالعك�س من ذلك لكان قريب ًا ،ف�إنك �إذا رميت
الخفيف لم تجد �سرعة حركته ك�سرعة حركة
الثقيل .والمانع الذي في الجو يمنع الخفيف
ب�أكثر من منعه الثقيل .وال وجه يمكن الإ�شارة
�إليه يمنع من توالي الحركات في الثقيل �إذا
كانت الأح���وال �سليمة وال ع��ار���ض ف��ي الجو،
وال��ذي لأجله يقع الف�صل بين ن��زول الخفيف
والثقيل هو الهواء الذي في الجو ،و�إال فلواله
لكنا �إذا �أر�سلنا حج ًرا وري�شة ينزالن م ًعا� .إال
�أن الهواء مانع للخفيف من النزول ،والثقيل
يخرقه .هذا هو ال�صحيح في علة ذلك عند
�شيوخنا ،رحمهم اهلل ،و�إن ك��ان �أب��و ها�شم
<الجبائي> قد ا�ستبعده»(.((5
وف��ي ه��ذا الن�ص دليل قاطع على معرفة
العلماء ال��ع��رب والم�سلمين بت�ساوي �سقوط
الأج�سام كلها في حقل الجاذبية الأر�ضية،
مناق�ضين بذلك �أر�سطو و�سابقين غاليليو
بتجربته ال�شهيرة على ب��رج بيزا ،و�سابقين
أي�ضا في تجربته في الأنبوب المخلى
نيوتن � ً
من الهواء التي و�ضع فيها قطعة معدنية وري�شة
بخم�سمائة عام على الأقل.
• �أبو ها�شم الجبائي(القرن 10م)

ناق�ش �أب���و ها�شم الجبائي (االب���ن) (ت
321ه����ـ933/م) م�س�ألة �سقوط الج�سم نحو
مركز الأر�ض بفعل الجاذبية لكن اعتبا ًرا من
�سطح الأر�ض نحو مركزها ،ولي�س من الهواء،
فهي حالة جديدة لم تح�صل فقال« :ويلزم
حجرا
لو فعلنا في الأر�ض خرقًا و�أر�سلنا فيه
ً
�أن يقف وال يذهب م��ع �أن م��ا فيه م��ن الثقل
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موجب الهوي»(((5؛ لكنه لم يو�ضح هل الخرق
ي�صل نحو الطرف الآخر من الأر�ض �أم يقف
تماما؟ فالجاذبية يقل ت�أثيرها
عند مركزها ً
على الج�سم عندما ينزل �أو يرتفع عن �سطح
الأر�ض ،وتبلغ قيمتها العظمى عند ال�سطح.

ر�سم يو�ضح الفكرة التي تكلم عنها �أبو ها�شم
الجبائي حيث توقع �أن ينعدم �أثر الجاذبية عليه
كلما اقترب من مركز الأر�ض(.((6
• ابن الحائك الهمداني (القرن 10م)

اهتم ابن الحائك� ،أبو محمد ،الح�سن بن
�أحمد بن يعقوب (ت 334هـ946/م) بمو�ضوع
الجاذبية ،وهو يقرر ب���أن « ...النار �إل��ى فوق
والهواء متموج يمنة وي�سرة على وجه الأر�ض،
والماء يتحرك وي�سير �سفالً ،والأر���ض واقفة
راكدة لذا كانت �أكثر من الثالثة قبو ًال ،وكان
ت�أثير الأجرام العلوية والعنا�صر ال�سماوية فيها
�أكثر ،وكانت على ما فاتها من الأج�سام �أغلب
و�أ�شد جذ ًبا من الهواء والماء من كل جهاتها.
فهي بمنزلة حجر المغناطي�س الذي تجذب قواه
الحديد �إلى كل جانب» .وفي �سياق حديثه عن
الأر�ض وما يرتبط بها من �أركان ومياه وهواء
نجده يقول  ... « :فمن كان تحتها( ((6فهو في

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

الثبات في قامته كمن فوقها ،وم�سقطه وقدمه
�إلى �سطحها الأ�سفل ،كم�سقطه �إلى �سطحها
الأعلى ،وكثبات قدمه عليه ،فهي بمنزلة حجر
المغناطي�س ،الذي تجذب قواه الحديد �إلى كل
جانب ،ف�أما ما كان فوقه ف�إن قوته وقوة الأر�ض
تجتمعان على ج��ذب��ه ...ف��الأر���ض �أغلب عليه
بالجذب لأن القهر من هذه الحجارة ال يرفع
العالة( ((6وال �سفله الحداد»(((6؛ لينبهنا �إلى �أن
الجاذبية قوة كائنة بين الج�سمين؛ لكن الأكبر
حجما وكتلة هو من ي�شد الآخر �إليه.
منهما ً

	.2ومنها ما قيل �أنه دفع الفلك لها من كل الجهات
مثل ذلك ،فوجب لها الوقوف في الو�سط لما
ت�ساوي قوة الدفع من جميع الجهات.
	.3ومنها ما قيل �أن �سبب وقوفها في الو�سط لما
ت�ساوي قوة الدفع من جميع الجهات.
	.4ومنها ما قيل �أن �سبب وقوفها في الو�سط هو
جذب المركز لها بجميع �أجزائها من جميع
الجهات �إلى الو�سط؛ لأنه لما كان مركز الأر�ض
أي�ضا وهو مغناطي�س الأثقال يعني
مركز الفلك � ً
مركز العالم ،و�أجزاء لما كانت ثقيلة فانجذبت
�إلى المركز و�سبق جزء واحد وح�صل في المركز
وقف باقي الأجزاء حولها ،يعني حول النقطة،
يطلب كل جزء منها المركز ف�صارت الأر�ض
بجميع �أجزائها كرة واحدة بذلك ال�سبب»(.((6

• ابن طاهر المقد�سي (القرن 10م)

مقـــاالت

ينقل لنا ابن طاهر المقد�سي تف�سير المد
والجزر لدى اليونانيين دون �أن يبين لنا ر�أيه
الخا�ص فيقول« :واختلفوا في المد والجزر
فزعم �أر�سطاطالي�س �أن علة ذلك من ال�شم�س
�إذا حركت الريح ف���إذا ازدادت ال��ري��اح كان
منها المد و�إذا نق�صت كان عنها الجزر وزعم
طيماو�س �أن المد بان�صباب الأنهار في البحر
والجزر ب�سكونها وزعم بع�ضهم �أن ذلك المد
بامتالء القمر والجزر بنق�صانه»(.((6

فهم يعتقدون بنظرية �أر�سطو وبطليمو�س
�أن الأر���ض مركز الكون و�أنها ثابتة والكل من
حولها ي�سبحون؛ ولذلك فهي تتعر�ض لقوى
جاذبة من قبل ما يحيط بها من كل الجهات،
كما و�أنها ت�ؤثر بمركزية ثقلها على كل ما يحيط
بها.

• �إخوان ال�صفا (القرن 10م)

وهم يرون �أن « الأج�سام وهي في �أمكنتها
الطبيعية الخا�صة ال تو�صف بالخفة �أو الثقل،
ف�إذا ما خرجت من �أمكنتها و�صفت بالثقيلة �إن
كانت حركتها نحو مركز الأر���ض ،وبالخفيفة
�إن كانت حركتها نحو المحيط ،ولعل الثقل
أي�ضا ب�سبب الموانع التي تعوق
والخفة تكونان � ً
الج�سم من �أن ينتظم في مكانه الطبيعي ،فيقع
التنازع ،ويكون على �أ�شده في مركز الأر���ض
و�أ�ضعفه في المحيط».

تناول �إخ��وان ال�صفا م�س�ألة ق��وى الجذب
بين الأجرام ال�سماوية المختلفة ،كما تحدثوا
عن الجاذبية الأر�ضية .وهم يقولون  « :اعلم
�أن �سبب وقوف الأر�ض و�سط الهواء ففيه �أربعة
�أقاويل:
 .1منها ما قيل �أن �سبب وقوفها هو جذب الفلك لها
من جميع الجهات بال�سوية ،فوجب لها الوقوف
في الو�سط لما ت�ساوي قوة الجذب من جميع
الجهات.

�أي �أن الخفة وال��ث��ق��ل تظهر ف��ي الج�سم
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بح�سب الجهة التي يتوجه نحوها ،ف�إذا كانت
نحو المحيط للأعلى فهو خفيف ،و�إذا كانت
نحو الأ�سفل كان ثقيالً.
يعرج �إخ��وان ال�صفا �إل��ى الحديث عن
ثم ّ
مرة �أخرى فيقولون « :و�أما الثقل والخفة
الثقل ً
في بع�ض الأج�سام ,فهو من �أجل �أن الأج�سام
الكليات كل واحد له مو�ضع مخ�صو�ص ,ويكون
واق ًفا فيه ال يخرج �إ ّال بق�سر قا�سر ,و�إذا ُخلّي
رجع �إلى مكانه الخا�ص به ,ف�إن منعه مانع وقع
التنازع بينهما ,ف�إن النزوع نحو مركز العالم
ي�سمى ثقيالً ,و�إن ك��ان نحو المحيط ي�سمى
خفي ًفا ,وق��د بينا في ر�سالة ال�سماء والعالم
كيفية ذلك»(.((6
• ابن �سينا (القرن 11م)

لم يقدم اب��ن �سينا الجديد على ما قاله
�إخوان ال�صفا ومن �سبقهم عن الثقل والخفة
« فلكل ج�سم مكانه الطبيعي �أو ميزة تقت�ضي
طبيعته �أن يتحرك �إليه ،فالنار مث ً
ال تتحرك
�إل���ى �أع��ل��ى ،والجمر ع���ادة وطبيع ًيا يتحرك
�إل��ى �أ�سفل ،والمتحرك �إل��ى الو�سط هو الذي
ي�سمى ثقيالً� ،أما المتحرك عن الو�سط في�سمى
أي�ضا.
خفي ًفا» .وهي �أفكار مكررة عن �أر�سطو � ً
ا�ستخدم اب��ن �سينا لفظ الميل الطبيعي
ليعبر به عن قوة الثقالة الأر�ضية ،ويقول في
كتاب (ال�شفاء)�« :إن الأج�سام الموجودة ذوات
الميل كالثقيلة والخفيفة� :أما الثقيلة فمما يميل
�إلى فوق ،ف�أنها كلما ازدادت مي ً
ال كان قبولها
للتحريك الق�سري �أب��ط���أ ،ف����إن نقل الحجر
جره لي�س كنقل الحجر
العظيم ال�شديد الثقل �أو ّ
جره .((6(»..وهو يفرق
ال�صغير القليل الثقل �أو ّ
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في الن�ص بين الحجر ذو الكتلة الكبيرة والآخر
ذو الكتلة ال�صغيرة ،كما ي�شير �إلى وجود قوة
الجر.
معيقة هي قوة االحتكاك المعاك�سة لجهة ّ
وقد ق�صد بالميل هنا بمعنى قوة الجاذبية
ونحن نعلم �أن الج�سم كلما زاد وزنه كلما زادت
قوة احتكاكه بال�سطح الذي عليه يرتكز �إذ �إن
مبا�شرا
قوة االحتكاك تتنا�سب تنا�س ًبا طرد ًيا
ً
مع وزن الج�سم ومن ثم فكلما زاد وزن الج�سم
كلما ازدادت مقاومته للتحريك بمعنى �أن القوة
الالزمة للتغلب على قوة االحتكاك تزيد بزيادة
وزن الج�سم هذا هو المعنى الذي ورد في كالم
ابن �سينا وقد �ضرب له مث ً
ال تحريك الحجر
�شديد الثقل.
وق��د ورد لفظ (الميل الطبيعي) بمعنى
ال��ق��وة الطبيعية ع��ن��د اب���ن �سينا ب��ق��ول��هّ �:إن
«الج�سم �إذا وج��د على ح��ال غير واجبة من
طباعه ،فح�صوله عليها من الأم��ور الإمكانية
ولعلل جاعلة ،ويقبل التبديل فيها من طباعه
�إال لمانع ،و�إذا كانت هذه الحال في المو�ضع
والو�ضع �أمكن االنتقال عنهما بح�سب اعتبار
الطبع ،فكان فيه ميل»(.((6
يتابع ابن �سينا« :وكلما كان الميل الطبيعي
�أق����وى ،ك��ان �أم��ن��ع لج�سمه ع��ن ق��ب��ول الميل
الق�سري ،وكانت الحركة بالميل الق�سري �أفتر
و�أب��ط���أ»(� .((6أي كلما كان ت�أثير قوة الجاذبية
أثيرا من �أي ق��وة خارجية
�أكبر كانت �أكثر ت� ً
�أخرى.
وي�شرح الفكرة �أكثر بهمنيار بن المرزبان
تلميذ ابن �سينا في كتابه (التح�صيل) فيقول:
يتحرك
«ويجب �أن يكون في الج�سم في حال ما ّ

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

معنى زايد عن الطبيعة؛ وذلك لأن الج�سم في
مكانه الطبيعي ذو طبيعة ،ولكن ال يكون ذا
ي�سمى ميالً ،وهو
حركة ،وهذا المعنى الزايد َّ
الذي ي�شاهد في حال ما يتحرك الج�سم �إلى
مكانه الطبيعي من الدفع القوي لمقاومه»(.((7

تماما ما الحظه الكعبي
الجاذبية عليها ،هو ً
والني�سابوري؛ لكن ال��ف��رق بينهما ه��و و�ضع
ال�صياغة الريا�ضياتية للقانون وب�أخذ الفارق
الزمني (حوالي ثمانية قرون) بعين االعتبار
بين االثنين وما رافقه من تطور في العالقة
بين الريا�ضيات والفيزياء� ،إ�ضافة لخ�صو�صية
مر بها تطوره،
كل مرحلة من تاريخ العلم التي ّ
كفيل ب�أن ي�شفع -بر�أينا -لكل العلماء العرب
والم�سلمين ع��دم و�ضعهم ل�صياغة معظم
الظاهرات الفيزيائية وفق ال�صيغ الريا�ضياتية
التي نعرفها بها نحن اليوم.

مقـــاالت

فهو يق�صد بالميل الجاذبية الأر�ضية التي
تعيد الج�سم لو�ضعه الطبيعي .ويتابع « :كل
حركة فهي ت�صدر عن ميل كما عرفته ،وهذا
تو�صل
الميل في نف�سه معنى من المعاني ،به ّ
�إلى حدود الحركات ،ومحال �أن يكون الوا�صل
�إلى حد ما وا�ص ً
ال بال علة موجودة مو�صولة،
أي�ضا �أن تكون هذه العلة غير التي �أزالت
محال � ً
عن الم�ستقر الأول ،وهذه العلة يكون لها قيا�س
�إلى ما يزيله ي�سمى ميالً ،ومن حيث هو مو�صل
ال ي�سمى ميالً .الميل ماال ُيق�سر ولم ُيقمع �أو
لم َيف�سد ،ف���إن الحركة التي تجب عنه تكون
موجودة»(.((7

وفي م�س�ألة �أخرى طرحها الكعبي في (عيون
الم�سائل) تقول« :يجوز �أن يوجد الج�سم متوالي
الحركات حتى ال تقع فيه �سكون� ،إذا كان الكالم
في �أخف الأ�شياء ،وال يجوز ذلك في الثقيل»(.((7
وفي مو�ضع �آخر من الكتاب نف�سه قال« :ال بد
من �أن ينتهي الج�سم الثقيل المنحدر �إلى حال
تتوالى حركاته ،فال يكون له في الهواء �سكون
�ألبتة»( .((7فيعتر�ض الني�سابوري عليه بقوله:
«اعلم �أن هذين القولين يتناق�ضان .وال�صحيح
عندنا� ،أن توالي الحركات ممكن في الثقيل
ج�سما خفي ًفا ،ف�إنه
والخفيف ،ولكن �إذا رمينا ً
ال تكون حركته في ال�سرعة ،كحركته �إذا كان
ثقيالً .فال بد �أن يكون ما يعر�ض في الجو من
العوار�ض ،يمنع الخفيف من الحركة ،ماال يمنع
الثقيل .فمتوالي الحركات في الجو في الثقيل
�أمكن منه في الخفيف ،فال �أدري ب���أي وجه
قال ذلك .ومتى كان الج�سمان يتحركان ال في
الآخ��ر ،فيعلو �أحد الن�صفين ،وي�سفل الآخر،
ويزول المانع فيهوي ،فعلى هذا الوجه يح�صل
التجاذب»(.((7

• �أبو ر�شيد الني�سابوري (القرن 11م)

و�إذ ابتعد الكعبي عن فعل قانون الجاذبية
في �سقوط الأج�سام ف�إن �أبا ر�شيد الني�سابوري
كثيرا منه،
(ت نحو 440ه���ـ1048/م) اقترب ً
ورد بذلك على الكعبي (ال���ذي �سبقه بمائة
عام) في مثال الري�شة والحجر بقوله« :وعندنا
�أن المولد للهوي ما فيه من الثقل ،يدل على
��وي يقع بح�سب ثقله ،حتى �إذا
ذل��ك �إن ال��ه َ
كانت ري�شة ،ف��ارق في حالها في الهوي حال
التفاحة ،و�إن ك��ان رف��ع اليد ال يختلف .على
�أن تنحيه عنها؛ لي�س لها بالتوليد في جهة
م��ن االخت�صا�ص ،م��ا لي�س ل��ه ب��غ��ي��ره��ا»(.((7
وما الحظه نيوتن من �سقوط التفاحة وت�أثير
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وال �شك لدينا الآن �أن الن�ص الأخ��ي��ر قد
قاله عربي م�سلم في القرن الحادي ع�شر ،قبل
�أن يطرح غاليليو تجربته الم�شهورة على برج
بيزا ب�إلقاء ج�سمين �أحدهما �أثقل من الآخر
ليناق�ض بها قول �أر�سطو ،في القرن ال�ساد�س
ع�شر.
• البيروني (القرن )11

تناول البيروني (ت 440ه��ـ1048/م) قوى
الجاذبية في كتابه (القانون الم�سعودي) فهو
يرى �أن «جذب ال�سماء للأر�ض من كل النواحي
بال�سواء؛ وذلك يبطل الجزء ،ومنها المنف�صل
عنها ،ف����إن م��ا يلحقه م��ن ال��ج��ذب م��ن جهة
الأر���ض �أفتر ،فال محالة �أن الخالء الذي في
باطن الأر�ض يم�سك النا�س من حواليها»(،((7
وبذلك ي�شير �إل��ى وج��ود نوعين من الجاذبية
هما :جاذبية ال�سماء للأر�ض (جاذبية كونية)،
وجاذبية الأر���ض لما فوقها وحولها ،فال�شيء
ينجذب �إلى النطاق الذي يقع في مجاله و�إن
كان هو ونطاقه منجذبين بدورهما �إلى جرم
ال�سماء .والب�شر بحكم وجودهم على �سطح
الأر����ض فهم منجذبون �إليها ،وه��ي بدورها
منجذبة �إلى ال�سماء ،ويبلغ ذلك الجذب �أق�صاه
في باطن الأر���ض من حيث تنطلق الجاذبية
الأر�ضية و«النا�س على الأر�ض منت�صبو القامات
أي�ضا تزول
على ا�ستقامة �أقطار الكرة ،وعليها � ً
الأثقال �إلى �أ�سفل»( ،((7ويعتر�ض على القائلين
بعدم دوران الأر�ض لأنها �إذا دارت طارت من
فوق �سطحها الحجارة والأ�شجار ،ويقول في
هذا ال�صدد « �إن الأر���ض لو هكذا دارت �إذً ا
لطارت الأحجار واقتلعت الأ�شجار»(.((7
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ثم يبين �أن كل الأ�شياء على الأر�ض « على
م��ث��ال خ���روج الأن����وار على �أغ�����ص��ان ال�شجرة
الم�سماة (كذنب) ف�إنها تحتف عليه ،وكل واحد
في مو�ضعه على مثال الآخر ال يتدلى �أحدها
وال ينت�صب غيره ،فالأر�ض تم�سك ما عليها
لأنها في جميع الجهات �سف ٌل وال�سماء في كل
الجهات علو»(.((7
ويبدو �أن هذه الأفكار كان مكتوب لها �أن
تطم�س على �أي��دي الالتين الأوربيين عندما
انتقلت �إليهم .فهذا معلم الكني�سة الكتاتيتو�س
يت�ساءل م�ستنكر ًا « :هل ه��ذا من المعقول؟
�أيعقل �أن يجن النا�س �إلى هذا الحد ،فيدخل
في عقولهم �أن البلدان والأ�شجار تتدلى من
الجانب الآخ��ر من الأر���ض و�أن �أق��دام النا�س
تعلو ر�ؤو�سهم؟»(.((8
لقد و�صل �إلينا مخطوطً ا الثنين من �أعظم
علماء ال�شرق وهما البيروني وابن �سينا يت�صدى
لأع��م��ال �أر�سطو .يت�ألف ه��ذا المخطوط من
�سل�سلتين من الأ�سئلة للبيروني و�أجوبة عليها
البن �سينا حول كتابات �أر�سطو عن (ال�سماء)
و(الطبيعة) .وقد و�ضع هذا المخطوط من قبل
البيروني؛ حيث تعر�ض فيه لعدد من الم�شكالت
�أهمها :الأ�س�س الفل�سفية للريا�ضيات ،و�أ�سئلة
ف��ي الفيزياء (وب�شكل خ��ا���ص الب�صريات)
و�أ�سئلة حول الحركة و�إمكانية وجود الخالء.
وم��ن المالحظ �أن مقولة البيروني موجهة
ب�شكل دق��ي��ق ووا���ض��ح �ضد ال��ن��ظ��رة العقلية
المح�ضة عند �أر�سطو ،التي تم�سك بها ب�شكل
متع�صب في العديد من كتاباته .وهنا يظهر
ابن �سينا بدور المف�سر والمدافع عن �أر�سطو.
وف��ي ه��ذا المخطوط كما هو الحال في بقية
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العلماء
العرب
والم�سلمين
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المقاالت العلمية الأخ��رى ف�إن البيروني يقف
على التجربة �شخ�ص ًيا ليح�صل على النتائج
العلمية(.((8

مقـــاالت

البيروني �أن جميع الأج�سام دون ا�ستثناء ت�سعى
�إل��ى مركز الأر���ض .وي�ستدل على هذا ال��ر�أي
فيما بعد في عمله عن الجيوديزيا (الم�ساحة).
حيث يقول� :إن الثقالة «هي خا�صية ال�سعي من
كافة الجهات نحو المركز .وعلى هذا الأ�سا�س
يف�سر كروية �سطح الماء ،و�سبب ت�شو�ش هذا
ال�سطح .ناتج عن انعدام التما�سك بين ذراته».
وبالعالقة مع قاعدة بطليمو�س يقدم البيروني
�آراء مختلفة ح��ول تف�سير �أن «الأر����ض بغ�ض
النظر عن ثقالتها ف�إنها ت�سبح في الهواء وال
تنحرف» .ويذكر بطليمو�س �أن ثمة حركتان
متعاك�ستان بوقت واحد لج�سمين ثقيلين� ،إحدى
هاتين الحركتين تتوجه نحو مركز الكون� ،أما
الثانية فتنطلق منه .وبح�سب ر�أي البيروني �أن
هذا م�ستحيل في الحالة العامة ،ولكن يمكن �أن
ين�ش�أ هذا الو�ضع عندما تكون �إحدى الحركتان
طبيعية ،والثانية ا�صطناعية(.((8

ومما يميزه �أن النظرة العامة كانت �إلى جانب
ابن �سينا ،وهذا ما كتبه �أحد معا�صريهم حول
هذا المخطوط .ولم يكن عمل البيروني متعم ًقا
في لجة النظرة العقلية .كما لم يكن را�ض ًيا
عن �أجوبة ابن �سينا على �أ�سئلته؛ ور ًدا على
ذلك بعث له اعترا�ضه .ومن الممكن �أال يكون
البيروني هو الذي كتبها ،و�إنما �سعيد �أحمد بن
علي ،الذي كتب عليها (ا�سم البيروني)(.((8
وقد و�ضع البيروني بحث �أر�سطو مو�ضع ال�شك،
وه��و بحث ح��ول �أن الج�سم ال��ذي يتم حركة
دائرية منتظمة ال يمكن �أن يكون له (ثقالة) �أو
(خفة) ,وعلى �أ�سا�س هذه العالقة ف�إن كامل
المنظومة الكونية ت�صبح في مو�ضع ال�شك.
بينما ابن �سينا يتبع �أر�سطو وي�ؤكد على �إن مثل
هذا الج�سم ،وبخا�صة الكرة ال�سماوية ال يمكن
�أن ت�سعى �إل��ى الأ�سفل �أو �إل��ى الأع��ل��ى ،و�إنما
تبقى في (مكانها الطبيعي) .وهنا ال ت�سود
ال الثقالة وال الخفة ،وبخا�صة العنا�صر التي
ت�سعى �إلى الأعلى لي�ست لثقالة العنا�صر ،و�إنما
ال�سعي نحو مركز الكون – وهنا ي�س�أل البيروني
في ال�س�ؤال الثاني في الفيزياء ،من االثنين
على ح��ق؟ هل ال��ذي ي�ؤكد �أن الماء والأر���ض
(الج�سم الثقيل) يتحركان �إلى مركز الكون،
والهواء والنار (الج�سم الخفيف) يتحركان
باتجاه معاك�س؟ �أو ذاك الذي يقول �أن جميع
العنا�صر ت�سعى �إلى المركز والأثقل فيها ي�سبق
الأخف؟(.((8

يقول البيروني�« :إن وج��ود كل عن�صر في
مكانه الطبيعي هو �أمر غير م�ؤكد لأن المكان
الطبيعي للثقل� ،أي الجهة ال��ق��اع��دي��ة ،هو
المركز ،والمكان الطبيعي للخفة� ،أي الجهة
المرتفعة ،هو المحيط .ومع ذلك ف�إن المركز
لي�س �سوى نقطة ،وجزء من الأر�ض ال يمكن �أن
يتنا�سب مع المركز بغ�ض النظر عن الحجم
ال�صغير الذي يمكن تخيله له� ...أما فيما يتعلق
بالإطار الخارجي الذي يمكن ت�صوره منطقة
أي�ضا غير قادر على الإم�ساك ب�أي
�سطح ،فهو � ً
ج�سم يكون ب�إمكان الأج�سام الخفيفة الوزن
ال�صعود �إليه .ثم �إذا ما �سمحنا للماء بالجريان
بحرية و�أزلنا من �أمامه جميع العوائق ف�إنه
�سي�صل �إلى المركز من غير �أدنى �شك .فلي�س

يعتمد ابن �سينا وجهة نظر �أر�سطو ،ويفتر�ض
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هناك �إذً ا � ُّأي � ٍ
أ�سا�س للإدعاء القائل ب�أن المكان
الطبيعي للماء هو على �سطح الأر���ض .وينتج
عن ذلك انتفاء وجود مكان طبيعي لأي ج�سم
كان»(.((8
لقد م�ضى البيروني �إل��ى �أبعد من ذلك؛
عندما ا�ستخدم الم�شاهدة والتجربة والقيا�س
م���رات ع��دي��دة عندما تعامل م��ع المفاهيم
الطبيعية ،فهو يقدر �أهمية تطبيق الريا�ضيات
على علوم الطبيعة؛ لذلك نراه يعتقد ب�إمكانية
قيا�س قوة الجاذبية عن طريق ال��وزن .يقول
ما خال�صته � :إن الح�ساب من طبع الإن�سان،
وي�صبح قيا�س �أي �شيء معروفًا �إذا ما قارناه
ب�شيء �آخر يرقى �إلى ذات النوع ومتفق عليه
كوحدة قيا�س .وهكذا ي�صبح االختالف بين �أي
أي�ضا(.((8
أمرا معروفًا � ً
�شيء وبين هذا القيا�س � ً
وي�ستطيع ال��ن��ا���س م��ث�لاً « :ت��ق��دي��ر جاذبية
الأج�سام الثقيلة عن طريق الوزن»( .((8وي�شهد
معظم م�ؤرخو العلم بدقة طريقته في قيا�س
محيط الأر�ض التي و�صفها في كتابه (تحديد
نهايات الأماكن) والتي �أدخل فيها الجاذبية
التي ت�ؤثر على الجبل بعين االعتبار « :ب�سبب
عملية الجذب للوزن الثقيل الواقع فوقه»(.((8
باجة (القرن 12م)
• ابن َّ

ل��م يكن اب��ن باجة (ت 533ه�����ـ1138/م)
ليقبل بمذهب �أر�سطو ف��ي الحركة ،م��ع �أن��ه
يعد ثاني �أكبر �شارح له بعد ابن �سينا .وقد
و�ضع ر�أي��ه في �شروحاته على كتاب (ال�سماع
الطبيعي) لأر�سطو .ويمكن القول ،با�ستخدام
المفاهيم الفيزيائية الحديثة� ،أن قوة الجاذبية
عند ابن باجة؛ ال تتحدد في جوهرها بالعالقة
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بين كتل الأج�سام المختلفة ،و�إن��م��ا هي قوة
مطلقة لحركة الج�سم الذاتية ،تفعل على غرار
فعل النف�س في البدن؛ لذلك ف�إنه يرف�ض �أن
يكون للو�سط دور جوهري في حركة الج�سم،
فال يعترف له �إال بدور العائق .بعد انف�صاله
عن ال�شيء ال��ذي �أعطاه الحركة �أول الأم��ر،
يجب �أن تكون هي الأخرى من طبيعة داخلية،
�أما �آلية انتقال هذه الحركة فيب�سطها ابن باجة
في �شروحه على المقالتين ال�سابعة والثامنة
من (ال�سماع الطبيعي)(.((8
فبين
يرى ابن باجة �أن «المتحرك من ذاته ٌ
�أنه متقوم من المحرك والمتحرك .وما كان
غير متقوم من هذين الجن�سين فلي�س بمتحرك
من ذات��ه .مثال ذل��ك الحجر ،ف���إن المحرك
فيه لي�س بذاته؛ لكنه فيه من خارج عن ذاته
بالق�سر ،ف�إن الذي للحجر بذاته كونه �أ�سفل.
و�إذا ك��ان كذلك فلي�س بمتحرك ،و�إذا كان
فوق فوجوده �إنما هو له بقا�سر يق�سره ،و�إذا
تنحى القا�سر تحرك �إلى �أ�سفل .فلذلك يحتاج
في الحجر �ضرورة �إذا تحرك �أن يكون �أ�سفل
بالقوة ،وال يكون �أ�سفل بالقوة �إال ب�أحد وجهين:
أر�ضا
�	.1أحدهما طبيعي وهو متى كان الحجر � ً
بالقوة.
	.2والثاني غير طبيعي وهو متى كان بالفعل نا ًرا �أو
ماء �أو هواء فكان فوق بالفعل ،و�أ�سفل بالقوة.
وهذه القوة في النار من حيث نار بالطبع؛
لأن النار بذاتها �أن تكون فوق بالفعل ،ويلزم
ذلك �أن تكون �أ�سفل بالقوة من �أجل الهيولى
الأول���ى الم�شتركة .وق��د تكون �أ�سفل بالقوة،
أي�ضا بالفعل ،ف�أم�سكها ما�سك
وهو �إذا كانت � ً
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مقـــاالت

فوق فهذه القوة للحجر لي�ست طبيعية؛ لكنها
بالطبع من �أجل الهيولى»(� .((9إن نظرية ابن
باجة عن حركات الأج�سام الثقيلة ،ت�شتمل على
االفترا�ضات نف�سها الأ�سا�سية التي لدى نظرية
غاليلو .ت�صور ه��ذه النظرية �أن الجاذبية
تعمل كطاقة حركية �ضمنية ت�ؤثر على الج�سم
الثقيل من داخله وتبين الح�سابات والقيا�سات
الأ�سا�سية ال�صحيحة هذه القوة الحركية هي
عبارة عن فراغ هند�سي يتجه نحو مركز العالم
وال�سرعات الأ�سا�سية �أو الطبيعية للأج�سام
ذات طبيعة مختلفة ومتنوعة من الكثافة التي
يت�ضمنها الج�سم الثقيل لتكون متنا�سبة في
حالة كمال طبيعتها كما تتنا�سب مع كثافاتها.
�إذا قمنا با�ستخدام ال�شروط الحديثة ،فقد
يقال �أن ق��وة الجاذبية ،وه��ذا بالن�سبة البن
باجة� ،إنها لي�ست محددة بالأ�سا�س كعالقة
بين كتل الأج�سام المختلفة ،بل يمكن ت�صورها
كطاقة كامنة مطلقة وباقية كحركة ذاتية
تماما مثل الروح(.((9
للج�سم ً
وا�ضحا في فكر ابن باجة
هذا المفهوم كان
ً
وذلك حين ي�شير �إلى حركة الأجرام ال�سماوية
والتي كان ُيعتقد بها ب�أنها تحدث ب�سبب مواد
معنوية �أو روحية تدعى بالعقول وهي تختلف
عن المجاالت الكروية المتحركة بفعل تلك
المواد ،ومع هذا فهي مفعلة داخل ًيا فهي مثل
«الأفكار» التي هي عبارة عن رغبة «حافزة �أو
حثيثة»(.((9

يتحرك بحركة محركة فلي�ؤخذ علم ذلك من
هناك.
ف���إذً ا الأر���ض تحتاج �إل��ى المتحرك .ف�أما
الأر�ض �إذا تحركت �إلى فوق فهي �أ�سفل بالفعل،
وق��وت��ه��ا على ف��وق ق��وة طبيعية؛ لكن ال على
�أنها حجر .ف�أما قوتها �إل��ى ف��وق وه��ي حجر
فهي لها بالطبع ،على وجه ما قد لخ�ص في
غير هذا المو�ضع ،فتحتاج �إلى محرك قا�سر.
ف�إذً ا ما كان له المتحرك والمحرك طبيعيين،
فهو متحرك بذاته ،كحركة الحيوان المكانية؛
لأن ذل��ك ال يمكن �إال ف��ي الحركة المكانية
فقط .و�أما اال�ستحالة فلي�س يجتمع المحرك
والمتحرك في �شيء بالطبع.
والفح�ص عن ذلك يليق بغير هذا المو�ضع
كحركات ال�صنائع ،مثال ذلك �أن يكون الطبيب
مري�ضا .فها هنا يجتمع المحرك والمتحرك
ً
في �شيء واح��د ،ويتطبب المري�ض من ذاته؛
لكن لي�س ذلك بالذات لكن باالتفاق .فليكن
هذا مبد�أ لما نريد �أن نقوله فنقول:
�إن من البين المقر به �أن الحجر �إذا زال
القا�سر تحرك �إلى �أ�سفل ،فكان هبوطه �شاف ًعا
ل��زوال القا�سر ،وزوال القا�سر له مبد�أ .وقد
تبين في الثامنة �أن مزيل القا�سر محرك بوجه
م��ا ،ف���إن الحجر �إنما تحرك ب��زوال العائق،
فكالهما محرك؛ لكن مبد�أ الحركة كما تبين
هنالك �إنما هو مزيل العائق ،وعند ذلك �صار
الحجر ما ك��ان له �أن يكون ،ف���إن الثقل لي�س
بمحرك بطبيعته؛ �إذ لو كان محركًا بطبيعته؛
لكان له محرك بالطبيعة ،والمتحرك عنه �إنما
هو بالق�سر .ومن هنا يتبين ما قاله �أر�سطو في
الثامنة �أن الجمادات لي�س تفعل بل تنفعل»(.((9

ثم يناق�ش و�ضع الأر���ض هل حركتها نحو
الأعلى �أم الأ�سفل حيث «ب ّين �أبو ن�صر في كتابه
في الموجودات المتغيرة كيف ي�صير ما هو
بالقوة الطبيعية .و�أ�سفل� ،أ�سفل بالفعل ،وكيف

ثم يقوم ابن باجة بمحاولة تقديم تف�سير
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ع��ل��م��ي م��ق��ن��ع ل��م�����س���أل��ة ���س��ق��وط ال��ح��ج��ر وف��ق
الم�صطلحات الأر�سطية؛ فيقول« :ف���أم��ا كيف
حـ َّرك الثقل الحجر فنحن نقول فيه:
قد تبين في موا�ضع كثيرة �أن الهيولى ال
�صورة لها ،وال هي �شيء موجود بالفعل .و�إنما
وجودها �أب ً��دا بالقوة �إحدى المقوالت الع�شر،
أي�ضا �أن
وهذا هو مرتبتها في الوجود .وب َّين � ً
الموجود ينق�سم �إل��ى المقوالت الع�شر ،و�إن
الجوهر الكائن الفا�سد قوامه بهذا المو�ضع
الذي هو الهيولى الأول��ى ،وبمعنى �آخر هو به
موجود ،وه��و ال�صورة .والهيولى يوجد فيها
�ضرورة �أكثر من مقولة واحدة ،ف�إنه لي�س يمكن
�أن يوجد جوهر هيوالني خ��ل�� ًوا م��ن �أع��را���ض
كثيرة ،ومثل �أن يكون ذا كم وذا �أين وذا كيف
�إل��ى غير ذلك من �أجنا�س المقوالت الع�شر؛
لكن تتقدم ف��ي الهيولى ���ض��رورة �أح��د �أن��واع
الجوهر ،ولذلك يوجد في الهيولى ما يوجد
فيها من �أنواع المقوالت الت�سع ،وقوام ما فيه
المقوالت الت�سع �إنما هو بما في مقولة الجوهر،
وما في مقولة الجوهر يوجد في حدود ما في
المقوالت الت�سع .وال يمكن �أن يكون �شيء مما
في المقوالت وقوامه خلو من الجوهر ،وبهذا
يفارق الجوهر الأعرا�ض ،ف�إن الجوهر �إنما هو
معنى يوجد في المادة الأولى ،والمادة الأولى
�إنما هي موجودة كما قلنا ب�أنها بالقوة و�إنما هي
بالقوة �أحد الجواهر من حيث هي ما هي ،فهي
بالقوة �أحد �أنواع العر�ض من حيث هي جوهر
ما ،وكذلك هي بالفعل �أح��د الجواهر بذاتها
وهي �أنواع الأعرا�ض ف�إنها جوهر ما»(.((9
وليعزز هذا التف�سير يقوم بتقديم برهان
ريا�ضياتي يثبت من خالله وجهة نظره:
«وقد يت�شكك على هذا القول فيقال� :إنها ال
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جوهرا �إال وهي جوهر �آخر؛ لكن
تكون بالقوة
ً
ذلك بالعر�ض ال بالذات؛ لأن ما بالقوة لي�س
بمفارق الموجود لأنه لو كان مفارق ًا لكان ما
بالقوة موجو ًدا بالفعل �شيئ ًا واح ً��دا وهذا بين
بنف�سه عند مزاولة ال�صناعة الطبيعية �أي�سر
مزاولة.
فليكن على ما بالقوة هـ ،وليكن بالقوة هو
ح� .أو ًال ،فيلزم من ح ومن ك �آ ،ف���إذً ا هـ هي
بالقوة ح ك م ل على ترتيب .ف�إذا �صار الفعل
ح �صار ك م ل.
واحدا �أم �أكثر ف ح
و�سواء �أكانت الأعرا�ض ً
�آ ،ولي�س توجد في هـ بذاتها بل هي �أحد �أ�سباب
وجودها �آ ك في هـ و ي ،ولي�س كذلك ح ،ف�إن
ح توجد في هـ من غير �أن يتقدم في هـ وجود
�آخر بالذات .و�أما �أن هـ �إذا كان بالقوة ح كان
عند ذلك في هـ نوع �آخر مجان�س ل ح ،فذلك
بالعر�ض ال ب��ال��ذات .فلي�س ذل��ك النوع �سب ًبا
لوجود ح في هـ .ف�أما �أن هـ تحتاج في كونها
ح �إل��ى �سبب �آخ��ر وه��و المحرك ،فذلك �إنما
هو ل�شخ�ص �شخ�ص من �أ�شخا�ص الجواهر
لما كانت �صور الأ�شخا�ص متقابلة في هيولى
واحدة بالعدد ،ولم يمكن اجتماع المتقابلين
م ًعا في وقت واحد ،وهذا خارج عما ق�صدناه.
ولتكن الهيولى الأولى هـ ،وليكن ك �أين ما
ك�أحد �أن��واع الفرق ،و ك لي�س يوجد في هـ1
دون �سبب يتقدم وج��وده في ه��ـ ،2و�إال فتكون
الأعرا�ض مفارقة للجوهر ،فليكن على ذلك
المعنى المتقدم ح ،ف ح �إن ك��ان ب��ه ق��وام
ك ف ك في ح على المجرى الطبيعي ،و�إن
ك��ان لي�س ب��ه ق��وام��ه ف ك ف��ي ح خ���ارج عن
ق�سرا �أو غير
الطبع ،ووجوده فيها
ً
خارجا عنه ً
ذل��ك؛ ولأن��ه �أي��ن فهو ق�سر �ضرورة� ،إذ �أن��واع

تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

ويحتاج وجود �شيء �آخر يوجب ذلك ،كما قلنا،
وهو �إما هـ و�إما ح؛ لكنه لي�س هـ ،فهو ح ،وهو
الذي يوجب له �أن يكون فيه ك ،و به ي�ست�أهل هـ
ك ،فلذلك يلزم �ضرورة �أن يكون ك في هـ في
الآن لكن لما كان ل و ك مت�ضادين منق�سمين؛
لم يكن ذلك في الآن وكان في زمان ،فلذلك
وجد جزء على ات�صال دون �أن يكون في �أحد
الأج��زاء �أبين ،وه��ذا هو الحركة .ف���إذً ا ح هو
المحرك له على هذا الوجه.

الأين متقابلة ،وجن�سها غير مفارق للجوهر،
بل يلزمه التكاف�ؤ �ضرورة؛ وذلك بين لمن زاول
هذه ال�صناعة �أي�سر مزاولة ،فوجوده فيه �إنما
هو لعائق؛ �إذ لي�س ك ومقابلة من المتقابلة
التي هي للمو�ضوع بال�سواء كالجلو�س والقيام
لزيد ،ف�إذً ا يتقدم ك في هـ وجود �أخر وهو �إما
وجود ح ،و�أما ن�سبة العائق �إليه ،وهو �سبب على
�أنه جزئ مما به قوام ك ،فليكن على العائق ق
ف ك يوجد في هـ مع وجود ح �أو ق �ضرورة،
ولي�س يمكن �أن يوجد ك في هـ دون ح �أو ق وال
بالقول مث ً
ال فكيف بالوجود.

مقـــاالت

وقد ي�س�أل �سائل في ك ول� ،إذا كانا ال و�سط
بينهما ،متى �صار ك في ح ،ف�إن كان في الآن
أبدا ك ،فقد �صار ح
الذي زال فيه ح ،و ح كان � ً
هو ك ل م ًعا ،وهما مت�ضادان؛ وذلك ال يمكن.
و�إن كان �آخ��ر ،وكل �آنين فبينهما زم��ان ،فقد
كان ح خلو ًا من ك و ل ،و�صار بينهما و�سط؛
وذلك كله خالف ما فر�ض والقول في هذا هو
جزء من القول في الحركة.

ف���إذا زال ح ،وزوال ح �إنما يكون �ضرورة
بتغير وقد يكون بالطبع وب�أ�سباب �أخر ،ف�ستزول
ك بزوال ح� ،إن زال ح دفعة زال هو دفعة ،و�إن
زال �شيئ ًا ف�شيئ ًا زال هو �شي ًئا ف�شي ًئا فزوال ك
م�ساو لزوال ح؛ لأن ك فر�ضناه عر�ض ًا طبيع ًيا
ذات ًيا»(.((9
«وقد يتفق �أن يزول ك و ح باق ،ف�إذا كان
ك في ح بالعر�ض �إن كان في هـ يتقدم وجود
ق ،فبزوال ق يزول ك ،و�إن كان ق يزول �شي ًئا
ف�شي ًئا �ساو ق زوال��ه زوال ك ف���إن زال دفعة؛
وذلك ممكن ففي ذلك الآن يلزم زوال ك؛ لكن
�إن كان ك له �ضد ،و�إن كان ال و�سط بينهما زال
دفعة ،وليكن على �ضده ل ،ولأن ك فر�ضناه ل
خارجا عن الطبع ،ف���إذً ا ل ح بالطبع �صار
ح
ً
ك في ح� ،إذ ال و�سط بين ك ول ،وال يخلو ح
منهما كالواحد والكثير وال��زوج والفرد .و�إن
كان بينهما �أو�ساط فبين �أن ح هو بالقوة ذلك
ال�شيء الذي �إليه يتحرك؛ لأن كل متحرك فهو
بالقوة ذلك الذي �إليه يتحرك ،ففيه المتحرك،
ولأن م��ا ه��و بالقوة ل ه��و بالفعل ك ،ف ك
منق�سم ،ف�إذً ا يجب �ضرورة �أن يكون في هـ ل

وق��د تبين �أن ال��ح��رك��ة ال �أج����زاء لها في
ال�ساد�سة من ال�سماع الطبيعي ،وتبين �أن الآن
�إن��م��ا ه��و للم�ستقبل ال للما�ضي ،فلنفرغ عن
القول فيه للناظر في التغير؛ �إذ لي�س ذلك
من �سبيلنا في هذا القول .فقد تبين �إذً ا كيف
تحرك الجمادات ،وبالجملة فكل ما يتحرك
�أحد الحركتين المتقابلتين بالذات»(.((9
«و�أما الأجرام الم�ستديرة فلي�س نجد فيها
لحركة من حركاتها مقابالً ،وقد تبين ذلك في
المقالة الأولى من كتابه في ال�سماء والعالم.
وك��ل ما يتحرك حركة واح��دة من الحركات
المتقابلة فهو ج�سم طبيعي و�صورته هي ح
يقال لها طبيعية على الخ�صو�ص .وكل متغير
فله مقابل واحد �أو �أكثر من واحد فقد يقابله
ال�سكون فقط .مثال ذلك التعلم ،ف�إن مقابله
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البقاء على الجهل .وقد يقابله مع ال�سكون تغير
�آخر كال�صعود ف�إنه يقابله اللبث �أ�سفل ،ويقابله
الهبوط وه��و الحركة �إل��ى �أ�سفل .وق��د تقابل
الحركة الحركة على غير هذين الوجهين .وقد
لخ�ص ذلك في الخام�سة من ال�سماع .والحركة
في المكان فلها �أطراف متقابلة ،وهي لكل ج�سم
هيوالني ،وهي �أو ًال للإ�سطق�سات .ولكل واحد
منها واحد من �أ�صناف هذه الحركة بالذات،
كالهبوط للأر�ض ،وال�صعود للنار .وهي ل�سائر
الأج�سام من �أجلها؛ لأن كل ج�سم هيوالني فهو
�إما واحد منها و�إما م�ؤلف من �أكثر من واحد.
مثال ذلك �أج�سام النبات والحيوانات ،ف�إنها
مركبة من الأر�ض والماء ،والزيت وال�شمع فهو
مركب منهما ومن الهواء والدخان ،والبخار
من الماء والأر���ض ،وقد لخ�ص �أ�صناف هذه
�أر�سطو في موا�ضع كثيرة.
و�أم��ا الأج�سام الأخ��ر التي لم تعط مبد�أ
�أكمل من هذا من مبادئ وجود اال�سطق�سات،
ب��ل م��ب��ادئ وج���ود م��ا مجان�س ل��ذل��ك ،فلي�س
لها م��ن حركة المكان ب��ل ب��ال��ذات �إال ه��ذان
ال�صنفان فقط كالذهب وال�شمع ،و�أج�سام
النبات و�أج�سام الحيوان �إذا فارقتها الأنف�س،
كخ�شب العرعر وخ�شب الأبنو�س ،ولذلك توجد
خارجا عن
لها �سائر الحركات بالعر�ض� ،إما
ً
الطبع �أو ق�سر ًا»(.((9
�إن مفهوم (الطاقة الحركية الكامنة �أو
الأفكار المفعلة) والتي تعطي حركة �إلى هذا
المقدار ،ا�ستمده اب��ن باجة من علم الفلك
العربي-الإغريقي وتو�سع بها �إلى القوة المحركة
�أو ديناميكية الأجرام ال�سماوية .وهكذا ي�صور
محطما الحاجز
لنا قوى محركة كونية واحدة
ً
تماما
ما بين ال�سماء والأر���ض والتي تختلف ً
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عن علم فلك �أر�سطو الالهوتي� .إال �أن هذه
الديناميكا الكونية مبنية على العلم النظري
الفلكي لأر�سطو على الدورات ال�سماوية والتي
تحدث ب�سبب «حافزٍ » فكري وعقلي وروح��ي.
فالجاذبية م�صورة كمحرك حجر يتجه باتجاه
مركز العالم وفق �أ�سلوب عقول منف�صلة تم
ت�صويرها كمحركات للكرويات .ف��ي ف�صل
�أر�سطو الكون �إلى عالمين ،عالم �سببي وعالم
طبيعي ،فقد ك�سر اب��ن ب��اج��ة ال��ف��رق ال��ذي
طرحه �أر�سطو ما بين الحركية والطاقة وما
بين الحركة والتي هي فعل من ال��م��ادة ،كما
هو الفكر عمل العقل ون�شاطه .على كُلٍ  ،هو ال
يحول الفكر �إلى حركة �أي �إلى «ن�شاط ذكي �أال
وهو الحياة» .وهو ال يعمم فيزياء �أر�سطو كي
يقلل من �ش�أن علمه الإلهي ،بل على العك�س،
ق��ام بتعميم الإلهيات كي ي�ستخل�ص الفوائد
منها وما ُيطرح من خاللها(.((9
• القا�ضي ال�ساوي (القرن 12م)

ناق�ش زين الدين عمر بن �سهالن ال�ساوي
(ت 540هـ1163/م) الثقل والوزن « وقد يعتقد
�أن الثقل من الكمية ولي�س كذلك ،بل هو قوة
محركة �إلى �أ�سفل .و�إنما يقال وزن هذا م�سا ٍو
لوزن ذلك �إذا كانا يتقاومان في جذب كل واحد
منهما عمود الميزان �إل��ى جهته ،ف�لا يقوى
�أحدهما على �إ�شالة( ((9الآخر ر� ًأ�سا في نف�سه.
قوي قبل �إنه �أعظم منه ،و�إن كان مع قوته
ف�إن َ
على تحريك ه��ذا ال يقوى بها على تحريك
المقوي هو
�ضعفه بل يقاومه �ضعفه .قيل لهذا
ّ
المقوي عليه وللمقوي عليه �إنه
م�ساو ل�ضعف
ّ
(((10
م�سا ٍو لن�صفه» .
ويقدم لنا ال�ساوي هنا ع��دة �أف��ك��ار تتعلق
بالثقل والوزن:
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 .1فهو ال ي�صنف الثقل على �أن��ه ينطوي
تحت مفهوم (الكم) �أي المقدار.

• ابن ملكا البغدادي (القرن 12م)

يقول ابن ملكا البغدادي ...« :ثم �سماء بعد
�سماء ،كل في حيزه الطبيعي� ،إال هذه التي تلينا
ت�سكن في �أحيازها الطبيعية ،وتتحرك �إليها-
�إذا �أخرجها مخرج عنها -حركة م�ستقيمة
تعيدها في �أقرب م�سافة �إليها على ما يرى»(.((10
حرا
ويق�صد بكالمه �أن الج�سم ي�سقط �سقوطً ا ً
تحت ت�أثير قوة جذب الأر�ض متخذً ا في ذلك
�أق�صر الطرق في �سعيه للو�صول �إلى مو�ضعه
الطبيعي ،وهو الخط الم�ستقيم.

 .2يعرف الثقل ب���أن��ه :ق��وة محركة ت�ؤثر
هذه القوة على الج�سم فتجعله يتجه
�إلى �أ�سفل.
 .3الثقل والوزن مفهومان متكافئان ،وهذه
�إ�ضافة مهمة.
 .4ثم يتناول حالة ج�سمين و�ضعا على
كفتي ميزان ،ويناق�ش هذه الحالة من
عدة �أوجه:

وي��رى �أن الج�سم «ي�صعد بطي ًئا ،ويهبط
بطي ًئا� .أما بطء ال�صعود فل�ضعف الميل القا�سر
ومقاربة الميل الطبيعي �أن يقاومه .و�أما �ضعف
الهبوط فلأنه �أول قوة الميل الطبيعي بتولي
�إبطال ما بقي من قوة الميل القا�سر �أو ًال ف�أو ًال
حتى يبطل فيبطل مقاومته؛ فلذلك يكون �أ�شد
الميل الطبيعي في �آخره و�أ�شد الميل الق�سري
في �أوله»(.((10

• �إذا كانا مت�ساويين في الوزن ف�إن عمود
الميزان لن ينزاح باتجاه �أي منهما.

مقـــاالت

• �إذا كان �أحدهما �ضعف وزن الآخر ،ف�إننا نقول
�إنه قد قاوم الثاني الذي هو �أقل منه بمقدار
ال�ضعف .وال نقول �إنه قد قوي على تحريكه
بمقدار ال�ضعف.
ثم يقدم ال�ساوي لنا تجربة �أخ��رى يربط
فيها بين ج�سم ثقيل و�آخ��ر خفيف يتحركان
على م�سافة« :وق���د ي��ق��ال لثقيل �إن���ه �ضعف
الآخ��ر �إذا كان تحرك في مثل زم��ان تحريك
الآخر �ضعف م�سافة تحريكه .فلوال النظر �إلى
الحركة والم�سافة والزمان والمقاومات بين
مقادير الأج�سام لم يلزم التقدير في الثقل
من حيث هو قوة»( .((10ويقول« :والحركة يقال
لها طويلة وق�صيرة� ،إم��ا ب�سبب الم�سافة� ،أو
ب�سبب الزمان ،والزمان بذاته طويل وق�صير
وقد يجز�أ �إلى �أجزاء هي �ساعات و�أيام وليال
و�شهور و�سنون .ويعد بواحد منها فيلحقه العدد
وعوار�ضه ،فيقال قليل وكثير و�أكثر و�أقل»(.((10

أي�ضا؛ لو تحركت الأج�سام في الخالء؛
«و� ً
لت�ساوت ح��رك��ة الثقيل وال��خ��ف��ي��ف ،والكبير
وال�صغير ،والمخروط المتحرك على ر�أ�سه
ال��ح��اد ،وال��م��خ��روط المتحرك على قاعدته
الوا�سعة ،في ال�سرعة والبطء؛ لأنها �إنما تختلف
في الملأ بهذه الأ�شياء ب�سهولة خرقها لما
تخرقها من المقاوم المخروق كالماء والهواء
وغ���ي���ره»( .((10وه��و ي�ؤكد بذلك ما قد طرحه
الكعبي والني�سابوري من قبل.
• �أبو الفتح الخازني (القرن 12م)

تكلم �أبو الفتح الخازني (ت 550هـ1155/م)
ع��ن الأج�����س��ام ال�����س��اق��ط��ة ال��ت��ي ت��ن��ج��ذب في
�سقوطها نحو مركز الأر���ض( .((10وقد ب َّين في
28
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كتابه (ميزان الحكمة) العالقة بين الجاذبية
و�سرعة الج�سم والم�سافة التي يقطعها والزمن
الذي ي�ستغرقه ،كما تناول مبد�أ التثاقل ،وذكر
ب����أن االن��ج��ذاب ي��ك��ون ب��ات��ج��اه م��رك��ز الأر����ض
دائما(.((10
ً
ويعد الخازني �أن الت�أثير يكون من جهة
مركز ثقل الأر�ض باتجاه الج�سم ،يقول �« :إن
ميل كل ثقل �إلى مركز العالم وم�سقط حجره
من �سطح الأر�ض هو مقامه وهي على ال�سهم
الذي يخرج من مركز العالم ويمر على المقام
المذكور»(.((10
ويقول�« :إن كل ج�سم له ميل �إلى المكان وكل
جرم ثقيل معلوم ال��وزن لبعد مخ�صو�ص عن
مركز العالم تختلف زنته بح�سب اختالف بعده
منه ،فكلما كان �أبعد كان �أثقل� ،إذا قرب كان
�أخف؛ لهذا تكون ن�سبة الثقل �إلى الثقل كن�سبة
البعد �إلى البعد»(.((10
�أي �إن���ه خ��ال��ف م��ن �سبقه ال����ر�أي ،بجعله
تنا�سب الثقل مع زي��ادة البعد ولي�س مع قربه
من مركز الأر���ض .ويكون ذلك وفق العالقة:
ث/1ث = 2ب/1ب2
حيث؛ ث ،1ث :2الثقل الأول والثاني على
الترتيب.
ب ،1ب :2البعد الأول والثاني على الترتيب.
ولعل هذه العالقة من �أولى العالقات التي
ت�شير ب�شكل ريا�ضياتي �إل���ى ارت��ب��اط الثقل
بالم�سافة.
كما نجد للخازني �إ�شارة مهمة للغاية تقرر
�أن الجاذبية هي (قوة) وذلك في تعريفه لها:
يتحرك بها الج�سم الثقيل �إلى
«ال��ق��و ّة التي
ّ
مركز العالم»(.((11
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وي��م�����ض��ي ال��خ��ازن��ي �إل���ى �أع��م��ق م��ن ذل��ك
بمالحظته للجاذبية التي تت�أثر بها �أج��زاء
الج�سم نف�سه فيقول« :وكل ج�سم ثقيل يكون
على مركز العالم ،ف�إن مركز العالم يكون في
و�سطه ويكون ميل �أج��زائ��ه مع جميع جهاته
�إلى مركز العالم تق�سم كل واحد منها الج�سم
بق�سمين معادلي الثقل عند ذلك ال�سطح»(.((11
• ال�شريف الإدري�سي (القرن 12م)

ق��ام ال�شريف الإدري�سي (560-493ه����ـ /
1165-1100م) بالت�صنيف والعمل في مختلف
فروع المعرفة ،وقد تناول ظاهرة الجاذبية في
كتابه (نزهة الم�شتاق في اختراق الآف��اق)،
بطريقة لم يقدم فيها �أي جديد .ففي معر�ض
حديثه عن كروية الأر����ض يقول «�إن الأر���ض
مدورة كتدوير الكرة ،والماء ال�صق بها وراكد
عليها ركو ًدا طبيع ًيا ال يفارقها ،والأر�ض والماء
م�ستقران في جوف الفلك كالمح( ((11في جوف
البي�ضة .وو�ضعهما و�ضع متو�سط ،والن�سيم
محيط بهما من جميع جهاتهما ،وهو جاذب
لهما �إل��ى جهة الفلك� ،أو داف��ع لهما .واهلل
�أعلم بحقيقة ذلك ،والأر�ض م�ستقرة في جوف
الفلك وذلك ل�شدة �سرعة حركة الفلك ،وجميع
المخلوقات على ظهرها ،والن�سيم جاذب لما
في �أبدانهم من الخفة ،والأر�ض جاذبة لما في
�أبدانهم من الثقل ،بمنزلة حجر المغنطي�س
الذي يجذب الحديد �إليه»(.((11
• ابن طفيل (القرن 12م)

نظرا لت�صنيف ابن طفيل لحركة الأج�سام
ً
�إم��ا علوية و�إم��ا �سفلية ،فهو ي�ؤكد في ق�صته
(حي بن يقظان) على �أن ثمة �شيء م�شترك
لجميع الأج�سام ،و�شيء ينفرد به كل ج�سم
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عن الآخر .فال�شيء الم�شترك هو (الج�سمية)
ذات الطبيعة المادية ،وال�شيء الذي يتميز به
ج�سم عن �آخر ،هو الثقل في �أحدهما والخفة
في الآخر .والمعنيان ال�سابقان يميزان ب�شكل
خا�ص الأج�سام فقط(.((11
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تطور
نظرية
الجاذبية
بين القرنين
( 6ق.م-
12م )
و�إ�سهام
العلماء
العرب
والم�سلمين
فيها

الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم-
ُح ُّب َّ
عند محمد �إقبال
د .الحافظ عبد القدير

جامعة البنجاب  -باك�ستان
تمهيد

مقـــاالت

�إ َّن مدح ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -والثناء عليه وبيان �أو�صافه الحميدة كفن م�ستقل
وغر�ض �شعري بد�أ مع �أ�صحابه –ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعين (((-وقد ذكر الحافظ فتح الدين
ابن �سيد النا�س اليعمري منهم من يقارب عددهم المائتين((( �أ�شهرهم عبد اهلل بن رواحة وكعب
ابن مالك وكعب بن زهير ،و�أبرزهم �سيدنا ح�سان بن ثابت الذي تغنى بما لم يتغن به الأدباء
خ�ص�ص �شعره العذب الخ�صب لمدح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وال�شعراء قبله؛ حيث �إنه ّ
وذكر معجزاته ومناقبه ،والدفاع عنه و�أ�صحابه ،والقذف بالحق على الباطل ،فجعله من جنود
الإ�سالم -وهلل جنود ال�سموات والأر�ض  -وهو من �أبرز ُرواد هذا الفن ،ث َّم �إنه بلغ في هذا الميدان
�ش�أنًا لم يبلغه �أحد في زمنه وال بعده ،ف�شعره في هذا الم�ضمار ممتاز بين المدائح النبوية
المنظومة على مر الع�صور والدهور.
ان��ت��ق��ل ه���ذا ال��ف��ن �أو ًال م��ن ال��ع��رب��ي��ة �إل��ى
الفار�سية ،فنرى بالفار�سية �أ�سماء كثير من
ال�شعراء الذين اكت�سبوا �صي ًتا مدو ًيا في هذا
(((
الميدان �أهمهم :ال�شيخ �سعدي ال�شيرازي
(((
والأم��ي��ر خ�����س��رو((( وعبد الرحمن الجامي
وغيرهم ،فهذه القطعة العربية ال�شعرية لل�شيخ
�سعدي ال�شيرازي قد طارت في الآفاق و�سارت
�سير المثل:

ب���������ل���������غ ال���������ع���������ل���������ى ب�����ك�����م�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ال�����ه
ك�����������������ش��������ف ال��������������دج��������������ى ب������ج������م������ال������ه
ح���������������س�������ن�������ت ج��������م��������ي��������ع خ�������������ص������ال������ه
(((

������ص�����ل�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����وا ع������ل������ي������ه و�آل�������������������������ه

و�أم��ا اللغة الأردي��ة فح�ضنها مليء ب�أولئك
ال�شعراء الم�سلمين الذين تركوا �آثا ًرا ال ُتمحى
ف��ي ه��ذا الميدان تحت ع��ن��وان "نعت" ،وهو
34
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الو�صف في اللغة العربية(((� ،أم��ا في الأردي��ة
ف�إنه خا�ص ب�إظهار الحب والوله للنبي� -صلى
اهلل عليه و�سلم� .-إن ال�شاعر في هذا ال�صنف
ال�شعري يمدح النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
وي�صف �أو�صافه الطيبة المباركة ،ثم يظهر
ولهه وحبه ل��ذات الم�صطفى ،وكل ما ينتمي
�إليه(((.
ب��د�أ ال�شعراء الم�سلمون ف��ي �شبه القارة
يفتتحون دواوينهم بالحمد هلل وبنعت النبي
تيمنًا وتبركًا ،وبمرور الزمن راجت �سوق هذا
الفن �إلى �أن ت�أثر بهم ال�شعراء غير الم�سلمين
�����ض��ا ،ونظموا ق�صائد ف��ي م��دح النبي ،مع
�أي ً
�أن ذلك قد �صدر عن ال�شفتين ال القلب؛ لأنه
لم يكن يوافق ديانتهم وعقيدتهم ،كما نرى
بع�ضا منهم نظم ديوانًا كام ً
ال في مدح النبي،
ً
والقاري الذي ال يعرف ديانة ال�شاعر من قبل
قد يذهب به الظن �إلى �أنه م�سلم ح ًقا(((.
وم���ن ���ش��ع��راء الأردي�����ة ال��ذي��ن ب��رع��وا في
هذا الميدان "مح�سن كاكوروي"( ((1و"�أمير
(((1
مينائي"( ((1و"موالنا ظ��ف��ر ع��ل��ي خان"
و"حفيظ تائب"( ((1على �سبيل المثال يقول
ظفر علي خان:
ديكهي نهيں ك�سي نے اگر �شان م�صطفى
ديكهے كه جبرئيل هے دربان م�صطفى
ر�شته مرا خدا كي خدائي سے ٹوٹ جائے

چهوٹےمگرنههاتهـسےدامانم�صطفى

(((1

(م��ن لم يعرف عظمة الم�صطفى -عليه
ال�صالة وال�سالم -فلي�شاهد �أن جبريل هو
حار�س بابه.
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ال حرج في انقطاع �صلتي بمخلوقات اهلل
�سبحانه وتعالى كلها ،ولكن ال �أر�ضى �أن تنفلت
من يدي �أهداب الم�صطفى).
وكما قال "مح�سن كاكوروي":
�سبسےاعلىتيري�سركارہے�سبسےاف�ضل
ميرے ايمان مف�صل كا يہي ہے مجمل
ہے تمنــا كـه رہے نعـت سے تيري خالي
(((1

نهميرا�شعرنهقطعهنهق�صيدهنهغزل

(ح�ضرتك �أف�ضل النا�س و�أ�شرفهم ،هذا هو
�إجمال �إيماني المف�صل.
ُبغيتي �أن ال يخلو من مدحك كل ما �أن�شده،
�سواء �أكان بي ًتا �أم قطعة �أم ق�صيدة �أم غز ًال).
(((1
وقد �أ�صبح مدح "حالي"
جدا في
�شهيرا ً
ً
هذا الم�ضمار� ،إنه يقول:

وه نبيوں ميں رحمت لقـب پانے واال
مراديں غريبــــوں ك��ي ب��ر النے واال
م�صيبت ميں غيروں كے كام آنے واال
وه اپنے پرائے ك��ا غـ ــم كهانے واال
فقيروں ك��ا ملجا ضعيفوں ك��ا م��اوى
يتيموں ك���ا وال�����ي غالموں ك���ا م��ول��ى
خطا كار سے در گذر كــــــرنے واال
بد اندي�ش كے دل ميں گهر كرنے واال
مفا�سد كا زير وزبر كــــــــــرنے واال
قب ــائل كا �شير و�شك ــر كــــرنے واال
اُت������ر ك����ر ح�����را سے سوئے ق�����وم �آي����ا
(((1

اور اك ن�����س��خ��هء كيميا ���س��ات��ه��ـ الي����ا

حُ بُّ الرَّ�سول
عليهال�صالة
وال�سالم-
عند محمد
�إقبال

(�إنه ملقب بلقب نبي الرحمة بين الأنبياء،
ومحقق �آم��ال الفقراء ،وم�ساعد �أغياره عند
ال���رزاي���ا ،وم��وا���س ل�ل�أق��ارب والأج���ان���ب على
ال�سواء ،وهو ملج�أ الفقراء وم���أوى ال�ضعفاء،
وموال لليتامى ومولى للعبيد.

الكلمة في حبه ،فر�سول اهلل من�شوده وغر�ضه
وغ��اي��ت��ه ،وه��ي الحقيقة الثابتة ،وم��ا عداها
�سراب خادع� ،إنه �صاحب عقيدة را�سخة عن
خلود الر�سالة المحمدية ،وعن خلود حامليها،
ت�شرب مفاهيم القر�آن والحديث ثم �صبها في
ّ
قالب �شعري ،فجاء ب�شعر منقطع النظير ،يفوح
منه عبير الإيمان و�أريج الحب والحنان ،وهو
و�إن ك��ان الأخ��ي��ر زم��ا ًن��ا لآت بما لم ت�ستطعه
الأوائل .فنحن ،فيما يلي ،نلقي �أو ًال ال�ضوء على
حبه العميق للر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم،-
أنموذجا؛ لأن جمع هذه
ثم نُورد بع�ض �أبياته �
ً
ثم
الأب��ي��ات المدحية كلها عمل كبير ���ش��اقَّ ،
�إن��ه يحتاج �إل��ى كتاب مب�سوط �ضخم ،وهذا
المقال الموجز ال ي�سع �أن ُيحيط بهذا المو�ضوع
أي�ضا في
من كل نواحيه .ويجدر بي �أن �أذكر � ً
هذا المو�ضع �أن "�إقبال" من �أولئك ال�شعراء
القالئل الذين ال يمكن نقل كل ال�سمات التي
يحملها �شعرهم من جمال االن�سجام و�سيالن
القريحة وجودة ال�سبك وقوة التعبير وترجمته
�إلى لغة �أخرى ،ولكن� ،إن لم يكن وابل فطل.

�إنه متجاوز عن خط�أ كل مخطئ ،ومتمكن
من قلب كل من يترب�ص به ال��دوائ��ر ،ومبيد
للمفا�سد ،وم�صلح بين القبائل ،نزل من غار
ح��راء ،وج��اء �إل��ى قومه بو�صفة كيمياوية �أي
القر�آن).

مقـــاالت

أي�ضا حلقة من هذه
و�شاعرنا "�إقبال" � ً
ال�سل�سلة الذهبية� ،إن��ه لم يكن حاطب ليل
يجمع في �شعره كل الفنون ال�شعرية �أو من
�أول��ئ��ك ال�شعراء ال��ذي��ن ج��ل همهم حفنتان
من �شعير ،ال يعرفون �أنف�سهم وقدراتهم ،وال
يدرون ما الكتاب ،وال الإيمان ،فيقولون ما ال
يفعلون ،ويهيمون في كل واد ،ويجل�سون على
كل غ�صن ،وينتجعون كل كلأ ،فينتجون �أد ًبا
تاف ًهاُ ،يولد �سري ًعا ويموت �سري ًعا ،بل كان
من زمرة �أولئك ال�شعراء الملهمين العظام
الذين �أ�شرقوا بنور ربهم وحملوا �أمانة اهلل،
وتخلقوا ب���أخ�لاق��ه ،وف���دوا ر�سالة الإ���س�لام
ب�أنف�سهم وبما ملكت �أيمانهم وبما منحهم
اهلل من �شاعريتهم وقوتهم الأدب��ي��ة ،ف�شرح
اهلل �صدورهم لتبيين كتابه المبين ،ومدح
نبيه عليه ال�صالة وال�����س�لام ،فخلقوا �أد ًب��ا
خ��ال ً��دا يبقى �إل��ى �أن ي��رث اهلل الأر����ض ومن
عليها.

المبحث الأولُ :حبه للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

عندما ندر�س �أحوال حياة �أحد من العظماء
في العالم ونُطالع �شخ�صيته نجد في �أعماقها
قوة تن ّور باطنه .فهذا الينبوع الكت�ساب القوة
يختلف من قوم �إل��ى قوم ومن فرد �إل��ى فرد،
فعندما نبحث في �أعماق �شخ�صية "�إقبال"
عن هذا الينبوع الذي اغترف منه ،وعن ذلك
المنهل الذي ارتوى منه نرى �أنهما ع�شقه وحبه
(((1
للقر�آن و�صاحبه -عليه ال�صالة وال�سالم،-
وهذا ما يتجلى �أمام كل من يت�صفح �أوراق حياته
و ُيلقي نظرة على �شعره� ،إنه يرى �أن ُحب "�إقبال"

كان  -رحمه اهلل -مول ًعا ب�شخ�صية محمد
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -ومتفان ًيا بكل معنى36
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للقر�آن و�صاحبه -عليه ال�صالة وال�سالم -لعب
دو ًرا �أ�سا�س ًيا في تكوين العنا�صر ال�شخ�صية
له( ((1وترك �آثا ًرا بالغة وغير دار�سة في ذهنه،
بل ا�ستولى عليه ا�ستيال ًء كامالً� ((2(،إنه يرى
بحرا ال �ساحل له� ،أمواجه زاخرة
ر�سول اهلل ً
�شامخة ،وعلى الم�سلم المعا�صر �أن ينغم�س في
(((2
ثم �إنه
هذا البحر لتعود �إليه قوته الم�سلوبة،
َّ
يظن �أن هذا الزمن وما فيه قد جعلنا نذهل
عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ونجهل
مكانته ،ف�أ�صبحنا غثاء ،ولم يبق لنا قيمة في
الزمن؛ لأن حرقة ع�شق الر�سول لما خرجت
من القلب بقي بمثابة ج�سد بال روح(.((2
فكان  -رحمه اهللُ -يحب ر�سول اهلل ح ًّبا
فوق الو�صف ،فطول حياته كانت تطر�أ عليه
حالة من الرقة وتبتل عيناه كلما يجري ذكر
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو ذكر المدينة
المنورة في مجل�سه ،وبخا�صة في �آخر حياته،
فكان َيبكي بمجرد �سماع ا�سمه المبارك ،و ُيبالغ
فيه حتى ي�صعب عليه التنف�س �أحيانًا( ،((2وهذا
ال يعني �أنه كان رج ً
ال �ضعيف القلب بكّاء م ّياال
�إلى البكاء ،يقول "جاويد اقبال" -ابنه� -إنه
دموعا كلما جاء ذكر
ر�آه في �آخر حياته يذرف ً
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مع �أنه لم يره
يبكي على وفاة زوجته �-سردار بيغم( -والدة
جاويد)( ((2بل و ّبخه "�إقبال" عندما ر�آه يبكي
على �أم��ه ق��ائ�لاً :ال ينبغي لك �أن تبكي لأنك
رجل ،والرجال ال ي�سكبون الدموع(.((2
�سجل"�أبو الأعلى المودودي"( ((2ق�صة
وقد ّ
ُتلقي �ضو ًءا على مدى حبه لر�سول اهلل -عليه
ال�صالة وال�سالم� -إنه يقول:
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" ...دعا غني من �أغنياء �إقليم بنجاب
"�إقبال" والآخ��ري��ن م��ن �أ���ص��ح��اب القانون
لي�ست�شيرهم ف��ي �أم���ر ،و�أ�سكنهم ف��ي بيته
الكبير الفاخر ،فعندما ذه��ب "�إقبال" �إلى
غرفته المفرو�شة في الليل لي�ستريح ر�أى حوله
�أثاثًا غال ًيا في كل مو�ضع ،و�أ�سباب الراحة في
وثيرا،
�سريرا
كل مكان ،كما ر�أى
ً
مريحا ً
ناعما ً
ً
فبادره الخيال �أن الر�سول الذي ب�سبب نعليه
نال الم�سلمون هذه المراتب والنعم رقد طول
حياته على ح�صير ،ف�سالت عيناه دم ًعا ،و�صار
من الم�ستحيل له �أن يجل�س على ذلك ال�سرير،
فقام ودخ��ل الحمام وجل�س على كر�سي وبد�أ
يبكي ،فلما هد�أ بع�ض الهدوء دعا خادمه وطلب
منه �أن يفتح فرا�شه العادي الذي كان قد جاء
به من بيته ،كما �أمره �أن يعطيه �سريرا بلد ًيا
عاد ًيا في ذلك الحمام ،فنام عليه طوال قيامه
في ذلك البيت(".((2
وكان  -رحمه اهلل -رغم عي�شه في القرن
الع�شرين يحيا بخياله القوي في زمن ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� ،-إنه كتب مرة �إلى
�أحد �أ�صدقائه:
"�أ�سكن بين ازدحام مدينة الهور ،ولكنني
�أعي�ش حياة االنفراد ،بعد الفراغ من �أ�شغالي
ال�ضرورية �إم��ا �أتلو ال��ق��ر�آن ،و�إم��ا �أتجول في
ال��ق��رون الأول����ى ف��ي ع��ال��م ال��خ��ي��ال ،ولنت�أمل
هنيهة� ،إن الزمن الذي يكون التفكير والت�أني
فيه لذيذا �سائ ًغا �إلى هذا الحد كيف يكون ذلك
الزمن نف�سه(:((2
خو�شا وه وقت كه يثرب مقام تها ا�س كا
خو�شا وه دور كه ديدار عام تها ا�س كا"

(((2
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وحكم
فقتله �شاب م�سلم با�سم "عبد القيوم"ُ ،
عليهما بالإعدام من قبل المحكمة ،ف�أراد بع�ض
الم�سلمين �أن يرفعوا هذا الأمر �إلى نائب الملك
( )Viceroyوي�ستغيثوا به �ضد هذا الحكم� ،إال
�أن "عبد القيوم" منعهم عن ذلك قائ ً
ال ب�أنه
قد ا�شترى اال�ست�شهاد بعمله ذاك ،و�أخ��ي ً��را
ُعدم كالهما ،ت�أثر "�إقبال" بهذين الحدثين
ج ً��دا ،فثارت ث��ورت��ه ،فنظم منظومة "الهور
وكرات�شي"( ((3قال فيها:

(يا حبذا ذلك الع�صر ال��ذي كانت �أر�ض
يثرب فيه مقره عليه ال�صالة وال�سالم ،ويا
حبذا تلك الأيام التي كانت زيارته فيها مي�سرة
للكل).

مقـــاالت

وك���ان  -رح��م��ه اهلل -يحترم ر���س��ول اهلل
احتراما بال ًغا ،وال
�صلى اهلل عليه و�سلم-ً
ي�ستطيع �أن يتحمل وي�صبرعلى حديث فيه �شيء
ي�ؤدي �إلى �سوء �أدب لر�سول اهلل ،والزمن الذي
عا�ش فيه "�إقبال" كانت الهند تحت �سيطرة
الإنجليز ،كما �أن الهنود كانوا ي�شاطرون الوطن
مع الم�سلمين ،فالنا�س كانوا ي�ستخدمون كلمة
"�صاحب" لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ال��ت��ي ُت�ستخدم للنا�س ال��ع��ادي��ي��ن ،ويقولون:
"محمد �صاحب" .فهذا ما كان يكدر �صفوه
وي�شق على خاطره( ،((3وكان يقول �أنا ال �أ�ستطيع
���دا يقول �إن ر���س��ول اهلل � -صلى
�أن �أق��ب��ل �أح ً
و�سخا في يوم
لبا�سا ً
اهلل عليه و�سلم -لب�س ً
من الأي��ام؛ لأن نبيي كان مث ً
ال �أعلى للطهارة
والنظافة ،وهو الذي �أدى بنا �إلى ذاته �سبحانه
وتعالى و�أنب�أنا عنه ،وبطريقه عرفناه ،ولواله
لما عرفنا الحق ،فمرة �س�أله �أحد من �أ�ساتذة
الفل�سفة الإنجليز :ما هي الحجة عندك على
�إثبات وج��وده � -سبحانه وتعالى-؟ فرد عليه
بب�ساطة :لأن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال ذلك(.((3

نظر اهلل په ركهتا هے م�سلمانِ غيور
موتكيـاشےهے؟فقطعالممعنىكا�سفر!
انشهيدوںكيديتاهلكلي�ساسےنهمانگ

قدروقيمتميںهےخوںجنكاحرمسےبڑهـكر!
�آه! اے مر ِد مسلماں تجهے كيا ياد نهيں
(((3

��رف ال ت��دع م ـ ـ ـ ـ ــع اهلل �إل��ه��ا �آخ���ر
ح��ـ ِ

(�إن الم�سلم الغيور ال يتوكل �إال على اهلل
يفرق من الموت؛ لأنه
�سبحانه وتعالى)( ،وال َ
ي��دري كُنهه وي��درك حقيقته� ،إن��ه يعرف) �أنه
لي�س �إال االنتقال من هذا العالم �إلى عالم الروح.
ال تطلب من �أهل الكني�سة (الم�سيحيين)
بخ�سا ،د ّية ه�ؤالء ال�شهداء ،دمهم �أغلى
ثمنًا ً
(((3
و�أثمن من الحرم قدرا وقيمة.
�أواه! �أيها الم�سلم ،هل ن�سيت معنى الآية  :ال
تدع مع اهلل �إل ًها �آخر).
وكان ُيكثر ال�صالة على النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم ،-فمرة ُ�سئل ،ما هو العمل الذي
جعلك "حكيم الأمة" ،فقال كثرة ال�صالة على
النبي ،يقال �إنه �صلى على النبي ماليين مرة
ب��ل �أك��ث��ر ((3(.وك��ان ي��رى �أن ُح��ب ر���س��ول اهلل

كتب هندوكي ا�سمه "راجپال" في مدينة
وجه فيه الإهانات �إلى ر�سول اهلل
"الهور" كتا ًبا ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقتله �شاب م�سلم ا�سمه
"علم الدين" ،وفي �سنة 1933هـ كتب "نتهو
رام"� -أحد من الهنادكة -في مدينة "كرات�شي"
كتا ًبا �أهان فيه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
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�صلى اهلل عليه و�سلم -واتباعه هو مفتاح كلقفل ،وباب كل كنز ،و�سبيل كل غاية ،بل غاية
كل �سبيل في هذه الدنيا ،ولعل هذا الخيال كان
قد تغ�شى ذهنه وملك قلبه عندما نظم البيت
التالي:
م��ق��ام خ��وي�����ش اگر خ���واه���ي دريں دي��ر
(((3

ب��ح��ق دل ب��ن��د وراه م�����ص��ط��ف��ى رو

(�إن ك��ن��ت تبتغي م��ك��ان��ة �سامية ومرتبة
مرموقة لنف�سك في هذه الدنيا فاربط قلبك
بحب اهلل وت���أ� ّ��س ب���أ���س��وة الم�صطفى -عليه
ال�صالة وال�سالم.)-
�سافر "�إقبال" �إل��ى �أوروب���ا �أول م��رة �سنة
1905م للدرا�سة ،وك��ان في عنفوان �شبابه،
و�أوائل عمره ،وكان هذا ال�سفر بالباخرة ،فلم
يزل طوال �سفره هذا على ات�صال بـ "�إن�شاء
اهلل خان"  -مدير مجلة "وطن" -يكتب �إليه
�أح��وال �سفره ،ففي �إح��دى ر�ساالته ع ّبر عن
ما �شعر به عندما ر�أى �شاطئ جزيرة العرب
واقترب منه� ،إنه قال:
"يقترب ال�شاطئ �شي ًئا ف�شي ًئا ،وبعد ب�ضع
�ساعات ت�صل باخرتنا �إل��ى �شاطئ ع��دن ،ال
�أ�ستطيع بيان حال قلبي وحنينه للزيارة� ،إن
ت�صور �شاطئ العرب قد جعله يتوق �إلى زيارة
المدينة المنورة:
اهلل رے خ ــاك پ���اك مدينـ ــه ك��ى �آب���رو
خور�شيد بهي گيا تو ادهر �سر كے بل گيا

(هلل در التراب الطاهر للمدينة المنورة ،لم
(((3
ترحل �إليها ال�شم�س �إال على ر�أ�سها)
يا �أر�ض العرب المقد�سة! هني ًئا لك ،كنت
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ذل��ك الحجر ال��ذي ك��ان ال��ب��ن��ا�ؤون في العالم
قد نبذوه و�أعر�ضوا عنه ،ولكن يا له من �سحر
نفخه فيك ذلك اليتيم ،وب�سببه ُو�ضع �أ�سا�س
ح�ضارة الدنيا المعا�صرة عليك  ...قد ر�أت
رم�ضاءك �أل��وفً��ا م��ن �آث���ار الأق���دام المباركة
وع�صمت �أ�شجار النخل فيك �ألوفًا من الأولياء
من ح��رارة ال�شم�س ،فيا ليت ت��راب ج�سدي
الآث���م يخالط ذرات رملك ويتيه ف��ي رح��اب
بيداءك ،فلعل هذا التيه ي�صير كفارة لأيام
حياتي المظلمة ،يا ليتني انتهب في �صحاريك
و�أ�صل محترقًا في الحرارة غير مبال ببثور
القدمين ومتحر ًرا من كل �أمتعة الدنيا �إلى تلك
الأر�ض الطاهرة التي كانت �أزقتها –في حين
من الأحيان -ت�ضج ب�صوت بالل -ر�ضي اهلل
(((3
عنه".-
في �أيامه الأخيرة قد انتابه الخوف من �أن
يزيد عمره على عمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم؛ لأنه كان يرى ذلك من �سوء الأدب ،يقول
"�أحمد �شجاع الدين" -واحد من معارفه-:
كثيرا ب�سبب مر�ض
"عندما وهن ج�سده ً
ط��وي��ل ،وك���ان ظ��ن��ه �أن ع��م��ره ق��د �أرب����ى على
مزيدا،
يوما :ال �أريد �أن �أحيا
ً
ال�ستين قال لي ً
�إنني �أخ�شى من �أن يزيد عمري على ثالث
و�ستين �سنة ((3(،كانت حياة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ثالثًا و�ستين �سنة ح�سب ما
ُع��رف باليقين ،ثم ب��د�أت الدموع تنهمر من
(((4
عينيه".
هذا الحب والحنين �إل��ى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم عندما نبحث عن ج��ذوره في
�شخ�صيته نراها ممتدة �إلى �صباه ،كان ينتمي
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�إلى �أ�سرة متدينة؛ حيث نرى والديه يربيانه
�صغيرا على مائدة ال��ق��ر�آن والحديث ،فحبه
ً
للقر�آن و�صاحبه ك��ان قد ورث��ه �أ ًب��ا عن جد،
فوالدته كانت تقية ج ً��دا� ،أم��ا وال��ده ف�إنه ولو
لم يكن مثق ًفا �إلى حد كبير �إال �أنه كان رج ً
ال
متدينًا ،يغلبه الت�صوف ،وك��ان "ال�سيد مير
ح�سن"�-أ�ستاذ �إق��ب��ال -قد ل ّقب وال��ده بلقب
"فيل�سوف �أمي"( ،((4كما يرى ال�شاعر الأردي
ال�شهير "�أكبر �إل���ه �آبادي"(� ((4أن ال�سمعة
وال�شهرة التي حظي بها"�إقبال" في حياته هي
(((4
خير دليل على �أنه كان من ُ�ساللة الأبرار،
فهذا الوالد �أثّر في �شخ�صية ابنه �أعمق �أثر،
ف�أفعم قلبه وملأ ذهنه بحب القر�آن و�صاحبه،
ورباه على مائدتهما ،ونجد ب�صمات تربيته في
�سجل في �شعره ق�صة
�شخ�صية "�إقبال" ،فقد ّ
تدل على تربيته وتثقيفه ،ندع "محمد �إقبال"
يحكي ق�صته:

ہم شہيدانــــے كه ديں را حجت اند
م��ث��ل ان���ج���م در فضــاے م��ل��ـ��ـ��ـ��ت ان��د
زاه ـ ــدان وعا�شقان دل فگــــــــار

ع��ال��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان وع���ا����ص���ي���ان ���ش��ـ��ـ��ـ��ـ��رم�����س��ار
درم��ـ��ي��ان انجمـ ــن گــــــردد بلن ـ ــد
ن��ال��ـ��ـ��ـ��ه ہاے ايں گــــداے درد مند
اے ����ص���راط���ت م�����ش��ك��ل از بے م��رك��ب��ي
م��ن چ��ه گويم چوں م���را پ��ر���س��د نبي
حق جوانـــــے مسلمے با تو �سپرد
ك��و نصيبــــــے از دب�����س��ت��ان��م نبرد
از ت���و ايں ي���ك ك��ـ��ـ��ار آس��اں ه���م ن�شد
ي��ع��ن��ي آں ان���ب���ار گــــــل �آدم ن�شد
اندكــــــے اندي�ش وي��اد �آر اے پ�سر
اج���ت���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اع ام�������ت خ����ي����ر ال��ب�����ش��ـ��ـ��ـ��ر
ب����از ايں ري�������ش ���س��ف��ي��د م��ـ��ـ��ـ��ـ��ن نگـــر

"في ي��وم من الأي���ام زم��ن درا�ستي جاء
�شحاذ �إل��ى بيتنا وت�س ّول ،وكنت م�شغو ًال في
ّ
الدرا�سة ،فما اعتنيت ب��ه ،ف�ألح في ال�س�ؤال
حتى جعلني غ��ا���ض�� ًب��ا ،ف�ضربته على ر�أ���س��ه
بعكازتي ،ف�سقط ك�شكوله وانتثر ما فيه من
الطعام وغيره فبد�أ ي�صرخ ،وكان الوالد ينظر
�شديدا ،وانكم�ش
هذا المنظر ،فحزن حزنًا
ً
�شديدا وانفلتت منه �أنة،
وجهه وا�ستاء ا�ستيا ًء
ً
وتلألأت الدموع في عينيه ،وقال:

ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رزه ب��ي��م وام���ي���د م���ن نگـــــر

ب����ر پ�����در اي��ں ج�����ور ن���ازي���ب���ا م��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن
(((4

پ��ي�����ش م�����وال ب���ن���ده را ر�����س����وا م����ك����ن

(غدا في الح�شر) �ستجتمع �أمة خير الر�سل
ً
كلها �أم��ام مولى الكل ،وتكون بها غ��زاة ملته
البي�ضاء والمحافظون على حكمته الخالبة،
وال�شهداء ال��ذي��ن ه��م براهين قاطعة لدينه
الحق ،ويتلألئون في �أجواء الملة �أمثال النجوم،
والزهاد والع�شاق الولهون وممزقوا القلوب،
والعلماء ،والع�صاة النادمون ،فترتفع في ذلك
االجتماع -عقيرة هذا المت�سول الحزين (الذي
ني الذي ي�سير في طريقه
�ضربته اليوم) .يا ُب ّ

گفــــت ف���ردا ام���ت خ ـ ـ ــير الر�سـل
ج��م��ع گ��ردد پ��ي�����ش آں مـــوالے كل
غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ازي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل��ت بيضاے او
ح��اف��ظ��ان حكمت رعنـــــــــاے او
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ظال ًعا من غير مطية! بماذا �أرد على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -عندما ي�س�ألني ب�أن اهللكان قد وهب لك من لدنه �شا ًبا (لتربيه �أح�سن
در�سا من مدر�ستي،
تربية) ،ولكنه لم يتلقن ً
�إن���ك ل��م تتمكن م��ن ه��ذا العمل ال�سهل� ،أي
لم ت�ستطع �أن تجعل تلك الكومة من التراب
�إن�سانًا ...فيا ُبني َت� ّأملْ و َت�ص ّو ْر منظر اجتماع
انظر �إلى لحيتي البي�ضاء،
�أمة خير الب�شر ثم ْ
و�ض ْع في عينيك منظر ارتعا�شي(ذلك اليوم)
ظلما ال
من الخوف والرجاء ،وال ْ
تظلم �أب��اك ً
ي�ستحقه ،وال تف�ضح هذا العبد �أمام مواله).
وعلى الرغم من �أنه ُل ّقب بلقب �شاعر القر�آن
ف�سر المفاهيم القر�آنية في �شعره وب ّين
الذي ّ
كثيرا ،وتناول
معانيه بعد �أن اقتطف من علومه ً
م��ن �سل�ساله ك� ًأ�سا ده��اقً��ا ،ووق��ف �شاعريته
لخدمة الإ�سالم ولإيقاظ الأم��ة الم�سلمة من
ُ�سباتها العميق ،و�إخبارها ب�أنها لم ُتخلق عبثًا،
ولن ُتترك ُ�سدى ،وق�ضى عمره في عر�صات
القر�آن وقيعانه كان مت�أ�س ًفا في �آخر حياته على
دار�سا
تلك الأيام التي ق�ضاها في ُبوتقة الغرب ً
العلوم الدنياوية والح�ضارة الغربية� ،إنه يقول:
"�أت�ألم عندما �ألقي نظرة على الما�ضي
ب�سبب �أني قد ق�ضيت الحياة كلها في درا�سة
الفل�سفة الأوروب��ي��ة وغيرها� ،إن اهلل �سبحانه
وت��ع��ال��ى ك���ان ق��د وه���ب ل��ي ال��ق��وى الذهنية
القوية ،فلو ا�ستخدمت هذا الدماغ في درا�سة
العلوم الدينية ال�ستطعت اليوم �أن �أقوم بخدمة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان والدي
كثيرا
يريد �أن يد ّر�سني العلوم الدينية ،ف ُيقلقني ً
عندما ي�أتي في ذهني �أن الدرب الم�ستقيم كان
وا�ضحا ،ولكن الظروف لم ُتمهلني �أم�شي عليه،
ً
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وفعلت ما
على كل حال ،كل ما �شاء اهلل كان،
ُ
ا�ستطعت في ذلك ،ولكن القلب يريد يا ليته
ح��دث �أكثر مما ح��دث ،وي��ا ري��ت الحياة كلها
�أُنفقت في خدمة ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم.((4("-
في �سنة  1931مكث"�إقبال" في طريقه
�إلى فل�سطين لب�ضعة �أيام في م�صر ،فجاء �إلى
فندقه لزيارته ال�سيد محمد ما�ضي �أبو العزائم
–ال�شيخ ال�صوفي الم�صري ال�شهير -مع ابنيه،
تح ّير "�إقبال" ج ً��دا عندما ر�آه ف��ي فندقه،
فقال ل��ه :لماذا تحملتم م�شقة المجيء �إلى
هنا ،ولماذا لم ت�أمروني �أن �أزوركم ،فقال� :إن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ما معناه:
"ي�سرني ذهابكم لزيارة من يتم�سك بالدين"،
ّ
ف�أتيتك امتثا ًال لأمره لير�ضى عني موالي.
وق�ضى �أبو العزائم بع�ض وقته عند "�إقبال"
ثم ذه��ب ،فبعد ذهابه لم ي�ستطع �إق��ب��ال �أن
يتمالك نف�سه ،وبد�أت عيناه تهمالن دم ًعا وقال
مخاط ًبا "غالم ر�سول مهر"  -الذي كان معه
في ذل��ك ال�سفر :-عج ًبا لهذا الزمن الذي
يرى النا�س فيه هذا العا�صي متم�سكًا بالدين،
في�أتون لزيارته امتثا ًال لقول ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم مبتغين ر�ضاه(.((4
�إنه ذكر في �إحدى ر�سائله التي �أر�سلها �إلى
والده �أن رج ً
ال جاء �إليه و�أعطاه ورقة مكتوب
عليها بع�ض الأدع��ي��ة والأوراد وق��ال ل��ه� :إنك
تحتل مكانة خا�صة مرموقة عند اهلل ،ولكنك
غير عارف بهاَ ،ر ِّد ْد هذه الأوراد تعرف مكانتك
ببركتهاَ ،و َ���ض�� َع "�إقبال" تلك ال��ورق��ة بمكان
ون�سيها ،فبعد برهة من الزمن جاء �إليه رجل
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جال�سا �أمامه ،ف�س�أله
�آخر لزيارته ،وبد�أ يبكي
ً
"�إقبال" عن حاله فقال :ت�شرفت بزيارة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ك�ش ًفا ،فر�أيته واق ًفا
�أمام الم�صلين لي�صلي بهم ،ف�س�أل ر�سول اهلل
–�صلى اهلل عليه و�سلم ـ النا�س حوله :هل و�صل
"محمد �إقبال" �أم لم ي�صل؟ ثم �أر�سل-عليه
�شيخا لي�أتي به ،ف���إذا برجل �أبي�ض
ال�سالمً -
اللون محلوق اللحية جاء من الخلف ووقف في
ال�صف ،فبمجرد مجيئه بد�أ ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �صالته�.إنه يقول :ق�ص�صت
هذه الق�صة على رجل �صالح من �أهل ك�شمير،
كثيرا؛ لأنه
وهو ال�شيخ نجم الدين ،ف�أثنى عليك ً
كان يعرفك بوا�سطة كتاباتك ،و�إن لم يكن ر�آك
قط ،فمنذ ذلك اليوم عزمت على �أن �أ�سافر
�إلى مدينة الهور للقائك ،فاليوم �أتيت لأراك،
وبمجرد �إلقاء النظرة الأولى عليك �أدركت �أنني
ما ر�أيت �إال وجهك ذلك اليوم ،وت�أكدت �أن كل
ما ر�أيته ك�ش ًفا كان ح ًقا ،ولم يكن من �أ�ضغاث
�أحالم ،بعد ذكر هذه الق�صة يكتب "�إقبال":
�أن��ا منذ ذل��ك اليوم مت�أ�سف على �ضياع تلك
الورقة التي �أعطاني الرجل الأول ،لعلي �أح�صل
(((4
على �شيء ببركة تلك الأدعية والأوراد".

�سفرا
�أريد �أن �أ�سافر لزيارة المدينة المنورة ً
م�ستق ً
ال بنف�سه.
وفي �آخر حياته كان قد �صار رهينًا للفرا�ش،
معان ًيا م��ن ال�شيب ووه��ن ال��ق��وى والأم��را���ض
القا�سية والأ�سقام المزمنة و�ضعف الب�صر،
لكن �أمنيته لزيارة ر�سول اهلل ومدينته كانت
على قمتها و�شبابها ،ففي ه��ذه الحالة من
ال�صحة نراه يرا�سل �شركات ال�سفر لتحقيقها،
فيوما من الأي��ام قالت له �أخته كيف ت�سافر
ً
و�أنت ال ترى �شي ًئا؟ فحزن وقال ب�صوت مليء
بالحزن� :أال يحج العميان؟ ثم ب��د�أت دموعه
(((4
ت�سيل على خديه.
بعد هذه النظرة الموجزة على مدى ُحب
"�إقبال" للر�سول –عليه ال�صالة وال�سالم-
نتطرق �إل���ى ال��ج��زء الثاني م��ن ه��ذا المقال
ال��م��ت��وا���ض��ع� ،أال وه����و ال��ب��ح��ث ع���ن م�لام��ح
ُح���ب "�إقبال" ل��ل��ر���س��ول ف��ي ���ش��ع��ره ،وذل��ك
ح�سبما قالت"مخفي" -ال�شاعرة الفار�سية
ال�شهيرة:((4(-
در �سخن پنہاں �شدم مانند بو در برگ گل
(((5

هر كه ديدن ميل دارد در �سخن بيند مرا

�سافر "�إقبال" �إل��ى فل�سطين و�إل��ى �أوروب��ا
�أكثر من م��رة ،وال�سفر ك��ان بالبحر في تلك
الأي��ام ،وال�سفن كانت تمر من البحر الأحمر
وتقلع على ميناء جدة في الطريق ،فمرة ُ�سئل:
لماذا لم تذهب لزيارة قبر ر�سول اهلل خالل
جدا منه و�أنت تتمنى
هذه الأ�سفار وكنت قري ًبا ً
ذلك للغاية؟ فقال :كان هذا الخيال قد تطرق
أي�ضا ولكنني ا�ستحييت م��ن �أن
�إل��ى ذهني � ً
�أذهب �إليها تبع ًيا وعلى هام�ش �سفر �آخر ،بل

(�أن���ا مختفية ف��ي �شعري مثل النكهة في
ُوريقة الزهرة ،يجدني في �شعري كل من يريد
لقائي).
المبحث الثاني :مالمح حبه للر�سول –عليه
ال�سالم -في �شعره

كل من يت�صفح دواوي���ن "�إقبال" يجدها
مليئة بنعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فمدح
النبي هو ذلك المحور الذي تدور حوله حياته
42

�آفاق الثقافة والتراث

وفكره وفنه� ،إال �أن��ه من العجيب �أننا ال نجد
المديح النبوي في �صورته المعروفة في �شعر
�إقبال ،فال نجد منظومة بعنوان المديح النبوي
�أو نعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم في دواوينه
كما هو المعهود عند �شعراء الأردية الآخرين،
مع �أن المديح النبوي يجد �إل��ى كل منظومة
�سبيله تقري ًبا ،وهو مثل الينبوع المتدفق الذي
عندما ينفجر في �شعره ي�ستمر ،ويظن القارئ
�أن��ه لن ينتهي ،فعلى �سبيل المثال منظومته
ال�شهيرة "جواب ال�شكوى" عندما ت�صل �إلى
خال�صا على الرغم من
نهايتها ت�صبح نع ًتا
ً
�أنها ال تحمل عنوان "المديح النبوي" �أو "نعت
النبي"� ،إنه يقول على ل�سان اهلل �سبحانه وتعالى
وهو يخاطب الإن�سان:
قوت ع�ش ــق سےہر پ�ست كـو باال كردے
دهرميںا�سممحم ــدســــےاجاالكـردے

(اجعل كل و�ضيع رفي ًعا بقوة الع�شق ،واجعل
الدهر كله منو ًرا با�سم محمد �صلى اهلل عليه
و�سلم.
تغردت
لوال هذه الزهرة (ا�سم محمد) لما ّ
البالبل وال تف ّتحت البراعم في ب�ستان الدهر.
ول���وال ه���ذا ال�����س��اق��ي ل��م��ا وج���دت �صهباء
(الإي��م��ان) في دنّها ،وال جمعية التوحيد في
العالم وال �أنتم يا �أ�صحاب الأمة الم�سلمة.
�إن خيمة الأفالك قائمة على �أ�صولها ببركة
ه��ذا اال����س���م ((5(،و�إن نب�ض الحياة م�ستمد
حرارته منه.
ا���س��م��ه (ذك������ره) ف���ي ال��ب��ي��داء وال��ج��ب��ال
والميادين والبحر والأمواج الهائجة والطوفان.
ثم �أنه
وهو في ال�صين و�صحراء مراك�ش َّ
كامن ومخبىء في �إيمان الم�سلم.

چمندهرميںكليوںكاتب�سمبهــينههــو

لتنظرعين الأمم �إلى الأبد منظر علو �ش�أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم في قولنا :ورفعنا
لك ذكرك).

بزمتوحيدبهيدنياميںنههو،تمبهـينهه ــو

و ُينهي ه��ذه الق�صيدة بهذا البيت الرائع
الجميل:

هو نه يه پهول ،تو بلبل كا ترنم بهي نه هـو
يهنه�ساقيهوتوپهرمےبهينههوخمبهينههو
خيمه افالك كا ا�ستاده ا�سي نام سے هے
نب�ضه�ستيتپ�ش�آمادها�سينامســــےهــــــے
د�شتميں،دام ـ ــنكہسارميں،ميدانميںہے
بحرميں،موجكي�آغو�شميں،طوفانميںہے
چينكےشہر،مراك�شكےبي ـ ــابانميںہے
اورپو�شيدهم�سلمانكـے ايمانمــيںہے
چ�شماق ـ ــواميهنظـ ــارهابدتكديكهـــــے
رفعت �شان رفعنــا لك ذكــرك ديكهے

(((5
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كيمحمدسےوفاتونےتوهمتيرےهيں
يه جهاںچيز هے كيا لوح وقلم تيرے هيں

(((5

يقول ال�شاعر على ل�سان الح�ضرة الإلهية:
وملكت اللوح
لو بقيت وف ًيا لمحمد كنا لك،
َ
والقلم ،وال تذكر البقية من العالم ف�إنه �شيء
ال يذكر.
فما �أجمل هذه الأبيات! ومن حقها �أن ُتكتب
بماء الذهب على لوح ف�ضي.

حُ بُّ الرَّ�سول
عليهال�صالة
وال�سالم-
عند محمد
�إقبال

وفي ق�صيدة �أخرى يقول:

ومثلها تلك الق�صيدة التي يقول بها:

مقـــاالت

"�إن قلب الم�سلم عامر بحب الم�صطفى
�صلى اهلل عليه و���س��ل��م ،وه���و �أ���ص��ل �شرفنا
وم�صدر فخرنا في هذا العالم� ،إن هذا ال�سيد
الذي دا�ست �أمته تاج ك�سرى ،كان يرقد على
الح�صير� ،إن هذا ال�سيد الذي نام عبيده على
�أ�سرة الملوك كان يبيت ليالي ال يكتحل بنوم،
لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العدد ،فكان
ووجدت دولة� ،إذا
ووجد د�ستورُ ،
�أن ُوجدت �أمةُ ،
كان في ال�صالة فعيناه تهمالن دمعا ،و�إذا كان
دما.
في الحرب ف�سيفه يقطر ً
لقد فتح باب الدنيا بمفتاح الدين -ب�أبي
هو و�أم��ي -لم تلد مثله �أم��ه ،ولم ُتنجب مثله
جديدا ،و�أطلع
الإن�سانية ،افتتح في العالم دو ًرا
ً
جديدا ،كان يت�ساوى في نظره الرفيع
فجرا
ً
ً
والو�ضيع ،ي�أكل مع م��واله على خ��وان واح��د،
جاءته بنت حاتم �أ�سيرة مقيدة �سافرة الوجه،
خجلة مطرقة ر�أ�سها ،فا�ستحيا النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و�ألقى عليها رداءه ،نحن �أعرى من
ال�سيدة الطائية ،نحن عراة �أمام �أمم العالم.

وهداناے�سبلختمالر�سلموالےكلج�سنے

غب ـ ــار راه ك ـ ــو بخ�شا ف��روغ وادئ �سينا
نگـــاهع�ش ــقوم�ستــيميںوہياولوہي�آخر
وہي قرآں وہي فرقاں وہييسيں وہيطاہا

(((5

(�إنه الب�صير بال�سبل وخاتم الر�سل و�إمام
الكل ،محمد �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي وط�أت
قدمه الح�صباء ،ف�أ�صبحت �إثمدا يكتحل به
ال�سعداء(.((5
وهو ملج�أ الع�شاق وم���أوى المحبين الذين
يلج�أون �إليه ويرونه �أو ًال و�آخ ً��را ،وفي نظرهم
هو القر�آن والفرقان وي�س وطه).
وهو ذلك الحبل القوي المتين الذي ال ُبد
للم�سلمين االعت�صام به �إن �أرادوا النجاة في
هذه الدنيا وما يليها ،وبدون التم�سك ب�أهدابه
يخ�سرون الدنيا والآخ��رة وذلك هو الخ�سران
المبين� ،إنه يقول:
بم�صطفى برساں خوي�ش را كه ديں همه
او���س��ت اگر ب��ه او نر�سيدي تمام بولهبي
(((5
ا�ست!

