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The first page of the book ‘Tahrir Al-Majasti’  
By. Nasiruddin Mohammad bin Mohammad bin al-Hasan, Al-Tusi (D. 672 A.H)

 الورقة الأولى من كتاب تحرير المج�شطي للموؤلف: 
الن�شير الطو�شي: محمد بن محمد بن الح�شن ن�شير الدين، اأبو جعفر )ت 672 هـ(

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــشــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
75  درهمـــــــــــــــــــــاً 40  درهمـــــــــــــــــــــاً  الطــــــــــــــــالب 

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير رقــــم الت�شجيل الدولي للمجلــة

مجــــــــــــــلة
ف�صـــــــــلية
ثقافيـــــــــة
تراثيــــــــــة

info@almajidcenter.orgالبريد االإلكتروني:
www.almajidcenter.org الموقع االإلكتروني:

ردمد 2081 - 1607

المجلة م�شجلة في دليــــل
اأولريخ الدولي للدوريات

تحت رقم 349378

مديــر التحرير
د. عز الدين بن زغيبة

�شكرتير التحرير
د. فاطمة نا�صر المخيني

هيئة التحرير 
اأ. د. فـــاطـــــمــــــــــة ال�صــــــــــــــايــــــــــــــغ
اأ. د. حمزة عبد اهلل الماليباري
اأ. د. �صالمة محمد الهرفي البلوي
الــقــر�ــصــي اأحــــمــــد  مـــحـــمـــد  د. 
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الفهـــــــر�س

االفتتاحية

���م اللغ���ة العربي���ة لغي���ر الناطقي���ن به���ا وطرق  عوائ���ق تعلُّ
معالجتها

�سكرتير التحرير
المقـاالت

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

د. �سائر ب�سمه جي
�سول -عليه ال�سالة وال�سالم-  ُحبُّ الرَّ

عند محمد اإقبال
د. الحافظ عبد القدير

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

الكتب، تجارتها واآثارها في الأندل�س
حتى القرن ال�سابع الهجري / الثالث ع�سر الميالدي

د. علي �سليمان محمد

الفقيه الولتي وتراثه اللغوي بين القتفاء وال�ستيفاء
)وقفات مع جهود الرجل في تي�سير علوم الل�سان(

د. محمذن بن اأحمد بن المحبوبي

العالقة بين ال�ساعر والمتلقي
اأ.د. وليد اإبراهيم ق�ساب

الهوية الثقافية لل�سريف الإدري�سي
د. خالد عبد العزيز مراحة

مخطوطات المدار�س ال�سو�سية العتيقة بالمغرب
د. م�سطفى الطوبي

المعالم الثقافية لبغداد في اأواخر الع�سر العبا�سي
اأ. معت�سم زكي ال�سنوي

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

ما لم ُين�سر من كتاب :
الأق�سى القريب في علم البيان للتنوخي

امن )رحمه الله( اأ. د. حاتم �سالح ال�سّ

الملخ�صات

112

121

132

151

170

194

206

4

6

34

54

72

98





دد
لعـ

ة ا
حي

تتا
اف

اآفاق الثقافة والتراث 4

دد
لعـ

ة ا
حي

تتا
اف

ومن  االأر�ــص  اهلل  يرث  اأْن  اإلى  بحفظه  اهلل  تكفل  الذي  الكريم  القراآن  لغة  العربية هي  اللغة  اإنَّ 
عليها، كيف ال؟ وهو النبرا�ص الذي يخرج النا�ص من الظلمات اإلى النور. وقد اأ�صهمت هذه اللغة في 

ت�صكيل كيان االأمة االإ�صالمية. فكانت مناط العلوم واالآداب وو�صيلة ن�صر المعارف االإن�صانية.
تو�ّصًعا  اللغات  واأكثر  اإلى ذلك،  وال�صيا�صة وما  العلم واالأدب  اأهميتها في كونها لغة  ولهذا، تت�صح 
وانت�صاًرا؛ وذلك لت�صمنها خ�صائ�ص لغوية تميزها عن غيرها من اللغات. فهي قادرة على ا�صتيعاب 
الكثير من الق�صايا التي ي�صتع�صي حلها على غيرها، ف�صاًل عن ت�صجيلها للتطورات التي طراأت على 

المجتمع االإ�صالمي في مختلف المجاالت.
وتاأ�صي�ًصا لما ورد، فقد حظيت اللغة العربية باهتمام كبير من لدن غير العرب، ف�صعوا اإلى تعلمها تبًعا 
الأغرا�صهم الخا�صة المتمثلة في �صعيهم الدوؤوب لفهم القراآن الكريم وال�صنة النبوية، وكذا حاجتهم لها 