لطفه وقهره كله رحمة ،هذا ب�أعدائه وذلك
ب�أولياه ،الذي فتح على الأعداء باب الرحمة،
وقال :ال تثريب عليكم اليوم ،نحن الم�سلمين
من الحجاز وال�صين و�إيران و�أقطار مختلفة،
نحن غي�ض من في�ض واحد ،نحن �أزهار كثيرة
العدد ،متحدة الطيب والرائحة ،لم ال �أحبه،
وال �أح��ن �إل��ي��ه ،و�أن��ا �إن�سان ،وقدبكى لفراقه
الجزع وحنت �إليه �سارية الج�سد� ،إن تربة
المدينة �أحب �إلي من العالم كله �أنعم بمدينة
(((5
فيها الحبيب".

(كُ��ن على عالقة وثيقة بر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم؛ لأن��ه هو الدين كله ،ف���إن لم
تت�صل به لكانت �أعمالك كلها واهية ومنت�سبة
(((5
�إلى �أبي لهب)
ف��ك��ان ي��رى ر���س��ول اهلل –�صلى اهلل عليه
و�سلم� -أني�س قلبه وحبيبه ،وذلك البحر الذي
تتفجر منه �أنهار الإيمان ،وتلك ال�شجرة الطيبة
التي ُتنبت �أزهار اليقين في قلوب متبعيه ،وهو
غاية خلق هذا الكون و�سببه ،وبه و�صل هذا
العالم �إلى كماله� ،إنه يقول:
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خ���ل���ق وت����ق����دي����ر وه�����داي�����ت اب���ت���دا����س���ت
(((5

رح�����م�����ة ل���ل���ع���ال���م���ي���ن���ي ان����ت����ه����ا�����س����ت

(ق�صة الإن�سان تبد�أ بخلق اهلل �إي���اه ،ثم
تقديره ثم الهداية ((6(،والذروة العليا من هذه
الق�صة وكمالها هو بعثة ر�سول اهلل الذي هو
رحمة للعالمين).
�إنه ين�صح الم�سلمين ن�صيحة تلو الن�صيحة،
ع�سى �أن تنفعهم ،وي��ح��اول �أن ٌينقذهم من
مخالب اال�ستعباد ،و ُيخرجهم م��ن ظلمات
الجهل ،ولكن عندما يراهم ال يتبعون ن�صحه
و�شعرا ،ييئ�س من
نثرا
ً
وال يعملون بما يقول لهم ً
النا�س حوله ،وت�ضيق عليه الأر�ض بما رحبت
كما ت�ضيق عليه نف�سه ،ويملكه الحزن ،وال يجد
الت�سلية ،فيرفع عقيرته و ُيخاطب ر�سول اهلل
ويكلمه؛ لأنه يراه ملج�أ ي�أوي �إليه ،في�شكو بثه
وحزنه �إليه.

م��ن الم�ؤمنين دي����ا ًرا ،فيخاطب ر���س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -في �أ�شعاره ويحدثهع��ن نف�سه ،وع��ن �شعبه وع��ن م��ا �آل �إل��ي��ه من
الذل والهوان ،وكيف لعبت بهم الأعداء الذي
معبرا عن ق�صر نظر
قعدوا لهم كل مر�صدً ،
الم�سلمين و�ضعف تفكيرهم� .إنه يقول:
اےباد�صبا!كمليوالےسےجاكہيوپيغاممرا
قبضےسےامتبيچاريكےديںبهيگيا،دنيابهيگئى

(((6

(يا ن�سيم ال�صبا! اذهبي �إل��ى ر�سول اهلل
وحدثيه عني ب�أن �أمتك
�صلى اهلل عليه و�سلم ّ
الم�سكينة قد انفلت من يدها الدين والدنيا
م ًعا).
كما �أنه في ق�صيدة من ق�صائده ُيخاطب
روح محمد ويقول:
�شيرازه ه��وا ملت م��رح��وم كـا ابتـ ـ ـ ـ ــر!
ابت ـ ـ ـ ـ ــوهـيبتا،تيرام�سلمانكدهرجائے!

درونِ م�����ا ب����ج����ز دود ن���ف�������س ن��ي�����س��ت
ب��ج��ز د���س��ت تــو مـ ــارا د���س��ت��ر���س ني�ست
دگر اف�����س��ان��هء غ���م ب���ا کہ گـــويم

وه لذت �آ�شوب نہيں بح ـ ـ ــر عــرب ميں

پو�شيدهجوہےمجهـميںوهطوفانكدهرجائے!

كه اندر �سينه ہا غير از تو ك�س ني�ست

(((6

(لي�س بداخلي �سوى دخان الأنفا�س ،ولي�س
في و�سعي �أن �ألج�أ �إلى �أحد �سواك ،فمن الذي
�ألقي على م�سامعه ق�صة همومي ،وال يقطن
قلبي �سواك).
�إن����ه ي�����ش��ق ع��ل��ي��ه م��ا ي����راه م��ن ���س��وء ح��ال
الم�سلمين وما يحل بهم من ال�ضعف والنكبة
والألم والرزيئة ،ووقوفهم على �شفا حفرة من
االنحطاط ،ورزحهم تحت االحتالل الأجنبي
الغا�شم الذي غاية ق�صده �أن ال يذر على الأر�ض
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هر چند ہے بے قافله وراحل ـ ـ ـ ــه وزاد
ا�سكوهوبياباںسےحديخوانكدهرجائے!
ا�س راز كو اب فا�ش كر اے روح محمد!
�آياتالہيكــانگہبـــــانك ــدهـ ـ ــرجائے!

(((6

(قد ت�شتت �شمل الملة المرحومة وذهبت
ريحها ف�أر�شدني يار�سول اهلل �إل��ى �أي��ن يتجه
الم�سلم المتبع لك ،و�إلى من ي�أوي؟
ال وجود للذة ال�سيل في بحر العرب ،قد انتهى
ا�ضطرابه وموجانه ،وفقد قوته وهيجانه ،ف�إلى

حُ بُّ الرَّ�سول
عليهال�صالة
وال�سالم-
عند محمد
�إقبال

من �أ�شكو بثي و�إلى �أين يذهب ذلك الطوفان
الذي قد ملأني حزنا؟

من ال�سهل الخروج منها �إال من رحمه ربه� .إنه
يقول:

�أين يذهب هذا الحادي (ي�شير �إلى نف�سه)
تاركًا هذه البيداء والجبال ،وهو قد انف�صل
عن قافلته وابتعد عن �أ�صحابه ،وف ّ��رت عنه
راحلته وانتهى زاده؟

مجهےتہذيبحا�ضرنےعطاكيهےوه�آزادي
كهظاهرميںتو�آزاديهے،باطنميںگرفتاري!
تو اے موالے يثرب �آپ ميري چاره �سازي كـ ــر
مريدان�شهےافرنگي،مراايماںهےزناري

(((6

يا روح محمد! اف�شي هذا ال�سر وقولي لي:
�إلى �أين يذهب الم�سلم ،حامل الآيات الإلهية).

(قد منحتني الح�ضارة الحديثة تلك الحرية
التي ظاهرها حرية وباطنها ا�ستعباد.

�إن��ه يظن �أن الم�سلمين ق��د ت��رك��وا الحب
لر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ،-ف�أ�صبح
الذل والهوان قدرهم الذي ال راد له� ،إنه يقول:

فداوني �أن��ت بنف�سك يا مولى يثرب! لأن
معرفتي فرنجية و�إيماني برهمي).
وفي قطعة �شعرية �أخرى �إنه يقول:

شبے پ���ي�������ش خ������دا بگريستم زار

مسلماں آں ف���ق���ي���ر ك������ج كالهے

مسلماناں چ�����را زارن��������د وخ����وارن����د

رم�����ي�����د از �����س����ي����ن����هء او ������س�����وز آهے

مقـــاالت

ن�������دا �آم����������د ،ن����م����ي����دان����ي ك�����ه اي��ں ق����وم

دل�����������ش ن������ال������د ،چ��������را ن������ال������د؟ ن����دان����د

دلے دارن�������د ومحبوبے ن�����دارن�����د

(((6

نگاهے ي���ار����س���ول اهلل نگاهے!

(((6

(في ليلة من الليالي بكيت بكاء م ًّرا �أمام
الرب و�س�ألته :لماذا الم�سلمون في هذه الحال
من ال�ضعف والعجز والهوان؟ فجاء النداء� :أال
تعرف �أن هذا القوم يحملون القلوب ولكن ال
حبيب لها�( .أي �صلتهم عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم منقطعة ،فال يجعلونه قدوة
لأنف�سهم وحبي ًبا لقلوبهم)

(�إن ال��م�����س��ل��م ال��ف��ق��ي��ر ال�لاب�����س �إك��ل��ي��ل
ال�سالطين و�أُبهة الملوك( ((6قد فارقت �صدره
حرقة الأنات ،قلبه يبكي ولكنه ال يعرف �سبب
بكائه ،فالرجاء منك يار�سول اهلل �أن تهبه
نظرة وتلقيها (على حاله) وتغيثه).
وكان -رحمه اهلل -يتمنى �أن يلفظ �أنفا�سه
الأخيرة في مدينة الر�سول ،وهذه الأمنية لم
ت��زل تكابده ط��ول حياته ،على �سبيل المثال
�إنه لما تلقى نب�أ افتتاح م�ست�شفى في الحجاز
نظم على التو ق�صيدة تحمل عنوان "�شفاخانه
حجاز" ومما قال فيها:

كما �أن��ه ي�أمل ويرجو من ح�ضرته -عليه
ال�صالة وال�سالم� -أن ي�أخذ بيده و�سط هذه
العوا�صف التي تهب عليه من كل مكان ،و�أن
ينير عليه طريق الهداية والإيمان؛ لأن كل ما
در�سه من العلوم الحديثة والفل�سفة الغربية ال
يزيد الإيمان ،بل يثير ال�شكوك حوله ويذهب
بالإن�سان �إل��ى قعور ال��ذل والغواية التي لي�س

اوروں كو ديں ح�ضور يه پيغام زندگي
ميںموتڈهونڈتاهوںزمينحجازميں

(((6
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(يا �أيها المب�شر بت�أ�سي�س م�ست�شفى ب�أر�ض
جده) ب�شّ ر غيري بر�سالة الحياة هذه� ،أما �أنا
ف�أتمنى الموت في رحاب الحجاز).
وه��ذه الق�صيدة موجودة في ديوانه الأول
الذي هو باكورة �أعماله ،نظمه �إقبال في �أوائل
عمره ،كما نجد ق�صيدة تحمل نف�س المفهوم
في ديوانه الفار�سي الذي نظمه في �آخر حياته،
�إنه يقول:
رخ������ت ج��اں ت����ا در جهاں �آورده ام
آرزوے دي��گ��ـ��ـ��رے پ�����������������رورده ام
از پ�������در ت�����ا ن�������ام ت�����و �آم��ـ��وخ��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م
�آت�������������ش اي��ں �آرزو اف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���روخ���ت���م
زندگي را از ع���م���ل سامـاں ن��ب��ود
پ�������س م������را اي��ں �آرزو ش��اي��اں ن���ب���ود
������ش�����رم از اظ���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ار او �آي���������د م����را
����ش���ف���ق���ت ت�����و ج����ـ����ـ����ـ����ر�أت اف������زاي������د م����را
ه�������س���ت �����ش����ان رح���م���ت���ت گيتـي ن����واز
�آرزو دارم ك������ه م�����ي�����رم در ح���ج���از
ك���وك���ب���م را دي���������دهء ب���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دار ب��خ�����ش
م��رق��دے در �����س����اي����هء دي����������وار ب��خ�����ش
ب���ا ف��ل��ك گويم ك��ـ��ـ��ه �آرام�������م نگــــر
دي�����������دهء �آغ�������������ازم ان�����ج�����ام�����م ن��گ��ر

(((6

(تنمو �أم��ن��ي��ة ف��ي قلبي وت��زده��ر منذ �أن
جئت �إلى حيز الوجود ،وقد �أوهجت �شعلة هذه
الأمنية في قلبي منذ �أن تعلمت ا�سمك يار�سول
اهلل من والدي.
حياتي فارغة من زاد العمل ،وال يليق بي �أن
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�أتمنى ذلك ،ف�أخجل من الإف�صاح عنها �إال �أن
ي�شجعني على ذلك.
كرمك ولطفك ّ
رحمتك و�سعت كل العالمين ،ف�أمنيتي �أن
�ألفظ �أنفا�سي الأخيرة في الحجاز و�أن تعطيني
مرقدا في ظل ج��دارك .وبهذا
يا ر�سول اهلل
ً
(مفتخرا)
ي�سعد كوكب طالعي و�أخاطب الفلك
ً
و�أق��ول له� :أنظر مقام ا�ستراحتي ،فكنت قد
�شاهدت بدايتي وانظر الآن م�صيري).
وديوانه �أرمغان حجاز"هدية الحجاز" هو
�آخر دواوينه الذي طُ بع بعد وفاته ،وهو م�شتمل
على قطعات �شعرية في الأردية والفار�سية ،وقد
نظمه في �أيام حياته الأخيرة� ،إنه ولو لم يتي�سر
ج�سدا� ،إال
له الرحيل �إلى الحرمين ال�شريفين ً
�أنه �سافر �إليهما في عالم الخيال ،فالكيفيات
الروحية التي اجتازته في تلك الأي��ام نظمها
في �صورة ه��ذا ال��دي��وان ،فقال ه��ذه الأبيات
وه��و يتخيل �أن��ه م�سافر �إل��ى مدينة الر�سول،
ف��ج��اءت الأب��ي��ات ت��ت��رى ،وه��ي ح��دي��ث عا�شق
�صادق ،ومحب و�آل��ه ،وقد �سمى هذا الديوان
با�سم "هدية الحجاز" التي حملها من الحجاز
للم�سلمين مثل ما يحمله الحجاج من الهدايا
لأ�صدقائه و�أق��رب��اءه .فما �أطيب هذه الهدية
و�ألذها �إنه يقول عن نف�سه:
بايں پ����ي����رى ره ي���ث���ـ���ـ���رب گـرفتـم

ن��������وا خ���واں از �������س������رور ع���ا����ش���ق���ان���ه
چوآں مرغے ك��ه در ���ص��ح��را ���س��ر �شام
(((7

ك�������ش���ـ���اي���د پ�����ر ب�����ه ف����ك����ر �آ������ش�����ي�����ان�����ه

مادحا
(في هذا ال�شيب �سلكت طريق يثرب ً
بن�شوة الغرام والع�شق( ،وهل ترى ذلك �أيها
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ونغمة من نغماتها ((7(،الن�سمة التي ت�ضطرب
لتهب في �أجواء المدينة المنورة ،والنغمة التي
ت�شتاق ل ُيتغنى بها في �أزقة المدينة و�أ�سواقها،
فكانت �أمنيته لزيارة قبر ر�سول اهلل �-صلى
جدا� ،إنه في
اهلل عليه و�سلم -ومدينته �شديدة ً
قطعة من قطعه ال�شعرية يقول:

ال��ق��ارئ عجي ًبا) ،مثلي كمثل ذل��ك الطائر
(الذي يق�ضي اليوم كله بعيدا عن ع�شه) في
ال�صحراء ،وي��رف��رف بجناحيه عند الم�ساء
ليعود �إلى وكره).
�إنه في هذا ال�سفر الخيالي يرى نف�سه في
�صحراء مليئة بقوافل الحجاج الراحلين على
مطيهم والم�صلين على النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -فيقول:

ب���دن وا م��ان��د وج��ان��م در تگ وپ��و���س��ت
سوے شہرے ك��ه بطحا در ره او�ست

چ��ه خ��و���ش �صحرا ك��ه دروے كارواں ہا

ت���و ب��ا���ش ايں ج���ا وب���ا خاصاں بياميز

درودے خ�������وان�������د وم�����ح�����م�����ل ب�����ران�����د

كــه مــن دارم بواے منـ ــزل دو���س��ت

(((7

بـه ريگ گـــــــــرم او �آور سجــودے

(ق��د ���ص��ار ج�سدي نحيالً� ،إال �أن روح��ي
م�ضطربة ،وت��ري��د �أن ترتحل �إل���ى بلد ت�أتي
البطحاء �أي مكة المكرمة في طريقه .فلتبق
�أنت هنا (�أيها المخاطب) وخالط الخوا�ص،
�أما �أنا ف�أهوي �إلى مقر الحبيب).

جبيں را ����س���وز ت����ا داغ��ے ب���م���ان���د

(((7

مقـــاالت

(ما �أجمل هذه ال�صحراء التي توجد بها
القوافل الكثيرة الم�صلية على النبي ،والحادية
للإبل التي تحمل هوادجهم.

ولأن��ه كان قد جعل ر�سول اهلل حبيب قلبه
حا�سب �أم��ام ر�سول اهلل
ك��ان َ
يفرق من �أن ُي َ
�صلى اهلل عليه و�سلم يوم الح�شر ،فتنك�شف
ذنوبه �أمامه ،فلهذا ال�سبب نجده في قطعة من
قطعاته ال�شعرية التم�س من جنابه عزوجل �أن
يقبل عذره يوم الح�شر و�أن يدخل الجنة بدون
الح�ساب� ،إنه يخاطب ربه ويقول:

�أ�سجد على الرمل الحار لهذه الرم�ضاء
طوي ً
ال حتى يحترق جبينك وتترك هذه ال�سجده
أثرا عليه).
� ً
چه خو�ش �صحرا كه �شام�س �صبح خندا�ست
���ش��ب�����ش ك����وت����اه و روز او ب��ل��ن��د ا���س��ت
ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دم اے راه��ـ��ـ��ـ��رو �آه�����س��ت��ـ��ـ��ه ت��ـ��ـ��ر ن ــه

ت����و غ���ن���ي ازه�������ر دو ع����ال����م م����ن ف��ق��ي��ر

(((7

چ���وم���ا ه���ر ذره او درد م��ن��د ا�����س����ت

روز م���ح�������ش���ر ع������ذر ه������اي م�����ن پ���ذي���ر

(ما �أجمل هذه ال�صحراء التي م�ساءه منور
مثل ال�صبح ،ليله �صغير ونهاره طويل.

ور ح�����س��اب��م را ت��ـ��ـ��ـ��ـ��و ب��ي��ن��ي ن����ا گذير

�أيها الم�سافر (ام�ش روي ً��دا) و�ضع قدمك
(في هذه ال�صحراء) بحذر واحتياط؛ لأن كل
ذرة من ذراتها محترقة بلوعة الحب مثلنا).

از نگــــاه م�صطفى پنہاں بگير

(ي���ا اهلل! �أن����ت غ��ن��ي ع��ن ك��ل ع��ال��م و�أن���ا
عبدك الفقير ،اقبل ع��ذري ي��وم الح�شر(وال
تحا�سبني)،

وكان يرى نف�سه ن�سمة من ن�سمات الحجاز،
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ول���ك���ن �إن ت���ر ح�����س��اب��ي م��م��ا ال ب���د منه
فالرجاء منك �أن تحا�سبني بنجوة من �أعين
الم�صطفى(لأنني �أ�ستحي من �أن تقع نظرة
(((7
الم�صطفى على ذنوبي).

الحوا�شي
ُ -1يمكن لنا �أن نقول �إن الأبيات الأول��ى البارزة التي
نُظمت في مدح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هي
تلك الق�صيدة الالمية التي نظمها عمه �أبو طالب،
وقد ذكرها ابن ه�شام في �سيرته منها:
و�أب���ي�������ض ُي�����س��ت��ق��ى ال���غ���م���ا ٌم ب��وج��ه��ه
ث��م��ال ال��ي��ت��ام��ى ،ع�����ص��م��ة ل�ل��أرام���ل
ي���ل���وذ ب����ه ال����ه��ل�اك م����ن �آل ه��ا���ش��م
ف���ه���م ع���ن���ده ف����ي رح���م���ة وف���وا����ض���ل
لهذه الق�صيدة الالمية انظر :ال�سهيلي� ،أبو القا�سم
عبد الرحمان الخثعمي ،الرو�ض الأنف في تف�سير
ال�سيرة النبوية الب��ن ه�شام ،تحقيق وتخريج:
ع��ب��د اهلل ال��م��ن�����ش��اوي ،ال��ق��اه��رة ،دار ال��ح��دي��ث،
1429هـ2008/م ،الجزء الثاني� ،ص.34-19:
�	-2إن���ه جمعهم ف��ي ق�صيدة ميمية ث��م �شرحها في
مجلدة �سماها "منح المدح" ورتبهم على حروف
ال��م��ع��ج��م .للتف�صيل ان��ظ��ر :ال�����ص��ف��دي� ،صالح
الدين خليل بن ايبك ،الوافي بالوفيات ،تحقيق
واعتناء� :أحمد الأرنا�ؤوط وتركي م�صطفى ،لبنان،
بيروت ،دار �إحياء التراث العربي ،الطبعة الأولى:
1420هـ2000/م ،الجزء الأول� ،ص.93:
 -3ال�شاعر الفار�سي ال�شهير ،ا�سمه م�شرف الدين بن
م�صلح الدين �سعد وا�سمه ال�شعري "�سعدي"ُ ،ولد
بمدينة �شيراز ب�إيران �سنة 589هـ1184/م تقري ًبا،
و ُتوفي في ذي القعدة �سنة 691ه���ـ1291/م ،وهو
�صاحب الكتابين ال�شهيرين بالفار�سية" :بو�ستان"،
و"گلستان" .للتف�صيل انظر :جامعة بنجاب،
�أردو دائ��رة معارف �إ�سالمية ،اله��ور ،دان�ش گاه
پنجاب ،الطبعة الأول��ى1395 :ه��ـ1975/م ،ج،11:
�ص.43-41:
	ولد "الأمير خ�سرو" ال�شاعر المت�صوف والمو�سيقار
ُ -4
ال�شهير �سنة 651ه��ـ ببتيالي ،بالهند ،و ُتوفي في
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اليوم الثامن ع�شر من �شهر �شوال �سنة 723ه��ـ،
و ُدف���ن عند قبر مر�شده ال��روح��ان��ي ال�شيخ نظام
الدين ،ترك خلفه كت ًبا كثيرة� ،أما دواوينه ال�شعرية
فهي" ،تحفة ال�صغر" ،و"و�سط الحياة" ،و"غرة
الكمال" ،و"نهاية الكمال" .،لمعرفة �أحواله اقر�أوا:
وحيد مرزا ،الدكتور� ،أمير خ�سرو (�سوانح عمري)،
الهور ،بك هوم2007 ،م.
 -5ا�سمه نور الدين عبد الرحمن ،ال�شاعر الفار�سي
ال�شهير الذي ُولد في اليوم الثالث والع�شرين من
�شهر �شعبان �سنة 817ه��ـ الموافق  7نوفمبر �سنة
1414م بخرا�سان ،و ُتوفي في "هرات" في اليوم
ال��ث��ام��ن ع�شر م��ن �شهر م��ح��رم �سنة 898ه����ـ9 /
نوفمبر �سنة 1492م ،ترك خلفه كت ًبا كثيرة منها:
"هفت اورنگ" ،و"فاتحة ال�شباب" ،و"وا�سطة
العقد" ،و"خاتمة الحيات" ،و"تحفة الأحرار"
وغيرها .للتف�صيل انظر :جامعة بنجاب� ،أردودائرة
معارف �إ�سالمية ،الطبعة الأولى1391 :هـ1971/م،
�ص.62-58:
� -6سعدي ،م�صلح بن عبد اهلل ،گلستان ،اي��ران،
كتابخانه ملي ،الطبعة الثالثة ع�شرة1380 ،ه��ـ،
�ص.9:
 -7يقول �صاحب ل�سان العرب:النعت :و�صفك ال�شيء،
تنعته بما فيه وتبالغ في و�صفه ،والنعت :ما نعت
به .نعته ينعته نعتا :و�صفه ....انظر :ابن منظور،
ل�سان ال��ع��رب ،لبنان ،ب��ي��روت ،م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات ،الطبعة الأول���ى1426 :ه���ـ2005 /م،
الجزء الرابع� ،ص.3956:
 -8ر�ؤوف پاريكهـ (ال��دك��ت��ور)(م��رت��ب)� ،أردو لغت
(تاريخي اصولوں پر) ،كرات�شي� ،أردو لغت بورڈ،
2005م ،ج� ،20:ص.155-153:
 -9على �سبيل المثال كتب "ك�شن بر�شاد �شاد" ال�شاعر
الهندوكي ديوانًا كام ً
ال في المديح النبوي.
 -10ا�سمه الكامل "�سيد محمد مح�سن كاكوروي" وهو
ال�شاعر الأردي ال�شهير الذي ُتوفي �سنة 1323هـ،
خ�ص�ص �شعره لفن المديح النبوي ،وقد قيل عنه:
�إن الفن المديح النبوي فن لجميع النا�س� ،أما
مح�سن كاكوروي ف�إنه قد خُ لق للمديح النبوي فقط.
وله مجموعة �شعرية في المديح النبوي.
 -11ال�شاعر الأردي ال�شهير الذي ُولد �سنة 1826م و ُتوفي
في اليوم الثالث ع�شر من �شهر اكتوبر �سنة 1900م.
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��� -18س��ب��ق وق���د كتبنا م��ق��اال ح���ول ع�لاق��ة "�إقبال"
بالقر�آن الكريم ،والذي طُ بع في مجلة "الدرا�سات
الإ�سالمية" للجامعة الإ�سالمية العالمية ،باك�ستان،
وذلك تحت عنوان :المفاهيم القر�آنية في ديوان
"بانگ درا" لمحمد �إقبال ،العدد الثاني ،المجلد
الرابع والأربعون2009 ،م1430/هـ.
 -19خان ،غالم م�صطفى(الدكتور)� ،إقبال اور قر�آن،
باك�ستان� ،إقبال �أكادمي ،الطبعة الثامنة2010 ،م،
�ص.6:
� -20ضياء الدين �أحمد� ،إقبال كا فن اور فل�سفة� ،إقبال
كي �شاعري وفل�سفة پر ايك نظر ،الهور ،بزم �إقبال،
دي�سمبر 2001م� ،ص.85:
� -21إنه يقول:
م�صطفى بحر ا�ست وم��وج او بلند
خيزوايں دري��ا بجوے خوي�ش بند
مدتے بر�س ـ ــاحـل�ش پيچيـــــدهء
لطمـ ــه هــاے موج او نــــاديدهء
ي��ك زماں خ���ود را ب��دري��ـ��ـ��ا در فگن
ت�������اروان رف��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه ب����از �آي�����د ب���ه تن
راجع� :إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.865:
� -22إنه يقول:
ع�����ص��ر م���ا م�����ارا زم����ا بيگانه ك��رد
از ج��م��ال م�����ص��ط��ف��ى بيگانه ك��رد
����س���وز او ت����ا ازم����ي����ان ���س��ي��ن��ـ��ـ��ه رف���ت
ج��وه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر �آئ���ي���ن���ه از �آئ���ي���ن���ه رف���ت
راجع� :إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.820:
 -23فقير �سيد وحيد الدين ،روزگار فقير ،كرات�شي،
فقير �سبننك ملز1964 ،م ،الجزء الأول� ،ص-36:
 37و  .95-94و�صوفي ،خالد نظير� ،إقبال درون
خانه ،الجزء الثاني� ،ص.14:
 -24جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.673:
 -25نف�س المرجع� ،ص.608:
 -26العالم ومف�سر ال��ق��ر�آن الكبيبر وم�ؤ�س�س حركة
"جماعت �إ�سالمي" التي ت�أ�س�ست �سنة 1941مُ ،ولد
في اليوم الثالث من �شهر رجب �سنة 1321هـ /اليوم
الخام�س والع�شرين من �شهر دي�سمبر �سنة 1903م،
ترك خلفه ثمانين م�ؤلفا مابين �صغير وكبير ،ومن

انظر :مينائي �أمير� ،أمير اللغات ،تدوين :ر�ؤف
باريكهـ ،الهور ،بنجاب يونيور�ستي ،الطبعة الأولى:
2010م ،الجزء الثالث� ،ص.6-5:
 -12ال�صحفي وال�شاعر ال�شهير ال��ذي ُول��د في يناير
�سنة 1873م ،و ُتوفي في اليوم ال�سابع والع�شرين
من نوفمبر �سنة 1956م ،ومن دواوينه ال�شعرية:
بهار�ستان ،ونگارستان ،وچمن�ستان .للتف�صيل
�أن��ظ��روا:خ��واج��ه محمد زك��ري��ا (م��رت��ب)،ت��اري��خ
�أدبيات م�سلمانان پاك�ستان وهند ،اله��ور ،جامعة
بنجاب ،الطبعة الثانية2012 :م ،الجزء الخام�س،
�ص.127-124 :
ُ -13ول��د حفيظ تائب في اليوم الرابع ع�شر من �شهر
فبراير �سنة 1931م ب�أحمد نغر ،غوجرانواله ،
و ُتوفي في اليوم الثالث ع�شر من يونيو �سنة 2004م،
ومن مجموعاته ال�شعرية" :كوثرية"�" ،صلوا عليه
و�آله" ،و"�سلموا ت�سليما" .حفيظ ت��ائ��ب ،كليات
حفيظ تائب ،اله��ور ،القمر انتر برائزز ،الطبعة
الأولى� :إبريل 2005م( ،تقديم :خور�شيد ر�ضوي)
�ص.34-21 :
 -14خ��ان ،ظفر علي ،كليات م��والن��ا ظفر علي خ��ان،
چمن�ستان (�شان م�صطفوي) ،تحقيق وترتيب:
زاه��د علي خ��ان ،موالنا ظفر علي خ��ان ٹرسٹ،
نوفمبر2007 ،م� ،ص.119-118:
 -15مح�سن ك��اك��وروي ،محمد ،گلدستهء مح�سن،
لكنو ،مطبع من�شي نولك�شور1299 ،هـ� ،ص.39:
 -16ا���س��م��ه ال��ك��ام��ل "خواجه ال���ط���اف ح�سين"،
الأدي���ب و�شاعر الأردي���ة ال�شهير ال��ذي ُول��د �سنة
1135ه��ـ1837/م ،ومن �أهم كتبه" :كتاب مجال�س
الن�ساء" ،و"مقدمه �شعر و�شاعري" ،و"يادگار
غالب" ،و"حيات �سعدي" ،و"حيات جاويد" ،و�صارت
منظومته الطويلة "م�سد�س مد وجزر �إ�سالم" التي
ا�شتهرت با�سم "م�سد�س حالي" �أ�شهر من "قفا
نبك" في القرن التا�سع ع�شر بالهند .للتف�صيل
انظر :جامعة بنجاب� ،أردو دائرة معارف �إ�سالمية،
جامعة بنجاب ،الطبعة الأول��ى1391:ه��ـ1971/م،
ج� ،7:ص.840-835 :
 -17حالي ،الطاف ح�سين ،خواجه ،كليات نظم حالي،
مرتب :افتخار �أحمد �صديقي ،الدكتور ،اله��ور،
مجل�س ترقي ادب ،الطبعة الأول��ى :يناير 1970م،
الجزء الثاني� ،ص.64:
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كتبه ال�شهيرة "الجهاد في الإ�سالم" ،و "تفهيم
القر�آن" (�ستة �أجزاء) ،انظر :جامعة بنجاب� ،أردو
دائ��رة معارف �إ�سالمية ،جامعة بنجاب ،الطبعة
الأولى1407 :هـ1987 /م ،ج� ،21:ص.745-741:
 -27جاويد �إقبال (الدكتور) ،المرجع ال�سابق� ،ص.468:
� -28إقبال ،مكاتيب �إقبال بنام خان محمد نياز الدين
خان مرحوم ،الهور ،بزم �إقبال� ،ص.7:
� -29إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص .81 :ويجدر بي �أن
�أذك��ر �أن هذا البيت بهذه الكلمات قد �أخذته من
"كليات �إقبال الأردية" ،بينما كتب "�إقبال" في هذه
الر�سالة المذكورة كلمة "عهد" في مو�ضع "وقت"
في الم�صراع الأول ،وفي الم�صراع الثاني كتب كلمة
"روز" في مو�ضع "دور" .انظر :نف�س الم�صنف،
مكاتيب �إقبال بنام خان محمد نياز الدين خان
مرحوم� ،ص.7:
 -30فاروقي ،محمد طاهر� ،إقبال اور محبت ر�سول،
باك�ستان� ،إقبال اكادمي ،الطبعة الثامنة2010 :م،
�ص .5 :و �صوفي ،خالد نظير� ،إقبال درون خانه،
ج� ،2:ص.70:
 -31جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.713:وقد
ذكر "خالد نظير �صوفي" في كتابه "اقبال درون
خانه" �أن��ه ���س���أل "�إقبال" �أح��د م��ن النا�س نف�س
ال�س�ؤال ،فقال�" :إن ال�شخ�صية العظيمة التي كانت
ملقبة قبل بعثتها بلقب "الأمين" �أخبرت بذلك ،فلم
يبق لنا مبررا لمزيد من التكلم في هذا المو�ضوع".
ان��ظ��ر� :صوفي ،خالد نظير� ،إق��ب��ال درون خانه،
الجزء الأول� ،ص.65 :
 -32جاويد �إقبال (الدكتور) ،المرجع ال�سابق� ،ص-379:
.404،380
� -33إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص518-517:
 -34اي المكة المكرمة� ،إنه يعني �أن دم ال�شهيد هو �أغلى
و�أثمن �شيء في العالم حيث ال بديل لهذا الدم في
هذه المعمورة.
� -35صوفي ،خالد نظير� ،إق��ب��ال درونِ خانه ،الجزء
الثاني� ،ص.14:
� -36إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.947:
 -37يجدر �أن يذكر هنا �أن �أر�ض الحجاز تقع في غرب
الهند� ،أي �إلى جهة مغرب ال�شم�س ،و�إلى هذا �أ�شار
ال�شاعر في هذا البيت.
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 -38جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.133-132:
 -39ومن العجيب �أن اهلل �سبحانه وتعالى قد قبل �أمنية
هذا الم�ؤمن العارف به� ،إنه ُولد في اليوم التا�سع
م��ن �شهر نوفمبر �سنة 1877م و ُت��وف��ي ف��ي اليوم
الواحد والع�شرين من �شهر ابريل �سنة 1938م ،فلم
يتجاوز عمره عمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
 -40ها�شمي ،رفيع الدين ،عالمة �إقبال اور مير حجاز،
اله��ور ،بزم �إقبال1994 ،م��� ،ص� 39:إحالة على:
"اقبال كا قيام الهور" ،نقو�ش ،الهور� ،سبتمبر
1967م� ،ص.21:
 -41ن��ف�����س ال���م���رج���ع��������� ،ص .22:وج����اوي����د �إق���ب���ال
(الدكتور)،المرجع ال�سابق� ،ص .40:وقد نظم �إقبال
قطعة �أرخ فيها تاريخ حياة والده وهي محفورة على
�شاهد قبر والده ،وقد ا�ستخدم فيها "�إقبال" كلمات
"�شيخ �إقبال ومر�شده" لوالده .انظر :جاويد �إقبال،
المرجع ال�سابق� ،ص .397 ،87 ،40:و�صوفي ،خالد
نظير� ،إقبال درون خانه ،الجزء الثاني� ،ص.62:
 -42ال�شاعر الهندي ال�شهير الذي ُولد �سنة 1845م �أو
 1846ب�إله �آب��اد ،وكان ا�سمه الأ�صلي "�سيد اكبر
ح�سين" وا�سمه ال�شعري "اكبر اله �آبادي" ،و ُتوفي
في اليوم التا�سع من �شهر �سبتمبر �سنة 1921م
باله �آباد .لمزيد من �أحواله طالعوا :محمد خالد
نديم ،البروفي�سور ،حالي واكبر كي �شاعري كا
خ�صو�صي مطالعه ،الهور ،فاروق �سنز ،بدون ذكر
ال�سنة� ،ص ،378-371 :وقا�ضي ،م�شتاق �أحمد،
�أردو �شاعري مير سےپروين �شاكر تك ،نئي دهلي،
مكتبه جديد ،الطبعة الأول��ى� ،سنة 2002م� ،ص:
.120-114
� -43إنها مفهوم تلك الأب��ي��ات التي نظمها "�أكبر اله
�آبادي" وقت وفاة والدة �إقبال ،وهي:
ح�ضرت�إقبالميںج ــوخوبيــاںپيداهوئيں
قومكينظريںجوانكےطرزپر�شيداهوئيں
ا�سكےشاهدهيںكهانكےوالدينابرارتهے
باخ ـ ــدا تهے اهل دل تهے �صاحب �أ�سرار تهے
	ومعناها� :إن ظهور الميزات التي ات�صف بها ح�ضرة
�إقبال ،وكون �أ�سلوبه مهوى عيون النا�س مما يدل
على �أن �أبويها كانا من الأب��رار الأتقياء ومن �أهل
القلوب و�أ�صحاب الأ�سرار.
انظر :ال��ه �آب���ادي� ،أكبر ،كليات �أكبر �إل��ه �آب��ادي،
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كرات�شي ،ب��زم �أك��ب��ر1371 ،ه������ـ1952/م ،الجزء
الثالث� ،ص.421:
� -44إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.131-130:
 -45جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود� ،ص.323:
� -46صوفي ،خالد نظير� ،إق��ب��ال درون خ��ان��ه ،ج،2 :
�ص .80:وجاويد �إقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.523:
� -47إع��ج��از �أح��م��د ،مظلوم �إق��ب��ال چند ياديںچند
ت�أثرات ،كرات�شي ،بي  213-داود پوته روڈ ،الطبعة
الأولى1985 :م� ،ص.292-290:
 -48جاويد �إقبال ،زنده رود� ،ص .684 :و �صوفي ،خالد
نظير� ،إقبال درون خانه� ،ص:ج� ،2:ص.59 :
 -49ا�سمها زيب الن�ساء ،وهي البنت الكبرى لل�سلطان
اورن���ك زي��ب عالمكير ،الم�شتهرة ف��ي �شعرها
بمخفي ،وه��ي �أدي��ب��ة و�شاعرة وخطاطة وحافظة
للقر�آن الكريم ،ول��دت ف��ي الهند �سنة � 1047أو
 1048هـ ،وتوفي �سنة 1113ه��ـ ودفنت في دلهي،
من �آثارها" :زيب المن�شئات" وديوان �شعر وتف�سير
للقر�آن ي�سمى "زيب التفا�سير".
 -50زيب الن�ساء ،ديوان مخفي( ،قطعات ورباعيات)،
الهور ،مطبع �إ�سالمية1912 ،هـ1330/م� ،ص.130:
� -51إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.207:
 -52فيه تلميح �إلى ذلك الحديث القد�سي الذي قال فيه
جل جالله على ل�سان نبيه" :لوالك لوالك لما خلقت
الأفالك".
 -53اقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.208:
 -54هذه ق�صيدة طويلة ولم �أذكر ن�صها خوفًا من الإطالة
�أنظر للأبيات :كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.21-19:
�أما ترجمة هذه الأبيات التي ذكرتها فهي لل�شيخ �أبي
الح�سن الندوي -عليه الرحمة ،-انظر :الندوي،
�أبو الح�سن ،جوانب ال�سيرة الم�ضيئة في المدائح
النبوية الفار�سية والأردية ،القاهرة ،دار ال�صحوة
للن�شر ،الطبعة الأولى1409 ،هـ1989/م� ،ص-17:
� .19أو نف�س الم�صنف ،روائع �إقبال� ،ص.37-36:
� -55إقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.317:
 -56الترجمة لل�شيخ �أب��ي الح�سن علي الندوي ،روائع
�إقبال� ،ص.143:
� -57إقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.691:
 -58ا�ستخدم �إقبال في كثير من �أبياته ا�سم �أبي لهب

زعيما للكفر وال�شرك زمن ر�سول اهلل
ال��ذي كان
ً
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد جعله �إقبال في �شعره
رمزا للباطل والقوات الم�ضادة للإ�سالم في كل
الأزمنة والأمكنة.
� -59إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.715 :
 -60في هذا الم�صراع تلميح �إلى هذه الآية المباركة:
الذي خلق ف�سوى والذي قدر فهدى(الأعلى)3-2:
� -61إقبال ،المرجع ال�سابق� ،ص.927 :
 -62نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.715:
 -63نف�س المرجع� ،ص.510:
 -64نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.923:
 -65نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.330:
� -66إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.912:
 -67ومعناها الحرفية� :إن الم�سلم ذلك الفقير الذي قد
�أ ّود قلن�سوته ،والنا�س في �شبه القارة كانوا يلب�سون
القلن�سوات بطريقة خا�صة فيه �شيء من الت�أويد
والعطف ،وهذا كان دليال على �أنهم مختلفون عن
الآخرين.
-68اقبال ،كليات �إقبال الأردية� ،ص.198:
 -69نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص-168 :
.170
 -70نف�س المرجع� ،ص906:
 -71نف�س المرجع�،ص.908:
 -72نف�س المرجع� ،ص.909:
 -73قال وهو يلفظ �أنفا�سه الأخيرة:
����س���رود رف���ت���ه ب����از �آي�����د ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه ن��اي��د
نسيمے از ح���ج���از �آي�����د ك���ه ن��اي��د
���س��ر �آم�����د روزگ��ارے اي����ن فقيرے
دگــر دانائے راز �آي�����د ك���ه ن��اي��د
	ومعناها :هل تعود النغمة الما�ضية �أم ال تعود؟ و
هل تهب ن�سمة من الحجاز من جديد �أم ال تهب؟
�إن حياة هذا الفقير قد انق�ضت �أيامها ،فهل ي�أتي
عارف بالأ�سرار الآخر�أم ال ياتي؟
جاويد �إقبال ،زنده رود� ،ص.719:
� -74إقبال ،كليات �إقبال الفار�سية� ،ص.901:
 -75ال يفوتني �أن �أذك��ر �أن واح ً��دا من �أ�صدقائه الذي
كان ا�سمه "محمد رم�ضان" لما �سمع هذه القطعة
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ال�شعرية كتب �إل��ى �إقبال والتم�س منه �أن يمنحه
�إياها مكتوبة؛ لأنه يريد �أن ي�ضعها في قبره عند
موته ،فمنحه �إقبال �إياها ،ومن العجيب �أن هذه
القطعة ال�شعرية ال نجدها في ديوانه الذي �أعده
�إقبال ،ثم نظم �إقبال قطعة �شعرية �أخ��رى تحمل
نف�س المفهوم ،وهي:
ب��ه پاياں چوں ر���س��د ايں ع��ال��م پير
���ش��ود بے پ���رده ه��ر پو�شيده تقدير
م��ك��ن ر����س���وا ح�����ض��ور خ���واج���ه م���ا را
ح�����س��اب م���ن زچ�����ش��م او نهاں گير
	ومعناها :يا رب! ال تخزني �أمام موالي عليه ال�صالة
وال�سالم ،وحا�سبني وراء �أعينه ،يوم ي�صل فيه هذا
العالم الم�شيب �إلى نهايته (يوم القيامة) ،وينك�شف
كل ما هو خفي .جاويد �إقبال (الدكتور) ،زنده رود،
�ص.660-659:

الم�صــادر والمراجع
�	.1إقبال ،كليات �إقبال الأردية،الهور� ،شيخ غالم علي
ايند �سنز ،الطبعة الثالثة1996 ،م.
 .2نف�س الم�صنف ،كليات �إقبال الفار�سية ،الهور� ،شيخ
غالم علي ايند �سنز ،بدون ذكر ال�سنة.
 .3نف�س الم�صنف ،مكاتيب �إقبال بنام خان محمد نياز
الدين خان مرحوم ،الهور ،بزم �إقبال.
�	.4إله �آبادي� ،أكبر ،كليات �أكبر اله �آبادي ،كرات�شي،
بزم �أكبر1371 ،هـ1952/م ،الجزء الثالث.
 .5جامعة بنجاب ،تاريخ �أدبيات م�سلمانان پاك�ستان
وه��ن��د ،اله���ور ،جامعة بنجاب ،الطبعة الثانية:
2012م ،الجزء الخام�س.
 .6نف�س المرتب ،دائرة معارف �إقبال ،الهور� ،شعبه
�إق��ب��ال��ي��ات ،ال��ج��زء الأول وال��ج��زءال��ث��ان��ي -2006
2010م.
 .7ج��اوي��د �إق���ب���ال (ال���دك���ت���ور) ،زن���ده رود ،اله���ور،
�إق��ب��ال �أك��ادم��ي ،و�سنغ ميل ببليكي�شنز ،الطبعة
الثانية2008:م.
 .8حالي ،الطاف ح�سين ،خواجه ،كليات نظم حالي،
مرتب :افتخار �أحمد �صديقي ،الدكتور ،اله��ور،
مجل�س ترقي ادب ،الطبعة الأول��ى :يناير 1970م،
الجزء الثاني،
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.9

.10
.11

.12

.13

.14

.15
.16
.17

.18
.19
.20

خ��ان ،ظفر علي ،كليات م��والن��ا ظفر علي خ��ان،
چمن�ستان (�شان م�صطفوي) ،تحقيق وترتيب:
زاه��د علي خ��ان ،موالنا ظفر علي خ��ان ٹرسٹ،
نوفمبر2007 ،م.
خان ،غالم م�صطفى(الدكتور)� ،إقبال اور قر�آن،
باك�ستان� ،إقبال اكادمي ،الطبعة الثامنة2010 ،م.
ال�سهيلي� ،أب��و القا�سم عبد الرحمان الخثعمي،
الرو�ض الأن��ف في تف�سير ال�سيرة النبوية ال بن
ه�����ش��ام ،تحقيق وت��خ��ري��ج :عبد اهلل المن�شاوي،
القاهرة ،دار الحديث1429 ،ه���ـ2008/م ،الجزء
الثاني.
ال�صفدي� ،صالح الدين خليل بن �أيبك ،الوافي
بالوفيات ،تحقيق واعتناء� :أحمد الأرن�أووط وتركي
م�صطفى ،لبنان ،بيروت ،دار �إحياء التراث العربي،
الطبعة الأولى1420 :هـ2000/م ،الجزء الأول.
�صوفي ،خالد نظير� ،إقبال درونِ خانه ،باك�ستان،
اله���ور� ،إق��ب��ال اك��ادم��ي ،ال��ج��زء الأول (الطبعة
الرابعة2012 ،م) ،الجزء الثاني (الطبعة الثانية:
2012م).
غ������وري��� ،س��ي��د ع��ب��د ال���م���اج���د ،دي������وان محمد
�إق��ب��ال ،ب��ي��روت ،دار اب��ن كثير ،الطبعة الأول���ى،
1423هـ2003/م.
فاروقي ،محمد طاهر� ،إقبال اور محبت ر�سول،
باك�ستان� ،إقبال اكادمي ،الطبعة الثامنة2010 ،م.
فقير �سيد وحيد الدين ،روزك��ار فقير ،كرات�شي،
فقير �سبننك ملز1964 ،م ،الجزء الأول.
الندوي� ،أبو الح�سن ،جوانب ال�سيرة الم�ضيئة في
المدائح النبوية الفار�سية والأردي��ة ،القاهرة ،دار
ال�صحوة للن�شر ،الطبعة الأولى1409 ،هـ1989/م.
نف�س الم�صنف ،روائ��ع �إق��ب��ال ،كرات�شي ،مجل�س
ن�شريات �إ�سالم ،الطبعة الرابعة1403 :هـ1983/م.
ها�شمي ،رفيع الدين ،عالمه �إقبال اور مير حجاز،
الهور ،بزم �إقبال1994 ،م.
نف�س الم�صنف ،ع�لام��ه �إق��ب��ال �شخ�صيت اور
فكروفن ،اله��ور� ،إقبال �أك��ادم��ي ،الطبعة الثانية
2010م.
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مع ديوان م ُْ�سلم بن الوليد
(ت 208هـ)

د .عبد الرازق حويزي

كلية الآداب  -جامعة الطائف
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" ُم ْ�سلم بن الوليد " �شاعر م�شهور من �شعراء الع�صـر العبا�سي الأول ،عرف بمذهبه البديعي
في ال�شعر ،والأ�سلوب العذب الرقيق في غزلياته ،لقَّبه  -كما ور َد في كتابِ " المختار من قطب
ال�سرور " �ص  - 413هارون الر�شيد بـ " �صريع الغواني " لقوله:
هَ������لِ ال��� َع���ي ُ
�������ش ِ�إلاّ �أَن �أَرو َح َم������ َع ال���ِ��ص��ب��ا
�����ن ال�� ُن��ج��ل
َو�أَغ���������دوا � َ���ص���ري��� َع ال������را ِح َوالأَع����� ُي ِ
ناق�صا كما ذكر د� " .سامي الدهان " الذي بذل جه ًدا كبي ًرا في
و�صل �إلينا ديوان �شعره ً
تحقيق ما و�صل �إلينا منه على ن�سخة مخطوطة �سبق �أن حققها ون�شرها الم�ست�شرق الهولندي
"د يخويه" ،ويبرز جهد د� " .سامي " في مالحقة �شعر " ُم ْ�سلم بن الوليد " في كثير من م�صادر
التراث العربي المطبوعة والمخطوطة ،وتخريج �أ�شعار الديوان ،وتق�صي �أخبار ال�شاعر ،ودرا�سة
�أبرز �أغرا�ض �شعره في مقدمة الديوان ،ويظهر جهده الكبير كذلك في ت�صفح الم�صادر في زمن
كان معظمها ين�شر دون تحقيق وفهر�سة ،ومن ثم انتهى �إلى جمع تكملة قيمة للديوان م�شتملة
على كثير من الن�صو�ص ال�شعرية ،و�إن �شابها �أ�شعار فاته التنبيه عليها ،مما ا�ستدعى د " .محمد
يحيى زين الدين " �إلى التنبيه على تداخل بع�ضها �ضمن ا�ستدراكه ونقده لهذا الديوان ،ون َّبهت
هنا على ما َت َبقَّى في هذه التكملة متداخال مما لم ُي�شر �إليه حتى الآن.
الغوانيُ ،م ْ�سلم بن الوليد :حياته و�شعره لم�ؤلفه
د .عبد القادر الرباعي ،واحتل هذا الم�ستدرك
من �ص � ،589إلى �صفحة  593في هذا الكتاب

وقد �أثرت محاوالت عدة في االهتمام بهذا
تنقيحا وا�ستدراكا ،فمما وقفت عليه:
الديوان
ً
 -1ا�ستدراك من�شور في مج ّلة العرب ،مج  ،47ج ،7
 ،8محرم� ،صفر� ،1433 ،ص .506
 -2ا�ستدراك ثانٍ من�شور في مج ّلة كلية اللغة العربية
بالمنوفية �ص  ،146 - 104ع � ،23سنة2005 ،م.

 -4ا�ستدرك رابع من�شور في مج ّلة عالم الكتب
ال�سعودية �ص  ،437 – 436مج  ،17ع� ،5سنة
1417هـ ،ومج ّلة العرب �ص  ،195 - 192ج،3
4،1427هـ.

 -3ا�ستدراك ثالث مثبت في نهاية كتاب �صريع
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 -5ا�ستدراك خام�س من�شور في مج ّلة مجمع اللغة
العربية بدم�شق �ص  ،169 – 151مج ،53
نقدا مو�س ًعا
ج 1398 ،1هـ ،وقد َ�ض َّمنَه �صاحبه ً
ان�صب على �إخراج الأ�شعار المدرجة في ديوان
" ُم ْ�سلم بن الوليد " على �سبيل الخط�أ ،ويعد
هذا اال�ستدراك من �أو�سع اال�ستدراكات التي
جهدا
تناولت هذا الديوان ،وقد بذل �صاحبه فيه ً
م�شكو ًرا ،ووقتًا ال ي�ستهان بهما ،و�آية ذلك �صبره
على مطالعة الكثير من م�صادر التراث العربي،
وتقليب �صفحاتها ،وقد �أ�ضاف  -على ما ذكر
 ( )28مقطعة جملتها ( )112بيتًا لم ترد فيالديوان ،وبع�ض هذه الأبيات متدافعة ،ولم ي�شر
�إلى هذا وقد �أتيت على ذكر تدافعها هنا.
وقد طالعت هذه المحاوالت التي ي�ستحق
ب��اذل��وه��ا ك��ل تقدير وث��ن��اء ،لما �أن��ف��ق��وا من
جهدهم ووقتهم ،وحاولت تجنب ما �أتوا عليه
نقدا وا�ستدراكًا لأبد�أ من حيث انتهوا ،وال �أبرئ
ً
نف�سي من الخط�أ وال�سهو في تكرار �شيء  -دون
ق�صد � -سبق ذكره في الديوان �أو المحاوالت
ال�سابقة ،وال �أزعم �أن ما تمت الإ�شارة �إليه من
م�ستدركات هي كل ما �أنتجته �أقالم الباحثين
ونقاد التراث ،فربما تكون هناك بع�ض الجهود
لم �أقف عليها.
ور�أيت توزيع تناولي لهذا الديوان على عدة
عنا�صر هي:
 -1ن�صو�ص �شعرية جديدة ل ُم ْ�سلم بن الوليد.
� -2إخراج ما تبقى متداف ًعا في الديوان.
� -3إخراج ال�شعر المتدافع في بع�ض المحاوالت
ال�سابقة.
 -1ن�صو�ص �شعرية جديدة لمُ ْ�سلم بن الوليد

بعد جولة في م�صادر ال ّتراث العربي ا�ستطعت
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�إ�ضافة ( )122بي ًتا خال�صة الن�سبة ُلم ْ�سلم بن
الوليد ،لم َتر ْد في ديوانه ،وال في اال�ستدراكات
ال�سابقة ،هذا بخالف الأبيات المتدافعة التي
َّ
�ضم
عما َخل�صت ن�سب ُته لل�شّ اعر ،وقد ّ
ف�صل ُتها َّ
بحثي المو�سوم بـ " ن�صو�ص �شعرية جديدة
م�ستخرجة من مخطوط الدر الفريد " المن�شور
في العدد ( )79من هذه المجلّة معظم ال�شعر
الوارد في ال ُّدر ال َفريد فقط ،و�أبد�أ بما خل�صت
ن�سبته لـ" ُم ْ�سلم بن الوليد ".
(�أ) ما خل�صت ن�سب ُته �إليه:

()1
وقال:
[من الخفيف]
لِ�������� ُو ُج��������و ٍه ال ُي������� ْع������� َر ُف ال����عِ����ت ُ
����ق فِ���ي���هَ���ا
�������وب نِ������ َ�����س�����ا ِء
َو� ُ�����������ص�����������دُو ٍر فِ����ي����ه����ا ُق�������ل ُ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .352
()2
وقال:
[من المن�سرح]
�����ذب ف�����ي ال������� َوع�������دِ ك���� َّل����م����ا َوعَ����������� َدتْ
ت�����ك ُ
ح��� َّت���ى ل���ق���د � ِ�����ص ُ
�����رت �أ����ش��� َت���ه���ي ال���� َك����ذِ َب����ا
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .215
()3
وقال:
[من الوافر]
��َ � -1ص��ب ُ
��وت بها (�إل���ى) ُط���ولِ ال َّت َ�صابي
�إل��������������ى َخ�����������ـ����������� ْو ٍد م������ن������ َّع������ َم������ ٍة ك������� َع�������ابِ
��������اب ح��� َّت���ى
� -2إذا وط�����ئ�����تْ ت�����را ًب�����ا ط َ
ك�����������أ َّن ال����م����� َ
����س����ك ف�����ي َ
ذاك ال������ ُّت������رابِ
 -3وت������أخ����� ُذ ���ش��ك��لَ��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��� َغ���وان���ي
�����م ع�����ن �أه����������لِ ال����ك���� َت����ابِ
ك�������أخ������ذِ ال�����عِ�����ل ِ
 -4ت�����غ�����ا ُر م�����ن ال���� ِّث����ي����اب �إذا عَ���لَ��� ْت���ه���ا
ومِ ���������ن ح���������س����دٍ �أغ�������������ا ُر م������ن ال����� ِّث�����ي�����ابِ

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

هذه الوقائع كلها ،قتله بنو تغلب " .الأع�لام
.88/5

مقـــاالت

 -5ر�أي������������تُ ال���ع���ا����ش���ق���ي َ
���ن �أذ َّل ق�����و ٍم
وف�������ي ال����ع���������ش����قِ ال������م������ذ َّل������ ِة ل�����ل����� ِّرق�����ابِ
َ -6ت������ ُغ������ ُّر ب�������� ُو ِّدهَ��������ا َم�������ن َي��� ْر َت���ج���ي���ه���ا
ُغ������������ ُرو َر ال ِّ
������ظ������ ِّل �أو ل����م���� َع ال������ َّ�����س����� َر ِاب
( -7و)�إ ِّن����������ي ح���ي َ
���ن �أَ� ْ����س�����أ ُل����ه����ا و َت�����أب����ى
٭
����اب
����ش����ج���� ُع م����ن عُ���م���ي���ر ب����ن ال����ح���� َب ِ
لأ� ْ
َ
��������ي،،،،ت ال������وال ُة ن���هَ���وا جمي ًعا
� -8أال ل
ح�����������س�����ا َن ال�����غ�����ان�����ي�����اتِ ع������ن ال����� ِّن�����ق�����ابِ
��������ذاب
...-9ل������������������������ن������������������������ا ع��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ ٌ
وم��������ا ي�������رج�������و َن م������ن َ
ذاك ال������ع������ذابِ
� ...-10أب�����ك�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ا ًرا �����ص����ـ����ـ����غ����ا ًرا
وق����������د �أح�����ك�����م�����ـ�����ت ل�����ي�����ل ال�����������س�����ح�����ابِ
���ب ال َ��خ��و َد ْ
ت�ض ُع ُف ع��ن َج��واب��ي
� -11أح ُّ
�������ج�������وابِ
و�أه��������������� َوى ك�������� َّل ح�����ا������ض�����ر ِة ال َ
التخريج :ال ُّد ّر الفريد من ق�صيدة ،237/1
والبيت الخام�س فيه � ،299/3أو ،299/4/5
ال�ساد�س فيه  ،153/3وف��ي البيتين
والبيت َّ
ال َّتا�سع والعا�شر طم�س ،وورد البيت الأ َّول فيه
هكذا� " :صبوت بها ح َّتى طول الت�صابي " ،ولعل
ال�صواب �أو القريب منه ،وحذفت
ما �أثبت هو َّ
بي ًتا بعد البيت ال�ساد�س لداللته المك�شوفة.
٭" عمير بن الحباب بن جعدة ال�سلمي
( 70 - 000هـ) :ر�أ�س القي�س َّية في العراق ،و�أحد
ممن قاتل عبيد اهلل بن
الأبطال ال ُّدهاة .كان َّ
زياد مع �إبراهيم بن الأ�شتر بالخازر ،ثم �أتى
"قرقي�سيا " خارجا على عبد الملك بن مروان.
وتغلب على ن�صيبين ،واجتمعت عليه كلمة قي�س
كلها .ون�شبت بينه وبين اليمان َّية وبني كلب
وتغلب وقائع ،منها :يوم ماك�سين ،ويوم الثرثار
الأ َّول ،ويوم الثَّرثار الثَّا ِلث ،والفدين ،وال�سكير،
والمعارك ،وال�شرعب َّية ،والبليخ ،ويوم الح�شاك
وهو الذي قتل فيه �صاحب الترجمة ،وكان بطل

()4
وقال:
[من الطويل]
ل���ع��� ّل���ك �أن ت��� ْم���ن���ى ب����ف����ر َق���� ِة � َ���ص���اح���بٍ
���ب الأَ َّي�������������ا َم فِ����ي َ
����ك ف��� َت��� ْع���ت ُ���ب
و َت�������س���ت���ع��� ِت ُ
التخريج :الغيث الم�سجم  ،304/2ويو�ضع
في نهاية النُّتفة رقم (� ،)78ص .304
()5
وقال:
[من الطويل]
����ح���� ُر ف����ي �أَ ْم������� َواجِ ������� ِه َوعُ���� َب����ا ِب���� ِه
�أ َن�������ا ال���� َب ْ
ا�سبح
َف����إن ُك��ن��تَ مِ �� َّم��ن َي��� ْ��س�� َب�� ُح ال�� َب ْ��ح�� َر َف ِ
التخريج :ال��در الفريد  ،275/2وه��و من
مقطعة ف��ي ثالثة �أب��ي��ات وردت ال��در الفريد
�،278/2 ،279/3أولها في الديوان �ص  309في
هجاء ابن قنبر ،وثانيها في مجلّة كلية اللغة
العربية بالمنوفية �ص  ،144ع 2005 ،23م،
وكتب المقطَّ عة متمثال زي��ادة اهلل محمد بن
عبد اهلل بن الأغلب في نهاية الأرب ،62/24
وهي في الحلة ال�سيراء .165/1
()6
وقال:
[من الطَّ وِيل]
ه����و ال���� َّ���س���ي ُ
���ف �إن الي����ن���� َت���� ُه الن َم��� ْت��� ُن���ه
وب����ي َ
����ن ِغ�������راري������� ِه ال����م���� َن����ا َي����ا ال���� َّل����وائ���� ُح
ال�سيف :ح ُّده " .مقايي�س
ال�شَّ ْر ُحِ " :غ َ��را ُر َّ
اللُّغة (غر) .381/4
التخريج :ال ُّد ّر الفريد .382/5
()7
وقال:
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[من الطويل]

�����ج�����و َد مِ ����� ْن َ
َو َذل َ
�����ك � َ���س���جِ ��� َّي��� ٌة
ِ������������ك �أ َّن ال ُ
���ج��� ُّو ِد
����ج����و ُد َغ���� ْي���� ُر ال��� َّت َ
عُ���� ِر ْف����تَ ِب���هَ���ا وال ُ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .423
()8
[من الب�سيط]
وقال:
 -1م��ا�ِ��ض��ي ال��ع��زي��م�� ِة ال ت��خ�� ُل��و بديه ُته
ر�أيَ ال����م����ه���� ّل����ب �أو ر�أى الأي������ازي������د
التخريج :ورد عجز هذا البيت منفر ًدا في
ال��دي��وان ���ص  ،312وه��و تابع للق�صيدة رقم
(� ،)20ص  ،151كما ذك��ر محقق ال��دي��وان.
وقد ورد هذا البيت بعد البيت ( )28من هذه
الق�صيدة في كتاب الحلة ال�سيراء .360/2
()9
وقال:

[من الخفيف]

 -1وف����ت����ا ٍة �أب��������دتْ ل����ي ال�������� ُو َّد ف����ي ال��ح��ـ
����س����ن ال������������ودا ِد
����ح����� ِ
��������ب ف����ج����ازي���� ُت����ه����ا ب ُ
ـ ِّ
� -2أر�����س����ل����تْ �أن ت����ع����ا َل وه���� ًن����ا �إل���ي��� َن���ا
واخ َ
�����������ش �إن ُزر َت�����ن�����ا ع����ي����و َن الأع���������ادِي
����ي ل����ذا
 -3ال�����قِ�����ن�����ا خ�����ال����� ًي�����ا ل����ن����ق����� ِ����ض َ
تٍ ون�����������ش�����فِ�����ي َح�������������������را َرة الأك���������ب���������ا ِد
 -4ف���ت��� َن��� َّف���� ْ���س���ت ث������ َّم ق����م����تُ ا����ش���ت���ي���ا ًق���ا
�����ج�����ا ِد
وب����ك���� ِّف����ي عَ������ ْ�����ض ٌ
�����ب ط�����وي����� ُل ال����� ّن َ
� -5أت����م����� َّ����ش����ى ح���� َّت����ى َدخ������ل������تُ ع��ل��ي��هَ��ا
�أ َت������ه������ادى �أح����� ِ����س����نْ ب َ
��������ذاك ال���� َّت����هَ����ادِي
�������ان ح����� ٌ
 -6و�إذا َح�����ول�����ه�����ا قِ�������ي ٌ
����س����ان
ُف���� ْق َ
���س���ن ُك������ َّل ح�������ض��� ٍر و َب�������ادِي
����ن ب���ال ُ���ح���� ِ
 -7ق���د ط��ل��ي َ��ن ال��� ُّن���ح���و َر مِ �����س�� ًك��ا َذك��� ًّي���ا
وع�������� َق�������� ْد َن ال������ ُع������ ُق������و َد ف�����ي الأَ ْج��������� َي���������ا ِد
ُ -8ق����ل َ
����ن ل����ي �إ ْذ َر�آن������ن������ي �أت��� َم���� َّ���ش���ى:
هلل فِ������ت������ن������ ٌة ل������ل������عِ������ َب������ا ِد !
�أن���������������تَ وا ِ
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� -9أن م�����وال َت�����ن�����ا ب����ح���� ِّب����ك ق�������� ْد هَ����ا
م������تْ ف���� َم����ا َت���������س���� َت���� ِل ُّ����ذ َط�����ع����� َم ال������ ُّر َق������ا ِد
 -10ل����م �أُج���� ْب����ه����ن ل����ل���� َّت���� َك���� ُّرم وال���حِ ���ل���ـ
��������ج��������واب ِل�����ق�����ا ِد
��������م و�إ ِّن��������������ي عَ�����ل�����ى ال َ
ـ ِ
 -11و َت����� َم������ َّ�����ش�����ي َ
�����ن َخ���������ارج���������اتٍ وول������ـ
ـ���ي���ن ك���عِ���ي ٍ���ن َرع����ي َ
����ن رو� َ�������ض ال����� َب����� َوادِي
� -12أخ���ب���ر ْت���ن���ي ب ُ��ح��� ْ��س�� ِن��ه��ا ث���� َّم ق���ال���تْ :
���ح���ى و ُن��������و ُر ال���ب�ل�ا ِد
�����س ال���� ُّ���ض َ
�أن������ا ���ش��م ُ
�شم�سا ف���إ ِّن��ي
 -13ق��ل��تُ � :إن ك��ن��تِ �أن����تِ
ً
�أن����������ا ب����������د ٌر ُي������� ِ������ض������ي ُء ف������ي ُك���������� ِّل َن��������ا ِد
 -14وت����ن����اول���� ُت����ه����ا ب����ك���� ِّف����ي ف����ق����ال����تْ :
هلل ي������ا َخ����ل����ي����ل����ي َف������ َ�����س�����ادِي
رم���������تَ وا ِ
����ب مِ ��� ِّن���ي
 -15م����ا ت������ع������ود َُّت م����ا ت����ط����ال ُ
ق�������ل�������تُ � :إ ِّن�������������ي ُم���������� َع���������� َّو ٌد ف������اع������ َت������ادِي
 -16ث���� َّم ق���ال���تْ ل��� َّم���ا َر�أت����ن����ي مُ����جِ ����دًّا:
ل���������س����تُ �آ ُل������������و ل�����ب����� ْذلِ�����ه�����ا ب�����اج����� ِت�����هَ�����ا ِد
 -17اق���ت�������ص��� ْد � َ���س���ي���دِ ي ل����م����ر ٍة �أخ�����رى
�������س َي���ب��� َق���ى �����ش����ي ٌء ب���غ���ي��� ِر اق��� ِت���� َ���ص���ا ِد
ل���ي َ
 -18وب�����ك�����تْ خ����ي����ف���� ًة ف���������� َر َّق ف�����������ؤادِي
وه������ي مِ ����� ِّن�����ي ل����ل َ
����وف ُ
ذات ارتِ������ َع������ا ِد
����خ ِ
 -19ق��ل��تُ :م��ا تنقمِ َ
ين مِ �� ِّن��ي ؟ فقالتْ :
ك َّ
�������ف عَ������ ِّن������ي َف������ َق������د رع������ب������تَ ُف��������������ؤادِي
 -20ق���ل���تُ  :ال َت��ق��رف��ي ب���ذن���بٍ و ُق���ومِ ���ي
��������ك قِ������ي������ادِي
ن����ت����ـ����ـ��ل�اهَ����ى وف��������ي َي�������� َدي ِ
هلل ال كا
 -21ق���ال���تْ � :أح���ل ْ���ف ف���ق���ل���تُ :وا ِ
ن �إل�������ى غ����ي���� ِر م����ا هَ����� َوي�����تَ اع���� ِت���� َم����ادِي
���ب ب��و���ص��لٍ
 -22ق��� ْد ح��ظ��ي�� َن��ا م�� َّم��ن ُن���حِ ُّ
�أرغ������������������� َم ُ
اهلل �أن َ
�������ح�������� َّ�������س�������ا ِد
�����������������ف ال ُ
التخريج :ال��� ُّد ّر الفريد  ،302/4وحذفت
بيتين بعد البيت الرابع ع�شر ،وثمانية �أبيات

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

بعد البيت الثاني والع�شرين.
رح :ال َع ْ�ض ُب :ال�سيف القاطع .العين
ال�شَّ ُ
(ع�����ض��ب)  ،283/1و " ال�� ِع��ي��ن :جمع �أعين
�سميت بذلك ل�سعة
وعيناء ،وهي بقر الوح�شُِّ ،
�أعينها "� .شرح ديوان زهير بن �أبي �سلمى �ص
 ،10لقاد� :أي لقادر.

()13
[من الطَّ وِيل]
وقال:
-1ه ُل ّما ا�سقيانِي الك� َأ�س � ْإن لم يكن َخمرا
وال ُت��� ْ��س��كِ��ران��ي ل�����س��تُ �أح��ت��م�� ُل ال��� ُّ��س�� ْك�� َرا
 -2ل��ق�� ْد �أخ������ذتْ م�� ِّن��ي ال��� َغ���واي��� ُة ح�� َّق��ه��ا
ق��دي�� ًم��ا و�إ ِّن������ي َق���� ْد �أَ َح ْ
����ط����تُ ب��ه��ا ُخ��� ْب��� َرا
وال�صبا
� -3إذا م��ا َدعَ��ان��ي ق��ائ�� ُد ال�� َّل��ه��و ِّ
�أج���ب���تُ ول���� ْم �أ����س��� َم��� ْع َم�ل�ا ًم���ا وال َز ْج����� َرا
 -4و ُم�����������س����� َت�����و ِدع�����ي � ِ������س������ ًّرا ت����ق���� َّل����د ُْت
َ
الح َ�شا َق ْب َرا
حفظه فب َّو�أ ُته مِ ن ُم�ستق ِّر َ
 -5و َز َّل��������� ِة ج������ا ٍر ف����اج���� ٍر ق����� ْد َ���س��ت��ر ُت��ه��ا
ول���و م��ث��لَ��ه��ا م�� ِّن��ي َر�أى هَ��� َت َ
���ك ال ِّ�����س�� ْت�� َرا
����ب ال���م���ر ِء ي��دف�� ُع عُ���� ْذ َره
� -6إذا ك���ان ذن ُ
���ص��ف��ح��تُ ف��ك��ان ال�� َع�� ْف��و مِ ��� ِّن���ي ل���ه ع���� ْذ َرا
 -7وك����� ْم م���ن �أ ٍخ ل���ي ُك���ن���تُ �آم َ
�����ن غِ ��� َّب��� ُه
َف�� َغ�� َّي�� َره ال��� َوا� ُ���ش���و َن ف��ا� ْ��س�� َت ْ��ح��� َ��س َ��ن ال��� َغ��� ْد َرا
� -8إذا ���س�� َّرن��ي ده���� ٌر � ُ����س���� ِر ْر ُت و� ْإن �أَ َب����ى
�أب�����ي�����تُ ع���ل���ي��� ِه �أن �أ�����ض����ي���� َق ب����ه � َ�����ص����� ْد َرا
 -9و�إ ِّن�����ي �أع�����دُّ ال ُّ�����ش�� ْك�� َر ف���ي ُك���� ِّل ِن�� ْع�� َم�� ٍة
�������س ل���ل���� َّ���ض��� َّرا ِء �إن َن���� َز َل����تْ � َ���ص��� ْب��� َرا
و�أل���ب ُ
 -10وك ْم من مُ�سِ ي ٍء َق ْد لقيتُ َومُح�سِ ٍن
ف���أو���س��ع��تُ َذا ذ ًّم����ا و�أو����س���ع���تُ َذا ُ���ش�� ْك�� َرا
�( -11إذا) �أب�����تِ الأ����ش���ي���ا ُء �إ َّال َت��ل�� ُّب��� ً��س��ا
َ
ال�س ْه َل وال�� َو ْع�� َرا
عليك ،فق ِْ�سها َت��ع ِ
��رف َّ
الجو ِد ي�سقي ال َقو َم َف�ض َل �إنا ِئ ِه
ُ � -12أخو ُ
البح َرا
وذو ال ُبخلِ ال َيندَى ولو َج��او َز ْ
َ
عر�ض ِه
 -13وك ُّ��ل ام��رئ
يعطيك قيم َة ِ
�إذا ك��ا َن ال َي�ش ُكو َ
ا�ص َة وال�� َف�� ْق�� َرا
الخ َ�ص َ
أ����س �أح��� ُ
��س��ن
 -14ل���� َ���ص���ب��� ُر َك ع���ن��� َد ال��� َي���� ِ
َم ْو ِق ًعا و�أف�ض ُل من َم��الٍ ُت َ�ص ِّي ُره ُذ ْخ�� َرا

()10
[من الطَّ وِيل]
وقال:
� -1إذا لم يكنْ ذنبي �إليكِ �سوى الهَوى
ف��ل�ا ت����غ����فِ����ري َذن����ب����ي َف����� َ����س َ
����وف �أع�������و ُد
تبغين ال ِّزياد َة في الهَوى
 -2لئنْ كنتِ
ِ
ف���م���ا ف������و َق م����ا ب����ي م����ن ه�������واكِ م���زي��� ُد
التخريج :الدر الفريد .49/2
()11

مقـــاالت

[من المتقارب]
وقال:
�������ج������� َرا َن������� ُه ف
وم�������ا زل���������تُ �أَ ْح������������������ َذ ُر هِ ْ
�������ح������� َذ ْر
َ َل����������� ْم ُي����� ْغ�����نِ�����ي عَ������ ِّن������ي فِ������ي������ ِه ال َ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .555
()12
وقال:

[من المجتث]

�������ب
� -1أل����������ي����������� َ����������س هَ������������������ذا عَ�������جِ �������ي ٌ
�أم���������ـ���������ـ ُ
���������وت َط������������������������ ْو ًرا َف����������أُ ْن���������� َ���������ش��������� ْر
 -2قِ������������� َي�������������ا َم������������� ٌة ُك������������������� َّل َي��������ـ��������ـ��������و ٍم
عَ���������لَ���������ى َف�����ـ�����ـ�����ت�����ى َل�������� ْي��������� َ��������س ُي������� ْق������� َب������� ْر
التخريج :البديع البن منقذ  ،185وقال ابن
منقذ� :إنه �أخذه من قول ال�شاعر:
ي��������ق��������و ُم ع����ل����ي����ه ك���������� َّل ي������������و ٍم ق����ي����ام���� ٌة
�����ب �إ َّال �أ َّن���������ه ل���ي�������س ُي���� ْق���� َب���� ُر
م�����ن ال�����ح ّ
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 -15و َم���ن ال ُي��� َ��س�� ِّل��م ل��ل��ح��وادثِ َرا���ض�� ًي��ا
ب�� َم��ا َت ْ���ح��� ُك��� ُم الأَ َّي��������ا ُم ي َ
���ر����ض ب��ه��ا ق��� ْ��س�� َرا
ٍ
��ب م��ن ك��لِّ
���ش��يء :عاقبته
ال َّ
�����ش ْ��ر ُح " :ال��غ ُّ
و�آخره" .المعجم الو�سيط (غبب) �ص ،642
التخريج :ال��در الفريد  68/2وورد البيت
الحادي ع�شر هكذا� " :أال �أبت ".
()14
[من الطَّ وِيل]
وقال:
ال�صبا فاجتني ُته
 -1عطفتُ على
غ�صن ِّ
ِ
وخ�������ض���تُ �إل�����ى ل���� َّذاتِ����ه ب���ح��� َره ال��� َغ��� ْم��� َرا
 -2وم����أم���ون��� ٍة ب��ال��غ��ي��بِ � ُ��ض�� ِّم�� ْن��تُ ���س�� ّره��ا
ف����ب���� َّو�أ ُت����ه م���ن ُم�����س��ت�� َق�� ِّر ال َ��ح�����ش��ا َق���ب��� َْرا
�����س ف���ت���ي���انٍ ����ش���ه ُ
���دت وغ�����اد ٍة
 -3وم��ج��ل ِ
ح���م���ي���تُ و�أم��������� ٍر ق����� ْد ب���ع���ث���تُ ل����ه � ْأم�������� َرا
 -4وم����ث����ق����ل���� ٍة ُح����م����ل���� ُت����ه����ا ف��ح��م��ل�� ُت��ه��ا
وخ���ط���بٍ ج��ل��ي��لٍ ق���د رح���ب���تُ ب���ه ����ص��� ْد َرا
يقول منها:
ُ -5م��ن��ي��ن��ا م���ن ال��دُّ ن��ي��ا ب���وره���ا َء ف���اركٍ
�إذا ه���ي �أغ�����ض��تْ �أع��ق��ب��تْ ن���ظ��� ًرا ����ش��� ْز َرا
 -6و�آخ�������� ُر �إح���������س����انِ ال��� َّل���ي���ال���ي �إ�����س����اء ٌة
ع��ل��ى �أ ّن���ه���ا ق���د ُت��ت��ب�� ُع ال�� ُع�����س�� َر ال�� ُي ْ�����س�� َرا
 -7و�أك���ث���ر م���ا ت��ل��ق��ى الأم����ان����ي ك���واذ ًب���ا
ف���إن � َ��ص�� َد َق��تْ َج���ا َزتْ ِب َ�صاحِ ِبهَا ال�� َق�� ْد َرا
� -8أب���ي���تُ ���س��م��ي�� ًرا ل��ل�� ُم��ن��ى ُم���ث���ر ًي���ا بها
و�أغ������دو ���س��ل��ي�� ًب��ا م���ن مَ��واهِ ��ب��ه��ا �ِ��ص�� ْف�� َرا
 -9وذي ط���م���ع ي����غ����دو ب���ق���ي���ة ع���م���ره
وي��م�����س��ي ول�����م ت��ج��م��ع ي������داه ل����ه وف����را
التخريج :الأبيات له في ال ُّد ّر الفريد 218/1
ما ع��دا البيت التا�سع ،وباختالف ي�سير في
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الترتيب ،و والأبيات  8 – 6له في الدر الفريد
 ،188/5والبيت ال�سابع له فيه  ،238/5وهو في
الديوان برقم (� ،)119ص  ،318والبيتان 7 ،6
بال ٍ
ن�سبة في الفرج بعد ال�شدة  ،57/5والبيت
ال�ساد�س في محا�ضرات الأدباء  79/4برواية:
" الع�سر بالي�سر " ،والبيت ال�ساد�س بال ن�سبة
في بهجة المجال�س  123/1برواية� " :أفعال
الليالي " ،و�صدر البيت ال�سابع هو عجزه.
والأبيات  9 – 7بال ن�سبة في الغرر والغرر
 ،384والبيت ال�سابع ب�لا ن�سبة ف��ي معاهد
التن�صي�ص  .144/2وقال " ابن �أيدمر 218/1
" :الورهاء :القليلة العقل " .و" غ�ضيت الأر�ض
غ�ضى :كثر فيها الغ�ضى  -و ال��رج��ل� :أطبق
ً
جفنيه على حدقتيه " .المعجم الو�سيط (غ�ضا)
�ص  ،655و " ال�شَّ ْزر :نظ ٌر فيه �إعرا�ض ك َنظَ ر
الم ْب ِغ�ض .العين (�شزر) .231/6
المعادي ُ
ُ
()15
وقال:
[من الب�سيط]
��اب َو�إِ َّن ال��� َّ��ش�� ْي َ��ب َد�أْ ُب���هُ��� َم���ا
� -1إِ َّن ال��� َّ��ش�� َب َ
�إن ُي��� ْن���قِ���� َ���ص َ
���اك ِب���� َ���س ْ���ح���لٍ َ �أ ْو ِب�������إِ ْم������ َرا ِر
 -2هَ������ذا ُي����� َع�����ا ِدي َ
�����ك �إ ْد َب�������������ا ًرا ب�� ُم��ق��ب�� ِل�� ِه
َو َذا ُي����� َب�����ا ِري َ
�����ن ِب���������إِ ْد َب��������ا ِر
�����ك َع�������نْ عَ����� ْي ٍ
����ي ٌء َغ������ ْد ُر َب�� ْي�� َن��ه�� َم��ا
ُ -3ك ٌّ����ل َغ�������دُو ٌر َو� َ����ش ْ
َ������ات َم�������ا ُك ُّ
هَ������ ْي������ه َ
���������ل َغ�������������دَّا ٍر َك������� َع������� َّذا ِر
َ -4ل��نْ َي�� ْر َح�� َل َّ
ال�ش ْي ُب َع��نْ دَا ٍر َ�أ َق���ا َم ِبهَا
���ب ال�������دّا ِر
َح��� ّت���ى ُي����� َر ِّح����� َل عَ��ن��ه��ا � َ���ص���احِ َ
ال�����ش��رح :ب�سحل� :أي ب�ضعف .ينظر تاج
العرو�س  ،189/29وب� ْإم َرار� :أي بذهاب ومرور.
ينظر تاج العرو�س .103/14
التخريج :المجال�سة وج��واه��ر العلم مج

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

التخريج :ال��در الفريد  ،473/5والبيتان
تابعان للق�صيدة رقم (� ،)31ص .220

 ،106 -105/4وورد البيت الأخير منفر ًدا في
الديوان �ص  ،323وهو لأبي العتاهية في ديوانه
 553هكذا:
���رح��� َل ال��� َّ��ش��ي ُ��ب عَ���ن دا ٍر �أَ َل������ َّم ِب��ه��ا
َل���ن َي َ
���ب ال�������دَّا ِر
َح���� ّت����ى ُي����� َر َّح����� َل عَ���ن���ه���ا ����ص���احِ َ
و�أ�شار محمد يحيى زين الدين في ا�ستدراكه
�إلى ن�سبته لب�شار بن برد �ص  ،195وقبله في
ديوان �أبي العتاهية:
��ا���ض َ��ب ال��� َّ��ش��ي��بِ ِب��ال��حِ �� ّن��ا ِء َت�����س�� ُت��ر ُه
ي��ا خ ِ
� َ����س����لِ ال��� َم���ل���ي َ
���ك َل������ ُه � َ���س���ت��� ًرا مِ َ
������ن ال���� َّن����ا ِر

()19
[من الكامل]
وقال:
 -1م��ن حمي ٍر ن�سل ال َع َر ْنجج �إذ جرت
ل���ه���م عَ�����لَ�����ى ح����ق����بِ ال�������� َّز َم��������انِ دُهُ ���������و ُر
َ -2م��لَ�� ُك��وا عَ��لَ��ى ال��دُّ ن��ي��ا َف�� َم��ا َ�أ َح����� ٌد ِب�� َه��ا
�إ َّال وه��������و ف������ي ُح���� ْك����مِ ����ه����م َم����� ْق�����هُ�����و ُر
� -3أَع�����ط�����اهُ ����� ُم ُذ َّل الإت����������اوة َق���ي���� َ���ص��� ٌر
�������رج������� ُه �����س����اب����و ُر
َو َج������ب������ى �إِ َل������ي������هِ������م َخ َ
الرواية )2( :ورد عجز البيت االول في ن�شوة
الطرب برواية� " :إال وهو في ملكهم مقهور "،
وورد البيت الثالث في الديوان برواية " :ذل
المقادة".
ال�شرح :ال َعرن َْجج :هو " حمير بن �سب�أ...
وي��رى بع�ضهم �أن ا�سمه العرنجج ،و�أن��ه ل ّقب
بحمير لكثرة لب�سه الثياب الحمر " .الأعالم
وم .ينظر
َي�ص ٌرَ :ق ْي َ�ص َر َم ِل ِك ال ُّ��ر ِ
 ،284/2وق َ
بن
ت��اج ال��ع��رو���س ��� ،399/17س��اب��و ُر��� :س��ا ُب��ور ُ
�أ ْر َد�شير من ُمل ِ
ُوك ال ُف ْر ِ�س .ينظر تاج العرو�س
.426/36 ،314/14
التخريج :التيجان في ملوك حمير ،251
والبيتان  3 ،2له في ن�شوة الطرب ،136/1
والبيت الأخير في الديوان �ص  224في نهاية
الق�صيدة رقم (.)31

()16

مقـــاالت

[من الكامل]
وقال:
�إن عَ�����ا َد لِ���ي � َ���ش��� ْر ُخ ال��� َّ��ش�� ِب��ي��ب�� ِة ل���م َت�� ُع�� ْد
������ج������ ْد ِر
ُل����� ْب����� َن�����ى وال �أَهْ �������ل�������ي بِ����������ذِ ي ال َ
��ج ْ��در :مو�ضع بالمدينة ،وهي
ال�����ش��رح :ال َ
منازل بني طفر .ينظر م�صدر تخريج البيت.
التخريج :معجم ما ا�ستعجم .371/2
()17
[من الطويل]
وقال:
بذكراك َ
مات ال َي�أْ ُ�س مِ ن َخ ْط َر ِة الم َنى
و�إن ك��ن��تُ َل���� ْم �أَ ْذك��������� ْر َك �إ َّال عَ��ل��ى ِذ ْك���� ِر
التخريج :الدر الفريد .67/4
()18
المهدي
وقال في مدح يزيد بن من�صور خال
ِّ
[من الكامل]
باهلل:
 -1م���ت���ع���� ِّ���ص ٌ���ب ب����ال���� َّت����ا ِج ع����� َّد ُت�����ه � -إذا
���������ارب  -الإق�������������دا ُم وال���ت�������ش���م���ي��� ُر
م�����ا ح َ
 -2ك��ال�� َّل��ي��ثِ ي���ب���دُو ح��ي��ن ي���ب���دُو خ��ل�� َف�� ُه
و�أم���������ا َم���������ه ال���� َّت����ع����ظ����ي���� ُم وال����� َّت�����وقِ�����ي����� ُر

()20
[من المن�سرح]
وقال:
��������ح��������ا ُب�������� ُه عَ������لَ������ى َح���������� َذ ٍر
� َ�������س�������ا َر َو�أ� ْ��������ص َ
�����ح����� َذ ُر
َل�����و َك��������ا َن ُي���� ْغ���� ِن����ي �أَ ْو َي���� ْن���� َف���� ُع ال َ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .379
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()21
وقال:
[من الب�سيط]
 -1لم يب َق بع َد ُحلولِ َّ
ال�شيبِ في الرا�س
��������ب دَا ٍء َم���������ا َل������������ ُه �آ��������س
�أ ّال ت��������ر ّق ُ
ال�سلوانِ وارتدعتْ
-2حين اعتزمتُ على ّ
ا���س��ي
َن�� ْف�����سِ ��ي َو َق��� َّر ْب���تُ َب�� ْع�� َد ال َ��ج�� ْه��لِ �أَ ْف�� َر ِ
 -3م��رت ت�صدّى لي ال�صهباء م�شرقة
م�����ن ك�����ف �����س����اق ب���ع���ي���ن���ي���ه وب����ال����ك�����أ�����س
 -4بانت تجافي عن الأخ���رى وريقتها
ت���م ُّ���ج ب�����رد ال���ر����ض���ا ف����ي ح����� ّر �أن��ف��ا���س��ي
التخريج� :أخ��ب��ار �أب��ي القا�سم الزجاجي
.145
()22
[من الكامل]
وقال:
ِ����ي َو َق������� ْد َ�أ َت�����ى
َو�أُ َخ������������ا ِد ُع ال���� َّ���س��� ْم��� َع ال���� َّزك َّ
َخ������ َب������ ٌر �أَ َل�������������� َّم ِب�������� َ�������ص�������ادِقٍ ال ُي������ ْد َف������ ُع
التخريج :المن�صف ق � ،2ص  ،407وفي
الديوان �ص  326نتفة برقم ( )146فيها بيتان
�أحدهما قريب من هذا البيت ،وهو:
����ي َودو َن���������� ُه
َو ُم��������خ��������ا ِد ُع ال���� َ���س���م��� ِع ال���� َن����ع َّ
�����ب �أَ َل������������� َّم ِب�������������ص������ادِقٍ ال َي�����خ����� َد ُع
َخ�����ط ٌ
()23
وقال:
[من الخفيف]
َو َل���� ْم �أَ َز ْل ُم��� ْ��ش��فِ�� ًق��ا مِ َ���ن ال�� َب�� ْي ِ��ن وال�� َه ْ��ج��ـ
������ن فِ���ي���ه���م���ا ِ�إ� ْ�����ش����� َف�����اقِ�����ي
ـ������� ِر َف�����لَ�����م ُي������ ْغ ِ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .555
()24
[من الب�سيط]
وقال:
ال �أ�����س����ت����ري���� ُح �إل�������ى َت����م����وي���� ِه َم�����ع�����ذِ ر ٍة
������اب ف����ي����ه ل�����ي َق����ل ُ����ق
�إ َّال �أ َت�������ان�������ي ع������ َت ٌ
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التخريج :ال��� ُّد ّر الفريد ،397/187،5/2
وي�ضاف للمقطّ عة رقم ���،150ص  328ويو�ضع
البيت فيها بعد البيت الثَّا ِلث.
()25
وقال من ق�صيدة طويلة في مدح الخليفة
[من الكامل]
الم�أمون:
��س��ب ال����ع����واذلِ ل���و ق��ن��ع َ��ن ب��� َذاك���ا
 -1ح��� ُ
�أن ال��������� َّن���������وى َق����������� َّذاف����������� ٌة لِ������ه������وا َك������ا
يقول في المدح منها:
 -1م����اذا َي����رى �أه���� ُل ال َّ
�����ض�لال�� ِة ب��ع�� َدم��ا
َق���رع���تْ ل���ذي ال������ َّر�أي ال��ح��ك��ي ِ��م عَ��� َ��ص��ا َك��ا
 -2ف��ك���أ َّن��ن��ي ب َ
���ك ق��د ع��دل��ت � ُ��ص��دو َره��ا
وه�����دي�����تَ َق���������ص���� َد ���س��ب��ي��لَ��ه��ا ال�����ش��ك��اك��ا
 -3و����ص���ف���ح���تَ م��� َّن���ا ًن���ا ع��ل��ي��ه�� ْم ق������اد ًرا
وب����� ْ
����س����ط����تَ ����س���ج���لَ���ك ف���ي���ه��� ُم و َن������دَاك������ا
� - 4إن الإم������ا َم������ َة والأم������ان������ َة ب��ع�� َده��ا
ق���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ ٌ
���������ران ل����������ك����������ن ل�������������������م...
� -5أع����ط����ا َك����ه����ا ُ
اهلل ال���ح���ل���ي��� ُم ب���م��� ِّن��� ِه
ف����ا�����ش����ك���� ْر ع����ط����ي���� َت����ه ال�����ت�����ي �أع َ
�����ط�����ا َك�����ا
 -6ت����اهلل ل���و ل���م َي���ع���ه���دُوا ل���ك عَ��ه�� َده��ا
���ب � ِ���س���وا َك���ا
�أع����� َي�����ا ال����ب����ر َّي���� َة �أن ُت�������ص���ي َ
� -7أ َّن������ى ت���� َو َّج����ه ع��� ْن���ك ق�����ص�� ُد خ�لاف��ة
�أط�������ن�������ا ُب�������ه�������ا م�����������������ش��������دود ٌة ب������ ُع������را َك������ا
 -8خ���ي��� ُر ال�����ف�����رو ِع م���غ���ار� ً���س���ا وم��ن��اب�� ًت��ا
ف����������ر ٌع َن������ َم������ا ب������ك غ���������ص���� ُن����ه ون����� َم�����ا َك�����ا
����ي م��ح��م�� ٌد
 -9ب����ي����تٌ ب����ن����اه ل�����ك ال���� َّن����ب ُّ
وخ�����ل�����ق�����ت����� ُم دع�������� ًم��������ا ل���������� ُه وم������ َ�����س�����اك�����ا
 -10ث���كِ��� َل ال���ث���واك��� ُل م���ن ب��� َغ���اك ب��ك��ي��دِ ه
�����ي م�����ن �أرا َد َردا َك����������ا
وب����ك����ى ال�����ب�����واك َ

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

ال�سنان .ينظر
ال�شرح :الخر�صان� :أعالي ِّ
الرماح ِّ
الطوال.
تاج العرو�س  ،546/17والأَ َ�سلُ :
ُ
تاج العرو�س .445/27
ال��ت��خ��ري��ج :ال��وا���ض��ح ف��ي م�����ش��ك�لات �شعر
المتنبي .46

� -11إن ال����ب����ر َّي����ة م�����ا ت ُ
���������زال ب��ن��ع��م�� ٍة
ت��������ع��������ت��������دُّ ه��������ا هلل م������������ا �أب����������ق����������ا َك����������ا
 -12ف��ا���س��ل�� ْم ل�� ُم��ل��ك ف��ي ي��دي��ك نظا ُمه
ولأُ َّم������������������������� ٍة ������ش�����م�����ل����� ْت�����ه����� ُم ُن�����ع�����م�����ا َك�����ا
� -13أث���ب���تَّ �أح����ك����ا َم ال����هُ����دَى ورع��ي�� َت��ه��ا

()29

ف����� َرعَ�����ى ل�����ك اهلل ال�������ذي ا����س���ت���رعَ���ا َك���ا
التخريج :ال�� ُّد ّر الفريد  ،230/1و�أ�سقطت
الديوان
بي ًتا بعد البيت الحادي لأنه ورد في ِّ
في مطلع المقطَّ عة رقم (� ،)158ص  331لذا
�أ�سقطته ،كما �أ�سقطت بي ًتا من مطلع الق�صيدة،
والبيت العا�شر في ال ُّد ّر الفريد  ،184/3والبيت
الحادي ع�شر فيه  ،325/2وهما وا�ضحان في
هذين المو�ضعين لذا �أثبتهما بروايتهما فيهما،
وفي عجز البيت الرابع طم�س.

وقال:
[من الب�سيط]
� -1أط���راف �سمر القنا ريحان مجل�سه
ول�����ه�����وه �����ض����رب����ه ب���ال�������س���ي���ف �أق�����وام�����ا
 -2و�أخ�����ذه ال�����س��ي��ف ي��م�����ش��ي ل��ل��ب��راز به
�أ����ش���ه���ى �إل�����ى ق��ل��ب��ه م���ن �أخ������ذه ال��ج��ام��ا
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .47
()30

مقـــاالت

وقال:
[من الب�سيط]
��ا���س َت�� ْل�� َق��اهُ ��م �إ َذا ا�ستبقوا
هُ ��م �آخِ ���� ُر ال�� َّن ِ
���ا����س ُق���دَّا َم���ا
�أوائ������� َل ال��� َم ْ���ج���دِ َق��� ْب��� َل ال��� َّن ِ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص  ،230وقال
محققه �ص :650ربما كانت هذه الأبيات الثالثة
من الق�صيدة المذكورة في �ص .68 - 61

()26
[من الكامل]

وقال:

َو�أَ َرى ل���م���و� َ���س���ى مِ �����ن �أَب�����ي����� ِه َو َج��������� ِّد ِه
َخ�����لَ����� ًف�����ا َي������� ُك ُ
�������ون ُح�������� ُزو َن�������� ًة َو� ُ�����س�����هُ�����وال
التخريج :المن�صف ق � ،2ص .380

()31

()27

وقال:
[من الطَّ وِيل]
 -1و َرد َن���������ا وف�����ي �أط�����رافِ����� َن�����ا َج��اه��ل��ي�� ٌة
و َغ������ ْ�����ش����� ٌم وف����ي���� َن����ا ُج��������������ر�أ ٌة و ت���ق ُّ���ح��� ُم
 -2وك���ن���تُ ام����� ًرا �آب����ي ال��� َّدن��� َّي��� َة � َ��ش��امِ ً��خ��ا
و�أظ����������ل���������� ُم �أح��������ي��������ا ًن��������ا وال �أت������ك������ َّل������ ُم
بالجهلِ (قالوا)
الجه َل َ
� -3إذا ما قرنتَ َ
����ح���� ُّل���� ُم
����ح����تْ �أو َت َ
خ���ل���ي���ق��� ُة حِ �����ل ٍ�����م � َ����س���� َّم َ
التخريج :ال��� ُّد ّر الفريد  ،142/2و�صدر
الثَّا ِلث فيه هكذا " :بالجهل قادوا " ،وورد فيه
الديوان وورد في كتاب
قبلها بيت لم يرد في ِّ

[من الخفيف]
وقال:
ن�����ص ُ��ف َق��ل��ب��ي ق��� ْد م َ
����ات ���ش��و ًق��ا ون�����ص ٌ��ف
ق�����ـ����� ْد �أت�������������ا ُه م������ن ال�����م����� َن�����ا َي�����ا َر� ُ�������س ُ
�������ول
التخريج :الدر الفريد .173/5
()28
[من الب�سيط]
وقال:
� -1إذا َغ������ َزا َب����لَ����دًا �����س����ا َرتْ عَ�������س���اكِ��� ُر ُه
���ج��� ُم��� ُه ال���خِ ��� ْر����ص ُ
���ان والأَ� َ����س���� ُل
ك��ال��ل��ي��ل �أ ْن ُ
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�صريع الغواني ُم ْ�سلم بن الوليد :حياته و�شعره
�ص .590
()32
وقال:
[من مخلع الب�سيط]
�����ا������س ُي����� ْك����� ِر ُم�����وه
َ -1م������ن ُي������� ْك������� ِر ِم ال����� َّن َ
وم�����������ن ُي�������هِ������� ْن�������ه������� ْم َي��������جِ ��������د هَ��������وا َن��������ا
 -2و َم������������ن ُي�������قِ�������ل ع�������ث�������ر ًة ُي���� َق����ل����ه����ا
وم����������ن ُي��������� ْع���������نْ ل��������م َي��������������� َزل ُم������ َع������ا َن������ا
 -3وخ������ي������ ُر ح����������الِ ال�����ف����� َت�����ى �إذا ل��م
ْ
�����������������زل ُم�������ع�������ي������� ًن�������ا و ُم�������������س������ت������ع������ا َن������ا
ي
 -4و�������ص������اح������بٍ ك�����������ا َن ح�����ي�����ن ك�����ا َن�����ا
ف��������� َ��������ص�������� َّد ع����������ن ُو ِّدن�����������������������ا َ
وخ����������ا َن����������ا
�����������س����َ � :ص����ا ِرم����ي����ه
 -5ف����ق����ل����تُ ل�����ل����� َّن����� ْف ِ
ف��������ام��������ت�������� َن��������ع��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������تْ ...
 -6ل���������و زال �������س������ل������ط������ا ُن������ه ر�آن������������ا
����������ن ب��������ه��������ا َي������������را َن������������ا
ب��������غ��������ي�������� ِر ع����������ي ٍ
التخريج :ال��� ُّد ّر الفريد  ،154/5ومكان
النِّقاط بع�ض الكلمات المطمو�سة ،والبيت
الثَّا ِلث له فيه  ،277/5والبيتان الأ َّوالن ومعهما
بيتان لم يردا هنا للعاقولي في بهجة المجال�س
 ،708/1و�أ���ش��ار المح ِّقق �إل��ى تدافع البيتين
اللَّذين لم ي��ردا هنا ،وقد وردا بال ن�سبة في
ال�صداقة وال�صديق  ،263وهما:
���������ب َف������� َب�������ا َن�������ا
َك�����������������ا َن ل������� َن�������ا � َ���������ص���������احِ ٌ
وح����������������اد ع����������ن و�������ص������ل������ن������ا َو َخ�����������ا َن�����������ا
َت�������������������اه عَ�������ل�������ي�������ن�������ا َو َت�������������������������������ا َه م������ ّن������ا
َف������������ َم������������ا َن��������������������������� َراه وال َي�������������� َراَن��������������ا
()33
وقال:
[من المتقارب]
������م
�إل�����������ى َم�������� ِل ٍ
��������ك مِ ���������ن َب������� ِن�������ي هَ������ا� ِ������ش ٍ
ُي������ َك������� ِّ������س������ ُر ب�������ال������� ُّن�������و ِر �أَ ْب��������� َ��������ص��������ا َر َن��������ا
�آفاق الثقافة والتراث 63

التخريج :المن�صف ق � ،2ص .379
()34
[من مخلع الب�سيط]
وقال:
����ح����� ِ����س���� ُر ال����ل����ي���� ُل عَ�������ن د َُج����������ا ُه
َ -1ي���� ْن َ
َو َت ْ
�������س ف����ي ال����� َّ����ص���� َوا ِن����ي
�����ط����� ُل����� ُع ال���� َّ���ش��� ْم ُ
التخريج :الوافي بالوفيات  ،98/3وال�شعور
بالعور .207
()35
[من ال�سريع]
وقال:
ل�������و ُز ْر َت����������� َن�����������ا َغ�������� َّن��������تْ َل������ك������م َق����� ْي����� َن����� ٌة
�����ن
�����������ن م�����حِ �����ب�����ي ِ
ُط����������وب����������ى لإِل����������� َف�����������ي ِ
التخريج :ديوان �أبي نوا�س  ،75/1وي�ضاف
للمقطعة الم�ستدركة في كتاب �صريع الغواني
�ص .593
(ب) ما ن�سب �إليه و�إلى غيره:

()1
[من الوافر]
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
���������ب م����ك����ارِم الأخ����ل���اق َج����هْ����دِ ي
� -1أُحِ ُّ
��������ب و�أن �أُع�������ا َب�������ا
و�أَ ْك�����������������ره �أن �أَع��������ي َ
 -2و�أَ� ْ���ص��� َف���ح ع��ن ���سِ ��ب��اب ال�� َّن��ا���س حِ �� ْل�� ًم��ا
�����س��ب��اب��ا
و�����ش���� ُّر ال���ن���ا����س َم�����ن َي����� ْه����� َوى ال ِّ
 -3و�أت��������������������������رك.........................
...................................
 -4و َم�������ن هَ�������اب ال������� ِّرج�������ا َل َت����هَ���� َّي���� ُب����وه
و َم��������ن َح����� َق�����ر ال������� ِّرج�������ا َل ف���ل���ن ُي���هَ���اب���ا
�����ض��ت ال����رج ُ
 -5و َم����ن َق َ
����ال ل���ه ُح��ق��و ًق��ا
����ح����ق����وِق ف���م���ا �أ����ص���ا َب���ا
ول������م َي��� ْق�������ض ال ُ
التخريج :الدر الفريد  ،240/1والمقطَّ عة
لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه � 109ضمن

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

وثمة تخريجات ،واخ��ت�لاف ف��ي رواي���ة بع�ض
الألفاظ في بع�ض الم�صادر.

المتدافع ،وينظر تخريجها هناك.
()2

()4

[من الوافر]
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
َ -1ب��ك��ي��تُ عَ��ل��ى ال��� َ��ش��ب��ابِ ِب��� َدم��� ِع عَيني
���ب
َف�����لَ�����م ُي�����غ ِ
�����ن ال����� ُب�����ك�����ا ُء َوال ال��� َن���ح���ي ُ
َ -2ف���ي���ا �أَ� َ����س����ف����ا �أَ� ِ����س����ف����تُ عَ���ل���ى � َ���ش���ب���ابِ
َن����ع����ا ُه ال���� َ���ش���ي ُ���ب َوال������� َر�أ� ُ�������س ال َ��خ�����ض��ي ُ��ب
����ن ال َ
 -3عَ���ري���تُ مِ َ
�����ش��ب��ابِ َوك�����ا َن َغ���ًّ��ض��ا
َك���م���ا َي����ع����رى مِ َ
������ن ال����������� َو َرقِ ال�� َق�����ض��ي ُ��ب
���اب َي����ع����و ُد َي���و ًم���ا
َ -4ف���ي���ا َل����ي����تَ ال���� َ���ش���ب َ
���ب
َف��������أُخ������� ِب������� ُر ُه ِب����م����ا � َ�����ص����� َن����� َع ال��� َم�������ش���ي ُ

ون�سب �إليه و�إلى غيره[ :من مجزوء الكامل]
� -1أق���������ل���������ل زي����������ارت����������ك ال������ َّ�����ص�����دي�����ـ
ـ��������ق ي������������راك ك������ال������ث������وب ا������س�����ت�����ج�����دَّه!
� -2إ َّن ال���������� َّ���������ص���������دي���������ق ي�����م����� ُّل�����ه
�أ َّال ي�������������������زا َل َي�������������������������� َر َ
اك عِ ���������� ْن����������دَه
� -3إال ال����������ك����������رام ذوي ال����� ُّن�����ه�����ى
�إ َّن ال�������ك�������ري�������م ي��������دي��������م ع��������ه��������دَه!
التخريج :نهاية الأرب  ،270/2والبيتان
 2 ،1بال ن�سبة في المو�شى  ،34وال�صداقة
وال�صديق  ،120وجمهرة الأمثال  ،505/1وهي
لأبي العتاهية في دالئل الإعجاز  ،456ولم ترد
في ديوانه ،باختالف في رواية بع�ض الألفاظ
في بع�ض هذه الم�صادر ،وهي بال ن�سبة في
الجلي�س والأني�س  ،466/2دون البيت الثالث،
قبلهما:
�إن ال���������ب���������ل���������ي���������ة �أن ت������ح������ب
وال ي����������ح����������ب����������ك م�����������������ن ت������ح������ب������ه
ف��������ي�����������������ص��������د ع�����������ن�����������ك ب�������وج�������ه�������ه
وت�������������ل�������������ح �أن��������������������������ت ف��������ل�������ا ت������غ������ب������ه

التخريج :المقطَّ عة ل��ه ف��ي ال���در الفريد
 ،33/4ولأبي العتاهية في ديوانه برقم (،)27
�ص .32

مقـــاالت

()3
ون�سب �إليه وال�صواب �أنه لإ�سحاق بن خلف
البهراني قالهما في ال�سيف:
[من مجزوء الكامل]
������ج������انِ������بِ َ
(خ������� ْ������ص������رِه)
� -1أَ ْل��������� َق���������ى ب َ
�أَ ْم��������� َ��������ض��������ى مِ �����������نْ ال�������ق�������در ال������ ُم������ َت������ا ِح
 -2و َك���������������أَ ّن�������������� َم��������������ا َذ َّر ال������هَ������ب������ا
َء ع�����ل�����ي�����ه �أَ ْن�����������ف�����������ا� ُ�����������س ال������������ ِّر َي������������ا ِح
التخريجُ :لم ْ�سلم ف��ي المو�ضح ،255/4
ولإ�سحاق بن خلف في م�صادر كثيرة منها:
الأن���وار ومحا�سن الأ�شعار  ،35/1والتذكرة
الحمدونية  ،573/5والحما�سة المغربية
 ،1193وينظر ما بهام�شه من م�صادر ،وفيه
ذكر لتدافع النُّتفة ،ون�سبتها لغيرهما ،وما بين
القو�سين ف��ي �صدر البيت الأول �ساقط من
المو�ضح ،والتكملة من هذه الم�صادر ،ورواية
البيت الثاني في المو�ضح هي" :و�إنما ذر"،

()5
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
[من الب�سيط]
����ج����ا ُد ِب��هَ��ا
� -1إن�����ي �أ�����ض����نّ ب��ن��ف�����س ال ُي َ
رف
وال��ج��و ُد
ال�س ِ
ِ
بالنف�س �أق�صى غاي ِة ّ
 -2ما �أبعد القتل من نف�س الجبان وما
�أح��� ّل���ه ب��ال��ف��ت��ى ال��ح��ام��ي ع���ن ال ّ
��رف
�����ش ِ
التخريج :البيت الأول له في ال��در الفريد
 ،369/2وهما لأبي الغمر المدني في ديوانه
المن�شور في العرب �ص  ،141ج  ،4 ،3مج ،46
64
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1431ه���ـ ،دي��وان��ه المن�شور في كتاب دواوي��ن
ل�شعراء مغمورين جم ًعا وتحقي ًقا ودرا�سة �ص
.148
()6
[من ال�سريع]
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
َم����� ْه ً
��ل��ا َ�أ َب����������ا ال����� َّ����ص���� ْق���� ِر َف����� َك�����م َط�����ائِ����� ٍر
�����ح�����ل�����ي�����قِ
خ���������� َّر � َ������ص������ ِري������ ًع������ا َب��������� ْع��������� َد َت ْ
ُز ِّوج������������تَ ُن���� ْع���� َم����ى َل������� ْم َت����� ُك�����نْ ُك����ف�����ؤهَ����ا
َف��������� َ��������ص��������ا َن��������هَ��������ا ُ
اهلل ِب������ َت ْ
������ط������ ِل������ي������قِ
ال ُق������ ِّد� َ������س������تْ ُن����� ْع����� َم�����ى َت����� َ����س���� ْر َب���� ْل���� َت����هَ����ا
���������ج��������� ٍة فِ������ي������هَ������ا لِ�������� ِز ْن��������دِ ي��������قِ
َك������������ ْم ُح َّ
التخريج :المن�صف ق � ،2ص  ،524وذكر
محققه تدافعها ،ورج��ح �أن��ه��ا الب��ن ال��روم��ي،
ينظر تخريجه لها في �ص .725
()7
[من الطويل]
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
وم�����ا ك���ن���تُ �إ َّال ك����ال����زم����انِ �إذا � َ��ص َ��ح��ا
�����ان �أَ ُم ُ
����ح���� ْو ُت ،و�إن م�����ا َق ال����� َّزم ُ
�������وق
� َ����ص َ
التخريج :الدر الفريد  ،120/1وهو ل�سويد
بن �أب��ي كاهل الي�شكري في ديوانه � 61ضمن
المتدافع باختالف رواية بع�ض �ألفاظه ،وينظر
أي�ضا لب�شار بن برد في
تخريجه هناك ،وهو � ً
ديوانه � 113/4ضمن ق�صيدة.
()8
[من الكامل]
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
َو َل������ َق������ ْد � َ���س��� َم���ا ل����ل ُ
����ي َف����لَ���� ْم َي��� ُق ْ���ل
����خ���� َّرمِ ِّ
َي�����و َم ال���� َو َغ����ى� :إِ ِّن������ي َت َ
�����ض��اي�� َق ُم�� ْق��دَمِ ��ي
التخريج :البديع في نقد ال�شعر البن منقذ
 ،249وهو للأخيطل في البديع في البديع البن
المعتز  ،64وهو للأخطل في ن�ضرة الإغري�ض
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ف��ي ن�����ص��رة ال��ق��ري�����ض  ،191وب�ل�ا ن�سبة في
ال�صناعتين .36
()9
ون�سب �إليه و�إلى غيره:
[من الب�سيط]
وم��ا كنت �أدري لعمري كيف كنت وال
ال ك��ن��ت �إذ ك��ن��ت �أدري ك��ي��ف ل���م �أك���ن
التخريج :المن�صف ق � ،2ص  ،63و�أ�شار
محققه �إلى التدافع في �ص  ،653وخرجه على
عدد من الم�صادر.
� -2إخراج ما تبقى متدافعًا في الديوان

�أل��ح َ��ق مح ِّق ُق ال��دي��وان ف��ي نهايته تكمل ًة
كثيرا من النُّتف والمقطّ عات ،رو ْتها
ت�ضمنت ً
َّ
الم�صادر ،ول��م ت��رد في مخطوطة ال ّ��دي��وان،
وقام المح ّقق بجمع هذه ال ُّن َتف والمقطعات،
ثم ر َّتبها ح�سب قوافيها من الألف �إلى الياء،
وقال� :إنه �أور َدها في نهاية ّديوان " ُم ْ�سلم بن
الوليد " على م�س�ؤولية الم�صادر التي ن�سبتها
ملمو�سا في اكت�شاف المتدافع
جهدا
�إليه ،وبذل ً
ً
أخرج عد ًدا ال ب�أ�س به منها ،و�أو�ضح
منها ،ف� َ
تدافعها ،ثم َجا َء " مح ّمد َيحيى زين الدين "،
أخر َج َعد ًدا
وتناول هذه المقطّ عات ّ
بالدرا�سة ،ف� َ
منها ِم َّما لم ُي ِ�شر �إليه المح ّقق ،ثم جاءت هذه
ال�سطور ف�أَخرجت عد ًدا �آخر لم َيرِ د ذك ُره لدى
ّ
كُلٍّ منهما ،على هذا ال َّنحو:
()1
البيتان الأخ��ي��ران ال��م��درج��ان تحت رقم
(� ،)84ص  ،305وهما:
 -1ال���ج���و ُد �أخ َ
�����ش ُ��ن م��� ًّ��س��ا ي��ا ب��ن��ي مطرٍ
مِ ������ن � ْأن َت����� ُب����� َّز ُك����� ُم�����و ُه ك ُّ
������ف م�����س��ت��ل��بِ
ا�س �أ َّن الجو َد مدفع ٌة
 -2ما �أع��� َر َف ال َّن َ
ل������ل������ َّذ ِّم ل����ك���� َّن���� ُه ي������أت�����ي ع����ل����ى ال���� َّن����� َ����ش����بِ

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

أي�ضا في ديوانه  295/3في
لب�شّ ار بن برد � ً
نهاية ق�صيدة طويلة.

�شَ ك ََّك المح ّقق في ن�سبتهما لل�شاعر بناء
قلت :هما في دي��وان من�صور
الجاحظ ُ .
على َ
النمري � 73ضمن ق�صيدة ،وتنظر م�صادر
تخريجهما في هذا الديوان.

()5
النُّتفة رقم � ،117ص  ،318وهي:
� -1إِ ّن��������ي َك����� َث ُ
�����رت عَ���ل���ي��� ِه ف����ي ِزي�����ا َرتِ����� ِه
َف����� َم����� َّل َوال������ َ�����ش�����ي ُء َم����م����ل ٌ
����ول �إِذا َك��� ُث���را
َ -2ق���د را َب���ن���ي مِ ��ن�� ُه �أَ ّن�����ي ال �أَ ُ
زال �أَرى
ف����ي عَ���ي���نِ��� ِه قِ����� َ����ص���� ًرا عَ���� ّن����ي ِ�إذا َن َ
���ظ���را
ه��ي ب�لا ن�سبة ف��ي المنتخل  ،401وذك��ر
مح ّققه تدافعها بين كلٍّ من ُم ْ�سلم بن الوليد،
المهدي،
المهدي ،وعلية بنت
و�إبراهيم بن
ّ
ّ
وخرجها على بع�ض الم�صادر بهذا التدافع،
َّ
ينظر هام�شه.

مقـــاالت

()2
النُّتفة رقم (� ،)86ص  ،306وهي:
 -1م���ا ���ض�� َّر م���ن ���ش��غ��ل ال����ف�����ؤاد ببخله
ل��������و ك�����������ان ع����ل����ل����ن����ي ب��������وع��������دٍ ك��������اذب
��� -2ص��ب�� ًرا ع��ل��ي��ك ف��م��ا �أرى ل���ي ح��ي��ل�� ًة
�إ ّال ال���ت���م���� ُّ���س���ك ب�����ال�����رج�����اء ال���خ���ائ���ب
��� -3س���أم��وت م��ن م��ط��لٍ وتبقى حاجتي
ف���ي���م���ا ل����دي����ك وم�������ا ل����ه����ا م�����ن ط���ال���ب
هي للعبا�س بن الأحنف في ثمرات الأوراق
 ،124/1وقال محقق ديوان ُم ْ�سلم بن الوليد�:إن
البيت الأول في ديوان العبا�س ،قلت :البيتان ،2
 3مكرران في �ص  185من ديوان ُم ْ�سلم.
()3
البيت الثاني من النُّتفة الآتية المذكورة في
الديوان برقم (� ،)101ص  ،312وهو:
��������������زح�������������� ُر ف����������ي مِ ���������ح���������را ِب��������� ِه
َ -1ي َ
َزح���������������ي��������������� َر ُح���������ب���������ل���������ى لِ����������ل���������� َو َل����������د
َ -2ك�����������������أَ َّن����������������م����������������ا لِ���������������������س����������ا ُن���������� ُه
����������ح����������ب����������لٍ مِ ��������������ن َم������� َ������س������د
� ُ�����������ش����������� َّد ِب َ
أي�ضا في ديوانه
هو للح�سين بن
ال�ضحاك � ً
ّ
.81

()6
البيتان المدرجان في ال��دي��وان �ص ،105
�ضمن الق�صيدة رقم ( ،)12وهما:
 -1ج��ع�� ْل��ن��ا ع��ل�ام����اتِ ال������م������و َّد ِة ب��ي�� َن��ن��ا
ال�س ْح ِر
م�صاي َد ٍ
لحظ هُ ��نَّ �أخ�� َف��ى م َ��ن ِّ
 -2ف�����أع ُ
����رف م��ن��ه��ا ال���و����ص��� َل ف���ي ل��ي ِ��ن
و�أع ُ
�����رف منها ال��ه َْ��ج�� َر ب��ال�� َّن��ظ�� ِر ال��� َّ��ش�� ْز ِر
هما لمجنون ليلى في ديوانه  125باختالف
في رواية بع�ض الألفاظ.
()7
النُّتفة رقم � ،104ص  ،314وهي:
أ�����س َل���م َي��� َزل
 -1ف���ي ح���ا َل��� َت ّ���ي ج����و ٍد َو َب����� ٍ
لِ������ل������ب������ ِّر َوالأَع�������������������������دا ِء ف������ي َ
������ك َت������� َب�������ا ُر
َ -2ت��� َه ُ���ب الأُل َ
���اب �أُل��و َف��هُ��م
������وف َوال َت���ه ُ
ه���������ا َن ال������� َع�������د ُّو َل������� َدي َ
�������ك َوال������ ِّدي������ن������ا ُر
هذه النُّتفة للعماد الأ�صفهاني في ديوانه
� 165 - 164ضمن ق�صيدة برقم ( ،)69ولعلّه

()4
النُّتفة رقم � ،136ص  ،323وهي:
�ِ -1إ َّن��������م��������ا ُك������ ّن������ا َك�����������أَر� ٍ����������ض َم����ي���� َت���� ٍة
�����������س لِ�������ل�������زائِ������� ِر ف����ي����ه����ا ُم����ن���� َت َ
����ظ���� ْر
َل�����ي َ
����ح����ي����ي����ن����ا ِب َ
�����������ك �إِذ ُو ّل�����ي����� َت�����ن�����ا
َ -2ف َ
������������ذاك الأَر� ُ������������ض َت���ح���ي���ا ِب���ال��� َم َ
َ
���ط��� ْر
َو َك
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قام بت�ضمينها ،ورواية البيت الأول في الديوان
هي " :للتبر والأعداء "

مقطّ عة في �أربعة �أبيات برقم (� ،)96ص 106
وينظر ما به من م�صادر .

()8
رقم � ،137ص  ،323وهي:
ِ -1ب��روحِ َ��ي َم َ
كفوف ال��لَ��واحِ ِ��ظ َل��م َي��دَع
� َ���س���ب ً
����ب َي�����ف�����و ُز ِب َ
����خ����ي���� ِر ِه
���ي�ل�ا �إِل��������ى � َ����ص ٍّ
��َ � -2س��وا ِل�� ُف�� ُه ُتفني ال���� َورى َخ��� ِّل َل َ
حظ ُه

()11
المقطَّ عة الآتية المدرجة تحت رقم (،)154
�ص 329
���س���ن �أَن�����امِ ً
َ -1ق���� ِّب����ل َ�أن�����امِ �����لَ����� ُه َف���لَ���� َ
��ل��ا
َل��������كِ�������� َّن�������� ُه��������نَّ َم��������ف��������اتِ�������� ُح الأَرزاقِ
َ -2واِذ ُك�������ر � َ��ص��ن��ائِ�� َع�� ُه َف��لَ��� َ
��س��ن � َ��ص��ن��ا ِئ�� ًع��ا
َل��������كِ�������� َّن�������� ُه��������نَّ َق�����ل�����ائِ����������� ُد الأَع�����������ن�����������اقِ
َ -3ي����ل����ق َ
����اك مِ ����ن���� ُه َث������ن������ا ُ�ؤ ُه َوعَ������ط������ا�ؤُ ُه
ِ���������ح��������� ٍة َوط�������ي�������بِ َم����������ذاقِ
ِب��������� َذك���������ا ِء رائ َ
َ -4ك َ
ال�سما ِء َم َح ُّلها
ال�ش ِ
م�س ف��ي َك�� ِب��دِ َ
َو� ُ����ش����ع����اعُ����ه����ا َق�������د ������ش�����ا َع ف�����ي الآف����������اقِ
الأب��ي��ات 4 ،3 ،1 ،من ه��ذه المقطَّ عة البن
ال��روم ّ��ي ف��ي دي��وان��ه  ،1665/4وم��ا بعدها،
والبيت الثاني للم� ّؤمل بن الخليل في يتيمة
الدهر .267/5

َو َم����ن َل���م َي�� ُم��ت ِب��ال��� َ��س��ي��فِ م َ
����ات ِب�� َغ��ي�� ِر ِه
الديوان في ن�سبتهما ُلم ْ�سلم
�شَ ك ََّك محقق ّ
قلت :هما البن نباتة الم�صري في
بن الوليدُ ،
ديوانه  247باختالف ي�سير في الرواية.
()9
المقطَّ عة الآتية المدرجة تحت رقم ،149
�ص 327
� -1أَه����� َل ال��� َ��ص��ف��ا ِء َن���أَي�� ُت��م َب��ع�� َد ُق��ر ِب�� ُك�� ُم
�����ش َب���ع��� َد ُك���م �صافي
َف��م��ا ِان��� َت��� َف���ع���تُ ِب�� َع��ي ٍ
َ -2و َق��د َق َ�ص ُ
دت َن��دى َم��ن ال ُيوا ِف ُقني
َف��ك��ا َن � َ��س��ه��مِ َ��ي عَ��ن�� ُه ال��ط��ا ِئ َ
�����ش الطافي
� -3أَ َر ُ
دت عَ���م��� ًرا َو�����ش����ا َء اللهَ ُ خ���ار َِج��� ًة
�أَم���ا َك��ف��ى ال�� َده�� ُر مِ ��ن َخلفي َو�إِخ�لاف��ي
القيرواني في ديوانه .74
هي البن �شَ َرف
ّ

()10
النُّتفة الآتية المدرجة تحت رقم (،)152
�ص  ،328وهي:
� -1أَري������ ًق������ا م����ن ر����ض���ا ِب���ك �أَم َرح��ي��ق��ا
ر����ش���ف���تُ َف���لَ�������س���تُ م����ن � ُ���س���ك���ري ُم��ف��ي��ق��ا
َ -2ول����ل����� َّ����ص����ه����ب����ا ِء �أَ�������س������م������ا ٌء َو َل������كِ������ن
ج����ه����ل����ت ب�����������أن ف������ي الأ��������س�������م�������ا ِء ري���ق���ا
الفارقي في دي��وان��ه �ضمن
هي الب��ن �أ�سد
ّ
�آفاق الثقافة والتراث 67

()12
البيت المدرج تحت رقم (� ،)166ص ،335
وهو:
َم����ت����ى م�����ا َت�������س��� َم���ع���ي ِب���� َق����ت����ي����لِ �أَر� ٍ���������ض
������ب َف��������إِ َّن�������ن�������ي َ
ذاك ال���� َق����ت����ي���� ُل
�أُ�������ص������ي َ
اليزيدي في نور القب�س .87
هو لأبي مح ّمد
ّ

()13
المقطَّ عة الآتية المثبتة في الديوان برقم
(� ،)164ص  ،334وهي:
ا�س ُق��ل لي �أَي َ���ن �أَن���تَ مِ َ��ن ال�� َورى
َ -1م ّي ُ
ال �أَن���������������تَ َم������ع������ل������و ٌم َوال َم�����ج�����ه ُ
�����ول

َ -2ل���و ُك��ن��تَ َم��ج��ه��و ًال َج�� َع��ل�� ُت َ��ك ُمعلَ ًما
�أَو ُك�����ن�����تَ َم����ع����ل����و ًم����ا َل�����غ�����ا َل َ
�����ك غ ُ
�����ول

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

ِ���ض َ
� -3أَ ّم�����ا ال��هِ��ج��ا ُء َف����� َد َّق ع��ر ُ
��ك دو َن���� ُه
َوال������ َم������د ُح عَ����ن َ
����ك َك���م���ا عَ���� ِل����م����تَ َج��ل��ي�� ُل
َ -4ف���اِذهَ���ب َف����أَن���تَ َط��ل��ي ُ��ق عِ ��ر�ِ��ض َ��ك �إِ َّن��� ُه

ال�سابقة من�سوبة ُلم ْ�سلم بن الوليد دون ت�صريح
ّ
أيت الإ�شارة �إليها هنا ،فمنها:
بتدافعها ،فر� ُ
َّ
المقطعة الوارد في �ص  ،155مج  ،53ج ،1مج ّلة
•
مجمع اللغة العربية بدم�شق.
َ -1ر�أَي�����تُ ال�� َب��واكِ��ي َب�� ْع�� َد ُط���ولِ عَوي ِلهَا

مقـــاالت

عِ ٌ
������ر�������ض عَ������������ َز َ
زت ِب�������� ِه َو�أَن��������������تَ َذل����ي���� ُل
البيتان الأخيران منها لدعبل الخزاعي في
ديوانه  ،412وينظر ترجيح المحقق ن�سبتهما
لدعبل ،ورواها م�ؤلف الدر الفريد  109/1ما
ع��دا البيت الثاني ُلم ْ�سلم ولأب��ي ت�� ّم��ام ،وهي
ُلم ْ�سلم فيه  268/3قي هجاء ِدعبل الخزاعي.
()14
النُّتفة رقم � ،189ص  ،342وهي:
ْ � -1إن ي��� ْق��� ُع���دوا َف���� ْوق����ي ل��غ��ي�� ِر ن���زاه��� ٍة
وع���������ل��������� ِّو م�������رت�������ب������� ٍة وع�������������� ٍّز وم�������ك�������انِ
 -2ف���ال��� َّن���ا ُر َي��� ْع���ل���وه���ا ال�����دُّ خ ُ
�����ان ور َّب���م���ا
َي���� ْع����ل����و ال����� ُغ�����ب�����ا ُر ع���م���ائ���م ال����ف���� ْر�����س����انِ
ليعقوب بن يو�سف بن �أحمد في يتيمة الدهر
 203/5باختالف في رواية بع�ض الألفاظ.

َن���� ِ���س���ي َ���ن َو َم������ا �أ ْن����� َ����س َ
����اك �إ َّال عَ���لَ���ى ُذ ْك����� ِر
َ -2و ِذل َ
����ج����و َد � َ���ش��� َّل���تْ َي��م��ي�� ُن�� ُه
�������ك �أَ َّن ال ُ
������ب ال���� َّز َم����انِ عَ���لَ���ى َب�� ْك�� ِر
َغ�������دَا َة عَ�����دَا َر ْي ُ
� -3أَ َرادُوا ِل�� ُي ْ��خ�� ُف��وا َق��� ْب��� َر ُه َع���نْ عَ����� ُد ِّو ِه
َف��طِ ��ي ُ��ب ُت����� َرابِ ال�� َق�� ْب�� ِر د ََّل عَ��لَ��ى ال�� َق�� ْب�� ِر
َ -4ف��ت ً��ى َل��� ْم َي���� َز ْل ُم��� ْذ � َ��ش�� َّد عَ�� ْق�� َد �إ َزا ِر ِه
ُم ِ�����ش��ي�� َد َف���� َع����الِ �أَ ْو ُم��قِ��ي�� ًم��ا عَ���لَ���ى َث��� ْغ��� ِر
َ -5ف��� ًت���ى َل����� ْم ُي���� َك���� ِّذ ْب فِ��� ْع��� ُل��� ُه َن����ا ِد َب����ا ِت���� ِه
ِب�� َم��ا ُق�� ْل َ��ن فِ��ي�� ِه َال و َال ال�� َم��ا ِد َح ال�� ُم ْ��ط��رِي
هذه الأبيات المر�أة من بني �أ�سد ترثي ابنها
في الفا�ضل  61بتداخل واختالف ظاهر في
الرواية.
ّ
َّ
المقطعة الوارد في �ص  ،156مج  ،53ج،1
•
مج ّلة مجمع ال ّلغة العرب ّية بدم�شق.
 -1يا ذا ال��ذي الم في تخريق قرطا�س

()15
النُّتفة رقم � ،191ص  ،342وهي:
َ -1ورا����ض���ي ال�� َق��ل��بِ َغ�����ض��ب��انِ ال�� ِل�����س��انِ
َل������������ ُه ُخ�������ل�������ق�������انِ م�������ا َي����� َت�����������ش�����ـ�����ا َب�����ه�����انِ
ُ -2ي���� ِ���س��� ُّر َم����� َو َّدت�����ي َو ُي����ط����ي���� ُل هَ���ج���ري
َو َي���������م��������� ُز ُج ل������ي ال���������� َم���������� َو َّد َة ِب������ال������هَ������وانِ
هي للع ّبا�س بن الأح��ن��ف في دي��وان��ه 266
�ضمن مقطّ عة في �أربعة �أبيات باختالف ي�سير
في رواية بع�ض الألفاظ.

ك���م م���ر م��ث��ل��ك ف���ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ى را���س��ي
الحز ُم َتخري ُق ُه �ِ -إن ُكنتَ ذا َحذ ٍر -
َ -2
����ح����ز ُم ����س���و ُء ال َ
���ظ ِّ
��ا���س
���ن ِب��ال��ن ِ
َو�إِ َّن�����م�����ا ال َ
َ -3ل���� َق����د �أَت َ
���������اك َو َق�������د �أَ ّدى �أَم����ا َن���� َت���� ُه
����ا�����س
َف��� ِاج��� َع���ل �ِ��ص��ي��ا َن�� َت�� ُه ف���ي َب���ط ِ���ن �أَرم ِ
 -4و�شق قرطا�س من تهوى وكن حذراً

� -3إخراج ال�شعر المتدافع في بع�ض
المحاوالت ال�سابقة.

ي��ا رب ذي �ضيعة م��ن ح��ف��ظ قرطا�س
ه��ذه المقطَّ عة لفنون الجارية في الإم��اء

ووردت بع�ض ال ُّن َتف في بع�ض اال�ستدراكات
68
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ال�شواعر � 93ضمن مقطّ عة في �أربعة �أبيات،
ون�سبت ه��ذه المقطَّ عة في �أدب الكتاب 109
لبع�ض الفتيات باختالف ي�سير في الرواية،
والبيتان  3 ،2منها ف��ي ال ّ��دي��وان تحت رقم
(� ،)139ص  ،324دون �إف�صاح عن تدافعهما.
َّ
المقطعة الآتية الم�ستدركة في مج ّلة
• ومنها
العرب �ص  ،194 - 193ج1427 ،4 ،3هـ:
ولَ������ش����� َر َب�����نَّ ع��ل��ى ت����ق����ا ُد ِم عَ���هْ���دِ ه���ا
 َ -1أ
ح���ل���ب ال�����ك�����روم �����ش����راب غ���ي���ر م�������ص��� َّر ِد
 -2م���ن َق���� ْه���� َو ٍة َك��� َ��ص��ف��ا ِء دم���� ِع َم�����ش��و َق�� ٍة
َم��������ره��������ا َء ت������ارك������ة ل����ك����ح����لِ ا ِلإث��������مِ ��������دِ
 -3ظ��� َّل���ت ُم���ك���ا َت��� َم��� ًة َف��� َب���ي َ
���ن ُج��ف��ونِ��ه��ا
َرق ُ
�������ع ف َ
����ا�����ض َ�أو َف������ َك�������أَن َق����دِ
����������راق َدم ٍ
َ -4و َت����خ ُ
����اف َت�����ه����� ُد ُر ُه َف��� َت���ر َف��� ُع َج��ف�� َن��ه��ا
َف�����ال����� َدم����� ُع َب�����ي َ
�������ح�������دُّ ٍر َو َت����� َ����ص���� ُّع����دِ
�����ن َت َ
ورد من هذه المقطَّ عة في الم�ستدرك نقال
ف�صول التماثيل ثالثة �أبيات ،وهي فيه �ص 113
  114في �أربعة �أبيات لم ترد في الديوان،والأبيات جميعها لأبي نوا�س في ديوانه 120/5
 � 121ضمن ق�صيدة باختالف ي�سير في روايةبع�ض الألفاظ.
• ومنها النُّتفة الآتية المثبتة في �ضمن الم�ستدرك
على ديوان ُم ْ�سلم بن الوليد في مج ّلة العرب �ص
 ،194ج1427 ،4 ،3هـ
َ -1ف����لَ����م َي����ب���� َق مِ ���ن���ه���ا � ِ����س����وى ط��ع��م��ه��ا
�������������ح ل�����ه�����ا َل����������م َت������������� َز ْل
َو َن���������ك���������هَ��������� ِة ري ٍ
َ -2ك�����ف�����ان�����ي مِ ��������ن �����ش����رب����ه����ا � َ���ش ُّ���م���ه���ا
َف���������رح���������تُ �أج����������������رر ث�����������وب ال������ َّث������مِ ْ
������ل
الز ّيات في ديوانه
هي لمح ّمد بن عبد الملك ّ
�ضمن ق�صيدة �ص  249باختالف ي�سير في
رواية بع�ض الألفاظ.
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 -3الأع�لام ،لخير الدين الزِّركلي (ت 1976م) ،دار العلم
للماليين ،ط 2002م
 -4الإم��اء ال�شواعر :لأبي الفرج الأ�صفهاني ( ت  356هـ)،
تحقيق :جليل العطية ،دار الن�ضال للطباعة والن�شر
والتوزيع.
 -5الأن����وار ومحا�سن الأ���ش��ع��ار :لأب��ى الح�سن ال�شم�شاطي:
تحقيق د :محمد يو�سف ،الكويت1977 ،م.
 -6البديع في البديع :البن المعتز (ت 296ه��ـ) ،تحقيق:
�إغناطيو�س كرات�شقوف�سكي (ت 1951هـ) ،دار الم�سيرة،
بيروت ،ط1982 ،3م.
 -7البديع في نقد ال�شعر :لأ�سامة بن منقذ (ت 584ه��ـ)،
تحقيق� :أحمد �أحمد بدوي ،وحامد عبد المجيد ،وزارة
الثقافة والإر�شاد القومي ،القاهرة.
 -8ب��ه��ج��ة ال��م��ج��ال�����س و�أن�������س ال��م��ج��ال�����س و���ش��ح��ذ ال��ذاه��ن
والهاج�س :للقرطبي (ت463هـ) ،تحقيق :محمد مر�سي
الخولي ،دار الكتب العلمية.
 -9تاج العرو�س :للزبيدي (ت 1205ه��ـ) ،تحقيق :نخبة من
المحققين� ،سل�سلة التراث العربي ،الكويت ،ن�شر على
�سنوات متعددة.
 -10ال��ت��ذك��رة ال��ح��م��دون��ي��ة :محمد ب��ن ح�سن ب��ن حمدون
(ت562ه��ـ) ،تحقيق� :إح�سان عبا�س ،وبكر عبا�س ،دار
�صادر ،بيروت ،ط 1417 ،1هـ
الثعالبي (ت429هـ)،
 -11التمثيل والمحا�ضرة :لأبي من�صور
ّ
تحقيق :عبد الفتَّاح الحلو ،الدار العربية للكتاب ،ط،2
1983م.
التيجان في ُملوك ِح ْم َي ْر :لعبد الملك بن ه�شام الحميري
َ -12
المعافري (ت 213هـ) تحقيق ون�شر :مركز الدرا�سات
والأبحاث اليمنية ،اليمن� ،صنعاء ،ط1979 ،2م
 -13ث��م��رات الأوراق (على هام�ش الم�ستطرف في كل فن
م�ستظرف) :اب��ن حجة الحموي (ت 837ه���ـ) ،مكتبة
الجمهورية العربية ،م�صر.
 -14الجلي�س ال�صالح الكافي والأن��ي�����س النا�صح ال�شافي:
َّهرواني (ت 395هـ) ،تحقيق محمد
للمعافي بن زكريا الن
ّ
مر�سي الخولي ،و�آخر ،عالم الكتب ،بيروت1987 ،م.

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

مقـــاالت

 -15جمهرة الأم��ث��ال :لأبي هالل الع�سكري ( ت  396هـ)،
تحقيق :محمد �أب��ي الف�ضل �إب��راه��ي��م ،و عبد المجيد
قطام�ش ،دار الفكر ،بيروت ،ط1988 ،2م.
 -16الح�سن بن �أ�سد الفارقي :حياته وال�صبابة من �شعره،
جمع وتحقيق وتقديم هالل ناجي ،المكتبة ال�صغيرة،
الريا�ض ،ط1979 ،2م.
 -17الحلة ال�����س��ي��راء :الب��ن الأب��ار الق�ضاعي (ت 658ه��ـ)،
تحقيق :ح�سين م�ؤن�س ،دار المعارف ،القاهرة ،ط،2
1985م
 -18الحما�سة المغربية :لأحمد بن عبد ال�سالم الج ّراوي
(ت 609ه��ـ) ،تحقيق محمد ر�ضوان الداية ،دار الفكر
المعا�صر ،بيروت ،ط1991 ،1م
������د ّر ال��ف��ري��د وب���ي���ت ال��ق�����ص��ي��د :لمح َّمد ب��ن �أي َ��دم��ر
 -19ال ُّ
(ت710ه��ـ)،م��خ��ط��وط �أ���ش��رف على طباعته م�صو ًرا:
ف�ؤاد �سزكين ،معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية،
فرانكفورت1989،م.
 -20دالئل الإعجاز :لعبد القاهر الجرجاني ( ت 471هـ)،
تحقيق :محمد ر�ضوان الداية ،وفايز الداية ،دار الفكر،
دم�شق ،ط2007 ،1م.
 -21دي��وان ب�شار بن ب��رد (ت167ه���ـ) :جمع وتحقيق و�شرح
العالمة :محمد الطاهر بن عا�شور ،ال�شركة التون�سية
للتوزيع1976 ،م
 -22ديوان الح�سين بن ال�ضحاك (ت  250هـ) :تحقيق :جليل
العطية ،من�شورات دار الجمل� ،ألمانيا2005 ،م.
 -23دي���وان اب��ن ال��روم��ي (ت  283هـ ) ،تحقيق :فريق من
الباحثين ب���إ���ش��راف ح�سين ن�صار ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب  -ن�شر على �سنوات متعددة.
 -24ديوان �سويد بن �أبي كاهل الي�شكري (ت  60هـ)� ،صنعة:
�شاكر العا�شور ،تموز للطباعة والن�شر ،دم�شق ،ط،3
2012م.
 -25ديوان ابن �شرف القيرواني ( ت  460هـ) ،جمع وتحقيق:
ح�سن ذكري ،مكتبة الكليات الأزهرية ،القاهرة.
 -26ديوان (�صريع الغواني) ُم ْ�سلم بن الوليد (ت 208هـ)،
تحقيق� :سامي الدهان ،دار المعارف ،م�صر1957 ،م
 -27ديوان العبا�س بن الأحنف (ت 192هـ) ،تحقيق :عاتكة
الخزرجي ،دار الكتب الم�صرية1954 ،م
 -28ديوان �أبي العتاهية (ت 211هـ) ،تحقيق� :شكري في�صل،
دار المالح للطباعة والن�شر ،دم�شق1965 ،م
 -29دي���وان عماد ال��دي��ن الأ�صفهاني (ت  597ه��ـ) ،جمعه
وحققه وقدم له :ناظم ر�شيد ،العراق1983 ،م.

 -30ديوان �أبي الغمر المدني :لعبد اهلل بن �سليم الر�شيد،
مج ّلة العرب �ص  ،141ج  ،4 ،3مج 1431 ،46هـ ،وكتاب
دواوي��ن ل�شعراء مغمورين جم ًعا وتحقيقًا ودرا�سة �ص
 ،148مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات ،الريا�ض،
ط2010 ،1م.
 -31دي��وان مجنون ليلي (ت  68هـ)  -جمع وتحقيق :عبد
ال�ستار فراج ،مكتبة م�صر ،القاهرة.
 -32دي��وان محمد بن ح��ازم الباهلي (ت  218هـ)� ،صنعة:
�شاكر العا�شور ،تموز للطباعة والن�شر ،دم�شق ،ط،2
2011م.
 -33دي��وان اب��ن نباتة الم�صري (  768هـ ) :ن�شره :محمد
القلقيلي ،بيروت ،د.ت.
 -34دي��وان �أبي نوا�س (ت  198هـ) :تحقيق� :إيفالد فاغنر،
المعهد الأل��م��ان��ي ل�ل�أب��ح��اث ال�شرقية ،ب��ي��روت ،ط،1
1988م.
 -35ربيع الأب��رار ون�صو�ص الأخ��ي��ار :للزمخ�شري (ت 538
هـ) ،تحقيق :عبد� .أ .مهنا ،م�ؤ�س�سة الأعلمي ،بيروت،
ط 1412 ،1هـ.
 -36ال��زه��رة :لمحمد بن داود الأ�صفهاني (ت  296هـ)،
تحقيق� :إبراهيم ال�سامرائي ,و�آخر ،الأردن ،ط1985م.
���� -37ش���رح دي������وان زه���ي���ر ب���ن �أب�����ي ���س��ل��م��ى� :صنعة الأع��ل��م
ال�شنتمري ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،من�شورات دار
الآفاق الجديدة ،بيروت ،ط1980م.
� -38شعر دع��ب��ل ب��ن علي ال��خ��زاع��ي (ت246ه���ـ)� :صنعة د.
عبد الكريم الأ�شتر،مطبوعات مجمع اللغة العربية
بدم�شق،ط2،1983م.
� -39شعر من�صور النمري ( ت 190هـ) :جمع وتحقيق :الطيب
الع�شا�ش ،دار المعارف للطباعة ،دم�شق1981 ،م.
 -40ال�شعور بالعور :لل�صفدي (ت 764ه��ـ) ،تحقيق :عبد
الرزاق ح�سين ،دار عمار ،عمان ،الأردن ،ط1988 ،1م.
 -41ال�صداقة وال�صديق :لأبي حيان التوحيدي ،علي بن محمد
بن العبا�س (ت 400ه��ـ) تحقيق� :إبراهيم الكيالني،
دار الفكر المعا�صر ،بيروت ،دار الفكر ،دم�شق ،ط،1
1998م.
� -42صريع الغوانيُ ،م ْ�سلم بن الوليد :حياته و�شعره لم�ؤلفه
د .عبد القادر الرباعي ،جدارا للكتاب العالمي ،عمان،
الأردن2006 ،م.
 -43ال�صناعتين� :أبي هالل الح�سن الع�سكري (ت 395هـ):
تحقيق :علي محمد ال��ب��ج��اوي ،ومحمد �أب���و الف�ضل
�إبراهيم ،المكتبة الع�صرية ،بيروت 1419 ،هـ
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 -44ال��ع��ـ��ي��ن :للخليل ب��ن �أح��م��د الفراهيدي (ت 175ه���ـ)،
تحقيق :مهدي المخزومي ،و�إبراهيم ال�سامرائي ،دار
ومكتبة الهالل ،بيروت.
 -45غرر الخ�صائ�ص الوا�ضحة ،وعرر النقائ�ض الفا�ضحة:
لبرهان الدين الوطواط (ت 718هـ) ،بعناية� :إبراهيم
�شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1
 2008م
 -46ال��غي��ث الم�سجم ف��ي ���ش��رح الم��ي��ة ال��ع��ج��م :لل�صفدي
(ت794هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1990 ،2م.
 -47ال��ف��ا���ض��ل :للمبرد(ت 286ه���ـ) ،تحقيق ,عبد العزيز
الميمني ،دار الكتب الم�صرية ،ط1995م.
 -48الفرج بعد ال�شدة :للمح�سن بن علي التنوخي (ت384هـ)،
تحقيق :عبود ال�شالجي ،دار �صادر ،بيروت1978 ،م.
 -49ف�����ص��ول التماثيل ف��ي تبا�شير ال�����س��رور :الب��ن المعتز
(ت 296هـ) ،تحقيق :جورج قنازع ،وفهد �أبي خ�ضرة،
دم�شق1989 ،م.
 -50المجال�سة وجواهر العلم :المجال�سة وجواهر العلم :لأبي
بكر �أحمد بن م��روان الدينوري (ت 333ه��ـ) ،تحقيق:
م�شهور �آل �سلمان ،جمعية التربية الإ�سالمية ،البحرين،
دار ابن حزم ،بيروت1419 ،هـ.
 -51مجلّة عالم الكتب ،الريا�ض ،مج  ،17ع� ،5سنة 1417هـ
 -52مجلّة العرب ،ج1427 ،4 ،3هـ.
 -53مجلّة العرب ،مج  ،47ج  ،8 ،7محرم� ،صفر.1433 ،
 -54مجلّة كلية اللغة العربية بالمنوفية ،ع � ،23سنة2005 ،م
 -55محمد بن عبد الملك ال��زي��ات (ت  233ه��ـ)� :سيرته،
�أدب��ه ،تحقيق ديوانه :د .يحيى الجبوري ،دار الب�شير،
الأردن2002 ،م.
 -56الم�ستطرف في كل فن م�ستظرف :للأب�شيهي (ت 854
هـ) ،تحقيق� :إبراهيم �صالح ،دار �صادر ،بيروت ،ط،1
1999م.
 -57معاهد التن�صي�ص على �شواهد التلخي�ص :لعبد الرحيم
العبا�سي (ت 963هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،عالم الكتب ،بيروت
 -58معجم ما ا�ستعجم من �أ�سماء البالد والموا�ضع :لأبي
عبيد البكري (ت 487ه���ـ) ،حققه :م�صطفي ال�سقا،
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عالم الكتب ،بيروت ،ط1983م.
 -59المنتخـل :المن�سوب لأبي الف�ضل الميكالي(ت 436هـ)،
وهو للثعالبي ،تحقيق :يحيى الجبوري ،دار الغرب ءارق
والم�سروق منه :البن وكيع التني�سي (ت393هـ):
تحقيق :عمر خليفة ب��ن �إدري�����س ،جامعة قاريون�س،
بنغازي1992 ،م.
الن�صف الثاني ،تحقيق :محمد بن عبد اهلل العزام،
مركز الملك في�صل ،ط2008 ،1م.
 -61المو�سوعة ال�شعرية � ،cdأبو ظبي2003 ،م.
 -62المو�شى �أو ال��ظ��رف وال��ظ��رف��اء :لأب��ي الطيب الو�شاء
(ت325هـ) ،تحقيق :كمال م�صطفى ،مكتبة الخانجي،
القاهرة ،ط1953 ،2م.
 -63المو�ضح في �شرح �شعر �أبي الطيب المتنبي (ت 354هـ):
لأبي زكريا التبريزي (ت  502هـ) ،تحقيق :خلف ر�شيد
نعمان ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد2000 ،م.
 -64ن�شوة ال��ط��رب ف��ي ت��اري��خ جاهلية ال��ع��رب :الب��ن �سعيد
الأندل�سي (ت  658هـ) ،تحقيق :ن�صرت عبد الرحمن،
مكتبة الأق�صى ،عمان ،الأردن1982 ،م.
 -65ن�����ض��رة الإغ��ري�����ض ف��ي ن�����ص��رة ال��ق��ري�����ض :للمظفر بن
الف�ضل العلوي (ت 656هـ) ،تحقيق :نهى عارف الح�سن،
دم�شق1976 ،م.
 -66نهاية الأرب في فنون الأدب :للنويري (ت  733هـ)،
تحقيق :مفيد قمحية وغيره ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط 2004 ،1م.
 -67نور القب�س المخت�صر من المقتب�س :اخت�صار الحافظ
اليغموري ،تحقيق :رودلف زلهايم ،في�سبادن1964 ،م.
 -68الوا�ضح في م�شكالت �شعر المتنبي :لعبد اهلل بن عبد
الرحمن الأ�صفهاني (ت بعد 380ه��ـ) ،تحقيق :محمد
الطاهر بن عا�شور ،الدار التون�سية1968 ،م.
 -69الوافي بالوفيات :لل�صفدي (ت 764هـ) ،ج 3باعتناء:
�س .ديد رينغ ،دار الن�شر :فرانز �شتاينر1991 ،م.
 -70يتيمة الدهر في محا�سن �أه��ل الع�صر :لأب��ي من�صور
الثعالبي (ت 429ه��ـ) ،تحقيق د .مفيد محمد قمحية،
دار الكتب العلمية ،بيروت1983 ،م.

مع ديوان
ُم�سْ لم بن
الوليد
(ت 208هـ)

الكتب ،تجارتها و�آثارها في الأندل�س
حتى القرن ال�سابع الهجري  /الثالث ع�شر الميالدي
د .علي �سليمان محمد

كلية الآداب والعلوم -فرع �أجدابيا
جامعة بنغازي  -ليبيا
مقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
�أما بعد:
مقـــاالت

فتُعد الكتب بما تحويه من ثمرات الفكر والإبداع �أهم و�سيلة للعلم والمعرفة في كل زمان
ومكان ،فهي الوعاء الحقيقي للح�ضارة الإن�سانية ،والو�سيلة المثلى لنقل المعارف والأفكار بين
الأمم والأجيال ،ف�ض ً
ال عن �أنها و�سيلة ات�صال بين الب�شر؛ بحيث يمكن القول ب�أن �أول االختراعات
تتويجا للإن�سانية اختراع الكتابة والكتب ،فال معرفة دون كتاب ،وال تاريخ دون كتابة.
ً
�أقام الم�سلمون في الأندل�س ح�ضارة �شامخة كان من �أهم مقوماتها االهتمام بالكتب والتعلق
بها تعلقًا جعلهم قد يفرطون في متاعهم ،لكن ال يفرطون في كتبهم كما عرف عنهم �شغفهم
بالعلم؛ حيث هو الو�سيلة المثلى للفوز في الدنيا وال�سعادة في الآخرة ،ففي و�صية �شيخ البنه
يحثه على العلم «فادر�س تر�أ�س ،واحفظ تُحفظ ،واقر�أ تر ًقا» وال �شك و�سيلة العلم الكتاب ،وكان
يكفي �أي عائد �إلى بالده من رحلة الطلب �أن يحمل معه كتا ًبا جدي ًدا ين�شره في بلده ،ولذلك
�أ�صبحت للكتب في الأندل�س �سوقا رائجة ،والتجارة فيها مربحة و�أ�ضفت على �صاحبها مكانة
رفيعة.
وذلك من خالل ثالث نقاط رئي�سة هي �أو ًال:
م��وارد الكتب في الأندل�س ،ثان ًيا� :أماكن بيع
و�شراء الكتب ،ثالثًا� :آثارها في الحياة الثقافية
واالقت�صادية في الأندل�س.

لذلك كان اختيار هذا المو�ضوع لبيان مدى
ما �أ�سهم به الأندل�سيون في االهتمام بالكتب
واقتنائها وتداولها ك�سلعة تجارية ،و�أثر ذلك
في التقدم الح�ضاري الذي �شهدته الأندل�س،
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� ً
أوال :موارد الكتب في الأندل�س
�أ) كتب الم�شارقة

مثلت الأمة الإ�سالمية عبر تاريخها وحدة
ثقافية على الرغم من التجزئة ال�سيا�سية التي
�أ�صابتها ،فكانت حرية التنقل في كل اتجاه،
والأغلب �أن االنتقال -خا�صة الكتب -كان من
الم�شرق �إلى الأندل�س «للم�شرق الإ�سالمي على
مغربه ف�ضل كبير ،ميدانًا للتلقي �أو منب ًعا
للت�صدير ،فكان للأندل�سيين مزار يحملون منه
الب�ضاعة(((».
بعد فتح الأندل�س وا�ستقرار �أو�ضاعه بد أ�
�أهله يعتنقون الإ�سالم ،وقد تاقت نفو�سهم �إلى
الرحلة �إلى بالد الم�شرق لآداء الحج والتزود
بالعلم من منابعه ،وبمرور الوقت �شاعت هذه
ال��ظ��اه��رة ،ول��م تقت�صر على العلوم الدينية
بل �شملت الميادين كافة ،ول��م تقت�صر على
فئة دون �أخرى� ،إال � َّأن ه�ؤالء جمعهم الحر�ص
على �إح�����ض��ار الكتب �إل���ى ب�لاده��م ،و�أحيانا
كانوا يحملون �إلى الم�شرق كتبهم التي �ألفوها
لت�صويبها وتنقيحها هناك(((.
ه�ؤالء المرتحلون كما يقول المقري((( «ال
يمكن ح�صرهم بوجه �أو ح��ال» مما ك��ان له
�أث��ره في كثرة الكتب بالأندل�س والعمل فيها
إنتاجا وتجارة ،من ه���ؤالء على �سبيل المثال
� ً
(((
ال الح�صر :عبا�س ب��ن نا�صح ال��ج��زي��ري
المكلف من قبل الأمير عبد الرحمن الأو�سط
بال�سفر �إلى الم�شرق ل�شراء الكتب في كل فروع
المعرفة ،ف�أح�ضر �إل��ى الأندل�س الكثير مثل
كتاب «ال�سد هانت  (((»Sidahantaوغيره وهو
«�أول من �أدخ��ل ه��ذه الكتب الأندل�س وع َّ��رف
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�أهلها بها ،وا�شترى له منها كل غريب(((» ،يفهم
من ذلك �أن االهتمام بالكتب لم يقت�صر على
الكتب الدينية ،بل �شمل كل �أنواع العلم ،ومثله:
عبا�س بن فرنا�س((( (ت274ه���ـ )887/الذي
كلف بمهمة ر�سمية لإح�ضار كتب الخليل بن
�أحمد في علم العرو�ض؛ ونجح في مهمته تلك
و�أح�ضر كتاب»الفر�ش»((( ف�شكره الأمير وكاف�أه
بثالثمائة دينار وك�سوة.
قبلهما ك��ان��ت رح��ل��ة �أب���ي مو�سى ال��ه��واري
خالل �إم��ارة عبد الرحمن الداخل ،وجمع في
رحلته هذه كت ًبا كثيرة حملها معه �إلى الأندل�س،
لكنه تعر�ض �أثناء عودته لبلده لحادث فقد فيه
كتبه -غرق مركبه� -أما هو فقد نجا وعاد �إلى
بلده ا�ستجة((( ،ف�أتاه �أهلها يهنئونه ب�سالمته
ويعزونه في فقد كتبه ،فكان يرد عليهم قائالً:
«ذهب الخرج وبقى ال��درج(- »((1يعني ما في
�صدره -وهذا دليل على مدى تعلق الأندل�سيين
بالكتب وفقدانها ال يختلف ع��ن فقد عزيز
يتطلب تقديم واجب العزاء فيه ينطبق عليهم
ثم � ّإن في هذا
«خير جلي�س في الزمان كتاب» َّ
دالل��ة على �أن حفظ الكتب في ال�صدور كان
أي�ضا من و�سائل نقل الكتب �إلى الأندل�س
و�سيلة � ً
و�إمالئها ون�سخها من جديد.
بلغ االهتمام بالكتب ذروته في عهد الخليفة
الحكم الثاني �إذ ك��ان اهتمامه بها ال يعرف
حدو ًدا «جمع منها ما ال يحد وال يو�صف كثرة
ونفا�سة( »((1وكان ير�سل �إلى كل مكان تجا ًرا
ون�ساخا وغيرهم من ذوي الخبرة بالكتب،
ً
ويمدهم ب��الأم��وال الطائلة بحثا ع��ن الكتب
ي�شترونها �أو ين�سخونها حتى جلب منها �إلى
الأندل�س ما لم يعهد قبله( ،((1ومن ه�ؤالء طائفة

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
الميالدي

هذا الأمر كتب البرامج والفهار�س الأندل�سية
ال��ت��ي ت��ذك��ر بع�ض ال��ك��ت��ب ال��ت��ي انتقلت �إل��ى
الأندل�س وعلى يد من؟ فا�سم الكتاب وال�سند
كثيرا
ال��ذي يذكره �صاحب الفهر�سة يو�ضح ً
من ه��ذه الأم���ور ،فقد بين اب��ن خير مث ً
ال في
فهر�سته �سبل االت�صال بين الم�شرق والأندل�س
من خالل الرحلة ووفود العلماء الم�شارقة �إلى
الأندل�س( .((1وبت�صفح هذه الفهر�سة للتدليل
على �أهميتها في بيان �أث��ر الرحلة في جلب
الكتب �إلى الأندل�س ،نذكر مثا ًال لأحد العلماء
الذين رحلوا �إل��ى الم�شرق ه��و� :أب��و عبد اهلل
محمد بن �شريح المقريء (ت539هـ1144/م)
الذي نقل �إلى الأندل�س ما يفوق الأربعين كتا ًبا،
روى معظمها عن م�ؤلفيها في علوم القر�آن
والحديث والفقه والأدب وغيرها ،منها على
�سبيل المثال :كتاب الإر�شاد و�إكمال الفائدة
في القراءات لأبي الطيب ابن غلبون ،وكتاب
التمهيد ف��ي ال���ق���راءات لأب���ي ع��ل��ي الح�سن
البغدادي �سمعه عن م�ؤلفه في م�سجد �سوق
بربر بف�سطاط م�صر ���س��ن��ة433ه��ـ1041/م،
وكتاب الوقف واالب��ت��داء لأب��ي بكر الأن��ب��اري،
و�إن كانت الم�صادر لم تذكر تف�صي ً
ال الكتب
الم�شرقية التي دخلت الأندل�س ،فل�سنا نبعد
كثيرا من
كثيرا حين نت�صور �أن ً
عن ال�صواب ً
كتب الأع�لام الم�شارقة قد و�صلت الأندل�س
مثل كتب الأ�صمعي والك�سائي والفراء وغيرهم
نتيجة لهذه الرحالت العلمية( ،((1ويلحظ �أن
الأندل�سيين لم يكتفوا بجلب كتب الم�شارقة،
بل تناولوها بال�شرح والنقد ،مثل� :أب��ي عبيد
البكري الذي تتبع م�ؤلفات ابن �سالم بال�شرح
والنقد ،و�شرح كتاب �أمالي القالي في كتابه

الزمت مدينة بغداد للبحث عن كل جديد في
مجال الكتب منهم :محمد بن طرخان والقا�ضي
ابن الوفي عمر بن �إبراهيم وغيرهما ،وقاموا
بمهمتهم خير قيام ،حتى �أنهم كانوا ير�صدون
الكتب التي ما زالت في مرحلة الت�أليف ،فقد
�أخبروه �أن �أبا الفرج الأ�صفهاني ي�ؤلف كتا ًبا لم
ينته منه بعد –الأغاني -فبعث �إليه الخليفة
�ألف دينار ثمنًا لن�سخة من كتابه ،ف�أر�سل �إليه
الأ�صفهاني الكتاب قبل �أن يظهر بالعراق(.((1

مقـــاالت

ل��م يقت�صر دور ه��ذا الخليفة على جمع
حري�صا على
الكتب واقتنائها فقط ،بل كان
ً
قراءتها والتعليق في حوا�شيها تعليقات مفيدة،
وقلما وجد كتاب في مكتبته �إال وله فيه قراءة
�أو تعليق في �أي فن كان من فنون العلم ،وكان
حجة عند علماء ع�صره لكثرة مطالعته(،((1
وعثر على كتب عليها خطه وملحوظاته ،وكان
ُ
العلماء بعده يعدون ملحوظاته �أ�صو ًال تعتمد،
ي�ؤكد الحميدي(� ((1أن��ه ر�أى خط الحكم على
العقد الفريد البن عبد ربه قال« :هذا �آخر ما
ر�أي��ت بخط الحكم الم�ستن�صر ،وخطه حجة
عالما ثب ًتا» وقد
عند �أهل العلم عندنا؛ لأنه كان ً
كتب �أخبا ًرا بيده نقلها النا�س عنه ،كما روى
ذلك ابن حيان على ل�سان عي�سى الرازي قال:
وجدت بخط الخليفة الحكم الم�ستن�صر باهلل
من خبر ابن القط الثائر على جد �أبيه الأمير
عبد اهلل(.((1
نتيجة لذلك ازداد �إقبال الأندل�سيين على
الرحلة �إلى الم�شرق للطلب وجمع الكتب فكما
يقال« :النا�س على دين ملوكهم» وهناك �أمثلة
كثيرة لعلماء اخت�صوا بكتب معينة جلبوها �إلى
الأندل�س ،وومما يلقي مـزيدا من الو�ضوح على
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اللآلي في �شرح �أمالي القالي( ((1وغيره.
ويو�ضح ال��م��راك�����ش��ي( ((2م��دى م��ا ات�صف
ب��ه الأندل�سيون م��ن د�أب ومثابرة على جمع
الكتب ونقلها �إل��ى الأندل�س في ق�صة �أحمد
ابن �إ�سماعيل الح�ضرمي المعروف بابن ر�أ�س
غنمة(ت643هـ1245/م) ورفيقه محمد ابن
�أحمد الكناني الأ�شبيليان �إذ ارتحال �سويا �إلى
الم�شرق و�أديا الحج ،وعادا �إلى الأندل�س بفوائد
جمة وغرائب كتب ال عهد لأهل الأندل�س بها،
ولكي ين�سخا �أكثر في وقت �أق�صر فقد اتفقا
على �أن ين�سخ كل واحد منهما غير ما ين�سخه
�صاحبه ا�ستعجا ًال لتح�صيل الفائدة ،حتى �إذا
ع��ادا �إل��ى الأندل�س �أخ��ذ كل واح��د منهما ما
فاته من الآخر ،ومن �أهم الكتب التي جلباها
«ك�شاف الزمخ�شري» ومقاماته الخم�سين»
و���ش��رح ال�ستة» وت��اج اللغة و�صحاح العربية»
للجوهري وكانت الن�سخة التي جلباها من هذا
الكتاب في ثمانية �أ�سفار بخط م�شرقي ،ولكن
�أخ��ذ عليهما �أنهما نق ً
ال �إل��ى الأندل�س بع�ض
�أفكار المعتزلة ،فيذكر المراك�شي علي ل�سان
الفقيه �أب��ي الح�سين محمد بن زرق��ون قوله:
«كانت الأندل�س منزهة عن هذا و�أ�شباهه.
على ال��رغ��م م��ن ه��ذا فلم تكن ك��ل الكتب
التي دخلت الأندل�س تلق قبو ًال ،فهناك كتب
انتقدها الفقهاء ب�سبب ما فيها من �أفكار،
وخير مثال يعبر عن ذلك ما تعر�ض له بقي بن
مخلد(ت276هـ889/م) من محنة مع فقهاء
قرطبة و�إ�صدارهم فتوى ب�إباحة دمه ،وذلك
بعد عودته من الم�شرق بكتب جديدة ال عهد
لأهل الأندل�س بها في علم الحديث واالختالف،
بحيث ُع��د بقي فيما بعد  -بعد زوال محنته
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 م�ؤ�س�س علم الحديث في الأندل�س( ((2مثل:«م�صنف اب��ن �أب��ي �شيبة( »((2وكتاب التاريخ
لخليفة بن خياط( ((2وغير ذلك.
ف�ض ً
ال ع��ن ذل��ك ك��ان ك��ل م��ن ي��رح��ل �إل��ى
الأندل�س من الم�شارقة يكون م�صحو ًبا بكتبه،
وربما كان �أهم ما يملكه العالم في بيته مكتبته،
وهي �أهم ما لديه في الحل والترحال ،وخير
مثال يعبر عن ذل��ك؛ العالم �أب��و على القالي
البغدادي(( ((2ت356ه���ـ966/م) الذي و�صل
الأندل�س عام330هـ941/م وا�ستقبل ا�ستقبا ًال
ر�سم ًيا حاف ً
ال وحظي بمكانة �سامية في بالط
الخالفة ،ولم تكن هجرة القالي هجرة رجل
ع��ادي ب��ل كانت ذات �أث��ر بعيد فيما يخ�ص
الكتب التي جلبها معه من الم�شرق مقروءة
على العلماء محققة الأ���ص��ول ،وقد �أف��رد ابن
خير في فهر�سته با ًبا بعنوان« :ت�سمية كتب
ال�شعر و�أ�سماء ال�شعراء التي و�صل بها �أبو
على البغدادي �إلى الأندل�س( »((2وظل القالي
�أ�ستاذا للأندل�سيين يملى عليهم ما حمل من
علم الم�شرق بجامع قرطبة(� ،((2إذً ا مثلت كتب
الم�شارقة �أحد �أهم روافد الثقافة الأندل�سية.
ب) ت�أليف الأندل�سيين للكتب

ل��م يكتف الأن��دل�����س��ي��ون ب��م��ا و���ص��ل �إليهم
م��ن ك��ت��ب ،ب��ل ك��ان��ت لهم جهودهم الخا�صة
في مجال الإن��ت��اج العلمي ،وا�شتهروا بغزارة
الت�أليف في كل العلوم ،وكان الأمراء والخلفاء
ي��ق��درون العلم وال��ع��ل��م��اء ،وف��ي ه��ذا المجال
ارتفع الخليفة الحكم الثاني �إلى درجة عالية
ال يكاد يدانيه فيها �أحد ،وتتجلى �أهم مظاهر
اهتمامه بالكتب ت�شجيع الت�أليف و�إكرام العلماء

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
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الهجري /
الثالث ع�شر
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كما كان الحكم يقترح على العلماء القيام
بت�أليف كتب في مو�ضوعات معينة؛ ومثال ذلك
كتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدي �إذ
ذكر في مقدمته �أن الخليفة �أمره بت�أليف هذا
الكتاب ق��ال »:ف�ألفت هذا الكتاب على الوجه
الذي �أمرني به �أمير الم�ؤمنين ،و�أمدني �أبقاه
اهلل في ذلك بعنايته �إذ هو البحر الذي ال ُتعبر
�أواذيه (�أمواجه) ،وال تدرك �سواحله ،وال ينزح
غمره (ال ينفد م��ا�ؤه) ،وال تن�ضب مادته(،»((3
وي���ؤك��د الإ�شبيلي ذل��ك ب��ق��ول��ه» وف��ي �أي��ام��ه-
الم�ستن�صر -كثر العلماء و�أدل��وا بما عندهم
و�ألفت التواليف و�صنفت الت�صانيف(.»((3

�سواء �أخ��ارج الأندل�س �أم داخلها ،فمن خارج
الأندل�س ما فعله مع �أبي الفرج الأ�صفهاني ،وما
فعله مع القا�ضي �أبي بكر الأبهري في �شرحه
لمخت�صر ابن عبد الحكم( ،((2ف�ض ً
ال عن �إعانة
الم�ؤلفين بالمال ليتفرغوا للت�أليف ،وتزويدهم
بما يحتاجون �إليه من م�صادر من مكتبته ،فقد
�أر�سل �إلى عبد الرحمن بن يون�س �صاحب تاريخ
م�صر والمغرب كت ًبا ا�ستعان بها في ت�صنيف
كتابه(.((2

مقـــاالت

�أما في داخل الأندل�س كان ن�شاطه في مجال
كبيرا ،واتخذ في هذا
الت�شجيع على الت�أليف ً
ال�سبيل و�سائل منها :الإعفاء من الخروج للقتال
معه مقابل ت�أليف كتب؛ مثل ما حدث مع الفقيه
عبد اهلل بن مغيث(ت352هـ963/م) المعروف
ب��اب��ن ال�����ص��ف��ار( ،((2ك��ذل��ك ت��ول��ي��ة ال��وظ��ائ��ف
وتقديم العطايا �إلى الم�ؤلفين :مثل �أحمد بن
عبد الملك الأ�شبيلي (ت401ه�����ـ1011/م)
ال��ذي �أل��ف للخليفة الحكم كتاب اال�ستيعاب،
وا�شترك معه في ت�أليف هذا الكتاب �أبو بكر
محمد بن عبد اهلل القر�شي ،فو�صلهما الخليفة
بجائزة كبيرة ووالهما خطة لل�شورى(((3؛ لذلك
اتخذ البع�ض من ت�أليف الكتب و�سيلة للتقرب
منه مثل� :أب��ي عبد اهلل اب��ن مفرج القرطبي
ال��ذي ات�صل بالخليفة الحكم و�أل��ف له عدة
كتب ،فعينه على ق�ضاء ا�ستجه ثم المرية(،((3
كما ق��رب منه الخ�شني (ت361ه����ـ971/م)،
ورف��ع مكانته بين العلماء؛ لأن��ه �أل��ف له كت ًبا
كثيرة( ،((3وخير �شاهد على ذلك كتابه ق�ضاة
قرطبة افتتحه بالثناء على الحكم ،و�أنه كان
وراء ت�صنيفه للكتاب بما ك��ان يبديه له من
�ضروب الت�شجيع المادي والمعنوي(.((3

�����س����ار ال���م���ن�������ص���ور اب������ن �أب��������ي ع���ام���ر
(ت392هـ995/م) على خطى الخليفة الحكم
في حث العلماء على ت�أليف الكتب ومنحهم
أي�ضا وفود علماء
الهبات والعطايا ،كما �شجع � ً
م�شارقة �إلى الأندل�س ،وحثهم على ت�أليف كتب
ج��دي��دة ربما ال تقل ف��ي �أهميتها ع��ن الكتب
التي �ألفت قبله ،ومن �أ�شهر ه�ؤالء �أبي العالء
�صاعد اللغوي (ت417ه��ـ1026/م) الذي �ألف
للمن�صور مجموعة كتب �أوردها الحميدي في
جذوته ،وكان المن�صور �شغوفًا ب�أحدها – كتاب
الجوا�س -حتى رتب له من يخرجه �أمامه في
كل ليلة( ((3ومنها كتاب الف�صو�ص الذي �أهداه
�إلى المن�صور(.((3
ك����ان ذل����ك ال���ن���م���وذج ال��غ��ال��ب وال�����ش��ائ��ع
ل��ل��ت���أل��ي��ف ول��ك��ن وج���د ل��م���ؤل��ف��ي��ن ل��م يت�صلوا
ب�صاحب �سلطة ورف�ضوا �أن ي�ضيفوا ا�سمه
ف��ي م�ؤلفاتهم و�إ���ص��راره��م على �أن علمهم
خال�صا هلل تعالى؛ ومن ه���ؤالء العالم اللغوي
ابن التياني(ت436هـ1044/م) �صاحب كتاب
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«تلقيح العين( »((3ولما علم به الأمير �أبو الجي�ش
مجاهد العامري �أمير مر�سية� ،أر�سل �إليه �ألف
دينار وك�سوة فاخرة على �أن يهدى الكتاب �إليه
وذلك ب�إ�ضافة عبارة» مما �ألفه تمام بن غالب
(((3
لأب��ي الجي�ش مجاهد» لكنه رف�ض ب�شدة
فكان �أن زاد اب��ن التياني ف��ي عين مجاهد
(((4
وعظم في �صدور النا�س ،ونقل الحميدي
عنه �أنه قال بهذه المنا�سبة »:واهلل لو بذلت لى
الدنيا على ذلك ما فعلت وال ا�ستجزت الكذب
ف�إني لم �أجمعه له خا�صة ،ولكن لكل طالب
علم عامة ف�أعجب لهمة هذا الرئي�س وعلوها،
و�أعجب لنف�س هذا العالم ونزاهتها» فهكذا
ينبغي �أن تكون الملوك ،وك��ذا يجب �أن يكون
العلماء على حد تعبير الحجاري( ((4وت�أك ًيا على
ذلك نقول �إن للكلمة مكانتها و�أهميتها وفعلها
في كل �أوان وفي �أي ميدان وهي �أم�ضى من
ال�سنان فلي�س عجبا �أن يكون قلم العالم �أم�ضى
من �سنان المحارب.
وب���������ض����م����ر الأق�������ل�������ام ي����ب����ل����غ �أه����ل����ه����ا
(((4

م���ا ل��ي�����س ُي��ب��ل��غ ب��ال��ج��ي��اد ال�������ض���م���ر
ج) كتب �أخرى

وردت الأندل�س كذلك مجموعات من الكتب
م��ن ال��ب�لاد الأورب���ي���ة ،ترجمت �إل���ى العربية
لغة العلم والح�ضارة �آن���ذاك ،لكن يبدو �أن
كثيرا ،و�أهم ما
الم�صادر لم تهتم بهذا الأمر ً
ذكرته في هذا ال�ش�أن كت ًبا جاءت �إلى الأندل�س
ب�صفة ر�سمية نتيجة للعالقات الدبلوما�سية
بين الدولة البيزنطية والأندل�س عندما قدمت
�سفارة ق�سطنطين ال�سابع(959-905( ((4م)
�إلى قرطبة عام (337ه��ـ948/م)( ((4لم يجد
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خيرا من
الإمبراطور ما يتقرب به �إلى الخليفة ً
�إهدائه كتاب دي�سقوريد�س في الطب «م�صور
الح�شائ�ش بالت�صوير ال��روم��ي» وك��ان مكتو ًبا
بالإغريقية -اليونانية القديمة -ف��ي مجلد
رائ��ع ،و�أر�سل كذلك الراهب «نيقوال »Nicola
ليقوم بترجمة هذا الكتاب �إل��ى العربية(،((4
وقد ا�شتهرت هذه الترجمة في الأندل�س حتى
�أ�صبح يعتمد عليها في الطب ،بدال من الترجمة
التي تمت في بغداد قبل ذلك( ،((4وكان �ضمن
أي�ضا كتاب «هرو�شي�ش في التاريخ»
الهدية � ً
بالالتينية وهو تاريخ للروم وتمت ترجمته �إلى
أي�ضا(.((4
العربية � ً
وبالإ�ضافة �إل��ى ه��ذه ال�سفارات الر�سمية
التي كانت حري�صة على تقديم الكتب كهدايا
لك�سب ود حكام الأندل�س ،اتبع بع�ض العلماء
الأندل�سيين �أ�سلوب المقاي�ضة للح�صول على
الكتب من بالد الروم -وهناك �إ�شارة تدل على
ذلك؛ حيث كانوا يبعثون بال�سلع التي يحتاجها
�أه��ال��ي تلك البالد مقابل الكتب ،وم��ن ذلك
ما فعله محمد بن �سعيد بن م��درك الغ�ساني
المالقي(ت570هـ1175/م) الذي كان �شديد
العناية باقتناء ذخائر الكتب ،ويذكر �أن ال�سبب
في ح�صوله على هذه الكتب مجاعة حدثت في
بالد الروم فبعث �إلى تلك البالد مرك ًبا محم ً
ال
�شخ�صا
بالطعام ،وجعل على ه��ذا المركب
ً
ذا معرفة بالكتب ،و�أو���ص��اه �أال يبيع من هذا
الطعام �شي ًئا �إال بكتب فجلب له من نوادر الكتب
الكثير(.((4
�إعدّ اد وتجهيز الكتب في الأندل�س

و�ضح مما �سبق �أن الأندل�س غدت م�ص ًبا

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
الميالدي

�ضمانة لإنتاج كتب �صحيحة ،مما يدعونا �إلى
الثقة الكبيرة في تراثنا ،وف��ي ه��ذا ال�صدد
كان يتداول مثل« :اكتب وقابل و�إال اطرح في
المزابل( »((5ومن ذلك مث ً
ال ما كان يتم داخل
مكتبة الخليفة الحكم الذي كان ي�أمر بمراجعة
الكتب ومقابلتها من خالل جمع الن�سخ المتعددة
للكتاب ،ثم مقابلة هذه الن�سخ ببع�ضها لمعرفة
�أوج��ه النق�ص �أو الخط�أ للو�صول �إل��ى ن�سخة
�صحيحة ،كما ذك��ر الحميدي( ((5عن كيفية
ت�صحيح ن�سخة كتاب العين للخليل بن احمد
في مكتبة الحكم وك��ان من بين الن�سخ التي
ا�ستخدمت في المقابلة ن�سخة القا�ضي منذر
البلوطي التي رواها بم�صر.

للكتب من الأنحاء كافة ،مما كان له �أثره في
كثرة ع��دد ال��ذي��ن يقبلون على ���ش��راء الكتب
واقتنائها ،وتحت زيادة الطلب على الكتب �أخذ
منتجو الكتب يعملون بجد لزيادة عدد المعرو�ض
منها ،ومرت عملية �إنتاج الكتب بمراحل �أولها
الن�سخ فما �إن يظهر كتاب جديد حتى تتلقفه
الأيدي بالن�سخ لتن�شره وتوزعه ،وكانت هناك
ع��دة ط��رق للن�سخ منها :قيام بع�ض العلماء
ن�ساخا خا�صين
�أنف�سهم بالن�سخ ،والبع�ض عين ً
بهم برواتب معلومة مثل قا�ضي الجماعة ابن
فطي�س (ت402هـ1011/م) الذي كان له �ستة
وراقين ين�سخون له الكتب في مكتبته برواتب
ثابتة( ((4ولذلك فائدة ق�صوى وه��ي مراعاة
الدقة والت�أني في الن�سخ مما يقلل الخط�أ الناتج
عن اال�ستعجال.

مقـــاالت

وبعد االنتهاء من مرحلة المراجعة والمقابلة
كانت تجلد الكتب لتخرج في �شكلها النهائي،
ونال التجليد عناية خا�صة حيث كانت غرناطة
�أكثر المدن براعة واتقانًا في �صناعة الجلود
نفي�سا خا�صة(،((5
عامة وتجليد الكتب
ً
تجليدا ً
فكان �أب��و عبيد البكري (ت487ه���ـ1094/م)
معتن ًيا بكتبه يكتبها بخط جيد ويجلدها التجليد
النفي�س ،وكان الملوك والر�ؤ�ساء يتناف�سون في
اقتنائها ويتهادونها في حياته( ،((5وقد حظي
التجليد بت�أليف بع�ض الكتب التي تبين فن
و�أ�سرار هذه ال�صناعة حتى ال تندر�س بمرور
الأيام ،من حيث الأداة الم�ستخدمة والتخزيم
والتقفية والت�سوية(� ،((5أي من البداية �إلى
النهاية وعرف منها مخطوط نفي�س يعود زمنه
�إلى القرن الرابع الهجري هو :عمدة الكتاب
وعدة ذوي الألباب» لمجهول فيه �شرح واف عن
كيفية التجليد و�أ�صوله ،وكتاب « التي�سير في
�صناعة الت�سفير» لأبي بكر الإ�شبيلي ويحتوى

كما قام ن�ساخو الكتب بدور كبير في ن�سخ
الكتب ال��ن��ادرة ل�ل�أم��راء والأغ��ن��ي��اء ،الذين
ي��رغ��ب��ون ف��ي ت��ك��وي��ن مكتبات م��ث��ل الخليفة
كبيرا م��ن الن�ساخ
الحكم ال��ذي عين ع���د ًدا ً
للعمل في مكتبته ال�شهيرة ،وكان رئي�سهم ظفر
ال��ب��غ��دادي( ((5ونلم�س من �إط�لاق لفظ رئي�س
الوراقين على ظفر وج��ود نظام ي�سود العمل
بالمكتبة ،فلكل مجموعة رئي�س ي�شرف عليهم
في مهنة الن�سخ ،والتثبت من �صحة ما يقومون
به وقد و�صف «كان ق�صره حافال بالكتب حتى
بد�أ ك�أنه م�صنع ال يرى الإن�سان فيه �إال ن�ساخين
ومجلدين ومزخرفين يحلون الكتب بالمنمنات
والر�سوم الجميلة(.((5
ب��ع��د االن��ت��ه��اء م���ن ال��ن�����س��خ ت���ب���د�أ مرحلة
المراجعة والمقابلة لالطمئنان على �صحة
ودق��ة الن�سخ ،وه��ذه الخطوة ���ض��روري��ة ج ً��دا
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على ع��دة �أب���واب ي�شرح فيها ط��رق التجليد
والنق�ش التي كانت على عهده(.((5
ثانيًا� :أماكن بيع و�شراء الكتب

كان لكل حرفة �سوق خا�صة بها ،فهناك مث ً
ال
�سوق للبزازين ،و�أخ��رى للعطارين ،وغيرها
لل�سالح ،كذلك هناك �سوق خا�ص بالكتب،
ومما قيل في ذلك:
م�����ج�����ال�����������س�����ة ال���������������س�������وق م�����ذم�����وم�����ة
وم�����ن�����ه�����ا م�����ج�����ال�����������س ق��������د ت���ح���ت�������س���ب
ف���ل��ا ت����ق����رب����ن غ����ي����ر ������س�����وق ال����ج����ي����اد
(((5

و�����س����وق ال���������س��ل�اح و�����س����وق ال����ك����ت����ب

ي��وج��د ثبت ط��وي��ل بمن ك��ان��ت لهم عناية
ب�شراء الكتب واقتنائها �أ�شارت كتب التراجم
جماعا
�إل��ي��ه��م ببع�ض ال��ع��ب��ارات م��ث��ل »:ك��ان
ً
للكتب» «اه��ت��م بجمع ال��ك��ت��ب» فا�شتهر ابن
فطي�س ب�شراء الكتب واقتنائها ،ومتى علم
بكتاب عند �أحد طلبه لالبتياع منه ،وبالغ في
ثمنه ف���إن ق��در على ابتياعه و�إال ن�سخه منه
ورده �إليه( ،((5وابن الفر�ضي و�صف» ب�أنه كان
جماعا للكتب جمع منها �أكثر ما جمعه �أحد
ً
من عظماء بلده ،ومحمد بن معمر القرطبي
جماعا للكتب عارفًا
(ت423ه��ـ1032/م) كان
ً
مميزا خطوط نا�سخيها حجة في عزوتها
بعللها ً
�إلى وراقيها( ،((6والأرو�شي عبد اهلل بن حيان ت
487هـ1094/م كانت له همة عالية في اقتناء
الكتب وجمعها بلغ ثلثيها مائة وثالث و�أربعون
عد ًال من �أعدال الحمالين(.((6
ق��د يظن �أن اهتمام الأندل�سيين بالكتب
قا�صرا على الرجال فقط لكن وج��دت ن�سوة
ً
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اهتممن بجمع الكتب منهن عائ�شة بنت �أحمد
القرطبية (ت400ه����ـ1009/م) كانت ح�سنة
الخط تكتب الم�صاحف والدفاتر وكانت لها
مكتبة �ضخمة( ،((6ومثلها ر�ضيه موالة النا�صر
التي �أعتقها الخليفة الحكم وتزوجها لبيب
الفتى وكان يعمل في ق�صر الخالفة ،وخديجة
ابنة جعفر كانت لها مكتبة �ضخمة حب�ستها
على ابنتها( ،((6وال �شك ي�ؤدي ذلك �إلى كثرة
تردد الأندل�سيين على �أماكن بيع الكتب ومنها:
�سوق الكتب بقرطبة

نتيجة لهذا الإق��ب��ال على الكتب ازده��رت
تجارتها ،وا�شتغل بها علماء و�أدب���اء �أج�لاء،
وتعددت �أماكن بيعها ،ومن �أهمها �سوق الكتب
بقرطبة التي و�صفت «�أنها �أكثر مدن الأندل�س
كت ًبا ،و�أهلها �أ�شد اعتناء بخزائن الكتب(،»((6
ي�ؤيد ذلك المناظرة التي جرت بين ابن ر�شد
واب��ن زهر في مجل�س الخليفة الموحدي �أبي
يعقوب المن�صور قال ابن ر�شد البن زهر« :ما
�أدري ما تقول غير �أنه �إذا مات عالم ب�إ�شبيلية،
ف�أريد بيع كتبه حملت �إل��ى قرطبة حتى تباع
فيها ،و�إذا م��ات مطرب بقرطبة ف���أري��د بيع
تركته حملت �إلى �إ�شبيلية حتى تباع فيها(»((6
فهذا ي��دل على اهتمام �أه��ل قرطبة بالكتب
وكثرة الأ�سواق الخا�صة بها.
وكانت طريقة البيع وال�شراء تتم في هذه
الأ���س��واق بالمزاد (ال��م��زاودة على حد تعبير
ياقوت( )((6وكانت المناداة ال�سبيل للإعالن
عن بيع كتاب ما فيزايد عليه النا�س واح ً��دا
بعد الآخ��ر ،ويو�ضح لنا هذا الأم��ر م�شهد في
�سوق الكتب بقرطبة بين �أحد الأثرياء ،و�أحد

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
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والداللون يترددون على م�سجد الأ�سرة مدة
عام كامل لي�شهدوا بيعها في المزاد العلني(.((7

مقـــاالت

العلماء الذي كان يبحث عن كتاب ما �أورده لنا
المقري( ((6على ل�سان ذلك العالم ،وكان يكنى
بالح�ضرمي( ((6يقول�« :أق��م��ت م��رة بقرطبة
والزمت �سوق كتبها مدة �أترقب وقوع كتاب كان
إلي بخط جيد
لي بطلبه اعتناء� ،إلى �أن وقع � ًّ
وت�سفير مليح ،ففرحت به �أ�شد الفرح ،فجعلت
�أزيد في ثمنه فيرجع �إلى المنادي بالزيادة �إلى
�أن بلغ فوق حده ،فقلت له �أرني من يزيد في
هذا الكتاب حتى بلّغه �إلى ما ال ي�ساوي ،ف�أراني
�شخ�صا عليه لبا�س وريا�سة فدنوت منه ،وقلت
ً
له �أعز اهلل �سيدنا الفقيه �إن كان لك غر�ض في
هذا الكتاب تركته لك ،فقد بلغت به الزيادة
بيننا فوق حده فرد عليه :ل�ست بفقيه وال �أدري
ما فيه ،ولكنني �أقمت خزانة كتب لأتجمل بها
بين �أعيان البلد ،وبقى فيها مو�ضع ي�سع هذا
الكتاب فلما ر�أيته ح�سن الخط جيد التجليد
ا�ستح�سنته ،ول��م �أب��ال بما �أزي��د فيه والحمد
هلل على ما �أنعم به من ال��رزق فهو كثير قال
الح�ضرمي :ف�أحرجني وحملني على �أن قلت له:
كثيرا �إال عند مثلك يعطي
نعم ال يكون الرزق ً
الجوز من ال عنده �أ�سنان ،و�أنا الذي �أعلم ما
في هذا الكتاب و�أطلب االنتفاع به يكون الرزق
عندي قلي ً
ال وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه».

لم تكن عملية �شراء الكتب من الأ���س��واق
ي�سيرة بل كانت بحاجة �إلى الخبرة والدراية،
وهنا وجد ما عرف ب�سم�سار الكتب �أو الدالل
–وهو على ما يبدو� -شخ�ص موكل بالترويج
والدعاية للكتب وال��ن��داء عليها كما ك��ان ذوو
الحاجة ل�شراء الكتب ي�ستعينون به ل�شراء الكتب
ب�أثمان معقولة ،وال�شك كانت اال�ستعانة به�ؤالء
ال�سما�سرة مقابل �أجر متفق عليه( ((7بمعنى �أن
ه�ؤالء الداللين كانوا يرتزقون بال�سم�سرة في
�سوق الكتب ،حيث يفهم من كتب النوازل �أن
الدالل عامة كان موجو ًدا في الأ�سواق المختلفة،
و�أنه كان يتقا�ضى من الم�شتري ُجعال يتفق معه
عليه ،ومن �أمثلة ذلك ما �سئل عنه الفقيه ابن
ر�شد عن ال��دالل يبيع لنف�سه �سلعة هل يجوز
له �أن ي�أخذ عليها �أجرة �أم ال؟( ((7ي�ؤكد ذلك
المراك�شي( ((7ع��ن م�صحف عثمان -ر�ضي
اهلل عنه -بالأندل�س زم��ن الموحدين عندما
نهب و�شوهد بيد �سم�سار ينادي عليه ب�سوق
درهما ،ويبدو �أن
الكتب بتلم�سان ب�سبعة ع�شر
ً
�سائدا في �أ���س��واق الكتب في
ه��ذا الأم��ر ك��ان
ً
أي�ضا حيث �أ�شار بع�ض الباحثين(� ((7إلى
م�صر � ً
احتواء �سوق الكتبيين بالقاهرة على داللين �أو
�سما�سرة يعملون بها وكانوا يرتزقزن منها.

يعلق ريبيرا( ((6على هذا الم�شهد بقوله:
« ر�سم لنا �صورة لما كانت عليه �سوق الكتب
بقرطبة ،وتمكن ال�شغف بالكتب من النفو�س
حتى �أ�صبحت مجرد ترف لدى الأثرياء».

دكاكين بيع الكتب

نلحظ �أن طريقة بيع الكتب في الأ���س��واق
ع��ن ط��ري��ق ال��م��زاد ك��ان��ت ه��ي ال�شائعة في
مختلف المدن بالأندل�س ،ومن ذلك �أن مكتبة
ابن فطي�س بيعت بعد وفاته وظل ال�سما�سرة

بجانب الأ�سواق العامة كانت هناك دكاكين
خا�صة في �أماكن ثابتة ويبدو �أنها كانت متجاورة،
وك��ان يطلق على ال�شارع الموجودة به �شارع
الوراقين خا�صة في المدن الكبرى ،وبع�ضها كان
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يوجد بجوار الم�ساجد مثل دكان �أبي �إ�سحاق
�إبراهيم بن مب�شر (ت395ه��ـ1004/م) قرب
الم�سجد الجامع بقرطبة( ،((7وهذه الحوانيت
كانت تقوم مقام دور الن�شر والمكتبات في
�أيامنا( ،((7وغال ًبا ما كان �أ�صحابها من العلماء
الذين لهم خبرة بالكتب بحيث ي�ستطيع تلبية
رغبة ع��م�لائ��ه( ((7مثل :محمد اب��ن �سيدراي
(ت548هـ1153/م) في بلن�سية كان يبيع الكتب
أي�ضا ا�ستقر ابن
في دكان له( ،((7وفي بلن�سية � ً
مطروح ال��ت��ج��ي��ب��ي(ت606ه��ـ1210/م) و َّراقً��ا
(((7
يبيع الكتب ،وفي دكانه كان يجتمع الأدباء
وك��ان��ت بلن�سية المدينة المختارة للوراقين
الفارين من ال�ضغط الن�صراني ف�إليها انتقل
من �سرق�سطة اب��ن ال�صغير ،وك��ان من كبار
ن�ساخا وله
تجارها وخلفه ابنه �أحمد و�أ�صبح
ً
خبرة ب���أن��واع ال��ك��ت��ب( ،((8واب��ن ن��وح الغافقي
م��ن �سرق�سطة وانتقل �إل��ى بلن�سية وا�شتهر
بحبه للكتب والتجارة فيها ،وكان ابن منتيال
الو َّراق من �أهل مربيطر(ت611هـ1215/م)،
�سكن بلن�سية وله دكان بالقي�سارية يقعد فيه
للتجارة وبيع ال��ك��ت��ب( ،((8و�أب���و العبا�س ابن
فرتون الغرناطي ،كان و َّراقً��ا يبيع الكتب(،((8
وكان �أبو عمران مو�سى بن ح�سين الزاهد من
�إ�شبيلية(ت604هـ1208/م) يتقوت من �أثمان
الكتب التي معه يبيعها �شي ًئا بعد �شيء �إلى �أن
فنيت(.((8
وهذا يثار ت�سا�ؤل عن كيفية بيع الكتب في
ه��ذه الدكاكين هل كانت تو�ضع عالمة على
الكتب يفهم منها �أن هذا الكتاب خرج من هذا
الدكان -كما تفعل دور الن�شر في �أيامنا-؟
هناك �إ�شارة �إلى مثل ذلك في حوا�شي غالف
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مخطوط» نظم الجمان» عبارة عن خاتم نق�ش
فيه ا�سم عبد القادر القادري» – و�إن كان ذلك
أخرا -ويرجح محقق الكتاب �أنه يبدو
يبدو مت� ً
لمتجر من متاجر الكتب(.((8
أي�ضا في مجال�س
كانت تجارة الكتب تتم � ً
العلم وك��ان �صغار تجار الكتب يتنقلون بين
هذه المجال�س لعر�ض ما معهم من كتب على
�أ�صحابها ،ومن ذلك ما يرويه القا�ضي ابن
ال��ع��رب��ي(( ((8ت543ه�����ـ1148/م) في مقدمة
كتابه» ترتيب الرحلة» عن �سبب رحلته �إلى
جال�سا مع بع�ض
يوما
الم�شرق ي��ق��ول »:كنت ً
ً
المعلمين فجل�س �إلينا �أبي يطالع ما انتهى �إليه
علمي وجل�س بجلو�سه من ح�ضر من قا�صديه،
فدخل �أحد ال�سما�سرة وعلى يديه رزمة كتب
فحل �شناقها( ((8و�أر���س��ل وث��اق��ه��ا ،وعر�ضها
عليهم لبيعها.
كانت تجارة الكتب تتم كذلك بين العلماء
وربما في منازلهم ،فقد ا�شترى ميمون بن
يا�سين (ت530ه����ـ1130/م) من ابن �أب��ي ذر
الهروي �صحيح البخاري من �أ�صل �أبيه بمال
ك��ث��ي��ر( ،((8ك��ذل��ك ا�شترى عي�سي ب��ن يو�سف
(ت543ه�����ـ1148/م) من �أب��ي على الغ�ساني
�أ�صله من �سنن �أبي داود بمال كثير كذلك(،((8
خا�صة و�أن بع�ض العلماء كان ي�ضطر �إلى بيع
كتبه ل�ضائقة مالية تعر�ض له؛ مثلما حدث مع
�أب��ي العبا�س بن غالب المالقي ال��ذي تعر�ض
ل�ضائقة مالية ا�ضطر ب�سببها لبيع �أ�صول بع�ض
كتبه فكتب �إليه �صديقه �أبو محمد القرطبي
معات ًبا

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
الميالدي

بيعت كتب ابن حجر الع�سقالني بعناية ولده،
و�أ�سف على بيعها تلميذه ال�سخاوي ،بل �إن في
هذا منفعة وفائدة �أكثر من حب�س هذه الكتب
في مكتبة ال يراها �أحد ،ففي انت�شار الكتب بين
عدد �أكبر من الم�ستفيدين ي�ؤدي بال �شك �إلى
انت�شار العلم والثقافة في المجتمع ،وهذا ما
الحظناه بعد �سقوط الخالفة الأموية بالأندل�س،
وتفرق الكتب في ممالك الطوائف الأمر الذي
�أدى �إل��ى ازده��ار الحياة الثقافية خالل هذا
الع�صر على الرغم من ال�ضعف ال�سيا�سيُ ،وعد
مظهرا �إيجاب ًيا للفتنة البربرية.
هذا
ً

ن���ب���ئ���ت ع����ب����ا� ً����س����ا ُت����������وزع ك���ت���ب���ه ن��ه��ب��ـ��ـً��ا
و�أ��������ص�������ب�������ح ع��������ن �������س������واه������ا ُم�������ع�������ز ًال
ف���ع���ج���ب���ت م�����ن ب����ط����ل ي���ب���ي���ع ����س�ل�اح���ه
ع����م����دًا وي�����ص��ب��ح ف����ي ال��ك��ت��ي��ب��ة �أع������ز ًال
فرد عليه �أبو العبا�س بقوله
ب���ع���ـ���ـ���ـ���ت ال��������دواوي��������ن الأ��������ص�������ول ل��ك��ي
�أروى ب�أ�صول �أ�شجار �شريت ممو ًال

(((8

مقـــاالت

وم��ن المظاهر ال�شائعة في الأندل�س وفي
قديما
غيرها من �أقاليم ال��دول��ة الإ�سالمية
ً
وحديثًا ،فيما يتعلق بالتجارة في الكتب بيع
كتب المتوفي ،وبخا�صة �إذا لم يكن من بين
الورثة �أحد من �أهل العلم �أو لم يعقب ،وهناك
�أمثلة كثيرة تدل على ذلك منها :بيع مكتبة ابن
فطي�س بعد وفاته( ،((9ولما توفي فاتن مولى ابن
�أبي عامر(ت402هـ1011/م) بيعت في تركته
كتب م�ضبوطة م�صححة؛ لأنه لم يكن له وارث
�إذ ك��ان من ال�صقالبة( ،((9وب��اع ورث��ة محمد
الغافقي (ت433هـ1041/م) مكتبته بعد وفاته
وقومت الورقة في بع�ضها بربع مثقال ،وكان لدى
عبد الرحمن بن ملجوم (ت605ه��ـ1208/م)
مكتبة بيعت بعد وفاته ب�أربعة �أالف دينار(،((9
وهذا �أمر طبيعي يحدث في كل زمان وبخا�صة
�إذا لم يكن من الأبناء من على �شاكلة الأب في
االهتمام بالعلم ،ولي�س فيه ما يدعو للأ�سف
كما �أظهر ذلك بع�ض الباحثين(((9؛ لأن هذا
�أمر �شائع ،فمث ً
ال ا�شترى المعهد الم�صري في
مدريد تركة بروفن�سال من ورثته ،وك��ان من
بينها مخطوطات كثيرة ن��ادرة مثل مخطوط
أي�ضا
نظم الجمان البن القطان( ،((9وفي م�صر � ً

�أ�سعار الكتب

تخ�ضع الكتب باعتبارها �سلعة لقانون ال�سوق
(العر�ض والطلب) ،ولها �أوقات رواج وت�صاب
�أحيانًا بالك�ساد ،ومرتبطة بالحياة العلمية
والثقافية ال�سائدة في ع�صر م��ا ،ف���إذا وجد
حكام اهتموا بالعلم ازده���رت تجارة الكتب
وراجت �سوقها والعك�س �صحيح ،وكانت تجارتها
تجري كما يجري ت�صريف �أي تجارة؛ حيث
يت�ساوم البائع والم�شترى في ال�سعر ،ولم تكن
الأ�سعار المحددة معروفة( ((9على الرغم من
قول البع�ض(� ((9إن المحت�سب مار�س الرقابة
على �سوق الكتب وحدد �أ�سعارها لكن ال دليل
ي�ؤيد ذلك �سواء في الم�شرق �أو الأندل�س.
ه��ن��اك ع��وام��ل ال ���ش��ك �أث����رت ف��ي �أ���س��ع��ار
الكتب ،فم�ؤلف الكتاب ومادته و�شهرة الخطاط
والتجليد من الأ�شياء التي تحدد �سعر الكتاب،
فالمخطوط المكتوب بخط م�ؤلفه ثمنه �أعلى
من غيره ،فالنا�س يتناف�سون في �شراء الكتب
ال��ت��ي بخط م�ؤلفيها ،فمث ً
ال �أح��م��د ب��ن عبد
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العزيز ال��وراق(ت572ه��ـ1176/م) كان ح�سن
الخط فتناف�س النا�س فيما وج��د بخطه من
الدواوين( ،((9ومكتبة محمد بن يحيى الغافقي
ن�سخا فريدة
(ت433ه���ـ1041/م) التي كانت ً
بخطوط م�ؤلفيها مثل كتاب» �إ�صالح المنطق»
بخط القالي ،وتاريخ الطبري بخط ابن ملول
الو�شقي ،وبيع هذا كله في تركته وقومت الورقة
في بع�ضها بربع مثقال( ،((9كما �أن ن�سبة الكتاب
�إلى �شخ�ص –الإهداء -كخليفة �أو �أمير ال �شك
ي�ؤثر في �سعر الكتاب ،ومن الطبيعي �أن تزداد
قيمة مثل هذه الكتب(.((9
وج���دت بع�ض الكتب م��دونً��ا عليها ا�سم
الم�شتري وثمن الكتاب بما ي�شبه الفاتورة في
�أيامنا- ،ربما ك��ان ذل��ك في فترة مت�أخرة-
وهنا يثار ت�سا�ؤل هل كانت دكاكين بيع الكتب
�أو غيرها تكتب �سعر الكتاب عليه كما يحدث
الآن؟ ف��ف��ي م��خ��ط��وط ف��ه��ر���س��ة اب���ن عطية
(ت542هـ1147/م) مثالً :ن�ص تملك ل�صاحب
ن�سخة هي بخط الم�ؤلف ن�صها «�صارت هذه
الفهر�سة بالملك ال�صحيح ال�شرعي لمحمد
بن على بن �أحمد ابن م�سعود العبدري وهي
�أ���ص��ل م�ؤلفها اب��ن ع��ط��ي��ة( ،»((10كما يوجد
ن�ص تملك لكتاب تحفة الأنف�س الب��ن هذيل
(ت بعد ع��ام814ه��ـ) م��دون فيه ثمن الكتاب
وا�سم الم�شتري( ،((10بما يفهم منه �أن الم�شتري
كتب ا�سمه و�سعر الكتاب بعد �صفحة الغالف
كما يفعل بع�ضنا الآن ،وكان ثمن هذا الكتاب
ثالثة دنانير.
وهناك بع�ض النوازل التي تخ�ص التجارة
ف��ي ال��ك��ت��ب يت�ضح منها �أن��ه��ا ك��ان��ت رائ��ج��ة
ومن�ضبطة بقواعد ال�شرع ،وك�أي تجارة كانت
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تن�ش�أ �أحيانًا بين �أربابها منازعات وخالفات،
عر�ضت على الفقهاء للف�صل فيها ،ومن �أمثلة
ذلك :م�س�ألة ذكرها ابن الحاج في نوازله ،فقد
�سئل عمن ا�شترى كتا ًبا ،ثم جاء �آخر وادعى �أن
ذلك الكتاب له ،و�أنه �ضاع منه من زمن طويل
و�أتى بعقد ت�ضمن معرفة ال�شهود بذلك( ((10بما
يفهم منه �أن بيع و�شراء الكتب كان يتم بكتابة
عقد بين الطرفين ويوثق بال�شهود ،ومنها� :أن
رجال ابتاع كت ًبا فقام �آخر يطلبها ،و�أقام بينة
�أنها كانت له وزالت عن يده بوجه ذك��ره(،((10
وه��ن��اك ق�ضايا �أخ���رى تتعلق با�ستعارة كتب
وتلفها �أو فقدها ،واتهام �صاحبها للم�ستعير
بحب�سها ويلزمه بردها ،وخا�صة �أنه متعود على
ا�ستعارة الكتب وجحدها(.((10
م��ن الم�سائل التي عر�ضت على الفقهاء
كذلك التجارة في كتب الخرافات وال�شعوذة؛
�إذ ح��رم��وا بيعها والنظر فيها وك��ذل��ك كتب
الأحكام للمنجمين وكتب العزائم( ،((10ويفهم
م��ن ذل��ك وج��ود بع�ض الكتب غير المرغوب
فيها والتي لم ت�شر �إليها الم�صادر ربما كانت
ب�سبب نظرة النا�س �إليها ،كما �أ���ش��ارت كتب
أي�ضا �إلى عدم جواز بيع الم�صاحف
النوازل � ً
والكتب التي بها �أخطاء �أو عيوب حتى يبين
البائع للم�شتري الخط�أ حتى لو �أدى ذلك �إلى
بخ�س الكتاب( ،((10وهذا يدل على تحرى الدقة
والأمانة التي يجب توافرها في التاجر عامة،
كما وردت بع�ض الم�سائل المتعلقة بتحبي�س
الكتب وما ي�صاحبها من م�شاكل منها� :إن �أحد
النا�س حب�س كت ًبا ثم باعها( ،((10و�أخرى فيمن
حب�س كت ًبا ب�شرط �أال يعطى منها �إال كتاب بعد
كتاب(� ((10إلى الخ..
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ً
ثالثا� :آثار التجارة في الكتب

ي�صف الأندل�سيين ب���أن معظمهم ك��ان يجيد
القراءة والكتابة.

مقـــاالت

مما ال �شك فيه �أن الكتب �أ�سهمت بدور كبير
في �إثراء الحياة الثقافية وتغذيتها بكل جديد
ومفيد ،ف�شاعت المعرفة وعم العلم ،خا�صة
و�أن الأندل�سيين ع��رف��وا ب�شغفهم بالقراءة
واقتناء الكتب ،فكان �أب��و عمران مو�سى بن
�سعيد (ت640ه����ـ1242/م) �شغوفًا بمطالعة
الكتب ال يتركها حتى في �أيام الأعياد وكان يجد
في ذلك لذة وراح��ة( ،((10ومما يذكر عنه �أنه
عندما تولي �إمرة الجزيرة الخ�ضراء من قبل
ابن هود( ((11علم �أن �أحد �أعيانها لديه كراري�س
تحوي �أخبا ًرا عن الموحدين ،ف�أر�سل �إليه راغ ًبا
في ا�ستعارة هذه الكتب ليطلع عليها فرف�ض
وقال� :إن كانت له حاجة ي�أتي على ر�أ�سه ،ف�أتى
�إليه �أبو عمران في منزله فلم يح�سن �ضيافته،
وبعد �أن �أطلع على هذه الكتب �شكره وهد�أ من
غ�ضب ابنه لهذه المعاملة ال�سيئة من الرجل
بقوله� :إنه لم يذهب �إليه و�إنما �إلى ما في بيته
من الكتب و�أقنعه ب�أنه لو كان �أ�صحاب هذه
الكتب �أحياء مجتمعين في مو�ضع واحد لذهب
�إليهم والأثر ينوب عن العين وقال :لقد �سررت
بهذه الفائدة �أكثر من الوالية(.((11

كانت �أماكن بيع الكتب �أفي �سواء الأ�سواق �أم
أي�ضا بالعلم
دكاكين الوراقين �أماكن م�شهورة � ً
والتعليم واللقاء بين العلماء ،فكان دكان �أبي
�إ�سحاق القرطبي (ت395ه���ـ1004/م) مكانًا
لتعليم المبتدئين القراءة والكتابة( ،((11كذلك
كان دكان �أبي بكر التجيبي (ت596هـ1199/م)
م�أل ًفا لجلة من طلبة العلم والعلماء ب�إ�شبيلية،
ي�أتون �إليه لمجال�سته واال�ستفادة منه( ،((11وفي
بلن�سية ا�ستقر ابن مطروح التجيبي وكان و َّراقًا
يبيع الكتب ،وفي دكانه كان يجتمع البلن�سيون
تجذبهم �إل��ي��ه ثقافته الوا�سعة ،فكانت هذه
الدكاكين �إذً ا من �أب��رز الأماكن التي �أر�ست
دعائم الحياة الثقافية في الأندل�س ،وكانت
��ص��دا ل��ط�لاب ال��ع��ل��م وال��م��ع��رف��ة ،وم��ك��ا ًن��ا
م��ق��� ً
للمناظرات الأدبية والعلمية ،ي�ؤمها المثقفون
والأدب����اء والعلماء ويتخذونها منتدى لهم،
وملتقى الجتماعاتهم و�إق��ام��ة مناظراتهم،
وتحولت هذه الحوانيت �شي ًئا ف�شي ًئا ف�صارت
علما �أو يهوى �أد ًبا حتى
ً
مق�صدا لكل من يبغي ً
(((11
�أنها و�صفت بالمعاهد العلمية .
�����ض��ا و�سيلة ات�صال بين
وك��ان��ت الكتب �أي ً
العلماء والمثقفين ،وه��ذا ما نجده في كتب
التراجم من عبارة «�سمع الم�ؤلف من � ،أو �أخذ
عن� ،أو روى عن» وهذا يعني �أن الكتاب �أداة
لتو�سيع نطاق االت�صال ،ولم يقف االت�صال عن
طريق الكتب بين الأ�ساتذة والطالب ،بل تعدى
ذلك �إلى ات�صال بين علماء ال�شعوب كما حدث
بين علماء الم�شرق والأن��دل�����س ،ولعل برامج

كما �أدت وف��رة الكتب �إل��ى زي��ادة الإقبال
على القراءة والت�أليف ،وما يدل على كثرة عدد
الكتب و�شيوعها في الأندل�س �أنه بعد ا�ستيالء
الن�صارى على غرناطة �آخر معقل للم�سلمين
بالأندل�س عام 897ه���ـ1492/م جمع الأ�سبان
مليونين من المخطوطات وقاموا ب�إحراقها في
ميدان الرملة بغرناطة( ((11وهذا ما جعل دوزي
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ال�شيوخ والفهار�س التي برع الأندل�سيون في
ت�صنيفها لأ�ساتذتهم �أو لمن قابلوهم و�أخذوا
عنهم العلم دلي ً
ال على ذلك.
كذلك ل��م يكن بائعو الكتب مجرد تجار
ين�شدون الربح ،و�إنما كانوا �أدب��اء ذوي ثقافة
عالية اخ��ت��اروا ه��ذه المهنة لأن��ه��ا توفر لهم
فر�ص ال��ق��راءة واالط�ل�اع ،فقد ق��ام��وا بن�سخ
الكتب المهمة و�أ�صبح للكتاب �أكثر من ن�سخة
وعر�ضوها على الراغبين فيها مما �أدى دى
للحفاظ عليها و�إبقائها ،وت�شجيع العلماء على
الت�أليف والإنتاج ،ومن ذلك مث ً
ال ابن حيان –
م�ؤرخ -الأندل�س(ت456هـ1064/م) الذي كان
جماعا للكتب ،في ت�أليف كتابه
وا�سع االطالع
ً
المقتب�س في الفترة ال�سابقة عليه فهو ال ينقل
�إال عن �أ�صول(.»((11
ومن �آثار تجارة الكتب كذلك �أن �شهد ع�صر
الطوائف نه�ضة علمية على الرغم من ال�ضعف
ال�سيا�سي( ،((11وي��رج��ع ذل��ك �إل��ى �أن ع�صر
الأمويين كان بمثابة فترة �إعداد لهذا الن�ضج
العلمي� ،إذ تجمعت خالله موارد غزيرة في كل
فرع من العلوم ،وا�ضطرت الأو�ضاع الجديدة
العلماء �إل��ى الهجرة من قرطبة �إل��ى مختلف
النواحي وحملوا معهم مجموعات قيمة من
الكتب التي كانت مخزنة بقرطبة في بيوتهم،
وف��ي مكتبات قرطبة ال��ع��ام��ة وب��ي��ع ك��ل ذلك
ثم انت�شرت تلك الكتب
ب�أبخ�س الأثمان ،ومن َّ
في �أقطار الأندل�س المختلفة.
ث َّ��م � َّإن االه��ت��م��ام بالكتب وال��ح��ر���ص على
جمعها في مختلف �أن��واع العلوم ،له �أث��ره في
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مفاهيم النا�س و�أف��ك��اره��م ،فب�سبب اهتمام
الخليفة الحكم بكتب الأوائل كثرت هذه الكتب
في ع�صره ،واطلع عليها النا�س وعرفوا ما فيها
فكان لذلك �أث��ره في اهتمام البع�ض بدرا�سة
علوم الأوائ��ل كالفل�سفة والفلك وغيرها مما
نجم عنه ظهور متخ�ص�صين في هذه العلوم.
ك��ذل��ك مثلت ال��ت��ج��ارة ف��ي ال��ك��ت��ب م���ور ًدا
للدخل لبع�ض الأندل�سيين ف�إذا لم يكن العالم
ذا من�صب ول��م يجد م��ا يعي�ش منه ا�شتغل
بن�سخ الكتب وبيعها مثل :محمد بن �إبراهيم
اب��ن عبد ال��رح��م��ن(ت ب��ع��د450ه��ـ1033/م)
من �أح��ف��اد الحكم الرب�ضي ،ك��ان يعتمد في
معي�شته على ن�سخ الكتب وبيعها( ،((11وال�ضبي
(ت599ه��ـ1202/م) احتــــرف ن�ســـخ الكتـــــب
كثيرا( ،((11وعلى
ّ
وح�صل من عمله هذا ما ًال ً
اب��ن محمد ب��ن دي�سم (ت624ه������ـ1227/م)
من مر�سية كان يعي�ش من ن�سخ المخطوطات
وبيع الكتب ،وذكر بالنثيا( ((12عن ابن ب�سام
(ت544هـ1149/م) �أنه �صنف كتابه ب�إ�شبيلية
وعا�ش من قلمه وم�ضى يدبج التراجم مقابل
أمرا �شائ ًعا �صنعه ابن خاقان
المال ،وكان ذلك � ً
أي�ضا ،ويرى دوزي �أن ما كان ابن ب�سام ي�صيبه
� ً
من المال من �أولئك الأثرياء ي�شبه الأتعاب التي
يتقا�ضاها الم�ؤلفون اليوم من النا�شرين ،و�أن
تجارة الكتب قد حققت الثراء لبع�ض التجار
مثل� :أحمد بن �أبي القا�سم الذي �أكثر من �شراء
الكتب و�أنفق عليها ب�سخاء حتى لقد �أثرى كثير
من التجار نظير العمل معه فيها(.((12
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الثالث ع�شر
الميالدي

الطالب مما يجعلها �أماكن منا�سبة لرواج هذه
التجارة.