في التجارة واالقت�صاد وال�صيا�صة واالإعالم وغيرها من االأن�صطة التي ت�صهم في رقي االأمة.
واالجتماعية  االقت�صادية  المجاالت  في  التفاعل  لغة  هي  العربية  اللغة  اأ�صبحت  فقد  هنا،  ومن 

وال�صيا�صية وغيرها، فهي على �صلة وطيدة بالحياة الفكرية والعاطفية واالجتماعية لكل ال�صعوب.
م اللغة العربية لغة ثانية  ويعد تعليم العربية لغير الناطقين بها تعليماً متميزاً؛ نظًرا الأنه يقدِّ
للذين ال يح�صنون النطق بها، وال كتابتها؛ لذا الُبدَّ من و�صع خطط منهجية ومدرو�صة لمثل هذا 

م  للمخت�صين بها. النوع من التعليم، غير تلك التي تقدَّ
وما ن�صعى اإليه من خالل هذا التقديم هو طرح للعوائق التي تداخل هذا النوع من التعليم، ومن 

ثمَّ نعر�ص الأهم الحلول والمقترحات التي توؤدي اإلى ذلك.
اإذ توجد جملة  اأنَّ جهوًدا تبذل هنا وهناك في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها؛  ال �صك 
من الق�صايا التي داخلت هذا النوع من التعليم؛ وذلك الأن تعليم العربية لغير الناطقين بها يتطلب 
االأم،  التي تختلف تماًما عنها في لغاتهم  االألفاظ ومخارج الحروف  يتمثل في �صبط  جهدا عظيماً 

فمن ذلك مثاًل:
الم�صتملة على  الكلمات  في  وبخا�صة  والمتعلمين،  المعلمين  بع�ص  لدى  1 - وجود م�صكالت نطقية 

الحروف المتجاورة.
2 - تجاهل الدار�صين وعدم االكتراث بهم في العملية التعليمية. 

مفهوم  غياب  عن  ناتج  وهــذا  للدار�صين،  المنا�صبة  التعليمية  الــمــواد  اإعـــداد  عملية  في  3 - النق�ص 
ت�صنيفهم ح�صب م�صتواهم الدرا�صي.

4 - قلة المعاجم اللغوية الحديثة التي تعنى بمراحل هذا التعليم )االبتدائي والمتو�صط والمتقدم(.
ا بنمط هذا التعليم. 5 - نق�ص عدد المعلمين المخت�صين؛ لعدم وجود جامعات ت�صم ق�صًما خا�صًّ

عوائق تعلُّم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها وطرق معالجتها
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6 - عدم توافر المعينات والتقنيات الحديثة في هذا النوع من التعليم.
7 - ندرة عقد الندوات التي تتبادل فيها الخبرات بالن�صبة لتعليم العربية لغير الناطقين بها.

8 - نق�ص المكتبات المتخ�ص�صة لجمع البرامج والكتب المت�صلة بتعليم العربية لغير الناطقين بها.
تعّرف  فر�صة  منحهم  اأجــل  من  العرب  من  وغيرهم  المتعلمين  بين  التعارف  حلقات  عقد  9 - عدم 

عاداتهم وتقاليدهم.
10 - ق�صور االأهداف وعدم مواكبتها مناهج تعليم العربية لغير الناطقين بها.

ووفًقا لما ورد، فاإننا ن�صطر هنا اأهم الحلول والمقترحات الناجعة، التي من �صاأنها اأن تفعِّل هذه 
الظاهرة، وذلك على النحو االآتي:

1 - اعتماد مفهوم ت�صنيف الطلبة بح�صب م�صتواهم الدرا�صي.
الدار�صين؛  من  الفئة  هــذه  مع  التعامل  على  قــادريــن  يكونوا  حتى  وتدريبهم  المعلمين  2 - تاأهيل 

لكونهم مركز العملية التربوية.
3 - وجوب اال�صتفادة من التقنيات الحديثة؛ من اأجل ح�صر ال�صعوبات التي يعاني منها متعلمو اللغة 

العربية، للتغلب عليها.
4 - تنظيم العديد من ور�ص العمل تبثُّ فها تجارب جميع الموؤ�ص�صات والمعاهد المخت�صة بذلك على 

م�صتوى العالم.
5 - ن�صر اللغة العربية وتي�صير تعلمها في البالد االأجنبية، وبحا�صة الدول االإ�صالمية

6 - قيام الموؤ�ص�صات المعنية بهذا االأمر بتدريب المتعلمين؛  لمعالجة االأخطاء ال�صوتية والتركيبية 
واالإمالئية لديهم.