خاتمة

تبين مما �سبق �أن الكتب �شكلت جان ًبا م�ضي ًئا
في تاريخ الح�ضارة الأندل�سية ،ولما كانت الدولة
الإ�سالمية تمثل وح��دة ثقافية كانت الكتب
تنتقل بين �أقاليمها المختلفة ،ف�أ�سهم التجار
والعلماء في جلب الكتب من مختلف الأنحاء
�إلى الأندل�س ،واهتم الأندل�سيون من جانبهم
بالعلم والكتب وبذلوا ب�سخاء القتنائها و�شجعوا
الم�ؤلفين على الإن��ت��اج وال��ت���أل��ي��ف ،ب��الأم��وال
والعطايا ال�سخية والوظائف المرموقة.

ومن المظاهر ال�شائعة كما هو الحال في كل
ع�صر بيع كتب المتوفي بناء على رغبة ورثته
�أو من ال عقب له ،و�أن هذا كان من الأ�شياء
المفيدة التي �أدت �إلى انت�شار العلم والثقافة
في المجتمع ب��د ًال من حب�س هذه الكتب عند
م��ن ال ينتفع ب��ه��ا ،بحيث يمكن �أن يعد من
�إيجابيات �سقوط الخالفة تفرق الكتب في مدن
الأندل�س المختلفة مما �أثرى الحياة العلمية في
ع�صر الطوائف ،وكانت التجارة في الكتب ك�أي
تجارة تن�ش�أ بين �أربابها منازعات عر�ضت على
الفقهاء للف�صل فيها فوردت في كتب النوازل
بع�ض الم�سائل المتعلقة بتجارة الكتب.

مقـــاالت

ونتيجة الزدياد الطلب على الكتب قام منتجو
الكتب بالعمل بالن�سخ والمقابلة تحقي ًقا للدقة
وال�ضبط ،ثم تجليدها و�إخراجها في �شكلها
النهائي لعر�ضها في الأ�سواق العامة والدكاكين
الخا�صة لبيعها ،ولم يكتف الأندل�سيون ب�شراء
الكتب واقتنائها في بيوتهم ،بل قام كثيرون
بحفظها عن ظهر قلب كابن عبدون مث ً
ال الذي
كان �أي�سر ما يحفظه كتاب الأغاني.

�أ�سهمت ت��ج��ارة الكتب ف��ي �إث���راء الحياة
الثقافية والعلمية ،فكثر الن�سخ والت�أليف مما
�أدى �إلى تعدد الن�سخ من الكتاب الواحد مما
حافظ غالبا على �أكثر التراث من ال�ضياع ،كما
وفرت مادة علمية للم�ؤلفين اعتمدوا عليها في
كتابة م�ؤلفاتهم ،كما قامت دكاكين الكتب بدور
كبير في ن�شر العلم ،واالت�صال بين العلماء
فكانت �أ�شبه بالمعاهد العلمية.

تعددت �أماكن بيع الكتب فكانت تقام في
المدن الرئي�سة مثل قرطبة و�إ�شبيلية معار�ض
عامة ربما كانت �سنوية يترقبها النا�س ،يبحثون
فيها عما ين�شدونه من كتب ،وكانت تتم فيها
عملية البيع وال�شراء عن طريق المزاد العلني
حيث ك��ان ي��ن��ادى ال�سم�سار -ال����دالل -على
الكتاب المراد بيعه �أمام النا�س ويظفر به من
يقدم �أعلى �سعر ،ومن الم�ؤكد �أن �أ�سعار الكتب
اختلفت بح�سب نوعية ال���ورق وج���ودة الخط
والتجليد وقيمة الكتاب و�شهرة م�ؤلفه ومكانته
العلمية وغ��ي��ر ذل���ك ،كما وج���دت الدكاكين
الخا�صة ببيع الكتب ،و�أحيانًا كانت تباع الكتب
في مجال�س العلماء؛ حيث يجتمع الأ�ساتذة مع

أي�ضا م�صد ًرا
وال �شك كانت تجارة الكتب � ً
لدخل العاملين فيها ،يعتمدون في معي�شتهم
على ما يربحونه منها ،وحقق بع�ضهم ث��را ًء
نتيجة ا�شتغاله بهذه التجارة ،و�أ�سهمت في
حفظ ال��ت��راث و�ساعدت على انت�شار العلوم
وتعميمها وت�سهيل انتقالها من مكان �إلى �آخر
في كل �أرجاء الدولة الإ�سالمية.
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بالمغرب ،1981،الطبعة الأولى� ،ص ،317بالنثيا :تاريخ
الفكر الأندل�سي ،ترجمة ،ح�سين م�ؤن�س ،مكتبة الثقافة
الدينية ،ال��ق��اه��رة���،1955،ص ،11بروفن�سال :تاريخ
�إ�سبانيا الإ�سالمية� ،ص .325

dg/dg_topic?ID=3278&sort=us.
firstname&order=desc

 -9مدينة قديمة قرب قرطبة� .صفة جزيرة الأندل�س منتخبة
من الرو�ض المعطار بقلم ،ليفي بروفن�سال ،دار الجيل،
بيروت ،1988،الطبعة الثانية� ،ص.15-14
 -10اب��ن الفر�ضي :تاريخ علماء الأندل�س���� ،ص،258-257
الزبيدي :طبقات النحويين��� ،ص ،253عيا�ض :ترتيب
المدارك ،الجزء الأول� ،ص.508-507
 -11ابن �صاعد :طبقات الأمم ،ن�شر ،لوي�س �شيخو ،المطبعة
الكاثوليكية للآباء الي�سوعيين ،بيروت� ،1912،ص-65
 ،66طبقات الأم���م ،تحقيق :ح�سين م���ؤن�����س��� ،ص،87
اب��ن الأب���ار(�أب���و عبد اهلل محمد ب��ن عبد اهلل ب��ن �أب��ي
بكر ت658ه��ـ1260/م) :الحلة ال�سيراء ،الجزء الأول،
تحقيق ،ح�سين م�ؤن�س ،دار المعارف ،القاهرة،1985،
الطبعة الثانية� ،ص.201
Stanley lane poole: The Moors in Spain,
landon,1888,p.152-155.
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 -12اب��ن �صاعد :طبقات الأم��م ،ن�شر �شيخو��� ،ص،66-65
ابن الأبار :الحلة ال�سيراء ،الجزء الأول� ،ص ،201عبد
الواحد المراك�شي(عبد الواحد بن علي647هـ1250/م):
المعجب في تلخي�ص �أخبار المغرب ،تحقيق ،محمد
�سعيد العريان ،المجل�س الأع��ل��ى لل�شئون الإ�سالمية،
الجمهورية المتحدة ،القاهرة� ،1963،ص ،61ابن خلدون
(عبد الرحمن بن محمد ت808هـ1406/م ) :تاريخ ابن
خلدون ،الجزء الرابع ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة� ،سل�سلة الذخائر رقم � ،156ص ،146المقري:
نفح الطيب ،المجلد الأول� ،ص� ،85آدم متز :الح�ضارة
الإ�سالمية في القرن ال��راب��ع الهجري ،الجزء الأول،
ترجمة ،محمد عبد الهادي �أبو ريدة ،الم�شروع القومي
للترجمة ،القاهرة� ،2008،ص.287-286
 -13ابن الأبار :الحلة ال�سيراء ،الجزء الأول� ،ص،202-201
المقري :نفح الطيب ،المجلد الأول���� ،ص،386-385
ليفي بروفن�سال :تاريخ �إ�سبانيا الإ�سالمية ،المجلد
الأول ،الجزء الثاني ،ترجمة ،علي البمبي و�آخ���رون،
الم�شروع القومي للترجمة ،المجل�س الأعلى للثقافة،
ال���ق���اه���رة ،2002،الطبعة الأول�����ى����� ،ص ،433ح�سين
م�ؤن�س :معالم تاريخ المغرب والأندل�س ،مكتبة الأ�سرة،
القاهرة� ،2001،ص ،383ويعرف عن الأ�صفهاني �أن كان
بعيدا عن ق�صور
�أمويا عاة الرغم من ت�شيعه ،ولذلك كان ً
بني العبا�س وهذا �أمر تعجب منه كل من ابن الأثير وابن
العماد الحنبلي حيث ذكرا عنه ومن العجائب �أن مروانيا
يت�شيع .الكامل في التاريخ ،المجلد ال�سابع تحقيق،

The Encyclopaedia Of Islam, New Edition,
Volume III, London, 1996, p 74-75.
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ج���ذوة المقتب�س���� ،ص ،101ال�ضبي :بغية الملتم�س،
���ص،149-148ك��م��ا �أورد اب��ن فرحون في ترجمة عبد
الملك بن حبيب �أنه نقلها من خط الحكم الم�ستن�صر.
الديباج المذهب� ،ص.253-252
ابن حيان (�أبو مروان حيان بن خلف ت456هـ1064/م):
المقتب�س في تاريخ الأندل�س ،تحقيق�،إ�سماعيل العربي،
دار الآف��اق الجديدة ،المغرب ،1990،الطبعة الأول��ى،
�ص.160
عبد العزيز الأهواني :كتب برامج العلماء في الأندل�س،
مجلة معهد المخطوطات العربية ،القاهرة ،المجلد
الأول ،الجزء الأول ،1993،الطبعة الثانية��� ،ص-91
 ،95هانئ العمد :كتب البرامج والفهار�س الأندل�سية،
الأردن ،1993،الطبعة الأولى� ،ص.96
البير حبيب مطلق :الحركة اللغوية في الأندل�س ،المكتبة
الع�صرية� ،صيدا،بيروت� ،1967،ص.62
ال�ل�آل��ي ف��ي �شرح �أم��ال��ي القالي ،تحقيق،عبد العزيز
الميمني� ،سل�سلة الذخائر ،185الهيئة العامة لق�صور
الثقافة ،القاهرة.2009،
عبد الملك المراك�شي(�أبو عبد اهلل محمد ابن محمد
ت704هـ1305/م):الذيل والتكملة ،ال�سفر الأول ،الق�سم
الأول ،تحقيق ،محمد بن�شريفة ،دار الثقافة ،بيروت،
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لبنان� ،ص ،29-27ال�سفر الثامن ،الق�سم الأول ،المملكة
المغربية� ،1984،ص.128-127
 -21ابن الفر�ضي :تاريخ علماء الأندل�س� ،ص ،92ابن عذاري
( �أبو عبيد اهلل محمد كان حيا 712هـ) :البيان المغرب،
الجزء الثاني ،تحقيق :ك��والن وليفي بروفن�سال ،دار
الثقافة،بيروت ،لبنان ،1980 ،الطبعة الثانية� ،ص.109
�	-22أبو بكر بن عبد اهلل بن محمد من المحدثين ت235هـ
ل��ه كتب كثيرة منها ،كتاب ال�سنن ف��ي الفقه وكتاب
التف�سير وكتاب الم�سند في الحديث ،كتاب التاريخ
وال��ف��ت��ن وال��ج��م��ل.اب��ن ال��ن��دي��م(�أب��و ال��ف��رج محمد بن
�إ�سحاق ت385ه����ـ995/م) :الفهر�ست ،الجزء الأول،
تحقيق:ر�ضا– تجدد ،طهران� ،1971،ص.285
 -23خليفة بن خياط الملقب ب�شباب ،توفي 240هـ ،محدث
ن�سابه �إخباري �صنف كتا ًبا في التاريخ من ع�شرة �أجزاء
طبع منه جزء واحد وو�صف ب�سعة العلم .ترجمته في تاريخ
خليفة ابن خياط ،تحقيق ،م�صطفى نجيب فواز وحكمت
ك�شلي ف��واز ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،1995،
الطبعة الأول��ى� ،ص 9-5مقدمة المحقق،الذهبي� :سير
�أعالم النبالء،الجزء الحادي ع�شر� ،ص.273-272
�	-24أبو علي �إ�سماعيل بن القا�سم القالي ولد بمنازكرد من
ديار بكر من �أعمال �أرمينية عام282هـ ورحل منها �إلى
العراق لطلب العلم �سنة303هـ ولقب بالقالي ن�سبة �إلى
مدينة قالي قال و�أقام ببغداد خم�سة وع�شرين �سنة ثم
قا�صدا المغرب �سنة328هـ .للمزيد راجع
خرج منها
ً
كتاب الأمالي ،المجلد الأول ،تقديم،محمد م�صطفى
�أبو �شوارب� ،سل�سة الذخائر ،رقم ،182القاهرة2009،م،
�����ص ،35-13ال��زب��ي��دي :طبقات النحويين واللغويين،
����ص ،188-185الحميدي :ج��ذوة المقتب�س��� ،ص-164
،167اب�����ن خ��ي��ر :ف��ه��ر���س��ة ،ال��ج��زء ال��ث��ان��ي���� ،ص،513
عبد الواحد المراك�شي :المعجب في تلخي�ص �أخبار
المغرب� ،ص  ،60-59ياقوت (�شهاب الدين �أب��و عبد
اهلل ت626ه��ـ1228/م) :معجم الأدب��اء ،الجزء الثاني،
تحقيق� :إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت،
 ،1993الطبعة الأول����ى������ ،ص ،731-729اب��ن خلكان:
وفيات الأعيان ،الجزء الأول� ،ص ،226ال�سيوطي(جالل
الدين عبد الرحمن ت911ه���ـ1506/م) :بغية الوعاة،
تحقيق،محمد �أب���و الف�ضل �إبراهيم،مطبعة عي�سي
البابي الحلبي،القاهرة�،1965،ص،453المقري:نفح
الطيب،المجلد الثالث� ،ص.75-70
 -25الجزء الثاني� ،ص.530-510
 -26هانئ العمد :كتب البرامج والفهار�س الأندل�سية� ،ص،76
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ولعل قدوم القالي قد �ساعد الأندل�سيين على القليل من
الرحلة لأنهم وجدوا فيه خال�صة العلم الم�شرقي.
Pons Boigues: Historiadores Y Geografos
Arabigo- Espanoles,Madrid,1898,p 72-73.
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المقري :نفح الطيب ،المجلد الأول� ,ص.386
ابن الفر�ضي :تاريخ علماء الأندل�س� ،ص ،3-2ال�سيد عبد
العزيز �سالم :تاريخ الم�سلمين و�آثارهم في الأندل�س،
�ص.314
اب�����ن خ����اق����ان (�أب�������و ن�����ص��ر ال���ف���ت���ح ب����ن ع���ب���د اهلل
ت529ه�����ـ1135/م) :مطمح الأنف�س ،تحقيق ،محمد
علي �شوابكة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،1983 ،الطبعة
الأولى� ،ص.290-289
ابن ب�شكوال :كتاب ال�صلة ،الجزء الأول� ،ص.23-22
المقري :نفح الطيب،المجلد الثاني� ،ص.218
32- Pons Boigues:OP., CIT.,P.76-79.

-33

-34
-35

-36
-37

-38
-39

الخ�شني(�أبو عبد اهلل محمد ب��ن ال��ح��ارث ب��ن �أ�سد
ت361ه�������ـ972/م) :ق�ضاة ق��رط��ب��ة ،ال���دار الم�صرية
للت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة� ،1966،ص،2-1ابن
الفر�ضي :ت��اري��خ علماء الأن��دل�����س���� ،ص ،113بالنثيا:
تاريخ الفكر الأندل�سي��� ،ص ،268-267ريبيرا :التربية
الإ�سالمية� ،ص.196
الزبيدي:طبقات النحويين واللغويين�،ص،18-16البير
مطلق :الحركة اللغوية في الأندل�س� ،ص.87
�سامية م�سعد:الوراقة وال��وراق��ون ف��ي الأندل�س،عين
للدرا�سات ،القاهرة،2000،الطبعة الأول��ى���،ص ،7نق ًال
ع��ن محمد ب��ن �إب��راه��ي��م الإ�شبيلي ،ريحانة المنتاب
وريعان ال�شباب ،مخطوطة بالمكتبة الملكية بالرباط،
رقم  ،1406ورقة.139
الحميدي :جذوة المقتب�س�،ص ،244-240ال�ضبي:بغية
الملتم�س� ،ص323 -319
ابن خير :فهر�سة ،الجزء الثاني� ،ص ،431وهذا الكتاب
مطبوع بتحقيق ،عبد الوهاب التازي ،وزارة الأوق��اف
بالمغرب،1993،لكن ي�ؤخذ على ابن �أبي عامر �إحراقه
لبع�ض الكتب من مكتبة الحكم الم�ستن�صر .للمزيد
راجع �صاعد :طبقات الأمم� ،ص ،66بروفن�سال :ح�ضارة
العرب في الأندل�س ،ترجمة ،ذوقان قرقوط ،دار مكتبة
الحياة ،بيروت� ،ص ،63-62البير مطلق :الحركة اللغوية
في الأندل�س� ،ص.93
ابن خير :فهر�سة ،الجزء الثاني� ،ص.468-467
اب���ن خ��ي��ر :ف��ه��ر���س��ة ،ال��ج��زء ال��ث��ان��ي������ ،ص،468-476

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
الميالدي

في الأندل�س� ،ص ،316-315وهذا ي�ؤكد �أنه كانت هناك
�سفارتين من الإمبراطور للخليفة في عامي 336و 338هـ،
�أحمد مختار العبادي :في تاريخ المغرب والأندل�س،
م�ؤ�س�سة الثقافة الجامعية ،الإ�سكندرية ،بدون� ،ص.216

الحميدي :ج���ذوة���� ،ص ،183ال�ضبي :بغية��� ،ص،252
ياقوت :معجم الأدب��اء ،المجلدالثاني��� ،ص،470-469
بالنثيا :تاريخ الفكر الأندل�سي� ،ص ،190-189الحجي:
الكتب والمكتبات ف��ي الأن��دل�����س����� ،ص ،33-32محمد
ماهر حمادة :المكتبات في الإ�سالم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت� ،1970،ص.188-187
 -40جذوة المقتب�س� ،ص.183
 -41اب��ن �سعيد :المغرب في حلى المغرب ،الجزء الأول،
�ص.166

-45

123-124 Pons Boigues: op., cit.,p

مقـــاالت

 -42هذا البيت البن عبد الملك بن �إدري�س الجزيري من
ق�صيدة م�شهورة يو�صي فيها ابنه باحترام العلم وتبجيله
مطلعها:
اع������ل������م ب�������������أن ال�����ع�����ل�����م �أرف��������������ع رت����ب����ة
و�أج����������ل م���ك���ت�������س���ب و�أ������س�����ن�����ى م���ف���خ���ر.
الحميدي :جذوة المقتب�س��� ،ص ،281-280ابن �سعيد:
المغرب ،الجزء الأول� ،ص،322الخطيب البغدادي(�أبو
بكر �أحمد بن على بن ثابت ت 463ه��ـ1071/م) :تقييد
العلم ،تحقيق ،يو�سف الع�ش ،دار �إحياء ال�سنة النبوية
�ص.130
 -43هو ق�سطنطين بن �إليون -من �أباطرة الأ�سرة المقدونية-
وكان �صغيرا وولى �أرمانو�س و�صيا عليه فغلب عليه وقام
بالملك في وجوده و�سمى نف�سه ملكا و�صار للق�سطنطينية
في ذلك الع�صر ملكان ،حتى �أن الر�سالة التي �أر�سلت مع
هذه الهدية كان عنوانها ق�سطنطين ورومانو�س الم�ؤمنان
بالم�سيح الملكان العظيمان ملكا الروم .ابن �أبي �أ�صيبعة:
عيون الأنباء� ،ص.493
 -44اختلفت الم�صادر في تحديد تاريخ هذه ال�سفارة وقدمت
ت��واري��خ متعددة منها  ،338 ،337 ،336 ،334وعقب
المقري على ذل��ك بقوله "واهلل �أع��ل��م �أيهما �أ�صح".
نفح الطيب ،المجلد الأول��� ،ص� ،364أزه��ار الريا�ض
ف��ي �أخ��ب��ار القا�ضي عيا�ض ،ال��ج��زء ال��ث��ان��ي ،تحقيق:
م�صطفى ال�سقا و�آخ����رون ،لجنة الت�أليف والترجمة
والن�شر،القاهرة�،1940،ص،260-258ابن ابي �أ�صيبعة:
عيون الأنباء� ،ص ،494-491ابن عذاري :البيان المغرب،
الجزء الثاني� ،ص ،212ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون،
ال��ج��زء ال��راب��ع���� ،ص ،142وال��م��راج��ع الحديثة تختلف
أي�ضا فيذكر م�ؤن�س �أن هذه ال�سفارة كانت �سنة 336هـ،
� ً
تاريخ الم�سلمين في البحر المتو�سط ،الدار الم�صرية
اللبنانية ،1991،الطبعة الأولى� ،ص ،147ويذكر �سالم
�أن هذه ال�سفارة عام 338هـ ،تاريخ الم�سلمين و�آثارهم
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 Dioscuridesطبيب وعالم وع�شاب يوناني ولد في بلدة
قرب طر�سو�س جنوب �آ�سيا ال�صغرى ،وكان بعد ابقراط
وترجم من كتب ابقراط الكثير ،ومعنى هذا اال�سم في
اليوناني �شجار اهلل �أي ملهم اهلل على القول في الأ�شجار
والح�شي�ش .،اب��ن جلجل :طبقات الأط��ب��اء والحكماء،
تحقيق ،ف�ؤاد �سيد ،دار الكتب،القاهرة� ،2005،ص-21
 ،22ابن �أبي �أ�صيبعة :عيون الأنباء� ،ص ،495-493ح�سن
نافعة وبوزورث :تراث الإ�سالم ،الجزء الثاني ،ترجمة:
ح�سين م�ؤن�س،عالم المعرفة ،1998 ،الكويت� ،ص-289
290هام�ش رق��م� ،1آدم متز :الح�ضارة الإ�سالمية في
القرن الرابع الهجري ،الجزء الثاني��� ،ص،292-291
م�صطفى ال�شهابي :تف�سير كتاب دي�سقوريد�س البن
البيطار ،مجلة معهد المخطوطات العربية ،المجلد
الثالث ،الجزء الأول� ،1957،ص.108-105
تمت هذه الترجمة في عهد الخليفة العبا�سي المتوكل
علي يد ا�صطفن بن ب�سيل من الإغريقية �إل��ى العربية
وراجعه حنين بن �إ�سحاق ،للمزيد راج��ع زرهوني نور
الدين :الطب والخدمات الطبية في الأندل�س� ،ص،35عبد
الرحمن البرقوقي :ح�ضارة العرب في الأندل�س،المكتبة
التجارية ،القاهرة� ،1923 ،ص.75-74
ابن جلجل :طبقات الأطباء والحكماء� ،ص ،3فيه تاريخ
للروم و�أخبار الدهور والملوك الأول ،وفوائد عظيمة .ابن
�أبي �أ�صيبعة :عيون الأنباء� ،ص.493
عبد الملك المراك�شي :الذيل والتكملة ،ال�سفر ال�ساد�س،
�ص.213-212
ابن ب�شكوال ،كتاب ال�صلة ،الجزء الأول� ،ص،311-309
النباهي(�أبو الح�سن بن عبد اهلل بن الح�سن ت794هـ):
ت��اري��خ ق�ضاة الأن��دل�����س ،تحقيق ،لجنة �إح��ي��اء التراث
العربي ،دار الأف��اق الجديدة ،بيروت ،1983 ،الطبعة
الخام�سة��� ،ص ،88-87ابن فرحون :الديباج المذهب،
�ص.246-245
المقري :نفح الطيب ،المجلد الثالث� ،ص.112-111

S. M. Imamuddin :Muslim Spain, 711-1492 A
.D Leiden, 1981,p. 144.

 -51دوزي :الم�سلمون في الأندل�س ،الجزء الثاني ،ترجمة،
ح�سن حب�شي ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب،1995،
�ص ،66بالنثيا :تاريخ الفكر الأندل�سي� ،ص.10
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Wasserstein: The library of Al-Hakam 11
Al-Mustansir and the culture of Islamic spain,
Manuscripts of the Middle East ,vol. 5 1990,
p 99-105.

 -52محمد المنوني :تاريخ الوراقة المغربية ،كلية الآداب
ب��ال��رب��اط ،ال��م��غ��رب،1991،ال��ط��ب��ع��ة الأول�����ى���� ،ص،12
�سامية م�سعد :ال��وراق��ة وال���وراق���ون���� ،ص ،38للمزيد
ال�سمعاني (�أبو �سعد عبد الكريم بن محمد بن من�صور
ت562هـ1167/م)� :أدب الإمالء واال�ستمالء ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان1981،م ،الطبعة الأولى� ،ص-77
.78
 -53جذوة المقتب�س� ،ص.52-51
�	-54أحمد �شلبي :التربية الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة،1978،الطبعة ال�ساد�سة� ،ص.170
 -55معجم م��ا ا�ستعجم م��ن �أ���س��م��اء ال��ب�لاد وال��م��وا���ض��ع،
تحقيق،م�صطفى ال�سقا،لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
القاهرة�،1951،ص ق من مقدمة المحقق.
 -56للمزيد راجع عبد اهلل كنون:التي�سير في �صناعة الت�سفير
لأبي بكر الإ�شبيلي� ،صحيفة المعهد الم�صري للدرا�سات
الإ�سالمية ،مدريد� ،ص ،5-4ع�صمت دند�ش :الأندل�س
في نهاية المرابطين وم�ستهل الموحدين ,دار الغرب
الإ�سالمي ,بيروت ,لبنان ,1988,الطبعة الأولى�,ص.187
 -57كتاب التي�سير في �صناعة الت�سفير� ،ص.9-6
 -58ال��خ��ط��ي��ب ال����ب����غ����دادي :ت��ق��ي��ي��د ال���ع���ل���م������� :ص،125
ال��م��ق��ري��زي (ت��ق��ي ال���دي���ن �أب����و ال��ع��ب��ا���س �أح���م���د بن
ع��ل��ي845ه��ـ1442/م) :الخطط،الجزء الثاني� ،سل�سلة
الذخائر،52القاهرة�،ص ،101ربحي عليان :المكتبات
ف��ي الح�ضارة الإ�سالمية ،دار �صفاء ،ع��م��ان،1999،
الطبعة الأولى� ،ص.86-85
 -59ابن ب�شكوال :كتاب ال�صلة ،الجزء الأول� ،ص،311-30
ابن خير :فهر�سة ،الجزء الأول� ،ص ،167ابن فرحون:
الديباج المذهب� ،ص،246-245الذهبي� :سير �أعالم
النبالء ،الجزء ال�سابع ع�شر��� ،ص ،210محمد عنان:
دولة الإ�سالم في الأندل�س ،الجزء الثاني� ،ص،705-704
بويكا :الم�صادر التاريخية العربية في الأندل�س ،ترجمة،
نايف �أبو كرم ،دار عالء الدين ،دم�شق ،1999،الطبعة
الأولى� ،ص.195
 -60ابن ب�شكوال :كتاب ال�صلة ،الجزء الأول� ،ص،253المقري:
نفح الطيب ،المجلد الثاني��� ،ص ،329ح�سين م�ؤن�س:
ت��اري��خ الجغرافيا والجغرافيين ف��ي الأن��دل�����س ،مكتبة
الثقافة الدينية ،القاهرة �ص.101-99
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-61
-62
-63
-64

ال�ضبي :بغية الملتم�س� ،ص .344-343
ابن ب�شكوال :ال�صلة ،الق�سم الثاني� ،ص.693
ابن ب�شكوال :ال�صلة ،الق�سم الثاني� ،ص.698
المقري :نفح الطيب ،المجلد الأول� ،ص.462

Rabbi Jos. Krauskopf: the Jews and Moors
in Spain,Kansas city,1887,p.9-10.

 -65المقري :نفح الطيب ،المجلد الأول� ،ص.463
spainish

the

Albert.f.calvert: Cordova,
series,London,p.107.

 -66معجم الأدباء ،الجزء الخام�س� ،ص.69
 -67نفح الطيب ،المجلد الأول� ،ص.463-462
 -68هناك �أكثر من �شخ�ص حملوا هذه الكنية وربما المق�صود
هنا جابر بن محمد بن �سليمان الح�ضرمي الأ�شبيلي
وهو �أ�ستاذ نحوي كان متقنًا لكتب �سيبويه توفي596هـ.
ال�سيوطي :بغية الوعاة ،الجزء الأول ،تحقيق ،محمد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الفكر ،1979،الطبعة الثانية،
�ص.484
 -69التربية الإ�سالمية في الأندل�س� ،ص.211-210
 -70ابن ي�شكوال :ال�صلة ،الق�سم الأول��� ،ص ،311-309ابن
فرحون :الديباج المذهب� ،ص.246-245
 -71ه��ال��ة ���ش��اك��ر :ال��وراق��ة وال���وراق���ون ،عين ل��ل��درا���س��ات،
القاهرة ،2004،الطبعة الأولى �ص.220-219
( (72ابن ر�شد(محمد بن �أحمد ت520هـ1126/م) :م�سائل
�أبي الوليد بن ر�شد ،المجلد الثاني ،تحقيق ،محمد حبيب
التجكاني ،دار الجيل الإ�سالمي ،بيروت ،لبنان،1993،
الطبعة الثانية �ص.832-831
 -73عبد الملك المراك�شي :الذيل والتكملة ،الق�سم الأول،
ال�سفر الأول������ ،ص ،170-151وع��ن م�صحف عثمان
ورح��ل��ت��ه ���ش��رق�� ًا وغ��رب�� ًا راج���ع� ،سحر ���س��ال��م :ن�صو�ص
تاريخية في التاريخ الإ�سالمي ،م�ؤ�س�سة �شباب الجامعة
الإ�سكندرية� ،1997،ص.190-128
 -74ي�سري زي����دان��� :س��وق الكتبيين ب��ال��ق��اه��رة ف��ي ع�صر
�سالطين المماليك ،ندوة التاريخ الإ�سالمي ،دار العلوم
جامعة القاهرة ،العدد� ،21،2007ص.349
 -75ابن ب�شكوال :ال�صلة ،الق�سم الأول� ،ص.88
 -76عبد ال�ستار الحلوجي :الكتاب العربي المخطوط� ،ص
.299-298
 -77ح�سين م�ؤن�س :معالم تاريخ المغرب والأندل�س� ،ص.385

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
الميالدي

-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85

الإ�سالمي والو�سيط ،كلية الآداب،جامعة عين �شم�س،
العدد الخام�س� ،2007،ص.24
 -97ابن الأبار :كتاب التكملة� ،ص.109
 -98ابن الأبار :كتاب التكملة ،الجزء الأول� ،ص.312
 -99ح��ام��د ال�����ش��اف��ع��ي :ال��ك��ت��ب وال��م��ك��ت��ب��ات ف��ي الأن��دل�����س،
�ص.71-70
 -100ابن عطية :فهر�سة ابن عطية� ،ص.47
 -101ابن هذيل :تحفة الأنف�س و�شعار �سكان �أهل الأندل�س،
تحقيق عبد الإل��ه �أحمد النبهان ،محمد فاتح �صالح،
مركز زاي��د للتراث ،الإم����ارات ،2003،الطبعة الأول��ى،
�ص ،15من مقدمة المحقق.
 -102الون�شري�سي :المعيار المعرب ،الجزء ال�ساد�س� ،ص.270
 -103الون�شري�سي :المعيار ،الجزء ال�ساد�س� ،ص ،270الجزء
التا�سع� ،ص.599
 -104الون�شري�سي :المعيار ،الجزء الخام�س� ،ص.275-274
 -105الون�شري�سي :المعيار ،الجزء ال�ساد�س� ،ص ،70بالنثيا :
تاريخ الفكر الأندل�سي� ،ص .55
 -106اب���ن ر���ش��د :م�سائل �أب���ي ال��ول��ي��د ب��ن ر���ش��د ،المجلد
الثاني�،ص ،832الون�شري�سي :المعيار ،الجزء ال�ساد�س،
�ص.59 ،203
 -107الون�شري�سي :المعيار ،الجزء ال�سابع� ،ص340 ،337
 -108الون�شري�سي :المعيار ،الجزء ال�سابع� ،ص-227 ،340
293 ،228
 -109بالنثيا :تاريخ الفكر الأندل�سي� ،ص.244-243
 -110ق��ام بثورة على الموحدين في �أواخ��ر �أيامهم ب�شرق
الأندل�س عام 625هـ ،وحكم الأندل�س وجاهد الن�صارى
لكنه هزم ومقته النا�س ولقبوه بالمحروم وتوفي عام
635ه��ـ .الذهبي� :سير �أع�لام النبالء ،الجزء الثالث
والع�شرون� ،ص.22-20
 -111المقري :نفح الطيب ،المجلد الثاني�،ص ،329بالنثيا:
ت��اري��خ ال��ف��ك��ر���،ص ،243ر�ضا مقبل :ت��اري��خ المكتبات
الإ���س�لام��ي��ة ف��ي الأن��دل�����س ،ر���س��ال��ة ماج�ستير ،كلية
الآداب،المنوفية� ،2001،ص.159-158
 -112ريبيرا :التربية الإ�سالمية في الأندل�س� ،ص،180-178
لكننا ال ن�ؤيده فيما ذهب �إليه من �أن ذلك الكم الهائل من
الكتب ال يعني �أن �أهل الأندل�س �أكثر �شعوب العالم ثقافة
وبرر قوله ب�أن امتالك �شعب ما لكتب كثيرة ال يتطلب
بال�ضرورة درجة في رقي التعليم ،ون�ؤكد �أن كمية الكتب

ع��ب��د ال��م��ل��ك ال��م��راك�����ش��ي :ال��ذي��ل وال��ت��ك��م��ل��ة ،ال�سفر
ال�ساد�س�،ص.219-218
ابن الأبار :التكملة ،الجزء الثاني� ،ص .95
ريبيرا :التربية الإ�سالمية في الأندل�س� ،ص.229
ابن الأبار :التكملة ،الجزء الثاني� ،ص.287
ابن الأب��ار :التكملة ،الق�سم الأول من الجزء المفقود،
�ص ،84عبد الملك المراك�شي :الذيل والتكملة ،ال�سفر
الأول ،الق�سم الأول� ،ص.110-109
ابن الأبار :التكملة ،الجزء الثاني� ،ص .181-180
ابن القطان :نظم الجمان ،تحقيق ،محمود على مكي،
دار الغرب الإ�سالمي ،ب��ي��روت ،1990،الطبعة الثانية
�ص 53من مقدمة المحقق .
�سعيد �أع���راب :مع القا�ضي �أب��ي بكر بن العربي ،دار
الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،1987،الطبعة الأولى �ص.192
.Pons Boigues: op., cit.,p 216-217

-86
-87
-88

مقـــاالت

-89

-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96

ال�شناق :هو الحبل الذي تربط به الكتب.
ابن الأبار :التكملة ،الجزء الثاني� ،ص .197
ابن الأبار :التكملة ،الجزء الرابع� ،ص ،16ابن القا�ضي:
جذوة االقتبا�س ،دار المن�صور للطباعة ،الرباط،1973 ،
الجزء الثاني� ،ص .501-500
ابن ع�ساكر ،ابن خمي�س� :أعالم مالقة ،تحقيق ،عبد اهلل
المرابط الترغي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت،1999 ،
الطبعة الأول��ى� ،ص ،278عبد الملك المراك�شي :الذيل
والتكملة ،ال�سفر الخام�س ،الق�سم الأول� ،ص.112
اب��ن ب�شكوال :ال�صلة ،الق�سم الثاني���� ،ص،311-309
ابن فرحون :الديباج المذهب� ،ص.246-245
المقري:نفح الطيب ،المجلد الثالث��� ،ص ،82ريبيرا:
التربية الإ�سالمية في الأندل�س ،ترجمة ،الطاهر �أحمد
مكي ،دار المعارف ،القاهرة�،،ص.215
ابن الأبار:التكملة ،الجزء الثاني� ،ص.52
�سامية م�سعد:الوراقة والوراقون في الأندل�س� ،ص.50
ابن القطان :نظم الجمان� ،ص 52من مقدمة المحقق.
حامد ال�شافعي :الكتب والمكتبات في الأندل�س� ،ص .69
هالة �شاكر :ال��وراق��ة وال��وراق��ون���� ،ص،221-220ذك���ر
البع�ض دور المحت�سب في �سوق الكتب هو منع الغ�ش
والتدلي�س �أو الخروج عن القواعد المتبعة في ال�سوق.
�سيف المريخي :تجارة الكتب عند العرب الم�سلمين
في القرنين الثالث والرابع الهجريين،حولية التاريخ
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ورواجها دليل على رقي الم�ستوى الثقافي لأي �شعب من
ال�شعوب و�أن للكتاب �أهمية كبيرة في الثقافة وقلة الكتب
�أو وفرتها ت�ؤثر على �إنتاج وثقافة العلماء .للمزيد راجع
عبد هلل كنون� :أرب��ع خزائن لأرب��ع��ة علماء من القرن
الثالث ع�شر ،مجلة معهد المخطوطات العربية العدد
التا�سع ،الجزء الأول� ،ص -47وما بعدها.
 -113ابن ب�شكوال :ال�صلة ،الق�سم الأول� ،ص.88
 -114عبد الملك المراك�شي :الذيل والتكملة ،ال�سفر ال�ساد�س،
�ص.444-443
 -115ربحي عليان :المكتبات في الح�ضارة العربية الإ�سالمية،
�ص.85
 -116ابن حيان :المقتب�س من �أخبار الأندل�س ،تحقيق ،محمود
على مكي� ،ص.21
117-M,hammad Benaboud:Sevilla en el siglo
x1,el reino Abbadi de Sevilla (1023-1091),
Sevilla,1992,p.90-95.

 -118ع��ب��د ال��م��ل��ك ال��م��راك�����ش��ي :ال��ذي��ل وال��ت��ك��م��ل��ة ،ال�سفر
ال�ساد�س�،ص96-95
 -119ابن الأبار :التكملة ،الجزء الأول� ،ص.127-126
 -120تاريخ الفكر الأندل�سي� ،ص.289-288
 -121عبد الملك المراك�شي :الذيل والتكملة ،ال�سفر الخام�س،
الق�سم الأول���� ،ص ،278-277ابن �سعيد :المغرب في
حلى المغرب ،الجزء الثاني��� ،ص ،105ابن الخطيب:
الإح��اط��ة ،الجزء الأول���� ،ص ،260-259المقري :نفح
الطيب ،المجلد الخام�س� ،ص.78

الم�صــادر والمراجع
•
•

ابن الأبار (�أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن �أبي بكر
الق�ضاعي)ت 658ه���ـ1260/م :التكملة لكتاب ال�صلة،
تحقيق :عبد ال�سالم الهرا�س ،دار الفكر ،لبنان1995 ،م.
التكملة لكتاب ال�صلة ،تحقيق� :إبراهيم الأبياري ،الطبعة
الأولي1989 ،م ،دار الكتاب الم�صري ،المكتبة الأندل�سية
رقم .18
التكملة لكتاب ال�صلة ،الق�سم الأول من الجزء المفقود
م��ن طبعة ال�شيخ ف���دارة زي��دي��ن ،مجريط ،الجزائر،
1915م.
الحلة ال�سيراء ،تحقيق :ح�سين م�ؤن�س ،دار المعارف،
القاهرة1985 ،م ،الطبعة الثانية.
ابن الأثير(محمد بن محمد بن عبد الكريم ال�شيباني)
ت 630ه��ـ1232/م :الكامل في التاريخ ،تحقيق :محمد
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•

•
•

•

•

•
•

•

•

يو�سف ال��دق��اق ،دار الكتب العلمية ،ب��ي��روت،1987 ،
الطبعة الأولى.
ابن �أبي �أ�صيبعة (موفق الدين �أبي العبا�س �أحمد بن
القا�سم بن خليفة ال�سعدي) ت668ه���ـ1270/م :عيون
الأنباء في طبقات الأطباء ،تحقيق :نزار ر�ضا ،دار مكتبة
الحياة ،بيروت.
اب��ن ب�سام (�أب���و الح�سن علي) ت 542ه����ـ1147/م:
الذخيرة في محا�سن �أه��ل الجزيرة ،تحقيق� :إح�سان
عبا�س ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان1997 ،م.
�أبو بكر الإ�شبيلي :كتاب التي�سير في �صناعة الت�سفير،
تحقيق :عبد اهلل ك��ن��ون� ،صحيفة معهد ال��درا���س��ات
الإ���س�لام��ي��ة ف��ي م��دري��د ،المجلدان ال�سابع والثامن،
1960-1959م.
ابن ب�شكوال (�أب��و القا�سم خلف بن عبد الملك) ت
578ه��ـ1183/م  :كتاب ال�صلة في تاريخ �أئمة الأندل�س
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم و�أدب��ائ��ه��م ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة2008 ،م ،الطبعة
الثانية.
ال��ب��ي��رون��ي( �أب����و ال��ري��ح��ان م��ح��م��د ب���ن اح���م���د) ت
440هـ1048/م :كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة
في العقل �أو مرذولة ،الذخائر  ،109الهيئة الم�صرية
لق�صور الثقافة ،القاهرة2003 ،م.
اب����ن ج��ل��ج��ل ( �أب�������وداود ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ح���ي���ان) ت
بعد384هـ990/م :طبقات الأطباء والحكماء ،تحقيق:
ف�ؤاد �سيد ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة2005 ،م.
الحميدي (�أبو عبد اهلل محمد بن فتوح بن عبد اهلل) ت
488هـ1095/م :جذوة المقتب�س في ذكر والة الأندل�س،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب،القاهرة2008,م ،الطبعة
الثانية.
ابن حيان(�أبو م��روان حيان بن خلف بن ح�سين)ت
469هـ1076/م :المقتب�س في تاريخ الأندل�س ،عهد الأمير
عبد اهلل بن محمد من 300-275هـ ،تحقيق� :إ�سماعيل
العربي ،دار الآفاق الجديدة ،المغرب1990 ،م ،الطبعة
الأولى.
المقتب�س من �أنباء �أهل الأندل�س ،تحقيق :محمود على
مكي ،وزارة الأوقاف ،القاهرة1995 ،م.
ابن خاقان (�أبو الن�صر الفتح بن محمد بن عبد اهلل)
ت535ه���ـ1140/م :مطمح الأنف�س وم�سرح الت�أن�س في
ملح �أهل الأندل�س ،تحقيق :محمد علي �شوابكة ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت1983 ،م ،الطبعة الأولى.
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اب����ن ال��خ��ط��ي��ب ( �أب�����و ع��ب��د اهلل ل�����س��ان ال���دي���ن)
ت776هـ1374/م :الإحاطة في �أخبار غرناطة ،تحقيق:
محمد عبد اهلل ع��ن��ان ،مكتبة ال��خ��ان��ج��ي ،ال��ق��اه��رة،
1973م ،الطبعة الثانية.
الخ�شني (�أب��و عبد اهلل محمد بن الحارث بن �أ�سد
القيرواني) ت 361ه���ـ971 /م :ق�ضاة قرطبة ،ال��دار
الم�صرية للت�أليف والترجمة ،القاهرة1966 ،م.
ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ت808هـ1405/م:
ت��اري��خ اب��ن خ��ل��دون ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة� ،سل�سلة الذخائر رقم .156
ابن خلكان (�أبو العبا�س �شم�س الدين �أحمد بن محمد
ابن �أبي بكر) ت 681هـ1282/م :وفيات الأعيان و�أنباء
�أبناء الزمان ،تحقيق� :إح�سان عبا�س دار �صادر ،بيروت،
لبنان1968 ،م.
خليفة بن خياط ( �أب��و عمرو خليفة ابن خياط بن
�أبي هبيرة)ت 240هـ854 /م :تاريخ خليفة بن خياط،
تحقيق :م�صطفى نجيب فواز وحكمت ك�شلي فواز ،دار
الكتب العلمية ،بيروت لبنان1995 ،م ،الطبعة الأولى.
ابن خير الأ�شبيلي (�أبو بكر محمد ابن خير بن عمر بن
خليفة) ت 575ه��ـ1179/م :فهر�سة ابن خير الأ�شبيلي،
تحقيق� ،إب��راه��ي��م الأب���ي���اري ،دار الكتاب الم�صري،
القاهرة1989 ،م ،الطبعة الثانية.
الذهبي ( �شم�س الدين محمد بن �أحمد بن عثمان)
ت 1374/748م� :سير �أع�لام النبالء ،الجزء الثالث
ع�شر،تحقيق :علي �أبو زيد و�شعيب الأرن��ا�ؤط ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة1993 ،م ،الطبعة التا�سعة.
ابن ر�شد (�أب��و الوليد محمد بن �أحمد) ت 520هـ/
1126م :م�سائل �أب��ي الوليد بن ر�شد ،تحقيق :محمد
حبيب التجكاني ،دار الجيل الإ�سالمي ،بيروت ،لبنان،
1993م ،الطبعة الثانية.
الزبيدي(�أبو بكر محمد بن ح�سن) ت 379هـ989 /م:
طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق :محمد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة،1973 ،الطبعة الثانية.
ابن �أبي زرع (�أبو الح�س علي بن عبد اهلل) ت 726هـ/
1325م :الأني�س المطرب برو�ض القرطا�س ،المن�صور
للطباعة ،الرباط ،المغرب1972 ،م.
اب�����ن ���س��ع��ي��د (�أب�������و ال��ح�����س��ن ع���ل���ى ب����ن م��و���س��ى)
ت685ه���ـ1286/م :المغرب في حلى المغرب ،تحقيق:
�شوقي �ضيف ،دار المعارف ،ذخائر العرب رق��م ،10
الطبعة الرابعة ،بدون.
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ال�سيوطي (جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر)
ت 911ه��ـ1505 /م :بغية الوعاة في طبقات اللغويين
والنحاة ،تحقيق :محمد �أب��و الف�ضل �إبراهيم ،مطبعة
عي�سي البابي الحلبي ،القاهرة1965،م.
اب����ن ���ص��اع��د (�أب�����و ال��ق��ا���س��م ���ص��اع��د ب���ن �أح��م��د)
ت462هـ1096/م :طبقات الأمم ،تحقيق :ح�سين م�ؤن�س،
دار المعارف ،القاهرة1998 ،م.
ابن �صاعد الأندل�سي :طبقات الأمم ،ن�شر :لوي�س �شيخو،
المطبعة الكاثوليكية للآباء الي�سوعيين ،بيروت1912،م.
ال�ضبي (�أح��م��د ب��ن يحيي ب��ن �أح��م��د اب��ن عميرة)
ت 599ه������ـ1203/م :بغية الملتم�س ف��ي ت��اري��خ رج��ال
�أهل الأندل�س ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب2008 ،م،
الطبعة الثانية.
عبد ال��واح��د المراك�شي (ع��ب��د ال��واح��د اب��ن علي)
ت647هـ1249 /م :المعجب في تلخي�ص �أخبار المغرب،
تحقيق :محمد �سعيد العريان ،المجل�س الأعلى لل�شئون
الإ�سالمية ،الجمهورية العربية المتحدة ،القاهرة،
1963م ،بدون.
عبد الملك المراك�شي(�أبو عبد اهلل محمد بن محمد
ابن عبد الملك) ت 703ه���ـ1303/م :الذيل والتكملة،
دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،مطبوعات �أكاديمية المملكة
المغربية1984،م.
ابن عبدون( محمد بن �أحمد) :ثالث ر�سائل في �آداب
الح�سبة والمحت�سب ،تحقيق بروفن�سال ،المعهد العلمي
الفرن�سي للآثار ال�شرقية بالقاهرة1955 ،م.
�أب��و عبيد البكري :اللآلي في �شرح �أمالي القالي،
تحقيق ،عبد العزيز الميمني� ،سل�سلة الذخائر ،185
الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة2009 ،م.
معجم ما ا�ستعجم ،من �أ�سماء البالد والموا�ضع ،تحقيق،
م�صطفى ال�سقا ،لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
القاهرة1951 ،م.
اب���ن ع�����ذاري (�أب�����و ع��ب��ي��د اهلل م��ح��م��د) ك���ان حيا
712ه�����ـ1312/م :البيان المغرب في �أخ��ب��ار الأندل�س
والمغرب ،تحقيق :كوالن وليفي بروفن�سال ،دار الثقافة،
بيروت ،لبنان1980 ،م ،الطبعة الثانية.
اب����ن ع�����س��اك��ر (م��ح��م��د ب���ن ع��ل��ي ب���ن ع��ب��ي��د اهلل)
ت636ه���ـ1238/م ،ابن خمي�س� :أعالم مالقة ،تحقيق،
عبد اهلل ال��م��راب��ط ال��ت��رغ��ي ،دار ال��غ��رب الإ���س�لام��ي،
بيروت1999 ،م ،الطبعة الأولى.
ابن عطية (�أبو محمد عبد الحق بن عطية) :فهر�سة
�آفاق الثقافة والتراث
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ابن عطية ،تحقيق :محمد �أبو الأجفان ،محمد الزاهي،
دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية.
�أبو علي القالي� ،أبو علي �إ�سماعيل ابن القا�سم القالي
(ت 356هـ) :كتاب الأمالي ،تقديم :محمد م�صطفى �أبو
�شوارب� ،سل�سة الذخائر ،رقم  ،182القاهرة2009 ،م.
ابن العماد الحنبلي (�شهاب الدين �أبي الفالح عبد
الحي بن �أحمد)ت 1089ه��ـ1678/م � :شذرات الذهب
في �أخبار من ذهب ،تحقيق :عبد القادر االرنا�ؤوط ،دار
ابن كثير ،دم�شق1989 ،م ،الطبعة الأولى.
عيا�ض (�أب��و الف�ضل عيا�ض بن مو�سي اليح�صبي)
ت 544ه��ـ1149/م :ترتيب المدارك وتقريب الم�سالك،
تحقيق� :أحمد بكير محمود ،دار مكتبة الحياة ،بيروت،
لبنان ،بدون.
الغ�ساني :رحلة الوزير في افتكاك الأ�سير ،تحقيق:
نوري الجراح ،الم�ؤ�س�سة العربية للن�شر والتوزيع ،عمان،
الأردن2002 ،م ،الطبعة الأولى.
اب��ن ف��رح��ون (ب��ره��ان ال��دي��ن ب��ن علي اب��ن �أح��م��د) ت
799هـ1396 /م :الديباج المذهب في معرفة �أعيان علماء
المذهب ،درا�سة وتحقيق :م�أمون بن محي الدين الجنان,
دار الكتب العلمية ,بيروت1996 ,م ,الطبعة الأولى.
ابن الفر�ضي (�أبو الوليد عبد اهلل ابن محمد بن يو�سف
الأزدي)ت 403هـ1012/م :تاريخ علماء الأندل�س ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة2008 ،م ،الطبعة
الثانية.
اب��ن القا�ضي (�أح��م��د ب��ن ال��ق��ا���ض��ي) ت 1025ه���ـ/
1616م :جذوة االقتبا�س في ذكر من حل من الأعالم
بمدينة فا�س ،دار المن�صور للطباعة ،الرباط1973 ،م.
ابن القطان (�أبو الح�سن علي بن محمد بن عبد الملك
ابن يحيى) ت 638هـ1238 /م:
نظم الجمان ،تحقيق محمود علي مكي ،دار الغرب،
بيروت1990،م ،الطبعة الثانية.
القلق�شندي (�أب��و العبا�س �أحمد بن علي) ت 821هـ
1418م� :صبح الأع�شى في �صناعة الإن�شا ،القاهرة،
�سل�سلة الذخائر2007 ،م.
اب���ن ك��ث��ي��ر (�أب�����و ال���ف���دا �إ���س��م��اع��ي��ل اب���ن ع��م��ر) ت
774هـ1372/م :البداية والنهاية ،تحقيق :عبد اهلل عبد
المح�سن التركي ،دار هجر ،القاهرة1998 ،م ،الطبعة
الأولى.
مجهول :ذك��ر ب�لاد الأندل�س ،الجزء الأول ،تحقيق
وت��رج��م��ة :لوي�س مولينا ،المجل�س الأع��ل��ى للأبحاث
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العلمية ،مدريد1983 ،م.
• المقد�سي ( �شم�س الدين �أبو عبد اهلل محمد)� :أح�سن
التقا�سيم في معرفة الأقاليم ،دار �صادر ،بيروت ،ليدن.
• المقري( �أحمد بن محمد)ت 1041ه��ـ1631/م :نفح
الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب ،المجلد الثاني،
تحقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت1988 ،م،
بدون.
	�أزه��ار الريا�ض في �أخبار عيا�ض ،تحقيق :م�صطفىال�سقا و�آخ����رون ،لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر،
القاهرة1940،م.
• المقريزي( تقي الدين �أبي العبا�س �أحمد بن علي)ت
845هـ1441/م :الخطط المقريزية� ،سل�سلة الذخائر،52
الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة1999 ،م.
• ال��ن��ب��اه��ي( �أب���و الح�سن ع��ب��د اهلل ب��ن ال��ح�����س��ن) ت
794ه���ـ1391/م :تاريخ ق�ضاة الأندل�س ،تحقيق ،لجنة
�إحياء التراث العربي ،دار الأف��اق الجديدة ،بيروت،
1983م ،الطبعة الخام�سة.
• اب��ن النديم (�أب��و الفرج محمد بن �أب��ي يعقوب بن
�إ�سحاق) ت380ه��ـ990/م :الفهر�ست ،تحقيق :ر�ضا –
تجدد ،عبده محمد بن �إ�سحاق ،طهران1971 ،م.
• اب���ن ه��ذي��ل( ع��ل��ي ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن) م��ن رج��ال
القرن الثامن الهجري/الرابع ع�شر الميالدي :تحفة
الأنف�س و�شعار �سكان �أهل الأندل�س ،تحقيق عبد الإله
�أحمد النبهان ،محمد فاتح �صالح ،مركز زايد للتراث،
الإمارات2004 ،م ،الطبعة الأولى.
• �أبو الوفا (محي الدين �أبي محمد عبد القادر بن محمد
ابن ن�صر بن �سالم) ت 775هـ1373/م :الجواهر الم�ضية
في طبقات الحنفية ،الجزء الثالث ،تحقيق ،عبد الفتاح
محمد الحلو ،دار هجر ،الراي�ض1993 ،م ،الطبعة الثانية.
• الون�شري�سي (�أبو العبا�س �أحمد بن يحيي) ت 914هـ/
1508م :المعيار المعرب والجامع المغرب ،خرجه:
مجموعة م��ن الفقهاء ب���إ���ش��راف محمد حجي ،وزارة
الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية بالمغرب1981،م ،الطبعة
الأولى.
• ياقوت (�شهاب الدين �أبو عبد اهلل) ت626هـ1228/م:
معجم الأدباء �إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت1993 ،م،
الطبعة الأولى.
 معجم البلدان ،دار �صادر ،بيروت1984 ،م.المراجع الحديثة والدوريات
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�إح�سان عبا�س� :أخبار وتراجم �أندل�سية م�ستخرجة من
معجم ال�سلفي ،دار الثقافة ،بيروت1979 ،م ،الطبعة
الثانية.
�أحمد �شلبي :التربية الإ�سالمية ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة1978 ،م ،الطبعة ال�ساد�سة.
�أحمد مختار العبادي :في تاريخ المغرب والأندل�س،
م�ؤ�س�سة الثقافة الجامعية ،الإ�سكندرية ،بدون.
�أحمد هيكل :الأدب الأندل�سي ،دار المعارف ،القاهرة،
1970م ،الطبعة الخام�سة.
�آدم م��ت��ز :الح�ضارة الإ���س�لام��ي��ة ف��ي ال��ق��رن ال��راب��ع
الهجري ،ترجمة :محمد عبد الهادي �أبو ريدة ،الم�شروع
القومي للترجمة ،القاهرة2008 ،م ،رقم .1203
�ألبير حبيب مطلق :الحركة اللغوية في الأندل�س من
الفتح العربي حتى نهاية ع�صر ملوك الطوائف ،المكتبة
الع�صرية� ،صيدا ،بيروت1967 ،م.
�أنور محمد زناتي :العلم والتعليم في الأندل�س ،م�ؤ�س�سة
النور للإبداع.
بالنثيا :تاريخ الفكر الأندل�سي ،ترجمة :ح�سين م�ؤن�س،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1955،م.
بروفن�سال� :صفة جزيرة الأندل�س منتخبة من رو�ض
المعطار ،دار الجيل ،بيروت1988 ،م ،الطبعة الثانية.
بروفن�سال :ح�ضارة العرب في الأندل�س ،ترجمة :
ذوقان قرقوط ،دار مكتبة الحياة ،بيروت.
بروفن�سال :الح�ضارة العربية في الأندل�س ،ترجمة :
الطاهر �أحمد مكى ،دار المعارف ،القاهرة ،بدون.
بروفن�سال� :أدب الأندل�س وتاريخها ،ترجمة :محمد عبد
الهادي �شعيرة ،القاهرة1951 ،م.
بروفن�سال :تاريخ �أ�سبانيا الإ�سالمية ،المجلد الأول،
الجزء الثاني ،ترجمة :علي البمبي و�آخ��رون ،الم�شروع
القومي للترجمة ،المجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة،
2002م ،الطبعة الأولى.
بويكا :الم�صادر التاريخية العربية ف��ي الأندل�س،
ترجمة :نايف �أبو كرم ،دار عالء الدين ،دم�شق1999 ،م،
الطبعة الأولى.
ح�سن نافعة وبوزورث :تراث الإ�سالم ،ترجمة :ح�سين
م�ؤن�س،عالم المعرفة1998 ،م ،الكويت.
ح�سين م�ؤن�س :تاريخ الجغرافية والجغرافيين فيالأندل�س،
مكتبة مدبولي ،القاهرة1986 ،م ،الطبعة الثانية.
تاريخ الم�سلمين في البحر المتو�سط ،الدار الم�صرية
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اللبنانية1991 ،م ،الطبعة الأولى.
معالم تاريخ المغرب والأندل�س ،مكتبة الأ�سرة ،القاهرة،
2001م.
دوزي :الم�سلمون في الأندل�س ،ترجمة :ح�سن حب�شي،
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1993 ،م.
ريبيرا :التربية الإ�سالمية في الأندل�س ،ترجمة :الطاهر
�أحمد مكي ،دار المعارف ،القاهرة.
ر�ضا مقبل :تاريخ المكتبات الإ�سالمية في الأندل�س،
ر�سالة ماج�ستير ،كلية الآداب ،المنوفية2001 ،م.
زره��ون��ي ن��ور ال��دي��ن :الطب وال��خ��دم��ات الطبية في
الأندل�س ،م�ؤ�س�سة �شباب الجامعة ،الإ�سكندرية2006 ،م.
زكريا �إبراهيم :ابن حزم الأندل�سي� ،سل�سلة �أعالم
العرب ،العدد  ،55ال��دار الم�صرية للت�أليف والترجمة
والن�شر.
�سامية م�سعد :الوراقة والوراقون في الأندل�س ،عين
للدرا�سات ،القاهرة2000 ،م ،الطبعة الأولى.
�سحر عبد العزيز �سالم :ن�صو�ص تاريخية في التاريخ
الإ�سالمي ،م�ؤ�س�سة �شباب الجامعة الإ�سكندرية1997 ،م.
�سعد عبد اهلل الب�شري :الحياة العلمية في ع�صر
الخالفة في الأندل�س� ،سل�سلة الر�سائل العلمية المحكمة،
جامعة �أم القرى ،مكة المكرمة1997 ،م.
�سعيد �أع��راب :مع القا�ضي �أبي بكر بن العربي ،دار
الغرب الإ�سالمي ،بيروت1987 ،م ،الطبعة الأولى
ال�سيد عبد العزيز �سالم :تاريخ الم�سلمين و�آثارهم في
الأندل�س ،م�ؤ�س�سة �شباب الجامعة ،الإ�سكندرية2001 ،م.
قرطبة حا�ضرة الخالفة في الأندل�س ،الجزء الثاني،
م�ؤ�س�سة �شباب الجامعة ,الإ�سكندرية1997 ،م.
�سيف �شاهين المريخي :تجارة الكتب عند العرب
الم�سلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين ،حولية
التاريخ الإ�سالمي والو�سيط ،كلية الآداب،جامعة عين
�شم�س ،العدد الخام�س2007 ،م.
�شعبان عبد العزيز خليفة :الكتب والمكتبات في
الع�صور الو�سطى ،الدار الم�صرية اللبنانية ،القاهرة،
1997م ،الطبعة الأولى.
عبد الرحمن البرقوقي :ح�ضارة العرب في الأندل�س،
المكتبة التجارية ،القاهرة1923 ،م.
عبد الرحمن الحجي :الكتب والمكتبات في الأندل�س،
المجمع الثقافي� ،أبو ظبي ،الإمارات2007 ،م.
عبد الرحمن الهيباوي ال�سجلما�سي :قا�ضي الأندل�س
�آفاق الثقافة والتراث

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وخطيبها المفوه منذر بن �سعيد البلوطي ،دار الب�شائر
الإ�سالمية ،بيروت ،لبنان2002 ،م.
عبد ال�ستار الحلوجي :الكتاب العربي المخطوط في
ن�ش�أته وتطوره �إلى �آخر القرن الرابع الهجري ،مجلة معهد
المخطوطات العربية ،المجلد الثالث ع�شر1967.م.
عبد العزيز الأهواني :كتب برامج العلماء في الأندل�س،
مجلة معهد المخطوطات العربية ،القاهرة ،المجلد
الأول ،الجزء الأول1993 ،م ،الطبعة الثانية.
�صلة ال�صلة الب��ن الزبير وال��ذي��ل والتكملة الب��ن عبد
الملك ،مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة،
العدد الثالث.
عبد اهلل كنون� :أربع خزائن لأربعة علماء من القرن
الثالث ع�شر .مجلة معهد المخطوطات العربية العدد
التا�سع ،الجزء الأول.
عبد الحليم عوي�س :ابن حزم الأندل�سي ومنهجه في
البحث التاريخي والح�ضاري ،الزهراء للإعالم العربي،
القاهرة1988 ،م ،الطبعة الثانية.
عز الدين مو�سى :الن�شاط االقت�صادي في المغرب
خالل القرن ال�ساد�س الهجري ،دار ال�شروق ،القاهرة،
1983م ،الطبعة الأولى.
ع�صمت عبد اللطيف دن��د���ش :الأن��دل�����س ف��ي نهاية
المرابطين وم�ستهل الموحدين  ,دار الغرب الإ�سالمي,
بيروت ,لبنان1988 ,م ,الطبعة الأولى.
علياء ها�شم الم�شهداني :فقهاء المالكية درا�سة في
عالقاتهم العلمية بالأندل�س والمغرب ،ر�سالة دكتوراه،
كلية التربية بالمو�صل ،العراق2003 ،م.
قدري حافظ طوقان :تراث العرب العلمي في الريا�ضيات
والفلك ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،القاهرة2008 ،م.
محمد عبد الحميد عي�سي :تاريخ التربية والتعليم في
الأندل�س ،دار الفكر العربي ،القاهرة1983 ،م.
محمد المنوني :تاريخ الوراقة المغربية ،من�شورات كلية
الآداب بالرباط ،المغرب1991 ،م ،الطبعة الأولى.
محمد عبد اهلل عنان :دولة الإ�سالم في الأندل�س ،الجزء
الأول ،مكتبة الأ�سرة ،القاهرة.2001 ،
محمد ماهر حمادة :المكتبات في الإ�سالم ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بيروت1970 ،م.
هالة �شاكر عبد الرحمن :الوراقة والوراقون في الع�صر
العبا�سي،عين للدرا�سات والبحوث ،القاهرة2004 ،م،
الطبعة الأولى.

�آفاق الثقافة والتراث 97

• هانئ العمد :كتب البرامج والفهار�س الأندل�سية،
درا�سة وتحليل ،الأردن1993،م ،الطبعة الأولى.
• زيغريد هونكة� :شم�س ال��ع��رب ت�سطع على الغرب،
تعريب :ف��اروق بي�ضون وكمال الد�سوقي ،دار الجيل،
بيروت 1993م ،الطبعة الثامنة.
• محمد العربي الخطابي :الطب والأطباء في الأندل�س
الإ�سالمية ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،لبنان1988 ،م.
• م�صطفى ال�شهابي :تف�سير كتاب دي�سقوريد�س البن
البيطار ،مجلة معهد المخطوطات العربية ،المجلد
الثالث ،الجزء الأول1957 ،م.
• يحيى وهيب الجبوري :الخط والكتابة في الح�ضارة
العربية ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،لبنان1994 ،م،
الطبعة الأولى.
• ي�سري �أحمد زيدان� :سوق الكتبيين بالقاهرة ،في ع�صر
�سالطين المماليك ،ندوة التاريخ الإ�سالمي ،كلية دار
العلوم جامعة القاهرة ،العدد 2007 ،21م.
المراجع الأجنبية ومواقع االنترنت
Albert.f.calvert: Cordova, the Spanish series,
London

•

Rabbi Jos. Krauskopf: the Jews and Moors
in Spain, Kansas city,1887

•

S. M. Imamuddin :Muslim Spain, 711-1492 A
.D Leiden, 1981

•

Stanley lane poole: The Moors in Spain,
landon, 1888

•

  The Encyclopaedia Of Islam, New Edition,
Volume III, London, 1996.

•

Pons Boigues: Historiadores Y Geografos,
Arabigo-Espanoles, Madrid, 1898.

•

Thomas Irving: Falcon of Spain, Lahore,
Pakistan, 1962.

•

Wasserstein: The library of Al-Hakam 11
Al-Mustansir and the culture of Islamic Spain,
Manuscripts of the Middle East, vol. 5 1990.

•

http://www.islamonline.net/iol-arabic/
dowalia/scince-29/scince6.asp

•

http://www.alwaraq.net/Core/
dg/dg_topic?ID=3278&sort=us.
firstname&order=desc

•

http://www.al-hakawati.net/arabic/civilizations/book13a641.asp

•

الكتب،
تجارتها
و�آثارها في
الأندل�س
حتى القرن
ال�سابع
الهجري /
الثالث ع�شر
الميالدي

الفقيه الوالتي وتراثه اللغوي بين االقتفاء واال�ستيفاء
(وقفات مع جهود الرجل في تي�سير علوم الل�سان)

د .محمذن بن �أحمد بن المحبوبي

نواك�شوط  -موريتانيا

مقـــاالت

من الوا�ضح �أن العلوم اللغوية هي �أ�سا�س التفقه في الدين وعنوان التميز في الأ�سلوب،
وهي ال�سبيل �إلى تقويم الل�سان و�إحكام المنطق والبيان؛ لذلك اعتنى العلماء بها قدي ًما
وحديثًا ،فحر�صوا جهدهم على اعتمادها وال�صدور عنها في الت�أليف والتدري�س ،وكان
لل�شناقطة من ذلك ن�صيب مفرو�ض ،فقد د�أب �سلفهم ال�صالح على �إحكام علوم اللغة من نحو
و�صرف وبيان ،وعدوا ذلك �شعار الفتوة و�آية العبقرية .فجاء الفقيه محمد يحيى ليوا�صل
جهود �سلفه من ال�شناقطة ،عام ً
ال على �إحياء علوم الل�سان وتجديد قطع غيار اللغة مو�س ًعا
دائرة البحث في مو�ضوعاتها المختلفة ،فماذا عن هذا الفقيه الوالتي وتراثه اللغوي؟ وما
�أبرز �إ�سهاماته في هذا الحقل؟ وكيف كان عاقبة �سعيه في هذا التوجه المعرفي؟ فهل جدد
في جنبه و�أ�ضاف؟� ،أم �أنه ردد و�أعاد؟ .ذلك ما يحاول هذا الجهد �أن يجيب عنه من خالل
�أربعة محاور �أولهما يعر�ض للمحددات الأولية للمو�ضوع ،وثانيها ُيعنى بالدر�س النحوي،
وثالثها يهتم بالدر�س ال�صرفي ،ورابعها يركز على الدر�س البالغي في نهج يبرز جوانب
من نقاط التقاطع بين م�ؤلفاته وبين التراث اللغوي القديم دون �أن ين�سى جهود الرجل في
الإ�ضافة واال�ستدراك والتو�سع واال�ستيعاب.
� ً
أوال -:المحددات الأولية

 -1العنوان محاورة وتحليل:

و�ضمنها نعر�ض لمحورين �أول��ه��م��ا يعنى
با�ستنطاق ال��ع��ن��وان وال��وق��وف م��ع ال��وح��دات
المعجمية الم�ؤ�س�سة له ،وثانيهما يقدم ترجمة
لهذا الفقيه.

�إن عنوان هذا المو�ضوع يقوم على ثالثة
تركيبات نحوية �أولها نعتي «الفقيه الوالتي»
وثانيها نعتي كذلك «وت��راث��ه اللغوي» وثالثها
عطفي «االقتفاء واال�ستيفاء» ،وقد ربطت بين
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هذه التركيبات �أداة العطف «و» وظرف المكان
«بين» اللذين وردا للحمة والتن�سيق ،والإل�صاق
و�إحكام التركيب� ،أم��ا التركيب الأول فيحيل
على الرجل مو�ضوع البحث ،فهو محمد يحيى
ابن محمد المختار ابن الطالب عبد اهلل النفاع،
ال�شنقيطي الداوودي ن�س ًبا ،الوالتي موطنًا ،ويعد
من �أبرز الوجوه الثقافية بال�ساحة ال�شنقيطية،
ملتقى القرنين الثالث والرابع ع�شر الهجريين،
فقد �سعى جهده �إلى �إحياء علوم الدين وتجديد
معارف الأمة ،ف�أتحف المكتبة الإ�سالمية بنافع
الحكمة ورفيع الكتاب ،فتنوعت جهوده ما بين
الت�أليف والتدري�س فهو غني عن التعريف ،فما
هو بنكرة وال مجهول ،فقد تنوولت ترجمته
في عدة كتب وبحوث ور�سائل و�أطروحات فال
معنى لإع��ادة الحديث عنه في هذا الحديث
الم َع َّجل((( ،وي�أتي التركيب
المر َت َجل والقدير ُ
الثاني ليحدد لنا مجال الدرا�سة التي ولت
وجهها �شطر جهود الرجل في علوم الل�سان،
و�أم���ا التركيب العطفي ال��ث��ال��ث ،ف���أب��رز لنا
وجهة الدرا�سة ومنهج ًها؛ �إذ ت��روم المقارنة
بين م�ستويين تلوح معالمها ب�شكل وا�ضح في
م���ؤل��ف��ات ال��رج��ل؛ �إذ ت��ت��راوح مجهوداته بين
الإ�ضافة واالتباع.
وبالجملة ف����إن ع��ن��وان ال��م��و���ض��وع ي�سعى
بجدية �إلى ا�ستعرا�ض جهود الرجل في علوم
مقدما ن��م��اذج م��ن �إ�سهاماته في
الل�سان،
ً
الدر�س النحوي ،و�أمثلة من منتوجه في علم
ال�صرف ،وعينات من ثمرات فكره في حقل
البالغة والأ�سلوب.
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 -2الفقيه الوالتي :ترجمة وتعريف

ه��و محمد يحيى ب��ن محمد المختار ابن
ال��ط��ال��ب عبد اهلل ال��ن��ف��اع ب��ن ال��ح��اج �أحمد
ال�شنقيطي الوالتي ،ينتهي ن�سبه �إلى عبد اهلل
ابن جعفر بن �أبي طالب ويعرف لدى النا�س
بالفقيه ل�سعة علمه وات�ساع معارفه و�أمه عزيزة
ابنة الحاج ببانه من �أ�سرة عريقة في العلم
وال�صالح من كال الأبوين و�أجداده كلهم علماء
م�شهورون في بلده((( .في هذا الو�سط الوالتي
العالم والبيت ال���داوودي الكريم ر�أى النور
وتنف�س ن�سيم الحياة ،فقد �أجمعت الم�صادر
ال��ت��ي �أمكننا االط�ل�اع عليها �أن م��ول��ده كان
بمدينة والته �سنة 1259هـ وقد �أ�شار �إلى تاريخ
ميالده ابنه محمد المختار بقوله:
ب��م��ول��د ال��ف��خ��ر ال��ر���ض��ا ي��ح��ي��ى ان�����ش��رح
(((

���ص��در ال��ع��ل��وم وال��ع�لا ع���ام (ان�����ش��رح)

غير �أن تلميذه المرواني اب��ن اح��م��ادوا -
الذي ترجم له وذكر نتفا من حياته ذهب �إلى
�أنه ولد عام 1256هـ(((.
ن�ش�أ العالمة محمد يحيى الوالتي يتيما في
كنف �أمه العزيزة بنت الحاج ببانه وقد التحق
بالتعليم في �سن مبكرة فحفظ القر�آن الكريم
وبع�ض المخت�صرات الفقهية والنحوية على
علماء ع�صره ،ثم �شرع في درا�سة مخت�صر
خليل ال��ذي يعد المرحلة الأول���ى للتخ�ص�ص
الدقيق في الفقه المالكي بالبالد ال�شنقيطية،
وقد حاول �أحد الطالب م�شاركته في درا�سة
المخت�صر كعادة تالميذ المحا�ضر في التعاون
على الدر�س والتح�صيل� ،إال �أن محمد يحيى
�آن�����س م��ن نف�سه ق��درة على �أن يزيد ح�صته

الفقيه
الوالتي
وتراثه
اللغوي بين
االقتفاء
واال�ستيفاء
(وقفات مع
جهود الرجل
في تي�سير
علوم
الل�سان)

لوحا �إ�ضاف ًيا
اليومية من الدر�س الخليلي فاتخذ ً
�أخفاه عن زميله وبد�أ يكتب فيه الن�صف الأخير
من المخت�صر ،وعندما انتهى هو وزميله من
الن�صف الأول و�أراد الزميل �أن ينتقل للجزء
الأخير خاطبه محمد يحيى قائالً�« :أعذرني
فقد فرغت من الكتاب كله»(((.
ؤ�شرا على نبوغ الطفل
وكان هذا التفوق م� ً
وذكائه الحاد ،الأمر الذي جعله يوا�صل درا�سته
معتمدا على نف�سه ثم على من
 فيما بعد-ً
لقيه من علماء والتة المحنكين(((.

مقـــاالت

وظل رحمه اهلل متعط�شً ا �إلى العلوم ،راغ ًبا
حري�صا كل الحر�ص على
في اال�ستزادة منها،
ً
ح�ضور المناق�شات العلمية التي تدور بين علماء
مدينته ،وكانوا من الكثرة بمكان حيث ال يكاد
الطالب يتجاوز بيتين �إال وج��د �أم��ام الثالث
عالما ،وقد قاده هذا الظم�أ المعرفي �إلى �أحد
ً
�شيوخه الكبار ،وهو �أحمد بن محمد بوكف،
رغبته ال�شديدة في العلم وقدرته الفائقة على
اال�ستيعاب ،ف�أخذ بيده �إل��ى بيته وا�ستدعى
زوجته ،و�س�ألها قائ ً
ال هل �أر�ضعت هذا الفتى؟
ف�أجابته قائلة :نعم �أر�ضعته ،فيقول لها�« :إذن
ال ت��ردوه عني في �أي وقت �شاء مقابلتي ف�إني
�أراه الوحيد القادر على �أن يحمل عني ما في
�صدري».
وهكذا يتحقق حلم محمد يحيى في�ضاعف
جهده في الدرا�سة ويكثر االختالف �إلى �شيخه؛
لينهل من معينه ويرتوي من بحره م�ست�سه ً
ال
كل ال�صعاب ،ع��ازفً��ا عن الدنيا وزخارفها،
ت�سعفه ذاك��رة قوية وعزيمة �صادقة ،ونف�س
طموح مفعمة بالجد والن�شاط ال تعرف ال�س�أم

والممل وك�أن ل�سانه يردد قول ال�شاعر:
لأ���س��ت�����س��ه��ل��ن ال�����ص��ع��ب �أو �أدرك المنى
ف����م����ا ان������ق������ادت الآم�����������ال �إال ل�����ص��اب��ر
لقد �أدرك رحمه اهلل �أن �آب��اءه لم يورثوه
درهما و�إنما ورث��وه العلم الذي هو
دينا ًرا وال
ً
�أغلى مكت�سب للإن�سان؛ لذا �أكب على درا�سة
العلوم ف�أتقنها �أيما �إتقان.
وقد ا�ضطر �أثناء تعلمه �إلى مزوالة بع�ض
الأع��م��ال الحرة ليعيل وال��دت��ه و�أخ���اه الوحيد
فاختار مهنة ن�سخ الكتب؛ لتال�ؤمها مع مهمة
البحث ال��ذي كان ال�شغل ال�شاغل له ،وما �إن
بلغ �سن الر�شد حتى وج��د نف�سه ق��د تجاوز
مرحلة التعلم فدخل في مرحلة الت�أليف مما
ي��دل -دالل���ة وا�ضحة -على علو همته و�سعة
علمه ،وك��ان �أول م��ا �أل��ف��ه منظومة عقد بها
معاني الحروف من كتاب مغني اللبيب البن
ه�شام ،ثم �شرح منظومة ال�سيوطي ،في البيان،
وكل ذلك وهو لما يبلغ الع�شرين من عمره.
كان رحمه اهلل جا ًّدا في طلب العلم ،كثير
المطالعة ال تكاد تم�ضي لحظة من لحظات
وقته �إال ا�ستغلها في البحث �أو الن�سخ �أو الت�أليف
فقد �أُثر عنه قوله�« :إن �ضوء النهار �أغلى من �أن
ي�ضيع» ،وقد عزز جده واهتمامه بالعلم حافظة
قوية فكان يقول عن نف�سه�« :إنه ما قر�أ �شي ًئا
يريد حفظه �إال حفظه ،وما حفظ �شي ًئا ون�سيه
قط» فال عجب �أن �أثمرت هذه الذاكرة القوية
ذلك النبوغ المبكر ،حيث يمكن اعتباره من
�أبرز من �ألف في ال�صغر من �أبناء منطقته.
وقد وا�صل الوالتي ن�شاطه في الت�أليف بعد
الع�شرين  -ف�شرح م��راق��ي ال�سعود ف��ي علم
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الأ���ص��ول للعالم �سيدي عبد اهلل ب��ن الحاج
�إب��راه��ي��م ال��ع��ل��وي وه��و اب��ن خم�س وع�شرين
�سنة ،ثم توالت م�ؤلفاته في الحديث والفقه،
وعلوم اللغة حتى و�صلت ع�شرة ومائة في �شتى
المعارف العربية والإ�سالمية((( ،والف�ضل في
ذلك يعود �إلى اهلل �أو ًال ثم �إلى �شيوخه الذي
عنوا بتعليمه وتنمية مواهبه.
�شيوخه:

كانت مدينة والتة  -التي ن�ش�أ فيها الوالتي
وترعرع� -آهلة بالعلماء النحارير الذين وهبوا
�أنف�سهم لتدري�س العلوم والفنون ،ولقد كان
الوالتي من بين التالميذ الذين حظوا برعاية
ه�ؤالء العلماء فنال ن�صيب وافرا من علومهم.
ومن �أبرز �شيوخه:

� -1سيد �أحمد بن �أحمد بن بوكف :العالم
المحجوبي ن�سبة �إلى قبيلة المحاجيب �إحدى
القبائل المعروفة ف��ي ب�لاد �شنقيط ،ويعد
المحاجيب ممن رفع لهذه المدينة ذكرها دين ًيا
وثقاف ًيا �إذ تفرغوا للعلم وخدموه خدمة كبيرة.
ن�ش�أ �سيد �أح��م��د ف��ي مدينة والت���ة ،وتلقى
تعليمه على كبار �شيوخ قبيلته الذين ا�شتهروا
بالعلم والمعرفة ،ويبدوا �أنه و�صل درجة كبيرة
من العلم والتقوى لم ي�صل �إليها �أحد من علماء
والتة في ع�صره ،وقد �أكد ذلك تلميذه الوالتي،
حيث و�صفه ب�أنه «�أعلم �أه��ل والت��ة في زمنه
و�أع��دل��ه��م» ،وه��ي �شهادة تنم عن مكانة هذا
الرجل العلمية وعلو كعبه في العلوم العربية
مجيدا
�شاعرا
الإ�سالمية ،هذا �إلى جانب كونه
ً
ً
ومن �شعره قوله يمدح العالم الجليل المروان
ابن الطالب عبد اهلل �أحد «�أعمام الوالتي:
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ل������م������روان ح�����ظ ف�����ي ال����ع����ل����وم ج���زي���ل
وف�����ه�����م ب���ف���ت���ح ال���م�������ش���ك���ي�ل�ات ك��ف��ي��ل
�إذا ازدح�������م�������ت �آراءن���������������ا وت���خ���ال���ف���ت
ف������إن�����ـ�����ـ�����ا �إل�����������ى م�������ا ت�������ش���ت���ه���ي���ه ن���م���ي���ل
ت���م���دك ف����ي ال���ف���ت���وى �أق�����اوي�����ل م��ال��ك
وم���������ا ق�������د ح������ك������اه ال������ل������وذع������ي خ���ل���ي���ل
ب��ك��ف��ي��ك �أ���ض��ح��ت راي�����ة ال��ع��ل��م وال��ت��ق��ى
(((

ف��ق��ل م���ا ت�����ش��ا ف���ال���ر�أي م��ن��ك �أ���ص��ي��ل

 -2الفقيه الإمام ابن حم ا�سر المحجوبي
ن�سبة �إلى قبيلة المحاجيب التي �سبق الحديث
عالما تلقى تعليمه في مدينة والتة
عنها ،كان ً
على كبار علماءها ،وتفرغ للتدري�س ،فدر�س
عليه الوالتي النحو والفقه ،وقد و�صفه المرواني
بن احمادوا �أحد تالميذ الوالتي ب�أنه «ال يوجد
مثله في العلم».
كان رحمه اهلل معج ًبا �أيما �إعجاب بتلميذه
الوالتي ،وكان يقدره لما لم�س فيه من �سرعة
الفهم ورجاحة العقل وقوة الإدراك.
� -3أعل �أ�سر بن �أعمر المحجوبي :در�س في
مدينة والتة وا�شتغل بالتدري�س برهة من الزمن.
 -4ان��ب��وي ب��ن ب��اب �أع��م��ر المحجوبي :عالم
وفقيه تلقى تعليمه في مدينة والتة على كبار
علمائها وتفرغ للتدري�س.
 -5محمود مولى المحاجيب :ولي من �أولياء
اهلل ال�صالحين ،در���س في مدينة والت��ة ونال
كبيرا من العلم.
حظً ا ً
 -6ببكر بن �أحمد معلوم الداودي :ن�سبة �إلى
قبيلة �أوالد داود التي ينت�سب �إليها العالمة
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محمد يحيى الوالتي ،هذا ولم تذكر الم�صادر
والمراجع �شي ًئا عن �سيرة هذا العالم وال عن
حياته� ،إال �أنه يمكن القول ب�أنه تعلم في مدينة
والتة على كبار علماءها ثم تفرغ للتدري�س.
-7الطالب �أباتي الوالتي :فقيه م�شارك في
بع�ض العلوم ،تلقى تعليمه في مدينة والتة ثم
تفرغ للتدري�س.
وه�����ؤالء ه��م �أب����رز ���ش��ي��وخ ال��والت��ي ال��ذي��ن
تناولتهم الم�صادر بالذكر.
تالميذه:

مقـــاالت

ت�شبع ال��والت��ي م��ن ع��ل��وم ع�صره على يد
العلماء ال�سابقين ،فانت�شر �صيته وذاع ذكره
في المحافل العلمية فبد�أ طالب العلم يفدون
�إليه من كل فج عميق ،لينهلوا من معينه ويرتوا
من بحره الزاخر ،فتتلمذ عليه عدد من طلبة
العلم حملوا علمه وخلدوا ذكره ،وبيدا �أن ه�ؤالء
التالميذ لم يكونوا �أكثر حظً ا من �شيوخه� ،إذ
لم تورد الم�صادر والمراجع التي اطلعت عليها
�إال �أ�سماء عدد قليل منهم لم تف�صل القول في
حياتهم بل �إن بع�ضهم لم تذكر عنه �إال مجرد
اال�سم ومن �أبرز ه�ؤالء التالميذ:
 -1المرواني بن محمد المختار بن احمادوا
ال����داودي ال��والت��ي (ت 1368ه�����ـ) ،م��ن كبار
العلماء في الفقه والحديث والنحو والبيان،
له م�صنفات كثيرة منها :تعليق على عقود
ال��ج��م��ان ف��ي علم البيان لل�سيوطي ،و�شرح
�أ�سماء اهلل الح�سنى و�شرح المية ابن مالك،
ونظم قرة العين في الفقة وترجمة مخت�صرة
عن حياة الوالتي.

التي�شيتي ن�سبة �إل���ى مدينة تي�شيت �إح��دى
عالما
كبريات المدن الثقافية ب�شنقيط ،كان ً
و�شاعرا �أدي ًبا ،ومن �شعره ق�صيدة له
فقي ًها،
ً
يهنئ فيها �أ�ستاذه العالمة محمد يحيى الوالتي
بمنا�سبة عودته من الحج �سالما يقول فيها:
�إل�����ى م���ن ح���ب���اه اهلل ف���ي ده�����ره ال��م��ن��ى
ب�����إي����ت����ائ����ه ن���ي���ل ال����و�����ص����ول �إل��������ى م��ن��ى
له م�ؤلفات منها :كتاب االنت�صار لخليل
ومقلديه ،والنفحة القد�سية في الت�صوف.
 -3محمد المختار بن ابالل التي�شيتي ،ن�سبة
�إل��ى مدينة تي�شيت ال�سالفة ك��ان من العلماء
الكبار وال��زه��اد الأتقياء وال�شعراء الأف��ذاذ،
ومن �شعره بيان ودع بهما �شيخه الوالتي عند
مغادرته للبالد متوج ًها �إلى بيت اهلل الحرام،
معبرا عن بالغ
لأداء فري�ضة الحج يقول فيهما ً
الأ�سى والحزن:
ل���ئ���ن غ�����اب ع����ن واالت ي��ح��ي��ى ف���إن��ه��ا
ت����غ����ي����ب ع����ن����ه����ا ن��������وره��������ا و�����ش����ب����اب����ه����ا
وغ������ي������ب ع����ن����ه����ا ن�����ح�����وه�����ا وب����ي����ان����ه����ا
وغ������ي������ب ع����ن����ه����ا ف����ق����ه����ه����ا و�����ص����واب����ه����ا
ل��ه م�صنفات منها� :شرح على اخت�صار
محمد يحيى بن �سليمة لتكلمة ميارة لمنهج
الزقاق في قواعد الفقه.
 -4محمد بن ابنال التي�شيتي ،عالم كبير
م�شارك في بع�ض العلوم.

 -5محمد المختار بن محمد يحيى نف�سه،
ولد في مدينة والتة وتلقى تعليمه على والده
و�شاعرا مفل ًقا ،توفي رحمه
عالما مقرئًا
 -2محمد ب��ن �أح��م��د ال�صغير امبوجه كان ً
ً
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اهلل 1352هـ له م�صنفات منها :م�سرة الإخوان
في الذب عن �أولياء الرحمن.
 -6محمد الح�سن بن محمد يحيى نف�سه،
ول��د ف��ي مدينة والت��ة وبها تلقى تعليمه على
وال����ده ،وك���ان رح��م��ه اهلل ،م��ن ك��ب��ار العلماء
وال�شعراء ،وقد حج مع والده ونال من الحظوة
ما ناله �أبوه.
� -7أبات بن عبد اهلل بن �سيد �أحمد بن �أبي
كف المحجوبي ن�سبة �إلى قبيلة المحاجيب.
ومما هو جدير بالمالحظة �أن عطاء الوالتي
العلمي لم يقت�صر على �أبناء منطقته فح�سب،
ب��ل ت��ج��اوزه��م �إل���ى �أب��ن��اء الم�شرق والمغرب
العربيين؛ حيث تتلمذ عليه هناك عدد كبير
من التالميذ خالل رحلته �إلى البالد المقد�سة
التي ا�ستغرقت �سبع �سنوات دون �أحداثها في
كتابه الرحلة الحجازية.
وفاته:

وبعد حياة حافلة بالعلم والتدري�س ودع الفقيه
محمد يحيى الدنيا �سنة 1330ه���ـ ف��ي والت��ة،
وخلف وراءه ثالث بنات و�سبعة �أوالد ،وقد ت�سابق
العلماء �إل��ى رثائه ،وم��ن ذل��ك ق�صيدة ال�شيخ
محمد ال�سنو�سي التون�سي حيث يقول(((:
م�����ض��ى خ��ل��ف الأب������رار وال�����س��ي��د الحبر
ف�����ص��در ال���ع�ل�ا م���ن ق��ب��ل��ه ب���ع���ده �صفر
وغ���ي���ب م��ن��ه ف���ي ال���ث���رى ن��ي��ر ال��ه��دى
وغ�����ارت ن��ج��وم الأف�����ق وان��ك�����ش��ف ال��ب��در
ف��ل��ا ي�������ش���م���ت ال����ح���������س����اد ف����ي����ه ف����إن���ـ���ـ���ه
خ���ل���ي���ف���ت���ه �أب��������ن��������ا�ؤه الأن������ج������م ال����زه����ر
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وق��د خلف الفقيه محمد يحيى م��ا يربو
على المائة من الم�ؤلفات ،ذل��ك ما �أو�ضحه
ابنه العالمة محمد الح�سن في �أبيات �شعرية
منقو�شة على �ضريحه رحمه اهلل يقول فيها(:((1
ه�������������������������ذا ��������������ض�������������ري�������������ح م�������������������ن ب�������ه
ع���������ل���������م ال�����������������ش��������ري��������ع��������ة ان������ت�������������ش������ر
ف����������ق����������ه����������ا وم�������������ن�������������ق�������������وال وم���������ع���������ـ
ـ�����������������ق�����������������وال ك�������������ت�������������اب�������������ا و�أث��������������������������ر
�أل������������������������������������������ف ف�������������������������ي ح������������ي������������ات������������ه
م�����������������ائ�����������������ة ������������س�����������ف�����������ر وع�������������������ش���������ر
وزار ق����������ب����������ر ال������م�������������ص������ط������ف������ى
وال�������������ب�������������ي�������������ت ح�����������������ج واع���������ت���������م���������ر
ق����������ا�����������ض����������ي ال����������ق���������������������ض����������اة ك�����ل�����ه�����م
م��������������ن ب�����������ال�����������ع�����������دال�����������ة ا�������ش������ت������ه������ر
م������������ح������������م������������د ي������������ح������������ي������������ى ر������������ض�����������ـ
��������������������ي ال����������م����������ل����������ه ع����������ن����������ه وغ��������ف��������ر
ـ َّ
ثانيًا -:جهود الفقيه في الدر�س النحوي:

م��ا م��ن �شك ف��ي �أن ه��ذه الجهود عديدة
ومتنوعة وقد تراوحت بين الت�أليف والتدري�س
فمن المعلوم �أن��ه ك��ان �شيخ محظرة تدر�س
ب�ساحتها منظومات النحو وكتبه ،كما عول
في رحلته على بث كثير من المعارف النحوية
بعدد من المراكز الثقافية والمحطات العلمية
التي مر بها خالل ارتحاله ،فقد جل�س عدة
م��رات لتدري�س المتون النحوية �أم��ا جهوده
في جانب الت�أليف فكانت �أو�ضح و�أبرز ،وقد
�شملت تي�سير العديد من الن�صو�ص النحوية
وت�سهيلها من خ�لال بع�ض المنظومات كما
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عولت على جمع المتفرق من النظائر والأ�شباه
وقد تراوحت بين النظم وال�شرح والتلخي�ص
ومن �أبرزها:

لأن�����������������ه ب����������ه ال��������������ق��������������ر�آن ن�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ز ًال
لأن����������������ه ك������ل������ام ج��������ن��������ات ال����ع����ل����ـ����ـ����ـ����ى
ث�������م ال�������������ص���ل��اة وال�������������س���ل��ام ت���ت���ـ���ـ���رى

 بهجة الأخ���ي���ار :ع��ل��ى �أل��ف��ي��ة اب���ن بونةالمعروفة باالحمرار ،وهي مخطوط توجد منه
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ثم ي�أخذ في تحديد مفهوم الكالم وتبيان
�أق�سامه مبرزًا عالمات اال�سم والفعل والحرف
يقول(:((1

 �شرح الفريدة ف��ي النحو :نظم معانيالحروف من كتاب مغني اللبيب البن ه�شام
ويذكر �أنه نظمه وعمره �إذ ذاك �سبع ع�شر �سنة

�إن ال������ك���ل��ام ع����ن����دن����ا ل����ف����ـ����ظ م��ف��ي��د

مقـــاالت

 منظومة في علوم العربية :بالإ�ضافة �إلىنظم الآجرومية و�شرحها و�سمى هذا الأخير
الفوائد الزكية على متن الأجرومية.
والجدير بالذكر �أن نظمه للآجرومية يقع
في ما يقارب المائتين من الأبيات ( 195بي ًتا)
وهو عبارة عن رجز تعليمي �سهل ،وقد ا�ستهله
معرفًا بنف�سه ومثن ًيا على اهلل �سبحانه وتعالى
بما هو �أهله ،وم�صليا على النبي �صلى اهلل عليه
معتمدا في ذلك كله براعة ا�ستهالل
و�سلم،
ً
تنوه بل�سان العرب ،وت�صرح ب�أنه ل�سان النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ومنطق �أهل الجنة ،و�إثر
ذلك يحدد مو�ضوعه قائ ً
ال(:((1
ي��������ق��������ول ع�������ب�������د رب�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ه م����ح����م����د

ع���ل���ى ال���ن���ب���ي والآل �أه�������ل ال���ب�������ش���رى
وب�����ع�����د ف���ال���ق�������ص���د ب��������ذا ال���م���ن���ظ���ـ���ـ���وم

م�����رك�����ب م������ن ق����ا�����ص����د ل������ه ا����س���ت���ف���ي���د
ال������س�����م وف�����ع�����ل ول������ح������رف ذي م���ف���اد
ي���ن���ق�������س���م ال�����ك��ل��ام م�����ن غ����ي����ر ازدي���������اد
ب����ال����ج����ر وال�����ت�����ن�����وي�����ن اال�������س������م ع���رف���ا
وح������������رف ت�����ع�����ري�����ف وخ�����ف�����������ض �أل�����ف�����ا
وه������و �إل��������ى وع������ن ع���ل���ى وال�����ب�����ا وك�����اف
ورب الم م�������ن وف���������ي ل�����ه�����ا ت�������ض���اف
وال�����������واو وال������ف������اء وت��������اء ف�����ي ال��ق�����س��م
ت���خ���ف�������ض م��ق�����س��م��ا ب�����ه ف���ي���م���ا ارت�������س���م
وال����ف����ع����ل ي����ع����رف ب����ق����د وال���������س����ي����ن �أو
����س���وف وت�����ا ال���ت���ان���ي���ث ف���اق���ف م����ا ق��ف��وا
وال�������ح�������رف ي�����ع�����رف ب�����������أن ال ي��ق��ب�لا
ع���ل���ام�������ت�������ي�������ه�������م�������ا ب���������������������ذاك ع�����ق��ل��ا

ي���ح���ي �إل������ى ال���ن���ح���و ال�������ش���ري���ف ي��ر���ش��د
وت��ع��ر���ض ه���ذه ال��م��ن��ظ��وم��ة ل��م��و���ض��وع��ات
ح�����م�����دًا ل����م����ن خ���������ص ل���������س����ان ال����ع����رب
الآجرومية ،ولكن مع �إ�ضافات طفيفة وزيادات
ب���ال���ف�������ض���ل �أن ك�������ان ل�������س���ـ���ا ًن���ا ل��ل��ن��ب��ي في الأمثلة النحوية طريفة ،ولعل من �أطرفها
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ا�ستح�ضاره غال ًبا لأماكن الحج ومقد�ساته،
ف��ن��راه م��ث ً
�لا ف��ي ب��اب ظ��رف ال��زم��ان وظ��رف
المكان يورد مثا ًال ينوه بقباء وي�ستح�ضر �ش�ؤون
الحجيج قائ ً
ال(:((1
ال�����ظ�����رف وق������ت �أو م����ك����ان ق�����د ن�����ص��ب
ب����ال����ف����ع����ـ����ـ����ل �أو ب���������ش����ب����ه ف�����ي�����ه ي���ج���ب
ك���������س����رت ي�����وم�����ا ح��������ال ك�����ون�����ي راك����� ًب�����ا
خ����ل����ف ال����ح����ج����ي����ج ذاه������ب������ا ن����ح����و ق��ب��ا
وفي باب الحال ي��ورد مثا ًال ي�ستح�ضر فيه
جبل ال�صفا الذي هو م�شعر من م�شاعر الحج
يلزم ال�سعي بينه وبين المروة يقول(:((1
وال���������ش����رط ف����ي ���ص��اح��ب��ه��ا �أن ي��ع��رف��ا
ن����ح����و ����س���ع���ي���ت ط����ال����ع����ا ع����ل����ى ال�����ص��ف��ا
وقد ختم منظومته بالثناء على اهلل �سبحانه
وتعالى وال�صالة وال�سالم على ر�سوله �صلى
اهلل عليه و�سلم دون �أن ين�سى التنويه ب�أ�سلوبها
المتميز يقول(:((1
ن����ظ����م����ت م�������ا رم���������ت م�������ن ال����م����ع����ان����ي
ن����ظ����م����ا ب�����دي�����ع�����ا ح���������س����ن ال����م����ب����ان����ي
ب������ع������ون رب������ن������ا ال������ك������ري������م ال���م���ف�������ض���ل
ال����وا�����س����ع ال����ب����ذل ال�����وه�����وب ال���م���ج���زل
ف���������أح��������م��������د اهلل ع�������ل�������ى الإت����������م����������ام
ح����������م����������دا ي����������زي����������د ن��������ع��������م ال��������ع����ل���ام
م���������ص����ل����ي����ا ع������ل������ى ال������ن������ب������ي االم������ج������د
و�آل������������������ه �أه���������������ل ال�������ف�������خ�������ار االت������ل������د
وبذلك نعلم �سعة نظر الرجل في مو�ضوعات
النحو وطول باعه وم�ستوى معرفته واطالعه؛
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�إذ غطى م��راح��ل ال��در���س النحوي المختلفة
من المراحل التعليمية الأولى �إلى الم�ستويات
الأكاديمية العليا فتدرج من الآجرومية �إلى ابن
مالك �إلى ال�سيوطي وابن ه�شام.

ً
ثالثا -:جهود الفقيه في الدر�س ال�صرفي:

قبل الحديث ع��ن ج��ه��ود ال��رج��ل ف��ي علم
الت�صريف نذكر ب�أن هذا العلم يعنى بدرا�سة
بنية الكلمة ووزنها وهيئات حروفها وما يعتريها
من الزيادة والنق�ص والن�سب والت�صغير وغير
ذلك ،وهو �صنو علم النحو وربيبه ،ومالزمه
ورديفه ،وفي القديم كانا ي�شكالن بناء لغو ًيا
الفقيه
���دا ،فكثير م��ا ك��ان يعر�ض لهما العلماء
واح ً
الوالتي
في كتاب واحد ومباحث مت�صلة ،ونجد ذلك
وتراثه
وا�ضحا في تراث ابن مالك الأندل�سي فهو و�إن اللغوي بين
ً
كان �أفرد علم الت�صريف بالميته الم�شهورة ،االقتفاء
واال�ستيفاء
�إال �أننا نجده في الألفية يجمع بين الم�سائل (وقفات مع
النحوية والم�سائل ال�صرفية ،فقد ا�ستودع جهود الرجل
في تي�سير
خال�صته الكثير من المو�ضوعات ذات ال�صلة
علوم
بعلم ال�صرف ،كالإعالل والإبدال ،والم�صادر
الل�سان)
و�أ�سماء الفاعلين و�صيغ المبالغة والمق�صور
والممدود وغير ذلك.
ويبدو �أن علم الت�صريف منذ �أواخر العهد
الأندل�سي وعلى عهد ابن ع�صفور �أخذ ينفرد
ع��ن ال��ن��ح��و وي�����ش��ق ط��ري��ق��ه ن��ح��و اال���س��ت��ق�لال
والتميز ،وقد تابع ال�شناقطة �سلفهم اللغوي
في العناية بعلم الت�صريف ،فخلفوا في حقله
تراثًا ث ً��را ينم عن ج��ودة الفهم والتمكن من
نا�صية اللغة ،وكان جهد الفقيه محمد يحيى
في هذا الجانب ب��ارزًا ،فنظم في �أ�س�س هذا
العلم وقواعده منظومة رائعة عززها ب�شرح
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لطيف يفك �أزرارها ،ويهتك �أ�سرارها ،ويمكن
ال��ق��ول �إن منظومة الفقيه محمد يحيى في
علم الت�صريف هي عبارة عن رجز �سهل يقع
في قريب مائة و�أبعين بي ًتا �شملت مو�ضوعات
مختلفة ك�أبنية الفعل المجرد وت�صاريفه و�أبنية
الفعل المزيد وطريقة ت�صريف الفعل الرباعي
و الفعل المبني للمجهول بالإ�ضافة �إل��ى باب
التعجب والتف�ضيل وباب �أبنية ال�صفات وباب
ال�صفة الم�شبهة و�صفة المبالغة ثم باب �أبنية
م�صادر الثالثي ،و�أبنية م�صادر غير الثالثي
و�صياغة ا�سم الآل��ة .وقد جاءت لتجمع جملة
من م�سائل الت�صريف ،وت�صوغها في قالب
تعليمي يي�سر حفظها على الطلبة والدار�سين،
وي�ضعها في متناولهم ،وق��د ا�ستفتح الرجل
منظومته بالثناء على اهلل �سبحانه وتعالى
بما هو �أهله� ،شاف ًعا ذلك بال�صالة وال�سالم
على ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،محد ًدا بعد
وملتم�سا العون من اهلل �سبحانه
ذلك مو�ضوعه
ً
وتعالى ،كل ذلك في براعة ا�ستهالل ،وروعة
�أ�سلوب يقول(:((1
ح�������م�������دا ل�����م�����ن ل�����ي�����������س ل��������ه ت���ك���ي���ي���ف

و�أ�������������س�������������أل ال��������ع��������ون م��������ن ال�������وه�������اب
ف���������ي ن��������ب��������ذة ������ص�����رف�����ي�����ة الأب�����������������واب
و�إثر ذلك ي�أخذ في تفا�صيل المو�ضوع بادئًا
ب�أبنية الفعل وت�صاريفه ،مبينًا �أوزان الفعل
المجرد في �أ�سلوب ينظر �إلى الالمية ويتقاطع
مع بع�ض م�ضامينها ودالالتها يقول(:((1
ال����ف����ع����ل ذو ال����ت����ج����ري����د ي�����ات�����ي ف��ع�لا
م�����ث�����ل�����ث ال������ع������ي������ن وي���������ات���������ي ف���ع���ل�ل�ا
ف������������أوج�����������ب ال�������������ض������م لآت���������������ي ف���ع�ل�ا
م���������ض����م����وم ع�����ي�����ن ن�����ح�����و زي���������د ن���ب�ل�ا
ول�����������م ي�����������رد ي�������ائ�������ي ع������ي������ن م���ط���ل���ق���ا
وال م��������ع��������ل الم ف�������ي�������م�������ا ح����ق����ق����ا
ب������ال������ ًي������ا وال م�����������ض�����اع����� ًف�����ا �إال �إذا
ك�����������ان م�������������ش������ارك������ا ك������ف������ك م���������ن ب������ذا
و�أل������������������������زم ال�������ف�������ت�������ح لآت�����������������ي ف����ع��ل�ا
م����ك���������س����ور ع�����ي�����ن ن�����ح�����و زي����������د ب���خ�ل�ا
وج�������������وز ال������وج������ه������ي������ن ف��������ي ك���ي���ئ�������س���ا
ك��������������ذا ح�����������س�����ب�����ت ون���������ع���������م وب�����ئ�����������س�����ا

وم���������ن ل�������ه ف�������ي م����ل����ك����ه ال���ت�������ص���ري���ف
ي������ف������ع������ل م�����������ا ي�������������ش������ا وم��������������ا ي������ري������د

ول����������������ه م������������ع ول����������غ����������ت ث������������م وغ������������را
ث���������م وب��������ق��������ت م���������ع وخ��������م��������ت وح���������را

وم��������������ا ل�������ن�������ا ع�������م�������ا ي�������������ش������ا م����ح����ي����د
و������ص�����ل�����وات�����ه ع����ل����ى ال������ق������رم ال���������س����ري

وال�����ك�����������س�����ر �أف������������������رده ب�����ن�����ح�����و وم����ق����ا
م�������������ع ورث���������������������ت وول���������������������ي ووف���������ق���������ا

������س�����ي�����دن�����ا ال������م������خ������ت������ار ج��������م الأث�����������ر
م���ن ق���د ع��ل��ت ب���ه ذرى ال��م��ج��د م�ضر

ك������������ذا ورع��������������ت م���������ع وث�������ق�������ت وورم
ث�������������م وري ووج��������������������������دت ووك�������������م

وارت������ف������ع ال�����دي�����ن ال����ق����وي����م وان���ت�������ص���ر
و�آل�������������������������ه و���������ص��������ح��������ب��������ه الأع����������ل����������ام

ك�����������ذا وع�������ق�������ت �أي ع�����ج�����ل�����ت ورك��������ا

م������ا ان���������س����ل����خ ال�����������ض�����وء م������ن ال����ظ��ل�ام

وق������������ه زي������������د ل���������ك �أي ط������������اع ل���ك���ا
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وقد اختتم منظومته بالثناء على اهلل كما
ا�ستفتحها ،ثم �شفع ذلك بال�صالة على النبي
م�صرحا �أن��ه تم له ما
�صلى اهلل عليه و�سلم
ً
�أراد من تي�سير هذه القواعد ال�صرفية وجمعها
يقول(:((1
وم����������ا �أردت ن����ظ����م����ه ان�����ت�����ه�����ى وت�����م
وال�����ح�����م�����د ل���ل����إل�������ه م������ج������زل ال���ن���ع���م
ث���������م ال���������������ص���ل���اة وال�����������������س����ل���ام �أب�����������دا
ع������ل������ى ال������ن������ب������ي ال�������ع�������رب�������ي �أح�������م�������دا
ب����ح����ر ال�������س���م���اح���ة ال������ج������واد ال�������ش���اف���ع
رح������ب ال����������ذراع ذي ال����ف����ن����اء ال���وا����س���ع
م����ح����م����د ����ش���ف���ي���ع���ن���ا ف�������ي ال���م���ح�������ش���ر
خ����ي����ر ال�����ع�����ب�����اد ال�����ط�����اه�����ر ال���م���ط���ه���ر
والآل وال���������ص����ح����ب ال������ك������رام ال����زه����د
������ش�����م الأن���������������وف ال�����ع�����ارف�����ي�����ن ال���ع���ب���د
�أول�����ي ال��م��ك��ارم ذوي ال�����ص��ي��ت الح�سن
م��������ا ه�����ت�����ف�����ت ح������م������ام������ة ع������ل������ى ف���ن���ن

�أما بعد فيقول محمد يحيى بن محمد المختار:
لما ك��ان علم العربية من �أج��ل العلوم ق��د ًرا،
و�أدقها �س ًّرا� ،إذ هو ال�سلم الذي يرتقى به �إلى
فهم الخطاب ،وهو المجاز �إلى معرفة ال�سنة
والكتاب ،وعلى ذلك �أجمع �أهله �سل ًفا وخل ًفا،
وتقربوا بطلبه �إلى اهلل زلفى ،وعدوه من �أهم
فرو�ض الكفاية الحتياج معرفة الآي��ة ومعرفة
الأدلة �أردت �أن �أ�ضع عليه �أرجوزة �أجمع فيها ما
في الالمية من جواهر الت�صريف ،مع زيادات
عثرت عليها في بطون �صحاح الت�آليف ،مع
�ضيق باعي وق�صور نظري وقلة ات�ساعي ،وفتور
فكري ،ففتح اهلل علي باب التي�سير ،و�سهل لي
ال�صعب وي�سر لي الع�سير ،فتهي�أت لي �أرجوزة
جمعت فيها ما ذكرت بمعونة ال�سميع الب�صير،
ف�أردت �أن �أ�ضع عليها تعليقا ليعين القارئ على
فهم مقا�صدها ،وب��اهلل �أ�ستعين في م�صادر
الأمور ومواردها(.((1
وب��ع��د �أن ي��ع��دد ف��ي منظومته ن��م��اذج من
الم�ضعف ال�لازم ذي الوجهين مما يجوز في
م�ضارعه الك�سر وال�ضم ي�ضيف �إليها ثمانية
�أفعال يقول« :فهذه �ستة وع�شرون فعال يجوز
في م�ضارعها الوجهان الك�سر على القيا�س
وال�ضم على ال�شذوذ وثمانية منها من الزيادة
على الالمية»( .((2ومن �أهم مراجعه في هذا
ال�شرح تحقيق المقال وت�سهيل المثال لمحمد
ابن العبا�س في �شرحه على المية الأفعال.

وق��د ي�سر ه��ذه المنظومة للنا�س ب�شرح
لطيف يبين غام�ضها ،وي�شرح الم�ستغلق من
�ألفاظها ،وا�ستفتحه هو الآخ��ر بالثناء على
اهلل عز وجل وال�صالة وال�سالم على ر�سوله
مبينًا ف�ضل الل�سان العربي ومكانته البارزة
في ك�شف دالالت �ألفاظ القر�آن والحديث ،فهو
ال�سبيل �إلى فهمهما و�إدراك معانيهما ،يقول:
«الحمد هلل ذي الملك والت�صريف ،الذي خلق
الخلق و�ألفه �أح�سن ت�أليف ،و�أودع الإن�سان �أمانة رابعًا -:جهود الفقيه في الدر�س البالغي:
وتتجلى جهود الرجل في الدر�س البالغي
التكليف ،و�شرف العلم و�أهله ب�أكمل الت�شريف،
وال�صالة وال�سالم على �أف�ضل الأنام ،و�أف�صح من خالل م�ستويين �أولهما الت�أليف وثانيهما
من نطق بالكالم ،وعلى �آله و�صحبه الأعالم ،التدري�س.
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الفقيه
الوالتي
وتراثه
اللغوي بين
االقتفاء
واال�ستيفاء
(وقفات مع
جهود الرجل
في تي�سير
علوم
الل�سان)
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 -1الت�أليف :وفي جانبه خلف �آثارا من �أهمها
�شرحه لألفية ال�سيوطي في البيان وعنوانه: :
«مرتع الجنان على عقود الجمان» وقد ا�ستهله
بالثناء على اهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سوله
محد ًدا مو�ضوعه بدقة ،يقول« :الحمد هلل الذي
خلق الإن�سان وعلمه البيان ،وفتح له �أب��واب
التبيان ،وجعل �ألفاظه قوالب المعاني ،وجعل
ب�صائره لها كالمعاني ،ف�أخرج بدائعها بذوقه
ال�سليم ،وك�شف عن مخدراتها بنتائج فكره
الم�ستقيم ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد
الذي �آتاه اهلل جوامع الكلم و�أفحم به م�صاقع
البلغاء و�أخر�س �شقائق الف�صحاء ،وعلى �آله
و�أ�صحابه بدور التمام وم�صابيح الظالم ...
�أما بعد :فيقول �أفقر العبيد �إلى مواله الغني
به عما �سواه محمد يحيى بن محمد المختار
لما كان علم البالغة �أجل العلوم قد ًرا ،و�أدقها
�س ًّرا؛ �إذ به تعرف دقائق العربية و�أ�سرارها،
وتك�شف عن وج��وه �إع��ج��از ال��ق��ر�آن �أ�ستارها،
وذلك داع �إلى الت�صديق بالنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فلذا ذكر ال�سيوطي في �شرحه �أن كمال
الإيمان متوقف على معرفة علم البالغة لتوقف
�إدراك �إعجاز القر�آن على معرفته ،حركني
ذل��ك �إل��ى �أن �أ�ضع �شرحا على �ألفية الفقيه
الإمام ال�سيوطي الم�سماة« :بعقود الجومان في
المعاني والبديع والبيان» يزيل الحجاب عن
م�شكالتها الع�صية الأبية للو�صول �إلى ذخائر
كنوزها الخفية مع �ضيق ب��اع وق�صور نظري
وقلة متاعي وفتور الفكر ،و�سميته بـ« :مرتع
الجنان ب�شرح عقود الجمان» و�أ�س�أل اهلل �أن
يتممه على الوجه المق�صود و�أن يمدني ب�أمداد
لطفه الكافي وعونه المغني عن كل موجود،

و�أن ينفع به من نظر فيه من �أه��ل الوجود،
خال�صا لوجه الكريم ،وال حول وال
و�أن يجعله
ً
ق��وة �إال ب��اهلل العلي ال��ع��ظ��ي��م»( ،((2كما ختمه
بخاتمة طريفة بين فيها مكانته المتميزة وحدد
فيها تاريخ فراغه منه ،يقول :وتم ما �أردت
من �شرح عقود الجمان و�إي�ضاح وبيان نكته
و�أ���س��راره ،وم��ا �أردت �إي���راده فيه من الفوائد
النفي�سة التي تقر بها �أعين ذوي الألباب وتزيل
عن الم�شكالت والمع�ضالت كل قناع وحجاب،
وك��ان الفرغ من ت�سويده وتبيي�ضه يوم الأحد
ع�شية ل�ست ليال خلون من �صفر الخير من
العام ال�سابع والثمانين بعد المائتين والألف
ب��والت��ه ،وج��ل اع��ت��م��ادي ف��ي النقل فيه في�ض
الفتاح على نور الأقاح للعلوي وعجالة الناظم
وال�شهدة ال�صريحة النبوي بن الإمام ،والإتقان
في علوم القر�آن لل�سيوطي ،الذي هو الناظم،
خال�صا لوجه
نفع اهلل تعلى به وب�أ�صله ،وجعله
ً
ومتقب ً
ال عنده ،و�صلي اهلل و�سلم على �سيدنا
وموالنا محمد �سيد الأولين والآخرين(.((2
 -2التدري�س :نذكر هنا ب�أن الرجل ا�شتغل
كثيرا بالتدري�س �أثناء رحلته فقل �أن يمر ب�أحد
ً
المراكز الثقافية المنت�شرة على امتداد رحلته
�إال ودر���س ب��ه ،وف��ي �إقليم ال�سو�س بالجنوب
المغربي نراه يتلبث غير ي�سير «مجاط»؛ حيث
لقي رج ً
ال يدعى �سيد �أعل بن عبد اهلل ،فقد
مر به ذات يوم ف�صادفه يدر�س علم البيان
والمعاني لطلبته ،ف�ألقى �إليه �سمعه فالحظ
عدم تمكنه من بع�ض الم�سائل البالغية فنبهه
عليها بلطف ،و�أ�صلح له بع�ض الإختالالت ولم
��رج��ا ،ب��ل ���س��ارع �إل��ى
يجد ال��رج��ل ف��ي ذل��ك ح ً
ال�شيخ يلتم�س نهجه في التدري�س ويقتب�س من
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مخزونه العلمي فجل�س �إلى درو�سه داع ًيا طلبته
�إل��ى اال�ستفادة منه والم�سارعة �إل��ى الإ�صابة
من معين علومه قبل ف��وات الأوان ،وانق�ضاء
�أج��ل الإق��ام��ة ،وه��ذا ما عبر عنه الفقيه في
رحلته قائالً« :ف�أقمنا عنده  -يعني �سيد �أعل
في مجاط � -ست ع�شرة ليلة فوجدناه يدر�س
علم ال��ب��ي��ان والمعاني لبع�ض طلبته ف�أقبل
�إلينا بدر�سه ،و�صار يتعلم هو وطلبته منا علم
المعاني فتعلموا علينا ما �أمكنهم تعلمه في تلك
المدة»(.((2
كما نراه في رحلته كذلك يجيب عن �أ�سئلة
تتعلق ببالغة القر�آن ،و�أ�سلوبه المتميز في
الإع��ج��از فقد �سئل ع��ن معنى قوله تعالى:
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ

(التكاثر )٤-٣:هل الجملة الثانية فيها ت�أكيد
للأولى �أم هي للت�أ�سي�س ،وه��ل ثم العاطفة
بينهما م�ستعملة في معناها الأ�صلي الذي
ه��و ال��ت��راخ��ي ف��ي ال��زم��ان� ،أم م�ستعملة في
معنى م��ج��ازي ه��و التراخي ف��ي الرتبة بين
العقاب المنذر به في الجملة الأولى والعقاب
المنذر به في الثانية تنزي ً
ال لبعد الرتبة بعد
الزمان؟ وقد �أجاب الوالتي عن هذا ال�س�ؤال
م�شمرا عن �ساعد الجد ومتعق ًبا
بكفاءة عالية
ً
وم�ستعر�ضا جملة من عوي�صات
كالم العلماء
ً
علم المعاني تدل على علو كعبه في البالغة
وتمكنه من م�ستغلقات الم�سائل في هذا الباب
يقول« :ف�أجبت واهلل الموفق لل�صواب :و�إليه
المرجع والم�آب ب�أن الآية ف�سرها الإمام علي
اب��ن �أب��ي طالب وعبد اهلل اب��ن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهم ،ب�أن الجملة الثانية فيها م�ؤ�س�سة؛
حيث �إن العقاب المنذر به فيها في وقت غير
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الوقت الذي فيه العقاب المنذر به في الأولى،
فجعل علي ر�ضي اهلل عنه الوعيد في الأولى
بالعقاب في الدنيا �أو عند الموت ،والوعيد
في الثانية بالعقاب في الآخ��رة ،وجعل ابن
عبا�س الوعيد بالعقاب في الجملة الأولى من
الآية في القبور والوعيد بالعقاب في الثانية
في الآخ��رة ،وكال التف�سيرين �صريح في �أن
الجملة الثانية المعطوفة بثم م�ؤ�س�سة؛ �أي
مفيدة لمعنى لم تفده الأولى وكالهما �صريح
ف��ي �أن ث��م ال��ع��اط��ف��ة م�ستعملة ف��ي معناها
الأ�صلي»(.((2
ثم يورد الوالتي �آراء لفيف من �أئمة علماء
البالغة ليرد عليهم ردا مقن ًعا وينتقد �أقوالهم
المتعلقة بتف�سير هذه الآية ،ومنم �أبرز ه�ؤالء
القزويني و�سعد الدين التفتازاني والد�سوقي
وال�شيخ زاداه ،يقول« :وف�سر بع�ض العلماء الآية
ب�أن الجملة الثانية فيها المعطوفة بثم ت�أكيد
للأولى لفظً ا ( ،)...و�أن العطف بثم لزيادة
المبالغة ف��ي الت�أكيد .وب��ه��ذا الت�أكيد �صرح
القزويني ف��ي التلخي�ص و�أق���ره �سعد الدين
التفتازاني والد�سوقي وال�شيخ زاداه في حا�شيته
على البي�ضاوي»(.((2
ويعلق الفقيه الوالتي على �آراء هذا الجمع
وم�شيرا
منتقدا مواقفهم
الكريم من البالغيين
ً
ً
�إلى ما وقعوا فيه من الوهم في الفهم يقول:
«قلت وهذا التف�سير الذي اقت�صر عليه ه�ؤالء
الإئمة خط�أ وا�ضح وذلك من �أربعة �أوجه»(.((2
ثم ي�أخذ في تبيان هذه الأوج��ه الأربعة التي
غطت ما خم�س �صفحات من الرحلة.
وما من �شك في �أن هذه الأن�شطة الت�أليفية

الفقيه
الوالتي
وتراثه
اللغوي بين
االقتفاء
واال�ستيفاء
(وقفات مع
جهود الرجل
في تي�سير
علوم
الل�سان)

والتدري�سية كا�شفة عن معرفة غير ي�سيرة وفهم
غير �سقيم لعلوم البالغة ومباحثها.
خاتمة:

مقـــاالت

و�صفوة القول �إن الفقيه الوالتي كان �آية
الحفظ والتمكن ،وعنوان الفطنة والتو�سع،
فقد �سعى جهده �إلى تثقيف قومه وبني �أر�ضه
ف��ج��دد ف��ي ال��م��ع��ارف وال��ع��ل��وم ليرتحل غير
مذمم وال ملوم ،فت�آلف على يده الت�أليف مع
التدري�س والتعلم مع التعليم فان�سجما في
�صلحا ،وبذلك
بوتقة واحدة وت�صالحا بينهما ً
يتجلى جهد في تي�سير العلوم وتدريب الفهوم
فقد خلف لنا مدونات لغوية منظومات وغير
منظومات فعقد في �أراجيز �سهلة عوي�صات
ال��ن��ح��و وال�������ص���رف وج���م���ع ف���ي ت��ع��ل��ي��م��ي��ات
م�ستطرفة عوي�صات ال��ب�لاغ��ة والأ���س��ل��وب،
ف�صارت م�ؤلفاته اللغوية متعمد المناهج
والمقررات ومرتكز الت�آليف والم�صنفات،
ف���آوت �إليها �أفئدة بع�ض الم�ؤلفين و�شر�أبت
�إليها �أع��ن��اق جموع من الطلبة والباحثين،
ف�صارت قبلة المتعلم وكعبة المطالع ،ودليل
الم�ست�شكل ،ونبرا�س الم�ست�ضيء .ف�أذعن
ل�سلطانه المعرفي �أئ��م��ة �أف���ذاذ و�أل��ق��و �إليه
ال�سلم والر�سن فتقبلوا جهوده بقبول ح�سن،
ف��ب��رز ف��ي ع��ل��وم اللغة لي�صبح اب��ن بجدتها
ورهن نجدتها.

الحوا�شي
 -1انظر ترجمته في �شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،
 ،435/1والأعالم  ،142/7ومعجم الم�ؤلفين ،108/12
ومعلمة الفقه المالكي� ،ص  ،175والأع�ل�ام ال�شرقية
 ،403/1وتحقيق كتاب العروة الوثقى ،و�أدب الرحلة في
بالد �شنقيط ،140 ،وتاريخ النحو في الم�شرق والمغرب

 ،449وتحقيق نظم الفقيه في النا�سخ والمن�سوخ �ص 30
وما بعدها .وترجم كتبها تلميذه المروان بن احماده
(مخطوط) وحياة موريتانيا  /22/2وبالد �شنقيط �ص
 ،529و�إن��ب��اء الأب��ن��اء بالجد ف��ي م��ا ك��ان ل�ل�أب والجد
(مخطوط) والإن��ت��اج ال�شعري للعالمة محمد يحيى
ال��والت��ي .و تحقيق كتاب الرجل �إي�صال ال�سالك �إلى
�أ�صول مذهب الإمام مالك �ص  51و غيرها.
 -2تحقيق النا�سخ والمن�سوخ للوالتي� :شيخنا ب�شري بن انديده
�ص .31
 -3رمز ل (1259هـ) فالألف ت�ساوي واحد ،والنون خم�سون،
وال�شين �ألفًا ،والراء مائتين والحاء ثمانية.
 -4انظر ترجمة للم�ؤلف كتبها تلميذه المرواني بن احمادوا،
مخطوط ،والأج��وب��ة الوا�ضحة لمن ي��دع��ي االجتهاد
نا�صحة� ،ص .50
 -5انظر االنتاج ال�شعري للوالتي �ص .11
 -6انظر �شرح العالمة محمد يحيى الوالتي لنظم ال�شيخ �سيد
محمد بن ال�شيخ �سيد المختار لورقات �إمام الحرمين
�ص .6
 -7انظر �إنباء الأبناء بالجد ،فيما كان للأب والجد ،مخطوط
�ص  3والإنتاج ال�شعري للوالتي �ص  11وما بعدها وحوليات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة نواك�شوط �ص 88
وما بعدها.
 -8انظر المرجع نف�سه �ص  ،11و 12وهام�شيهما
� - 9شعر محمد يحيى الوالتي ،ال�سا�س ولد اب ،المدر�سة العليا
للأ�ساتذة� 1986 ،ص .28
 - 10المرجع ال�سابق �ص .30
 - 11مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به الأ�ستاذ ح�سني ابن الفقيه
م�شكو ًرا.
 - 12المخطوط ال�سابق.
 - 13المخطوط ال�سابق.
 - 14المخطوط ال�سابق.
 - 15المخطوط ال�سابق.
 - 16مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به م�شكو ًرا الأ�ستاذ ح�سني ولد
الفقيه.
 - 17مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به م�شكو ًرا الأ�ستاذ ح�سني ولد
الفقيه.
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 - 18مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به م�شكو ًرا الأ�ستاذ ح�سني ولد
الفقيه.
 - 19مخطوط بحوزتنا� ،أمدنا به م�شكو ًرا الأ�ستاذ ح�سني ولد
الفقيه.
 - 20المخطوط ال�سابق.
 - 21مخطوط بحوزة الأ�ستاذ :ح�سني ولد افقيه
 - 22المخطوط ال�سابق
 - 23الرحلة الحجازية :محمد يحيى الوالتي تخريج وتعليق
د .محمد حجي دار الغرب اال�سالمي ط 103 ،1990 1
 -24الرحلة الحجازية :محمد يحيى الوالتي مرجع �سابق
�ص.204
 - 25المرحع ال�سابق �ص .205- 204
 - 26المرجع ال�سابق وال�صفحة.

المراجع و الم�صــادر
الكتب:
• كتاب العروة الوثقى المو�صل �إلى منبع الحق والتقى،
للفقيه محمد يحيى الوالتي ،تقديم ح�سني بن الفقيه،
دار النعمان للطباعة والن�شر ،الجزائر 2005م.
• الأعالم للزركلي ،دار العلم للماليين ،دون تاريخ.
• �إي�صال ال�سالك في �أ�صول الإمام مالك ،لمحمد يحيى
الوالتي ،المكتبة العلمية 1998م.
• بالد �شنقيط المنارة والرباط ،الخليل النحوي ،المنظمة
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العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تون�س 1987م.
• �شجرة ال��ن��ور الزكية ف��ي الأع�ل�ام المالكية ،محمد
مخلوف ،دار �صادر ،بيروت ،دون تاريخ.
• معجم الم�ؤلفين ،ر�ضا كحالة ،بيروت ،دون تاريخ.
• �أدب الرحلة في بالد �شنقيط ،د .محمذن بن �أحمد بن
المحبوبي ،مطبعة المنار ،نواك�شوط 2012م.
• تاريخ النحو في الم�شرق والمغرب ،محمد المختار بن
اباه ،دار الكتب العلمية بيروت 2008م.
• �أعمال ندوة عالم ال�صحراء محمد يحيى الوالتي ،ن�شر
مركز الدرا�سات والأبحاث والتراث بالرابطة المحمدية
للعلماء ،دار ابن حزم بيروت ،ط 2011 1م.
• الرحلة الحجازية ،تحقيق محمد حجي ،دار الغرب
الإ�سالمي 1990م.
الأطروحات الجامعية:
• نظم النا�سخ والمن�سوخ لمحمد يحيى الوالتي ،تحقيق
�شيخنا ب�شيري ان��دي��ده� ،أط��روح��ة ماج�ستير في كلية
جمعية الدعوة الإ�سالمية بليبيا 2001م.
• الإنتاج ال�شعري للفقيه محمد يحيى الوالتي ،ال�سا�س بن
ابه ،المدر�سة العليا للتعليم ،نواك�شوط 1986م.
المخطوطات:
• �إنباء الأبناء بالجد فيما كان للأب والجد ،المرواني بن
احمادو.
• �شرح محمد يحيى الوالتي لنظم ال�شيخ �سيد المختار
الكنتي لورقات �إمام الحرمين.
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االقتفاء
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في تي�سير
علوم
الل�سان)

العالقة بين ال�شاعر والمتلقي
�أ.د .وليد �إبراهيم ق�صاب

�أ�ستاذ الدرا�سات العليا في جامعة
الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية  -الريا�ض

ّ�ص والمتلقي  -فر ًدا �أو جمهو ًرا-عالقة �شائكة معقدة ،وهي -في الوقت
العالقة بين الن ّ
نف�سه -عالقة متع ّددة الجوانب ،مت�ش ّعبة الأطراف ،ويمكن للدار�س �أن يتناولها من وجهات
مختلفة.
مقـــاالت

�إن الدر�س النقدي الحديث -على �أيدي االتجاه التفكيكي مثلاً  -يعطي المتلقي (القارئ)-
�سلطة غير متناهية في عملية التوا�صل الأدبي؛ �إذ يجعله وحده �سيد الموقف ،وينيط به وحده
ً
م�سقطا عليه ما ي�شاء من فكره و�أحا�سي�سه،
مهمة فهم الن�ص وتوجيهه الوجهة التي يريد،
منقط ًعا به عن م�ؤلفه ،وظروف كتابته ،وعن �أية مالب�سات اجتماعية �أو تاريخية �أو نف�سية
ّ�ص المفتوح -في هذه البدعة الفكرية الغربية -على تف�سيرات غير نهائية،
�أحاطت به .و�إن الن ّ
وت�أويالت مفتوحة غير يقينية ال يدركها الح�صر.
�إن التفكيكية((( هي �سلطة القارئ -المتلقي -وحده ،بدلاً من �سلطة الم�ؤلف� ،أو �سلطة الن�ص،
كما نادت بذلك اتجاهات �أخرى..
وال �شك �أن هذا غل ّو في تقدير دور المتلقي؛ لأنّ �أركان العملية الأدبية -في الحقيقة -هي
ثالثة :ال ُم ْر ِ�سل (ال�شاعر) والم�ستقبل (المتلقي) والر�سالة (الق�صيدة) ولك ِّل طرف مكانه الهام،
الغ�ض من �ش�أنه لح�ساب الآخر.
وال يمكن ّ
مبتكرا
متمي ًزا
�إن ال�شاعر ي�سعى �أن يكون ّ
ً
ب��اه ً��را ،و�أن يكون �صادقًا ،ولكنه ال يمكن
�أن يغفل عن �أنه يخاطب متلق ًيا معي ًنا ،وهو
يحاول �أن يقيم عالقة بينه وبينه ،ي�ؤثر فيهن

ويحظى عنده ،من غير �أن ت�شحب ذات��ه �أو
قدم تنازلاً على ح�ساب ف ّن ٍ
يات �أو قيم فكرية
ُي ِّ
و�شعورية ي�ؤمن بها� ،إنه -باخت�صار -ي�أرب
�أن يلج عالم المتلقي من خ�لال ذات��ه هو،
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فيلتقي معه ويحاوره وينال �إعجابه من غير
�أن يتملّقه �أو يهبط عن م�ستوى عالٍ يحب �أن
يكون فيه.
والمتلقي َينْ�شُ د �أن يكون ال�شعر مع ِّب ًرا عن
�أ�شواقه و�أمانيه� ،أن يجد فيه ذاته وهمومه،
�أن يجني من رو�ضه متعة وفائدة� ،أن ي�شوقه
ويقدم �إليه غ��ذاء روح ًيا وفكر ًيا.
ويفيده،
ِّ
ولكنه غير ُم ْع َفى من الم�س�ؤولية� ،إنه مطالب
�أن يكون على م�ستوى الن�ص ،و�أن يت�سلّح
بمعطيات الفهم وال��ت��ذوق ،و�أن يكون �أه�ًلااً
للتمييز والإدراك؛ لأنه �إن افتقد �آلة ذلك كان
على �صورة ما ر�سم المتنبي في قوله:
وم������������نْ ي��������ك ذا ف��������م م���������� ّر م����ري���������ض
ي�����ج�����د ُم��������������� ًرا ب��������ه ال��������م��������اء ال����������زالال
وقوله:
وك��������م م������ن ع������ائ������بٍ ق����������ولاً ����ص���ح���ي ً���ح���ا
و�آف���ت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه م�����ن ال����ف����ه����م ال�����س��ق��ي��م
والق�صيدة هي «الج�سر» الكتابي الذي
ي�صل بين الطرفين :المر�سل والم�ستقبل،
والبد �أن تمتع بالتوهج والألق ،والقدرة على
ّ
عالما مغل ًقا� ،أو
الو�صول و الت�أثير ،و�أال تكون ً
طل�سما من الطال�سم.
ً
هذه �أركان ثالثة في معادلة العمل الأدبي.
و�إذا كان المتلقي رك ًنا ركي ًنا فيها كما ر�أيت،
ف�إنه لي�س كل �شيء كما تقول التفكيكية.
�إن تاريخ الأدب ُيري �شعراء �ص َّفقت لهم
ولكن ق�صائدهم كانت
الجماهير المتلقيةُ،
ّ
مثل فقاعات ال�صابون ،تقر�أ م ّ��رة واح��دة
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ث��م ت��ت�لا���ش��ى .و ُي����ري ���ش��ع��راء ذوي م��واه��ب
عالية ،ولكنهم تعالوا على المتلقي �أو لم
ي��راع��وا حقه ،فلم ي�صلوا �إل��ي��ه ،ول��م يكتب
وال�سيرورة ،وهنالك �شعراء
ل�شعرهم الذيوع ّ
قب�ضوا على نا�صية الإبداع الفني من �أطرافه
عبر
�شعرا
فقدموا
الثالثةَّ ،
باهرا �شائ ًقاّ ،
ً
ً
عن ذواتهم ومواجدهم ،ووجد الجمهور فيه
ذاته ،فحظي عنده.
مراعاة المتلقي :
�إن ال�شاعر والمتلقي يحتاج �أحدهما �إلى
مرة
الآخ��ر .قال الأدي��ب الرو�سي تول�ستوي ّ
عن الفن�« :إن��ه عملية �إن�سانية فحواها �أن
ينقل �إن�����س��ان ل�ل�آخ��ري��ن -داع�� ًي��ا م�ستعملاً
أحا�سي�س التي
�إ���ش��ارات خارجية معينة -ال
َ
عا�شها ،فتنتقل عدواها �إليهم فيعي�شونها
ويجربونها.(((»..
ِّ
وال�شاعر الفنان يجد
فهو نو ٌع من البوحّ .
راح��ة في ه��ذا ال��ب��وح؛ فهو محتاج �إل��ى من
ي�شاركه تجربته ال�شعورية ،و�إل��ى من يحمل
أح�س ب��ه .ومهما ك��ان �أ�صل
�إليه ع��دوى ما � ّ
غام�ضا
يمر بها
الإبداع
ً
الفني والمراحل التي ّ
ّ
معقدا ف�إن للفن -في �أ�شكاله كافة -ر�سالة
ً
وا�ضحة ،وهي التبليغ والتو�صيل.
ومن هنا يح�ضر المتلقي� -آل ًيا ،وب�شكل
�شعوري �أو غير �شعوري -في كلّ عمل �إبداعي
أي�ضا كان من غير
ين�شئه الأديب ..ومن هنا � ً
الم َت َخ َّيل �أن ينه�ض � ّأي عمل �أدب��ي من غير
ُ
ِ
المر�سل،
ثالثة الأركان التي ذكرناها ،وهي:
وال��ر���س��ال��ة ،وال��م��ر� َ��س��ل �إل��ي��ه� .أي ال��م���ؤل��ف،

العالقة
بين
ال�شاعر
والمتلقي

خيل �شاعر ال ي�ضع
ّ
والن�ص ،والمتلقي .وال ُي َت َّ
في ح�سبانه متلق ًيا معي ًنا �إال �أن يكون يكتب
لنف�سه فقط .و� ّإن م��ن الم�شروع �أن يكتب
الأدي��ب لنف�سه م��ادام يحتفظ بما كتبه في
�أدراج��ه ،وال يذيعه على الآخرين ،ولكنه ما
� ْإن يفكر ب�إخراج ما كتبه حتى يغدو من غير
اال�ستعالء
الم�شروع تجاهلُ المتلقي �أو نف ُيه �أو
ُ
عليه.

مقـــاالت

يقول الدكتور عمر فروخ�" :أعلى ال�شاعر
�أن ينظر �إلى النا�س �أو �أن يلغي النا�س من
ح�سبانه ،ف�إذا �ألغى ال�شاعر عن�صر القراء
عند نظمه ال�شعر ،فلماذا ين�شر �شعره في
النا�س �شعره؟ يقول
دي���وان ،ول��م��اذا ين�شد
َ
مقطوعا عن الجانب
�أن�صار "الفن للفن"-
ً
االجتماعي من دين وخلق وعلم ومنطق ،وعن
كل �صلة بالب�شر� -إن �شاعرهم ينظم ال�شعر
لنف�سه ولأنداده القليلين .فما حاجة جمهور
النا�س بذلك ال�شعر � ًإذا؟"(((.
�إن الجمهور المتلقي ركن ركين في العملية
الإبداعية ،كما ذكرنا .وقد �أُث��ر عن تراثنا
النقدي �أن يح�سب ال�شاعر ح�ساب المتلقي،
و�أن يراعي مقام المخاطب ،فيلّون كالمه بما
يتنا�سب وحالة من يتوجه �إليهم بالر�سالة.
وقد ُع ِّرفت البالغة ب�أنها "مراعاة الكالم
لمقت�ضى الحال"((( والحال تعني المخاطب
والموقف .وما �أكثر ما عيبت معاني ال�شعراء
لأنها لم تراع مقامات المخاطبين و�أقدارهم
المختلفة(((.

خطاب للآخرين ،وهو ات�صال وتوا�صل مع
ب�شرا
الجمهور� .إن ال�شاعر
ب�شر يخاطب ً
ٌ
"ولي�س هناك �شاعر يعي�ش ويكتب في عزلة،
حية في فترة زمنية معينة،
فهو �شخ�صية ّ
ومكان معين ،وبيئة اجتماعية معينة� ،إنه
ف��رد ،ولكنه -ف��ي الوقت نف�سه -ع�ضو في
المجتمع ،والبد للمجتمع من �أن يلعب دوره
في �شعره ،وقد يكون ال�شاعر متعاط ًفا مع
بيئته االجتماعية� ،أو ث��ائ ً��را �ضدها ،وقد
يذهب �إلى حد �إنكارها ،ولكن ت�أثيرها �سيظل
منطب ًعا على �شعره.(((»..
و�إن ل��ك��ل ع��م��ل ف��ن��ي ب��ع��دي��ن� :أح��ده��م��ا
اجتماعي ،وهو ينطلق من الواقع المعي�ش،
والآخر فردي ،وهو ينطلق من خيال الفنان،
وينبني على ذل��ك افترا�ض وج��ود �آخرين،
نظر� ،أو �سماع-
لهم عالقة ما -ق��راء ٌة� ،أو ٌ
بالعمل ،وه�ؤالء هم المتلقون ،وهم يتوخون
من خالل هذه العالقة �إيجاد ر�ؤي��ة �أو �أفق
�أو حلٍ لم�شكلة م�شتركة بينهم وبين الم�ؤلف.
فالعالقة بينهما عالقة ع�ضوية حتمية.
�أنواع المتلقين :

�إن ���س���ؤال ال�شاعر نف�سه :لمن يكتب؟
ه��و دل��ي��ل الحيوية وال��خ�����ص��ب ،وه��و ���س���ؤال
الإح�سا�س بالم�س�ؤولية ،واحترام الفن ،وهو
م��ع ال�س�ؤالين الآخ��ري��ن - :م���اذا يكتب؟ولماذا يكتب؟ ثالوث محترم مو ّقر.

و� ّإن من حقه �أن يكتب لمن ي�شاء ،و�أن
ال�شعراء
يختار الجمهور الذي يخاطبه ،و�إن ّ
� ّإن ال�شعر � ًإذا لي�س خطا ًبا للذات ،بل هو ليختلفون -كما تقول �إليزابيت دور «واحدهم
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عن الآخر في اهتمام الواحد منهم بجمهوره،
وتختلف الحال كذلك بين ع�صر وع�صر،
ال�شعر
ويمكن على وجه الإجمال �أن نق�سم ّ
ق�سمين� :شعر خا�ص ،و�شعر عام.((( »..

 -3طبقة الجمهور ال��وا���س��ع :وه��و ال��ذي
يتخطى جميع ال��ح��دود الزمنية والمكانية
والجغرافية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وال يمكنه �أن
يفر�ض على الكاتب �أي تحديد.((( ..

ك��م��ا ي��م��ك��ن �أن نق�سم ج��م��ه��ور ال�شعر
��ام� ،أي
�إل��ى جمهور خا�ص ،و�إل��ى جمهور ع ّ
�إل��ى "نخبة خا�صة" و�إل��ى طائفة "عري�ضة
وا�سعة" فمن ال�شعراء من يفتخر ب�أن �إبداعه
موجه لنخبة ،ومنهم من يفتخر بجماهيرية
َّ
�شعره .كان نزار قباني مثلاً يدعو �إلى �شعر
""كالخبز يدخل كل بيت" ونخبوية ال�شعر ال
تميزه �أو �أنه يتمتع بفنية �أرقى ،وذلك
تعني ّ
"�أن ر�سالة كلٍّ منهما تختلف عن الأخرى،
وكالهما يتجه �إل��ى �أذواق وملكات مختلفة
عند القارئ.((("..

�إن الكاتب -كما ذكرنا -ال يكتب �إال ل ُيقر�أ،
�أي ليتلقاه متلقٍ من نوع ما ،و�إن الكاتب ال
الدال-
حين يقر�أ؛ �أي حين ي�صبح
ّ
يوجد �إال َ
الكتاب من حيث هو مجموعة �أدل��ة لغوية-
م��دل��ولاً � ،أي م�ضمونًا فكر ًيا لهذه الأدل���ة،
بوا�سطة حلّ ال�شفرة� ،أي قراءة الجمهور(.((1

وت��ح ّ��دث بع�ضهم ع��ن �أن����واع �أخ���رى من
طبيعتهم
المتلقين ،فق�سمهم -م��ن حيث
ّ
التكوينية �إلى ثالث فئات ،هي:
 -1طبقة الجمهور المحادث :وهو ذاك
الذي ي�ستح�ضره كلّ كاتب في وعيه في �أثناء
الكتابة ،فيقيم الكاتب -حقيقة �أو خيالاً  -مع
جمهوره المجرد هذا -و�إن كان هو نف�سه-
حوا ًرا ق�صد ًيا -يهدف �إلى تحريك �شعوره،
�أو �إقناعه �أو موا�ساته �أو تحريره �أو حتى
تيئي�سه.
 -2طبقة الجمهور الو�سط� :أي الو�سط
االجتماعي الذي ينت�سب �إليه الكاتب ،وهو
ال���ذي ي��ف��ر���ض ع��ل��ى ال��ك��ات��ب مجموعة من
التحديدات.
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وع��ل��ى ال��ع��م��وم ،فمهما اختلفت نوعية
هام
الجمهور الذي يتلقى ال�شعر ف�إنه جزء ّ
م��ن العملية الإب��داع��ي��ة -كما ذك��رن��ا -وهو
ح��ا���ض��ر -ب�����ص��ورة �أو ب���أخ��رى -ف��ي �ضمير
ال�شاعر ووجدانه ما دام هدفه التوا�صل مع
الآخرين ،والبوح بتجربة �شعورية معينة ،وال
ينطوي الإح�سا�س به �أو ُي َغ َّيب في �أي ن�ص
ناجح �إال �إذا ك��ان ال�شاعر يكتب لنف�سه �أو
ليعبر عن �أحا�سي�س ذاتية ال
يعتزل الجماعة ّ
يهمه �أن يفهما �أح ٌد� ،أو ت�صل �إلى �أحد.
ّ
الح�ضور َ
المك َّثف للمتلقي:

وعلى �أن ا�ستح�ضار ال�شاعر للمتل ّقي،
و�إح�سا�سه الحا ّر به يتمثالن ب�صورة مكثفة،
في ظلّ �إيمانه ب�إحدى المقوالت التالية:
 �إن�سانية ال�شعر. الدور االجتماعي لل�شعر. غائية ال�شعر. -التوا�صل مع الآخرين.

العالقة
بين
ال�شاعر
والمتلقي

مقـــاالت

و�إذا كان النقاد  -كلّ بح�سب منهجه -قد
تلم�سوا في ال�شعر خ�لال م�سيرته الطويلة
أغرا�ضا
مالمح و�سمات ،وافتر�ضوا فيه � ً
وغ��اي��ات ،ف����إن «ال��م��ت��ع��ة» و»ال��ف��ائ��دة» ظلتا
���دا ،فلكي
ملمحين ال يغيبان من �سمائه �أب ً
مفيدا ينبغي �أن يكون ممت ًعا،
يكون ال�شعر
ً
مفيدا،
ولكي يكون جميلاً ينبغي �أن يكون
ً
ولقد عبر الدكتور جون�سون عن غاية �إن�سانية
لل�شعر بقوله« :الغاية الوحيدة ل�ل�أدب هي
�أن يجعل القارئ يح�سن اال�ستمتاع بالحياة،
يح�سن تحملها» كما عبر كيت�س عن هذا
�أو
ُ
إن�ساني في ال�شعر بقوله�« :إن ال�شعر
الجانب ال
ّ
عما يجول
يجب �أن يلفت القارئ وك�أنه تعبير ّ
في خاطره من �أفكار �سامية ،و�أن يبدو وك�أنه
ا�ستذكار ل�شيء عرفه ون�سيه» وكان �إزرا باوند
يقول« :ما من �أحد يمكن �أن يقر�أ ق�صائد ها
يح�س ب�أن حياته ولحظات عمره
ردي دون �أن ّ
التي ن�سيها قد عادت �إليه :لمحة من هنا،
و�ساع ٌة من هناك.((1(»..
فال�شعر �إذن يهبنا الإح�سا�س بالحياة ،وقد
مرة �أخرى ،وهو ينبهنا
يجعلنا نعي�ش الحياة ّ
على نقاط منها لم نكن نعرفها .يقول ماثيو
�أرنولد" :قوة ال�شعر الكبرى تكمن في قدرته
على الترجمة ،وال �أعني بذلك قدرته على
�سر الكون ،و�إنما �أعني قدرته على
ك�شف ّ
إح�سا�سا
تناول الأ�شياء بطريقة توقظ فينا �
ً
جديدا �ألي ًفا بها.((1( "..
كاملاً
ً

وتعمق معرفتهم بالحياة،
تمتعهم وتفيدهمّ ،
وتفتح لهم �آف��اقً��ا ج��دي��دة �إل��ي��ه��ا .وال ن��زال
 نحن جمهور ال��ع��رب -ن�ستح�ضر �شعرالمتنبي و�أب���ي ال��ع�لاء وغ��ي��ره��م��ا ،ويعي�ش
ف��ي �ضمائرنا ،ون�ست�شهد ب��ه ف��ي كثير من
المنا�سبات لما يحمله من التجارب الإن�سانية
العظيمة ،والحكم البليغة الرائعة.
�إن الحياة الإن�سانية بكل عمقها وثرائها
حي
وواقعيتها هي مادة الأدب ،والأدب �سجل ّ
لما ر�آه النا�س في الحياة ،وما عرفوه منها،
وما خبروه من �أحوالها ،وما بلوه من �ش�ؤونها،
وما كانت مواقفهم منها ،ولذلك كان هد�سون
يقول�" :إن الأدب تعبير عن الحياة و�سيلته
اللغة" ،وك��ان كولردج يقول� :إن الأدب نقد
للحياة.
وكلما كانت �صلة ال�شاعر بالحياة �صلة
عميقة حميمة كانت خطوته عند الجمهور
�أب��ل��غ ،وك���ان اح��ت��ف��اء ال��ن��ا���س ب�شعره �أعمق
و�أغ���زر .و�إن انهماكه ف��ي ق�ضايا ع�صره،
وعي�شه
وتفهمه لم�شكالت النا�س وهمومهم،
َ
في �ضمير المجتمع ،ينب�ض بقلبهن ويتنف�س
برئته ،هو الذي يدنيه من الجمهور ويدني
الجمهور منه "ولن يكون ال�شاعر �إن�سانًا �إذا
لم ي�ستعمل �شعره �أحيانًا لكي ينتقد ويعار�ض.
يقول لوي�س ماكني�س :لي�س ال�شاعر مكبر
�صوت للمجتمع ،ولكنه �أق��رب �إل��ى �أن يكون
�صوته الهادئ الخافت.((1("..

ف��ال�����ش��اع��ر ي��ق��ت��رب م��ن ال��ج��م��اه��ي��ر بما
ومهما ا ّدع��ى بع�ض النقاد �أو المتذوقين
يقدم �إليهم من التجارب الإن�سانية التي لل�شعر �أن للتجربة ال�شعرية قيمتها م�ستقلة
ّ
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عن الآث��ار النافعة التي قد تنجم عنها؛ �أي
ما يت�صل بها من معنى خلقي �أو فل�سفي �أو
اجتماعي �أو ما �شاكل ذلك؛ لأنها في جوهرها
تجربة خيالية �أو ت�أملية تن�ش�أ ع��ن طريق
و�ضع الكالم في ن�سق خا�ص من الوزن؛ ف�إن
ارتباط ال�شعر بالحياة -على نحو ما ذكرنا-
يجعل من ال�صعب على الناقد -مهما ا ّدعى
والح ْيدة الفكرية� -أن يحكم على
المو�ضوعية َ
خال�صا ،وهذا
حكما فن ًيا
ً
التجربة ال�شعرية ً
واحد مثل ماثيو �أرنولد الذي كان يحب �أن
تع�صمه معرفته بال�شعر من الحكم عليه بناء
على م��ا ل��ه م��ن منفعة وه��دف "كان ي�صر
على �أن المعاني الجدية هي �أ�سا�س ال�شعر،
فا�ستبعد �شو�سر من بين الأ�سماء الكبرى؛
لأن �شعره ال يت�ضمنها."((1(..
المح�صن بمعرفة طبيعة
و�إذا كان الناقد
َّ
ال�شعر ،و�أن��ه في المقام الأول تجربة فنية
جمالية ت�أملية ،ال ي�ستطيع �أن ينطوي على
�إعجاب فني �صرف ،بل يبحث عن التجارب
الحية ،والمعاني الجادة؛ فهل نتوقع
الإن�سانية ّ
من الجمهور �أن يع�شق ال�شعر ال ل�شيء �إال لما
فيه من المهارة اللفظية ،و�أن يقبل عليه �إذا
لم يكن يقدم له �شيئًا ينفعه �أو يمتعه �أو يزيده
معرفة بالحياة؟
يقول برادلي" :قد يكون لل�شعر قيمة بعيدة
أي�ضا باعتباره و�سيلة للثقافة والدين؛ لأنه
� ً
قد يعلمنا �شيئًا� ،أو قد يرقق من عواطفنا،
خيرة ..ولي�س هذا مما
�أو يدعو �إلى ق�ضية َّ
ي�سيء �إلى ال�شعر في �شيء ،و�إنما الأمر على
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العك�س.((1("..
و�إن االت��ج��اه ال�شكلي �أو الفن م��ن �أج��ل
الفن ،يق�صران ال�شعر على القيم الح�سية،
مجردة عن الحياة والمجتمع ،وقد �أ ّكد �إليوت
ّ
مرة �أن "تحديد عظمة الأدب ال
في �أكثر من ّ
يمكن �أن يكون على �أ�سا�س المقايي�س الأدبية
البد �أن
وحدها ،وذلك على الرغم من �أننا ّ
نتذكر �أن معرفة ما �إذا ك��ان ال��ذي �أمامنا
يحدد بالمقايي�س الأدبية
�أد ًبا �أم ال ،يمكن �أن ّ
فح�سب.((1("..
و�إذا ما �أراد ال�شاعر �أن يكون له جمهور
فالبد �أن يقدم له ما يمتع ويفيد ،وال يكون
ذل��ك �إال �إذا اجتمعت في ال�شعر قيم فنية
باهرة ،وقيم فكرية �إن�سانية اجتماعية راقية.
و�إن فاعليته ال تتحقق �إال بت�آزر هذه القيم
جميعها ،فالأدب تعبير عن (الأنا) الفردية،
و(الأنا) الجماعية بطريقة فنية رفيعة ،فهو
فن ثم تعبير عن النف�س الب�شرية؛ ولذلك ال بد
من الت�سا�ؤل فيه عن الق�صد والوظيفة ،وعن
�صلته بالمجتمع والجمهورّ �" .إن ر�سالة ال�شعر
هي �أن تك�شف عن قيمة هذا العالم ،عالم
الحي .ولكن ال�شعر يعي�ش في
تجربة الإن�سان ّ
�ألفاظه ،وال يمكن ف�صله عن �ألفاظه الأ�صلية
التي كتب بها.((1("..
العالقة بين المتلقي وال�شعر العربي المعا�صر:

لنقل  -على ر�أي فريق من الباحثين � -إن
ال�شعر العربي المعا�صر يمتد من �أوائل القرن
التا�سع ع�شر حتى منت�صف القرن الع�شرين،
ليبد�أ بعد ذلك ال�شعر الحديث مع انطالق
موجاته الأول���ى على ي��دي ن��ازك ،وال�سياب

العالقة
بين
ال�شاعر
والمتلقي

وعبد ال�صبور وغيرهم .و�أنا �أ�ستطيع �أن �أقول
بكل اطمئنان �إن ال�شعر العربي المعا�صر-
على اختالف اتجاهاته ومذاهبه الفكرية
وال�سيا�سية والفنية  -كان ذا �صوت م�سموع،
حا�ضرا ح�ضو ًرا ب��اه ً��را ف��ي �ضمائر
وك��ان
ً
فعالاً ،
الجماهير العربية ،وكان ت�أثيره قو ًيا ّ
و�صدق �شوقي �إذ قال:
ك�����ان ����ش���ع���ري ال���غ���ن���اء ف����ي ف�����رح ال�����ش��ر
قِ  ،وك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان ال������ع������زاء ف�����ي �أح�����زان�����ه

مقـــاالت

وال ي�ستطيع �أح ٌد �أن ينكر ما كان ُي�ستقبل به
والر�صافي،
�شعر البارودي ،و�شوقي ،وحافظّ ،
وبدوي الجبل ،والجواهري ،وال�شا ّبي ،و�أبي
ري�شة وغيرهم من حظوة القوم واحتفائهم،
وم��ا ك��ان ي�شعله من الحما�سة ،ويلهبه من
الأحا�سي�س .وعلى الرغم من الخ�صومات
ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي ن�����ش��ب��ت ب��ي��ن المحافظين
وال��م��ج��ددي��ن؛ ك��ان الجميع -على مختلف
انتماءاتهم -يعرفون طبيعة ال�شعر ،ويحظون
باحترام المتلقي وقناعته.
وا���س��ت��م��ر ���ص��وت ال�شعر ال��ع��رب��ي كذلك
م�سموعا عند �أ�صحاب الموجات الأولى من
ً
ال�شعر الحديث ،كنازك ،وال�سياب ،والبياتي،
وعبد ال�صبور ،ومحمود دروي�ش ،وغيرهم،
ولكن ما �إن انح�سرت هذه الموجات الأولى
ف��ي الخم�سينيات وال�����س��ت��ي��ن��ي��ات م��ن ه��ذا
القرن -بعد �أن خلفت �آث��ا ًرا �سلبية مدمرة
فيمن جاء بعدهم من ال�شعراء الذين ركبوا
موجة الحداثة المتطرفة  -حتى ب��د�أ عهد
�سقوط ال�شعر العربي -وترديه.

و�إن �أ���س��ب��اب ه��ذا ال��ت��ردي ك��ث��ي��رة ،فهي
�أولاً جزء من �أزم��ة الثقافة العربية عامة،
متمثلاً ذل��ك ف��ي مجموعة ع��وام��ل ال يت�سع
ال��م��ق��ام لتف�صيل ال��ق��ول فيها ،منها مثلاً
طغيان الحياة المادية وانح�سار دور الفكر
�أمامها ،ومنها تلك الهزائم ،وذلك التحدي
تتعر�ض لهما الح�ضارة
والت�شكيك ،اللذان ّ
العربية الإ���س�لام��ي��ة ف��ي كثير م��ن �صورها
وت�شوي�شا في
مما �أحدث ت�صدي ًعا
ً
و�أ�شكالهاّ ،
كثير من المفاهيم ،ومنها مفهوم ال�شعر،
إعرا�ض الذي
ودو ُره ،وطبيع ُته ،ومنها ذلك ال
ٌ
نجده بين الجماهير العربية عامة عن كل ما
معم ًقا هذا االن�صراف �شب ُه
هو ثقافي فكريِّ ،
�أمية ثقافية تحكم قب�ضتها عليهم فتحرمهم
من متعة اال�ستمتاع بال�شعر وتذوقه �إن �أح�سنوا
قراءته �أ�صلاً ...
ولكن على ر�أ�س الأ�سباب  -في ر�أيي -ما
ُحمل عليه ال�شعر العربي وما يزال ُيحمل-
على �أيدي الحداثيين -من تغريب و�إغما�ض،
وتحديث غير �أ�صيل ،يدعو �إلى تجريد ال�شعر
ن�صا مغل ًقا ،وتعتيمه-
من الغاية ،وجعله ًّ
ب�شكل متعمد -حتى ال ي�صل �إل��ى المتلقي،
وفتح ب��اب التجريب على م�صراعيه �أم��ام
ودب ،و�سلخ ال�شعر من المعايير
��ب ّ
من ه ّ
نا�س ال
التي ت�ضبطه ،فاقتحم �ساحة ال�شعر ٌ
عالقة لهم بال�شعر وال بالنثر ،وطفا ه�ؤالء-
ب�سبب عالقات عامة ،وان��ت��م��اءات معينة-
على ال�سطح ،ف�صاروا الأ�صل ،ووج��دوا من
يعملقهم ،فانحجب المجيدون ،حتى ر�سخ في
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�أذهان عامة الجمهور -وال �سيما من ال غو�ص
لهم� ،أو يبهرهم طبل الدعاية الر ّنان� -أن
ال�شعر هو هذا الغثاء الم�ست�شري ،فزهدوا
ف��ي��ه ،وان�����ص��رف��وا ع��ن��ه ،وق���ام بينهم وبينه
حجاب �صفيق ،زاد م��ن �أزم���ة ه��ذا ال�شعر
وعزلته...
�إن ال�شعر العربي الحديث يتقل�ص دوره
في التعبير عن �أزمة الأمة �شيئًا ف�شيئًا ،لقد
�صار -في غالبية نماذجه الذائعة الم�شهور-
ناب�ضا بالحياة ،كما كان
عالما مغل ًقا ،لم يعد ً
ً
هم
حاله في القرن الما�ضي ،ولم يعد يحمل ّ
يمر
الجماهير وال َ
نب�ض حياتها اليومية� .إنه ّ
ب�أزمة توحي �إلى المتابع �أن ع�صر ال�شعر قد
انتهى �أو ك��اد .هناك ان�صراف عن ق��راءة
ال�شعر ،وزهد في طباعة الدواوين .وا�س�أل � ّأي
�شاعر م�شهور عما يطبع من ديوانه ف�ستجد
ذلك مخجلاً  ،فما بالك بالمغمورين وال�شباب
أحدا ال يكاد يتحم�س لطباعة
ال�صاعدين؟ �إن � ً
�شعرهم �أو اقتنائه.
ي��ق��ول ن���زار ق��ب��ان��ي ف��ي ت�����ص��وي��ر موقف
الجمهور من �شعراء الحداثة في هذه الأيام:
«�أزم��ة ال�شاعر العربي الحديث �أن��ه �أ�ضاع
عنوان الجمهور ،فهو يقف في قارة والنا�س
يقفون ف��ي ق��ارة ثانية ،وبينهما بحار من
التعالي وال�صالفة وع��ق��د العظمة ،وب��دلاً
من �أن تكون ثقافة ال�شاعر و�سيلة للتفاهم
واالقتراب �أ�صبحت قلعة من الغرور ال يدخلها
�أحد ..لماذا يعيد موزع البريد ق�صائد �أكثر
�شعرائنا �إليهم؟ لأنهم ن�سوا عنوان ال�شعب �أو
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تنا�سوه.((1(»..
زه��د الغمو�ض ال�سلبي  -ال��ذي بلغ
لقد ّ
حد الإغالق والإبهام  -المتلقي في ال�شعر،
حاجزا �صفي ًقا ،فكان ذلك من
و�أقام بينهما
ً
�أب��رز �أ�سباب انقطاع التوا�صل بين المتلقي
وال�شعر الحداثي؛ �إذ بدا المتلقي منف ًّيا من
ح�سبان ال�شاعر� ،أو خ��ارج اهتمامه ،وهو
متهم �إن ل��م ي�ستطع ول��وج عالمه بالجهل
ٌ
وال�سطحية مهما كان موقعه الثقافي.
والأمية ّ
و�أخيرً ا� ..أقول:

�إن ع�صر ال�شعر لم ِ
ينته ،كما يحاول �أن
يذيع ذلك قوم .و�إن الحياة – �إذا خلت من
ال�شعر -فقد خلت من جانب �إن�ساني مهم،
�سيبقى ال�شعر ما بقي الإن�سان ،وما دامت
العربي اليوم
الم�شاعر تنب�ض .ولكن ال�شعر
ّ
غير ُم َعا َفى� ،إنه موجع م�أزوم ،فقد احترام
الجمهور وع�شقه .ولكي ي�ستعيد تلك العالقة
الحميمية القديمة ب��ه ،ينبغي �أن يعرف
يعبر عنه ،وي�صدر عن همومه،
عنوانه ،و�أن ّ
ويكف عن �صلفه وا�ستعالئه عليه...
ّ
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الهوية الثقافية لل�شريف الإدري�سي
د .خالد عبد العزيز مراحة

تطوان  -المملكة المغربية

تمهيد:

�شكل البحر الأبي�ض المتو�سط قلب العالم القديم؛ حيث �شهد تطو ًرا �أعتى الإمبراطوريات
من �إغريق ورومان وم�سلمين ،وكل واحدة منها راودها حلم ال�سيطرة وامتالك هذا البحر
خا�صا» مثلما فعل الرومان حينما �أطلقوا تعبير «بحرنا»  Mare Nostrumعلى
وجعله «بح ًرا ًّ
البحر المتو�سط ،كما �أراد الم�سلمون من بعدهم �أن يجعلوا من هذا الأخير بحيرة �إ�سالمية
�صغيرة تجري في �أر�ض الإ�سالم المترامية الأطراف؛ لأن المهيمن على هذا البحر �سيهيمن
حت ًّما على ثالث واجهات بحرية لقارات ثالث ،كما �سيتحكم في كل الممرات والطرق التجارية
المهمة .وعلى الرغم من الفا�صل الجغرافي الذي ي�شكله البحر المتو�سط بين �ضفتيه ال�شمالية
والجنوبية� ،إال �أنه مع ذلك �شهدت الدول المطلة عليه تقار ًبا متميزًا منذ الع�صور القديمة،
وظلت تجمعها روابط عدة .و�إلى هذا المعنى ي�شير محمد ح�سونة قائ ً
ال« :لي�س البحر المتو�سط
يعزل كل قارة عن الأخرى ،بل �إنه على العك�س جعل ال�صلة بين م�صر والأنا�ضول عن طريق
البحر �أقوى من ال�صلة بين م�صر وال�شام عن طريق البر»(((.
للتبادل التجاري والثقافي ووطنًا بدي ً
ال للعديد
من المثقفين وال�شخ�صيات العامة والتجار
وغيرهم...

يحدثنا الم�ؤرخون ب���أن المالحة البحرية
بين ال�ضفتين انطلقت منذ الألف ال�ساد�سة(((.
كما �أن المنطقتين ،على الرغم من الحاجز
البحري� ،شكلتا امتدا ًدا طبيع ًيا لبع�ضهما ،فقد
وه��ك��ذا نقف ف��ي مختلف الم�صادر على
�شهدت على مر الع�صور عدة هجرات ناتجة �أن��ب��اء ع��ن رج���ال ه��ج��روا بلدانهم الأ�صلية
عن ا�ضطرابات �سيا�سية �أو �أزمات اقت�صادية -المتو�سطية -لي�ستقروا ف��ي ب��ل��دان �أخ��رى
أي�ضا ،مجا ًال متو�سطية ك��ذل��ك��� ،س��واء �أك��ان��ت ق��ري��ب��ة �أم
�أو م�شاكل اجتماعية .كما �شكلتا � ً
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الهوية
الثقافية
لل�شريف
الإدري�سي

مقـــاالت

بعيدة ،فالبحر بالن�سبة له�ؤالء المهاجرين �أو
المهجرين كان بمثابة حلقة و�صل بين موطن
ّ
مفتوحا
الإقامة والموطن الأ�صلي ،بعده ف�ضا ًء
ً
وغير خا�ضع ل�سلطة معينة وي�سهل من خالله
العودة �إلى الوطن الأ�صل� ،إن توفرت الظروف.
وه��ن��اك �أم��ث��ل��ة ع��دي��دة ع��ن ه���ذه ال��ه��ج��رات
والتنقالت منها م��ا ه��و طوعي ومنها م��ا هو
ق�سري .فبالن�سبة للهجرات الطوعية يمكن
الحديث عن ا�ستقرار التجار الأندل�سيين في
�سواحل العدوة الجنوبية في المغرب الأو�سط
و�إفريقية والذين يعرفون في كتب التاريخ با�سم
«البحريون» .يقول �أبو عبيد البكري في هذا
ال�صدد« :مدينة بجاية �أزلية �آهلة عامرة ب�أهل
الأندل�س»(((« ،وتن�س الحديثة �أ�س�سها وبناها
البحريون م��ن �أه��ل الأن��دل�����س [ ]...وي�سكنها
فريقان من �أهل �إلبيرة و�أه��ل تدمير»(((� .أما
بالن�سبة للهجرات الق�سرية فيمكن ذكر ق�ضية
تهجير �ساكنة �إح��دى �ضواحي مدينة قرطبة
ف��ي �إط���ار م��ا يعرف بهجرة الرب�ضيين �سنة
202ه����ـ 817/م ،كما يمكن ذك��ر ق�ضية نفي
الأدار�سة بعد الق�ضاء على دولتهم بالمغرب
الأق�صى .وقد تفرق كل ه���ؤالء� ،سواء �أكانوا
الرب�ضيين �أم الأدار�سة ،في البلدان الإ�سالمية
المتو�سطية �أمال في العودة �إلى ديارهم.
بالإ�ضافة �إل��ى ه��ذه الهجرات الجماعية
عرف التاريخ نماذج لهجرات �أخرى منفردة
لأ�شخا�ص منفردين ،منهم م��ن غ���ادر بلده
لأ�سباب �سيا�سية كما فعل مث ً
ال عبد اهلل البلن�سي
و�سليمان ال�شامي ابني الأمير عبد الرحمن بن
معاوية على �إثر �صراعهما مع �أخيهما ه�شام
حول �إمارة الأندل�س((( ،كما كانت هناك هجرات

�أخرى متعددة لأ�سباب اقت�صادية �أو ثقافية(((.
وتبقى مع ذل��ك بع�ض الهجرات ع�صية على
الت�صنيف �ضمن المجاالت المذكورة �أعاله،
وي�أتي على ر�أ�س هذه الهجرات تلك التي قام
بها الجغرافي والعالم النباتي المغربي �أبو
عبد اهلل محمد بن محمد المعروف بال�شريف
الإدري�����س��ي((( (المولود ب�سبتة المغربية �سنة
493هـ 1100/م) وا�ستقراره ب�صقلية على عهد
حاكمها رجار الثاني .Roger II
حول الرحلة الإدري�سية:

لقد كان ال�شريف الإدري�سي بطبيعته ،ميا ًال
وا�ضحا من
�إل��ى الرحلة والتنقل ،وه��ذا يبدو
ً
خالل بع�ض الأبيات التي نظمها في هذا المجال،
والتي جمعها �صالح الدين ال�صفدي (المتوفى
�سنة  764ه����ـ 1363/م) ف��ي كتابه «ال��واف��ي
بالوفيات»((( ،فلم يكن تجاوز ال�ستة ع�شر ربي ًعا
حين قام ب�أول رحلة له قادته �إلى الم�شرق حيث
زار خاللها م�صر و�آ�سيا ال�صغرى ،ثم بعد
ذلك تلتها جولة �أخرى �شملت الأندل�س ،ف�ض ً
ال
عن جوالنه في ربوع المغرب الأق�صى قبل �أن
ي�ستقر به المطاف بجزيرة �صقلية واال�ستقرار
بها بدعوة من حاكمها رجار الثاني.
معظم الوثائق التي تناولت مو�ضوع ا�ستقرار
ال�شريف الإدري�سي ب�صقلية تكاد تتفق على
�أن رج��ار الثاني ه��و م��ن ا�ستقدم الإدري�سي
للجزيرة .ويكفي دل��ي ً
�لا على ذل��ك م��ا �أورده
ال�صفدي من ترغيب الملك رجار للإدري�سي
في البقاء عنده .وما دام �أن ال�سبب الحقيقي
ف��ي ا�ستقدام الملك ال��ن��ورم��ان��ي((( لل�شريف
الإدري�سي يبقى غير معروف �إال �أنه مع ذلك
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بع�ضا من المقترحات تناولتها �أقالم
تم طرح ً
الدار�سين ،من ذلك :احتمال �أن تكون �شهرة
الإدري�سي  -العالم النباتي� -سبقته �إلى �صقلية
على اعتبار �أن ت�أليفه لكتاب «الجامع ل�صفات
�أ�شتات النبات» كان �ساب ًقا لكتابه ال�شهير «نزهة
الم�شتاق» �أو �أن يكون �أحد معارف الإدري�سي
من البيت الحمودي الم�ستقرين ب�صقلية قدمه
للملك رج��ار �أثناء م��رور ال�شريف الإدري�سي
ب��ج��زي��رة �صقلية ع��ق��ب ع���ودت���ه م���ن رحلته
الم�شرقية(.((1
ف���إذا كنا نعرف �سبب جوالنه «الجغرافي»
الذي قاده �إلى بلدان عدة في القارات الثالث
ف���إن �أ�سباب رحيله وا�ستقراره في �صقلية ال
زال يلفه الغمو�ض .غير �أن الخارطة ال�سيا�سية
للمغرب الأق�صى كانت تنذر بتحوالت خطيرة
خ�شي معها الإدري�سي على نف�سه وعلمه .فع�شية
رحيل الم�ؤلف كان �أتباع المهدي ابن تومرت
يخططون القتحام مدينة مراك�ش عا�صمة
المرابطين .وي��ب��دو م��ن خ�لال ك��ت��اب «نزهة
الم�شتاق» �أو «كتاب رج��ار» كما يحلو للبع�ض
ت�سميته� ،أن الإدري�سي لم يكن يرتاح للطريقة
التي �أ�صبح ي��دار بها المغرب الأق�����ص��ى وال
الأيديولوجية التي �أتى بها الحكام الجدد الذين
ا�ستولوا على الحكم بالمغرب و�أع��ن��ي بذلك
الدولة الموحدية ،فهو لم يكن يخفي حنقه على
الحكام الم�صامد (ن�سبة �إلى م�صمودة) ،حيث
يقول «نهبوا الأم���وال و�سفكوا الدماء وباعوا
الح ُرم كل ذلك بمذهب لهم ي��رون ذلك فيه
ح�ل�اال»( .((1ولعل ه��ذا التنافر المذهبي بين
الإدري�سي وحكام الدولة الموحدية كان ال�سبب
المبا�شر في م��غ��ادرة ه��ذا الجغرافي الالمع
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بعيدا؛ حيث ال يمكن
لأر�ض المغرب والرحيل ً
�أن تطاله الأيدي ،واختار بذلك جزيرة �صقلية
التي كانت بالأم�س القريب جزيرة �إ�سالمية
قبل �أن ي�سيطر عليها النورمان ال��ذي ينتمي
�إليهم م�ضيفه رج��ار الثاني المعروف بحبه
للعلم واحترامه للعلماء(.((1
فلعل الإدري�سي برحيله الطوعي هذا يعد
الأول م��ن نوعه فيما يخ�ص هجرة الأدم��غ��ة
 طب ًعا نحن نتحدث ع��ن الهجرة م��ن بالدالإ�سالم �إلى �أر�ض الكفر لأن الهجرة بين بلدان
الإ�سالم كانت معروفة من قبل زمن الإدري�سي
بقرون  . -كما يمكن �أن يكون الإدري�سي �أو
�أ�سرته تعر�ضوا ،ب�سبب ن�سبهم ال�شريف ،لنوع
من التعذيب �أو التفقير خ�لال ه��ذه الحقبة.
فال�صفدي يذكر في هذا ال�صدد على ل�سان الهوية
ال له�« :أنت الثقافية
رجار �أنه خاطب الإدري�سي م�ستمي ً
من بيت الخالفة ومتى كنت بين الم�سلمين لل�شريف
عمل ملوكهم على ق��ت��ل��ك»( .((1ق��د يكون في الإدري�سي
إقناعا النتقال
هذه الإ�شارة �سبب �آخ��ر �أكثر � ً
الإدري�سي ل�صقلية ،لكننا ال نعرف المعطيات
التي ا�ستند عليها رجار في ادعائه هذا ،وهل
كان يحاول ا�ستمالة الإدري�سي بتذكيره ما وقع
للعلويين في الم�شرق على �أيدي العبا�سيين �أم
ما وقع للأدار�سة على �أي��دي �أمويي الأندل�س
وفاطميي �إفريقية؟ �أم كانت هناك متابعات
�ضد «ال�شرفاء» عرفها المغرب بعد �سقوط
الحكم الإدري�������س���ي؟( .((1ي��ذك��ر اب��ن خلدون
ف��ي ه��ذا ال�صدد �أن���ه بعد مقتل الح�سن بن
كنون ( 985/ 375وهو �آخر حكام الأدار�سة)
من ط��رف المن�صور بن �أب��ي عامر «افترقت
الأدار�سة في القبائل والذوا باالختفاء �إلى �أن

خلعوا �شارة ذلك الن�سب ،وا�ستحالت �صبغتهم
منه �إلى البداوة»( .((1وكان الأدار�سة قد ُه ّجروا
�إلى الم�شرق ونزلوا م�صر و�شرط عليهم �أن ال
يعودوا(.((1
غايات ت�أليف «نزهة الم�شتاق»:

مقـــاالت

الر�أي ال�شائع الآن �أن الإدري�سي انتقل �إلى
الجزيرة بطلب من حاكمها «المتنور والذي
ي��ق ّ��در ال��ع��ل��م وال��ع��ل��م��اء» ،وه���ذا ي��ع��د ف��ي حد
ذاته اعترافًا بالمكانة التي و�صل �إليها علماء
الإ�سالم ،وقد �أراد هذا الحاكم اال�ستفادة من
�شهرة وتجربة الإدري�سي في ميدان الكتابة
الجغرافية .كما �أن المعلومات التي �أدلى بها
الم�ؤلف ،وال��ذي جال في البلدان الإ�سالمية،
كانت مهمة لرجار الذي كان في طور احتالل
و�إخ�����ض��اع م���دن ال���ع���دوة ال��ج��ن��وب��ي��ة ،ف��وج��ود
الإدري�سي في الجزيرة ربما خ��دم الم�شروع
التو�سعي للنورمان ،وبخا�صة �إذا ما علمنا �أن
الأعمال التي قام بها الإدري�سي كانت مهداة
لحاكمهم.
���دا
ال��غ��اي��ة م��ن ه���ذا ال��ت���أل��ي��ف ل��م ت��ك��ن �أب ً
وخ�صو�صا �إذا ما تداخلت
وا�ضحة المعالم،
ً
فيها م�صلحتان متناق�ضتان ،الأولى :ع�سكرية،
ويمثلها الملك رج���ار ال���ذي ك��ان ي��رم��ي �إل��ى
محاولة فهم �أو على الأرج���ح ك�شف ع��ورات
البلدان المحيطة ب�صقلية ،والإ�سالمية منها
بخا�صة ،مع ا�ستعداده لبذل كل ما يلزم لخدمة
ه��ذا ال��غ��ر���ض .وال��ث��ان��ي��ة� :شخ�صية ،يمثلها
الإدري�سي ،الذي كان ،بالإ�ضافة �إلى الرغبة في
تح�سين و�ضعيته ،يروم الح�صول على ال�شهرة
العلمية في البالد الم�سيحية و�إ�ضافتها �إلى

�شهرته في بالد الإ�سالم �أو �أن الغاية من هذا
الت�أليف تمثلت في محاولة الم�ساهمة من طرف
الإدري�سي ـ وه��ذا �أم��ر م�ستبعد ـ في التعريف
بالثقافة الإ�سالمية في هاته ال��رب��وع ،بحيث
يعرف ببع�ض خ�صو�صيات العالم
ً
كثيرا ما نراه َ
الإ���س�لام��ي ،وال��ت��ي ق��د تبدو ف��ي نظر القارئ
العربي معلومات ب�سيطة للغاية ،من ذلك قوله
مثلاً « :و�صاحب بغداد الم�سمى بالخليفة»(،((1
«وف��ي و�سط مكة م�سجدها الجامع الم�سمى
ب��ال��ح��رم»( ،((1ال غ��راب��ة ف��ي ذل��ك فالكتاب،
كما يعلم الجميع ،كان ُمهدى لحاكم �صقلية
الم�سيحي.
تقويم منهجية الت�أليف عند الإدري�سي:

في �ضوء هذه المعطيات يحق لنا الت�سا�ؤل
عما �إذا كان هذا الكتاب ُمهدى �إهدا ًء فخر ًّيا
وح�سب� ،أم �أن الإه���داء �شمل كذلك محتوى
الكتاب؟ هذا ت�سا�ؤل وجيه؛ لأنه قد يفتح البحث
يعر�ض
على مجال لم تتناوله الأقالم بعد ،وقد ّ
كذلك الجغرافي لت�سا�ؤالت تهم الأمانة العلمية
ويفتح الباب على م�صراعيه للخو�ض في الهوية
الثقافية للإدري�سي.
لم يكن ه��ذا الت�سا�ؤل ل ُيطرح لو لم يكن
الإدري�����س��ي كتب كتابه ه��ذا لحاكم م�سيحي
ً
م�سلطا على رقاب
م�ستطيرا و�سيفه
�شره
ً
كان ّ
الم�سلمين .مهما ك���ان ،فالمت�صفح لكتاب
«نزهة الم�شتاق» �سيلم�س تناق�ضات عدة على
م�ستوى التحري .ف�إهداء الكتاب لرجار معناه
�أنه ُك ِتب للن�صارى ،وعلى هذا يكون الإدري�سي
قد ارتكب �أخطاء منهجية فادحة في الت�أليف،
يمكن �إبرازها على النحو الآتي:
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الخط�أ الأول؛ يتمثل في عنوان الكتاب «نزهة
الم�شتاق في اختراق الآف���اق»( ((1الذي يحمل
ب�صمة العناوين العربية الرنانة ذات ال�سجع
والتي �إن تمت ترجمتها �إلى لغات �أخرى ال تفي
بالغر�ض نف�سه كما في لغتها الأ�صلية ،فكان
عليه �إذً ا �أن يختار عنوانًا يتنا�سب مع ال�سياق
الثقافي ال�سائد في هذه المناطق كما فعل بعده
نظيره ح�سن الوزان في كتابه «و�صف افريقيا».

م���روان حيث �إن ه��ذا الأ���س��ل��وب اال�ستهاللي
من ال�صالة على ر�سول اهلل ،والت�أكيد على
�ضرو�سا
وحدانية الخالق كادت �أن ت�شعل حر ًبا
ً
بين الم�سلمين ون�صارى الروم ،فقد �أورد ابن
خلدون �أن «عبد الملك كتب في �صدر كتابه �إلى
الروم  :قل هو اهلل �أحد وذكر النبي مع التاريخ،
فنكر ذلك ملك الروم وقال :اتركوه و�إال ذكرنا
نبيكم في دنانيرنا بما تكرهونه»(.((2

الخط�أ الثاني؛ ذو طبيعة كرونولوجية حيث
اعتمد الإدري�سي التقويم الهجري ،ال��ذي ال
يعني �شي ًئا بالن�سبة للن�صارى ،بدل التقويم
الجريجوري المعتمد في �صقلية ،وكان عليه،
فيما يبدو� ،أن يذكر التاريخ الميالدي الموافق
للهجري .ف���إذا كنا نتفهم �أن الم�ؤلف لم يرد
�إقحام نف�سه في متاهات البحث في التاريخ
الموافق خ�شية �إعطاء تواريخ غير م�ضبوطة
تقلل من �أهمية الكتاب العلمية� ،إال �أن بع�ض
الأح��داث المعا�صرة لزمن الم�ؤلف كان عليه
�أن يثبتها بالتاريخ الجريجوري ،من ذلك مثلاً :
«�سفاق�س [ ]...افتتحها الملك المعظم رجار
في عام ثالثة و�أربعين وخم�س مائة من �سني
الهجرة»(.((2

ك���ان ع��ل��ى الإدري�����س��ي �إذً ا �أن يكون
�أكثر ذك��ا ًء في ت�أليفه ويتفادى هذه الأخطاء
الثالثة �إذا ما كان ح ًقا كتب هذا الكتاب لغير
الم�سلمين� .أم��ا على فر�ض �أن الم�ؤلف كتبه
لبني جلدته  -على اعتبار �أنه كُتب بالعربية -
مع التركيز على فكرة الإهداء الرمزي للملك
ال�صقلي ،ف�إن ذكاءه يكون قد خانه مرة �أخرى
وارت��ك��ب ث�لاث��ة �أخ��ط��اء منهجية �أخ���رى التي
نو�ضحها كما ي�أتي:
الخط�أ الأول؛ تمثل في طريقة كتابة الإهداء
حيث ورد في ال�صيغة نف�سها التي تكتب بها
عادة الإهداءات �إلى �أمراء الإ�سالم .ف�أ�سلوبها
م�ستفزا لم�شاعر
ي��ك��ون على ه��ذا الأ���س��ا���س
ً
(((2
الم�سلمين ،فالتعابير مثل « :المعتز باهلل»
و«الملك المعظم» التي تكرر ذكرها لمرات
عدة في كتاب «نزهة الم�شتاق» تع ّود القارئ
العربي ر�ؤيتها ل�صالح حماة الدين الإ�سالمي
ولي�س لأعدائه.

الخط�أ الثالث؛ يتمثل فيما ورد من ال�صالة
والت�سليم على نبي الإ�سالم محمد �صلى اهلل
عليه و�سلم في فاتحة الكتاب .ل�سنا ب�صدد
الت�شكيك ف��ي �إ���س�لام ال��رج��ل وال ن�سعى �إل��ى
نقد ه��ذا الأ�سلوب اال�ستهاللي و�إن��م��ا نعتقد
والخط�أ الثاني هو تعظيمه المفرط لحاكم
تعر�ض
�أن هذه ال�صالة كان من الممكن �أن ّ
حياة الم�ؤلف �أو على الأقل حياة الكتاب للنقد م�سيحي �أيديه ملطخة بدماء م�سلمي �إفريقية،
ال�شديد .ويمكن �أن ن�ست�شهد في هذا ال�صدد فالكاتب نف�سه يذكر عن وقعة اطرابل�س �أن
بما وقع �أي��ام الخليفة الأم��وي عبد الملك بن رجار «�أفنى رجالها»( .((2والإدري�سي لم يتحدث
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قط عن رجار �إال وقرنه بلفظ «المعظم» ،كما
�أث��ن��ى على �أب��ي��ه ونعته ق��ائ�لاً« :الملك الأج��ل
والهمام الأف�ضل المعظم القدر ال�سامي رجار
بن تنقرين»( .((2بل ا�ستفحل الأمر �أكثر حينما
�أخذ في تعظيم ملوك الن�صرانية حتى القدامى
منهم ،وبخا�صة ممن كانت لهم �صالت مع
الم�سلمين�« :سبيطلة [ ]...ملكها العظيم
الم�سمى جرجي�س»(« ،((2جيجل [ ]...ولما ظفر
بها �أ�سطول الملك المعظم رجار ارتفع �أهلها
عن المدينة �إلى جبل على بعد ميل منها»(.((2
كما ن�سجل تحامله الكبير على م�سلمي �إفريقية
ل�����ص��ال��ح ح��ك��ام �صقلية ال���ن���ورم���ان ،فيقول
فيما يخ�ص جزيرة جربة« :وال�سمرة تغلب
على �أل��وان �أهلها وال�شر والنفاق موجود في
جبلتهم وكالمهم بالربرية خا�صهم وعامهم
وهم �أه��ل فتنة وخ��روج عن الطاعة وافتتحها
الملك المعظم رجار [ ]...ثم نافقوا وخرجوا
عن طاعة الملك المعظم رجار فغزاهم []...
فا�ستفتحها ثانية»(.((2
�أم��ا الخط�أ الثالث ال��ذي ارتكبه الم�ؤلف
رغم الحر�ص ال��ذي �أب��داه منذ بداية الكتاب
والمتمثل في ت�شبثه ببع�ض مبادئ الت�أليف
العربي ،كاختيار العنوان الم�سجوع والب�سملة
وال�صالة ،ف�إنه خالف هذه المبادئ في عدم
معار�ضته لل�سيا�سة التو�سعية لرجار وبخا�صة
تلك التي كانت ت�ستهدف البالد الإ�سالمية.
فالإدري�سي لم يكلف نف�سه عناء �إيراد ال�صيغ
المتبعة في حالة �سقوط بع�ض المدائن في
�أيدي �أعداء الملة ،كما عودتنا الم�صادر ،من
قبيل «�أعادها اهلل للإ�سالم» و «جبرها اهلل»،
بل يمكن �أن ن�شتم رائحة التهليل والر�ضا عن

هذه ال�سيا�سة( .((2وبتحليلنا للفقرة التي ي�صف
فيها ال�شريف الإدري�سي جزيرة �صقلية ،والتي
ي�صنفها �ضمن الجزء الثاني في الإقليم الرابع
نجد مفارقات عجيبة ،فعلى الرغم من احتفاظ
بع�ض الأم��اك��ن ب�صقلية بمعالمها و�أ�سمائها
العربية( ،((2من قبيل «قلعة �أبي �شامة» و»منزل
�أب��ي خليل» وقلعة �أب��ي ث��ور» وغيرها كثير� ،إال
�أن الم�ؤلف ح��اول ج��اه ً��دا طم�س كل التاريخ
الإ�سالمي ب�صقلية .فبا�ستثناء �إ�شارة وحيدة
في معر�ض حديثه عن مدينة بلرم يقول« :بلرم
[ ]...ق�سمين :ق�صر ورب�ض ]...[ ،به المدينة
القديمة الم�سماة بالخال�صة التي بها كان �سكنى
ال�سلطان والخا�صة في �أي��ام الم�سلمين»(.((3
فهو لم يكلّف نف�سه عناء ذكر التاريخ الإ�سالمي
م�ضطرا
للجزيرة وذلك مخافة �أن يجد نف�سه
ً
لإ�صدار حكمه ال�شخ�صي حول ق�ضية الق�ضاء
على الحكم الإ�سالمي في الجزيرة.
وع��ل��ى ه���ذا الأ����س���ا����س ي��م��ك��ن اع��ت��ب��ار �أن
��اح��ا م��ب��ه ً��را ح��ي��ث ف�شل
الإدري�����س��ي ن��ج��ح ن��ج ً
االحتالل النورماني ،وا�ستطاع محو الوجود
الإ�سالمي بالجزيرة الذي دام قرابة القرنين
م��ن ال��زم��ن .وي��ق��ول ف��ي معر�ض حديثه عن
�سقوط �صقلية في �أي��دي النورمان «ولما كان
في �سنة �أرب��ع مائة وثالث وخم�سين �سنة من
�سني الهجرة افتتح غرر بالدها وقهر بمن معه
طغاة والتها و�أجنادها الملك الأج��ل والهمام
الأف�ضل المعظم القدر ال�سامي الفخر رجار
بن تنقرين  .((3(»...فوا�ضح �أن الإدري�سي كان
يق�صد بتعبير «ط��غ��اة والت��ه��ا» حكام �صقلية
م��ن الم�سلمين ال��ذي��ن �أط���اح بهم النورمان
في الن�صف الثاني من القرن الحادي ع�شر
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ال��م��ي�لادي .ف�صقلية ع�شية �سقوطها كانت
مق�سمة بين خم�سة �أمراء متمركزين في خم�س
مناطق �ساحلية مهمة ،ويتعلق الأمر بـ م�سينا
 ،Messineقطانيا  ،Cataneجرجنت ،Girgenti
(((3
Palerme
اطرابن�ش  ،Trapaniبلرم
البعد الأيديولوجي عند الإدري�سي:

هذه الأخطاء الثالثة في حق القارئ العربي
من �ش�أنها ،بغ�ض النظر عن القيمة العلمية
للكتاب� ،أن ت�ضع �أكثر من عالمة ا�ستفهام
ع��ن الهوية الثقافية للم�ؤ ِلف م���وازاة م��ع ما
تم و�ضعه من قبل ،من طرف بع�ض الدوائر
َ
ال�سنية ،عن �إ�سالم الم�ؤ ِلف .فمن الراجح،
ُ
كما اعتقد كرات�شكوف�سكي� ،أن هذه الدوائر
كانت تعتبره مارقًا(((3؛ ولهذا ال�سبب لم يتطرق
الم�ؤلفون ،على الرغم من قرب بع�ضهم من
زمن الإدري�سي ،لحياة هذا الأخير ،وفي كثير
من الأحيان لم يكن ُيذكر ال�شريف الإدري�سي
باال�سم ،و�إنما كان يعبر عنه بـ «�صاحب كتاب
نزهة الم�شتاق»� ،أو يرد ا�سم هذا الكتاب مجر ًدا
من �أي �إ�شارة ل�صاحبه.
�إذا ك��ن��ا ال ن�شاطر ه���ذه ال���دوائ���ر ال���ر�أي
عن الإدري�سي ف���إن التوجهات الثقافية لهذا
الأخير تطرح م�شاكل ع��دة ،و�أح�سب �أن هذه
الدوائر �إنما �أ�صدرت حكمها انطالقًا من هذه
التوجهات ،ف�أكثر ما ي�أخذ عليه هو توظيفه
للموروث الثقافي العربي لخدمة �أحد �أقطاب
الكفر.
ال يخلو كتاب الإدري�سي من بع�ض المقتطفات
التي تتناول الحديث عن الجانب الديني في كل
المناطق التي تناولها بالو�صف .وقد �ساعدت
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الظروف ،التي �أح�سن ا�ستغاللها الم�ؤ ِلف ،في
عدم الدخول في �إ�شكاليات االختالف الديني
بين الن�صرانية والإ���س�لام على اع��ت��ب��ار �أن
الديانتين �سماويتان وت�ؤمنان بالخالق الذي
محرجا
أبدا
هو اهلل .لذلك فالإدري�سي لم يكن � ً
ً
من ختم كل موا�ضيعه بحمد اهلل ،هذه العادة
التي كانت متبعة م��ن ط��رف ك�� ّت��اب الإ���س�لام
قبل وبعد الإدري�سي .ه��ذه الم�سالة ،الإيمان
كبيرا فعلى
باهلل� ،أعطاها الإدري�سي
ً
اهتماما ً
�ضوئها �أثنى على �أهل الهند وال�صين «لأنهم
(((3
ذم ال�سود
ال ينكرون ال��خ��ال��ق» ف��ي حين ّ
واعتبرهم كفرة لأنهم «ال يعتقدون �شي ًئا»(.((3
غير �أن المفارقة الكبرى في هذا التوازن الذي
و�ضعه الإدري�سي هي �إقحام اليهود ،وهم �أهل
ديانة �سماوية ِّ
موحدة� ،ضمن الكفرة كذلك ،الهوية
فهو يقول مثالً[« :كابل] وفيها م�سلمون كثيرون الثقافية
(((3
ولها رب�ض فيه الكفار من اليهود»  ،وي�صعب لل�شريف
التكهن فيما �إذا كان الإدري�سي يتكلم هنا من الإدري�سي
خ�صو�صا و�أن
وجهة نظر �إ�سالمية �أم م�سيحية
ً
هذه الأخيرة كانت على ع��داء تام مع اليهود
باعتبارهم كانوا وراء «�صلب الم�سيح».
خال�صة:

ال يمكننا الخروج ب��ر�أي موحد عن الهوية
الثقافية للإدري�سي ،لكن ما يمكن ا�ستنتاجه
من كتابه «نزهة الم�شتاق» ،ومن خالل بع�ض
الأبيات المن�سوبة �إليه �أن الإدري�سي �أراد لكتابه
ال�صبغة العالمية و�أن يبقى المرجع الأ�سا�س
في العالمين الإ�سالمي والم�سيحي .ويتبين
من خالل بع�ض الأ�شعار المن�سوبة لل�شريف
طموحا ج ًّ��دا ،ولم
الإدري�سي �أن��ه كان �إن�سانًا
ً
يدخر و�س ًعا ف��ي ال��و���ص��ول �إل��ى م���آرب��ه ب�شتى

الو�سائل ولن يثنيه عن ذلك �سوى الموت:
دع����������ن����������ي �أج��������������������ل م������������ا ب����������������دت ل����ي
�����������س����������ف����������ي����������ن����������ة �أو م�������ط�������ي�������ة
الب���������������������د ي�������ق�������ط�������ـ�������ـ�������ـ�������ع ��������س�������ي�������ري
(((3

�أم������������ن������������ي������������ة �أو م������������ن������������ي������������ة
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لكن ه��ل ك��ان الإدري�����س��ي يمثل اال�ستثناء
الوحيد ف��ي ه��ذا المجال؟ قط ًعا ال .فهو لم
يكن الوحيد ال��ذي تقرب م��ن حاكم �أجنبي
وقدم له خدماته من هذا الحجم ،فقد تبعه
في ذلك العالمة ابن خلدون الذي �سعى �إلى
التقرب من الطاغية تيمورلنك غ��داة غزوه
لل�شام ،فقد طلب منه هذا الأخير �أن ي�ؤلف له
كتا ًبا ي�صف فيه بالد المغرب .ويعبرعن ذلك
ابن خلدون نف�سه في كتابه «رحلة ابن خلدون»
�أو ما يعرف كذلك با�سم كتاب «التعريف بابن
خلدون» قائلاً �« :أحب �أن تكتب لي بالد المغرب
كلها �أقا�صيها و�أدانيها وجباله و�أنهاره وقراه
و�أم�صاره حتى ك�أني �أ�شاهده ،فقلت يح�صل
ذلك ب�سعادتك ،وكتبت له بعد ان�صرافي من
المجل�س لما طلب مني ذلك و�أوفيت الغر�ض
فيه في مخت�صر وجيز يكون قدر ثنتي ع�شرة
من ال��ك��راري�����س»( .((3ه��ذا الكتيب ،ال��ذي يعد
مفقو ًدا اليومُ ،يعتقد �أن ابن خلدون �إنما كتب
منه ن�سخة واح��دة مخافة �أن يعثر على ن�سخ
منه معه فيتهم بالخيانة؛ لأن��ه �أف�شى �أ�سرار
ال��م��غ��رب( .((3لم يكن الإدري�����س��ي يخ�شى مثل
هذه التهمة وال مجال لالعتقاد �أن كتاب «نزهة
الم�شتاق» �أُريد له �أن يبقى نكرة ،بل �إن الم�ؤ ِلف،
تب ًعا لمنهجية الت�أليف التي تكلمنا عنها ،خاطب
فيه القارئين الم�سلم والم�سيحي.

فترة اال�ضطرابات التي عا�شها الإدري�سي
في المغرب الأق�صى بالإ�ضافة �إلى عدم توافقه
مع الحكام الجدد للمغرب .كل هذا ربما �أفقد
الإدري�سي ح�سه باالنتماء للوطن ،لكن هذا لم
يكن لي�شفع له عند بع�ض المثقفين و�أنكروا
عليه تقربه م��ن ال��ب�لاط ال�صقلي وخدمته
للملك رج��ار .ون�ستعير هنا ما كتبه جا�ستون
بوتول  G. Bouthoulعن ابن خلدون في �سياق
مماثل حيث يقول « :ففي مثل ظروف الدولة
الإ�سالمية حينذاك تكون الخيانة الوحيدة التي
ت�ستحق هذا اال�سم هي الخيانة الدينية؛ لأن
نظرا للتفتت
ال�شعور بالوطن لم يكن موجو ًدا ً
ال�شديد داخل الدولة الإ�سالمية في المغرب،
وك��ان ال�شعور الوحيد المقد�س وق��ت��ذاك هو
ال�شعور الديني»(.((4
لم يكن �ضمن كتابات ال�شريف الإدري�سي
واب��ن خلدون �إ�شارات تفيد االعتزاز بالوطن
الأم .وهذا يعني �أنه لم يكن في حياة الرجلين
/رمزا ي�ستحق الدفاع عنه؛ لذلك نراهما
دولة
ً
يجوالن في البالد المتو�سطية باحثين عن وطن
بديل �أو عن مكانة رفيعة.
فقد كانت هناك �إذً ا عدة �صفات م�شتركة
بين ال��رج��ل��ي��ن ،فكالهما ع��ان��ى م��ن و�ضعية
�سيا�سية غير منا�سبة في الغرب الإ�سالمي.
وال�صفة ال��ث��ان��ي��ة؛ وه���ذا ه��و الأه����م ،متمثلة
في الطموح ال�شديد ال��ذي تمتع به الرجالن
ورغبتهما في الح�صول على مزيد من ال�شهرة
والحظوة لدى الحكام الأقوياء النافذين في
ذلك الوقت( .((4هذا يعني �أن هذه الظاهرة،
ظاهرة التقرب من الأعداء ،لم تكن �أبدا ذات
مرجع ثقافي وعلمي� ،أي الرغبة في التعريف
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بالموروث الديني والجغرافي للبالد الإ�سالمية
وح�سب ،بل طغيان الجانب ال�شخ�صي على هذا
التقرب والرغبة في تحقيق الم�آرب الذاتية
للرجلين و�إن كان على ح�ساب الم�صلحة العامة
للأمة.
ويبدو �أن هذا الم�شروع ف�شل برمته بالن�سبة
لل�شريف الإدري�سي ،كما ي�ست�شف من خالل
العودة مرة �أخرى �إلى �أ�شعار هذا الأخير التي
�أوردها ال�صفدي ،والتي تعك�س مدى الإحباط
الذي تملّك الإدري�سي و�أفقده طموحه فهو يقول:
ل��������ي��������ت ���������ش��������ع��������ري �أي��������������������ن ق������ب������ري
�����������ض����������اع ف������������ي ال���������غ���������رب���������ة ع������م������ري
ل������������م �أدع ل������ل������ع������ي������ن م������������ا ت���������ش����ـ
ـ�����������������ت�����������������اق ف��������������������ي ب��������������������ر وب����������ح����������ر
وخ��������������ب��������������رت ال�����������ن�����������ا������������س والأر
�������������������ض ل������������������������دى خ������������ي������������ر و����������ش���������ر
ل��������������م �أج�����������������������د ج����������������������������ا ًرا وال دا
ًرا ك��������م��������ا ف������������ي ط������������ي ���������ص��������دري
ف��������������ك���������������أن��������������ي ل������������������م �أ����������س���������ـ���������ـ���������ـ���������ر
ال ب�������م�������ي�������ت وال ب�������ق�������ف�������ر

(((4
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والمغرب ،دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة� ،ص.82 .

�آفاق الثقافة والتراث 129

 .4البكري� ،ص.61 .
 .5اب��ن حيان القرطبي :المقتب�س من �أن��ب��اء الأندل�س،
ال�سفر ال��ث��ان��ي ،طبعة فاك�سميلي ،م��دري��د1999 ،م،
�ص 88 .ظ؛ ابن عذاري المراك�شي :البيان المغرب في
�أخبار الأندل�س والمغرب ،تحقيق كوالن (ج� .س ).و ليفي
بروفن�سال (�إ ،).بيروت 1980م ،ج� ،2 .ص63 .
 .6هناك �أمثلة عديدة عن هجرات العلماء والفقهاء بغر�ض
تح�صيل العلم �أو تدري�سه ،كما هناك �أمثلة �أخرى كثيرة
عن ا�ستقرار التجار في �أم��اك��ن مختلفة من المجال
المتو�سطي دون التفريق بين �أر����ض الإ���س�لام و�أر���ض
الحرب.
 .7ن�سبة �إلى �إدري�س بن عبد اهلل الح�سني الناجي من وقعة
فخ ال�شهيرة وم�ؤ�س�س الدولة الإدري�سية بالمغرب الأق�صى
�سنة 788/ 172
 .8من بين الأبيات التي تبين �شغف الإدري�سي بالرحلة ،والتي
�أورده��ا ال�صفدي (�صالح الدين) :الوافي بالوفيات،
ت .الأرنا�ؤوط (�أحمد) وتزكي (م�صطفى) ،دار �إحياء
التراث العربي ،بيروت2000 ،م ج� ،1 .ص،138 .
ل��������ي��������ت ���������ش��������ع��������ري �أي��������������������ن ق������ب������ري
�����������ض����������اع ف������������ي ال���������غ���������رب���������ة ع������م������ري
ل�������������م �أدع ل�������ل�������ع�������ي�������ن م�������������ا ت�����������ش
ت�����������������������������اق ف����������������������ي ب����������������������ر وب�����������ح�����������ر
 .9ن�سبة �إلى النورمان ،وهم �شعب من �شمال �أوروبا ا�ستقروا
في الغرب الفرن�سي وفي انجلترا ومن هناك قدموا �إلى
�إيطاليا وا�ستقروا بجنوبها ابتداء من الن�صف الأول من
القرن الحادي ع�شر ،وذلك بترحيب من الكني�سة التي
ر�أت فيهم عونا لها �ضد م�سلمي �صقلية ،عا�شور (�سعيد
عبد الفتاح) :تاريخ �أوروب��ا في الع�صور الو�سطى ،دار
النه�ضة العربية ،بيروت1976 ،م� ،ص.285 .
 .10انظر ،م�ؤن�س (ح�سين) :تاريخ الجغرافية والجغرافيين
في الأندل�س ،القاهرة1986 ،
 .11الإدري�����س��ي  :نزهة الم�شتاق،مكتبة الثقافة الدينية،
1994م( ،جزءان) ،ج� ،1 .ص.234 .
 .12بينما يورد ال�صفدي رواية �أخرى �إذ يقول " :رجار ملك
�صقلية �صاحب �صقلية [ ]...كان فيه محبة لأهل العلوم
الفل�سفية .وهو ال��ذي ا�ستقدم ال�شريف الإدري�سي من
العدوة �إليه" ،ال�صفدي  :الوافي بالوفيات ،ج� ،14 .ص.
72؛ وهذا �سيدفعنا �إلى الت�سا�ؤل عن م�صير ال�شرفاء
وعالقتهم بال�سلطة قبل الحكم المريني
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 .13ال�صفدي  :الوافي بالوفيات ،ج� ،14 .ص.72 .
�	.14إذا ث ُبتت ه��ذه ال��ف��ك��رة ف�سيت�ضح بعدها �أن فقدان
الم�صادر المكتوبة التي �أرخ��ت للدولة الإدري�سية كان
ممنهجا الغر�ض منه محو كل �أث��ر لل�شرفاء ،مما قد
ً
ي�ضعف � -إلى حد الي�أ�س  -حظوظنا في �إيجاد ن�صو�ص
جديدة تتناول تاريخ هذه الأ�سرة في الم�ستقبل.
 .15ابن خلدون  :تاريخ ابن خلدون ،ت� .شحادة (خليل)  ،ج.
� ،6ص ،295 .ط .بيروت2000 ،م.
 .16ابن خلدون  :تاريخ ابن خلدون ،ج� ،6 .ص ،292 .ط.
2000؛ يقول ابن �أبي زرع كذلك في هذا ال�صدد":فركدت
ريح العلوية بالمغرب ،وتفرق جمعهم" ،ابن �أبي زرع :
الأني�س المطرب برو�ض القرطا�س ،مراجعة بن من�صور
(عبد الوهاب)  ،الرباط1999 ،م� ،ص.116 .
 .17الإدري�سي ،ج� ،1 .ص.140 .
 .18الإدري�سي ،ج� ،1 .ص.139 .
�	.19أورد كرات�شكوف�سكي �صيغة �أخ���رى ل��ع��ن��وان الكتاب
تت�ضمن "نزهة الم�شتاق في ذك��ر الأم�صار والأقطار
والبلدان والجزر والمدائن و الأفاق" ،كرات�شكوف�سكي
(�إغناطيو�س)  :تاريخ الأدب الجغرافي العربي ،ترجمة،
عثمان ها�شم (�صالح الدين)  ،دار الغرب الإ�سالمي،
ط1987 ،2 .م �ص.310 .
 .20الإدري�سي ،ج� ،1 .ص.281 .
 .21ابن خلدون  :تاريخ ابن خلدون ،ج� ،3 .ص ،57 .ط.
بيروت2000 ،؛ نفى محقق كتاب "�أن�س المهج ورو�ض
الفرج" ،وهو كتاب �آخر لل�شريف الإدري�سي� ،أن يكون هذا
الأخير قد �أورد ال�صالة على ر�سول اهلل في كتاب "نزهة
الم�شتاق" فيقول هذا المحقق في تقديمه للكتاب الأول:
جديدا �ألف بطلب من �أمير �أو ملك
"يمكن �أن يكون عم ًال ً
م�سلم ،بحجة �أن الإدري�سي ،بعد �أن حمد اهلل تعالى و�أثنى
عليه� ،صلى على ر�سوله محمد �صلى اهلل عليه و�سلم،
وه��و �أ�سلوب ال ي�ستعمل �إال عند مخاطبة الم�سلمين،
ففي نزهة الم�شتاق ،اكتفى الإدري�سي بحمد اهلل والثتاء
عليه ،لأنه يخاطب ملكا ن�صرانيا ال ي�ؤمن بنبوة محمد
�صلى اهلل عليه و�سلم" ،الإدري�سي� :أن�س المهج ورو�ض
ال��ف��رج- ،ق�سم �شمال �إفريقيا وب�لاد ال�����س��ودان ،-ت.
نوحي (ال��واف��ي)  ،من�شورات وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية� ،2007 ،ص .52 .وفي المقابل نراه ي�صلي
على �أنبياء �آخرين كابراهيم وا�سماعيل ج� 1 .ص140 .
وداود في ج� 1.ص . 222 .ثم �إن ترقيم ال�سطور ،في

.22
.23
.24
.25

.26
.27
.28

.29

ن�سخة ليدن ،يدخل �سطر ال�صالة على النبي �ضمن
الت�سل�سل الرقمي لأ�سطر الكتاب ،ج� ،1 .ص .1 .لكن في
المقابل هو ال يذكر بتاتًا النبي محمد في معر�ض حديثه
عن مكة والمدينة ج� 1 .ص.139 .
الإدري�سي ،ج� ،1 .ص.4 .
الإدري�سي ،ج� ،1 .ص.297 .
الإدري�سي ،ج� ،2 .ص.589 .
الإدري�����س��ي ،ج��� ،1 .ص283 .؛ ف��ي كتابه الآخ���ر "�أن�س
المهج" يتكلم عن رج��ار ب��دون �أي �ألقاب" ،ما �أمدني
به الملك روج��ار في ت�أليف كتابي المطرز با�سمه"،
االدري�سي� :أن�س المهج ورو�ض الفرج� ،ص.106 .
الإدري�سي ،ج� ،1 .ص.268 .
الإدري�سي ،ج� ،1 .ص305 .
ليون الإفريقي على الرغم من التجربة المعقدة التي
عا�شها �إال �أنه حافظ على هذه الخ�صو�صيات في الت�أليف
فيذكر مثلاً عن ميناء وهران والمر�سى الكبير "�سقطا
في يدي الملك الكاثوليكي فرناندو فكان ذلك خ�سارة
عظمى لمملكة تلم�سان" ،ل��ي��ون الإف��ري��ق��ي (الح�سن
ال��وزان) :و�صف �إفريقيا ،تحقيق ،محمد حجي ومحمد
الأخ�ضر ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت1983 ،م ،ج،2 .
�ص9 .
فيما يخ�ص المعالم الإ�سالمية ب�صقلية �أنظر مقال:
Jean-Marie Pesez: «Sicile arabe et Sicile
normande, château arabes et arabo-normands», in Mélange de l’école française de
Rome, Moyen-âge, Temps modernes, t. 110,
n°2, 1998, pp 561 – 576

 .30الإدري�سي ،ج� ،2 .ص.591 .
 .31الإدري�سي ،ج� ،2 .ص.589 .
32. Elie de Primandaie: Les Arabes en Sicile et
en Italie, les Normands en Sicile et en Italie,
Paris, 1868, p. 249.

 .33كرات�شكوف�سكي  :ت��اري��خ الأدب ال��ج��غ��راف��ي العربي،
�ص 322.؛
Oman (G.): «al-Idrisi» Encyclopédie de
l’Islam, Leiden – Paris, 1990, t. 3, p. 1058.

.34
.35
.36
.37
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الإدري�سي� ،ص.58 .
الإدري�سي� ،ص.196 .
ال�صفدي :الوافي بالوفيات ،ج� ،1 .ص.138 .
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 .38ابن خلدون  :رحلة ابن خلدون ،عر�ض وتعليق الطنجي
(محمد بن تاويت)  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة
الأولى 2004م� ،ص.290 .
 .39الخ�ضيري (زينب محمود)  :فل�سفة التاريخ عند ابن
خلدون ،دار التنوير للطباعة والن�شر والتوزيع ،بيروت،
2006م� ،ص.48 .
40. Bouthoul (G.): Ibn Khaldoun, sa philosophie
sociale, Paris 1930, p. 79-80

 .41كتب اب��ن خلدون عن لقائه بتيمورلنك ق��ائ ً
�لا]...[" :
ففاتحته وقلت� :أيدك اهلل ،لي اليوم ثالثون �أو �أربعون
�سنة �أتمنى لقاءك .فقال لي الترجمان عبد الجبار :وما
�سبب ذل��ك؟ فقلت� :أم��ران ،الأول �أن��ك �سلطان العالم
وم��ل��ك الدنيا  ،"...اب��ن خ��ل��دون ،رح��ل��ة اب��ن خ��ل��دون،
�ص.292 .
 .42ال�صفدي :الوافي بالوفيات ،ج� ،1 .ص138 .
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 - 2الأني�س المطرب برو�ض القرطا�س ،ابن �أبي زرع الفا�سي،
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المراك�شي ،تحقيق كوالن (ج� .س ).وليفي بروفن�سال
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 - 8تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون (عبد الرحمان) ،تحقيق،
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 - 13نزهة الم�شتاق في اختراق الآف��اق ،الإدري�سي ،مكتبة
الثقافة الدينية1994 ،م( ،جزءان).
 - 14الوافي بالوفيات ،ال�صفدي (�صالح الدين) ،تحقيق
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19 - Jean-Marie Pesez : « Sicile arabe et Sicile
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20 - Oman (G.) : « al-Idrisi », Encyclopédie de l’Islam, Leiden – Paris, 1990, t. 3.
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مخطوطات المدار�س ال�سو�سية العتيقة بالمغرب
د .م�صطفى الطوبي

رئي�س م�سلك اللغة العربية
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية  -جامعة ابن زهر -
�أكادير /المغرب

مقـــاالت

يوجد في خزائن المدار�س العتيقة ب�سو�س عدد كبير من المخطوطات النفي�سة ،والأ�سفار
القيمة التي ت�شهد على نه�ضة علمية ،ح�صلت في القطر ال�سو�سي� ،سارت بذكرها الركبان ،وهي
من كنوز المدار�س التي تتوارى عن الأنظار ،ودونها خرط القتاد ،وقد �آلت هذه الكنوز ح�سب
�إجماع �أهل العلم ،وعلى ر�أ�سهم العالمة محمد المختار ال�سو�سي �إلى ال�ضياع والت�شتت ،والتفرق
�شذر مذر بين يدي الورثة الجاهلين بالعلم �إال فيما ندر من الحاالت ،وكان المختار ال�سو�سي
يغمرنا بعبق هذا التراث بين الفينة والأخرى حينما كان يعرج على بيوتات �سو�س زائ ًرا �أو
مدر�سا ،وقد حوى المع�سول ن�صيب الأ�سد من هذه الإ�شارات الثمينة ،ومن
متفق ًدا �أحوالها �أو
ً
ذلك �أنه قال عن خزانة �إليغ ما يلي« :ف�أتوني بكل ما في خزانة �إليغ من الكتب ف�أمرت �أن تماز
لي المخطوطة وحدها ف�أقبلت �إليها مفت�شً ا ومما وقفت عليه من المخطوطة :مرائي الزواوي،
بخط الأ�ستاذ العالمة �أحمد بن �إبراهيم ال�سماللي ،وكتاب �أدبي ح�سن بيد الأديب �سيدي
الحبيب البو�سليماني ،ومجلد في �أخبار �سيدي محمد ال�سنو�سي�...إلخ»((( وكان هذا ديدنه في
باقي خزائن �سو�س الخا�صة.
وق��د ك��ان ل��ي �إل���ى ه��ذه ال��ذخ��ائ��ر �سبيالن
�ضيقان؛ �أولهما هو الزيارة الخا�صة التي غال ًبا
م��ا كانت وع��رة الم�سالك ،و�شائكة ال�سبل،
وثانيهما البحوث الجامعة التي �أ�شرفت عليها
في ما يقرب من عقد من ال��زم��ن((( ،والتي
تت�سلح بـ»الديبلوما�سية االجتماعية» �إذا �صحت

ه��ذه العبارة؛ لأن الإف�ضاء بدفائن الأ�سفار
�إل��ى الأبناء �أو �أبناء العمومة �أو �أبناء ال��دوار
�أو القبيلة من ه���ؤالء الطلبة المبتدئين ،هو
�أهون بكثير من ك�شفها �أمام الغرباء المجهولي
بدا
الهوية؛ ولذلك ال يجد الباحث الأ�ستاذ ًّ
م��ن تحري�ض الطاقات ال�شابة على اقتحام
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هذا المجهول في �إط��ار الم�شاريع الدرا�سية
الجامعية ،ويكون العمل وف��ق ه��ذا المنظور،
مثمرا؛ لأنه ي�سهم ب�شكل �أو ب�آخر في ا�ستخراج
ً
دفائن هذا الموروث الثقافي القيم ،من خالل
التعريف ب��ه ،وجعله م��ت��داو ًال بين الباحثين،
وم��ن نماذج الخزائن التي وقفنا على �شيء
م��ن ك��ن��وزه��ا م��ن خ�ل�ال ال��ب��ح��وث الجامعية
مخطوطات مدر�سة �سيدي �سعيد ال�شريف
ببيوكرى((( ،ومكتبة المدر�سة العلمية العتيقة
ب����أوخ���ري���ب((( ،ومكتبات ال��م��دار���س العتيقة
ب�أنزكان((( ،ومخطوطات مكتبة مدر�سة تنكرت
العتيقة ب�إفران((( ،ومخطوطات مدر�سة �سيدي
�سعيد �أو م�سعود ب�إقليم �شتوكة �أيت باها(((،
مع �أن��ي �ألححت على زي��ارة ع��دد كبير منها
على نحو المدار�س القريبة من �أكادير ،وهناك
خزائن كثيرة �أخرى لأ�شخا�ص �أعر�ضنا عنها؛
لعدم ارتباطها بالمدار�س العتيقة ب�صورة
مبا�شرة ،وقد قلنا فيها في �سياق �آخر ،من مثل
قولي في الخزانة النا�صرية �ضمن «منجزات
جمعية علماء �سو�س ف��ي عهد جاللة الملك
محمد ال�ساد�س ن�صره اهلل :الجزء ال�ساد�س»
عبر م��ق��ال «مكتبة ال��زاوي��ة النا�صرية بين
الأم�����س وال��ي��وم»((( ،وقولي في خزانة �سيدي
عبد الحميد ال�صوفي ف��ي ك��ت��اب« :العالمة
عبد الحميد ال�صوفي �أعماله العلمية و�إبداعه
الأدبي»((( ،و قولي في الخزائن ال�صحراوية من
خالل مقال« :التراث ال�صحراوي المخطوط
بين الجرد الأول��ي والدرا�سة الحفرية «�ضمن
كتاب «ال�صحراء المغربية :العالقات الب�شرية
والقانونية والثقافية»(� ((1إنني لن �أقدم �شي ًئا من
هذه الخزائن الخا�صة �إال �إذا تبين ارتباطها
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بالمدار�س العتيقة التي هي وكدنا في هذا
البحث.
المدار�س العتيقة في �سو�س:

�إن المدار�س العتيقة التي تحوي هذه الثروة
القيمة من الأ�سفار والكتب الغمي�سة� ،أكثر من
�أن نح�صيها هي بدورها في �أ�سطر قالل ، ،فقد
تحدث المختار ال�سو�سي في كتابه« :مدار�س
�سو�س العتيقة نظامها –( ((1على عدد كبير
مركزا �أحيانًا على ن�ش�أتها و�شيوخها(.((1
منها،
ً
وترتبط هذه المدار�س في جانب كبير منها
بالأ�سر العلمية الم�شهورة في �سو�س من مثل
الأ�سرة اليعقوبية ،والتزروالتية ،والأزاريفية،
وغ��ي��ره��ا ك��ث��ي��ر( ،((1وه��ن��اك م��ن ت��ح��دث عن
المدار�س ح�سب المنطقة التي توجد فيها على
نحو ما فعله �أحمد بزيد الكن�ساني الذي ذكر
من المدار�س العلمية للمنابهة مدر�سة �أوالد
برحيل ،ومدر�سة عمر بن ه���ارون ،ومدر�سة
�آي���ت ���ص��ال��ح ،وم��در���س��ة ت��ام��ا���س��ط ،ومدر�سة
�إيكلي ،ومدر�سة الرزاكنة ،ومدر�سة ال�سراحنة،
ومدر�سة تيكمي نتاالخت(� ((1إلخ ،وفي حديث
المختار ال�سو�سي عن المدار�س العتيقة ب�سو�س
ك��ان ينتهي ف��ي بع�ض الأح��ي��ان �إل��ى الحديث
عن مو�ضوع الكتب المرتبطة بها �أو بفقهائها،
وكان يعطي لهذا الباب الأهمية التي ي�ستحقها،
وناد ًرا ما كان ي�شير �إلى مخطوطات المدر�سة،
كقوله مث ً
ال ب�ش�أن المدر�سة الأزارايفية« :وفي
تلك المدر�سة خزانة عتيقة تذكر ،وال تزال
محفوظة»( ،((1وله �إ�شارات محت�شمة في �سو�س
العالمة كقوله في الأزاريفية( :ولهم خزائن
محفوظة تزخر ب��ال��ن��وادر م��ن المخطوطات
ف�ضال عن غيرها ،((1()....وقوله في ال�سالمية
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ال�صحراوية ..« :من �أعاظم الأ�سر العلمية
القاطنة ف��ي �صحراء �سو�س ،وت�سل�سل فيها
العلم منذ �أج��ي��ال ،وه��ي ذات خزانة طافحة
بنوادر الكتب»( .((1وقوله في التد�سية« :ن�سبة
�إلى قرية تيد�سي ،وهناك كانت بيعة الأول من
ال�سعديين ،فمر هناك مجد عظيم وعلم و�أدب،
وال تزال خزانة الأ�سرة محفوظة»( .((1وقوله
في الم�سعودية�« :صارت المكتبة الم�سعودية
تعد بم�آت الدفاتر �إن لم ت�صل �أل ًفا فما فوق،
وهي الآن مفرقة تحت يد �أحفاد م�ؤ�س�سها في
المدر�سة البونعمانية»( .((1وقد تحدث المختار
ال�سو�سي في المع�سول عن م�أ�ساة المخطوطات
ال�سو�سية ،ونكباتها المتكررة التي غال ًبا ما
تكون في انتهائها �إل��ى من ال يعرف قيمتها،
وتفرقها �شذر مذر بين الورثة .وعلى الرغم من
النزيف الكبير الذي �أ�صاب هذه المخطوطات
عبر االمتهان �أو ال�سرقة �أو البيع للأجانب ،فما
زال هناك كم من المخطوطات مغلو ًال لدى
�أهله من فقهاء المدار�س ،و�أعيان البلد ،وحفدة
الأ���س��ر العلمية المعروفة ،وق��د ق��در الأ�ستاذ
�إب��راه��ي��م �أزوغ مخطوطات تيزنيت وحدها
بع�شرات الآالف وخزاناتها بالمئات ،ووقف
المختار ال�سو�سي على حوالي مائة مدر�سة
من �أ�صل ثالثمائة �إلى �أربعمائة مدر�سةَّ � .إن
غلول الكتب( ((2هو مر�ض نف�سي ت�سببه مفارقة
الحر�ص على المخطوط ب�صفته �أث ً��را ثمينًا
وعدم االهتمام بقيمته العلمية ،وهذا الحر�ص
هو ال��ذي جعل كل فقهاء المدار�س يرف�ضون
ن�سبة المخطوطات �إل���ى ال��م��در���س��ة ،فنحن
نقول مخطوطات فقهاء المدار�س العتيقة،
وللأ�سف ف�إن هذا الحر�ص ،كما �أخبرني بذلك

العالمة الفقيه �سيدي احماد اليربوعي ،لم
ي�أت �إال بعد فوات الأوان ،وانتهاء الحرب على
المخطوطات في الن�صف الثاني من القرن
الع�شرين ..لم يبق من المخطوطات �إذً ا �إال
النزر القليل وحثالة الك�أ�س...فقد �أخنى عليها
الدهر ،و�أخ�سفها عدم معرفة قيمتها من لدن
الورثة الذين يعدمون العلم على نحو ما �أخبرنا
المختار ال�سو�سي في المع�سول ،فقد �ساق من
هذه الم�آ�سي الأمثلة الكثيرة .و�س�أعتبر هذا
العمل بداية البحث في هذا المو�ضوع ال�شائك،
و�إنما اقت�صرت فيها على نماذج من المدار�س.
�إ�سهام علماء ال�سو�س في �إثراء مخطوطات
المدار�س:

يجمعون المخطوطات
لم يكن علماء �سو�س ِّ
وي�صنعون الخزانات فقط ،بل كانوا علماء
جهابذة و�أدب����اء ك��ب��ا ًرا �أ�سهموا ب�شكل الفت
للنظر ف��ي حركية الأدب ف��ي ال��م��غ��رب(،((2
وكانوا ي�ؤلفون الكتب القيمة ،والأ�سفار النفي�سة،
وال�شروح ال�ضافية ،والحوا�شي المفيدة ،الأمر
الذي جعل المخطوط في هذه المدار�س ما�سة
عديمة النظير؛ �إذ �إننا �أحيانًا نتجاوز العنوان
بمفهومه الدقيق �إل��ى الحوا�شي �أو ال�شروح
�أو الت�شقيقات التي تطرز المخطوطة ،والتي
تعود غال ًبا لأح��د �أع�لام المدر�سة ،والتي ما
زالت تن�شد منا �أعما ًال �أكاديمية م�ستقلة .الأمر
الذي �أ�سهم وي�سهم في رفد الخزانة ال�سو�سية
في المغرب ،وقد كان المختار ال�سو�سي يذكر
�أح��ي��انً��ا ف��ي ترجمته للعلم ال��واح��د ع�شرات
الم�ؤلفات من مثل ما فعله بخ�صو�ص العالمة
محمد بن العربي الأدوزي؛ �إذ ذكر له حا�شية
«�أي�سر الم�سالك «ال��ذي �ألفه وال��ده في �شرح
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الألفية ،وكتاب الموالي ،وكتاب الحيل ،وكتاب
ال��رح��ل��ة �إل���ى ال��ح��م��راء ،وك��ت��اب نظم الحكم
العطائية ،وكتاب العكاز ،وت�أليف في بيع الثنيا،
و كتاب ت�شحيذ الأذهان في الأحاجي ،وكتاب
نظم في ال�سيرة ،و كتاب براءة الذمة ،وكتاب
في حكم اللحن في ال��ق��ر�آن ،وكتاب العرو�س
المجلوة ،وكتاب �أن��وار الربيع ب�أزاهير البديع
�إل���خ( .((2وذك��ر للطاهر بن محمد الإيفراني
نظم مخت�صر خليل في �ستمائة بيت ،ونظم
ر�سالة الع�ضد ،والحكم العطائية( .((2وقد كان
ال�سو�سيون ي�ؤلفون في كل المجاالت العلمية،
وم��ن �ضمن ما �أل��ف��وا في �آداب العلم :كتاب
«تمام الن�صيحة في �إر�شاد الطلبة» ليبورك بن
عبد اهلل ال�سماللي ،وكتاب «المدر�سة الأولى»
ل�صالح ب��ن عبد اهلل اب��ن محمد ال�صالحي
الإلغي ،و«ر�سالة في �آداب التعليم « للعالمة
محمد بن �أحمد الح�ضيكي ،و«ر�سالة في تعليم
ال�صبيان» لل�شيخ �أبي عبد اهلل محمد بن يدير
الحامدي الجزولي( ،((2ومن �ضمن ما �ألفوا في
الحديث» �شرح البخاري» للح�ضيكي ،و«�شرح
ال�شفا» للح�ضيكي ،و«مخت�صر �شرح النووي»
على م�سلم ل�سيدي عبد الرحمن بن �إبراهيم
التغرغوتي( ،((2ومن �ضمن ما �ألفوا في الأدب»
���ش��رح ال�شمقمقية «لعبد ال��ع��زي��ز الأدوزي،
و«�شرح الهمزية» لإبراهيم بن �صالح ال�شريف
التازروالتي ،و«�شرح المية العجم» لمحمد بن
م�سعود المعدري ،و«�شرح الجوهر المكنون في
علوم البالغة» لأبي �سالم �إبراهيم الإكراري،
و«�أنوار الربيع ب�أزهار البديع» و�شرحه لمحمد
بن العربي الأدوزي( ،((2و�شرح «بانت �سعاد
«لمحمد ب��ن علي اليعقوبي الهاللي ،و�شرح
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«المق�صورة الدريدية» للح�سين بن محمد بن
�إبراهيم الأ�سغركي�سي الوليا�ضي( ،((2ومن
�ضمن ما �ألفوا في علوم القر�آن» تنبيه العط�شان
على مورد الظم�آن» للح�سين بن على الركراكي
ال�شو�شاوي ،ومن �ضمن ما �ألفوا في التف�سير
«الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للح�سين
اب��ن على ال��رك��راك��ي ال�����ش��و���ش��اوي( ،((2وهكذا
يتبين لنا ب�شكل وا�ضح من خالل هذه الأمثلة
التي �سقناها� ،أن �أهل �سو�س كانوا �أهل علم،
و�أن خزائنهم كانت ،في جانب منها ،ملأى
بالت�صانيف التي ج��ادت بها بنات �أفكارهم،
و�أن �أغلب المخطوطات التي توجد في هذه
الخزائن هي مخطوطات و�أ�سفار غمي�سة� ،إذا
�صرفنا النظر عن المخطوطات المدر�سية
التي كانت تدر�س في ه��ذه المدار�س ،وذلك
الرتباطها ب���أع�لام ه��ذه المنطقة ت�ألي ًفا �أو
نظما .ولذلك نجد كل
ً
�شرحا �أو تح�شي ًة �أو ً
الم�شروعية في تعقب هذا التراث؛ لأنه لي�س في
مجترا ومعروفًا ،و�إنما يخبئ ،في
عمومه تراثًا
ً
كثير من الأحيان ،لآلئَ علمية جديرة بالقراءة
والتحقيق.
مخطوطات المدار�س العتيقة ب�سو�س:

�س�أ�سوق جملة من هذه الأ�سفار المرتبطة
بعدد محدود من المدار�س العتيقة  ،تلك التي
�سنحت لي الفر�صة بزيارتها ،و�أعترف ب�أن القول
في هذا الباب �أمر دونه خرط القتاد ،ب�سبب
واقع الأبواب المو�صدة دون هذه المخطوطات
الحبي�سة ،ثم �إن هذه المخطوطات هي ب�شكل
م��ن الأ���ش��ك��ال ملك للفقيه �إال فيما ن��در من
الحاالت التي ترتبط الخزانة بالعائلة ،و�أعتبر
ب���أن ال�صهر على �إخ���راج ه��ذه ال��ث��روات بكل
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الإمكانيات المتاحة هو �ضربة الزب بالن�سبة
لكل القيمين على موروثنا الثقافي.
مخطوطات مكتبة مدر�سة �سيدي عبد
الرحمن /قبيلة ايت �آمر:
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زرت الفقيه ال�شاعر �إد �إبراهيم �إبراهيم
التامري �صاحب»المتعة والراحة في تراجم
�أعالم حاحة»( ((2رفقة الدكتور محمد الحاتمي
في بيته ب�إنزكان ،وقد ا�ستقبلنا بحفاوة العلماء،
ووداع��ة الأ�صفياء ،وتذاكرنا في ق�ضايا العلم
والمخطوطات ،فلما انتهيت �إلى ق�صدي من
الزيارة �أخ��رج لي الأ�سفار الآت��ي��ة« :الأع�لام
ب��ح��رود ق��واع��د الإ����س�ل�ام» للقا�ضي عيا�ض،
و«�شرح �أبي العبا�س القباب الفا�سي» ،و«�إي�ضاح
الأ���س��رار الم�صونة ف��ي ال��ج��واه��ر المكنونة»
لل�شيخ �سيدي �أح��م��د ب��ن �سليمان الجزولي
الر�سموكي ،و«�إظ��ه��ار ���ص��دق ال��م��ودة ب�شرح
ق�صيدة البردة» البن مرزوق ،انت�سخه محمد
ب��ن عبد اهلل �أوب�ل�ا ال��ودري��م��ي اله�شتوكي في
رجب 1291هـ ،و«عمدة الطالبين لفهم �ألفاظ
المر�شد المعين» لأبي عبد اهلل محمد �أحمد بن
يعقوب ال�سماللي الأدوزي ،و«نوازل العبا�سي»
(ت1152ه���ـ) ،و«حلية الجواهر المكنونة في
�صدق الفرائ�ض الم�سنونة» لأحمد بن �سليمان
الر�سموكي ت113هـ ،و«نوازل ال�شيخ ابن نا�صر
دفين تمكروت» ،و«الرحلة العبدرية» للعبدري
ال�شهير ب��اب��ن المعلم ،وم��ج��م��وع فيه الكتب
الآتية-:

٭ "تقييد بع�ض م�سائل الح�ساب" لعلي بن
�أحمد ابن محمد الجزولي الر�سموكي.
٭ ت���أل��ي��ف الب����ن ع��ث��م��ان ���س��ي��دي �سعيد
الوجهاني..
وتعك�س هذه المخطوطات مدى العناية التي
يوليها هذا العالم �إلى �أوعية المعرفة ،وحرمة
الكتاب؛ �إذ �إن��ه��ا م�صونة ومحفوظة بعناية
كبيرة وفي هذه الأ�سفار المذكورة عدد كبير
من التقاييد والحوا�شي وخ��وارج الن�صو�ص،
والت�شقيقات التي ت�ست�أهل درا�سات متخ�ص�صة
في مباحث الن�ساخة بمفهومها الحديث.
مخطوطات المدر�سة الأغياللنية:

قال العالمة المختار ال�سو�سي في فقيهها
�سيدي �أحمد الم�سعودي اب��ن الحاج م�سعود
الوفقاوي راب ً��ط��ا �إي��اه بالمدر�سة المذكورة:
«بقبيلة م�سكينة ،وهي قديمة كما يظهر ،وقد
مدر�سا
كان هناك الفقيه يحيا المدفون �إزاءها
ً
على ر�أ���س القرن الما�ضي ،وهو من �أ�صحاب
الح�ضيكي ،ذك��ره االك�شتيمي فيهم ،ث��م لم
أحدا �آخر مر فيها ،حتى طارت �شهرتها
نعلم � ً
أخيرا بالحاج م�سعود»( ،((3وكان في المدر�سة
� ً
المذكورة �أي المدر�سة الأغياللنية ما يقرب
من  1000مخطوط �إلى حدود 1947م ،ويبلغ
عددها اليوم حوالي  250مخطوط ،ي�شتغل
بفهر�ستها كل من الأ�ستاذ محمد الحاتمي
والأ�ستاذ المهدي ال�سعيدي ،وق��د زرت هذه
٭ "�إر�شاد المتعلم وتنبيه المعلم للفرائ�ض" المكتبة برفقة الأ�ستاذ محمد الحاتمي ،ووقفت
ال�شيخ خليل لعلي ب��ن محمد محمد على �شيء من �أ�سفارها وم��ن ذل��ك« :ن�سخة
خزائنية م��ن م��وط���أ الإم���ام م��ال��ك» انت�سخها
القري�شي القل�صدي.
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م��ح��م��د ب��ن ع��ب��د ال�����س�لام ال���وزي���ر الغ�ساني
(انتهى منها يوم الجمعة  3محرم 1193هـ)،
و«ال�سفر الأول من �شرح الودياني ال�صنهاجي
على مخت�صر خليل «كتبه �إبراهيم ال�صرغي
ال�سكتي الحميدي الأحد � 7شوال 994هـ ،وكتاب
في الأخبار مجهول الم�ؤلف انت�سخه �أحمد بن
محمد ب��ن عبد العزيز 929ه���ـ ،ون�سخة من
«عقيدة �أب��ي عمران ال��ج��وران��ي» ،كتبها عبد
الرحمن بن يحيى بن عبد اهلل الوداي ،وانتهى
فيها ي��وم الأح���د � 18شعبان ع��ام 1102ه���ـ،
ون�سخة من» غريب ال��ق��ر�آن» لأب��ي بكر محمد
ال�سج�ستاني مكتوبة بخط م�شرقي جيد ،ون�سخة
من ج��زء م��ن» ريحانة الكتاب» لل�سان الدين
بن الخطيب ،ون�سخة من «ر�سالة ال�سلطان»
المولى �إ�سماعيل �إلى التربة المقد�سة ،ن�سخها
اب��ن زاك���ور ،ون�سخة من «الفتوحات الواقعة
وال��م��راج��ع��ات ال��ت��اب��ع��ة» للغرناطي ،مجهولة
النا�سخ ،ون�سخة من «�إي�ضاح مهمات العرو�ض»
لأح��م��د ب��ن �سليمان ال��ر���س��م��وك��ي ال��ج��زول��ي،
ون�سخة من «�شرح المية الأفعال» ليبورك بن
عبد اهلل ال�سماللي ،ون�سخة من «دي��وان ابن
الفار�ض» مكتوب بخط م�شرقي جميل ،وت�سفير
م��ح��دث ،وم��ج��م��وع فيه الكتب الآت��ي��ة :كتاب
«ن�شر �أزاهر الب�ستان فيمن �أجازني بالجزائر
وتطوان من ف�ضالء الأكابر والأعيان» ن�سخ في
 17جمادى الأخيرة 1095ه��ـ ،و كتاب «تفريج
الكرب عن قلوب �أهل الأرب في معرفة المية
العرب» لمحمد بن القا�سم بن زاكور ن�سخ في
ربيع الأول 1111ه��ـ ،و كتاب «مو�شح و�أ�شعار
ومقيدات» للقا�سم بن محمد بن زاكور.
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مخطوطات مدر�سة» ترا�س» بانزكان

زرت الفقيه الأغر �سيدي احماد اليربوعي
ف��ي مدر�سته ب��ت��را���س ب��ان��زك��ان ،وا�ستقبلني
به�شا�شة وب�شا�شة ،وكانت فر�صة لي للوقوف
بواقع التدري�س في المدر�سة المذكورة و�صلة
الكتاب المخطوط ب�صنعة العلم ،فكان �أن
�أوقفني حفظه اهلل ،على مكتبته ،ومن �ضمن
ما وجدت فيها :ن�سخة من «التبيان على �إعراب
القر�آن» لأب��ي البقاء عبد اهلل بن الح�سن بن
عبد اهلل العكبري القرطبي ،انت�سخها محمد
اب��ن �سعيد ب��ن علي �سنة 1144ه���ـ ،و�سفرها
الفقيه �سيدي احماد اليربوعي ،و «�شرح ابن
عا�صم ل�صاحب المنظومة» ابن عا�صم �أبي بكر
ابن عا�صم القي�سي» و«ال�سفر الأول من �شرح
عبد ال�سالم الت�سولي على تحفة ابن عا�صم»،
و«�شرح المرادي على �ألفية ابن مالك» ن�سخة
بت�سفير قديم ،انت�سخها محمد بن عبد اهلل بن
�أبي بكر ابن عبد الرحمن البعقيلي الجزولي
�صبيحة الأربعاء �أول جمادى الثانية 974هـ،
ومجموع قيم فيه الكتب الآتية«:منظوم الأخبار»
الب��ن �سعيد اك��رام ال�سماللي ال�سو�سي ،كمل
ن�سخه يوم الثالثاء 1223هـ بيد محمد بن علي
اليربوعي ،تقاييد في �آخر الكتاب.
وم��ج��م��وع �آخ���ر فيه الكتب الآت��ي��ة:خ��وا���ص
�أ���س��م��اء اهلل الح�سنى وخ��وا���ص بع�ض �آي��ات
ال���ق���ر�آن ال��ك��ري��م ،وك��ت��اب يتعلق ب��الأط��ع��م��ة
والأ�شربة ،وكرامات �سيدي �أحمد بن محمد
ابن نا�صر الدرعي انت�سخه محمد بن �إبراهيم
الوادريمي تم الفار�سي �سنة 1256ه��ـ ،وكتاب
التنبيه على بع�ض مناقب �سيدي �أحمد ابن

مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
بالمغرب

مو�سى الر�سموكي التزروالتي لأحمد بن محمد
ادافال ال�س�ساني الح�سن ال�سو�سي ،ون�سخة من
«مذكرة الحاج» ل�سيدي احماد اليربوعي فقيه
المدر�سة ،ون�سخة من «القول الأف�صح في �أن
�سدل اليدين في ال�صالة هو المذهب الأ�صح»
لليربوعي  ،و ن�سخة من «ذكريات مع الحاج
الحبيب التنالتي» للفقيه احماد اليربوعي،
ون�سخة من «واقع تدري�س العلوم ال�شرعية في
المدار�س العتيقة» ،و«فتاوى �أخرى» لليربوعي.
و�أ�شير �إلى �أن م�ؤلفات الحاح احماد اليربوعي
في حد ذاتها كتب غمي�سة ،نتمنى �أن يخرجها
فقيه المدر�سة نف�سه �أو �أن ينتدب لها من
ينف�ض الغبار عنها ،ويظهرها لجمهور القراء.
مخطوطات مدر�سة �سيدي �سعيد ال�شريف
ببيوكرى

مقـــاالت

زرت فقيه المدر�سة الحاج احماد �أبو الهنا
يوم الثالثاء 7فبراير  2006م برفقة الدكتور
عبا�س الب�شاري( ،((3وبعد �أن �أظهرت له رغبتي
ف��ي المخطوطات ���ض��رب ل��ي م��وع ً��دا ب��الأح��د
12فبراير 2006م م�سا ًء ،وفي الموعد المحدد
ا�ستقبلني ،و�أب��دا جملة من المالحظات على
م�شروع المعجم ال��ذي �أ�شتغل به مع الأ�ستاذ
�أح��م��د �شوقي بنبين ،وكنت ق��د �أهديته هذا
العمل في اللقاء الأول ،و�أخرج لي مخطوطات
قيمة من خزانة المدر�سة ،ومما وجدته في هذه
المكتبة«:نيل الأماني في �شرح التهاني» لأبي
الح�سن بن م�سعود اليو�سي ،و«كتاب التثبيت في
ليلة التبييت» للإمام عبد الرحمن ال�سيوطي،
و«�شرح علي الأرجوزة الأخ�ضرية في القواعد
المنطقية» لم�ؤلف مجهول ،و«م��ورد الظم�آن»
لمحمد بن محمد بن �إبراهيم ال�شري�شي ،و«

�إر�شاد الم�سافر للر�سم الوافر» لم�ؤلف مجهول،
و«حلية الأن��وار في �أخبار دار القرار» لل�شيخ
عبد العزيز الر�سموكي �أحد �أ�شياخ اليو�سي،
و«���ش��رح ال��داد���س��ي��ة ف��ي التوقيت» لأح��م��د بن
�سليمان الر�سموكي ،و«�شرح �سعد التفتازاني
على تلخي�ص المفتاح للقزويني» ،وجملة من
التقاييد والمجاميع الأخ��رى التي يعز المقام
على ذكرها.
مخطوطات مدر�سة الم�سجد الكبير بتيكوين

قيل ل��ي �إن فقيه المدر�سة ال��ح��اج عبد
اهلل الفار�سي يتوفر على مخطوطات نادرة،
وقد زرت المدر�سة فلم �أجده هناك ،ودلني
على منزله �أح��د طلبة المدر�سة ،فات�صلت
بابنه محمد في بيتهم بحي الزيتون بتيكوين،
ف���أخ��ب��رن��ي ب��م��ر���ض �أب���ي���ه ،و�أه���دان���ي بع�ض
مطبوعاته ومنها «الرتائم الجميلة» ،الذي
يعد �أح�سن ما كتب عن العالمة الحاج الحبيب
ّ
التنالتي ،ووعدني على �أن يطلعني على هذه
المخطوطات.
وبعد �شهرين بلغني نب�أ وفاته رحمه اهلل،
فلم �أراود بعد �أبنائه على الدفاتر الموجودة
ؤخرا؛ �إذ �أعدت زيارة الحاج
في مكتبته �إال م� ً
محمد نجل �سيدي عبد اهلل الفار�سي ،ف�أوقفني
خيرا على مجموعين قيمين ،ووعدني
جزاه اهلل ً
�أن يبحث عن التقاييد والكناني�ش المتبقية في
فترة �أخرى وي�ضم المجموعان الكتب الآتية:
المجموع الأول :ي�ضم كتاب «الإ�شارة �إلى
علم العبارة» لمحمد بن �أحمد بن عمر� ،أبو
ال�سا ِلمي (المتوفى800 :هـ)) ن�سخه
عبد اهلل َّ
الفقيه �سيدي �أحمد بن علي بن محمد ابن
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�أح��م��د ف��ي �سنة  1235ه��ـ ،ون�سخة م��ن �شرح
ال��ب��ردة ل�سيدي �سعيد ب��ن �سليمان الكرامي
ال�سماللي من ن�سخه �أحمد بن علي ابن محمد
من ذرية �سيدي يحيى بن مو�سى ،وق�صيدة في
م��دح الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مجهولة
الناظم �أولها:
���س��ك��ن ال����ف�����ؤاد ف��ع�����ش ه��ن��ي�� ًئ��ا ي���ا ج�����س�� ْد
ه����ذا ال��ن��ع��ي��م ه���و ال��م��ق��ي��م �إل�����ى الأب����� ْد
وهمزية البو�صيري م�شققة مجهولة الم�شقق،
خا�صا يف�ضي �إلى
ي�ست�أهل ت�شقيقها تجمي ًعا ً
تح�شية جديدة �أو �شرح جديد ،انت�سخها الفقيه
محمد بن علي بن محمد اله�شتوكي ال�شبي
ف��ي  1238ه��ـ ،وي��رج��ح �أن يكون ه��و �صاحب
الت�شقيق .ون�سخة من متن البردة خالية من �أي
ت�شقيق �أو �شرح.
المجموع الثاني وي�ضم كتابين هما �شرح
اب��ن عا�شر لأب���ي عبد اهلل محمد ب��ن �أحمد
ابن محمد بن عبد اهلل بن يعقوب ال�سماللي
ممزوج برجز ،و�إعراب �شرح ابن عا�شر يرجح
�أن يكون لل�شارح نف�سه.
مخطوطات المدر�سة التيد�سية:

ق��ال عنها المختار ال�سو�سي ف��ي «�سو�س
العالمة(� »((3إنها تعود �إلى ال�سعديين ،و�إن خزانة
الأ�سرة مازالت محفوظة هناك ،وقد زرتها يوم
الأربعاء 7فبراير 2006م ،فوجدت المدر�سة
مغلقة ،وقيل لنا �إن الفقيه العربي الأن�صاري
مري�ض ،و�إن الطلبة قد تحولوا �إل��ى مدر�سة
�إدام��ن��و ،وق��د ات�صلت بم�صطفى اب��ن الفقيه
مرارا بدون جدوى ،و بلغني �أن الأ�ستاذ �إبراهيم
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�أزوغ �صنع ج���ر ًدا لهاته المكتبة ،ف�سارعت
خيرا �إنه
�إلى االت�صال به فقال لي جزاه اهلل ً
قد �صنع لها ج��ر ًدا في  ،1989وه��ي تت�ضمن
حوالي  750كتا ًبا فيها حوالي  500مخطوط،
وتهيمن عليها كتب الحديث والت�صوف والفقه،
كما توجد فيها مجموعة كثيرة من الوثائق
وال��ظ��ه��ائ��ر ال�سلطانية ،وم���ن المخطوطات
الموجودة فيها :ن�سخة من «الأمالي» لل�سيهلي،
ون�سخة من «الرو�ض الأنف» لل�سهيلي ،ومجموع
خزائني من ال�صحيحين ،و ن�سخة خزائنية من
دالئل الخيرات ،ثم ما لبث �أن زرت الخزانة
بنف�سي وكتبت عنها بحثًا من�شو ًرا في كتابي:
«من �أج��ل درا�سة حفرية للمخطوط العربي:
محاوالت تطبيقية في علم المخطوطات(»((3
ف�ألفيت �أن��ه��ا ت�ضم ن���وادر الأ���س��ف��ار م��ن مثل
كتاب »:قواعد الإ���س�لام« ،ل�سليمان بن خلف
الباجي ال��ذي انت�سخه في ال��زاوي��ة التيد�سية
�أحمد بن محمد بن محمد بن م�سعود التيد�سي
في ذي الحجة عام  996هـ ،و«متن الر�سالة
القيروانية ،»..التي انت�سخها ال�شيخ مبارك بن
�إبراهيم التيد�سي ،و«�أي�سر الم�سالك �إلى �ألفية
ابن مالك» لمحمد العربي الأدوزي( ،((3ون�سخة
من «الأ�سماء المبهمة «انت�سخها علي بن �أحمد
الت�شكدلتي في  1293هـ ،و ن�سخة من كتاب:
«المعرفة على مراد الربوبية»( ،((3الذي ن�سخه
�إبراهيم بن �سعيد بن داود ال�شطاحي �سنة
 984ه��ـ ،ون�سخة من م�ؤلف في العقيدة(،((3
لأبي عثمان بن �سعيد بن �أبي عبد اهلل العقباني
المنت�سخة �سنة  909هـ ،ودفاتر �أخرى عديدة
تعاورت على ن�سخها �شيوخ الأ�سرة التيد�سية

مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
بالمغرب

مقـــاالت

نف�سها ،مثل عبد القادر بن محمد بن محمد
التيد�سي ،ومحمد بن �أحمد التيد�سي ،و�أحمد
ابن �أحمد التيد�سي ،وت�ضم ،من جهة �أخرى،
تحديدا من
مخطوطات �أجنبية وف��دت �إليها
ً
البلدان الإ�سالمية الأخ��رى من مثل الجزائر
وتون�س وليبيا وتركيا وفل�سطين وم�صر و�إيران
والأندل�س وال�سودان ،ومن هذه المخطوطات
ال��م��ه��اج��رة ف��ي ه��ذه المكتبة العتيدة �أذك��ر
ن�سخة م��ن ك��ت��اب» ���ش��رح جمع ال��ج��وام��ع في
�أ�صول الفقه والدين»( ((3لجالل الدين محمد
ابن �أحمد المحلي ال�شافعي (ت791هـ864م)،
ون�سخة م��ن» �صحيح ال��ب��خ��اري»( ((3لمحمد
ابن �إ�سماعيل البخاري ،ن�سخها عبد اهلل بن
محمد بن عبد اهلل النبهاني ،ون�سخة من «فتح
الباري» البن حجر الع�سقالني( ،((3ون�سخة من
«تب�صرة الحكام في �أ�صول الأق�ضية ومناهج
الحكام»( ،((4لبرهان الدين �أبي الوفاء �إبراهيم
ابن فرحون (ت  799هـ) ،ون�سخة من» �شرح
عقيدة ال�سنو�سي»( ،((4لمحمد بن محمد ابن
�إبراهيم التلم�ساني)  897هـ ( 1492ون�سخة
من �صغرى ال�سنو�سي( ((4لمحمد بن يو�سف
ال�سنو�سي (ت895ه��ـ) ،ون�سخة من» منظومة
التوحيد»( ((4المعروفة بـ«الجزائرية في العقائد
الإيمانية « ،لل�شيخ الإمام القدوة �أبي العبا�س
�أحمد بن عبد اهلل ال��ج��زائ��ري( ،ت  884هـ
 1479م ) ،ون�سخة من «�شرح مورد الظم�آن»،
لمحمد ب��ن �إب��راه��ي��م ال�شري�شي (ت،)718
ون�سخة من «�أحكام ال�سهو في ال�صالة»(،((4
لأب��ي الح�سن علي بن يحيى المالقي ،وغير
ه��ذا كثير م��ن عيون ال��دف��ات��ر ال��م��وج��ودة في

هذه الخزانة العتيدة التي كانت منارة العلم
على عهد ال�سعديين ،كما ذكر ذلك المختار
ال�سو�سي رحمه اهلل ،ومازالت �إل��ى الآن قبلة
للباحثين والأ�ساتذة المتخ�ص�صين في التراث.
مخطوطات المدر�سة الأزاريفية

وقفت �أنا على مخطوط من المكتبة المذكورة
بعنوان« :بهجة الناظرين و�آي��ات الم�ستدلين»
ت�أليف العالمة مرعي الحنبلي المقد�سي،
وه��و منت�سخ بخط م�شرقي جميل ،و م�صور
على ال��ورق عند �أح��د �أح��ف��اد فقيه المدر�سة
الأزاريفية ،ويتعلق الأمر بالفقيه ال�شاعر �أحمد
ال�شبي الم�شارط ب�أحد م�ساجد تيكوين .وقد
كانت لي محاوالت فا�شلة لزيارة مكتبة الحاج
عبد اهلل الأزاري��ف��ي �أخ �أحمد ال�شبي الم�شار
�إل��ي��ه �أع�ل�اه ،وبقيت وف��ي نف�سي �شيء منها.
وقد ا�ستقيت معلومات م�أخوذة عن الأ�ستاذين
الب�شير التهالي ور�شيد كناني اللذين كانا قد
زارا المكتبة في 2001م.وع��ل��ى هذا الأ�سا�س
يمكن القول �إن مخطوطات المكتبة المذكورة
ثالثة �أق�سام:
ال��ق�����س��م الأول :م��خ��ط��وط��ات ال��م��در���س��ة
الأزاريفية ب�أربعاء �أيت حامد بعيدة بـ26كلم
عن �أنزي تقدر بـ 400مخطوط ،ومن نوادرها:
ن�سخة من «العمدة» ن�سخت في 630هـ ،بخط
ن�سخي قديم منقولة عن ن�سخة الم�ؤلف ،ورقها
قديم �صامد فيها بتر لأربع �صفحات من الو�سط،
ون�سخة من «دي��وان �سعيد بن علي الحامدي»
(ت973ه����ـ)� ،أق��دم دي��وان �شعري في �سو�س
حققه ر�شيد كناني �ضمن �أط��روح��ة جامعية
نوق�شت بفا�س ظهر ال��م��ه��راز 2005/12م،
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مجموعا للفقيه المنوني رحمه اهلل
واعتمد فيه
ً
يوجد فيه حوالي الن�صف تقري ًبا (�إ�شراف
الأ�ستاذ �أحمد العراقي) ،ون�سخة من «تذكرة
الكحالين في �أمرا�ض العيون» لعلي بن عي�سى
انت�سخ ف��ي 538ه���ـ بخط ن�سخي جميل فيه
تملكات ،والن�سخة الوحيدة من «جنى الأزاهر
الن�ضيرة و�سنى ال��زواه��ر المنيرة ف��ي �صلة
المطمح والذخيرة مما ولدته الخواطر من
المحا�سن في المدة الأخيرة» لأبي الح�سن ابن
الفخار الرعيني الإ�شبيلي ،وتعد هذه الن�سخة
من نوادر هذا الق�سم من الخزانة الأزاريفية،
ون�سخة من كتاب الرعيني (ت666ه��ـ) مبتور
الأول والآخر ،ي�شتغل بتحقيقه الب�شير التهالي
ور�شيد كناني ،و�أ���ص��درا منه ال��ج��زء الأول،
ومازال الباقي قيد التحقيق ،و«ن�سخة من رحلة
العبدري» مبتورة الأول ن�سخت في  800هـ،
�أتمها �إبراهيم التامري ،ون�سخة خزائنية من
«�صحيح البخاري» مزخرفة ومذهبة ،ون�سخة
من «�شرح حديث اال�ستخارة «للفيروزبادي
ن�سخت بخط م�شرقي جميل في القرن 11هـ،
ون�سخة من « تمييز الم�شكل» للجياني انت�سخت
في 700هـ(طبعتها وزارة الأوق��اف) ،و ن�سخة
من «الحلل المو�شية» البن ال�سماك العاملي.
وكتاب « �شرح البردة «للأليري الأندل�سي في
ن�سختين تامتين وقديمتين ،ون�سخة من «�شرح
الخزرجية» لزكريا الأن�����ص��اري ،ون�سخة من
«مخت�صر العين» للخليل للزبيدي االندل�سي
(ن�سخة ت��ام��ة) ،ون�سخة ملوكية م��ن «دالئ��ل
الخيرات» �أهديت لل�سلطان محمد ال�ساد�س في
2001هـ.
الق�سم الثاني :ويوجد هذا الق�سم في ا�شتوكة
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عند الحاج عبد اهلل الأزاريفي في مدر�سة �أيت
حمو ،وه��و فقيهها ،وم��ن �ضمن ما يوجد في
هذا الق�سم» �شرح �سقط الزند» لأب��ي العالء
المعري البن ال�سيد البطليو�سي ،ون�سخة من
«الم�ست�صفى» للإمام الغزالي بخط م�شرقي،
ون�سخة من «تلخي�ص �إظهار �صدق المودة في
�شرح ق�صيدة البردة» البن مرزوق ،انت�سخ في
1054هـ ن�سخه �إبراهيم التارودانتي الودريني
تلميذ عبد الرحمن التمنارتي ،ون�سخة من
«�شرح الجوهر المكنون» للأخ�ضري� ،شرحها
الواللي المكنا�سي(ت1128هـ).
الق�سم  :3عند الأخ الثالث ب�أربعاء �أيت حامد
م�شارط بم�سجد هناك (ال يعرف ما فيها ،وهو
�أب �أحمد ال�شبي الم�شارط بتيكوين).
مخطوطات المدر�سة التازروالتة

ذكر المختار ال�سو�سي ب�أنها تعود �إلى القرن
10هـ ،ووقف على مجموعة من الفقهاء الذين
تعاقبوا عليها ،وقد �س�ألت عنها الأ�ستاذ الب�شير
ابن ال�شريف (�أ�ستاذ الأ�ساتذة بالمركز التربوي
ب�أكادير ،و �سليل بلدة ت��زروال��ت ) ،فذكر لي
�أن فيها مخطوطات كثيرة من مثل ن�سخة من
مخطوط غمي�س ف��ي «ال�ضرائب التي ت���ؤدى
محل ًيا» ،ون�سخة عن مخطوط في «عقود الزواج
التي تحيط بتازروالت» ،ون�سخة من «م�سائل
الت�صوف في منطقة ت��زروال��ت» ،ون�سخة من
�سفر غمي�س في «العالقة بين ال�شرفاء واليهود
«�إلى جانب ن�سخ خزائنية كثيرة من الم�صحف
ال�شريف ،و تفا�سير كثيرة ،ون�سخ في علوم
القر�آن والفقه ،ون�سخ خزائنية قيمة من» دالئل
الخيرات» للجزولي ,واتفقنا على �أن نزورها في

مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
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وقت الحق ،وت�أ�سف الأ�ستاذ كثيرا على النزيف
الذي لحق بها و�ضياع المئات من مخطوطاتها
ودفاترها.
مخطوطات المدر�سة اليعقوبية

ذك��ر لي الفقيه اليربوعي �أن مخطوطات
المدر�سة اليعقوبية في �سيدي يعقوب نواحي
«�أيت بها» قد تفرقت بين الورثة ،وانتهت �إلى
فقيه مدر�سة» تعالط «جماعة الحالت التابعة
ل��دائ��رة «�أي���ت ب��ه��ا» ج��ل كتب ه��ذه ال��خ��زان��ة.
وم��ازل��ت م�صمما على �أن �أق��ف بنف�سي على
م�صير هذا الإرث العلمي الهام.
مخطوطات مدر�سة تنالت:

مقـــاالت

تحولت مخطوطات م��در���س��ة تنالت �إل��ى
مدر�سة �أيت ميلك؛ لأن الفقيه الم�شارط في
مدر�سة �أيت ميلك هو ولد �أخت الحاج الحبيب
و�صهره ،وحاز مخطوطات تنالت بو�صية من
هذا الأخير ،و�أخبرني �أحمد الم�سعودي �أنه
بمجرد ما توفي الحاج الحبيب التنالتي ت�شتت
خزانته وقد �أخذت منها حوالي  200مخطوط
دف��ع��ة واح���دة �سطوا وق��د ت��وف��ي الآن الحاج
�إب��راه��ي��م الملكي اب��ن �أخ��ت ال��ح��اج الحبيب،
وبقيت المكتبة بين �أي��دي ال��ورث��ة ،وال يمكن
النظر �إليها.
مكتبة مدر�سة واكنا�ش ب�أقا:

ذك��ر المختار ال�سو�سي جدهم الأول عبد
الرحمن الونا�سي ،وقد انتهت المكتبة �إلى فقيه
المدر�سة الآن محمد الها�شم الونا�سي ،وقد
ا�شتغلت الطالبة فوزية الخطاب بمخطوطات
هذه المدر�سة تحت �إ�شرافي( ،((4ومما وقفنا
عليه من هذه المكتبة:

ن�سخة من «التعريف والإع�ل�ام بما انبهر
م��ن ال��ق��ر�آن م��ن الأ���س��م��اء والأع��ل�ام» لل�شيخ
ال�سهيلي ،ون�سخة من مخطوط ن�سخه الفقيه
محمد بن �أحمد الدرعي �سنة  994هـ ،ون�سخة
من «مجموعة من الق�صائد ال�شعرية ل�شعراء
�سو�سيين» ،انت�سخها محمد بن �أحمد الدرعي
�سنة 994هـ ،و ن�سخة من «كتاب �شمائل الر�سول
لأب���ي عي�سى محمد �أي���ت عي�سى ال��ت��رم��ذي»،
ون�سخة م��ن «ك��ت��اب ال��غ��زوات» الب��ن �إ�سحاق
انت�سخ 1141هـ ،و ن�سخة من «قامو�س �أمازيغي
عربي» لإبراهيم ابن علي الأمارتيني ،ون�سخة
من «موازن الحروف» للإمام الحافظي ،ون�سخة
من «النكت والإ���ش��ارات في �شرح المقامات»
للأنباري ،ون�سخة من «�شرح ميارة على متن
ابن عا�صم» ن�سخه �أحمد بن عبد اهلل الزياتي،
ون�سخة من « علم الفلك «ل�سيدي عبد الرحمن
ابن القا�ضي ن�سخه الح�سن بن �أحمد �أبعدي
التيوبي ،ف��ي  1090ه��ـ ،ون�سخة م��ن «تحفة
الف�ضالء لبع�ض ف�ضائل العلماء» لأحمد بابا
التنبكتي ،ون�سخة م��ن «التنوير ف��ي �إ�سقاط
التدبير» لمحمد بن علي بن �إبراهيم الت�سكلني،
ون�سخة من «�شرح المقدمة الولغي�سية» لأحمد
اب��ن �أحمد البرني�سي الفا�سي انت�سخت �سنة
1168هـ.
مخطوطات مدر�سة �إداومنو

زرت الفقيه العالم الوقور الحاج عبد اهلل
�أغ���وري ال��م��در���س بمدر�سة �إداوم��ن��و العتيقة
ي���وم الأح�����د 12م����ن ف��ب��راي��ر  2006برفقة
الأ�ستاذ الدكتور عبا�س الب�شاري ،ومدر�سة»
�إداوم��ن��و« تبعد عن بيوكرى بحوالي �أربعين
كيلمترا ،ومكثنا في المدر�سة من ع�صر اليوم
ً
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المذكور �إل��ى ما بعد الع�شاء ،وق��د ا�ستقبلنا
الفقيه �سيدي عبد اهلل الأغوري بب�شا�شة قليلة
النظير ،وبحفاوة عالية ،و�أتحفنا بعر�ض جملة
من ن�صو�صه ال�شعرية القيمة ،و�أوقفنا على
مخطوطاته في مكتبة مخ�صو�صة بها في بيت
مل�صق بالمدر�سة ،ومما وقفت عليه في هذه
المكتبة ن�سخة من « تب�صرة الحكام في �أ�صول
الأق�ضية ومنهج الأحكام» البن فرحون ،ون�سخة
من «�شرح ق�صيدة الزقاق» لمحمد بن محمد
الدليمي ال��ورزازي الدرعي ،ون�سخة من كتاب
«�أوزال» للهوزلي ،ون�سخة من « �شرح منظومة
اب��ن جماعة التون�سي» ،ون�سخة م��ن «تحفة
الأري��ب ونزهة اللبيب» لأب��ي مدين �أحمد بن
محمد بن عبد القادر القا�سمي ،ون�سخة من
«الهدية المقبولة «البن �صالح الدرعي ،و�سفر
خزائني بديع في خطه وزخرفته من �صحيح
البخاري ،ومخطوطات �أخرى من الم�صاحف
الكريمة ،والتفا�سير يعز المقام عن تعدادها،
مخطوطات خزانة �سيدي عبد الرحمن ابن
ابراهيم التغرغرثي الهوزلي.

وه��ي مكتبة كبيرة بدائرة �إغ��رم ،يتوالها
الآن الفقيه الحاج الطيب الذي تعرفت عليه
بزاكورة في �صيف � 2006أثناء ندوة «الزاوية
النا�صرية»( ،((4وقد حر�ص الحاج الطيب على
تنظيم ه��ذه المكتبة في غرفة ال ب�أ�س فيها،
ويوجد فيها من الأ�سفار مقطوعات كثيرة من
الم�صحف ال�شريف ،وكتب في الفقه مثل ن�سخة
من « الدار الثمين في �شرح المر�شد المعين»
لمحمد ابن �أحمد ميارة ،و ن�سخة من «كفاية
الطالب الرباني» لأبي الح�سن علي بن محمد
المنوفي ،وكتب في الحديث مثل ن�سخة من
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«التو�شيح على البخاري» لعبد الرحمن بن �أبي
بكر ال�سيوطي ،و ن�سخة م��ن «ك��ت��اب الجامع
ال�صحيح» لمحمد بن �إ�سماعيل البخاري ،وكتب
في التف�سير مثل ن�سخة من «تف�سير القر�آن
العظيم» للح�سين بن م�سعود البغوي ،ون�سخة
من «الوجيز في تف�سير الكتاب العزيز» لأبي
الح�سن علي ال��واح��دي ،وه��ن��اك كتب �أخ��رى
كثيرة في كل المجاالت المعرفية الأخرى.
م�آل مخطوطات المدار�س العتيقة:

�أغلب من قال في هذا المو�ضوع ت�أ�سف
على الم�صير ال��م���أ���س��اوي ال��ذي انتهت �إليه
المخطوطات المرتبطة بالمدار�س العتيقة �أو
بالأحرى بفقهاء المدار�س العتيقة؛ �إذ �إن �أغلب
مخطوطات ال��م��دار���س العتيقة ق��د �أ�صبحت
أثرا بعد عين ،وهكذا فمدار�س منطقة �إيفني
� ً
مث ً
ال ح�سب رئي�س المجل�س العلمي للمنطقة
الفقيه �إبراهيم القداح �أ�صبحت فارغة من
كل �أثر للمخطوطات من مثل مدار�س منطقة
�أيت بعمران(مدر�سة بوكرفا-مدر�سة تانكرفا
–مدر�سة �سيدي زكري �إلخ) ،و مدار�س منطقة
االخ�صا�ص (مدر�سة �أيت ترخا -مدر�سة �سيدي
همو الح�سن –مدر�سة ثالثاء �أوفال – مدر�سة
اوغللو) ،ولم يكن الفقهاء �أحيانًا م�ستقرين في
مدر�سة واح��دة الأم��ر ال��ذي ي���ؤدي �إل��ى انتقال
هذه المخطوطات �أو بع�ض هذه المخطوطات
من مدر�سة �إلى �أخرى ،وم�س�ألة انتقال الفقهاء
بين المدار�س حقيقة يعرفها القا�صي والداني،
وكان المختار ال�سو�سي رحمه اهلل ي�شير �أحيانًا
في ترجمته لهذا ال َعل َِم �أو ذاك �إلى تنقله بين
هذه المراكز العلمية على نحو �إ�شارته لتنقل
�سيدي �أحمد البوزوكي الك�شيمي(1365هـ)

مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
بالمغرب

مقـــاالت

بين مدر�سة بووابو�ض في متوكة ،ومدر�سة
تازانتوت في �إداوتنان ،ومدر�سة �سيدي ميمون
في ك�سيمة ،ومدر�سة �سيدي بيبي في ه�شتوكة،
ومدر�سة �أوالد دحو في ه��وارة ،ومدر�سة دوار
أي�ضا
لبير في ه���وارة( ،((4وعلى نحو �إ�شارته � ً
لتنقل الفقيه �أحمد بن م�سعود المعدري(تـ1263
ه��ـ) بين المدر�سة التازروالتية ،والمدر�سة
المرغيثية ،والمدر�سة المعدرية( ،((4وقد قام
الأ�ستاذ المهدي ال�سعيدي بجرد هذه المدار�س
وذك��ر �أ���س��م��اء الفقهاء ال��ذي��ن ���ش��ارط��وا فيها
من خالل كتاب المع�سول( ،((4وهو �أمر ي�ؤكد
فر�ضية �ضياع المخطوطات م��ن خ�لال هذا
االختالف في المدر�سة ال��واح��دة ،ويمكن �أن
نقول� :إن هناك مجموعة من العنا�صر �أ�سهمت
في تفرق ه��ذه المخطوطات من �ضمنها بيع
المخطوطات ،وتفرقها �شذر م��ذر كما عبر
ع��ن ذل���ك ال��م��خ��ت��ار ال�����س��و���س��ي ،ب��ي��ن ال��ورث��ة.
وم��ن ن��م��اذج ال��خ��زائ��ن ال��ت��ي ق�سمت وانتهت
�إل��ى الت�شتت الخزانة الج�شتيمية التي قال
عنها الدكتور اليزيد الرا�ضي« :وق�سمت كتب
الخزانة الج�شتيمية �إلى ق�سمين :ق�سم في قرية
تييوت التي �سكنها �أبو العبا�س الج�شتيمي في
�أواخ��ر حياته ،وق�سم في قرية �إيمي �أوك�شتيم
البلدة الأ�صلية للج�شتيميين»( .((5قال« :فدب
�إليها بالفعل ما �شتت كتبها ،و�أ�ضعف �أهميتها،
وع��ر���ض م��ا بقي منها ل��ل��خ��ط��ر»( .((5ولخ�ص
العوامل ال�سلبية الم�ؤثرة في هذه الخزانة في
تدني الم�ستوى العلمي للأحفاد و�ضياع كثير
من المخطوطات ،وانتقال البع�ض منها �إلى
خزائن �أخرى ،وتفرق المخطوطات في �أيدي
ال��ورث��ة( ،((5وغياب ال�صيانة والعناية ،قال:

«تعر�ضها لمزيد من ال�ضياع ب�سبب انعدام
العناية الالزمة بها ،وال�صيانة ال�ضرورية لها،
فهي تو�ضع في الغالب في �أماكن غير �صالحة،
فتتعر�ض للتال�شي والت�آكل �إما بفعل الأر�ضة،
و�إم��ا بفعل الماء ال��ذي ي�أتيها ليف�سدها من
تحتها وم��ن فوقها »( ،((5ولعل �إ���ش��ارة اليزيد
الرا�ضي �إلى عامل ال�صيانة هو و�ضع اليد على
الجرح �أو على تح�سي�س بالنزيف الذي يعتري
هذا الج�سد التراثي  ،وقد �سبق �أن �أ�شرت �إلى
هذا الأمر �أمام مجموعة من فقهاء المدار�س،
�إن للمخطوط ع��م ً��را ال يمكن �أن ي��ت��ج��اوزه،
أي�ضا
و�إن للأمدة التي ا�ستعملت في الكتابة � ً
عمرا ال يمكن �أن تتجاوزه ،ورب مخطوطات
ً
أثرا بعد
كثار قد �أخنى عليه الدهر و�أ�صبحت � ً
عين فقط ب�سبب نوعية الأمدة الم�ستعملة في
كتابتها ،وال��ت��ي غال ًبا م��ا تكون ح��ارق��ة ،هذا
دون �أن نتحدث عن نوعية �شروط ال�صيانة،
ونوعية خزائن المخطوطات في هذه المدار�س
والعناية التي يجب �أن تكون م�ستمرة.
خاتمة:

نريد �أن نقول في نهاية هذا التمهيد �إذا
�صحت العبارة -لأن القول في دفاتر و�أ�سفار
المدار�س العتيقة �أكبر بكثير مما �سودناه في
ه��ذه ال�صفحات ال��ق�لال �-إن��ن��ا ب����إزاء مجال
جدا ،ومرتبط �أ�شد االرتباط بذاكرتنا
ح�سا�س ً
الثقافية والعلمية؛ واع��ت��ب��ا ًرا ل��ذل��ك فنحن
مدعوون �أكثر من �أي وقت �آخر لتج�سيد واقع
هذه المراكز العلمية ،والتعريف بها ،وتح�سي�س
الجهات الو�صية ب�ضرورة التدخل بكل الأ�شكال
الح�ضارية لتدارك ما يمكن تداركه من هذا
التراث الذي هو في نهاية المطاف �صورة لنا،
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وامتداد لهويتنا ،وقد دعوت مرا ًرا عبر قنوات
ال�صحافة الم�سموعة والمرئية ،وعبر م�شاركاتي
أي�ضا عبر ات�صالي المبا�شر بالطلبة
العلمية ،و� ً
�إلى �ضرورة �إن�شاء مركز للمخطوطات �أو �إن�شاء
مكتبة المدار�س العتيقة ب�أكادير ،تكون مكتبة
عالمية تعرف بذخائر �سو�س ،على غرار باقي
المكتبات الكبرى ،تتكفل بها وزارة الأوقاف،
�أو وزارة الثقافة� ،أو الوزارة الأولى �إذا اقت�ضى
الأمر ،ويكون دور هذه المركز �أو هذه المكتبة
هو فتح حوار بينها وبين الم�ؤ�س�سات التراثية
ال�صغرى التي تج�سدها المدار�س ،والمكتبات
الخا�صة ،ومكتبات الزوايا ،وذلك من �أجل ت�أبيد
المخطوط عبر الميكروفيلم �أو الميكروفي�ش
مي�سرا الآن،
�أو الت�صوير الرقمي الذي �أ�صبح
ً
الحوا�شي
وفي نف�س الوقت من �أج��ل ت�أخير �ضياع هذه
 .1خالل جزولة المختار ال�سو�سي ،تطوان المغرب الجزء
ال��م��خ��ط��وط��ات وانت�شالها م��ن ك��ل الأخ��ط��ار
 30 ،2وما بعدها.
المحدقة بها ،وتي�سير الطريق �أمام الباحثين 	ومن البحوث التي �أ�شرفت عليها في التراث ال�سو�سي �أو
القريب منه ما يلي:
للوقوف بهذا ال��ت��راث دون معيقات مكانية.
 المحافظة على ال��ت��راث و�أه��م��ي��ة المخطوطات فيوالأهم من كل هذا �أن تنال هذه المخطوطات
نموذجا � ،إنجاز الطالبة
�سكورة
ال�شرقي
الجنوب
ً
ح��ظ��ه��ا م��ن ال�����ص��ي��ان��ة وال��م��ع��ال��ج��ة وال��و���ض��ع
�سناء م�ساعد ،ال�سنة الجامعية 2011/2010 :م.
والتف�سير والتعقيم ،وتح�صل هناك و�سائل
 خ���زان���ة الإم�����ام ال��ب��خ��اري ب��م��ا���س��ة ؛م��ع��ط��ي��ات عنح�ضارية في التعامل مع فقهاء المدار�س؛ �إذ
المحتويات والتنظيم� ،إنجاز الطالبتين نعيمة ودرا
وفاظمة الجواهري ،ال�سنة الجامعية 2011/2010 :م.
ي�ستفيدون �أو ًال من دورات تح�سي�سية بقيمة
 �صورة حرد المتن في مخطوطات الزاوية النا�صريةالمخطوط ،و�شروط رعايته ،و�أهمية الم�صلحة
بتمكروت؛ درا���س��ة حفرية ن�سقية� ،إن��ج��از الطالب
العامة ،وتعار�ض بع�ض التحبي�سات المدر�سية
ع�صام بن�صالح ،ال�سنة الجامعية 2010/2009 :م.
مع هذه الم�صلحة ، ،وتبقى �أمامهم مجموعة
 م��خ��ط��وط��ات ال��ط��اه��ر الإف���ران���ي؛ درا����س���ة حفرية،�إن��ج��از الطالب زك��ري �أرج����دال ،ال�سنة الجامعية:
من الخيارات التي هي من �صلب �ضميرهم
2011/2010م.
ال�صاحي و دينهم الحنيف ،من مثل �أن يحب�سوا
 مخطوطات الزاوية النا�صرية بتمكروت؛ درا�سة فيمخطوطاتهم على هذه المكتبة �أو �أن يبيعوها
الت�سفير� ،إنجاز الطالب عبد الفتاح البوهاللي ،ال�سنة
جدا؛
للوزارة المعنية مقابل مبالغ مالية �سخية ً
الجامعية2011/2010 :م.
 خزانة كتب ال��زاوي��ة النا�صرية بتمكروت؛ معطياتلأن قيمة المخطوطات �أكبر من كل التقديرات
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المادية الب�سيطة �أو �أن ي�سمحوا بالميكروفيلم
�أو ال�صورة الرقمية ل�صالح هذه المكتبة مقابل
�����ض��ا ،وف��ي ك��ل ال��ح��االت،
تعوي�ضات �سخية �أي ً
وعالوة على �ضرورة ا�ستفادتهم المادية ،تكتب
�أ�سما�ؤهم و �أ�سماء مدار�سهم التي �أ�سهمت
ف��ي رف��د المكتبة ف��ي الأج��ن��ح��ة المخ�ص�صة
بمخطوطاتهم ،وهكذا نح�صل على م�صلحة
عامة هي الملك العام لكل الباحثين والعلماء،
وم�صلحة خا�صة وهي �إر�ضاء ه���ؤالء الفقهاء
وتغيير نظرتهم �إل���ى ال��م��خ��ط��وط��ات ب�شكل
�إيجابي ،و�أتمنى من اهلل �أن تكون هذه الكلمات
بذرة للنهو�ض بهذا المجال ،و�أقول قولي هذا
و�أ�ستغفر اهلل العظيم.
مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
بالمغرب

مقـــاالت

في التاريخ والتنظيم والإدارة� ،إنجاز الطالب موالي
الم�صطفى الفدادي ،ال�سنة الجامعية2005/2004 :م.
 مجموع من مكتبة الحاج محمد الالعي�شي (مومو)؛درا�سة كوديكولوجية� ،إنجاز الطالبة مليكة ر�شدي،
ال�سنة الجامعية2008/2007 :م.
 مخطوطات مكتبة مدر�سة تنكرت العتيقة ب�إفران(الأطل�س ال�صغير) :مقاربة كوديكولوجية� ،إنجاز
ال��ط��ال��ب �إدري�����س �أرج���ا ف��ي اهلل ال�سنة الجامعية:
2006/2005م.
 مخطوط في الفقه من مدر�سة �سيدي �سعيد �أوم�سعودب�أيت ملك؛ درا�سة كوديكولوجية � .إنجاز الطالبة مليكة
كوار ،ال�سنة الجامعية 2008/2007 ،:م.
 نيل الأماني في �شرح التهاني لأبي الح�سن بن م�سعوداليو�سي ،درا�سة مادية للن�سخة الموجودة في مدر�سة
�سيدي �سعيد ال�شريف ببيوكرى� ،إنجاز الطالبة ر�شيدة
الخيدري ،ال�سنة الجامعية2005/2004 :م.
 المدر�سة العلمية العتيقة ب�أوخريب (ا�شتوكة �أيت بها)التاريخ والمكتبة والإ�شعاع العلمي� ،إنجاز الطالبين
الح�سين هو�سي�س ور�شيد رب��وع ،ال�سنة الجامعية:
 2006/2005م.
 ال��م��دار���س وال��خ��زائ��ن الإف��ران��ي��ة؛ م��در���س��ة تنكرتنموذجا � ،إنجاز الطالبة فاطمة
والخزانة الطاهرية
ً
الرما�ش ،ال�سنة الجامعية2006/2005 :م.
 مخطوطات �أ���س��رة �أوب�ل�ا ب���أي��ت ب��اع��م��ران ؛ درا���س��ةكوديكولوجية� ،إن��ج��از الطالبة رقية �أوب�ل�ا ،ال�سنة
الجامعية2011/2010 :م.
 المكتبة الخا�صة ل�سيدي محمد النا�صري بتارودانت ؛درا�سة كوديكولوجية لمحتوياتها� ،إنجاز الطالبة بادعة
البخاري ،ال�سنة الجامعية 2006/2005 :م.
 مجموع من مكتبة العربي محراث باداوكر�ض �إقليمال�صويرة؛ درا�سة كوديكولوجية �إنجاز الطالبة مريم
محراث ،ال�سنة الجامعية 2007/2006 :م .
 المكتبة الخا�صة ل�سيدي احماد نايت نا�صر بتنغير؛درا�سة كوديكولوجية لمحتوياتها� ،إنجاز الطالب �أحمد
�شكري ،ال�سنة الجامعية 2006/2005 :م.
 نماذج من مخطوطات �أقا �إقليم طاطا ؛ جرد ودرا�سة،�إن��ج��از الطالبة فتيحة وال��ح��اج ،ال�سنة الجامعية:
 2009/2008م.
 -خ��زان��ة محمد المختار ال�سو�سي بتيزنيت؛ نظرة

في الإدارة والتنظيم� ،إنجاز الطالبين حنان فالت
وعبد اهلل بن�صاك ،ال�سنة الجامعية 2005/2004 :م .
 مكتبة الإم���ام علي ب��ت��ارودان��ت؛ الإدارة والتنظيموالمحتويات� ،إنجاز الطالبة �سناء باحيدة ،ال�سنة
الجامعية 2006/2005 :م.
��وذج��ا»؛ ج��رد ودرا���س��ة.
	وث��ائ��ق الجنوب «واد ن��ون ن��م ً�إنجاز الطالبة هاجر �شرف الدين ،ال�سنة الجامعية:
2011/2010م ،مكتبة المهدي النا�صري الخا�صة؛
درا���س��ة كوديكولوجية لبع�ض مخطوطاتها ،ال�سنة
الجامعية2006/2005 :م.
 .2قامت الطالبة ر�شيدة ال��خ��ي��دري ب���إن��ج��از بحث تحت
�إ���ش��راف م�صطفى الطوبي ب��ع��ن��وان :نيل الأم��ان��ي في
�شرح التهاني لأبي الح�سن اليو�سي درا�سة مادية للن�سخة
الموجودة في مدر�سة �سيدي �سعيد ال�شريف ببيوكرى
وذلك في المو�سم الدرا�سي 2005- 2004م ،وذلك قبل
�أن �أزور المدر�سة و�أقف بنف�سي على مزيد من نفائ�سها.
�	.3أنجز الطالبان الح�سين هو�سي�س ور�شيد ربوع بحثا تحت
�إ���ش��راف م�صطفى الطوبي بعنوان :المدر�سة العلمية
العتيقة ب�أوخريب –ا�شتوكة �أيت باها –التاريخ والمكتبة
والإ�شعاع العلمي ،وذلك في المو�سم الجامعي– 2005 :
2006م.
 .4المدار�س العتيقة ب�إنزكان التاريخ – التنظيم – المكتبة
بحث ب�إنجاز الطالبة �أب��وزي��ا مينة �إ���ش��راف م�صطفى
الطوبي المو�سم الدرا�سي 2006-2005 :م.
�	.5أن��ج��ز ال��ط��ال��ب �إدري�������س ارج��اف��ي اهلل بحثا ف��ي ه��ذا
المو�ضوع تحت �إ���ش��راف الأ���س��ت��اذ م�صطفى الطوبي
بعنوان :مخطوطات مكتبة مدر�سة تنكرت العتيقة ب�إفران
الأطل�س ال�صغير مقاربة كوديكولوجية ،ال�سنة الجامعية
 2005- 2005م.
 .6مخطوطات النحو بمدر�سة �سيدي �سعيد �أو م�سعود درا�سة
كوديكولوجية  .بحث من �إن��ج��از الطالبة مليكة كوار
�إ�شراف الأ�ستاذ :م�صطفى الطوبي ال�سنة الجامعية:
2008-2007م.
 .7منجزات جمعية علماء �سو�س الجزء  ،6مقال مكتبة
الزاوية النا�صرية بين الأم�س واليوم م�صطفى الطوبي،
من�شورات جمعية علماء �سو�س ،طبعة  2007م �ص.338:
 .8العالمة عبد الحميد ال�صوفي �أعماله العلمية و�إبداعه
الأدب����ي ،تن�سيق محمد الحاتمي وح�سن ال�صوفي،
م��ن�����ش��ورات ف���ري���ق ال��ب��ح��ث ف���ي ال���ت���راث ال�����س��و���س��ي،
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الدارالبي�ضاء 2010 :م.
 .9ال�صحراء المغربية :العالقات الب�شرية والقانونية
والثقافية ،مقال "التراث ال�صحراوي المخطوط" �ص:
 143من�شورات جامعة القا�ضي عيا�ض المطبعة الوطنية
مراك�ش 2009 :م.
 .10مدار�س �سو�س العتيقة نظامها –�أ�ساتذتها هياه للطبع
ون�شره ر�ضى اهلل عبد الوافي المختار ال�سو�سي ،م�ؤ�س�سة
التغليف والطباعة والن�شر والتوزيع لل�شمال ،طنجة:
. 1987
	.11و  12م ًعا).
	.12ومن المدار�س التي ذكر المختار ال�سو�سيفي كتابه مدار�س
�سو�س العالمة العتيقة المدر�سة الأغياللنية ،والمدر�سة
المزارية ،والمدر�سة المحمدية ،والمدر�سة العمرية،
وال��م��در���س��ة الأخ��ري��ب��ي��ة اله�شتوكية ،وم��در���س��ة �إدام��ن��و
اله�شتوكية ،والمدر�سة الأغبالوئية ،والمدر�سة المعدرية،
والمدر�سة التيزنيتية ،والمدر�سة الوكاكية ،والمدر�سة
ال�ساحلية ،والمدر�سة التنكربائية البعمرانية ،والمدر�سة
البوبكرية ،وم��در���س��ة الجمعة ال��ع��ب�لاوي��ة ،والمدر�سة
التلعينتية الجرارية ،والمدر�سة االغرمية الجرارية،
والمدر�سة البونعمانية ،والمدر�سة البوعبدلية ،ومدر�سة
�سيدي همو الح�سن الأخ�صا�صية ،ومدر�سة �سيدي علي
بن�سعيد ،والمدر�سة البيزكارنية ،والمدر�سة الأم�سرائية،
والمدر�سة التغجيجتية ،والمدر�سة الأدائية ،والمدر�سة
التنكرتية ،والمدر�سة الرخاوية ،والمدر�سة التزروالتية،
والمدر�سة الأكمارية ،والمدر�سة التاغلولوئية ،والمدر�سة
الأدوزي��ة ،ومدر�سة �أف��اوزور ،ومدر�سة �أفال �أوكن�س لآل
تركانين ،والمدر�سة الأك�ضيئية ،والمدر�سة الم�صيتية،
والمدر�سة الأما�سينية ،والمدر�سة االرازانية البعقيلية،
والمدر�سة الأنكي�ضائية ،والمدر�سة الوفقاوية ،والمدر�سة
الإلغية ،والمدر�سة الأغ�شانية ،والمدر�سة التار�صواطية،
والمدر�سة االيمورية ،والمدر�سة التهالية ،والمدر�سة
البومروانية ،والمدر�سة المولودية الر�سموكية ،والمدر�سة
التزموتية ،ومدر�سة دودرار الر�سموكية ،والمدر�سة
التيزكينية ،والمدر�سة الأكدالية ،والمدر�سة الكونكية
اله�شتوكية ،والمدر�سة الإيبوركية ،والمدر�سة الأزاريفية،
نين ،والمدر�سة
ومدر�سة تيزي االثنين ،ومدر�سة �إِمي ْل ْت ْ
التك�شتية ال�صوابية ،والمدر�سة التنالتية ،والمدر�سة
الفوكر�ضية ،ومدر�سة توفتاركا ،ومدر�سة �آل تفيرا�سين،
وم��در���س��ة �سيدي يعقوب ب���إي�لال��ن ،وم��در���س��ة بومهدي
االياللنية ،ومدر�سة تي�سدوغا�س االياللنية ،والمدر�سة
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

.21

.22
.23
.24
.25

التومليلينية ،ومدر�سة ت�سيل وا�سيف االياللنية ،مدر�سة
�إبراهيم بن عمرو ،والمدر�سة االك�شتيمية ،و المدر�سة
التفراوتية التملية ،ومدر�سة تمزكيدا وا�سيف ب�أيت مزال،
ومدر�سة �سيدي بو�سعيد بت�سكدلت ،والمدر�سة المرغتية
الأخ�صا�صية ،والمدر�سة التمنارتية ،ومدر�سة زاوي��ة
الر�سموكي الأق��اوي ومدر�سة التمكد�شتية ،والمدر�سة
الوجانية ،والمدر�سة التزروالتية ،والمدر�سة الططائية،
والمدر�سة التكموتية ،ومدر�سة تيمي�شا من قبيلة احميد،
ومدر�سة �إوزي���ون ،والمدر�سة العليا التتلتية ،ومدر�سة
ال�سفلى التتلتية ،والمدر�سة الأكن�ضيفية ،المدر�سة
التكركو�ستية ،وال��م��در���س��ة الو�ساعدنية ،والمدر�سة
الأرازان��ي��ة ،مدر�سة ال�سراحنة ،المدر�سة الكربانية،
والمدر�سة ال�شراحبيلية ،مدر�سة بونرار من �إكطاي،
والمدر�سة التامازتية ،و مدر�سة المنايزلة ،والمدر�سة
البعريرية ،ومدر�سة �سطارت ،ومدر�سة �إ�ساكن.
�سو�س العالمة ،المختار ال�سو�سي ،ال��دار البي�ضاء ط2
1984م� ،ص.121 :
من تاريخ الأطل�س الكبير الحياة العلمية والأدبية في
جبل درن الغربي ،من�شورات جمعية تالكجونت للتنمية
والأعمال االجتماعية2008 ،م �ص.268:
مدار�س �سو�س العالمة العتيقة� ،ص.114 :
�سو�س العالمة� ،ص132 :
نف�سه� ،ص.141 :
نف�سه� ،ص.148 :
نف�سه� ،ص.168 :
غلول الكتب :احتكارها وحب�سها حتى ال ي�ستفاد منها
ينظر :معجم م�صطلحات المخطوط العربي �أحمد
�شوقي بنبين وم�صطفى الطوبي ،من�شورات الخزانة
الح�سنية ،مراك�ش 2005م� ،ص.257 :
ينظر بهذا الخ�صو�ص كتاب :الأدب العربي ال�سو�سي
ق�ضايا ودالالت ،من�شورات جمعية البحث في الأدب
العربي ال�سو�سي وكلية الآداب جامعة ابن زهر ب�أكادير،
مراك�ش الطبعة الثانية 2007 :م.
المع�سول ،ال��ج��زء ،5 :مطبعة النجاح ال��دار البي�ضاء
 1960م �ص.185- 184 :
المع�سول ج � 4ص.230:
المدار�س العتيقة و�إ�شعاعها الأدبي �.ص.211:
�شعر الج�شتيميين �ص.68:

مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
بالمغرب

مقـــاالت

� .26شعر الج�شتيميين� ،ص.95- 94:
� .27شعر الج�شتيميين �ص.94:
 .28كنا� -أعني فريق البحث في التراث ال�سو�س -قد �أنجزنا
ندوة عن هذا العلم الجليل بعنوان" :الح�سين بن علي
ال�شو�شاوي� ،شخ�صيته وتراثه العلمي " وذلك يوم الأحد
 18ماي  2008م ب�أوالد برحيل �إقليم تارودانت.
 .29طبع الكتاب عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البي�ضاء،
�سنة 1995 :م.
 .30مدار�س �سو�س العتيقة نظامها �أ�ساتذتها ،محمد المختار
ال�سو�سي ،ه��ي���أه للطبع ون�شره ر�ضا اهلل عبد الوافي
المختار ال�سو�سي ،م�ؤ�س�سة التغليف والطباعة والن�شر
لل�شمال طنجة 1987م� ،ص.93 :
�	.31أ�ستاذ بكلية الآداب ب�أكادير.
� .32سو�س العالمة� ،ص.148 :
 .33من �أج��ل درا�سة حفرية للمخطوط العربي :محاوالت
تطبيقية ف��ي علم المخطوطات ،م�صطفى الطوبي،
م��ن�����ش��ورات م��رك��ز نجيبويه للمخطوطات ،ال��ق��اه��رة:
2010م.
 .34حققته الباحثة نجاة �أبوية في �إطار ر�سالة لنيل دبلوم
الدرا�سات العليا في الآداب .
 .35المخطوط رقم817 :
 .36المخطوط رقم800 :
 .37المخطوط رقم226 :
 .38المخطوط رقم70 :
 .39المخطوط رقم87 :
 .40المخطوط رقم243 :
 .41المخطوط رقم205 :
 .42المخطوط رقم :م  206الكتاب1 :
 .43المخطوط رقم :م  206الكتاب5 :
 .44المخطوط رقم389 :
 .45مكتبة محمد الها�شم الونا�س ب�أقا �إقليم طاطا ،الإدارة
المحتويات التنظيم ،الطالبة فوزية الخطاب� ،إ�شراف
م�صطفى الطوبي كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة
ابن زهر� ،أكادير  .ال�سنة الجامعية 2006- 2005 :م.
 .46التي ن�شرت في  2007تحت عنوان ««منجزات جمعية
علماء �سو�س الجزء ال�ساد�س.
 .47ينظر المع�سول الجزء � 8ص.256 :

.48
.49
.50
.51
.52
.53

ينظر المع�سول الجزء� 13 :ص. 133:
تنظر ال��م��دار���س العتيقة و�إ�شعاعها الأدب���ي والعلمي،
�ص.176- 171:
�شعر الج�شتيميين� ،ص.115 :
�شعر الج�شتيميين �ص.115:
�شعر الج�شتيميين� ،ص.117:
�شعر الج�شتيميين �ص.117:

الئحة الم�صــادر
 المخطوطات المذكورة في هذا البحث �سواء �أكانت مثبتةالأرقام كما هو الأمر في المكتبات الكبرى �أم غير مثبتة
الأرقام في جل مكتبات المدار�س العتيقة.
ال���زي���ارات الميدانية ل��ع��دد م��ن ال��م��دار���س (م�صادر
المعلومة هم فقهاء المدار�س �أنف�سهم ،ويمكن االت�صال
بهم للت�أكد من المعلومات المذكورة في هذا البحث)

الئحة والمراجع
-

-

-

-
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الأدب العربي ال�سو�سي ق�ضايا ودالالت ،من�شورات جمعية
البحث في الأدب العربي ال�سو�سي وكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ،جامعة ابن زهر ب�أكادير ،مراك�ش الطبعة
الثانية 2007 :م.
الرواية ال�شفهية لمجموعة من العلماء ور�ؤ�ساء المجال�س
البلدية( ،نظ ًرا لطبيعة هذا البحث من حيث كونه ميدان ًيا
بالدرجة الأولى ،ف�إنني لم �أرغب عن هذا الم�صدر من
م�صادر المعلومة رغم ت�شبثي بالتوثيق).
�سو�س العالمة ،محمد المختار ال�سو�سي ،م�ؤ�س�سة بن�شرة
للطباعة والن�شر «بنميد» الدار البي�ضاء  1404 ،1984هـ.
�سيدي الحبيب التنالتي فكره وج��ه��اده ،ن��دوة بتن�سيق
محمد الحاتمي من�شورات فريق البحث ف��ي التراث
ال�سو�سي 1430هـ  2009م .
�شعر الج�شتيميين (الدرا�سة) ،الدكتور اليزيد الرا�ضي،
من�شورات مركز ابن تومرت للدرا�سات والن�شر والتوثيق
وجامعة ابن زهر كلية الآداب والعلوم الإن�سانية �أكادير:
 2007م.
ال�صحراء المغربية :العالقات الب�شرية والقانونية
والثقافية ،مقال «التراث ال�صحراوي المخطوط» �ص:
 143من�شورات جامعة القا�ضي عيا�ض المطبعة الوطنية
مراك�ش 2009 :م.
�آفاق الثقافة والتراث
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ال�صحراء و�سو�س من خ�لال الوثائق والمخطوطات،
تن�سيق عمر �أفا ،من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالرباط ،الدار البي�ضاء 1422 :هـ  2001م .
مدار�س �سو�س العتيقة نظامها �أ�ساتذتها ،محمد المختار
ال�سو�سي ،ه��ي���أه للطبع ون�شره ر�ضا اهلل عبد الوافي
المختار ال�سو�سي ،م�ؤ�س�سة التغليف والطباعة والن�شر
لل�شمال طنجة 1987م.
المدار�س العتيقة و�إ�شعاعها الأدب��ي والعلمي بالمغرب
نموذجا  ،المهدي بن محمد
المدر�سة الإلغية ب�سو�س
ً
ال�سعيدي ،من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
 1427هـ  2006م .
معجم م�صطلحات المخطوط العربي �أح��م��د �شوقي
بنبين وم�صطفى الطوبي ،من�شورات الخزانة الح�سنية،
مراك�ش 2005م.
المع�سول ،محمد المختار ال�سو�سي ،الجزء ،5-4 :مطبعة
النجاح الدار البي�ضاء 1960م.
مكتبة محمد الها�شم الونا�س ب�أقا �إقليم طاطا ،الإدارة
المحتويات التنظيم ،الطالبة فوزية الخطاب� ،إ�شراف
م�صطفى الطوبي كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة
ابن زهر� ،أكادير  .ال�سنة الجامعية2006- 2005 :م.
من �أج��ل درا�سة حفرية للمخطوط العربي :محاوالت
تطبيقية ف��ي علم المخطوطات ،م�صطفى الطوبي،
م��ن�����ش��ورات م��رك��ز نجيبويه للمخطوطات ،ال��ق��اه��رة:
2010م.
من تاريخ الأطل�س الكبير الحياة العلمية والأدبية في جبل
درن الغربي� ،أحمد بزيد الكن�ساني ،من�شورات جمعية
تالكجونت للتنمية والأعمال االجتماعية2008 ،م.
منجزات جمعية علماء �سو�س في عهد جاللة الملك
محمد ال�ساد�س ن�صره اهلل ،الجزء ال�ساد�س  ،مقال
مكتبة الزاوية النا�صرية بين الأم�س واليوم م�صطفى
الطوبي ،من�شورات جمعية علماء �سو�س ،طبعة 2007م.

الئحة بعدد من البحوث الجامعية التي �أ�شرفت عليها
في التراث ال�سو�سي:
 المحافظة على التراث و�أهمية المخطوطات في الجنوبنموذجا � ،إنجاز الطالبة �سناء م�ساعد،
ال�شرقي �سكورة
ً
ال�سنة الجامعية2011 / 2010 :م.
 خزانة الإمام البخاري بما�سة ؛معطيات عن المحتوياتوال��ت��ن��ظ��ي��م� ،إن��ج��از الطالبتين نعيمة ودرا وفاطمة
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-

-

-

-

-

الجواهري ،ال�سنة الجامعية 2011 / 2010 :م.
�صورة ح��رد المتن في مخطوطات ال��زاوي��ة النا�صرية
بتمكروت؛ درا�سة حفرية ن�سقية� ،إنجاز الطالب ع�صام
بن�صالح ،ال�سنة الجامعية 2010/ 2009 :م.
فهر�س مكتبة �آل دليل في منطقة �سيدي محمد دليل
ب�شي�شاوة� ،إنجاز الطالبة عائ�شة ق�ضى ،ال�سنة الجامعية:
 2006/ 2005م.
مخطوطات الطاهر الإف��ران��ي؛ درا�سة حفرية� ،إنجاز
ال��ط��ال��ب زك���ري �أرج�����دال ،ال�سنة ال��ج��ام��ع��ي��ة2010 :
2011/م.
بع�ض مخطوطات الخزائن الخا�صة في تغجيجت؛ درا�سة
مادية لمخطوطاتها� ،إنجاز الطالبة ب�شرى المكاوي،
ال�سنة الجامعية2010/ 2009 :م.
مخطوطات ال��زاوي��ة النا�صرية بتمكروت؛ درا���س��ة في
الت�سفير� ،إنجاز الطالب عبد الفتاح البوهاللي ،ال�سنة
الجامعية 2011/2010 :م.
خ��زان��ة كتب ال��زاوي��ة النا�صرية بتمكروت؛ معطيات
في التاريخ والتنظيم والإدارة؛ �إنجاز الطالب موالي
الم�صطفى الفدادي ،ال�سنة الجامعية2005/ 2004 :م.
مجموع م��ن مكتبة ال��ح��اج محمد الالعي�شي (مومو)
؛درا���س��ة كوديكولوجية� ،إنجاز الطالبة مليكة ر�شدي،
ال�سنة الجامعية 2008/2007 :م.
مخطوطات مكتبة م��در���س��ة تنكرت العتيقة ب���إف��ران
(الأط��ل�����س ال�صغير) :مقاربة كوديكولوجية� ،إن��ج��از
الطالب �إدري�س �أرج��ا في اهلل ال�سنة الجامعية2005 :
 2006/م.
مخطوط في الفقه من مدر�سة �سيدي �سعيد �أوم�سعود
ب�أيت ملك؛ درا�سة كوديكولوجية � .إنجاز الطالبة مليكة
كوار ،ال�سنة الجامعية 2008/ 2007 ،:م.
نيل الأماني في �شرح التهاني لأبي الح�سن ابن م�سعود
اليو�سي ،درا�سة مادية للن�سخة الموجودة في مدر�سة
�سيدي �سعيد ال�شريف ببيوكرى� ،إنجاز الطالبة ر�شيدة
الخيدري ،ال�سنة الجامعية2005/ 2004 :م.
المدر�سة العلمية العتيقة ب�أوخريب (ا�شتوكة �أيت بها)
التاريخ والمكتبة والإ�شعاع العلمي� ،إن��ج��از الطالبين
الح�سين هو�سي�س ور�شيد ربوع ،ال�سنة الجامعية2005 :
 2006/م.
المدار�س العتيقة ب�إنزكان؛ التاريخ التنظيم المكتبة،
�إنجاز الطالبة �أبوزيا مينة ،ال�سنة الجامعية/ 2005 :
 2006م.

مخطوطات
المدار�س
ال�سو�سية
العتيقة
بالمغرب

-
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المدار�س والخزائن الإفرانية؛ مدر�سة تنكرت والخزانة
نموذجا � ،إنجاز الطالبة فاطمة الرما�ش،
الطاهرية
ً
ال�سنة الجامعية 2006/ 2005 :م.
م��خ��ط��وط��ات �أ���س��رة �أوب��ل�ا ب���أي��ت ب��اع��م��ران ؛ درا���س��ة
ك��ودي��ك��ول��وج��ي��ة� ،إن��ج��از ال��ط��ال��ب��ة رق��ي��ة �أوب��ل�ا ،ال�سنة
الجامعية 2011/ 2010 :م .
المكتبة الخا�صة ل�سيدي محمد النا�صري بتارودانت ؛
درا�سة كوديكولوجية لمحتوياتها� ،إنجاز الطالبة بادعة
البخاري ،ال�سنة الجامعية 2006/ 2005 :م.
مجموع من مكتبة العربي محراث باداوكر�ض �إقليم
ال�صويرة؛ درا�سة كوديكولوجية �إنجاز الطالبة مريم
محراث ،ال�سنة الجامعية 2007/2006 :م .
المكتبة الخا�صة ل�سيدي احماد نايت نا�صر بتنغير؛
درا�سة كوديكولوجية لمحتوياتها� ،إنجاز الطالب �أحمد
�شكري ،ال�سنة الجامعية 2006/2005 :م.
نماذج من مخطوطات �أقا �إقليم طاطا؛ جرد ودرا�سة،
�إنجاز الطالبة فتيحة والحاج ،ال�سنة الجامعية2008 :
2009/م.
خ��زان��ة محمد المختار ال�سو�سي بتيزنيت؛ نظرة في
الإدارة والتنظيم� ،إنجاز الطالبين حنان فالت و عبد
اهلل بن�صاك ،ال�سنة الجامعية 2005/ 2004 :م .
مكتبة الإم����ام ع��ل��ي ب���ت���ارودان���ت؛ الإدارة والتنظيم
والمحتويات� ،إن��ج��از الطالبة �سناء ب��اح��ي��دة ،ال�سنة

الجامعية 2006/ 2005 :م.
 بع�ض المكتبات الخا�صة في جهة ال�شياظمة� ،إنجازال��ط��ال��ب لح�سن ك�����ش��ت��اف ،ال�سنة ال��ج��ام��ع��ي��ة2005 :
2006/م.
نموذجا «؛جرد ودرا�سة � .إنجاز
	وثائق الجنوب «واد نونً
الطالبة هاجر �شرف الدين ،ال�سنة الجامعية2010 :
 2011/م.
 مكتبة المهدي النا�صري الخا�صة ؛ درا�سة كوديكولوجيةلبع�ض مخطوطاتها ،ال�سنة الجامعية 2006/ 2005 :م.
 مخطوطات العائلة الجعفرية ب�أقا طاطا ؛درا���س��ة فيبداية الن�صو�ص� ،إنجاز الطالبة غزالن الجعفري المو�سم
الجامعي  2012/2011م .
 مخطوطات خزانة محمد الحر�ش �أقا درا�سة في حردالمتن� ،إن��ج��از الطالبة خديجة الجعفري ،المو�سم
الجامعي  2012/2011م .
 بع�ض مخطوطات �أحمد نجيب بمدر�سة �أوزون �إقليمتارودانت ،درا�سة كوديكولوجية� ،إنجاز الطالبة خديجة
�أيت بال ،المو�سم الجامعي  2012/2011م .
 بع�ض مخطوطات عائلة �سيدي عبد اهلل ب��ن �سيدي�إبراهيم التليغ اليعقوبي بطاطا درا�سة كوديكولوجية،
�إن��ج��از ال��ط��ال��ب الح�سن ال��ت��ل��ي��غ ،ال��م��و���س��م الجامعي
 2012/2011م.
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المعالم الثقافية لبغداد
في �أواخر الع�صر العبا�سي

�أ .معت�صم زكي ال�سنوي

بغداد

كان دور الرواد من الم�ست�شرقين مه ًما ج ًدا ،فالم�ست�شرق الفرن�سي (لوي�س ما�سينون) قد زار
بغداد عام  ،1908باحثًا عن قبر المت�صوف (الحالج) ،وكان قد �أطلع على �صورتين ن�شرهما الجنرال
الفرن�سي (دي بيليه) عام  1907للإيوان في القلعة وفن زخرفة الآجريات ،ولم تعر�ض ر�سوم
(الم�سيو فيوليه) ،الذي كان يعمل ببغداد العام  ،1912ور�سوم و�صور بغداد العبا�سية ،ومخطط
بغداد التف�صيلي (ليفلك�س جونز) ،وكان من الأولى ح�ضور الرواد الألمان لمثل هذه المنا�سبة ،مثل
مف�صل ٍة للبيت العراقي عام ،1909وت�صميم (ال�سرداب)
(�أو�سكار روتر) ،الذي قدم �أطروحته مع ر�سوم َّ
والتكييف الطبيعي الجمالي ٍ
لمبان في العمق الأر�ضي ،امتاز به في علم العمارة .ومن ال�صور التي
تت�ضمنها مفردات العمارة البغدادية :الجدار ،البوابة ،الرواق والأبواب ،ال�شنا�شيل ،النخلة وهي
المفردة المميزة في قوامها وظلها وعطائها((( .وقد اختلف الم�ؤرخون قدي ًما وحديثًا في بيان ا�سم
بغداد ،وتعين معناه ،فمنهم من قال �إ َّن �أ�صله (بعل جاد) باللغة البابلية ومعناه (مع�سكر بعل) ،ومنهم
من قال �إنَّه (بعل داد)؛ �أي (�إله ِّ
ال�شم�س) ،ومنه من قال �إنَّه (كلداني) و�إ َّن �أ�صله (بلداد) و(بل) ا�سم
الإله الكلداني ،و(داد) كلمة �آرامية معناها (الفتك) ،ويذهب �إلى �أنَّه حدث على عهد (بختن�صر
562-604ق.م) ملحمة عظيمة ظفر فيها ب�أعدائه ،ف�أن�ش�أ هذه القرية تخليد لظفره و�سميت با�سم
ال�صنم (بل) ،ومنهم من يقول ب�أ َّن اال�سم بابلي من عهد حمورابي في القرن الثامن ع�شر قبل
الميالد و أ� َّن �أ�صله (بيت كدادا)؛ �أي بيت الغنم ،ويرى بع�ض الباحثين �أ َّن كلمة بغداد �آرية الأ�صل
و�أ َّن (الك�شيين) ا�ستعملوها �أول م ّرة في م�ستهل الألف الثاني قبل الميالد ومعناها (عطية الإله).
يف�سرونها على عاداتهم ويرجعونها �إلى �أ�صل فار�سي هو (باغ داد) �أي ب�ستان (دادويه) �أو
والفر�س ّ
(بغ دادي)؛ �أي ال�صنم (بغ �أعطاني) �أو (باغ �أي داد) وهو ا�سم ب�ستان �أن�ش�أه (ك�سرى �أنو �شروان) -532
579م) في هذه البقعة ف�سميت القرية با�سمه ،وقيل كان ا�سم ملك ال�صين (بغ) فكان تجار ال�صين
�إذا ان�صرفوا �إلى بالدهم ب�أرباحهم الوافرة من �سوق بغداد قالوا (بغ داد)؛ �أي هذا الربح من عطية
الملك ،وهو �أ�ضعف الأقوال و�أبعدها عن االحتمال.((( !..
الحياة ّ
الثقافية في بَغداد:

�إن نظرة خاطفة �إلى تلك الأعداد الزاخرة
من الكتب العربية المطبوعة و�أل���وف الكتب
المخطوطة التي تمتلكها مكتبات البالد العربية
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والإ�سالمية والأجنبية العامة �أو الخا�صة ،وما
�ضاع بالإتالف والتغريق �أو التحريق ،نجد �أن
�أه��ل بغداد هم الذين ب��د�أوا قبل غيرهم من
العرب والم�سلمين بو�ضع هذه الم�ؤلفات باللغة

المعالم
الثقافية
لبغداد
في �أواخر
الع�صر
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العربية وبالخط العربي ،في مختلف البحوث
العلمية والأدب��ي��ة والفنية وه��ي تمتاز بالتنوع
والعمق والأ�صالة ،كما نجد �أعدا ًدا كبيرة من
العلماء تخ�ص�صوا بعلم �أو �أكثر وتركوا لنا تراثًا
�ضخما وثروة علمية عظيمة .كل ذلك يدل داللة
ً
وا�ضحة على ر�سوخ �أهل بغداد في الح�ضارة
وال��ت��م��دن ،وه���ذا يعني ب��و���ض��وح �أن الت�أليف
العلمي ،والن�ضج العقلي قد ب��د�أ ببغداد بعد
�أن فرغ (�أبو جعفر المن�صور) من بنائها� ،أما
العوا�صم العربية الأخ��رى التي �سبقتها وهي:
المدينة والب�صرة والكوفة ودم�شق فلم يكن
العلم قد ن�ضج فيها قبل بغداد �إال قليلاً ؛ ذلك
لأن القرن الهجري الأول انق�ضى بوجه عام
في الفتوح العربية في �آ�سية ،و�إفريقية و�أوروبة
ون�شر الإ�سالم فيها ..وظلت بغداد مركز العلم
والثقافة والح�ضارة والمدنية ،تملأ الدنيا
وت�شغل النا�س قرونًا عديدة ،وتمد بالد العرب
وبالد الإ�سالم بالعلم والعلماء ،وظلت حلقات
الم�ساجد الجامعة فيها كما ظلت مدار�سها
والربط والم�ؤ�س�سات
وجامعاتها ،ودور العلمُّ ،
الثقافية الأخ����رى ���ش��واه��د ت��ب��رز للعيان في
ح�ضارة بغداد الزاهرة تمثل كيانها الح�ضاري
والأدبي واللغوي والديني والتاريخي ،وهو كيان
حي ينمو ويزدهر ولي�س على كل حال �أطاللاً
درا���س�� ًة وال �أث���ا ًرا مهجورة كالح�ضارات التي
در�ست في (طيبة ومنفي�س) بم�صر �أو في بابل
ونينوى والمدائن في العراق .وقد بلغت الثقافة
ببغداد درجة كبيرة من التقدم واالنت�شار بين
مختلف الطبقات لي�س بين الخا�صة وعلية
القوم من الرجال والن�ساء الحرائر فح�سب،

بعد تعدت �أولئك كلهم فانت�شرت وذاعت حتى
بين الإماء من الن�ساء وبين البوابين والفرا�شين
في المدار�س ومناولي الكُتب في دور العلم
وغيرهم ممن يح�سبون على العامة من �أهل
بغداد .وقد �ساعد على انت�شار العلم ببغداد
وبلوغه م�ستوى ع��الٍ رعاية الدين الإ�سالمي
للعلماء وم�ساواته لمدادهم بدماء ال�شهداء
وت��رج��ي��ح م���داد العلماء على دم ال�شهداء،
واع��ت��ب��ار النا�س موتى �إال �أه��ل العلم ف�إنهم
�أحياء ،كما �ساعد ذلك رعاية الخلفاء والملوك
وال�سالطين و�أه���ل ال��ث��راء للعلماء والأدب���اء
والمتفقهين من طالب العلم والمدار�س ودور
العلم ،فكثرت الحلقات في الجوامع يلتحق فيها
الطالب على اختالفهم حول �أكابر الأ�ساتذة
وم�شاهير العلماء كجامع (المن�صور) في
و�سط المدينة المدورة ببغداد الغربية ،وجامع
(المهدي) بالر�صافة في الجانب ال�شرقي من
بغداد ،وجامع (الق�صر) بالجانب ال�شرقي من
أي�ضا ،وفي الجوامع الأخرى التي بنيت
بغداد � ً
ببغداد خالل خم�سة ق��رون منذ �إن�شائها في
�سنة 145ه���ـ �إل��ى �سقوطها بيد المغول �سنة
656هـ �أ�صبح �أهل بغداد فيما ذكره الخطيب
ال��ب��غ��دادي «�أرغ���ب النا�س ف��ي طلب الحديث
حر�صا عليه و�أكثرهم كت ًبا له» ،كما
و�أ�شدهم
ً
روى الخطيب ب�إ�سناده �أن الح�سن بن عرفه
قال :من لم يوثقه �أهل بغداد فقط �سقط هم
جهابذة العلم ،وقال« :و�أهل بغداد مو�صوفون
بح�سن المعرفة والتثبت ف��ي �أخ���ذ الحديث
و�آداب��ه ،و�شدة ال��ورع في روايته ،ا�شتهر ذلك
عنهم وعرفوا به ،وجاء في تاريخ ابن النجار
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البغدادي �أن عل ًّيا �أبا الح�سن الن�صيبي �أحد
�شيوخ ال�صوفية �س�أله �أبو بكر الم�صري :دخلت
بغداد؟ قال نعم ،قال كيف ر�أيت البغداديين؟
ف��ق��ال :ر�أي���ت الن�ساء تنطق بغرائب العلوم.
وقد ظلت حلقات العلماء في الم�ساجد تقوم
بعملها العلمي ببغداد التي �أن�شئت المدار�س في
�أطراف الم�ساجد �أو م�ستقلة عنها وقد �سارت
المدار�س وحلقات الم�ساجد جن ًبا �إل��ى جنب
ت�ساعدان على ن�شر الثقافة والمعرفة ،وكانت
ه��ذه الحلقات كثيرة بحيث ك��ان لكل حلقة
يلتحق فيها الطلبة حوله ،وك��ان طالب العلم
ي�صحبون �أ�ساتذتهم ويخطون بالقرب منهم
ويم�شون في ركابهم ،وينتفعون بم�صنفاتهم
ويح�ضرون مجال�س در�سهم ونظرهم.
مدار�س بغداد:
�إن�شاء المدار�س الم�ستقلة ببغداد:

ل��ق��د ح��ف��ل��ت ب��غ��داد م��ن��ذ �أوا����س���ط ال��ق��رن
الخام�س الهجري ب��ع��دد كبير م��ن المعاهد
والمدار�س الكبرى القائمة بذاتها ،المنف�صلة
ع��ن ال��ج��وام��ع ،فقد ذك��ر اب��ن جبير مدار�س
بغداد عند زيارته لها في �سنة 580هـ (1184م)
فقال « :والمدار�س بها نحو الثالثين وهي كلها
بال�شرقية ،وما منها مدر�سة �إال وهي يق�صر
الق�صر البديع عنها ،((( ...ولهذه المدار�س
مح�سبة ،ت�صير �إلى
�أوق��اف عظيمة وعقارات َّ
الفقهاء والمدر�سين فيها ،ويجرون بها على
أي�ضا في �أمر هذه
الطلبة ما يقوم بهم ،ولها � ً
المدار�س والمار�ستانات �شرف عظيم وفخر
مخلد .وقال قطب الدين الحنفي المتوفى في
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أي�ضا،
حدود �سنة 988هـ ي�صف مدار�س بغداد � ً
"وكانت مدار�س بغداد ي�ضرب بها المثل في
ارتفاع العماد ،واتقان المهاد ،وطيب الماء،
ولطف الهواء ،ورفاهية الطالب ،و�سعة الطعام
وال�شراب ،وغير ذل��ك من الأ�سباب .وكانت
ه��ذه ال��م��دار���س ف��ي ازي���اد م�ستمر منذ ذلك
الحين حتى �سقوط بغداد بيد المغول في �سنة
(656ه��ـ1258/م) فقد كانت مدار�سها يومئذ
ثماني وثالثين مدر�سة بين مدر�سة �أن�شئت
لمذهب ٍ
واحد وم�شتركة بين مذهبين �أو لأربعة
مذاهب و( )18دا ًرا للحديث .وكان في البالد
الإ�سالمية ع�لاوة على ال��م��دار���س الم�ستقلة
عدد ال يح�صى من دور القر�آن ،ودور الحديث
وحلقات الم�ساجد ،و�أماكن الدرا�سة الأخرى
كالمكاتب وهي المكاتيب ،وال��دور والق�صور،
والربط والزوايا ،والبيمار�ستانات ،ومجال�س
المناظرة ،ومجال�س الإم�لاء ،والتحديث في
الدكالين والأ���س��واق وال��ن��دوات الأدب��ي��ة ،ودور
العلم وهي خزائن الكتب التي نطلق عليها اليوم
ا�سم (المكتبات)...الخ .ويظهر �أن �شم�س
الدين بن خلكان المتوفى في �سنة681هـ ومن
بعده �شم�س الدين الذهبي المتوفى في �سنة
748هـ كانا يريان �أن الوزير ال�سلجوقي نظام
الملك �أول من �أحدث المدار�س في الإ�سالم،
و�شايعهما على ذلك كثير من الم�ؤرخين .قال
اب��ن خلكان" :وهو �أول م��ن �أن�����ش���أ المدار�س
فاقتدى به النا�س و�شرع في عمارة مدر�سة
ببغداد �سنة �سبع وخم�سين و�أربعمائة ،وقال
الذهبي مثل ذلك ،ولكن ال�سبكي ال�شافعي رد
على ال�شيخ الذهبي بقوله في ترجمة نظام
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الملك" :و�شيخنا الذهبي رغم �أنه �أول من بنى
المدار�س ،ولي�س كذلك ،فقد كانت المدر�سة
(البيهقية) بني�سابور قبل �أن يولد نظام ملك،
أي�ضا بناها
والمدر�سة ال�سعيدية بني�سابور � ً
الأمير ن�صر بن �سبكتكين �أخو ال�سلطان محمود
لما كان وال ًيا بني�سابور ،ومدر�سة ثالثة بني�سابور
بناها �أبو �سعيد �إ�سماعيل بن علي بن المثنى
الإ�ستر�آبادي الواعظ ال�صوفي �شيخ الخطيب
أي�ضا بنيت للأ�ستاذ
ومدر�سة رابعة بني�سابور � ً
�أب��ي �إ�سحق الإ�سفراييني� ،"..أم��ا المقريزي
فيقول" :و�إنما حدث عملها بعد الأربعمائة من
�سني الهجرة .و�أول من حفظ عنه �أن��ه بنى
ِّ
مدر�سة في الإ�سالم �أهل ني�سابور فبنيت بها
أي�ضا الأمير
المدر�سة (البيهقية) وبنى بها � ً
ن�صر ب��ن �سبكتكين مدر�سة ،وبنى بها �أخ��و
أي�ضا
ال�سلطان محمود بن �سبكتكين ،وبنى بها � ً
أي�ضا مدر�سة
المدر�سة ال�سعيدية ،وبنى بها � ً
رابعة((( ،و�أ�شهر ما بني في القديم المدر�سة
(النظامية) ببغداد؛ لأنها �أول مدر�سة قرر بها
للفقهاء معاليم ،و�شرع في بنائها �سنة �سبع
وخم�سين و�أربعمائة ..وفرغت في ذي القعدة
�سنة ت�سع وخم�سين و�أربعمائة فاقتدى النا�س به
حينئذ في بالد العراق وخرا�سان وما وراء النهر
وفي بالد الجزيرة ودي��ار بكر� ."...إن فكرة
الدرا�سة للعلوم المختلفة في خارج الم�سجد
كانت من الأم��ور التي ت��راود �أذه��ان الخلفاء
العبا�سيين ببغداد في زم��ن مبكر من تاريخ
دولتهم ف���أوج��دوا من �أج��ل ذل��ك :دور العلم،
وبيوت الحكمة لترجمة علوم الأقدمين ،يدل
على ذلك ما ذكره (المقريزي) في خططه عن

المعت�ضد باهلل الذي ولي ال�شما�سية ببغداد،
فقد ذكر �أنه "ا�ستزاد في الذرع بعد �أن فرغ من
تقدير ما �أراد ف�سئل عن ذلك فذكر �أنه يريده
ليبني فيه دا ًرا ،وم�ساكن ومقا�صير ،يرتب في
مو�ضع ر�ؤ�ساء كل �صناعة ومذهب من مذاهب
العلوم النظرية والعلمية ،ويجري عليهم الأرزاق
علما �أو �صناعة
ال�سنية ليق�صد كل من اختار ً
رئي�س ما يختاره في�أخذ عنه ،مما يدل على �أن
الخليفة (المعت�ضد) قرر �إجراء الأرزاق ال�سنية
لمن ذكرهم من �أهل العلوم النظرية والعملية،
وهذا ي�شير بو�ضوح �إلى ما كان يقدر لطالب
العلم م��ن �أرزاق ونفقات .وت���ؤي��د الن�صو�ص
التاريخية الأخ��رى �أن المدار�س في الإ�سالم
�أن�شئت وخ�ص�صت الجرايات لأربابها في زمن
مبكر ي�سبق ت�أ�سي�س المدر�سة (النظامية)
ببغداد من ذلك ،ما قاله ياقوت الحموي عن
مدر�سة ابن حيان ال ُب�ستي((( التميمي وهو �أبو
حاتم الفقيه المتوفى في �سنة 354ه��ـ ،حيث
قال عنه" :كان �أب��و حاتم �س َّبل كتبه و�أوقفها
وجمعها في دار ر�سمها" .وقال الحافظ �أبو عبد
اهلل الحاكم�" :أبو حاتم بن ح ّبان داره التي هي
اليوم مدر�سة لأ�صحابه ،وم�سكن للغرباء الذي
يقيمون بها من �أهل الحديث والمتفقهة ،ولها
جرايات ي�ستنفقونها داره ،وفيها خزانة كتبه
في يدي و�صي �سلمها �إليه ليبذلها لمن يريد
ن�سخ �شيء منها في ال�ص ّف ُة من غير �أن يخرجها
منها ."...وجاء في وفيات الأعيان �أن (�أبا بكر
محمد بن ح�سن بن فُورك الأ�صفهاني المتوفى
�سنة 406هـ �أقام بالعراق مدة يدر�س العلم ،ثم
توجه �إلى الري ف�سمعت به المبتدعة فرا�سله
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�أهل ني�سابور فبنى له بها مدر�سة ودا ًرا ،و�أحيى
��واع��ا من العلوم ،كما ي�ستدل مما
بها اهلل �أن ً
ذكره (ابن خلكان) في ترجمة �إمام الحرمين
المتوفى �سنة 478ه��ـ� ،أن المدر�سة البيهقية
و�أن تالمذة �إم��ام الحرمين كانوا قري ًبا من
�أرب��ع��م��ائ��ة((( .وف��ي دم�شق �أن�شئت المدر�سة
(ال�صادرية) وفي �سنة 391هـ �أ�س�سها الأمير
�شجاع الدولة �صادر بن عبد اهلل ،للحنفية،
كما �أ�س�س ر�ش�أ بن نظيف مقرئ دم�شق (دار
القر�آن الر�شائية) في ح��دود الأربعمائة من
�سني الهجرة .وقد انت�شرت مدار�س الفقه في
كبيرا يدل على ذلك
العالم الإ�سالمي انت�شا ًرا ً
ما ي�أتي:
 -1المدار�س التي ذكرها الم�ؤرخون العراقيون
في م�ؤلفاتهم عن مدار�س بغداد والب�صرة
ووا�سط والمو�صل وغيرها ،كابن الأثير،
وابن ال�ساعي ،وابن النجار ،وابن الفوطي.
 -2ما ذكره المقريزي عنها في كتابه الخطط.
 -3ما جاء في ذلك الذي د ّونه عبد القادر
النعيمي في كتابه (الدار�س في �أخبار
المدار�س) عن المدار�س الحنفية وال�شافعية
والحنبلية والمالكية.
 -4ما جاء في الم�صادر المختلفة عن مدار�س
بالد المغرب و�شمال �إفريقية ،ومدار�س
اليمن والحجاز ،ومدار�س البالد الإ�سالمية
في �آ�سية و�أوروبة.
	-5وتختلف المدار�س من حيث م�ساحتها التي
�شيدت فوقها غير �أن تخطيطها يكاد يكون
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مت�شاب ًها� ،إذ �إن المدر�سة كانت بوجه عام
تحتوي على:
� -1ساحة �أو رحبة �أو فناء يعرف بال�صحن،
تحيط به حجرات في الطابق الأ�سفل،
وغرفات في الطابق الأعلى ،وربما كانت
بع�ض المدار�س معلقة �أي في الطابق الأعلى
فقط.
 -2كان لأغلب المدار�س �أروقة �أمام الحجرات
والغرفات ،وقد تكون هذه الأروقة مزخرفة
ومقرن�صة بمختلف المقرن�صات.
�	-3أن م��خ��ط��ط��ات ال���م���داخ���ل والأواوي���������ن
ف��ي ال��م��دار���س تت�شابه �إل��ى ح��د كبير كما
ي�لاح��ظ ذل���ك ف��ي �أب����واب الم�ستن�صرية
والمرجانية وال�شرابية ومدر�سة ال�سلطان
أي�ضا
ح�سن بالقاهرة...الخ ،وهي تت�شابه � ً
ف��ي ال��ح��ج��م وال��زخ��رف��ة وف���ي الآزاج �أي
(الدهاليز) ،وفي الأروقة والقاعات ،وبيوت
الطلبة..الخ.
 -4في �أغلب المدار�س �إيوان واحد �أو �إيوانان
متقابالن� ،أو �أربعة �أواوين ،على �أن عدد
الأواوين في المدر�سة الواحدة ال عالقة له
بوجه عام بعدد المذاهب التي تدر�س فيها،
كما �أن المدر�سة ذات المذاهب الأربعة قد
تكون ذات �إيوانين كالمدر�سة الم�ستن�صرية
ببغداد ،ومدر�سة الملك المن�صور بمكة،
وقد ال يكون فيها �إال �إيوان واحد كالمدر�سة
المن�صورية بم�صر ،وقد تكون الأواوين
الأربعة في زاوية من الزاويا كزاوية زين
الدين يو�سف بن عدي التي �أقيمت في عهد
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الملك المن�صور (الجين) في �سنة 697هـ
وهي موجودة بالقاهرة حتى اليوم ولذلك
ف�إن وجود الإيوان الواحد �أو الإيوانين �أو
الأواوين المتعددة في المدر�سة الواحدة
�إنما يدل على طراز معماري �أو �أ�سلوب فني
في العمارة العربية الإ�سالمية يتجلى فيه
االبتكار والتنوع وتفنن المهند�س الم�سلم
في تجميل المدار�س والق�صور وتزيينها.
�أما زخرفة المدار�س البغدادية فيمكن �أن
جدا فقد
نذكر �أنها كانت متنوعة وكثيرة ً
جاءت على �شكل كتابات كوفية �أو ن�سخية
وعلى �شكل زخارف نباتية وهند�سية على
�صورة الف�سيف�ساء ،وبرع البغداديون في
حفر الزخارف على الآجر .ومن الزخارف
آجر
البغدادية النافرة المحفورة على ال ِّ
ببراعة ومهارة زخارف المدار�س البغدادية
الثالث التي ال تزال ماثلة وهي المدر�سة
(ال�شرابية -الم�ستن�صرية -المرجانية)،
والكتابات البارزة في المدر�ستين
الأخيرتين ،وكذلك المقرن�صات التي
تكثر بوجه خا�ص بالمدر�سة (ال�شرابية)
وتحت �أحوا�ض الم�آذن القديمة ببغداد وال
تزال المقرن�صات �أو الزخرفة والكتابة
آجر م�ستعملة ببغداد في الم�ساجد
على ال ِّ
والم�آذن والمدار�س والمباني الخا�صة(((.

�	-2إنها كانت تن�سب �إلى من�شئها وهو الغالب �أو
جدا �أو �إلى
�إلى ُم َد ِّر ِ�س َها �إذا كان م�شهو ًرا ً
العا ِلم الذي ُتن�ش�أ له �أو �إلى المو�ضع الذي
�أقيمت فيه(((.
�	-3إنها تطورت خالل الع�صور ف�أن�شئت �إما
�أح��ادي��ة المذهب و�إم��ا ثنائية �أو رباعية.
و�إل��ي��ك ه���ذه ال��م��دار���س ب���إي��ج��از ت���ام مع
الإ�شارة �إلى �أحوالها و�أنظمتها ،وما بقي
منها وما حلّ محلها للوقوف على الحالة
الثقافية ببغداد يومئذ:
٭ مدر�سة �أبي حنيفة� :أو (المدر�سة ال�شرفية)
بباب الطاق ،وقد يطلق عليها (مدر�سة
الحنفيين بباب الطاق) �أن�ش�أها للحنفية
�شرف الملك �أبو �سعد محمد بن من�صور
العميد الخوارزمي م�ستوفي المملكة
لل�سلطان �ألب �أر�سالن ال�سلجوقي �سنة
459هـ1066/م عند م�شهد �أبي حنيفة(((.
قال ال�صفدي في ترجمة �أبي طالب الزينبي
الملقب نور الهدى المتوفى �سنة 512هـ:
"ودر�س بال�شرفية التي �أن�ش�أها �شرف الملك
بباب الطاق وانتهت �إليه ريا�سة �أ�صحاب
الر�أي ببغداد" ،وقد ا�شتهر عدد كبير من
مدر�سيها.

٭ المدر�سة النظامية� :أن�ش�أها نظام الملك
لل�شافعية �أ�صلاً
وتم
ً
وفرعا �سنة 457هـّ ،
الع�صور الع ّبا�سية:
مدار�س بغداد في
ُ
افتتاحها �سنة 459هـ ويكاد ال يخلو كتاب من
يالحظ الباحث في مدار�س بغداد:
كُتب التاريخ �أو الأدب �أو الفقه �أو التراجم �أو
كثيرا منها كان على �ضفة دجلة �أو على
الخطط من �أخبار النظامية ببغداد ،ومن
�	-1إن ً
ذكر مدر�سيها ومعيدها وفقهائها وخزانة
مقربة منها.
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كتبها و�أوقاتها ،وكانت قريبة من المدر�سة
الم�ستن�صرية بينها وبين دار الخالفة ،وقد
عمرت على جزء من دار م�ؤن�س المقتدري
التي كانت على دجلة.
٭ مدر�سة تركان خاتون :زوجة ال�سلطان
ملك�شاه بن �ألب �أر�سالن ال�سلجوقي بنتها
للحنفية بالجانب ال�شرقي.
٭ المدر�سة التاجية :ن�سبة �إلى تاج الملك
�أبي الغنائم المرزبان بن خ�سرو م�ستوفي
ال�سلطان ملك�شاه ال�سلجوقي بناها
لل�شافعية بباب �أبرز ببغداد (ال�شرقية �سنة
482هـ1089/م) .ومن �أ�شهر مدر�سيها
فخر الإ�سالم �أبو بكر (ال�شا�شي) �صاحب
المدر�سة المعروفة با�سمه واحد كبار
مدر�سة النظامية ببغداد .و�سراج الدين
النهرقلي �أق�ضى الق�ضاة(.((1
َّ

علي بن محمـد الوا�سطي البغدادي الفقيه،
وممن �سكن (دار الذهب).
الحراني)
٭ مدر�سة درب الق َّيار �أو (مدر�سة ّ
�شرقي بغداد .وتعرف بـ(مدر�سة ابن
بكرو�س) وهو العبا�س �أحمد بن محمد بن
بكرو�س الحمامي بناها للحنابلة وكانت
تجاور منزله ،وكانت والدته �سنة �أثنتين
وخم�سمائة ووفاته في �سنة 573هـ .ودفن
بمقبرة �أحمد بن حنبل ،وكان قد تزهد
واعتزل النا�س وتردد النا�س �إليه ف�أقر�أ
جماعة وتفقه به جماعة.
٭ مدر�سة ز ُُمرد خاتون :زوجة الخليفة
الم�ست�ضيء باهلل و�أم الخليفة النا�صر
لدين اهلل .وتعرف بـ(مدر�سة الأ�صحاب)
�أي �أ�صحاب ال�شافعي .وت�سمى (مدر�سة
�أم الخليفة) و�سميت (بالمدر�سة الغربية)
أي�ضا لوقوعها في الجانب الغربي من بغداد
� ً
وتو�صف بـ(الميمونة) .بنتها زمرد خاتون
لل�شافعية بالجانب الغربي عند م�شهد
معروف الكرخي بجوار تربتها .وكان افتتاح
المدر�سة في �سنة 589هـ ،ويظهر �أنها بقيت
�إلى عهد �سليمان با�شا الكبير والي بغداد.

٭ المدر�سة الفخرية �أو (دار الذهب) �أو
(مدر�سة فخر الدولة) بعد الم�صطنع في
الم�أمونية بالجانب ال�شرقي من بغداد وهي
لل�شافعية ،بناها الوزير فخر الدولة �أبو
المظفر الح�سن بن هبة اهلل بن علي بن
المطلب الكرماني البغدادي المتوفى �سنة
578هـ1082/م ،وقد بناها لأبي القا�سم ٭ المدر�سة الثقتية �أو (مدر�سة ثقة الدولة)
بناها لأ�صحاب ال�شافعي وكيل الخليفة
يحيى بن ف�ضالن ال�شافعي الذي در�س فيها
المقتفي لأمر اهلل �أبو الح�سن علي بن محمد
هو وابنه من بعده �أبو عبد اهلل محمد
الملقب ثقة الدولة.
ابن يحيى �أول مدر�س للمذهب ال�شافعي
بالمدر�سة الم�ستن�صرية ،ويذكر ابن �أبي ٭ م��در���س��ة ب��ن��ف�����ش��ة :وت�����س��م��ى (ال��م��در���س��ة
�أ�صيبعة �أنها كانت مدر�سة معلقة .ومن
ال�شاطئية) بنتها زوجة الخليفة الم�ست�ضيء
باهلل للحنابلة بباب الأزج بالجانب ال�شرقي
أي�ضا محمد الدين �أبو طاهر
مدر�سيها � ً
�آفاق الثقافة والتراث 157

المعالم
الثقافية
لبغداد
في �أواخر
الع�صر
العبا�سي

من بغداد �سنة 570هـ ،ويذكر ابن الجوزي
�أن��ه��ا كانت دا ًرا لنظام ال��دي��ن �أب��ي ن�صر
ابن جهير وكانت و�صلت ملكيتها �إلى الجهة
(بنف�شة) فجعلتها مدر�سة و�سلمتها �إلى �أبي
جعفر بن ال�صباغ وبعد �أي��ام �سلمتها البن
الجوزي فذكر فيها الدرو�س وح�ضر قا�ضي
الق�ضاة وحاجب الباب وفقهاء بغداد(.((1

مقـــاالت

٭ المدر�سة الموفقية :وهي مدر�سة للحنفية
بنتها بنت ال�سلطان ملك�شاه ال�سلجوقي
وزوجة الخليفة الم�ستظهر باهلل ببغداد
ال�شرقية بدرب (زاخا) على نهر دجلة.
قال ابن الجوزي يذكر قتالاً جرى �سنة
543هـ ببغداد في نهر دجلة بين الأتراك
وجي�ش الخليفة" :وكان القتال تحت
مدر�سة موفق" .ولعلها هي مدر�سة الخاتون
الم�ستظهرية التي ذكرتها بع�ض الم�صادر
التاريخية ،وقد ن�سبت �إلى مملوكها الموفق
بن عبد اهلل الخاتوني الذي دفن بالمدر�سة
وذكر ابن ال�ساعي �أن ُمو َّف ًقا هو واقفها.
٭ مدر�سة زيرك �أو (مدر�سة �سوق العميد)
وهي مدر�سة للحنيفة بالجانب ال�شرقي،
وكانت تقع قبالة م�سجد القلعة الحالي(.((1
ويرجع �أن �سوق العميد كانت مما يلي "جامع
المرادية"؛ حيث كانت تقع (مدر�سة َز ْي َرك
وممن تولى التدري�سي فيها محمد بن �أحمد
ابن عبد الجبار �أبي المظفر الحنفي من
�أهل (�سمنان) .ويعرف بالم�شطب المتوفى
�سنة 573هـ.

�أو (مدر�سة بن حكيم) بباب الأزج بالجانب
ال�شرقي وهي مدر�سة للحنابلة �أن�ش�أها
�أبو الحكيم �إبراهيم بن دينارالنهراوني
البغدادي الملقب بالقدوة وكان يقيم بها.
ولد �سنة 480هـ وتوفي �سنة 556هـ .ودفن
قري ًبا من ب�شر الحافي(.((1
٭ مدر�سة �أبي �سعد المخرمي :بباب الأزج في
الجانب ال�شرقي بناها �أبو �سعد المبارك
ابن علي بن الح�سين وهي مدر�سة ال�شيخ
عبد القادر الجيلي ،وتعرفف (بالقادرية)
�أو بـ(مدر�سة الجيلي) �أو (مدر�سة ابن
المخرمي) ،وكانت للحنابلة .قال :ابن
ِّ
الجوزي في حوادث �سنة 561هـ" :وكان
�أبو �سعد قد بنى مدر�سة لطيفة بباب الأزج
ففو�ضت �إلى عبد القادر (الجيلي) فتكلم
عن النا�س بل�سان الوعظ وظهر له �صيت
بالزهد.
٭ المدر�سة التت�شية �أو (مدر�سة خمازتكين
التت�شي) المتوفى �سنة 508هـ ،بناها نجم
الدين خمازتكين بم�شرعة درب دينار
بالجانب ال�شرقي من بغداد وكانت للحنفية.
٭ مدر�سة ابن الأبرادي :وهي مدر�سة لأ�صحاب
�أحمد بن حنبل بالجانب ال�شرقي كانت
هي الأ�صل دا ًرا بالبدرية لمحمد بن علي
ابن الأبرادي الفقيه الزاهد المعروف بابن
الأبرادي الذي توفي في � 22شهر رم�ضان
�سنة 531هـ ودفن بباب �أبرز.

٭ مدر�سة �سعادة :وهي من المدار�س الم�شتركة
(بين الحنفية وال�شافعية)� ،أن�ش�أها بالجانب
٭ مدر�سة ابن دينار :النهرواني الحنبلي الفقيه
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ال�شرقي الأمير عز الدين �أبو الح�سن �سعادة
الر�سائلي الذي و�صف ب�أنه كان يف�صح ب�أكثر
اللغات �أر�سله الخليفة الم�ستظهر باهلل �إلى
ال�سلطان محمد بن ملك�شاه فلي �سنة 495هـ
وقفل من عنده ب�أموال عظيمة ،وكانت
وفاته في �سنة 500هـ1106/م ،ودفن في
جوار الإمام �أبي حنيفة ويظهر مما ذكره
ابن الجوزي �أن هذه المدر�سة كانت ت�شتمل
على منارة.
٭ المدر�سة الكمالية �أو (مدر�سة ابن طلحة)
ن�سبة �إلى كمال الدين �أبي الفتوح حمزة
ابن علي بن طلحة ال�شافعي المتوفى �سنة
556هـ1160/م ،بناها مجاورة لداره بباب
العامة ووقف عليها ثلث �أمالكه .وتعرف
بمدر�سة ابن طلحة .وت�سمى �أحيانًا مدر�سة
"ابن الخل" وهو �أحد مدر�سيها(.((1
٭ المدر�سة الغياثية :ن�سبة �إلى الملك غياث
الدين م�سعود بن محمد بن ملك�شاه
ال�سجلوقي وقد ت�سمى (المغيثية) التي
تن�سب �إلى �أخيه مغيث الدين محمود بن
محمد بن ملك�شاه ال�سلجوقي ،والغياثة
مدر�سة للحنفية بالجانب ال�شرقي من
بغداد.
٭ المدر�سة المغيثية :تن�سب �إلى �أبي القا�سم
محمد بن غياث الدين محمود ابن ملك�شاه
ابن �ألب �أر�سالن ال�سلجوقي ال�سلطان الذي
تولى الملك بعد والده في �سنة511هـ �أيام
الخليفة الم�ستر�شد باهلل.
٭ المدر�سة الأ�سبابذية� :أو (الأ�سبهبذية)
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بالجانب ال�شرقي بين الدربين وذكرها
ابن الدبيثي بـ(الأ�صهبذية) وذكرها ابن
ال�ساعي وقال عنها� :أنها �سلمت في �سنة
604هـ �إلى عماد الدين �أبي بكر ال�سالمي
الحبير بعد �أن انتقل من
المعروف بابن ُ
مذهب �أحمد بن حنبل �إلى مذهب ال�شافعي.
٭ المدر�سة البهائية :وهي من المدار�س
ال�شافعية بنيت في الجانب ال�شرقي من
بغداد وكانت على دجلة قريبة من النظامية
ورباط ال�شيوخ ،وكان قد ا�ستولى عليها
بع�ض الحنفية ثم ا�ستعادها ال�شافعية منهم
�سنة 566هـ.
٭ المدر�سة النجيبية �أو (مدر�سة �أبي النجيب
ال�سهروردي) بالجانب ال�شرقي ،وهو عبد
القاهر بن عبد اهلل البكري ال�صديقي
ال�شافعي من �أ�شهر �أعيان الم�سلمين ،ولد
�سنة 490هـ ب�سهرورد ،وتوفي ببغداد في
جمادي الآخرة �سنة 563هـ1167/م ،ودفن
ظاهرا هناك.
بمدر�سته وال يزال قبره
ً
٭ مدر�سة ال�شا�شي :بقراح ظفر من بغداد
ال�شرقية بناها لل�شافعية فخر الإ�سالم �أبو
بكر محمد بن �أحمد بن الح�سين بن عمر
ال�شا�شي الأ�صل الفارقي المولد البغدادي.
ولد بميافارقين في المحرم �سنة 427هـ وفد
بغداد ،والزم ال�شيخ �أبا �إ�سحاق ال�شيرازي
وتفقه على �أبي ن�صر ابن ال�صباغ ،وكان
م ُعيد در�سه ،وانتهت �إليه رئا�سة ال�شافعية.
وتولى التدري�س بالنظامية ببغداد من �سنة
504هـ وحتى وفاته �سنة 507هـ1113/م.
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٭ مدر�سة �أبي �شجاع :ال َب ِّيع (بهرام بن بهرام)،
وكانت مدر�سة للحنابلة بناها بباب الأزج
عند باب (كلواذا) ودفن فيها .ووقف قطعة
من �أمالكه على الفقهاء ،و�سبل الخير.
وكانت وفاته يوم الجمعة �ساد�س ع�شر
محرم �سنة 592هـ1195/م.
٭ المدر�سة القي�صرية :وكانت على مقربة من
رباط ال�شيخ �أبي النجيب ال�سهروري وقد
ذكرها ابن الدبيثي عندما ترجم لفخر
الدين �أبي عبد اهلل محمد بن علي بن ن�صر
في �إحدى مدار�س الجانب ال�شرقي� .أقام
بها فخر الدين النوقاني عندما قدم �إلى
بغداد ودر�س فيها من �سنة 589هـ حتى
وفاته �سنة 592هـ1195/م.

مقـــاالت

٭ مدر�سة ابن الجوزي� :أبي الفرج عبد الرحمن
ابن علي المتوفى �سنة 597هـ1200/م
وهو م�ؤلف عدد كبير من الكتب منها:
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .وكانت
هذه المدر�سة بالجانب ال�شرقي بدرب
دينار .وجاء في حوادث �سنة 570هـ �أن
ابن الجوزي ابتد�أ يوم الأحد ثالث المحرم
من تلك ال�سنة ب�إلقاء الدر�س في مدر�سته
در�سا
بدرب دينار فذكر يومئذ �أربعة ع�شر ً
في فنون العلوم.
٭ مدر�سة ال�سلطان ملك�شاه :وكانت للحنفية
بناها في الجانب ال�شرقي ظاهر مدينة
ال�سالم وذكر ابن الجوزي �أن (اليزدي)
ف ّو�ض �إليه تدري�س جامع ال�سلطان مكان
ال�شم�س البغدادي.

٭ مدر�سة ابن ال�صقال :بالجانب ال�شرقي
ولعلها الموفقية التي مر ذكرها.
٭ مدر�سة ال�سلطان محمود :ولعلها
(المغيثية) التي تن�سب �إلى مغيث الدين
محمود ال�سلجوقي ،ولمدر�سة محمود هذه
�أخبار كثيرة في المنتظم في حوادث �سنة
566هـ ،وكان ببغداد بالإ�ضافة �إلى المدار�س
التي ذكرناها مدر�ستان �أخريان يظهر �أن
التدري�س قد تعطل فيهما في �أواخر القرن
ال�ساد�س الهجري قبل مجيء (ابن جبير)
�إلى بغداد �سنة 580هـ وهما:
 -1مدر�سة الوزير :عون الدين يحي بن هبيرة
وكانت مدر�سة للحنابلة بناها بالجانب
الغربي من بغداد بمحلة باب الب�صرة،
وذكر (ابن الجوزي) �أنها تكاملت في �سنة
557هـ1161/م و�أقام فيها الوزير الفقهاء
ورتب لهم الجراية(.((1
 -2مدر�سة ابن ال�شمحل :وهي مدر�سة للحنابلة
بناها عمر بن ال�شمحل بالم�أمونية من باب
الأزج في الجانب ال�شرقي من بغداد ،فتحت
في يوم االثنين حادي ع�شر ربيع الآخر �سنة
556هـ و�أعطي �إلى �إبراهيم بن دينار وهو
ال�شيخ �أبو حكيم النهرواني فجل�س فيها
و�أعاد له فيها ابن الجوزي ،وقد �سلمت هذه
المدر�سة البن الجوزي بعد در�س فيها �أبو
حكيم النهرواني مدة �شهرين وبذلك �صار
ابن الجوزي مدر�سها.
وقد �أ�ستجدت في الع�صر العبا�سي مدار�س
�أخرى غير التي ذكرناها:
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 -1المدر�سة ال�شرابية :وهي التي �أن�ش�أها �أبو
الف�ضائل مقدم الجيو�ش �شرف الدين
�إقبال ال�شرابي ببغداد في الجانب ال�شرفي
في �سوق ال�سلطان ،وكان المتولي لبنائها
�شم�س الدين �أبو الأزهر �أحمد بن الناقد
وكيل الخليفة الم�ستن�صر و�شرط الواقف
له النظر فيها وفي �أوقافها ثم بعده �إلى من
يلي وكالة الخالفة ،وفتحت في �آخر �شوال
من �سنة 628هـ وح�ضر �إقبال ال�شرابي حفل
يوما م�شهو ًدا.
افتتاحها وكان ً
 -2المدر�سة المجاهدية :ن�سبة �إلى مجاهد
الدين �أيبك بن عبد اهلل الم�ستن�صري
الدواتي �أمير الأمراء المعروف بالأويدار،
زوج �أبنة بدر الدين ل�ؤل�ؤ .وقد قتله
(هوالكو) �سنة 656هـ في واقعة بغداد
و�أر�سل ر�أ�سه �إلى المو�صل ،وقد بنى مدر�سة
للحنابلة �سنة 627هـ تجاه دار (الدويدار)
الكبيرة ،وكانت موجودة �سنة 692هـ ومن
مدر�سيها ال�شيخ كمال الدين علي بن و�ضاح
ال�شهراباني المتوفى �سنة 672هـ و�صفي
الدين بن عبد الحق المتوفى �سنة729هـ
و�شافع بن عمر الجيلي المتوفى �سنة 741هـ.
جامعات بغداد في القرون الو�سطى

يمكننا �أن نطلق لفظة “الجامعة” على �آخر
مرحلة و�صلت �إليها الدرا�سة عند الم�سلمين في
القرون الو�سطى؛ �إذ �أردنا بالجامعة الم�ؤ�س�سة
العلمية التي تحتوي على ع��دد م��ن الكليات
والمعاهد والأق�سام العلمية بهي�أتها الخا�صة
بها ،وو�سائل �إي�ضاحها و�أحوالها المر�صودة لها،
�آفاق الثقافة والتراث 161

وما تقوم به من بحوث وتحريات في مختلف
ميادين المعرفة النظرية والعلمية� ،إلى جانب
العرف الجامعي والتقاليد التي كانت ت�أخذ
بها ...وقد ثبت من خالل البحث واال�ستق�صاء
�أن المدار�س الإ�سالمية قد مرت بعدة مراحل،
أنبثقت
فقد �أبتد�أت �أولاً بحلقات في الم�ساجد � ْ
في زواياها وعند �أ�ساطينها دون �أن يكون لها
مكان معين فيها ..وبعد ع��دة ق��رون �أخ��ذت
أي�ضا
ال��درا���س��ة تنت�شر ف��ي خ��ارج الم�ساجد � ً
في �أماكن �أطلق عليها :المدار�س الم�ستقلة؛
لأنها ا�ستقلت عن الم�ساجد و�أ�صبح في كل
منها م�سجد ت��اب��ع لها بعد �أن ك��ان��ت تابعة
للم�سجد ،وكانت هذه المدار�س تدر�س مذه ًبا
علما واح ً��دا“ ،وهي المدار�س الأحادية”
�أو ً
و�أ�صبح بع�ضها يدر�س علمين �أو مذهبين وهي
المدار�س الثنائية� ،أم��ا المدار�س التي كانت
جدا
تدر�س ثالثة مذاهب فقهية فكانت نادرة ً
وقد �أطلقنا عليها المدار�س الثالثية( ،((1وقد
ظلت المدار�س الإ�سالمية ب�أ�سرها ت�سير على
ه��ذا المنوال نحو ثالثة ق��رون منذ منت�صف
القرن الرابع الهجري حتى نهاية الربع الأول
م��ن ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ال��ه��ج��ري ع��ن��دم��ا �شرع
ببناء الم�ستن�صرية ببغداد �سنة625هـ على
المذاهب الأربعة لأول مرة في التاريخ ،وقد
جعلت فيها �أق�سام علمية مختلفة هي بمثابة
الكليات والمعاهد والمدار�س التي تتكون منها
الجامعات ،وكان لأكثر هذه المدار�س والأق�سام
العلمية بنايات خا�صة بها كما كان لبع�ضها
�أجنحة �أو �أروق��ة تذكر فيها الدرو�س ،وبيوت
ي�سكنها الطلبة ،وخزائن كبيرة للكتب ومخازن
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مقـــاالت

وا���س��ع��ة ل��ل��م��واد المختلفة م��ن النقد والعين
والأدوي����ة والعقاقير .وق��د ثبت م��ن تحريات
الم�ؤرخين فيما �أن�ش�أه الم�سلمون في بالدهم
الوا�سعة من معاهد للعلم ومن مدار�س �أحادية
وثنائية وثالثية ورباعية وم��ن دور ال��ق��ر�آن،
ودور الحديث ،ودور العلم ومدار�س الطب...
ال��خ� .أن "الم�ستن�صرية ببغداد" :كانت �أول
جامعة عراقية ،بل جامعة �إ�سالمية في العالم
الإ�سالمي( .((1كما تبين من درا�سة الجامعات
الأوروب��ي��ة في القرنين الثاني ع�شر والثالث
ع�شر الميالديين وما بعدهما �أنها قد �سبقت
أي�ضا .ويظهر �أن
كل تلك الجامعات الأوروبية � ً
الم�ستن�صرية ببغداد �أ�صبحت قدوة لم�ؤ�س�سي
المدار�س من الرجال والن�ساء لي�س في العراق
فح�سب ،بل في م�صر وال�شام والحجاز حيث
�شرعوا يبنون مدار�سهم على �صفتها من حيث
الدرا�سة على المذاهب الأرب��ع��ة ،وم��ن خالل
تتبع �أخبار المدار�س في البالد الإ�سالمية التي
وج ْد �أن بغداد
انت�شرت فيها المذاهب الفقهيةَ ،
وج ْد �أن م�صر
احتوت على �أربع جامعات ،كما َ
�أول بلد عربي حذا حذو بغداد حيث �أن�شئت فيه
�أول مدر�سة على المذاهب الأربعة بعد ع�شر
�سنوات من افتتاح الم�ستن�صرية ،وتكاثرت هذه
المدار�س بالقاهرة .وقد ُعثر على �أخبار �سبع
جامعات فيها( .((1وكانت حلب البلد العربي
الثالث الذي �أن�شئت فيه مدر�سة واح��دة على
المذاهب الأربعة بعد م�ضي �أكثر من قرن من
الزمن على افتتاح الم�ستن�صرية .وكانت مكة
البلد العربي الرابع ال��ذي �أن�شئت فيه ثالث
مدار�س رباعية في القرن التا�سع الهجري.

وزيادة في المعلومات المف�صلة عن �أول جامعة
ببغداد مع نبذة ي�سيرة عن المدار�س الرباعية
التي �أن�شئت على �صفتها للمذاهب الأربعة:
-1الم�ستن�صرية 625هـ 631هـ:

ل��ق��د �أن�����ش��ئ��ت الم�ستن�صرية ب��ب��غ��داد في
�أواخ��ر الدولة العبا�سية وافتتحت قبل �سقوط
بغداد بيد المغول بربع قرن وظلت الدرا�سة
م��زده��رة فيها �أي���ام حكم المغول نحو قرن
ون�صف ال��ق��رن ،وه��ي �أول جامعة في العالم
الإ�سالمي عنيت بدرا�سة علوم القر�آن ،وال�سنة
النبوية ،والمذاهب الفقهية وعلوم العربية،
والريا�ضيات ،وق�سمة الفرائ�ض والتركات،
ومنافع الحيوان ،وعلم الطب ،وحفظ قوام
ال�صحة ،وتقويم الأب���دان ف��ي �آن .كما �أنها
�أول جامعة �إ�سالمية جمعت فيها الدرا�سات
الفقهية على ال��م��ذاه��ب الإ���س�لام��ي��ة الأرب��ع��ة
الحنفي ،وال�شافعي ،والحنبلي ،والمالكي ،في
بناية واح��دة هي مدر�سة الفقه .ويتبين من
درا�سة �أحوال المدار�س الإ�سالمية �أن الخليفة
الم�ستن�صر باهلل 640-623هـ1242-1226/م
�أول من ابتكر فكرة جمع المذاهب الفقهية
الأربعة في بناية واحدة كما �أ�شارت �إلى ذلك
جميع ال��م��راج��ع العربية المعتبرة و�أي��دت��ه��ا
الكتابة الآج��ري��ة( ((1التي ثبتها الم�ستن�صر
ع��ل��ى ب����اب ال��م��در���س��ة ال��رئ��ي�����س ،وق����د ج��اء
فيها" :و�أمر �أن تجعل مدر�سة للفقهاء على
المذاهب الأربعة" ،وك��ان ال يقبل في غيرها
م��ن ال��م��دار���س المختلفة �إال �أب��ن��اء الطوائف
التي بنيت المدار�س من �أجلهم ،فقد ذكر ابن
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الجوزي عن النظامية مثلاً �أنها "وقف على
�أ�صحاب ال�شافعي �أ�صلاً
وفرعا"� .أما الأمالك
ً
الموقوفة عليها فقد "�شرط فيها �أن تكون
على �أ�صحاب ال�شافعي �أ�صلاً
أي�ضا
وفرعا"ً � .
ً
كما �شرط مثل ذلك في "المدر�س الذي يكون
بها ،والواعظ الذي يعظ بها ،ومتولي الكتب".
ولذلك ف���إن الم�ستن�صرية تميزت على �سائر
المدار�س لمعا�صرة لها ،والتي �سبقها بجمع
المذاهب الأربعة لأول مرة .كما امتازت بوجود
بناية خا�صة للطب وقد ظل الطب يدر�س في
الم�ساجد والبيمار�ستانات والمدار�س الطبية
الم�ستقلة �إلى �أن �أ�س�س الم�ستن�صر المدر�سة
(الم�ستن�صرية) فجعل لدرا�سة الطب ُ�ص َّفة
خا�صة للطبيب وطالبه تقع قبالة باب المدر�سة
عرفت بمار�ستان الم�ستن�صرية مما يجد لذلك
مثيلاً في المدار�س الأخرى التي عا�صرتها �أو
بنيت قبلها ،كالنظامية ،والتاجية والكمالية...
�إل������خ( .((2وق���د ج��ع��ل الم�ستن�صر لمدر�سته
هذه ميزة �أخ��رى على المدار�س الإ�سالمية،
وذلك �شرط �أن ي�ضاف �إلى مدر�ستي الفقه،
والطب فيما ذكر ابن ال�ساعي ،داران �أخريان
لعلمين مهمين من علوم ال�شريعة الإ�سالمية،
�أواله��م��ا :دار ال��ق��ر�آن ،حيث ك��ان الم�سلمون
الأولون يتدار�سون القر�آن في الم�ساجد ،وفي
دور خا�صة منذ عهد ال��ر���س��ول (�صلى اهلل
عليه و�سلم) فقد ذكر الواقدي "�أن عبد اهلل
مهاجرا �إل��ى المدينة مع
ابن �أم مكتوم قدم
ً
م�صعب بن عمير (ر�ضي اهلل عنهما) ،وقيل
قدم بعد بدر بي�سير فنزل دار القراء" .وظلت
دور ال��ق��ر�آن م�ستقلة لوحدها ،منف�صلة عن
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الجوامع �أو في داخل الم�ساجد �إلى �أن �أُن�شئت
المدر�سة الم�ستن�صرية ف�صارت بالإ�ضافة �إلى
ذلك تلحق بالمدار�س بوجه عام ،والثانية دار
ال�سنة وبذلك يمكن ال��ق��ول� :أن الم�ستن�صر
باهلل �أو خليفة العالم الإ�سالمي جمع في �آن
واحد المذاهب الأربعة ،وعلوم القر�آن ،وال�سنة
النبوية وعلم الطب ،والعربية والريا�ضيات
والفرائ�ض ."...وجعلها في مكان واحد يت�ألف
م��ن م��ب��انٍ عديـدة مت�صاقبــة �أو متجاورة،
�أطلق عليها �أ�سم (الم�ستن�صرية) بع�ضها باقٍ
وبع�ضها در���س وع َّفى عليه الزمن ،ول��م تكن
المدار�س قبل الم�ستن�صرية كذلك ،فقد كانت
مدار�س الطب تبنى م�ستقلة عن مدار�س الفقه
�أو دور الحديث �أو دور القر�آن كالبيمار�ستان
الع�ضدي بالجانب الغربي من بغداد ،ومدر�سة
الطب التي �أن�ش�أها �أبو المظفر باتكين بالب�صرة
�سنة 629هـ في خالفة الم�ستن�صر ،ومدار�س
الطب في دم�شق كالمدر�سة (الدخوارية) �سنة
565هـ (واللبودية) �سنة 664هـ (والربيعية)
�سنة686هـ(.((2
-2الب�شرية 653/6/13-649هـ:

ك��ان��ت ت��ق��ع ق���رب م�شهد ال�شيخ م��ع��روف
بالجانب الغربي من بغداد ،وقد �شرعت ببنائها
زوجة الم�ستع�صم المعروفة بـ«باب ب�شير» في
�سنة 649هـ وجعلتها على المذاهب الأربعة على
قاعدة الم�ستن�صرية ،وفتحت ي��وم الخمي�س
الثالث ع�شر من جمادى الآخرة �سنة 653هـ،
وح�ضر الخليفة الم�ستع�صم و�أوالده فجل�سوا
في و�سطها.
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مقـــاالت

تم ببغداد بناء
وفي �سنة 671ه���ـ1272/م ّ
المدر�سة الع�صمتية بالمحلة المعروفة بـ «م�شهد
عبيد اهلل»؛ �أي بعد الغزو المغولي لبغداد بخم�س
ع�شرة �سنة� ،أم���رت ب�إن�شائها ظاهر بغداد
بجوار م�شهد عبيد اهلل بن عمر العلوي ال�سيدة
«�شم�س ال�ضحى» �شاه لبنى بنت عبد الخالق
ابن ملك�شاه بن ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي
وهي رابعة العبا�سية حفيدة الم�ستع�صم ،وقد
وقفتها على الطوائف الأرب��ع .وتقع المدر�سة
بجوار التربية التي دفنت فيها �شم�س ال�ضحى
�سنة 688ه��ـ؛ �أي في المقبرة المعروفة بـ«�أبو
رابعة» في الجنوب ال�شرقي من �ضريح الإمام
�أبي حنيفة في الأعظمية ،وكانت المحلة التي
تحيط بالمقبرة تلولاً وب�ساتين تمتد من �شارع
الإمام الأعظم غر ًبا حتى �شارع عمر بن عبد
العزيز �شرقًا ،وظلت كذلك حتى �سنة 1930؛
حيث �أزيلت التلول وق�سمت الب�ساتين �إلى دور
وق�صور ولم يبق في تلك المنطقة �إال ال�ضريح
المعروف بقبر �أم رابعة ،ولما توفيت ابنتها
المعروفة ب�ست الكرام حفيدة الم�ستع�صم �سنة
685هـ دفنت في تربة والدتها.
-4الم�سعودية:

وتن�سب �إلى خواجه م�سعود بن �سديد الدولة
وه��و من �أكابر بغداد وك��ان �أب��وه يلقب �سديد
الدولة وك��ان يهود ًيا ثم �أ�سلم .ومما روي في
مر بقارئ
�إ�سالمه ما ذكره المقريزي وهو �أنه ّ
يقر�أ القر�آن ف�سمعه وخ�شع قلبه ف�أ�سلم ،وقد
عمر ابنه م�سعود ال�شافعي مدر�سة في غاية

الح�سن وجعلها وق ًفا على المذاهب الأربعة على
�صفة الم�ستن�صرية و�أوقف عليها �أوقافًا كثيرة
و�أن�ش�أ فيها دار كُتب �أكثر كتبه بخطه ،وكان
خطه ح�سنًا ،وكتب على جدرانها بخطه وكتب
ا�سمه بما ن�صه «وكتبه م�سعود بن من�صور �أبي
هارون الهاروني ن�س ًبا ،ال�شافعي مذه ًبا»(.((2
خزائن ُ
الكتب البغدادية

لقد حفلت بغداد في الع�صر العبا�سي بعدد
كبير من خزائن الكُتب ودور العلم التي كانت
تن�ش�أ م�ستقلة �أو في الم�ساجد �أو المدار�س
�أو الربط �أو المنازل �أو في ق�صور الخلفاء
وال��م��ل��وك والأم����راء وال����وزراء وب��ي��وت العلماء
والأدب���اء والك ّتاب والمدر�سين ،وقد ذكر �أبو
�سعيد �أبو الح�سن علي الغرناطي ( )36مكتبة
ببغداد وك��ان قد التقى ب�أكابر العلماء واطلع
على �أف�ضل الكُتب وح��ج �سنة 638ه���ـ ورح��ل
�إلى ال�شام والب�صرة( ((2وكانت لهذه الخزائن
�أنظمة خا�صة بالخزان والم�شرفين والمناولين
و�إدارة الأوقاف والمطالعة والإعارة واال�ستن�ساخ
وابتياع الكتب وتجليدها وتزويقها ونق�شها
وتحليتها ،واالعتماد على الن�ساخ الحذاق في
�صناعة الن�سخ ،والمهرة في ال�ضبط والإجادة
في التجليد .ولعل بغداد لم تناف�سها مدينة
�إ�سالمية �أخرى في كثرة كتبها ومكتباتها؛ لأنها
"�أولى المدن التي �أن�شئت فيها الخزائن ودور
العلم ،ولأن �إن�شاءها ك��ان ف��ي �إب���ان ازده��ار
الح�ضارة العربية في البالد الإ�سالمية ،ولم
يناف�سها بعد �إال قرطبة في الأندل�س في خالفة
الأمويين ،والقاهرة في خالفة الفاطميين،
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فقد ذكر القلق�شندي خزائن الكتب الم�شهورة
فقال :قد ك��ان للخلفاء والملوك في القديم
بها مزيد االهتمام وكمال اعتناء حتى ح�صلوا
منها على العدد الجم وح�صلوا على الخزائن
الجليلة .ويقال� :أن �أعظم خزائن الكتب في
الإ�سالم ثالث خزائن:
�أحدهما :خزانة الخلفاء العبا�سيين ببغداد
فكان فيها من الكتب ما ال يح�صى
كثرة وال يقوم عليه نفا�سه ،ولم تزل
على ذل��ك �إل���ى �أن ده��م��ت (التتر)
ب��غ��داد ،وق��ت��ل ملكهم الم�ستع�صم
�آخر خلفائهم ببغداد فذهبت خزانة
الكتب فيما ذه��ب ،وذهبت معالمها
وعفيت �آثارها(.((2
الثانية :خ��زان��ة الفاطميين بم�صر ،وكانت
من �أعظم الخزائن و�أكثرها جم ًعا
للكتب النفي�سة من جميع العلوم..
ولم تزل على ذلك �إلى �أن انقر�ضت
دولتهم بموت العا�ضد �آخر خلفائهم
وا�ستيالء ال�سلطان ���ص�لاح الدين
يو�سف بن �أيوب على المملكة بعدهم،
ف��ا���ش��ت��رى ال��ق��ا���ض��ي ال��ف��ا���ض��ل �أك��ث��ر
كتب هذه الخزانة ووقفها بمدر�سته
(الفا�ضلية) بدرب ملوخيا بالقاهرة
فبقيت فيها �إل��ى �أن ا�ستولت عليها
الأيدي فلم يبق منها �إال القليل.
الثالثة :خزانة خلفاء بني �أمية بالأندل�س،
أي�ضا ،ولم
وكانت من �أجلِّ خزائن الكتب � ً
تزل �إلى انقرا�ض دولتهم "با�ستيالء
�آفاق الثقافة والتراث 165

ملوك الطوائف على الأندل�س فذهبت
كتبها كل مذهب" ويمكننا �أن نذكر
�أن م�ساجد ب��غ��داد زخ���رت بالكتب
أي�ضا� :إن
وحلقات التدري�س والقول � ً
�أكثر الخلفاء العبا�سيين ك ِ
َلفوا بجمع
الكتب وبناء الخزانات الخا�صة ،وهي
في الوقت نف�سه � ّأن خزائن المدار�س؛
حيث �صار م�ؤ�س�سوها ينقلون �إليها
الكتب من خزائنهم الخا�صة؛ لأن
أم�س
المدار�س التي �أبتنوها كانت � َّ
ح��اج�� ًة �إليها .و�سيتم التركيز على
(خ��زان��ة الم�ستن�صرية) لعالقتها
بالدرا�سة مو�ضوع البحث ،ولأهميتها
في ن�شر الوعي المعرفي في العالم
العربي والإ�سالمي(.((2
�أهمية خزانة الم�ستن�صرية:

�إن من �أهم الأق�سام العلمية في الم�ستن�صرية
(دار الكتب) ،وكانت ت�سمى (خزانة الكتب)
��ام��ا لطالب الم�ستن�صرية
وك��ان��ت مرج ًعا ع ً
ومدر�سيها و�شيوخها ،كما كانت مرج ًعا لطالب
العلم والعلماء في خارج الم�ستن�صرية ،ولطالما
ق�صدها الكثير منهم وترددوا عليها ،و�أفادوا
من كنوزها العلمية والأدب��ي��ة نحو قرنين من
قديما وحديثًا من �أهم
الزمن .وتعد دور الكتب ً
م�ستلزمات الدرا�سة الجامعية( ،((2ولعل المكان
الذي كانت فيه مكتبة الم�ستن�صرية يتكون من
القاعات الكبيرة الواقعة في الحد الأ�سفل من
عمارة هذه المدر�سة ،يف�صل بينها وبين مدر�سة
الفقه �أزج طويل ع��الٍ  ،وه��ذه القاعات ترتفع

المعالم
الثقافية
لبغداد
في �أواخر
الع�صر
العبا�سي

مقـــاالت

بارتفاع الطابقين ،ولم تكن فيها نوافذ بل كان
فيها كوى �سقفيه ال تزال عامرة تكفي للإ�ضاءة
والتهوية .قال ابن كثير� :أن الم�ستن�صر "وقف
كت ًبا نفي�سة لي�س في الدنيا لها نظير" ،وكانت
بالخطوط المن�سوبة �إلى �أ�شهر الك ّتاب العرب �أو
الخطوط النفي�سة الرائعة غير المن�سوبة ،ولعل
مكتبة الم�ستن�صرية كانت في القرنين ال�سابع
والثامن الهجريين �أعظم دور العلم العامة،
و�أ�شهرها في العلم ،وال�سيما في العهد الذي كان
ابن الفوطي خازنًا فيها .على الرغم من كثرة
الكتب التي انتهبها المغول منها ،فقد جاء في
مخت�صر �أخبار الخلفاء المن�سوب البن ال�ساعي
�أن المغول "بنوا ا�صطبالت الخيول وطوالت
عو�ضا عن اللبن" ،وجاء
المعالف بكتب العلماء ً
في كتاب "الحوادث" �أن ن�صير الدين الطو�سي
و�صل �إلى بغداد �سنة 662هـ لت�صفح الأحوال
والنظر في �أمر الوقوف والبحث عن الأجناد
والمماليك ثم انحدر �إل��ى وا�سط والب�صرة
وجمع من العراق كت ًبا كثيرة لأج��ل الر�صد،
وجاء في البداية والنهاية البن كثير �أن ن�صير
الدين الطو�سي عندما بنى دار الر�صد بمراغة
كثيرا من كتب الأوقاف التي
"نقل �إليه �شي ًئا ً
كانت ببغداد" .وذك��ر ال�صفدي واب��ن �شاكر
ور�صدا
�أن ن�صير الدين "ابتنى بمراغة قبة
ً
عظيما ،واتخذ في ذلك خزانة عظيمة ف�سيحة
ً
الأرج���اء ،وم�ل�أه��ا من الكتب التي نهبت من
بغداد وال�شام والجزيرة حتى تجمع فيها زيادة
على �أربعمائة �ألف مجلد"( .((2وذكر الذهبي:
خزانة الر�صد ،وخزانة الم�ستن�صرية فقال:

"ولي�س في البالد �أكثر من هاتين الخزانتين".
ف���إذا كانت خزانة الر�صد وهي ت�أ�س�ست بعد
ت�أ�سي�س الم�ستن�صرية بربع قرن تحتوي كما
نقل ابن الفوطي (� )400ألف مجلد �أو م�صنف،
يمكن �أدراك مقدار الكتب التي كانت في خزانة
الم�ستن�صرية و�أهميتها وجاللة قدرها بالن�سبة
�إل��ى خ��زان��ة الر�صد بمراغة؛ حيث يعد قول
ابن الفوطي ال�سابق �شهادة قيمة تثبت �أنها
كانت �أع��ظ��م و�أج���لَّ م��ن خ��زان��ة دار الر�صد،
على الرغم من عدم الت�أكد �إلى هذه الأعداد
ال�ضخمة فيها �أو في غيرها بوجه عام.
المجا ِل�س الأدبية برواق الم�ستن�صرية

م��ن ف�ضل الم�ستن�صرية ع��ل��ى الثقافة
الإ�سالمية �أنها كانت تعقد فيها المجال�س
العلمية لرجال الثقافة والفكر ،وتمنح فيها
الإج��ازات العلمية لأكابر العلماء ،من ذلك
ال�صقيل الجزري
مجال�س ع�شرة عقدت (البن َّ
ال��ب��غ��دادي) ال��وزي��ر العالم اللغوي المتوفى
�سنة 701ه���ـ( .((2وقد عقدت هذه المجال�س
الع�شرة ب���رواق الم�ستن�صرية �سنة 676ه��ـ
ل�سماع (المقامات الزينية) التي �أن�ش�أها ابن
ال�صيقل والتي ا�ستمرت �شهرين ويومين كان
َّ
�آخرها يوم الثالثاء  17جمادى الآخرة �سنة
676هـ ،وكان عدد من ح�ضر هذه المجال�س
الأدب��ي��ة من علماء بغداد ( )160رج�ًل�اً من
"الأئمة الكبار العلماء وال�سادة الف�ضالء
العظماء".
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خاتمة ور�ؤية �إجمالية

���ش��ه��دت ال��ح��ي��اة ال��ف��ك��ري��ة ف��ي ال�����س��ن��وات
الأخيرة مناظرات متعاقبة حول التراث العربي
الإ�سالمي ،وموقف هذا الجيل من عنا�صره ومن
المنهج �أو المناهج التي ينبغي �أن ي�سير عليها
في االحتفاظ بهذا التراث كله �أو بع�ضه وفي
ت�صنيفه واالعتماد عليه في المتابعة واال�ستلهام
واالبتكار جمي ًعا ،والواقع �أن مو�ضوع التراث
يفر�ض نف�سه على الحياة الفكرية الآن لأ�سباب
متعددة ،لعل �أهمها� :أن الوجدان القومي للأمة
العربية �أخذ ينب�ض بقوة و�شمول لم تعرفهما
المجتمعات العربية على مدى التاريخ؛ ذلك لأن
الحواجز الجغرافية قد تداعت بف�ضل و�سائل
االت�صال الحديثة �إلى جانب المقومات الأ�صيلة
من وحدة اللغة ووحدة الموقف والم�صير ،ومع
ذل��ك ف���إن موقف جيلنا م��ن ال��ت��راث القومي
يختلف ع��ن م��وق��ف الأج��ي��ال ال�سابقة عليه؛
لأنه تجاوز مرحلة الإحياء والبعث �إلى مرحلة
تحقيق الوجود الإيجابي في عالم يتطور ويتغير
بعجلة متزايدة ال�سرعة ،وه��و ما يدعو �إلى
الأخذ ب�أ�سباب التقدم التكنولوجي الذي يرتكز
على �إرادة االبتكار في محيط ينبغي �أن ي�سوده
النظر العلمي الذي (يك ِّبر) من �ش�أن الحا�ضر
والم�ستقبل ويتخفف م��ن تقدي�س الما�ضي،
وقبل �أن نم�ضي في المو�ضوع خطوة واح��دة،
لزاما علينا �أن نت�ساءل عن ماهية هذا
نرى ً
ال��ت��راث ال��ذي ه��و مو�ضوع البحث� :إن��ه لي�س
فكرة مجردة وال مجموعة من الأفكار المجردة
مهما حمل في �أعطافه من الأنظار والت�صورات
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المعتمدة على بع�ض المعارف والمالحظات.
والب ّ��د �إذً ا من التركيز على ركنين �أ�سا�سيين
يقوم عليهما وبهما تراث كل جماعة �إن�سانية
درج���ت على الأر�����ض ،وه���ذان ال��رك��ن��ان هما
طبيعة ال��م��رح��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ر بها
الجماعة ثم ح�صيلة الثقافة التي ر�سبتها على
م��دى التاريخ ..وم��ن الخير �أن نبد�أ بالركن
الثاني الذي يرتبط بالم�ضمون الم�ستوعب لكل
تراث وهو (الثقافة) !..وقد يبدو غري ًبا� ،أننا
ال ن��زال نختلف في التو�صيف ،ونتخبط ،في
تحديد مدلول ه��ذه الثقافة ،وم��ر ُّد ذل��ك �إلى
�أن الم�صطلح ي�ستعمل في علوم �شتى بدالالت
مختلفة تتباعد وتتداخل وق��د تتالقى ..وقد
عمل المجتهدون من المترجمين والمعلمين
وال��ع��ام��ل��ي��ن ع��ل��ى تب�سيط ال��م��ع��ارف العلمية
فا�ستعملوا ه��ذه الكلمة ف��ي الجيل الما�ضي
لكي يعبروا عن ثمرات علم الإن�سان القديم
ال��ذي احتفل بالمجتمعات البدائية وبالتطور
الإن�ساني قبل بزوغ الح�ضارة ،ثم �شاع اللفظ
بعد ذلك حتى �أ�صبح �أو كاد ي�صبح ،مرادفًا
للعلم ،و�أ�ضحى المتعلمون في المجتمع يو�صفون
دائما ب�أنهم المثقفون !..و�شاع ا�ستعمال لفظ
ً
(الثقافة) حتى �أ�صبح في بع�ض الأو�ساط مرادفًا
للح�ضارة ،وا�ستتبع ذلك بال�ضرورة �أن يحاول
بع�ض المتخ�ص�صين في الدرا�سات الإن�سانية
(التفريق) بين (الثقافة) وبين (الح�ضارة)
على �أ�سا�س التمييز بين الم�ضمون المعنوي �أو
الروحي لحياة الجماعات ،والم�ضمون المادي
ال���ذي تتحقق ب��ه ال��ح��ي��اة !..ومهما يكن من
�أم��ر هذا (الخالف) ف���أن الم�ضمون الثقافي
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للتراث القومي وا�ضح ،وم��ن الي�سر التعرف
عليه وتحديد �إط��اره وتمييز عنا�صره و�إدراك
وظائفه ..ويجب �أن نحذر العوامل الم�صطنعة
�أو المتكلفة التي تق�ضي على الطابع القومي
وتطم�س مالمحه المميزة ،هناك �إذً ا واجب
علمي يعتمد على الواقع في الجمع والت�صنيف
والعر�ض والدرا�سة ،وواجب نفعي ينتخب من
�صالحا؛
المجموع الم�صنف المدرو�س ما يراه
ً
لكي يتفاعل معه �أو ي�ستوحيه �أو ي�ستلهمه ..لو
فعلنا ذلك لحطمنا الح�صار الذي يفر�ض على
حياتنا الفكرية والفنية!..
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مح ّمد مكية (بغداد) وقد �ساهم في �إعداد البحوث
د .م�صطفى جواد ،ود� .أحمد �سو�سة ،والأ�ستاذ ناجي
معروف ،ط� ،1/شركة ال��و ّراق للن�شر المحدودة،
بيروت-لبنان2005 ،م.
مح ّمد مكية ،الم�صدر ال�سابق� ،ص.10
ابن جبير ،محمد بن �أحمد :رحلة (بغداد،)1356
�ص.125
يقت�ضي الن�ص �أن تكون مدر�سة خام�سة ،ويظهر � َّأن
الن�ص الذي ذكره (ال�سبكي) في ترتيب هذه المدار�س
�أ�صح من الن�ص المذكور في خطط (المقريزي)
و�أنظر بغداد في عهد الخالفة العبا�سية ،ت�أليف
(لم�سترنك) ترجمة ب�شير فرن�سي�س ،المطبعة
العربية ،بغداد1355 ،هـ1936-م.
ن�سبة �إلى ب�ست بين �سيج�ستان وغزنه وهراة.
الخطيب البغدادي -تاريخ بغداد -ج� ،1/ص.108
ياقوت -معجم البلدان-ج� ،1ص.810
ل�سترنج -ب��غ��داد -ف��ي عهد الخالفة العبا�سية،
�ص.227
�سبط ابن الجوزي -م��ر�آة الزمان -مخطوط في
باري�س رقمه  1506ورق��ة  109نقلاً عن الدكتور

م�صطفى جواد.
 .10د .عماد عبد ال�سالم ر�ؤوف -مدار�س بغداد في
الع�صر العبا�سي -مطبعة العاني� ،1966 -ص.35
 .11الخطيب البغدادي -تاريخ بغداد -ج� ،1/ص.108
 .12ب��ن��اه النا�صر ل��دي��ن اهلل -وع�� ّم��ره اب��ن��ه الظاهر،
ونقل �إل��ي��ه الكتب النفي�سة بالخطوط المن�سوبة
والم�صاحف ال�شريفة.
 .13ابن رجب -ذيل طبقات الحنابلة� ،ص ،417النفي�سة
الم�صورة بدار الأوقاف (توفي �سنة 684هـ).
 .14د .عماد عبد ال�سالم ر�ؤوف -مدار�س بغداد في
الع�صر العبا�سي -مطبعة النه�ضة -بغداد،1960 ،
�ص.85
 .15د.ع��م��اد عبد ال�سالم ر�ؤوف -الم�صدر ال�سابق،
�ص.45
 .16د .ح�سين �أحمد -المدر�سة الم�ستن�صرية -مطبعة
�شفيق� ،1960 ،ص.95
 .17د .ح�سين �أمين -المدر�سة الم�ستن�صرية -الم�صدر
ال�سابق� ،ص.45
�	.18إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأدي��ب ،ياقوت الحموي
الرومي (المتوفى �سنة 626هـ) ،تحقيق ماركليوت،
مطبعة هذّ ية بالقاهرة.
 .19ك��ان��ت مديرية الآث���ار العامة نقلت ه��ذه الكتابة
الآجرية �إلى متحف الق�صر العبا�سي ،بقلعة وزارة
الدفاع ،وقد �أعادتها �سنة � 1961إلى مكانها الأول
من باب الم�ستن�صرية الرئي�س المطل على �سوق
الهرج.
 .20اب��ن الفوطي -تلخي�ص مجمع الآداب��� -ص408
مخطوط.
" .21باب ب�شير" هي �أم ولد الم�ستع�صم الأمير �أبي
ن�صر مح ّمد ،وقد دفنت "باب ب�شير" تحت الق ّبة
التي �أعدتها بجانب المدر�سة كما دفن �أبنها مح ّمد
عندها ،وقد ورد في تلخي�ص مجمع الآداب وفي
الحوادث الجامعة ،وفي كتاب ال�سلوك م�صطلحات
خا�صة يكنى بها ن�ساء الخلفاء �أو بناتهم كقولهم
(ب��اب ج��وه��ر) وه��ي ال�ست النبوية خديجة بنت
الم�ستع�صم و(باب عنبر) بنت الم�ستن�صر ،والجهة
�أو الجهة ال�صالحة .وال�ستر الرفيع والحجاب
المنيع ،وال�ستر الأ�شرف والجناب الأر�أف.
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 .22ال�سبكي ،عبد الوهاب ،طبقات ال�شافعية الكبرى،
القاهرة ،1931 ،وكتاب مدار�س بغداد في الع�صر
العبا�سي ،د .عماد عبد ال�سالم ر�ؤوف� ،سنة ،1966
�ص.80
	.23ول��د اب��ن �سعيد بغرناطة �سنة 610ه���ـ كما ذكر
المقريزي وتنقل من المغرب الأق�صى على المحيط
الأطل�سي �إلى الخليج العربي وحج �سنة 638هـ وبقى
بالقاهرة بعد وفاة �أبيه بالإ�سكندرية �سنة 640هـ
ح ّتى �سنة 648هـ ورحل �إلى ال�شام و�أقام بالمو�صل
ثم رحل �إل��ى حلب ب�صحبة ابن
وبغداد والب�صرة ّ
وحج مرة �أخرى .وكان بتون�س �سنة 652هـ
النديمّ ،
وفي �سنة 666هـ بالإ�سكندرية وحلب ف�أرمينية وتوفي
�سنة 673هـ بدم�شق على رواية وفي رواية �أخرى � َّأن
وفاته كانت بتون�س في �سنة 685هـ.
 .24الأ�����س����ت����اذ ن����اج����ي م�����ع�����روف -ت����اري����خ ع��ل��م��اء
الم�ستن�صرية-ط ،1/مطبعة ال��ع��ان��ي ببغداد،
1959م.
 .25ابن الفوطي -تلخي�ص الآداب��� ،ص 123مخطوط
في مكتبة الآثار في بغداد.
 .26ل�سترانج -ب��غ��داد ف��ي عهد الخالفة العبا�سية-
ترجمة ب�شير فرن�سي�س� ،ص.226
 .27مجهول� -إن�سان العيون� -ص 249مخطوط في دار
الآثار ببغداد� .أما (الأربلي) م�ؤلف خال�صة الذهب
الم�سبوك فيروي �أن الم�ستن�صر نقل الكتب ما حمله
مائتان وت�سعون حمالاً � ،ص.212
 .28اب��ن ال��ف��وط��ي -تلخي�ص مجمع الآداب��� ،ص196
مخطوط بدار الآثار.
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الم�صــادر والمراجع
•
•
•
•
•
•
•

ب���غ���داد ف���ي ع��ه��د ال���خ�ل�اف���ة ال��ع��ب��ا���س��ي��ة ،ت���أل��ي��ف
(لم�سترنك) ترجمة ب�شير فرن�سي�س ،المطبعة
العربية ،بغداد1355 ،هـ1936-م.
�سبط اب��ن ال��ج��وزي -م��ر�آة ال��زم��ان -مخطوط في
باري�س رقمه  1506ورقة . 109
مدار�س بغداد في الع�صر العبا�سي ،للدكتور /عماد
عبد ال�سالم ر�ؤوف - -مطبعة العاني1966 -م.
 المدر�سة الم�ستن�صرية ،للدكتور /ح�سين �أحمد مطبعة �شفيق.1960 ،�إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب ،ياقوت الحموي
الرومي (المتوفى �سنة 626هـ) ،تحقيق ماركليوت،
مطبعة هذّ ية بالقاهرة.
طبقات ال�شافعية الكبرى ،ال�سبكي ،عبد الوهاب،
القاهرة.1931 ،
تاريخ علماء الم�ستن�صرية ،الأ�ستاذ ناجي معروف-
-ط ،1/مطبعة العاني ببغداد1959 ،م.

المعالم
الثقافية
لبغداد
في �أواخر
الع�صر
العبا�سي

منهج ابن مقلة
في الخط العربي
د .خير اهلل �سـعيد

�أوتاوا  -كندا

ابن مُقلة عميد مدر�سة بغـداد للخط العربي.

مقـــاالت

الحديث عن مدر�سة بغـداد للخط العربي يعني بال�ضرورة التعليم التاريخي لبدء
ِ
بو�صفه �أ ّول
ن�شاط هذه المدر�سة اعتبا ًرا من والدتها على يد م� ّؤ�س�سها الأبرز ابن مقلة؛
ِ
َم ْن منهج و� َّأ�صلَ
بو�صفه فـ ًّنا �إ�سالم ًيا ي�شير �إلى وجود «مناهج معرفية»
قواعد للخط
َ
تقت�ضي االلتزام بها والتدريب عليها ،تحت �إ�شراف مبا�شر من قبل �أ�ساتذة في الخط ،قد عانوا
الكثير من الهم والقلق الإبداعي في �سبيل �إقامة قاعدة فن ّية ،يبتد�أ معها «التلميذ» في ر�سم
الإ�شارات الأولى والنقاط والدوائر ،ومعرفة حركة اليد في ر�سم �أ ّول حركة �أوعزها العقل لليد
ٍ
منوال مح ّدد يط ّبق قاعدة مح ّددة لأحد الأقالم العرب ّية ،بمعنى �آخر �أن
كي ت�سير بها على
و�ضع النقطة الأولى للري�شة �أو القلم يجب �أن تكون قد ُق ّررت �سلفًا بذهن الخطاط،
حددة .وهذا يعني �أن القواعد الفن ّية لر�سم الخطوط قد
محد ًدا بنقطّ ٍة ُم ّ
واختار لها قل ًما ّ
ا�ستق ّرت في الذهن ،و�صقلتها «التدريبات» وق ّوتها المالحظات وتم َّثلتها الذاكرة ب�إبداع ،متجاوزة
ال�ش َطط في ر�سم كل ٍ
كل َ
فني دقيق يفر�ض
حرف تت�شكّل من ُه الكلمة ،وللكلمة الأولى معيار ّ
نف�سه على باقي الجملة.
وبغية تحديد ال��م�لام��ح التاريخية لهذه
المدر�سة نقول� :إنها ابتد�أت كم�ؤ�س�سة فن ّية
و�أكاديمية مع اب��ن مقلة وان��ت��ه��ت بنهاية حياة
ياقوت الم�ستع�صمي� ،آخر �أعمدة هذه المدر�سة،
�أي �أنها ب��د�أت في «272ه��ـ  -والدة اب��ن ُمقلة

 وان���ت���ه���ت ب����وف����اة ي����اق����وت ال��م�����س��ت��ع�����ص��م��ي ع���ام698ه�����ـ 1299/ميالدية» ،بمعنى �أن تاريخ هذه
المدر�سة يمتد �إلى ما يناهز �أربعة قرون ون ّيف.
وهذا يعني �أن حاالت الإبداع في القلم العربي
�ستمر على الدوام ،ومتط ّور با�ضطراد ،و�سوف
ُم ٌّ
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ُعرج على كل محطّ ات الإبداع ،من خالل �أبرز
ن ّ
المبدعين في هذه المدر�سة ،و�سنبد�أ مع عميد
ُ
هذه المدر�سة الأول ابن ُمقلة.

ِ
ت�سنمه ال���وزارة ،و�أخ��ذ
بعد ت�سعة �أ�شهر من
يك ِّتل حو َل ُه الجند وال ُق ّواد ويجمع كلمتهم على
خلع القاهر ،وا�ستطاع �أن يقوم بهذا الفعل
فتم خلع القاهر وقتله ،وهو
ال�سيا�سي الخطيرَّ ،
م�ستترا،
في تلك الأثناء � -أي ابن ُمقلة  -كان
ً
ولما بويع للخليفة الرا�ضي باهلل (-329- 322
هـ940 - 934/م) ،وقتها ظهر ابن ُمقلة للملأ
و�أ�ستوزر علنًا .ولكن قالقل الق�صر العبا�سي لم
تهد�أ ،فعزل الوزير الخطّ اط بعد عامين ،الأمر
الذي دعا ُه �إلى الإ�ستتار والتخ ّفي(((.

ثم انتقل �إلى ابن الفرات (ت 312هـ924/م)
وج َعل ُه
فلما ا�ستوز َر ابن ال ُفرات � َ
أح�سن �إليهَ ،
يقدم «الق�ص�ص»  -العرائ�ض  -ولما �أُ�ستعفي ابن
ّ
عي�سى من وزارة المقتدر� ،أ�شير على المقتدر
ب��اهلل (295ه��ـ 320-ه����ـ908/م 932 -م) �أن
ي�ستوزر ابن ُمقلة ،فو ّال ُه الوزارة في ربيع الأول
بعد �سنتين
�سنة 316هـ ،ثم ُعزل �سنة 318هـ؛ �أي َ
و�أربعة �أ�شهر((( .وانعك�ست الأحداث ال�سيا�سية
بظاللها على كل موظفي ال��دول��ة العبا�سية،
ال �سيما الكبار منهم ،وبخا�صة في بدايات
القرن الرابع الهجري/العا�شر الميالدي ،فقد
قتل المقتدر ون ُّ�صب القاهر باهلل العبا�سي (320
 322هـ934 - 932/م) .وقتها كان ابن ُمقلةمنف ًيا في �شيراز ،ف�أ�سندت �إليه الوزارة وهو في
منفاه ،وقدم �إلى بغداد يوم النحر �سنة 320هـ،
�إ ّال �أنه كان يدرك ما ُيحاك من م�ؤامرات في
الق�صر العبا�سي؛ �إذ تو ّلى الأتراك زمام الدولة.
وكان حـِ ّ�س ابن ُمقلة الفنّي وال�سيا�سي دقي ًقا،
فا�ستوح�ش من القاهر ومح ّبته لنف�سه ،فا�ستتر
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تك�شف هذه الفترة  -العقود الأولى من القرن
الرابع الهجري فقدان الثقة بكل �أطقم الوزارات
المتعاقبة ،و�سيادة ظاهرة الت�آمر والد�سائ�س
بين �أروقة الق�صر العبا�سي وحا�شيته ،وبرزت
لل�سطح ظاهرة ا�سمها (ال ُم�صادرة) ،بد�أت منذ
الم�صا َدرين
الأيام الأولى لحكم المقتدر ،و�أ ّول ٌُ
كانوا الوزراء وبطاناتهم ،وقد �أدرك ابن ُمقلة
هذه الظاهرة ال�سيا�سية الخطيرة ،وقد ا�شترك
رغما عنه(((.
بها ً

ف�� َم��نْ ه��و اب��ن ُمقلة؟ ه��و �أب���و علي محمد بن
علي بن الح�سين بن ُمقلةَ ،مولد ُه في �شوال �سنة
اثنتين و�سبعين ومائتين(((.كان في بادئ حياته
ال�سيا�سية مع الوزير محمد بن داود بن الج ّراح
(ت 296ه��ـ908/م) وعمر ُه  -وقتذاك � -ستة
ع�شر �سنة ،وكان َمع ُه يتقا�ضى رات ًبا قدر ُه �ستة
ع�شر دينا ًرا في ال�شهر.

فكل من �أ�ستوزر دخل في حبال هذه اللعبة،
ب�شكل �أو ب���آخ��ر((( .ففي �إ�ستتار ِه ك��ان يكاتب
الرا�ضي باهلل وين�صحه باتخاذ بجكم حاج ًبا
عدوه
له بدلاً من ابن رائق (ت 330هـ942/م) ّ
و�ض َم َن ل ُه مبل ًغا
يعيد ُه �إلى الوزارةَ ،
اللدود ،و�أن َ
كبيرا من المال ،وفي الوقت نف�سه كتب �إلى
ً
بجكم بذلك ف�أطم َع ُه الرا�ضي حتى �إذا ح�صل
عنده((( هذا الدخول �أوقـــع ابن مقلـة في النار
العـدة،
تمامـًا ،الأمر الذي لم يكن قـد � َأع َّـد لَــه ّ
فما �أن دخل بالط الرا�ضي حتى ا�ستفتى هذا

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

الخليفة الفقهاء ب���أم��ره ،ف�أفتوا بقطع ي��ده،
فقطعت في �شوال �سنة 326هـ .فكان بعد ذلك
ِ
جيدا ،ثم
ي�ش ُّد ال َقلَم على
�ساعد ِه ويكتب خطًّ ا ً
كتب بيد ِه الي�سرى.
�إن المف�سدة ال�سيا�سية ،على ما يبدو من
إبداع ُه �أمام
�سيرة ابن ُمقلة ،تعمي المبدع عن � َ
�شهوة الكر�سي ،فما �أن يت�س َّن َم ه��ذا المبدع
َ�صل عن �أه��لٍ وخل
ا�سا حتى يتن َّ
ح�س ً
َمن�ص ًبا ّ
و�صديق ورفيق ،ويظل ي�سعى لتحقيق م�آربه
الذاتية .وتكاد هذه المالحظة تمتد بتاريخ َّيتها
�إلى يومنا هذا.

مقـــاالت

فخطاط ال��ع��رب الأول اب��ن ُمقلةُ ،ي َق ّدم لنا
الدليل التاريخي في ذل��ك .فهـناك حادثتان
جديرتان بذلك نقلتها الم�صادر التاريخية،
الأولى :اتخاذه الب�ساتين وال�ضيع وبناء الق�صور
الفخمة ،فقد �شرع ف��ي بناء دار ِه بالزاهر،
وجمع المنجمين حتى اختاروا َل�� ُه وق ًتا لبناء
أ�سا�س ُه بين المغرب والع�شاء،
ق�صره وو�ضع � َ
فكتب �إليه بع�ضهم(((:
ق���ل الب����ن ُم��ق��ل�� َة م���ه�ًل�اً ال ت��ك��ن عجال
وا����ص���ب���ر ف�����إ َّن����ك ف����ي �أ����ض���غ���اث �أح���ل��ا ِم
ت��ب��ن��ي ب���أن��ق��ا���ض دور ال��ن��ا���س م��ج��ت��ه��دًا
دا ًرا ����س���ت���ن���ق ّ
�������ض �أي����� ً����ض����ا ب���ع���د �أي�����ـّ�����ا ِم
م���ا زل����ت ت��خ��ت��ار َ���س��ع�� َد ال��م�����ش��ت��ري لها
���������س ب����ه����ـ����را ِم
ف����ل����م ت��������و َّق ب������� ِه م�����ن ن����ح ِ
�إن ال����ق����ران وب��ط��ل��ي��م��و���س م���ا اج��ت��م��ع��ا
�����ض وال ف���ي ح�����الِ �إب������را ِم
ف���ي ح�����الِ ن��ق ٍ
َفل َْم يعني ذلك �شي ًئا بالن�سبة �إليه ،والحادثة

الثانية هي� ،أنه كان بي َن ُه وبين ال�شاعر جحظة
البرمكي �صداقة قبل ال���وزارة ،فلما ا�ستوزر
ا�ست�أذن عليه جحظة ،فلم ي�أذن له فقال(((:
ُق���������ل ل�����ل�����وزي�����ر �أدام اهلل دول����ت����ـ����ـ����ه
�إذك���������ر م���ن���ادم���ت���ي وال����خ����ب����ز خ���������ش����ك����ا ُر

(((

�إذ ل��ي�����س ف���ي ال���ب���اب ب������رذون ل��ن��وب��ت��ك��م
وال م����ح����ار وال ف����ي ال����� ِّ
����ش����ط ط����� َّي�����ـ�����ا ُر

(((1

��ن يطلبون
� َّإن التحا�سد والمكائد بين َم ْ
ال���وزارة كانت م��ن الأم���ور ال�شائعة ف��ي ذلك
الدنيا على ابن مقلة حتى
الوقت ،فما �أن دارت ُ
�أُحرقت تلك الدار بعد �ستة �أ�شهر ،من قبل �أحد
الم�س ّمى «محمد بن ياقوت» حيث �أنفذ
�أعدائه ُ
�إلى دار ِه َم ْن يحرقها(:((1
٭ كيف ُقطعت ي ََده؟!

هناك رواي��ت��ان ف��ي ه��ذه ال��ح��ادث��ة ،الأول��ى
�سيا�س ّية ب��ح��ت��ة ،ي���ورده���ا اب���ن ال����ج����وزي في
(المنتظم) تقول(« :((1عندما ا�ستُفتي في ِه قال
الفقهاء في حقّه :هذا قد َ�سعى في الأر�ض بالف�ساد
فتقطع ي��ده ،فقطعت .وهذا الموقف �سي�سجـّل
على الفقهاء تاريخ ًيا في هذه الحادثة.
� ّأم��ا ال��رواي��ة الثانية فيوردها ال��ذه��ب��ي على
ل�سان �أخي ِه (يق�صد اب��ن مقلة) الح�سن بن علي
بن مقلة ،تظهر �أن ابن مقلة  -الوزير  -ا�ستهتر
بع�ض ال�شيء ،وتعالى على النا�س وتج ّبر ،يقول
�أخ��وه« :كان �سبب قطع يد �أخي كلم ًة كان قد
ا�ستقام �أمر ُه مع الرا�ضي وابن رائق ،و�أُمر برد
ِ
نا�س ،فكتب �أخي يعتب عليهم
�ضياعه فداف َع ُ
بكالم غليظ ،وكنّا ن�شير عليه �أن ي�ستعمل �ضد
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لت لهذا الو�ضيع ،وزاره
ذلك فيقول :واهلل ال ذُ ِل ُ
�صديق ابن رائق ،ومد ّبر دولته فما قام َله ،وتكلم
ٍ
النجارَ ،ي�� َد ُّل على تيهه
بف�صل طويل �سا َق ُه اب��ن ّ
وطي�شه ،فقب�ض عليه بعد �أيام وقطعت يده(.((1
ال�س ْع َد في
�إن �أقدار هذا الرجل لم تكتب َل ُه َ
الجانب ال�سيا�سي ،بقدر ما فتحت َل�� ُه �أب��واب
ال�شهرة والجاه في الجانب الفنّي  -الإبداعي،
فالظروف التي كانت �سائدة في ع�صره كانت
تجري على التناق�ضَ ،تر ٍّد في الو�ضع ال�سيا�سي
ونهو�ض في الو�ضع الثقافي ،وهذه المفارقة لم
تتكرر في ع�صرنا الحالي  -عجيب � -إذ كل
ّ
�شيء نحو االنحدار.
ي��ب��دو� ،أن اب��ن ُم��ق��ل��ة ل���م ي��ت��ح�� َّل ب��ال��ك��ي��ا���س��ة
والحكمة ال�سيا�سية ،ف�أخفقت م�ساعيه ،حتى
بعد �أن قطعت يده،ولكن هناك م�س�ألة هامة
كانت تتحكّم بالقرار ال�سيا�سي ،هي الت�س ّلط
على الخُ لفاء م��ن قبل الأت����راك البويهيين ،ثم
ال�سالجقة ،فابن رائق كان الأول والأخير في
اتخاذ القرار ال�سيا�سي ،والرا�ضي باهلل مج ّرد
ا�سم في الخالفة؛ لذلك يكون �أمر الدولة قد �آلَ
�إليه ،من خالل ت�سن ُِّم ِه من�صب «�أمير الأمراء»
و�إبن رائق هذا لم تكل عيناه من مراقبة ابن
ُمقلة ،ذلك الرجل الذي َع َر َف ِح َيل ال�سيا�سة
ٍ
�شيء
الحكم ،واطّ ��ل�� َع على
وثـعلبة ال�� َغ��در في ُ
من خفاياها ،فال�شّ ك ظَ ��لَّ يخامر عقل ابن
رائق ب�صدد هذا الوزير الم�سجون .ول ّما �أقدم
الرا�ضي على قطع يد ابن مقلة ،ا�ستدعاه من
ِ
حب�سه واعتذر �إليه و�أخذ ي�شاور ُه في خلوته وقت
ال�شرب ،و�أَ ِن َ�س ِبه ،كما يقول الح�سين ابنه(،((1
�آفاق الثقافة والتراث 173

خاف
ول ّما تنامت الأخبار بذلك �إلى ابن رائق َ
نف�سه وزاد عند ُه ال�شك ،فلج�أ �إلى ِ
ِ
الح َيل
على
فد َّ�س َم ْن �أ�شار على الخليفة ب�أن
ال�سيا�سيةَ ،
ال يدنيه ،يقول ابنه الح�سين :كان �أب��ي يكتب
بال ُي�سرى خطًّ ا ال يكاد ُيعرف من ِّ
خط ِه بال ُيمنى،
قال :وما زالوا بالرا�ضي حتى تخيـَّل منه و�أهل َكهُ،
بعد �أن قطع ِل�سا َن ُه و َق َتل ُه بالجوع ،كان ذلك في
� 1شَ ّوال �سنة 328هـ(.((1
وقد باءت كل تو�سالته بالف�شل ،وكان ينوح
على يده ويقول :ي ٌد خدمت بها الخلفاء ثالث
دفعات ،وكتبت بها القر�آن دفعتين ُتقطع كما
ُتقطع �أيدي الل�صو�ص ،و�أ�ضاف «�إن المحنة قد
ن�شبت بي ،وهي ت�ؤديني �إلى التلف و�أن�شد»(.((1
�����ات ب���ع���� ُ���ض َ
�إذا م�����ام َ
���ك ف����اب����ك ب��ع��� ً��ض��ا
����ب
ف����������إن ال���ب���ع�������ض م������ن ب����ع ٍ
���������ض ق����ري ُ
وكان ابن رائق �أخوف على كر�س َّي ُه من يد ابن
ُمقلة التي خطّ ت القر�آ َن مرتين.

�إن �إدراك اب��ن ُمقلة للواقع ال�سيا�سي في
ِ
حينه؛ لم يجنبه الوقو َع ِبه كما �أ�سلفنا ،وحوادث
مرات ،وقطع يد ِه
�إق�صائه من الوزارات ،ثالث ّ
تعر�ض لها ،تك�شف
ول�سانه ،والم�صادرات التي ّ
وخطيرا من الحياة ال�سيا�سية
مهما
لنا جان ًبا ً
ً
في الع�صر العبا�سي في القرن الرابع الهجري؛
نف�س ُه ي�ص ّور لنا هذا الواقع
�إذ �إن ابن ُمقلة َ
بالأبيات التالية التي رثى بها نف�سه حين قطعت
يده يقول(:((1
«م������ا ���س��ئ��م��ـ��ت ال����ح����ي����اة ل���ك���ن ت���و َّث���ق���تُ
ب������إي�����م�����ان�����ه�����ـ�����م ف�����ب�����ان�����ـ�����ت ي���م���ـ���ي���ـ���ن���ي
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ب����ع����ـ����تُ دي����ن����ي ل���ه���ـ���م ب���دن���ـ���ي���ـ���اي ح��ت��ى
ح�����رم�����ـ�����ون�����ي دن��������ي��������اي ب�����ع�����ـ�����د دي����ن����ي

و�أجاد تحريرها ،وعن ُه انت�شر الخط في م�شارق
الأر�ض ومغاربها»(.((1

ح���ف���ـ���ظ �أرواح��������ه��������م ف����م����ا ح���ف���ظ���ون���ي
�������ش
���������س ب����ع����د ال���ي���م���ـ���ي���ن ل������ـ������ذ ُة ع���ي ٍ
ل����ي َ

�إن الطريقة ال��ت��ي ك��ت َ��ب بها ُمقلة �أغ��رت
يتغزلوا بها ويح�سنوا تو�صيفها،
ال�شعراء لأن ّ
قال بع�ضهم(:((1
���س��ب��ـ�� َق ال����دم���� ُع ف���ي ال��م�����س��ي��ر ال��م��ط��اي��ا

حياة ابن مُقلة َ
الفنيَّة:

�������������ب ع������ن������ ُه ب���ق���ل���ه
�إذ روى م�������ن �أح َّ
و�أج��������اد ال�������س���ط���ور ف����ي ���ص��ف��ح��ة ال���خ��� ّد

ف��ل��ق��د ح�����ص��ل��ت م���ا ا���س��ت��ط��ع��ت ب��ج��ه��دي

ي�����ا ح���ي���ات���ي ب���ان���ـ���ت ي���م���ي���ن���ي ف��ب��ـ��ي��ن��ي»

مقـــاالت

هذا الجانب في حياته هو الأكثر �إ�شراقًا
غنى ،وهو الجانب الأبقى والأدوم في
والأكثر ً
ذاك���رة الثقافة العربية الإ�سالمية على َم ِّ��ر
الع�صور .وق��د ذك��رن��ا ف��ي الف�صول ال�سابقة
ت�أثيراته في مجال الإبداع الفنّي للقلم العربي
وكيفية �إي��ج��اده لقوانين الخط العربي .وبغية
ال�سير مع التطور الفني للخط الب َّ��د �أن نطَّ لع
المبدع
على ال��ب��داي��ات التي خلقت م��ن ه��ذا ُ
وم َعل ًِّما في �صنعة الخط؛ �إذ �إنَّه لم ي� ِأت
علما ُ
ً
لتبرعمات هذه
من فراغ بل من تط ّور متراكم
ُ
المدر�سة التي �أف�ضت �إرها�صا ُتها الفن ّية على
المثلى كي يرتفع
ابن ُمقلة و�ألهمت ُه ال�صيغة ُ
ِ
أي�ضا تذكر
�ش�أن القلم العربي
با�سمه ،وبا�سم ِه � ً
بري القلم وتجويد الخطوط وفق
الطرائق في ّ
ال ِن َ�سب التي �أوجدها  -كقوانين فن ّية ُ -يلتزم بها
في ُعرف ّ
الخطاطين.
يقول �صاحب «�إعانة ال ُمن�شىء» �إ َّن ابني ُمقلة
و َّل���دا طريقه اخترعاها ،وف��ي زمانهما كتب
جماعة فلم ُيقاربوهما ،وت��ف َّ��ر َد �أب���و ع��ب��د اهلل
بالن�سخ والوزير �أبو علي بال ُدرج ،وقد كان الكمال
ند�س الحروف
في ذلك للوزير ،فهو ال��ذي َه َ

ول���������م ال ي����ج����ي����د وه������ـ������و اب���������ن م���ق���ل���ة
٭ طريقة ابن مُقلة في الخط:

�إن القواعد الأ�سا�س ّية التي و�ضعها ابن مقلة
ك�أ�سا�س لتجويد الخط العربي اعتمدت في
الأ�سا�س على «الكيف ّية الهند�س ّية» في ر�سم كل
ح ٍ
ِ
كلمته ووف��ق نوع ّية الخط الذي
��رف �ضمن
يكتب فيه ،يقول ابن مقلة في هذا ال�صدد(:((2
َح�����رف الأل������ف :ه��و �شك ٌل م��ركّ��ب م��ن ٍّ
خط
م�ستقيما غير مائل
منت�صب ،يجب �أن يكون
ً
�إل��ى ا�ستلقاء وال انكباب .والقيا�س في ذلك
ب����أن ي��ك��ون ثماني ُن��ق��اط م��ن نقطة القلم ال��ذي
يكتب ف��ي��ه على �أن تكون النقطة مربعة «»0
ويكون ابتدا�ؤها بنقطة و�آخرها ب�شظية ،والقيا�س
الجمالي في ر�سم �صورة الألف ،عند ابن مقلة
هو�( :أن يخط �إلى جانب الأل��ف ثالث �ألفات
�أو �أربع ،و�أن يكون الف�ضاء -الم�سافات -فيما
بينها مت�ساو ًيا).
ٌ
(�شكل
�أ ّم���ا ال��ب��اء وال��ت��اء وال��ث��اء :فهي ع��ن��د ُه:
مر ّكب من ّ
ومن�سطح ،وت�ؤخذ
خطين ،منت�صب ُ
ن�سبة القيا�س في ر�سمها كالن�سبة �إلى الألف
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بالم�ساواة) .وعلى ه��ذا القيا�س ي�شرح �أحد
تالميذه ابن عبد ال�سالم �إي�ضاح ذلك بالقول:
(�أن تزيد المنت�صب بكلمة �ألف ،بحيث يكون
ِ
جملته كطول المن�سطح؛ ال �أط���ول وال
ط��ول
�أق�صر ،ثم �أ�ضاف« :وه��ذا الحرف  -يق�صد
الباء  -وما يجري مجراه من يمنة �إلى ي�سرة،
وكل ما كان كذلك ،فينبغي �أن ُيمال القلم ِ
فيه
نحو الي�سرة قليلاً ) (.((2

ال��را َء وال��زايُ :هما عند ابن مفل�سة�( :شكل
م��ر ّك��ب م��ن خ ٍّ��ط مق ّو�س ،وهو ربع ال��دارة التي
قطرها الأل���ف ،وف��ي ر�أ���س ِ��ه �س ّن ٌة م�� ُق ّ��درة في
يو�ضح تلميذه ابن عبد ال�سالم ذلك
الفكر)ّ .
ٍ
بنقطة ،و�آخرها �إن كان
بالقول( :وتبد�أ �أ َّولها
ُمر�سلاً فب�سن القلم ال ُيمنى ،و�إن كان معطوفًا
فب�س َّنة الي�سرى) .ق��ال اب��ن مقلة« :واعتبار
�صحتها �أن ت�صلها بمثلها فت�صير ن�صف دائرة»(.((2

�أ ّم�����ا ال��ج��ي��ـ��م :ف��ه��و ع���ن���د ُه (���ش��ك ٌ��ل م���ر ّك���ب من
ّ
خطينُ ،منكب ون�صف دائ��رة ،وقطرها م�سا ٍو
�صحتها �أن َّ
تخط عن يمينها
للألف .واعتبار ّ
ي�سيرا
و�شمالها خط ّين ،فال تنق�ص عنها �شي ًئا ً
وال تخرج) .يقول التلميذ لهذه المدر�سة ابن
�صحة ر�أ�سها �أن تكتب ُه
عبد ال�سالم .واعتبار ّ
من ي�سرة �إلى يمنة على ا�ستقامة تقري ًبا .ثم
وح�سنها �أن تخف�ضها من الجهة ال ُيمنى
قالُ :
�سطرا وت�أخذ عليه
قليلاً  ،وميزاتها �أن ُت�سطَّ ر
ً
من ي�سرة �إلى يمنة مقدار ثلثي �ألف من قلم
الكتابة ،بحيث ال يرتفع �أ ّولها عن �آخرها �إ ّال
ي�سيرا ،وعلى حكمها ُير�سم الحاء والخاء في
ً
(((2
تقدم .
جميع ما ّ

ال�����س��ي��ن وال�����ش��ي��ن :ي��ق��ول ال���وزي���ر ال��خ ّ��ط��اط:
ه��و �شكل م��ر ّك��ب م��ن خم�س َة خطوط :منت�صب
ومق ّو�س ومنت�صب ومق ّو�س ثم مق ّو�س .وي�ضيف
ابن عبد ال�سالم :وم�ساحة ر�أ�س ال�سين ،من �أ ّول
�سن منها �إلى ثالث �سن ،كثُلثي �ألف خطّ ه .يقول
يمر ب�أعالها
ابن مقلة :واعتبار ّ
�صحتها� ،أن َّ
و�أ�سفلها خ��طّ ��ان ف�لا تخرج عنهما �شي ًئا وال
تنق�ص ،وعلى حكمها ينطبق ال�شين(.((2

الدال وال��ذال :يقول ابن ُمقلة ( :هي �شكل
ومن�سطَّ ح ،مجموعهما
مر ّكب من خَ ّطين ،منكَّب ُ
م�سا ٍو للألف ،فالمنكّب طو َل ُه بمقدار ن�صف
�ألف خطَّ ُه ال غير ،وكذلك المن�سطح ،وابتداء
�أ ّولها بنقطة ،و�آخرها �إن كان ُمر�سلاً ِب َقطّ ة،
و�إن كان معطوفًا ب�سن القلم ال ُي�سرى ،واعتبار
�صحتها �أن ت�صل طرفيها ٍ
بخط ،فتجد ُه مثلثًا
مت�ساوي الأ�ضالع) (.((2
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ال�صاد وال�����ض��اد :قال ابن ُمقلة( :هي �شكل
م��ر ّك��ب م��ن ث�لاث��ة خ��ط��وطُ ،م��ق�� ّو���س و ُم��ن��� ِ
��س��ط ْ��ح
ومق ّو�س) .ق��ال اب��ن عبد ال�سالم« :واب��ت��دا�ؤ ُه
ب�شظيةّ � ،أما انتها�ؤ ُه ،ف�إن كان ُمر�سلاً
فب�س ْن
َ
ال��ق��ل��م ال�� ُي��م��ن��ى ،و�إن ك���ان م��ع��ط��وفً��ا ِ
فب�س َّنة
ال ُي�سرى» .قال :وم�ساحة ر�أ�س ال�صاد في الطول
كثلثي �أل��ف خطه ،وم�ساحة قو�سها �إن كان
معطوفًا م�ساحة �ألف الكتابة ،و�إن كان ُمر�سلاً
فم�ساحة �ألفين من قلم َخطّ ه ،قال ابن مقلة:
�صح ُتها �أن تجعلها ُمر ّبعة ،فت�صير
(واعتبار ّ
مت�ساوية الزوايا في المقدار) ،وي�ضيف ابن
�صحتها �أن يكون �أعالها
عبد ال�سالم« :واعتبار ّ
ٍ
كراء ُمعلّقة والمن�سطّ ح كبناء ،والمق ّو�س كنون،
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ويكون ر�أ�س النون م�شرفًا على �آخرها»(.((2
ال��ط��اء وال���ظ���اء :هو �شكل م��ر ّك��ب م��ن ثالثة
خطوط ،منت�صب و ُمق ّو�س ومن�سطح ،يبد�أ �أ َّو َل ُه
بنقطة و�آخر ُه بنقطة ،قال ابن ُمقلة( :وم�ساحة
�ضوء الطاء في الطويل كثلثي �ألف خطه) (.((2
�صح ُتها �أن يكون
قال ابن عبد ال�سالم :واعتبار َّ
المنت�صب ك���أل��ف ف��ي خ��طّ ِ��ه ف��ي االنت�صاب،
كراء معلّقة والمن�سطح ٍ
والطول والمق ّو�س ٍ
كباء
مر�سلة (.((2

مقـــاالت

العين والغين :يقول ابن مقلة( :هي �شكل
مر ّكب من ّ
خطينُ ،مق ّو�س ومن�سطح� ،أحدهما
ن�صف دائ��رة) ،قال ابن عبد ال�سالم« :يبد�أ
�أ ّول��ه��ا ب�شظية ،و�آخ���ر تعريجها ب�سن القلم
الي�سرى ،والتعريجة ن�صف دائ��رة ،وم�ساحة
القو�س ك�ألف وثلث من قلمه وكتابته ،وم�ساحة
الر�أ�س في الطول كثلثي �ألف خطُّ ُه ،و ُي ّ�صور من
ر�أ�سها ر�أ�س ال�صاد» .قال ابن مقلة« :واعتبار
�صحتها كاعتبار الجيم» (.((2
ّ
ال��ف��اء :ق��ال اب��ن مقلة( :ه���ي ���ش��ك��ل م��ر ّك��ب
م��ن �أرب��ع��ة خ��ط��وط :منكب ،و ُم�ستلقٍ  ،ومنت�صب
ومن�سطح) .قال ابن عبد ال�سالم« :تبد�أ �أ ّو َل ُه
ٍ
بنقطة وت���أخ��ذ ُه على �سطرٍ �إل��ى جهة الي�سار،
ثم ت�أخذ الم�ستلقي �إل��ى �أن تنتهي �إل��ى قبالة
المن�سطح ،بحيث ي�صير ك��ال��دال المقلوبة،
ث��م ت���أخ��ذ م��ن حيث انتهيت �إل���ى �أن ُتل�صق
بالم ِ
ن�سط ْح ،فيبقى مثلثًا مت�ساوي الأ�ضالع،
ُ
ِ
�ضوئه نقطة بمقدار ُ�سد�س �ألف ِّ
خط ِه،
م�ساحة
ثم �إن كان معطوفًا ،خ َت ْم ُت ُه ب�سن القلم ،و�إن
كان ُمر�سلاً فبقطّ ِته» .قال ابن مقلة( :واعتبار

�صحت ِه �أن ت�صل بالخط الثاني منها خَ ًّطا في�صير
ّ
مثلثًا قائم الزاوية) (.((3
القاف :هو عند ابن ُمقلة�( :شكل مر ّكب من
ثالثة خطوط ،منكب ،وم�ستلقٍ  ،ومق ّو�س) وعند
ابن عبد ال�سالم :مركّب من �أربعة خطوط،
ر�أ�سها ك��ر�أ���س الفاء �سواء بجميع ما تقدم،
و�إر�سالها كالنون ،ف���إن كان �آخرها معطوفًا،
فب�سنِ القلم ال ُي�سرى ،و�إن كان ُمر�سلاً فب�سنّه
ال ُيمنى ،قال :وم�ساحة �ضوء القو�س من �أ ّو ِله
�إلى �آخر ِه� ،إن كان معطوفًا ،ك�ألف قلم الكتابة،
و�إن ك��ان ُمر�سلاً فك�ألفين) .ق��ال اب��ن ُمقلة:
�صحتها كاعتبار النون» (�.((3سوف ي�أتي
«واعتبار ّ
ذكرها.
ال��ك��اف :ق��ال اب��ن ُمقلة�( :شكل م��ر ّك��ب من
�أرب���ع���ة خ���ط���وطُ ،م��ن��ك��ب ،وم�����س��ط��ح ،وم��ن��ت�����ص��ب،
«من�سطح
ومن�سطح) .قال ابن عبد ال�سالمُ :
ومنكب
طو ُل ُه �ألف وثلث �ألف من قلم الكتابةُ .
طُ وله مقدار ثلث �أل��ف من خ��طّ ِ��ه ،ومن�سطح
طُ ولُه مقدار �ألفين من خطّ ِه ،يف�صل منتهى
المن�سطح ما بين المن�سطحين ،و�أ�ضاف :تبد�أ
�أ ّول��ه��ا ب�شظية ،ف�إذا انتهت �إلى ات�صال ر�أ�سها
بالمن�سطح ت�شير بيد ويراها دون تحديد» .قال
ابن مقلة :واعتبار �صحتها �أن ينف�صل منها ياء�آن.
قال التلميذ« :يعني م�ستقيمة ومقلوبة» (.((3
ال��ل�ام :يقول اب��ن مقلة« :ه���ي �شكل م��ر ّك��ب
م��ن خ��ط�� ّي��ن ،منت�صب ومن�سطح» ،ي�شرح ابن
عبد ال�سالم ذلك بالقول :فالمن�سطح �ألف،
والمنت�صب ياء ف�إن كان معطوفًا فب�سن القلم
الي�سرى ،و�إن كان مر�سلاً فبنقطّ ة .يقول ابن
� 176آفاق الثقافة والتراث

�صحتها �أن تخرج من �أ ّولها �إلى
ُمقلة« :واعتبار ّ
�آخرها ًّ
خطا ُيما�س الطرفين في�صير مثلثًا قائم
الزاوية» و�أ�ضاف« :وتكتب على الأنواع الثالثة
التي تكتب عليها الباء» (.((3
ال��م��ي��م :ه��و عند اب��ن مقلة�« :شكل م��ر ّك��ب
م��ن �أرب��ع��ة خ��ط��وط ،منكب ،وم�ستلقٍ ومن�سطح،
وم���ق��� ّو����س» .ق��ال اب��ن عبد ال�����س�لام( :مق ّو�س
ك��ال��راء ،يكون ُرب��ع دائ���رة ،ف���إن ك��ان �آخرها
منت�ص ًبا فهو في الو�ضع والطول مثلَ �ألف من
خ��طّ ِ��ه ،غير مائل �إل��ى ا�ستلقاء وال انكباب.
تبد�أ �أ ّول الميم ب�شظية و�آخرها ب�شظية .قال:
وم�ساحة �ضوئها مثل ُ�سد�س �ألف خطّ ها ،وهو
م�ستطيل م�ستدير كالبي�ضة ،منت�صب �إلى جهة
اليمين) .قال ابن مقلة« :واعتبارها كاعتبار
الهاء»� ((3(.سي�أتي ذكرها.
النون :قال ابن مقلة« :هو �شكل مر ّكب من
ٍّ
خط مق ّو�س ،هو ن�صف الدائرة ،وفيه َ�س َّن ُة ُمقدرة
في الفكر» .قال ابن عبد ال�سالم( :يبد�أ �أ ّو َل ُه
ٍ
بنقطة ،و�آخ��ره �إن كان معطوفًا فب َِ�س ِّن القلم
ال ُي�سرى ،وم�ساحة �ضوئه �ألف من قلم خطّ ه،
و�إن كان ُمر�سلاً فب َِ�س ِّن القلم ال ُيمنى ،وم�ساحة
ِ
�ضوئه �ألفان من قلم خطّ ِه) .قال ابن ُمقلة:
�صحتها �أن ي��و���ص��ل ب��ه��ا مثلها فتكون
«واعتبار ّ
دائرة» (.((3
الهاء :قال ابن مقلة« :هي �شكل مر ّكب من
ثالثة خطوط ،منكب ومنت�صب ومق ّو�س» .قال
ابن عبد ال�سالم( :هو �شكل من ثالثة خطوط،
منكب ،ومن�سطح بترطيب ،وم�ستلقِ  .تبد�أ �أولها
ب�سنِ القلم اليمنى.
بنقطة ،و�آخرها �إر�سا َل ُه َ
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ط��ول المنكب كطول ن�صف �أل��ف م��ن خطّ ِه،
كثلث ٍ
وطول المن�سطح ِ
الف من خطّ ِه ،وطول
ِ
كن�صف �ألف قلم خطّ ه).
الم�ستلقي
�صحتها �أن تجعلها
قال ابن مقلة« :واعتبار ّ
ُم��ر ّب��ع�� ٌة فتت�ساوى ال��زاوي��ت��ان العلياوان كت�ساوي
الزاويتين ال�سفالوين» .ي�شرح ابن عبد ال�سالم
�صحتها �أن تجعل
تلك القاعدة بالقول( :اعتبار ّ
ر ّدتها في ثُلثيها ،ف���إذا كمل َو ْ�ض ُعها فاجعلها
مربعة ،فتت�ساوى الزاويتان العالـيتان والزاويتان
ال�سافلـتان) (.((3
الواو :يقول ابن ُمقلة« :هي �شكل مر ّكب من
ثالث ِة خطوط ،م�ستلقٍ  ،ومنكب ومق ّو�س» فيما
يعتبرها اب��ن عبد ال�سالم مركّب ٌة من �أربعة
خطوط .ر�أ�سها كر�أ�س الفاء ،وتقوي�سها كالراء،
وهو ربع دائرة ،تبد�أ �أولها بنقطة و�آخرها� ،إن
كان معطوفًا ،فب�سن القلم الي�سرى ،و�إن كان
ِ
فب�سنه اليمنى»(.((3
ُمر�سلاً ،
ال�لام �أل��ف (ال) :ي�شرحها ابن عبد ال�سالم
فيقول« :هي �شكل مركّب من ثالث ِة خطوط،
ُم��ن��كَ��ب ومن�سطح م�ستقيم ،وم�ستلقٍ  ،طول
المنكب كطول �أل��ف من قلم الكتابة ،وطول
الم�ستلقي
المن�سطح كثلثي �ألف الكتابة ،وطول ُ
كطول �ألف الكتابة .تبد�أ �أول المنكب بنقطة
وكذلك الم�ستلقي.
�صحتها �أن يكون ثلثها من
ق��ال :واعتبار ّ
�أ�سفلها والثلثان من �أع�لاه��ا ،و�أن ُتخط من
م�ستقيما ،و�أن
ر�أ�س الالم �إلى ر�أ�س الألف خطًّ ا
ً
تخط من �أعالها �إلى �أ�سفلها ،فال ُيق�صر عنها
وال يخرج.
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و�أ�ضاف :ومنها نوع �آخر مركّب من ثالث ِة
وم�ستلقٍ
خطوط ،منكب وم�ستدير
ُ
يقارب �أل ًفاُ ،
يقابل طر َف ُه طرف المنكب» (.((3

مقـــاالت

الياء :تحدث ابن ُمقلة قائلاً �« :شكل مر ّكب
م��ن ث�لاث��ة خ��ط��وط ،م�ستلق ومنكب ومتق ّو�س»
وي�ضيف ابن عبد ال�سالم :وهي كالنون ،تبد�أ
�أول��ه��ا ب�شظية ،ر�أ���س��ه��ا ك���دالٍ مقلوبة ،طول
الم�ستلقي منها كن�صف � ٍ
ألف من خطّ ه ،وكذلك
تقدم في الدال .قال :والمق ّو�س،
المنكب على ما ّ
�إن كان معطوفًا فم�ساحته �ألف من خطّ ه ،و�آخره
�سن القلم الي�سرى ،و�إن كان ُمر�سلاً فم�ساحتــه
ك�ألفـين من خطّ ِه و�آخ��ر ُه ب�سن القلم ال ُيمنى،
و�أ�ضاف :ومنها نوع كر�أ�س الكاف الم�ستلقي
والمن�سطح �سواء .قال ابن مقلة« :واعتبارها
كاعتبار الواو»(.((3
�أهميّة ابن مُـقـلة:

لقد اق��ت��رن ا���س��م اب���ن م��ق��ل��ة ب��م��در���س��ة ب��غ��داد
للخط العربي �أول ،ومن ثم �أ�صبح ال َعلم الأبرز
في العالم الإ�سالمي والعربي بحرفة الخط
وهند�سة حروفه ،حتى �إن الم�صادر التاريخية
التي ترجمت َل ُه واهت ّمت ب�إبداعه و�صفته ب�أنه
«مقلة حدقة الزمان ،ياقوت معدن العرفان،
كان ُ
م�ص ّور النقو�ش القد�س ّية بال�صور الروحانية،
وم ِق ْر الخطوط الهند�سية بالأدوات الج�سمانية»
ُ
(((4
وهذا ما ث َّب َت ُه �صاحب «تحفة الخطاطين» .
منذ ن�ش�أته في بغداد كانت طفولته ت�شير �إلى
�أ َّن ُه قد عزف عن العمل مع �أبيه وان�صرف �إلى
الدر�س( ،((4وكان �أخوه �أبو عبد اهلل الح�سن بن
علي بن مقلة ،ي�شارك ُه االهتمام والطفولة ،وقد

ان�صب اهتمام الأخوين منذ نعومة �أظفارهما
َّ
على الخط العربي ،فبد�أا بتعل ِ
َّمه على يد كبار
الخطّ اطين ال�سابقين عليه من �أمثال الأح�� َول
و�إبراهيم ال�شجري (.((4
اختلف القدماء في لقب �أبيه « ُمقلة» فابن
النديم وهو الأق��رب �إليه ُي�شير �إلى �أن « ُمقلة»
لقب �أطل َق ُه في �سياق الحديث عن الأب(.((4
بينما يذكر ياقوت الحموي في معر�ض ترجمته
لأخيه الح�سن بن علي بن عبد اهلل بن مقلة
ب�أن « ُمقلة» ا�سم �أُ ٍّم لهما .وي�ستطرد فيقول في
�سبب الت�سمية �إن �أب��اه��ا «يق�صد مقلة» كان
ُيرقِّ�صها فيقول« :يا ُمقلة �أبيها» فغلب عليها
هذا اللّقب( .((4وعلى ما يبدو �أن «عائلة مقلة»
كان �أغلبها قد مار�س مهنة الخط والكتابة،
ا�ستقرت للخطّ اط الوزير �أبي
ولكن ال�شهرة
ّ
علي وم��ن ب��ع��ده لأخ��ي��ه عبد اهلل ،ي��ق��ول ابن
النديم« :ه���ذان ال��رج�لان ل��م ُي َ��ر مثلهما في
الما�ضي �إل��ى وقتنا ه����ذا»( ،((4يق�صد بداية
القرن الخام�س الهجري .وي�ضيف ابن النديم:
«وعلى خط �أبيهما مقلة َك َتبا» (.((4
وم���ن ه��ن��ا ن�ستنتج �أن الأب ك����ان خ��ط ً
��اط��ا
ِ
منواله
ه��و الآخ����ر؛ لذلك �سارت العائلة على
وخطاه .والغريب �أن �أبا علي ابن ُمقلة َعزِ ف
ُ
عن العمل مع �أبيه ،كما �أ�شارت الم�صادر(.((4
وهذه العبارة ت�ضع محل ال�شك على ما يقو ُل ُه
ِ
معلوماته من
الأ���س��ت��اذ ُ�سهيل �أن���ور ال��ذي �أخ��ذ
ّ
لنرجح التزام االبن
الخطاطين» و�إنّ��ا
«تحفة
ّ
بمنهج الأب .فالم�صادر التي ترجمت البن
ُمقلة كانت ت�ؤكّد مذهب الأب في الخط ،ولي�س
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ذلك فح�سب ،بل �إن �ساللة العائلة �سارت على
المهنة نف�سها .يقول ابن النديم« :وقد كتب في
زمانهما جماعة وبعدهما من �أهلهما  -يق�صد
الأخوين ابني مقلة و�أوالدهما ،فلم يقاربوهما،
�إنما يبذر الواحد منهم الحرف بعد الحرف
والكلمة بعد الكلمة ،و�إنما الكمال ك��ان لأبي
علي و�أبي عبد اهلل ،ومن كتب من �أوالدهما �أبو
محمد عبد اهلل و�أبو الح�سن بن �أبي علي ،و�أبو
�أحمد �سليمان بن �أبي الح�سن و�أبو الح�سين بن
�أبي علي» .وي�ضيف ابن النديم قائلاً « :ور�أي��ت
م�صحفًا بخط َج ّدهم ُمقلة»(.((4
على �أ ّية حال� ،إن التطور الفني الأب��رز في
هذه العائلة هو ما لزم خطّ اطنا الوزيرالذي
ِ
وجودته ،حيث خ ّـط
انتهت �إليه ريا�سة الخط
ِ
بحروفه على بقية الخطوط .وقد
الن�سـخ ي�سـمو
ثوابت و�أ�صولاً للخط
ا�ستطاع ابن ُمقلة �أن يجد
َ
العربي كما ر�أينا ،فهو المهند�س الأول للخط
العربي وهو الذي زاد على مبتكرات �سابقيه،
مي الخط الموزون بالخط المن�سوب(((4؛
وقد ُ�س َّ
حيث �أوج���د اب��ن ُمقلة ق ِ
��واع َ��د ُه و َن��� ِ��س�� َب�� ُه التي
ِ
أ�شكاله الهند�سية المتقنة،
تعتمد على تنا�سب �
ون�سبته �إلى الإمام من � ِ
أئمته ،ذلك �أن الكاتب
�إذا بلغ في تعلم �صناعة الخط غاية قدرته،
كان ِّ
لخطه مالمح خا�صة ُيعرف بها ومعاني
تخ�ص ُه ،يعرفها �أهل التم ِّييز والنقد ،كما تعرف
َّ
وجوه النا�س و�إن ت�شابهت �أع�ضا�ؤها ،وت�شاكلت
�أجزا�ؤها بمعانٍ تخ�ص كل ٍ
وجه فيها(.((5
وق��د كانت تلك المق ّومات ال تنطبق عليه
في كتابه المعروف َو ْر ِ
�سم ِه ف ُعرِ ف خطّ ه قبل
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�شخ�صه ،وب��ذل��ك ت��م�� ّي��زت م��در���س��ة اب���ن ُمقلة،
ولذلك يقول عنه ابن الطقطقي« :هو �صاحب
بح�س ِن ِه
الخط َ
الح َ�سن الم�شهور الذي ُت�ضرب ُ
الأم��ث��ال ،وه��و �أ ّول م��ن ا�ستخرج ه��ذا الخط
«يق�صد الن�سخ» و َن َق َل ُه من الو�ضع الكُوفي �إلى
هذا الو�ضع ،وت َب َع ُه بعده
وع��ل��ى ���ض��وء تلك ال�شهرة ال��وا���س��ع��ة التي
�أوج��ده��ا اب��ن ُمقلة� ،صار ال��خ��ط ال��ع��راق��ي هو
النموذج الأ�صلح للخطوط ،وعلى هذا الأ�سا�س
المنهجي  -الفني ،يقول الخطاط عبد اهلل بن
زنجي الكاتب�« :أ�صلح الخطوط و�أجمعها لأكثر
ال�شروط ما عليه �أ�صحابنا في العراق» (.((5
وعلى �أ�سا�س ه��ذا التقيم يكون اب��ن ُمقلة
قد �سما بالخط العربي ب�شكل ع��ام ،وب�أقالم
العراق ب�شكل خا�ص ،وتلك م�أثرة لم ي�سبق ُه
�إليها �سابق.
لقد كانت �إبداعات ابن مقلة في تجويد الخط
مثار اهتمام الأدباء والك ّتاب من المعا�صرين له
والالحقين عليه ،واقتفوا �أثره ،حتى �إن �أبا حيان
التوحيدي يتحدث عنه في �أكثر من محفل،
ٍ
ِ
بقلمه دون
مخف �إعجا َب ُه ِبه والمفاخرة
غير
والخطّ اطين في �أر�ض
�سواه من �سائر الك ّتاب َ
الخالفة العبا�سية ،فهو ي�س�أل ُك ّتاب �أذربيجان
�أو الذين عا�شوا فيها مكرهين �أو مجبرين،
«قلت لأبي عبد اهلل بن الزنجي الكاتب -
يقولُ :
كان كات ًبا لإبراهيم بن المزربان في �آذربيجان
نبي
 ما تقول في خط ابن ُمقلة؟! فقال« :ذاك ٌّفيه �أُفرغ الخط في يده ،كما �أوحي �إلى النحل في
ت�سدي�س بيوته»(.((5
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مثل هذه العبارة الهائلة لم تـُقل في غيره،
فكم من � ٍ
أبعاد تحمل بين طياتها وهي ت�صدر
من كاتب كبير!!
لم يقت�صر الثناء على ابن مقلة من ٍ
كاتب
ٍ
والمدح
واحد� ،أو وزير �أو �أمير ،بل �أ�صبح الثناء
ُ
فيه �صفة الزمة عند ُك ّتاب ذلك الع�صر ،فمن
ال�صولي -عميد الكتابة
ذلك ما قال ُه فيه �أبو بكر ُ
في الع�صر العبا�سي  -وذل��ك عندما قطعوا
يده ال ُيمنىُ ،م�ص ِّو ًرا عمق الم�أ�ساة ،رغم ال َّل َو َق
الذي يعتريه �أحيانًا يقول(:((5
ل���ئ���ن ق���ط���ع���وا ُي���م���ن���ى ي���دي���ه ل��خ��ـ��وف��ه��م
���وف ال���������ص����وار ِم
لأق��ل��ام�����ـ����� ِه ال ل���ل�������س���ي ِ
ف���م���ا ق���ط���ع���وا ر�أ ًي����������ا �إذا م����ا �أج���ـ���ـ���ا َل��� ُه

مقـــاالت

ر�أي����ت ال��م��ن��اي��ا ف��ي ال��ل��ح��ى وال��غ�لا���ص ِ��م
� ّأم��ا ي��اق��وت الحموي ،فقد �أثنى عليه ثناء
ال��م���ؤ ّرخ المن�صف والكاتب ال��ع��ارف ب�صنعة
�أرباب القلم ،فقال عنه« :هو المعروف بجودة
الخط الذي ُي�ضرب به المثل ،كان الوزير �أوحد
الدنيا ف��ي كَ�� ْت��ب ِِ��ه قلم ال��رق��اع والتوقيعات؛ ال
ُ
ينازع ُه في ذلك وال ي�سمو �إلى م�ساماته ذو ف�ضل
والتغزل
ب���ارع»( .((5وفي مفا�ضل الثناء عليه
ّ
ِّ
بخط ِه ،ينقل الثعالبي في «ثمار القلوب» �أقوال
الم�شاهير في ذلك الع�صر ،ومنهم ال�صاحب
بن ع ّباد (385 -326ه��ـ995 - 938/م) ذلك
الوزير البويهي المعروف بالبيان والف�صاحة
والرجاحة والأدب ،يقول عن ابن مقلة(:((5

�أم���ا الثعالبي ( 429 – 350ه����ـ- 961/
1038م) فيقول عنه« :خط ابن ُمقلة ،ي�ضرب
الح�سن لأن��ه �أح�سن خطوط الدنيا،
مثلاً في ُ
وما ر�أى ال��را�ؤون بل ما روى ال��راوون مثله في
ارتفاعه عن الو�صف ،وجريه مجرى ال�سحر
و�أن�شد(:((5
خ����ط اب�����ن ُم���ق���ل���ة م����ن ارع�����ـ�����ا ُه م��ق��لَ�� َت��ه
ودَت ج������وارح������ه ل�����و ُح������ ِّول������ت ُم���ق�ل�ا
�����س��دًا
ف���ال���در َي���� ْ���ص��� َف��� ُّر لإ���س��ت��ح�����س��ان�� ِه َح َ
وال�����ب�����د ُر ي���ح���م��� ُّر م����ن �أن�����������وار ِه خ��ج�لا
و�أ�ضاف:
���ش���ى م�����ض��ى وان��ق�����ض��ى
���س��ق��ى اهلل ع���ي���� ً
ب����ل���ا رج�������ع�������ة �أرت������ج������ي������ه������ا ون����ق����ـ����ل����ة
ك������وج������ه ال����ح����ب����ي����ب وق������ل������ب الأدي�����������ب
و�����ش����ع����ر ال����ول����ي����د ب����خ����ط اب�������ن م��ق��ل��ة
والوليد ،هو البحتري.

ومن اللُّغويين الذين انتبهوا �إلى جودة خط
الح ْ�س ُن ال
ابن مقلة و�أوردوا ا�سم ُه
ً
�شاهدا على ُ
على اللغة الزمخ�شري ( 538 – 476هـ1075/
 1144م) فقد قال عنه« :وتقول في َخ ِّط ِه َخطُّلكل ُمقلة ،ك�أ َّن ُه خط ابن مقلة» (.((5
وه���ذا اال�ست�شهاد ال��ب�لاغ��ي ُي��ظ��ه��ر م��دى
�شيوع و�سطوة خط ابن مقلة ،حتى �أنه ا�ستهوى
عقول الأدب��اء وال�شعراء و�أقالمهم و�أفئدتهم
وقوافيهم ،وق��د و�صف اب��ن ال��روم��ي (- 221
 283ه���ـ896 - 836/م) محا�سن خ��ط ابن
خ��������ـ��������ط ال�������������وزي�������������ر اب���������������ن م����ق����ل����ـ����ة
مقلة و�شمائله ال�شخ�صية معط ًيا الأهمية للقلم
ب���������������س�������ـ�������ـ�������ت�������ان ق���������ـ���������ل���������بٍ و ُم�������ق�������ل�������ة على ال�سيف ،من خ�لال �شخ�صية اب��ن مقلة
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الإبداعية يقول ابن الرومي(:((5
�إن ي���خ���ـ���دم ال�������س���ي���ف ال�������ذي خ�����ض��ع��ت
َل������ ُه ال����رق����اب ودان�������ت َخ���وف���ـ��� ُه الأُ َم�����ـ����� ُم
ف���ال���م���وت وال����م����ـ����وت ال ����ش���يء ي��ع��ادل��ه
م����ا زال ي��ت��ب��ع م����ا ي���ج���ري ب����ه ال�� َق��ل��ـ�� ُم
ك����ذا ق�����ض��ى اهلل ل�ل��أق���ـ�ل�ام ُم����� ْذ ُب��رئ��ت
�أ َّن ال�����س��ي َ
��وف ل��ه��ا ُم����� ْذ �أُره����ف����ت َخ������ َد ُْم
وك������ل ����ص���اح���ـ���ب ����س���ي���ـ ٍ���ف دائ����� ًم�����ا �أب��������دًا
م����ا زال ي��ت��ب��ع م����ا ي���ج���ري ب����� ِه ال��� َق���لَ���ـ��� ُم
وفي محا�سن خط ابن مقلة �صارت الأمثال
�����ص�� ُه ي��ق��ارن ب��الأول��ي��ن
ُت�����ض��رب ،و���ص��ار ���ش��خ ُ
والتابعين والالحقين ،وتلك منزلة لم يبلغ
�ش�أوها غيره من الك ّتاب ،فقد قيل(:((5
وخ َّّ
ف�����ص��اح�� ُة ���س��ح��ب��انٍ َ
�������ط اب����ن مقلة
�������م
وح���ك���م���ة ل���ق���م���ان و ُزه���������� َد اب������ن �أده ِ
مفل�س
�إذا ُج��م��ع��ت ف��ي ال��م��ر ِء وال��م��رء
ٌ
�����م
ون�������������ودي ع����ل����ي����ه ال ي������ب������اع ب�����دره�����ـ ِ
وعلى ال�صعيد الإجتماعي والثقافي ف�إن
�شخ�صية الرجل ال تقل عن �أقرانه في ذلك
ال��وق��ت ك��وزي��ر ،فقد كانت لَ�� ُه دوره و�ضياعه
وب�ساتينه( ،((6فقد كانت فاكهت ُه لما ولي الوزارة
بخم�سائة دينار كل يوم جمعة ،وك��ان ي�شرب
غبوقًا بعد الجمعة وي�صطبح يوم ال�سبت(،((6
وقد كانت مهنة الكتابة والخط �أقرب �إلى ِ
نف�سه
لحظة ال��ه��دوء وممار�سة حياته االجتماعية
داخ��ل البيت ،فقد روى عنه ابن الجوزي �أ َّن�� ُه
يوما على المائدة ،فلما غ�سل َي َد ُه ر�أى على
كان ً
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ِ
ثوبه نقط ًة �صفراء من الحلوى ،ف�أخذ القلم
و�س َّودها وق��ال :تلك عيب وه��ذا �أث�� ُر �صناعة
َ
(((6
و�أن�شد :
�إ ّن������م������ا ال������زع������ف ُ
������ران ع����ط����ر ال�����ع�����ذارى
وم������������داد ال��������������دواة عُ������ط������ َر ال������رج������الِ
ُتظهر الم�صادر العربية  -الإ�سالمية التي
ترجمت البن مقلة �أن روح الترفع والتعالي كانت
بادية عليه ،و�أدب��ه وعباراته ت�ؤكّد ذلك ،فقد
قال عنه ابن خلكان« :والبن مقلة �ألفاظ منقولة
م�ستعملة ،فمن ذلك قوله� :إذا �أحببت تهالكت،
و�إذا �أبغ�ضت �أهلكت ،و�إذا ر�ضيت �أ ّرثـت ،و�إذا
أثرت» .ومن كالمه« :يعجبني من يقول
غ�ضبت � ّ
ال�شعر ت�أ ُّد ًبا ال تك�س ًبا ،ويتعاطى الغناء تطر ًبا
(((6
معنى لميح والنظم والنثر
ال َتطَ لُّ ًبا .ول ُه كل ً
ِ
بنف�سه تظهر في ال�شعر �أكثر منها
ومفاخرته
في النثر ،فمن ذلك ما نقله الثعالبي(:((6
ل���������س����تُ ذا ِذ ّل������������ ٍة �إذا عَ����� َّ����ض����ن����ي ال����د
ه�������ر وال ������ش�����ام ً
�����خ�����ا �إذا وات�����ـ�����ان�����ي
�أن���������ا ن���������ا ُر ف�����ي م����رت����ق����ى ن���ف�������س ال���ح���ا
��������س�������دِ م�������������ا ٌء ج�������������ا ٍر م��������ع الإخ���������������وان

َ
ول ُه �أبيات �أخرى يقول فيها(:((6

َج������ ّرب������ن������ي ال������ده������ـ������ ُر ع����ل����ى ����ص���رف���ـ��� ِه
ف�����ل�����م �أخ�������ب�������ر ع�����ن�����د ال����ت���������ص����اري����ـ����فِ
�أل�����������ف�����������تُ ي��������وم��������ي�������� ِه وي�������������ا ر ُب�������ـ������� ّم�������ا
ُي������������ؤل ُ
��������وف
�����������ف ��������ش�������يء غ�����ـ�����ي�����ر م���������أل ِ
أي�ضا:
ول ُه � ً
����ى ب�����أع����ـ����ل����ى رت����ب���� ٍة
و�إذا ر�أي�����������ت ف����ـ����ت ً
ف�����ي �����ش����ام ٍ����خ م�����ن ع���������� ّز ِه ال���م���ت���رف���ـ���ـ��� ِع

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

ق���ال���ت ل���ي ال��ن��ف�����س ال����ع����روف بف�ضلها
م������ا ك�������ان �أوالن�������������ي ب�����ه�����ذا ال����م����و�����ض���� ِع
بالتغزل وال�صبابة،
وكانت روح الع�صر تغريه
ّ
و َل ُه �أبيات في ذلك يقول فيها(:((6
� ِّ
أدل ف����ي����ه����ـ����ا ح�������ب�������ذا م��������ن ُم����������دلٍ
��������م ل�������دم�������ي م���������س����ت����ح���� ِّل
وم�����������ن ظ��������ال ٍ
�إذا م������ـ������ـ������ا ت���������ع���������ـ��������� َّز َز ق������اب������ل������ ُت������ ُه
ٍّ
���������������ذل وذل���������������ك ُج������ـ������ه������د ال������ ُم������ق������ ِّل
ب
أي�ضا في ال َغزل:
و َل ُه � ً
�أن������������������تَ ي���������ا ذا ال�������خ�������ـ�������ال ف���������ي ال������ـ
وج����������ن����������ـ���������� ِة مِ ������������ ّم������������ا ب������������ي خ������ـ������ال������ي

مقـــاالت

ال ت��������ـ��������ب��������ال��������ي ب���������ـ���������ي وال ت�����خ�����ـ
ط�������������رن�������������ي م���������ن���������ـ���������ـ َ
���������ك ب�������ب�������ـ�������ال�������ي
ال وال ت����������ف����������ك����������ـِّ���������� ُر ف��������������ي ح�����ـ�����ا
َ
��������������رف ح�������ال�������ي
ل��������������ي وق������������ـ������������د ت��������������ع
�أن������������ـ������������ا ف������������ي ال��������ن��������ـ��������ـ��������ا� ِ��������س �إم������������ا
(((6

�����������ي وف�����������ي ُح�������ب�������ـَّ�������ك غ��������ـ��������ال��������ي
م ُّ

وم��ن غَ َ��ز ِل ِ��ه الجميل ،م��ا نقله اب��ن �أيبك
ال�صفدي في (الوافي) (:((6
�أح����ب����ب����تُ ���ش��ك��ـ��وى ال���ع���ي���ن م����ن �أج��ل��ه��ا
لأن���������ه���������ا ت�����������س�����ت�����ر وج�������ـ�������ـ�������دي ب���ـ���ه���ـ���ا
ك�����ـ�����ن�����ـ�����ت �إذا �أر����������س���������ل���������تُ دم�����ـ�����ع�����ـ����� ًة
ق����������ال �أُن�����������ا� ٌ�����������س َ
ذاك م�������ن ُح���ب���ـ���ه���ا
ف�������ص���ـ���رت �أب�����ك�����ي الآن م�������س���ت���ر����س���ـ�ًل�
�أح��������ي�������� ُل ب�����ال�����دم�����ـ�����ع ع�����ل�����ى ����س���ك���ب���ه���ـ���ا
وك��ان ابن ُمقلة يكاتب �أ���ص��دق��اءه وول���ده في

حب�س ِه ،مت�شف ًعا �ساعة و�ساعة معات ًبا ،و�أخرى
حانًّا ٍ
مازجا الق�سوة بالعاطفة
لولد �أو ل��دار،
ً
وال�صبرِ بالخ�ضوع والذُ لّة بالمكابرة ،والألم
بالتجلّد والنقمة بالث�أر والحيرة بال�صفـنة
بتر�س ِله
وال�سيا�سة بتقلّب الأمور ،وهو ما يظهر ُ
وخطابه ،ق��ال محمد بن ا�سماعيل الكاتب :لما
نكب ابن الفرات �أبا علي بن ُمقلة؛ لم �أدخل
َ
ِ
حب�سه وال كاتب َت ُه خوفًا من ابن الفرات،
عليه في
إلي يقول(:((6
فلما طال �أمر ُه َ
كتب � َّ
ُت�����رى ُح��� ّرم���ت ك��ـ��ت��ب ال ّ
أخ���ل���اء ب��ي��ن�� ُه��ـ�� َم
�أب����ن ل���ي� ،أم ال��ق��رط��ا���س �أ���ص��ب��ح غالـيا
ف���م���ا ك���ـ���ان ل����و ���س��اءل��ت��ـ��ن��ا ك���ي���ف ح��ال��ن��ـ��ا
وق�����ـ�����د ده����ت����ن����ا ن���ك���ب���ـ���ة ه������ي م������ا ه��ي��ـ��ا
ف���ه��� ُم���ـ َ
���ك ع�������دّوي ال ���ص��دي��ق��ي ف��ر ّب��م��ـ��ا
ت���ك���اد الأع������ـ������ادي ي���رح���م���ـ���ون الأع����ادي����ا
و�أنفذ في طي الورقة ،ورق ًة �إلى الوزيرابن
الفرات يقول فيها:
«�أم�سكت � -أط��ال اهلل بقاء الوزير  -عن
ال�شكوى ،حتى تناهت البلوى في النف�س والمال
والج�سم وال��ح��ال �إل��ى ما فيه �شفاء للمنتقم
ِ
وتقويم للمجترم ،حتى �أف�ضيت �إل��ى الحيرة
والت�شرد ،وما �أبداه
والتبلُّد ،وعيالي �إلى الهتك ِة
ّ
الوزير � -أ ّيد ُه اهلل  -في �أمري �إ ّال بحق وواجب،
فلي ذُ م��ام
وظ ٌّ��ن غير ك��اذب ،وعلى كل ح��الَ ،
وحرمة و�صحبة وخدمة ،و�إن كانت الإ�ساءة
�أ�ضاعتها فرعاية ال��وزي��ر � -أ ّي���د ُه اهلل تعالى
بحفظه  -وال ُمفزع �إل��ى اهلل بل ِ
ِ
ُطف ِه ،وكنف
الوزير وعطفه ،ف�إن ر�أى � -أطال اهلل بقاه � -أن
يلحظ ع َبد ُه بعين ر�أفته ،وينعم ب�إحياء مهجته،
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وتخلي�صها م��ن ال��ع��ذاب ال�����ش��دي��د وال ُ��ج��ه��د
ِ
معروفه ن�صي ًبا ومن
الجهيد ،ويجعل َل�� ُه من
فرجا قري ًبا».
البلوى ً
وعندما قطعت َي ُد ُِه في زمن الرا�ضي باهلل
ك��ان الطبيب �أب��و الح�سن ثابت بن �سنان بن
ثابت بن قرة ( 288 – 221هـ901 - 836/م)
ُيعو َد ُه في �سجنه و ُيعالج ُه ،قال هذا الطبيب(:((7
«�أم��رن��ي الرا�ضي ب��اهلل بالدخول �إل��ى ابن
آخر اليوم الذي قطعت فيه يده ،فدخلت
ُمقلة � َ
�إل��ي��ه وعالجته ،و�س�ألني ع��ن خبر اب��ن��ه �أب��ي
فعرفته خبر �سالمته ،ف�سكن �إلى
الح�سينَّ ،
ِ
نف�سه وبكى
��ام على
ذلك غاية ال�سكون ،ثم ن َ
خدمت بها الخالفة ثالث
على يد ِه وق��ال :ي ٌد
ُ
وكتبت بها القر�آن ُدفعتين ،تقطع كما
دفعات،
ُ
تقطع �أيدي الل�صو�ص� ،أتذكر و�أنت تقول لي:
والفرج قريب؟ قلت :بلى،
�إن ََّك في �آخر نكبة
ُ
قال :فقد ترى ما َحلَّ بي فقلت :ما بقي بعد هذا
�شيء ،والآن ينبغي �أن تتوقّع الفرج ،ف�إ َّن ُه ُع ِملَ
بك ما لم ُيعمل بنظيرك وهذا انتهاء المكروه،
وال يكون بعد االنتهاء �إ ّال الإنحطاط .فقال :ال
تغفل� ،إن المحنة قد ت�ش ّبثت بي ت�ش ُّبثًا تنقلني
ِبه من حالٍ �إلى حال حتى ت�ؤديني �إلى ال َتلَف،
كما ت�ش َّبثت ُح ّمى ال َّ��دق بالأع�ضاء فال تفارق
�صاحبها حتى ت�ؤديه �إلى الموت ثم تمثَّل بيت
�أبي يعقوب الخريمي:
������ات ب���ع���� ُ���ض َ
�إذا م����ا م َ
���ك ف����اب����كِ ب��ع�����ض��ا
ف��ب��ع ُ
�������ض ق��ري��ـ ُ��ب
�����ض ال�������ش���ىء م����ن ب���ع ِ
ومن �سجنه كتب ل ِ
إبنه (�أبي الح�سين) وقد
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مر�ض ،فقال(:((7
ل����ق����ـ����اك َر ُّب��������ـ َ
��������ك ����ص���ح���ـ���ب���ة و�����س��ل�ام����ة
وو َّق َ
�������������اك ب�����ي م�����ن ط����������ارقِ الأه�������ـ�������وا ِء
ذك َ
�����رت ���ش��ك��ا ُت َ��ك ل���ي وك����أ����س���ي ف���ي ي��دي
ف���م���زج���ـ���ت���ه���ـ���ا دم����ع����ـ����ي م����ك����ـ����ا َن ال����م����ـ����ا ِء
ِ
�سجنه عام
وعندما ت��وف��ي اب��ن ُمقلة ف��ي
328هـ 939/م ،وقد بلغ ال�ستين من ال ُعمر قال
�أحدهم يرثيه بهذه الأبيات(:((7
ا����س���ت�������ش���ع��� َر ال����ك���� ّت����اب ف�����ق�����د َُك ����س���ال��� ًف���ا
�����ح����� ِة ذل���������ك الأي�������������ا ُم
وق���������ض����ـ����ت ب�����������ص ّ
ف�������ل َ
�������ذاك � َ��������س�������� ّودت ال����������������دَويُّ ك������آب����� ًة
�أ������س����� ًف�����ا ع����ل����ي َ
����ك و� ُ������ش������ َّق������تِ الأق�������ـ���ل���ا ُم
ومن الآث��ار الهامة التي ذكرتها الم�صادر
القديمة والحديثة �أن ابن مقلة تو ّلى كتابة ال ُهدنة
بين الم�سلمين والروم بخط يده ،ولم تورد تلك
ن�ص الوثيقة ،فقد �أ�شار الثعالبي(� ((7إلى �أن ابن
ُمقلة «كتب كتاب هدنة بين الم�سلمين والروم
ِ
بخط ِه ،فهو �إل��ى اليوم عند ال��روم في كني�سة
ق�سطنطينية .يبرزو َن ُه في الأع��ي��اد ويعلِّقو َن ُه
في �أخ�ص بيوت العبادات ،ويعجبون من ِ
فرط
ُح�سنَه ،وكونه غاية في فنّه» .وقد َعل ََّق كل من
�سهيل �أن��ور ومحمد َبهجت الأث���ري على هذه
المالحظة بما يلي( :وورد في الجزء الأول من
خال�صة الأثر في �أعيان القرن الحادي ع�شر،
�أن اب��ن مقلة ه��و ال��ذي ت��و ّل��ى كتابة معاهدة
ال�صلح بين الم�سلمين والروم «الأنا�ضوليين»
وقد بقيت هذه المعاهدة ب�أيديهم حتى زمن
الفتح) كما �شاركتهم الباحثة ُ�سهيلة الج ُبوري

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

ذلك ،ولم ُيورد ه�ؤالء ن�ص الوثيقة ،وال �أ�شاروا
�إلى ال�صفحة التي ذكرت فيها المعاهدة في
كتاب (خال�صة الأثر) (.((7

الم�شاهد وتن�شّ ط ب�صيرته للنظر �إل��ى الجمال،
وت�سح ُبه �إل���ى التع ّمق والتخ ّيل ف��ي �أ���س��رار هذه
الت�شكيلة ال�ساحرة للقلم العربي.

ومن الم�ؤ�سف حقـًّا �أنـه لم ترد �صورة تلك
الوثيقة (المعاهـدة) لهذا العبقري الكبير،
حري بكل مجامع اللغـة العربية ووزارات
و�أنـّه ٌّ
الثقافـة العربية ال�سعي الجـاد للح�صول على
كحـد �أدنى  -لأنها
هذه الوثيقة وت�صويرهـا ٍّ -
وثيقة فنيـّة هـامـة لخطاط عربي م�سلم ،رفع
كثيرا في زمنـه.
�شـ�أن القلم العربي ً

وم��در���س��ة اب��ن مقلة لم ِ
تكتف بتطبيق تلك
القواعد على ر�سم الحروف العربية ،بل راحت
ت��راق��ب خ��ط��وط بع�ضها البع�ض م��ن ج��ان ٍ��ب
�أكاديمي � -إبداعي .فراح التالميذ يمار�سون
المبرزين ،منكبين
الخط تحت �أعين الأ�ساتذة
ّ
على الممار�سة والتعليم ،وم�سك القلم وفق
المعمول بها ،وال�سير على منهاج
الأ���ص��ول
ُ
وتطويرا،
�أ�ساطين القلم� ،أ�سلو ًبا واقت�ضا ًء
ً
ح�سب القدرة الذاتية لكل تلميذ؛ لذلك َب َ��ر َز
في هذه المدر�سة �أعال ٌم �أ�صبحوا �أ�ساتذ ًة فيما
بعد؛ ال �سيما ابن ال َب ّواب وياقوت الم�ستع�صمي.

تالميذ ابن مُقلة:

مقـــاالت

عندما قلنا  -في بداية ه��ذا الباب � -إن
ه��ذه المدر�سة � َّأ�س�ست لر�ؤية جمالية في الخط
ال��ع��رب��ي ،بمعنى ُو�ضعت «���ش��رائ��ط» لمنهجة
هذه الر�ؤية بغية ال�سير واالهتداء على قواعد
ونظرا لكون ال ُبعد
و�أ�صول في �أُ ِ�س ْ�س المهنة؛
ً
الجمالي هو الب�ؤرة التي تقت�ضيها طاقة الفنان
أحا�سي�س ِه للتعبير بها فن ًيا في مجال ر�سم
بكل �
َ
الحرف العربي؛ �أي �إن الت�شكيلة الخط ّية ،كما
يقول خطّ اط معا�صر( :((7يجب �أن تكون حيوية
وحركية ،كما لو كانت بع�ض ال��ح��روف تريد
والتحرر ،بينما تم�سك بها الأخرى
االنفالت
ّ
تحرر «القلم» من
وتمنعها .ال �سيما بعد �أن ّ
نير الكتابة الروتينية في �أروقة �سوق الو ّراقين،
و�أ�صبحت «الت�شكيلة» في ر�سم الحروف تفر�ض
«ديناميكية مع ّينة» ،تخرج �إطار ر�ؤية المتلقي
�إلى الحرف العربي من �إطار النظرة الرتيبة
�إلى عموم الأ�شياء الم�ألوفة؛ �إذ الت�شكيلة الفـنية
ال��ج��دي��دة للقلم ال��ع��رب��ي ت��ف��ر���ض �إن��ع��ا���ش نف�س

والجميل ف��ي ه��ذه ال��م��در���س��ة �أن ر ّواده���ا
الأوائ�����ل وط��ب��ق��ات ت�لام��ي��ذه��ا ،وف���ق مختلف
حدد �أو على
الع�صور لم يتع�صـبوا �إلى منهج ُم ّ
مفتوحا،
طريقة مع ّينة ،بل تركوا باب االجتهاد
ً
مع المحافظة على الأ�صول والوفاء لمر�شديهم
الأوائ��ل� ،سائرين على ُخطاهم ب�أمان ووثوق،
حتى ك��ان التالميذ يعر�ضون «ب�ضاعتهم»
على الأ���س��ات��ذة والأخ����ذ بمالحظاتهم التي
كانت ُت�سدى �إليهم عن طيب خاطر وامتنان
وم�س�ؤولية ،حيث و�ضع ه�ؤالء الأ�ساتذة �أَ َّوليات
لتالميذهم للتعلم منذ الخطوة الأول��ى لر�سم
�صحيحا وتحت �إ�شرافهم �ضمن �شعار:
الحرف
ً
�شاب عليه» .معتمدين على
« َم��نْ �شَ َّب على �شيء َ
ِ
وتفهمه لل ُبعد الجمالي في
وعي الخطاط ذاته
ر�سم الحرف� ،ضمن عملية الكتابة وا�ستخدام
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�أدوات الكتابة (كالأقالم وال َ��دوي والمحابر)
وغيرها.
وهذه العملية �أطلقوا عليها ا�سم «اال�ستمداد»
أ���ص��ول
ال��ت��ي ي��ع��دون��ه��ا «�أ����ص�ًل اً ع��ظ��ي ً��م��ا م��ن � ُ
الكتابة».
يقول المقري العالئي بن ف�ضل اهللَ « :منْ لم
يح�سن اال�ستمداد وبري القلم فلي�س من الكتابة
في �شيء»(.((7
ثم ي�شرح ذلك بالقول« :ومذهب اال�ستمداد
يكون ح�سنًا �إذا كان الكاتب قد و�ضع َي َ��د ُه في
�صورة �سليمة ،وفق ما ُر�سم َل�� ُه من �شرائط،
ويحرك ر�أ�س القلم من باطن يده �إلى خارجها،
ّ
ف�إنه بذلك يمكّن م َع ُه مقام القلم على ن�صبه
ِ
لمقته الم�ش ّقة
من الأ�صابع ،ومتى ُع ّدل عن هذه
في نقل ن�صبة الأ�صابع في كل ُم ّدة ،وعلى هذا
الوجه يكون مداد جودة الخط وقلّما ُيد َر ُك هذا
الف�ضل» .كما يقول ابن العفيف(� .((7إ ّال العالم
الحاذق بهند�سة الخط ،مع ما يكون َمع ُه من
وح�سنِ الت�أدبة.
الأناة ُ
وعلى ما يبدو �أن ال ُك ّتاب الأوائل ،قد انتبهوا
�إل��ى �أهمية ال َق َ�ص َبة في ج��ودة الخط ،ف�سعوا
�إل��ى ت�شذيبها ِّ
وقطها وم��دارات م�سنّاتها عند
عظيما
الكتابة .وقد �أدت مهنة الوراقة دو ًرا
ً
نظرا لكثرة
في العملية الإبداعية  -الفن ّية؛ ً
الطلب على ن�سخ الكتب ،و�صار من الواجب على
ال��و ّراق والخطّ اط �أن يعرف هذه الأ�صول في
الكتابة وت�شذيب القلم .وقد كان لمدر�سة ابن
ُمقلة ق�صب ِ
أي�ضا في و�ضع قواعد لبري
ال�سبقِ � ً
القلم وا�ستخداماته المختلفة على كافة الوجوه،
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حتى �إن تالميذ ابن مقلة كانوا �شديدي الأن��اة
في َغ ْم ِ�س ر�أ���س القلم في ال��م��داد وعدم انتقال
الليقة( ((7من مكانها ،وعدم ال َعثْرِ بال َقلَم؛ لأنه
َعيب عند الكاتب .كما ا�شترطوا �أ ّال يرد الكاتب
القلم �إل��ى الليقة حتى ي�ستوعب م��ا فيه من
كثيرا ،بل �إلى َح ِّد
المداد ،وال يدخل من ُه الدواة ً
�شَ ِّق ِه ،وال يجاوز ذلك �إلى �آخر الفتحة؛ لي�أمن
ت�سويد � ِ
أنام ِل ِه؛ لأن ذلك من ِخ�صال ال ُك ّتاب.
كما ا�شترطوا على الكاتب والخطاط معرفة
و�س َن ِنها وعر�ضها ووجوهها
كل جوانب الأقالم ُ
و�صدورها ومعرفة كل واحد منها؛ ليعطي كل
ٍ
وجه َح َق ُه في المو�ضع الذي يقت�ضيه الحال،
وقالوا في ذلك:
«� َّإن كل خط منت�صب ال�شكل ،كالألف ونحوه،
يجب في كتابته االعتماد على ِ�س ّني القلم جمي ًعا،
وك��ل خ��ط �أخ���ذ م��ن اليمين �إل���ى الي�سار ،يجب
�إمالة القلم فيه �إلى الي�سار �شيئًا ،وكل خط �أخذ
من الي�سار �إل��ى اليمين يجب �إمالة القلم فيه
�إلى اليمين �شيئًا ي�سي ًرا ،وكل نقطة يعتمد فيها
ب�س ّنيه جمي ًعا ،وكل �شظية ف�إنها تختل�س ب�س ِّن ِه
اليمنى
اختال�سا»(.((7
ً

وق��د �أعطى اب��ن مقلة �أه��م��ي��ة للكيف ّية التي
ُي ُ
م�سك القلم فيها عند الكتابة وو�ض ِع ِه على الورق
فقال« :يجب �أن تكون �أطراف الأ�صابع الثالث،
الو�سطى وال�سبابة والإبهام على القلم» .وقد
���ش��رح تلميذُ ه ع��م��اد ال���دي���ن ب���ن ال��ع��ف��ي��ف ذلك
بالقول« :تكون الأ�صابع مب�سوطة غير مقبو�ضة؛
لأن ب�سط الأ�صابع يتمكّن معها الكاتب من
�إدارة القلم ،وال ُيتكىء على القلم الإت��ك��اء
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الم�ض ِع ِف ل��ه ،وال ُيم�سك ُه الإم�ساك
ال�شديد ُ
ال�ضعيف في�ضعف اق��ت��داره في الخط ،ولكن
يجعل اعتماد ِه في ذلك معتدلاً »(.((8
و�إلى هذه القاعدة الفن ّية في م�سك القلم
�أ�شار �أبو ت ّمام بقوله(:((8
�إذا ا���س��ت��غ��ز َر ال���ذه���ـ ُ���ن ال���ذك ُّ���ي و�أق��ب��ل��ت
�أع���ال���ي���ه ف���ي ال��ق��رط��ا���س وه����ي �أ���س��اف�� ُل
وق���ـ���د رف���دت���ـ��� ُه ال��خ��ـ��ن�����ص��ران و�����ش���� ّردَت
ث����ل���اث ن����واح����ي����ه ال����ث���� ُ
َ
ـ��ل�اث الأن�����ام����� ُل
بح�سنِ
وق��د رب��ط اب��ن ُمقلة ج��ودة الخط ُ
�إم�ساك القلم ،وبذلك يقول:

مقـــاالت

«يجب �إم�ساك القلم فُويق الفتحة بمقدار
ع��ر���ض �شُ عيرتين �أو ث�ل�اث ،وت��ك��ون �أط���راف
الأ���ص��اب��ع مت�ساوية ح��ول ال��ق��ل��م؛ لأ تنف�صل
�إحداهن عن الأخرى»(.((8
وعلى �صعيد الممار�سة كان طُ الّب ابن ُمقلة
�صحح بع�ضهم لبع�ض ،وي�أخذون بالن�صائح
ُي ّ
وهم في و�ضع الكتابة .يقول �إبراهيم بن حيلة
وهو كاتب و�أديب وخطّ اط :زارني عبد الحميد
الكاتب (ت 132ه���ـ750/م) �صاحب الطريقة
ر�سل ،و�أن��ا � ُأخ��طُّ خطًّ ا رد ًّيا.
المعروفة في ال َت ُّ
فقال لي�« :أت ُِح ّب �أن يجود خَ َّطك؟ فقلت :نعم،
(((8
وحرف
ق��الِ � :أط��لْ جلفة قلمك وا�سمنهاّ ،
قطَّ تك و�أيمنها ،ففعلت ،فجاد خطي»(� .((8إن
هذه الإ���ش��ارات الفن ّية والتوجيهات المعرفية
كثيرا مدر�سة ابن مقلة ،ومنها
ا�ستفادت منها ً
انطلقت وط َّورتها في وعي الممار�سة الفني،
عامة ال ُك ّتاب كان ي�ستقبحون رداءة
حتى �أن ّ

ال��خ��ط ويعتبرون ُه م��ن ال��رذائ��ل ال��ت��ي ي�سعى
ال ُ��ظ ُ
��رف وال ُ��ظ��رف��اء البغداديين للتخل�ص منها،
وهنا نلحظ انتقال الت�أثير الفني لمدر�سة
ابن ُمقلة على الو�سط االجتماعي والثقافي،
بكافة طبقاته و�شرائحة ،بل �أ�صبح من �شمائل
ال��ظُ ��رف ،حتى غ��دا تجويد ال��خ��ط � ُ��س�� ّن�� ًة �سائدة
بين ال ُكتّاب ،ي�سعى الكل �إلى التخلّقِ بها ،وقد
ّ
الخط :متى ي�ستحق �أن
ُ�س ِئلَ بع�ض الك ّتاب عن
يو�صف بالجودة .فقال�« :إذا اعتدلت �أق�سام ُه،
والمه وا�ستقامت �سطو ُر ُه ،و�ضاهى
وطالت �أل ُف ُه ُ
�صعو َد ُه حدوره ،وتف َّتحت عيونه ،ول َْم ت�شبه را�ؤُ ُه
أنفا�س ُه ،ولم
نونه ،و�أ�شرق
قرطا�س ُه ،و�أظلمت � َ
َ
أجنا�س ُه ،وا�سر َع �إلى العيون َت َ�ص ُّوره،
تختلف � َ
و�إلى العقول ثمره ،وق ُّدرت فُ�صوله ،واندمجت
وخرج عن نمط
و�صو َل ُه ،وتنا�سب رقي َق ُه وجليله،
َ
المحدرين ،وقام
الو ّراقين ،و َب ُع َد عن َت َ�صنِّع ُ
ِ
أن�شد في ذلك
والحلية» .و� َ
لكاتبه مقام الن�سب ِة ُ
�أبو بكر ال�صولي(:((8
�������ح�������ـ������� َّل������� َل ق�����رط�����ا������س�����ـ����� ُه
�إذا م���������ا َت َ
و����������س���������او َم��������� ُه ال������ َق������ل������ـ������ ُم الأرق���������� ُ���������ش
ت�������������ض������ َّم َ
������ن م���������ن َخ�������ط�������ـ������� ِه ُح������ـ������ ّل������ ًة
�����������ش ال���������دن���������اب���������لِ �أن������ َق������ـ ُ
�������������ش
ك�����ن�����ق�����ـ ِ
ٌ
ُح
�����ن ال���� َك����ل����ي����لِ
����������������روف ت�����ع�����ي����� ُد ل�����ع�����ي ِ
ن������� ً
������ش������اط������ا وي��������ق��������ر�أه��������ا الأخ������ف ُ
�������������ش
َب��لْ �إن ج��ودة الخط دخلت في ُل ِّ��ب الأ َدب،
وراحت ُتغازل ُمخ ّيالت ال�شعراء فانعك�ست في
�أدبهم وغزلهم ومجونهم وخمر ّياتهم ،حتى
المر�أة ال َبغداد ّية �أخذت تدرك ذلك وتعيه،
�أن َ
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فكانت تعتني بخطّ ها و ُتن ّمق حروفها و ُت ِّ
عطر
ُدرجها ،و ُت�ض ّمن ر�سائلها الأ�شعار ،ومن ذلك
الج َه َم
ما َو َ�صل �إلى ال�شاعر العبا�سي َع َّلي بن َ
فقال(:((8
ي���������ا رق�������ع�������ـ������� َة ج���������اء َت���������ـ َ
���������ك م����ث����ن����ـ����ي���� ًة
ك����������أن���������ـّ���������ه���������ا خ����������ـ����������دُّ ع��������ل��������ى ّخ��������ـ�������� ّد
َن������� ْب�������ـ������� ُذ � َ�����������س�����������وا ٍد ف��������ي ع�����ذارك�����ـ�����م�����ا
ذ َّر ف����ت����ي����ت ال����م���������س����ك ف�������ي ال������������ور ِد
������س�����اه�����م�����ت الأ���������ش��������ط�������� ِر م���������ص����روف����ة
�����ج�����ـ����� ِّد
��������ح ال��������ه��������زلِ �إل�����������ى ال َ
م�������ن ُم��������لَ ِ
ي��������ا ك������ات������ـ������ ًب������ا �أ������س�����ل�����م�����ن�����ي عَ������ ْت������ـ������ ُب������ ُه
�إل��������ي�������� ِه ح���������س����ب����ي ُم�������ن������� ُه م�������ا ع����ن����دي
���د من ذل��ك �أن ال��م��ر�أة البغدادية -
والأزي ُ
��رج��لَ في
وقتنذاك  -ا�ستطاعت �أن ُتباري ال ُ
�سن الخط ،ف َع َمدت
وح َ
مهنة الوراقة والكتابة ُ
�إلى تجويد ِّ
خطها وراحت تلتزم بقواعد و�أ�صول
الكتابة ،ومن المن�صف القول �أن هذه الحالة
عند المر�أة لم ُت�شكل ظاهرة ،بل ظلت حالة
منهن،
فرد ّية ،اقت�صر �شيوعها على المبرزات
َّ
والالتي ك َُّن من ذوات النباه ِة ِ
والفطَ ْن ،وكانت
هذه الحالة بالجواري �أكثر منها بالحرائر .ومن
ذلك بروز �إح��دى الجواري في هذا الميدان؛
�أي في الكتابة وح�سن الخط ،حتى �أعجب بها
الوزير �أحمد بن �صالح وراح ي�صف ُح ُ�س َن خطّ ها
بح�سنِ �صورتها فقال« :ك��� َّأن خطّ ها
ويقارنها ُ
�أ�شكال �صورتها ،وك� َّأن مدادها �سواد �شعرها،
وك���� َّأن قرطا�سها �أدي���م وجهها ،وك����أن قلمها
بع�ض �أناملها ،وك���أن بيا�ضها �سح ُر مقلتيها،
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قـلب
وك�أن �سكّينها غنج لحمها ،وك� َّأن مقطَّ ها ُ
عا�شقها»(.((8
كما �أن رداءة الخط �أ�صبحت ِعلّة ُيرجى الكثير
ال�شفاء منها لأنها ،على ما يبدو� ،أ�صبحت �شُ به
َم ْثلَمة �سلبية في �شخ�صية الإن�سان ب�شكل عام،
فما بالك �إذا ظهرت عند الكاتب �أو الأدي��ب،
فهذا علي بن محمد العلوي من وجوه القوم،
ُيعاني هذه الحالة ويرجو من اهلل �أن يخل َِّ�ص ُه
منها فيقول(:((8
�أ�����ش����ك����و �إل��������ى اهلل خ ًّ
����ط����ا ال ي��ب��ل��غ��ن��ي
خ�����ط ال���ب���ل���ي���غ وال َخ َّ
�������ط ال���م���رج���ي���ـّ���ن���ا
�إذا هَ����� َم�����م�����تْ ب������أم�����ـ����� ٍر ل�����ي �أُزخ������رف������ه
���اج���ت��� ُه ع����ن���� ُه ال��ت��ح��ا���س��ي��ن��ا
� َ�����س�����دّت ����س���م َ
دفع
لقد �أ�صبحت مدر�سة ابن ُمقلة ،عامل ٍ
إيجابي في الحياة الثقافية واالجتماعية؛ حيث
�
ٍّ
نظرا ما
�إنها غَ َ��دت (با ًبا لل�شفاعة) �أحيانًاً ،
وقع على النف�س ،بعك�س رداءة
لجمالِ الخط من ٍ
الخط ،وفي هذا ال�سياق ينقل ال�صولي حادث ًة
«حدثني طلحة بن عبد اهلل
طريفة يقول فيهاّ :
ق��ال :اعتذر رجل �إل��ى محمد بن عبد اهلل بن
قبيحا،
طاهر من �شيء َب َل ُغه عنه ،فر�أى َخطَّ ُه ً
فو َّق َع في رقعته�« :أردنا قبول عذرك فاقتطعنا
عنه ما قابلنا من قبيح خطّ ك ،ولو كنت �صادقًا
في اعتذارك ل�ساعدتك حركة يدك �أو ما علمت
�أن ُح�����س��ن ال��خ��ط ي��ن��ا���ض��ل ع��ن ���ص��اح��ب��ه ب��و���ض��وح
الحجة ،ويمكن له درك البغية»(.((8
ّ
هذه الحادثة الآنفة الذكرُ ،ت�شير �إلى الت�أثير
النف�سي في القبول والر�ضا من عدمه لأداة

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

مقـــاالت

هامة،ح�سن الخط ،يتعامل بها في كافة
جمالية
ُ
مناحي الحياة في ذلك الع�صر؛ لذلك انطلقت
تو�صيات كبار الك ّتاب والأدباء في ذلك الع�صر
بغية رفع المنزلة الجمالية في الخط عند َم ْن
هم عندهم في دواوي��ن الدولة ،ومن ذلك ما
الم
�أو�صى به �إب��راه��ي��م ب��ن الع ّبا�س ال�صولي ل ُغ ٍ
يكتب عنده .و�شكَّلت ه��ذه التو�صية �شبه
كان
ُ
قاعدة تلزم الكتّاب رديئي الخط ،نحو تجويده،
يقول ال�صولي« :ليكن َقلَمـ ُ َك �صل ًبا بين الد ّق ِة
تجعلن في
والغلظ ،وال ُتبر ُه عند عقدة ،وال
ّ
بقلم ملتوٍ ،وال ذي
�أنبوبه �أنبوبة ،وال تكاتبني ٍ
�شق غير م�ستوٍ ،واختر من الأقالم ما ُي�ضرب
ٍّ
ال�سمرة ،و� ِأحد �سكّينك وال ت�ستعملها لغير
�إلى ُ
قلمك ،وتعهد ُه بالإ�صالح ي�صلح ،وليكن مقطّ ك
�صل ًبا ليم�ضي الخط م�ستو ًيا ال م�ستطيلاً  ،وابرِ
كتبت
قلمك بين التحريف واال���س��ت��واء ،و�إذا
َ
الدقيق ف� ِأملْ قلمك �إلى �إقامة الحروف لإ�شباع
الخط ،و�إذا ج َلل َْت ف�إلى التحريف ،و�أعلم �أن
دمار
تبطين القلم �ش�ؤم ،وتحريفه حرف ،وهما َ
الخط ،واعلم �أن وزن الخط مثل وزن القراءة،
ِّ
الخط �أبي ُن ُه ،كما �أن �أحمد القراءة
ف���أج��ود
�أبينها»(.((9
ه��ن��ا ن�لاح��ظ م���دى ال�����ش��ع��ور ال��ع��ال��ي عند
الطبقة المثقفة ب�ضرورة تح�سين الخطوط عند
موظفيهم �أو بطاناتهم ،وهذا ال�شعور كان عال ًيا
في كل مرافق الدولة العبا�سية.
ومن حالة الكتابة ،في دواوين الدولة� ،إلى
حالة الإبداع في خطوط �أ�صحاب القلم ،فبعد �أن
�أثّرت مدر�سة ابن مقلة على كامل حالة الع�صر

الثقافية واالجتماعية وال�سيا�س ّية �ألتفتت �إلى
تالميذها ،بو�صفهم الم�شروع الح�ضاري الناه�ض
ف��ي الثقافة العربية  -الإ�سالمية ال��ذي ي�سعى
لتثبيت ميزة دال��ة للحرف العربي ،باعتباره
�سيف المقارعة للتباري مع الثقافات الأخرى،
و�إليه �أ�شار القر�آن في �أكثر من مو�ضع؛ لذلك
برزت حالة نقد ّية في وعي �أ�ساطين الحرف،
تتوجب الأخ��ذ بها من كافة التالميذ ،وهذه
ّ
وح�سنِ
«ح�سن الت�شكيل ُ
الحالة النقدية ُعرفت بـ ُ
ال��و���ض��ع» كمنهج ن��ق��دي  -جمالي ،ي�سير عليه
الجميع ويرجعون �إليه عند الإ�شكاالت الفن ّية
في نقد وتقويم الحرف.
و�أول من و�ضع هذه القاعدة هو َعمي ُد هذه
المدر�سة عبد اهلل ابن ُمقلة وعن ُه �أخذ الآخرون؛
لي�س في بغداد وح�سب ،بل بكافة الأم�صار
َ
الإ�سالمية و�أطراف الخالفة العبا�س ّية.
وي��ق��ول اب���ن ُم��ق��ل��ة ف��ي ب��داي��ة ه���ذه ال��ق��اع��دة
النقدية لفن الخط العربي:

«تحتاج الحروف في ت�صحيح �أ�شكالها �إلى
خم َ�سة �أ�شياء:
ْ
 الأ َّول  -التوفية :وهي �أن ُيوفـّى كل ٍحرف
من الحروف َحظَّ ُه من الخطوط التي ُيركَّب
وم�سطّ ح.
منهاُ ،م َق ّو�س ومنحنٍ ُ
 والثاني  -الإتمام :وهو �أن ُيعطى كل حرفق�سمت ُه من الأقدار التي يجب �أن تكون عليها،
َ
من طُ ولٍ �أو ِق�صرٍ �أو دق ٍّة �أو غلظ.
 والثالث  -الإكمال :وهو �أن ي�ؤتى كل َخ ٍّطَحظَّ ُه من الهيئات التي ينبغي �أن يكون عليها
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ٍ
ٍ
وتقوي�س.
وا�ستلقاء
من انت�صاب وانكباب

الم َّت�صلة(.((9
ّ
الم�ستح�سنة من الحروف ُ
المدات ُ

 والرابع  -الإ�شباع :وهو �أن ي�ؤتى كل َخ ٍّطَحظَّ ُه من �صدر القلم حتى يت�ساوى ب ِ��ه ،فال
ِ
أجزائه �أدق من بع�ض ،وال �أغلظ،
بع�ض �
يكون ُ
�إ ّال فيما يجب �أن يكون كذلك من �أجزاء بع�ض
الحروف من الدقّة عن باقيه ،مثل الألف والراء
ونحوهما.

ه��ذه ال��ق��اع��دة ال��ن��ق��دي��ة ف��ي ال��خ��ط� ،أخ��ذت
تتط ّور فيما بعد على يد تالميذ ابن ُمقلة من
الممار�سة؛ لإ�ضفاء جمالية �أرق��ى على
خالل ُ
خطوطهم .فقد ِ
لوح َظ عليهم االهتمام بال َم ِّد
والعناية ِبه في ت�شكيل الحروف والكلمات؛ بغية
�إبراز محا�سن الحرف �أكثر.

 والخام�س  -الإر���س��ال :وهو �أن ُير�سل َي َد ُهبالقلم في كل �شكلٍ يجري ب�سرعة من غير
�ضر ِ�س ُه �أو ت َوق ٍُّف ُي ِ
رع�ش ُه» (.((9
احتبا�س ُي ِّ
� ّأما الجانب الثاني  -في هذه القاعدة النقدية
«ح�سن
للخط العربي التي ا�صطلحوا عليها با�سم ُ
الو�ضع» ف�إن ابن ُمقلة ي�ضع تو�صياته لتالميذه
أي�ضا؛ لكنها تكاد
�أن ي�سيروا عليها ،كقاعدة � ً
تنح�صر بكبار التالميذ الذين قطعوا �شوطً ا في
الممار�سة و�أ�صبحت لهم ب�صماتهم الخا�صة
إلزاما.
في الإبداع؛ �إذ �إنَّـ ُه ُيلزمهم بها � ً

يقول �صاحب « َمواد البيان» وهو من الالّحقين
ف��ي ه��ذه المدر�سة «وه���ذه ال��م ّ��دات ُت�ستعمل
تح ُّ�سن الخط وتُفخِّ ُم ُه في
لأمرينَّ � :أح��ده��م��اَ :
مد ال�صوت اللفظ و ُيفخِّ ُم ُه
مكان كما يح�سن ِّ
في مكان.
ال�سطْ ُر �إذا
والثاني�« :إنها ُربما �أُقعت لي ُت َّم َ

وه��ذه القاعدة ترتكز على �أرب��ع��ة �أُ ِ���س�����س؛ لأ
منا�ص من الإفالت منها:
َ

الأول :وي�سميه «التر�صيف» ،وهو و�صل كل
حرف مت�صل �إلى ٍ
حرف �آخر.
الثاني :و ُي�سميه «ال��ت���أل��ي��ف» ،وه��و جمع كل
حرف غير مت�صل �إل��ى غيره ،على �أف�ضل ما
ينبغي و ُيح�سن.
الثالث :و ُي�سميه «الت�سطير» ،وه��و �إ�ضافة
�سطرا ،منتظم
الكلمة �إلى الكلمة حتى ت�صير
ً
الو�ضع كالم�سطرة.
ال��راب��ع :و ُي�سميه «ال��ت��ن�����ص��ي��ل» وه��و مواقع
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ٍ
لحرف �آخر؛ لأن ال�سطر
ف ُِ�ضلَ منه ما ال يت�سع
ربما �ضاق على كلمتين و َف ُ�ضلَ عن كلمة ف ُتم ُّد
التي وقعت في �آخر ال�سطر؛ لتقع الأخرى في
�أول ال�سطر الذي يليه»(.((9

ثم طَ َّور تالميذ ابن ُمقلة هذا الإيقاع الفني
في الخط العربي حيث انتقلوا من الكلمة ور�سم
الحرف �إلى الأداة التي يكتبون بها؛ �أي القلم
جرد �إلى
والق�صبة ،وهي التي تنقل تفكيرهم ُ
الم ّ
المح�سو�س وت�ستجيب �إلى �إيقاعهم النف�سي،
من خالل حركة اليد وتحكّم الأ�صابع في حركة
الري�شة  -الق�صبة.
يوما
يقول ال ُمد ّر�س بباب الطاق (ُ :((9
«قلت ً
البن الخَ ّ
الل ال�� ّوراق :يا هذا �إذا َح ّرفت القلم
فال ُتثقل عليه يدك ،و�إذا َق ّومته فال تخففها
ِ
�شحمة قلمك
َعنه ،وعيب َخطُّ َك مع
حالوته �أن َ

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

زائدة على الحاجة ولك فيه خطرفة(َ ((9ت ُد ُّل
�سطرا من
على ِقلّة المباالة فال تفعل ،ف���إن
ً
التح�سين �أنفع لك و�أنفق عليك من ع�شر ورقات
في الت�شمير(.((9
«�سمعت ابن
يقول �أب����و ح��ي��ان التوحيدي:
ُ
���س��وري��ن ال��ك��ات��ب ي��ق��ول :النا�س يظنون �إدم��ان
الم�شق م��ج�� ّود للخط ،فلم �أج��د ه��ذا الحكم
نظرا �إل��ى �أث��ر الممار�سة
ً
منتظما بال�صواب؛ ً
في اال�ستنتاج والمخالفة للقاعدة الم ّتبعة من
َخطّ ٍ
ملقى
اط ُمبدعها ،وال ُمطمئنًا �إلى ِّ
الحق وال ً
للم�شق م��واالة للحركة
بالقبول؛ لأن الإدم��ان
ِّ
مع تفاوت ال ِن َ�س ْب ،وذلك مجلب ٌة لل�شَ ِ
عث؛ لأنه
أورث القلم
ي�صدر ع��ن كاللة ال��ي��د ،ورب��م��ا � َ
أحدث في الأدا ِة ع�صيانًا»(.((9
طُ غيانًا� ،أو � َ
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كنت م�ستت ًرا عند �أب��ي الف�ضل بن مار�سي بدرب
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والفهر�ست��� :ص ،14وم��ن الم�صادفات العجيبة ،كما
تذكر الم�صادر �أع�لاه� ،أنّه “تق ّلد ال��وزارة ثالث م ّرات
لثالثة من الخلفاء ،و�سافر ثالث �سفرات ،اثنتان �إلى
�شيراز وواح��دة �إل��ى المو�صل ،ودف��ن ث�لاث م�� ّرات بعد
موته”.
 .16المنتظم  ،311/6والبيت تم َّثل ب�� ِه وه��و لأب��ي يعقوب
الخريمي ،انظر الثعالبي :ثمار القلوب � -ص211
 .17المنتظم  ،311/6وي�شير ابن خلكان� ،إلى �أن بجكم هو
الذي �أمر بقطع ل�سان ِه راجع :وفيات الأعيان .116/5
� .18صبح الأع�شى .17/3
� .19صبح الأع�شى .17/3
 .20الم�صدر ال�سابق  ،28 - 27/3وهناك تو�ضيحات كثيرة
لمن يطلب الإ�ستزادة.
� .21صبح الأع�شى .29/3
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 .22الم�صدر ال�سابق .30 – 29/3

438هـ1047/م ،انظر الزركلي :الأعالم 29/6

� .23صبح الأع�شى .30/3

 .46الفهر�ست� :ص.14

 .24نف�س الم�صدر .31/3

 .47الخطاط البغدادي� :ص.14

� .25صبح الأع�شى .31/3

 .48الفهر�ست� :ص.14

 .26نف�س الم�صدر .32/3

� .49سهيلة الجبوري :الخط العربي وتطوره � -ص .70وتجدر
الإ�شارة هنا �إلى الوهم المعرفي الذي وقع فيه د .محمد
ماهر حمادة بكتابه (المكتبات في الإ�سالم) �ص ،162
حيث يعتقد �أن الخط المن�سوب �أو الخطوط المن�سوبة
هي «التي يعرف خطاطها فتن�سب �إليه» .وهو جهل بفن
الخط؛ لأنه غير خطاط .بل م�ؤرخ للمكتبات.

 .27هناك بيا�ض في �أ�صل المخطوط � -صبح االع�شى  -لم
خا�صا بحديث ابن مقلة ،ترك
يعثر عليه المحقّقون ،كان ً
بيا�ضا ،ون ّبه عليه في الهام�ش رقم � ،1ص ،32من ج .3
ً
� .28صبح الأع�شى .32/3
� .29صبح الأع�شى .33/3
 .30الم�صدر ال�سابق .34/3
� .31صبح الأع�شى .34/3
 .32نف�س الم�صدر .35 – 34/3
� .33صبح الأع�شى .35/3

� .50سهيلة الجبوري :الخط العربي � -ص.95
 .51الفخري ف��ي الآداب ال�سلطانية وال���دول الإ�سالمية:
�����ص .199تحقيق محمد ت��وف��ي��ق الكتبي  -المطبعة
الرحمانية ،م�صر  -بدون تاريخ.
 .52ر�سائل التوحيدي� :ص.50
 .53الم�صدر ال�سابق :نف�س المكان.

 .34نف�س الم�صدر .36/3

� .54سير �أعالم النبالء  .229/15والفخري� :ص.201

�صبح الأع�شى .36/3
.35
ُ
 .36الم�صدر ال�سابق .37/3
� .37صبح الأع�شى .37/3
 .38الم�صدر ال�سابق.38/3 :
� .39صبح الأع�شى  ،38/3وقد ا�ستفا�ض القلق�شندي في �شرح
�أ�ساليب الخط ،وع ّدمن الكثير من اللذين �ساروا على
منوال ابن مقلة ،فليراجع هناك لمن يريد اال�ستزادة.
 .40ان��ظ��ر :ال��خ��ط��اط ال��ب��غ��دادي علي ب��ن ه�ل�ال؛ للدكتور
�سهيل �أن���ور ���� -ص ،14ترجمة محمد بهجت الأث���ري
وع��زي��ز �سامي،مطبوعات المجمع العلمي العراقي
1377هـ1958/م.
 .41الم�صدر ال�سابق :نف�س المكان.
 .42الخطاط البغدادي� :ص14
 .43الفهر�ست� :ص14
 .44معجم الأدباء 28/9
 .45ح��ي��ث ع��ا���ش اب����ن ال��ن��دي��م ف��ي��ه وك���ان���ت وف���ات���ه �سنة
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 .55معجم الأدباء .28/9
 .56ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب� :ص ،210تحقيق
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار نه�ضة م�صر  -القاهرة
1384هـ1965/م.
 .57ثمار القلوب.210 :
 .58ال���زم���خ�������ش���ري� :أ����س���ا����س ال���ب�ل�اغ���ة  ،395/2م���ادة
(م .ق .ل) من�شورات دار الكتب الم�صرية  -القاهرة،
1341هـ1923/م.
 .59ابن خلكان :وفيات الأعيان .117/5
� .60أورد الأ�ستاذ بهجت الأثري ،بع�ض التعليقات الهامة على
هذا البيت  -راجع ذلك في كتاب «الخطاط البغدادي»
�ص .76
 .61ابن الجوزي :المنتظم  .310/6و�سير �أع�لام النبالء
.228/15
� .62صالح الدين ال�صفدي :الوافي بالوفيات 111 – 110/4
 -تحقيق �س ديدرينغ ،دم�شق 1959م.

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

م��داده��ا ب�صوفها فهي مليقة ،وملوقة والئ��ق .انظر -
ال�شيخ �أحمد ر�ضا :متن اللغة  -مادة (لوق) .من�شورات
مكتبة الحياة  ،229/5بيروت 1380هـ1960/م.

 .63المنتظم .310/6
 .64وفيات الأعيان .117/5
 .65يتيمة الدهر  101 - 100/3وابن الطقطقي �ص - 200
 ،201وراجع تعليقات بهجت الأثري على كتاب الخطاط
البغدادي � -ص .64

 .81الم�صدر ال�سابق .41/3

أي�ضا ابن العماد الحنبلي:
 .66الم�صادر ال�سابقة ،وراج��ع � ً
���ش��ذرات ال��ذه��ب  .310/2طبعة دار الم�سيرة  -ط2
بيروت 1399هـ1979/م.

 .82انظر ديوانه  124/3ب�شرح الخطيب التبريزي ،تحقيق
محمد عبده عزام ،من�شورات دار المعارف بم�صر ،بدون
تاريخ.

 .67يتيمة الدهر .101/3
 .68البيت الأخير ي�شير بمعناه �إلى وجود ال ِفرق الإ�سالمية
وظهورها.
 .69الوافي بالوفيات .111/4
 .70النجوم الزاهرة 269 - 268/3؛ والفخري� :ص .200
 .71الثعالبي :ثمار القلوب � -ص  210؛ وابن خلكان .115/5
 .72الفخري� :ص .200

� .80صبح الأع�شى .49/3

�ُ .83صبح الأع�شى .42 - 41/3
 .84الجلفة :هي من القلم من مبراه �إلى ر�أ�سه ،وهي مكان
البري من القلم.
 .85الجه�شياري :الوزراء وال ُكتّاب � -ص .82
 .86ال�صولي� :أدب ال ُكتّاب � -ص .50
 .87ال�صولي� :أدب الكتّاب � -ص .51

مقـــاالت

 .88ابن الطقطقي :الفخري في الآداب ال�سلطانية � -ص 188
،ن�شرة محمد توفيق الكتبي.

 .73الوافي بالوف ّيات لل�صفدي  .111/4وهذه الأبيات قيلت
ف��ي (اب���ن ال�� ّب��واب) وال �أع���رف كيف نقلها اب��ن �أيبك
ال�صفدي ،و�سهى عنها المحقّقون؟

 .89ال�صولي�:أدب الكتّاب � -ص .52

 .74ثمال القلوب� :ص .210

 .90الم�صدر ال�سابق� :ص .53

 .75انظر ّ
الخطاط البغدادي� :ص  ،15وتعليقات الأثري فيه
�ص  ،57و�سهيلة الجبوري :الخط العربي وتطوره � -ص
.73

 .91ال�صولي� :أدب الكتّاب � -ص 54

 .76الخطاط ح�سن الم�سعود :تجربة الخط تجربة الحياة -
مقال �سالم ُمراد :جريدة الإ�سبوع الأدبي/دم�شق/العدد
 1030في (2006/11/11م).
� .77صبح الأع�شى .42/3
 .78الم�صدر ال�سابق .49/3
 .79الليقة :هي ليقة ال��دواة ،وهي ما اجتمع في ُق ّبتها من
�سوادها بمائها ،الل�سان .مادة (ليق) .والليقة :كما هو
معروف عنها الآن :هي قطعة �صغيرة من الحرير يو�ضع
عليها القلم ،كي َتغ َُّب منه ما زاد من المداد –الحبر.-
قال �صاحب متن اللغة :الق ليقا وليقة :الدواة جعل لها
ليقة� ،أو �أ�صلح مدادها ،يقال“ :القت ال��دواة� :إذا لزق

 .92القلق�شندي� :صبح الأع�شى .143/3
� .93صبح الأع�شى  ،144/3وانظر بقية ال�صفحات ،حيث
فيها تف�صيالت هامة ّ
للخطاطين المبتدئين.
� .94صبح الأع�شى .144/3
 .95باب الطاق :هو �أحد �أبواب بغداد الرئي�سية في الع�صر
العبا�سي ،وبالقرب منه كان «�سوق الو ّراقين».
 .96الخطرفة :م�شتقة من خطرف ،والخطروف :الم�ستدير،
َ
وخطرف في م�شيت ِه وتخطرف :تو�سع ،جاء في حديث
(مو�سى والخ�ضر (ع) الإندالت والتخطرف من الإنقمام
والتع ّكف .وتخطرف ال�شيء� ،إذا جاوزه وتعداه  -الل�سان،
مادة «خطرف».
 .97ر�سائل التوحيدي� :ص .46

192

�آفاق الثقافة والتراث

الم�صــادر والمراجع

 �سير �أع�ل�ام ال��ن��ب�لاء ،للذهبي :تحقيق �إبراهيم الزيبق،من�شورات م�ؤ�س�سة الر�سالة  -ط ،1بيروت 1403هـ.1983/

 �أ�سا�س البالغة ،للزمخ�شري ،مادة (م .ق .ل) من�شورات دارالكتب الم�صرية  -القاهرة1341 ،هـ1923/م.

 �شذرات الذهب ،البن العماد الحنبلي ،طبعة دار الم�سيرة -ط 2بيروت 1399هـ1979/م.

 تجربة الخط تجربة الحياة ،للخطاط ح�سن الم�سعود- :مقال �سالم ُم��راد :جريدة الإ�سبوع الأدبي/دم�شق/العدد
 1030في (2006/11/11م).

 الفخري في الآداب ال�سلطانية والدول الإ�سالمية ،تحح.محمد توفيق الكتبي  -المطبعة الرحمانية ،م�صر  -بدون
تاريخ.

 ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب ،تح .محمد �أبو الف�ضل�إبراهيم ،دار نه�ضة م�صر  -القاهرة 1384هـ1965/م.

 -الفهر�ست ،البن النديم ،تح .ر�ضا تجدد (د.ت).

 جحطة البرمكي ،لمزهر ال�سوداني ،مطبعة النجف العراق -ط1977 ،1م.

 ال��ك��ام��ل ف��ي ال��ت��اري��خ ،الب��ن الأث��ي��ر :طبعة دار �صادر وداربيروت1386 ،هـ1966/م.

 الخط العربي وتطوره في الع�صور العبا�سية في العراق،ل�سهيلة يا�سين الجبوري ،المكتبة الأهلية.1962 ،

 المنتظم ،البن الجوزي د .مزهر ال�سوداني  ،مطبعة النجفالعراق  -ط1977 ،1م.

 الخطاط البغدادي علي بن ه�لال؛ للدكتور �سهيل �أنور،ترجمة محمد بهجت الأث���ري وع��زي��ز �سامي ،مطبوعات
المجمع العلمي العراقي 1377هـ1958/م.

 الوافي بالوفيات ،ل�صالح الدين ال�صفدي .تح� .س ديدرينغ،دم�شق 1959م.

 الخطاط البغدادي علي بن ه�لال؛ للدكتور �سهيل �أنور،ترجمة محمد بهجت الأث���ري وع��زي��ز �سامي ،مطبوعات
المجمع العلمي العراقي 1377هـ1958/م.
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 الوزراء والكتّاب ،للجه�شياري ،ترجمة ابن مقلة. وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،ابن خلكان ،تح� .إح�سانعبا�س ،دار �صادر ،بيروت  -لبنات (د.ت).

منهج ابن
مقلة
في
الخط
العربي

ما لم يُن�شر من كتاب :
الأق�صى القريب في علم البيان للتنوخي
�أ .د .حاتم �صالح ّ
ال�ضامن (رحمه اهلل)

بغداد  -العراق

ّبي العربي الأمين.
الحمد هلل ّ
رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلقه الن ّ
مقـــاالت

وبعد ،ففي 1327هـ� ،صدر عن مطبعة ال�سعادة بم�صر كتاب( :الأق�صى القريب في علم
التنوخي ،المتو ّفى
البيان) لزين الدين �أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن محمد بن عمرو
ّ
نحو �سنة 700هـ.
واعتمدت هذه الن�شرة على ن�سخة نفي�سة قر�أَها عز الدين �أبو عبد اهلل بن �أَحمد الأَميوطي
ال�شافعي �سنة 692هـ على الم�ؤلف .وتوفي الأَميوطي �سنة725هـ.
وم ّما ي�ؤ�سف عليه �سقوط ورقتين من هذه الن�سخة المخطوطة.
وفي �سنة 1999م ح�صلت على ن�سخة جامعة ا�ستانبول المرقمة  ،3425وتقع في  94ورقة،
وفيها ما �سقط من المطبوع ،ويقع في (ق18ب –ق21ب).
ورغبة في ا�ستدراك هذا ال�سقط ،و�إفادة الباحثين� ،أَن�شر هذه ال�صفحات ال�ساقطة ،كما جاءت
في ن�سخة جامعة ا�ستانبول.
وق��د �ألحقت ببحثي ه��ذا ���ص��ورة ل�صفحة
ال��ع��ن��وان م��ن المخطوطة ،وث�ل�اث ���ص��ور من

وفيها بداية ال�سقط ،وال�صفحة ( :)31وفيها
نهاية ال�سقط.
آخرا.
والحمد هلل �أَو ًال و� ًِ

المطبوع :ل�صفحة العنوان ،وال�صفحة (:)25
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ما لم
ُين�شر من
كتاب:
الأق�صى
القريب
في علم
البيان
للتنوخي

�صورة مخطوطة
�صفحة العنوان من ن�سخة جامعة ا�ستانبول
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�صورة من ن�سخة الكتاب في ثالث �صفحات
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ما لم
ُين�شر من
كتاب:
الأق�صى
القريب
في علم
البيان
للتنوخي
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(الن�ص ال�ساقط)
ّ

...ب��خ�لاف المخاطب وال��غ��ائ��ب؛ �إِ ْذ كونه
بالح�س.
متكلما يغني عن ذلك ،لكونه مدركًا
ً
ّ
مما ذُ ِك َ���ر من
وق��ي��لَ � :إِ ّن جملة ك��لّ واح��دة َّ
ال�ضمائر المن�صوبة هو ال�ضمير.
وقيلَ �ِ ( :إ ّي���ا) م�ضافة �إل��ى ما بعدها ،وهو
ال�ضمير.
مخ�شري�ِ :إ َّن الكاف بعد(�إِ ّيا)،
الز
وق��ال ّ
ّ
وال��ت��اء ف��ي ال�ضمير ال��م��رف��وع حرفا خطاب.
ويلزم من هذا �أَ ْن تكون التاء و (ن��ا) َح ْر َف ْي
تكلم ،والهاء �ضمير الغائب حرف غيبة .ولم
أحدا قاله.
�أَعلم �أَ ّن � ً
و�أَ َّما ال�ضمير البارز المت�صل فللمتكلم منه
التاء الم�ضمومة ،وال تكون �إ ّال في مو�ضع رفع.
وجر.
والياء وتكون في مو�ضع ن�صب ّ
والجر
و(نا) ويقع في مو�ضع الرفع والن�صب
ّ
جمي ًعا.
وللمخاطب التاء مفتوحة للمذكز ،ومك�سورة
للم�ؤنث ،ويتبعها م�ضموم ًة (ما) للتثنية ،والميم
لجمع المذكّر ،والنون لجمع الم�ؤنث.
والياء للم�ؤنثة في افعلي وتفعلين ،وال تقع
أي�ضا �إ ّال في مو�ضع رفع.
هذه ال�ضمائر � ً
ومنها� :أَل��ف �ضمير االثنين ،وواو �ضمير
يخت�صان بالمخاطب ،بل
جماعة الذكور ،وال
ّ
أي�ضا في الما�ضي والم�ضارع،
يكونان للغائب � ً
أي�ضا �إ ّال في مو�ضع رفع.
وال يكونان � ً
ومنها للغائب الهاء ،وتكون للواحد المذكّر
�ساكنة في الوقف وم�ضمومة في الو�صل بعد
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الفتحة وال�ض ّمة وال�ساكن ،غير الياء ،وتكون
بعد الك�سرة .والياء ال�ساكنة مك�سورة ،ور ّبما
ج���اءت م�ضمومة ،وت�شبع �ضمتها وك�سرتها
فتكونان وا ًوا وي���ا ًء ،وت��ك��ون للواحد مو�صولة
ب�أَلف ،وللتثنية وجمع المذكر والم�ؤنث مو�صولة
بهن
بما والميمم وال��ن��ون ،وحالها مو�صولة ّ
كحالها م��ف��ردة ،وي��ج��وز �ض ّمها بعد الك�سرة
والياء مو�صولة بالميم ،وتكون الميم �ساكنة
أي�ضا بعد ك�سرة الهاء ،وتقع
ومو�صولة بواو وياء � ً
والجر.
في مو�ضع الن�صب
ّ
و� َّأم�����ا ال�ضمير الم�ستكن ف�لا ي��ك��ون �إ ّال
مرفوعا ،ويتحمله الفعل الما�ضي والم�ضارع
ً
والأم��ر وا�سم الفاعل وا�سم المفعول وال�صفة
الم�ش ّبهة با�سم الفاعل وكلّ �صفة م�شتقة من
الم�صدر والظرف والجار والمجرور ،و�إذا ذُ ِك َر
توكيدا له .وال
بعده �ضمير منف�صل مرفوع كان
ً
يجوز � ْأن يكون حا ًّال محلَّه ،وكلّ حامل له يجوز
�أَ ْن يخلو عنه راف ًعا للظاهر� ،إِ ّال �أفعل ,نفعل
وتفعل للمخاطب ويفعل ،ف���إِ َّن هذه الأَربعة ال
تخلو عنه بحال.
٭	ومن الأَ�سماء المبنية �أَ�سماء الإ�شارة ،وهي :ذا
للواحد المذ ّكر ،وتا [للمفردة] ،و ُيثنيان و ُيعريان
في حال التثنية .وت�ستوي الإ�شارة �إلى جمع
المذكر والم�ؤنث ،ف ُيقال� :أُوالء فيهما.
٭	وتلحق �أَ�سماء الإ�شارة بهاء ،ف ُيقال :هذا ،وهاتا،
وه�ؤالء.
وتلحقه ك��اف الخطاب مفتوحة للواحد،
ومك�سورة للواحدة ،وم�ضمومة مو�صولة بما
للتثنية ،وبالميم لجمع المذكّر ،وبالنون لجمع
الم�ؤنث.
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والكاف وما ُو�صلت به من �أَ�سماء الإ�شارة
حروف خطاب ولي�ست ب�أَ�سماء.
و ُتزاد الالم بين ا�سم الإ�شارة �إلى المفرد
والجمع وبين حرف الخطاب دالّة على البعد.
عو�ضا
وفي الإ�شارة �إلى االثنين ُي�ض ّعف نونه ً
عن زيادة الالم.
وي�شار �إلى الواحدة ِ
بذي و ِت��ي ،وتلحق ذي
هاء ال�سكت ،و ُتحذف الياء ف ُيقالِ :ذه.
ويختلف الم�شار �إليه والمخاطب في التذكير
والت�أنيث والإف��راد والتثنية والجمع ،فيح�صل
م��ن اتفاقهما واختالفهما خم�س وع�شرون
�صورة؛ لأّ َّن �أَ�سماء الإ�شارة �إلى المذكر والمثنى
والمجموع خم�سة ،وحروف الخطاب خم�سة.
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ت��ق��ول ف��ي الإ����ش���ارة �إل���ى ال��واح��د المذكر
والمخاطب مثله ،ذاك وي�ؤنث ِ
ذاك ،واثنان:
ذاكما ،وجماعة من الذكور :ذاكم ،ومن الإناث:
ذاكن ،وعلى هذا القيا�س.
وقيل� :ش ّبه ا�سم الإ�شارة بالحرفَّ � .إن معنى
الإ�شارة من المعاني التي ينبغي � ْأن يدلّ عليها
بالحروف ،و� ْإن لم يوجد حرف �إ�شارة .ويجوز
� ْأن يقالّ � :إن ا�سم الإ�شارة كال�ضمير في االفتقار
المف�سر ،فهو م�شبه للحرف في افتقاره.
�إلى
ّ
وم��ن الأَ�سماءالم�شبهة للحروف الأَ�سماء
المو�صولة ،وهي الذي والتي وفروعهما ،وما في
معناهما ،وهو َم ْن ،وما ،وذا ،في نحو قولك:
���يء ،ومنه قول
م��اذا �صنعت؟ وذو في لغة طَ ِّ
ال�شاعر (((:
ُ
حفرت وذو طويتُ
وبئري ذو
والأل���ف وال�لام بمعنى ال��ذي ،نحو قولك:

مررت بالكريم �أَبو ُه.
ُ

ُرم �أَبوه ،و�صلتها ا�سم الفاعل
معناه :الذي ك َ
ونحوه ،وم ّما عمل فيه ،نحو �أَبوه ،وهو ومعموله
جملة في المعنى تفتقر �إِلى �ضمير يعود على
الأَلف والالمِ ،
ك�صلة الذي.
ُ
ويحذف �أحد ُجز َء ْي
ومن المو�صالت� :أَ ّي،
�صلتها ف ُتبنى على ال�ضم في نحو قوله تعالى:

ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

تكون �إ ّال م�ضاف ،كما
ﮅﭼ (مريم ،)٦٩ :وال ُ
هي في الآية.
ومعنى الأَ�سماء المبنية �أ�سماء الأفعال ،نحو
وم ٍه ونزالِ ِ ،
وترك .و ُبنيت؛ لأَنّها في معاني
َ�ص ٍهَ ،
الجمل ،ومعنى الجملة هو التركيب ،ولي�س من
معاني �أَ�سماء الأفعال ،بل هو �أَم ٌر زائد يتعلَّق
بكلّ واحد منهما ،ال من حيث هو ا�سم ،وال من
حيث هو ِف ْعل ،فكان من المعاني التي ينبغي �أَ ْن
يدلّ عليها بحروف ،ولم يو�ضع له حرف كمعنى
الإ�شارة.
وخ ِ
الند،
َكاعَ ،
ومنها :ل ِ
باث ،ونحوهما في ّ
لل�شبه بنزالِ  ،و َت ِ
ذام،
��راك ،في الوزن ،وهو َخ ِ
َطام ،في �إحدى اللغتين ،وهي ممنوعة من
وق ِ
ال�صرف في اللغة الثابتة .
ّ
وم ّما جاء من الأفعال ما يت�ضمن معاني ت�شبه
معاني ال��ح��روف ،فمن ذل��ك :ك��ان و�أَخواتها،
و ُت�سمى الأَف��ع��ال الناق�صة؛ لأَنّ��ه��ا ال تكتفي
بالمرفوع ،بل ال ُب َّد من الخبر المن�صوب .وقيل:
لأَنّها تدلّ على الزمان ،وال تدلّ على الحدث،
وفي هذا �شيءّ � :أم��ا �أَنّها ال تدلّ على الحدث
فم َ�سلّم ،و� ّأما �أَنّها ال تدلّ
ال�صادر عن ا�سمها ُ
على الحدث مطل ًقا فال ،لأَنّها تدلّ على حدوث
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الن�سبة بين ا�سمها وخبرها .و�أَ َّما داللتها على
الزمان ف�إنها و� ْإن دلّت على الم�ضي واال�ستقبال
ف�إنّها في الغالب تدلّ على �أَ َن الأَمر في الحال
كذلك ،وعلى هذا ُيحمل قوله تعالى :ﭽ ﭻ
(((
ﭼ ﭽ ﭾﭼ (الن�ساء  ،)96وقول النبي
ُ��ن َ�أب��ا َخ ْيث ََمة) ،لم ي��رد به جعله �أَب��ا
( :ك ْ
َخ ْيث ََمة في الم�ستقبل ،ولم يرد �إال �أنه �أَبو َخ ْيث ََمة
في كلّ حال ،ولي�س غيره .وهذا في �أدوات كان
تنفك عنه ،وكلّها
�أكثر منه في كان ،بل ال تكاد ّ
ت�ستقلّ ب�أَنف�سها� ،إ ّال ما دام ف�إنّها تتعلّق بكالم
�آخر ،ف�إن َّك تقول� :أفعلُ كذا ،وال �أَفعلُ كذا ما
قائما
قائما .ول��و َ
قلت :ما َ
دام زي�� ٌد ً
دام زي�� ٌد ً
وحدها لم تفد �شي ًئا.
و�أَ ّما لي�س فلفظها ٍ
ما�ض لدخول تاء الت�أنيث
وت��اء ال�ضمير عليها .وال��ذي يفهم منها عند
ع��دم القرائن نفي الحال فقط؛ ولذلك �إذا
�أَردن��ا نفي اال�ستقبال بها وكَّدنا ذلك بزيادة
بقائم� ،أَو بـ
الباء في خبرها ،فقلنا :لي�س زي ٌد
ٍ
أبدا ،وغير ذلك
قائما � ً
(� ً
أبدا) فقلنا :لي�س زي ٌد ً
م ّما يدل على الم�ستقبل.
٭	ومن ذلك �أَفعال المقاربة ،وهي �أَ�ش ّد توغلاً
في �شبه الحروف من كان و�أَخواتها ،ولذلك
ُم ِن َع �أَكثرها الت�صرف ،والتزم في خبرها �أَ ْن
يكون فعلاً
م�ضارعا ،وتقترن (�أَ ْن) بخبر ع�سى
ً
و�أَو�شك غال ًبا.
	�أ ّما �أَو�شك فلي�س لها معنى غير المقاربة.
	وفي ع�سى معنى الترجي والتمني والتوقع،
وخبرها في المعنى مفعول حقيق ًة ،والمفعول به
ال يكون �إ ّال ا�س ًما ،فاقترنت به (�أَ ْن) و�صارت معه
في ت�أويل ا�سم.
�آفاق الثقافة والتراث 201

	وتدخل (�أَ ْن) في خبر كاد قليلاً لذلك المعنى،
ويدلّ عليه قول ت�أبط �ش ًّرا(((:
فهم وما كِ��د ُْت �آيبا
ف�أُ ْبتُ �إلى ٍ
وتجيء ع�سى مكتفي ًة بالخبر فقط ،ف ُيقال:
يقوم زي ٌد ،و ُيقال� :إِنّه ا�سمها؛ وذلك
ع�سى �أَ ْن َ
ل�شدة توغلها في �شبه الحروف.
ّ
ور ّبما جاء مثل ذلك في �أَو�شك ،وكاد.
م�سد
ويمكن �أَن ُيقالَ � :إِ ّن الفعل والفاعل ّ
�سد َّ
ت�سد �أَ ّن وا�سمها وخبرها
اال�سم والخبر ،كما ّ
م�سد مفعولي ظننت و�أَخواتها.
ّ
وتخت�ص ك��اد بانتفاء خبرها� ،إِذا كانت
ّ
مثبتة،وثبوته �إِذا كانت منفية.
وقد تجيء كاد ومعنى النفي فيها ،يفي وقوع
خبرها ومقارنة وقوعه جمي ًعا ،نحو قوله تعالى:

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﭼ (النور  ،)40ولو كان المعنى �أَنه يراها،
مالئما لظلمات بع�ضها فوق بع�ض .وقد
لم يكن
ً
جاء هذا المعنى
�صريحا في قول ال�شاعر(((:
ً
� ّإن ال������� ُف���������������س�������ا َة َق������ ْب������لَ������ن������ا �إِي����������������ا ُد
ون��������ح ُ
��������ن ال َن������ ْف������� ُ������س������و وال َن�������ك�������ا ُد
ف�إن نفيه الف�سو �أولاً ينافي �أن يريد وقوعه
بقوله :وال نكاد.وباقي �أفعال المقاربة ،غير
ع�سى ،و�أَو�شك ،معانيها ابتداء الفعل والتل ُّب�س
به .وت�سمية ذلك مقاربة تج ُّوز ولي�س حقيقة.
أي�ضا تتعلّق
و�أَ ّما �أفعال ال�شك واليقين ف�إنّها � ً
بالن�سبة بين المبتد�أ والخبر ،من حيث �إنّها بين
المبتد�أ والخبر؛ لأَنّها ن�سبة مطقلة .وهذا هو
الت�صديق الذي هو �أَحد ق�سمي العلم.

ما لم
ُين�شر من
كتاب:
الأق�صى
القريب
في علم
البيان
للتنوخي

ف�أفعال اليقين منها لي�ست لمطلق العلم ،بل
هي مق�صورة على الت�صديق.
ال�شك منها لي�ست لل�شك في
وكذلك �أفعال
ّ
أي�ضا.
مطلق العلم بل ّ
لل�شك في الت�صديق � ً
ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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و� ّأما قوله تعالى:
ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (المائدة ،)116ف� َّإن عي�سى عليه
ويلزم
علم ،ال �أَت�ص َّو ُر،
ال�سالم� ،أراد بقوله :وال �أَ ُ
ُ
ألحكم ،ف�إِ ّن ما ال ُي َت�ص َّو ُر
من عدم ت�صوره عدم � ُ
ال ُيحكم عليه ،فالعلم ها هنا مق�صور على
يتعدى �إل��ى مفعولين
الت�صور ،كما �أَنَّ��ه حين َّ
مق�صور على الت�صديق.
و�أَم����ا ال��ع��ل��م المطلق ال���ذي ي�شتمل على
النوعين فهو قوله تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭼ (البقرة .)282
٭	ومن ذلك ِف ْعال المدح وال ّذ ّم ،ف� ّإن الكالم
في �إِعراب فاعلهما ،والمخ�صو�ص بالمدح
�ستق�صى في علم النحو ،ولي�س م ّما نحن
ُم ً
ب�صدده.
٭	و�أَ ّما الذي نحن...

الحوا�شي
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خليل المي�سج ،17دار القلم ،بيروت  -لبنان (د.ت).
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Cultural landmarks of Baghdad in the late Abbasid era
Prof. Mutasim Zaki al-Sanawi
This research seeks to shed light on the cultural landmarks of Baghdad in the late Abbasid era.
The researcher began the research with a brief introduction about the Orientalists visit to
Baghdad, the likes of Lewis Masanon and Oscar Rutter, in addition to including some images that
make up the architecture of Baghdad.
In the conclusion the researcher has presented some of his findings. The most important is that
the subject of heritage imposes itself on the intellectual life of today for many reasons. Perhaps the
most important is that the national conscience of the Arab nation has begun to awake very strongly
and extensively in a manner that was not seen before in Arab societies throughout the history. This is
because the geographical barriers have crumbled, thanks to modern means of communication along
with the authentic ingredients of the unity of language and unity of stand and direction.

Abstracts of Articles

Ibn Muqla’s approach in Arabic calligraphy
Dr. Khairullah Saeed
Talking about the Baghdad School of Arabic calligraphy necessarily means the historical back
ground of the activity of this school which started on the hands of Ibn Muqla the famous Arabic
calligrapher and the first person to found the rules of Arabic calligraphy.
The researcher has divided the topic into major themes displayed successively in the course of his
research. He dealt with the title and its analysis, and presented the subject in terms of the approach
and rooting.
The bottom line is that Ibn Muqla is the inventor of the technical Arabic pen; he also set the basic
rules to improve the Arabic calligraphy, in which each character is drawn within the word according
to geometrical shapes.

Unpublished part of the book ‘Al-Aqsa al-Qarib fi Ilm al-Bayan’
by Al-Tanukhi (died around 700 AH)
Prof. Dr. Hatim Saleh Al-Dhamin
This research seeks to rectify the missing part of the book ‘Al-Aqsa al-Qarib fi Ilm al-Bayan’ by
Al-Tanukhi (died around 700 AH), where two sheets were missing from the copy of Al-Amyouti
(d 725 AH). This was found in the copy of Istanbul University which is of 94 sheets. Behind all these
efforts the main purpose of the researcher was to benefit other researchers. So, with this research he
attached the copy of the title page of the manuscript and 3 copies from the printed book.
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The relationship between the poet and the receiver
Dr. Walid Ibrahim Qassab
This research sheds light on the relationship between the text and the recipient, whether individual
or group; for it is complex and multifaceted relationship. Anyone who studies the text can look at it
from different angles.
In this paper the researcher tries to disclose this relationship, indicating the three pillars of the
literary process, namely: the poet, the receiver and the poem.
He concluded by saying that the era of poetry is not over, as some people try to propagate it. If
there is no poetry in life it will be free from significant human side. The poetry will remain as long
as human is there, and as long as there are vibrant emotions. But poetry today is unhealthy; it is in
great pain, as it has lost the passion and respect of the audience. In order to regain that old intimacy
of relationship, it should know the address of the layman, know his feelings and express them, and
get rid of its pride and arrogance.

Dr. Khalid Abdul Aziz Maraha
This research aims to describe the cultural identity of the Moroccan botanist Abu Abdullah
Muhammad, known as Shareef Idrissi, who settled in Sicily at the time of its ruler Rjar the second.
This study included the book ‘Nuzhat al-Mushtaq’ and purpose of its authorship; describing
Idrisi’s attempt to define Islamic culture. In addition to assessing the methodology of authorship and
ideological dimension Idrisi was bestowed with.
Finally the researcher concluded his research, saying: “We cannot come out with a unified opinion
with regards to the cultural identity of Idrissi, but what can be deduced from his book‘Nuzhat alMushtaq’ and some poetry verses attributed to him that Idrissi wanted universality to his book and
that he remains the main reference in the Islamic and Christian worlds.

Antique manuscripts at the schools of Sus in Morocco
Dr. Mustafa al-Tuba
This research revolves around the books and text books of schools found in a large number in
old schools of Morocco. This is one of the treasures that we missed. Mokhtar al-Soussi used to fill
us with the fragrance of these treasures every now and then when he used to pass through the old
houses of Sus. Including the manuscripts of the School of Sidi Said al-Sharif, and the libraries of old
schools at Anzakan, and other schools that have formed a great legacy in Morocco.
Accordingly, the scholar at the end of this research invites concerned entities to embody the
reality of these scientific centers and publicize it, and intervene with all civilized forms to rescue
what can be rescued from this heritage, which is at the end a picture of us, and an extension of our
identity.
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of the poet in their own style. He was able to point to a number of retractions produced by researchers
and Heritage critics. So his presentation of the poetry collection of the poet has come in following
manners:
1 .New poetic verses of Muslim ibn al-Walid.
2. Introducing some of his missing poetry.
3. Discussing his poetry which has been dealt in some previous attempts.
Finally, the researcher has concluded by saying that he has started the research in the poetry
collection of the poet from where the previous researchers had stopped.

Trading of books and its effects in Andalusia until the seventh century AH /
thirteenth century AD

Abstracts of Articles

Dr. Ali Suleman Muhammed
This research focuses on the books, which are the most important means of science and knowledge
in every time and place. They are the real receptacles of human civilization, and the best way for the
transfer of knowledge and ideas between nations and generations.
The research came to state the extent of contribution the Andalusians had in terms of interest in
books, their acquisition and circulation as a commercial commodity, and its impact on the progress
of civilization witnessed in Andalusia. That is through three main points I: resources of books in
Andalusia, II: places of buying and selling books, III: its effects in the cultural and economic life in
Andalusia.
The researcher concluded his topic saying: “The book trade has contributed to heritage
conservation, and helped to disseminate science and transfer knowledge from one place to another
in all parts of the Islamic state.”

Faqih Al - Wolaty and his linguistic heritage between tracing and
interpolation (looks in his efforts to facilitate the Sciences of language)
Dr. Mohammadan bin Ahmad Al-Mahbubi
The researcher has begun the topic with the series of questions about Al - Wolaty and his linguistic
heritage.
The research has come in four axes: The first displays the primary determinants of the subject.
The second is about syntax. The third discusses the morphology. And the fourth focuses on the
rhetoric in a way that highlights the aspects of the points of intersection between his books and the
old linguistic heritage without forgetting the efforts of the man in addition, retractation, expansion,
and absorption.
The researcher has concluded that the Faqih Al-Wolaty was the symbol of memorizing and
intelligence that is reflected in his effort to facilitate the sciences and knowledge.
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Evolution of the theory of gravity between the centuries (6th BC - 12th AD),
and the contributions of Arab and Muslim scientist to it
Dr. Sair Basma Ji
This research revolves around the theory of gravity between the centuries (6th BC and 12th AD),
and the contributions of Arab Muslim scientists to it.
Accordingly, the researcher investigated it through several axes formed in two sections: I)
Deals with Greek scientists likes of Democritus, Aristotle and others who tried to explain this
phenomenon, whether through their beliefs or according to their rational logic. II) Deals with the
Arabs and Muslim scientists such as: Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Razi, and others who have worked
hard to interpret and understand the phenomenon of gravity.

Love of the Prophet - peace be upon him - in the poetry of Muhammad Iqbal
Dr. Hafiz Abdul Qadeer
This research is about praising the Prophet Muhammed (peace be upon him) and describing
his good characters and his miracles. The researcher has presented this through the poetry of
Muhammed Iqbal one of the greatest poets of Urdu and Persian poetry who used his poetry as a
medium to spread the message of Islam. He was fond of the personality of Prophet Muhammed
(peace be upon him) and devote in his love. So, the research came fore to shed some light on the
deep love and bounding the poet had with the prophet (peace be upon him), and then presented
some models of his great poetry in which the poet has expressed his feelings, these stanzas are very
beautiful and full of rhetoric and eloquence. He says in one of his verses: he feared that he would be
accountable for his sins in front of the prophet (peace be upon him) so he pledges Almighty Allah to
forgive him and to let him enter paradise without accountability.

With the poetry collection of Muslim ibn al-Walid (d. 208 AH)
Dr. Abdul Razzaq Huwaizi
This research deals with the popular poetic personality of early Abbasid era, Muslim ibn al-Walid
who was well known for his artistic school in poetry and his smooth and soothing style in his love
poems.
The researcher has gone through a lot of efforts and attempts that dealt with the poetry collection
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Finally, gravity is the property of physical objects that gives them weight and causes them to fall
toward the ground.
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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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