7 - تنمية مهارات التعليم الذاتي في تح�صيل المعرفة لدى الدار�صين.
لها من  اكت�صابهم  يتوقع  التي  اللغوية  بالمهارات  وتعريفهم  الدار�صين،  نفو�ص  الثقة في  8 - تدعيم 

خالل هذا التعليم.
9 - �صرورة لفت المعلمين نظر الدار�صين اإلى طريقة نطق الكلمات، ومن ثم تكليفهم بمحاكاتها بعد 

تحليلها اإلى مقاطع �صوتية.
10- �صرورة ت�صكيل لجان مخت�صة لو�صع المقررات التي من �صاأنها االهتمام ب�صوؤون هذا التعليم. 

كانت هذه جملة من الحلول والمقترحات لتفعيل هذا النوع من التعليم الذي يعد ا�صتراتيجية 
الة؛ لكونه مبايناً لتعليم العربية الأبنائها من حيث برامجه وخططه ومناهجه وكتبه التعليمية. فعَّ

بل  �صيء،  بكل  تزويدهم  لي�صت  بها  الناطقين  لغير  العربية  تعليم  من  الغاية  اإنَّ  نقول:  واأخيًرا 
ي قدراتهم العقلية ويك�صبهم مهارات معينة  تعليمهم طريقة التفكير باأنف�صهم والأنف�صهم. وهذا ينمِّ

في اللغة العربية وثقافتها. 
وفي هذا ال�صدد الُبدَّ من م�صاعفة الجهود من اأجل تذليل ال�صعوبات التي تعتر�ص طريق تعلم 

اللغة العربية؛ لت�صاير كل ما هو م�صتحدث وجديد في الح�صارة المعا�صرة.

الدكتورة فاطمة نا�شر المخيني
�شكرتير التحرير
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تطور نظرية الجاذبية بين القرنين )6 ق.م- 12م ( 
واإ�سهام العلماء العرب والم�سلمين فيها

د. �شائر ب�شمه جي
حلب - �سورية

الجاذبية gravitation خا�صية من خ�صائ�ص المادة)1(، والتي تتجلى بقوة تجاذب تحدث 
فيما بين اأجزاء المادة، مهما كانت �صغيرة اأو كبيرة ومهما كانت الم�صافات الفا�صلة فيما بينها؛ 

فالجاذبية اإًذا قوة وا�صعة ال�صمول.

اأرواح  اأو  خفية  قوة  وراءها  باأن  الحجر  �صقوط  لحركة  البدائي  االإن�صان  تاأويل  محاولة  اإن 
جهله  واإلى  الحجر،  منها  تكّون  التي  المادة  اإلى  الخاطئة  نظرته  عن  ناتًجا  كان  مثاًل،  �صريرة 
ا عن خطاأه في التمييز بين المادة  بعالقات هذا الحجر مع بقية االأج�صام من حوله، وناتًجا اأي�صً
اأن كل  التحريك. ويبدو  القدرة على  التاأثير والتي تملك  ال�صاكنة، والقوة الالمادية ذات حقل 
ما فعلته المثاليات الفل�صفية ل�صقراط واأفالطون واأر�صطو وحتى اأفلوطين هو االإبقاء على هذا 

الت�صور)2(.
ربما كان من اأ�ائل الت�سا�ؤالت الموثقة لدينا 
)ريج- الـ  مجموعة  طرحته  ما  الجاذبية  عن 
�سنة  الفيدي )حوالي  للع�سر  تعود  التي  فيدا( 
تجوب  »لــمــاذا   : �هــو  الهند  في  ق.م(   2000
لم  لكن  ت�سقط«))(؟  اأن  د�ن  ال�سموات  ال�سم�س 
الفيديين  ت�سا�ؤل  على  االإجــابــة  للب�سرية  يتح 
يذكرنا  تــ�ــســا�ؤل  �هــو  ال�سنين.  اآالف  بعد  اإال 
بطريقة تفكير نيوتن -�من قبله العلماء العرب 
�سقطت  لماذا   : ت�ساءلوا  عندما  �الم�سلمين- 

التفاحة �لم ي�سقط القمر على االأر�س؟

اليونانيون الأول:  • المبحث 

الجاذبية  ظاهرة  فهم  اليونان  حــا�ل  لقد 
ما  �فــق  جــاء  التف�سير  هــذا  لكن  �تف�سيرها؛ 
تبنته فل�سفتهم من عقائد اأحياًنا اأ� �فق منطق 

عقالني اأحياًنا اأخرى.

6ق.م( )القرن  • اأناك�سمندار 

تف�سيًرا  االأ�سياء  تكوين  اأناك�سمندار  يف�سر 
اآلًيا؛ اأي بمجرد اجتماع عنا�سر مادية �افتراقها 
�د�ن  متمايزة  فاعلة  علة  د�ن  الحركة  بتاأثير 
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غائية. �هو يكاد يقول بفكرة الجاذبية لوال اأن 
اأن  اإلى  اأر�سطو-  تعبير  حد  على   - يرجع  راأيه 
االأر�س الم�ستقرة في مركز العالم ت�سبه رجاًل 
يهلك جوًعا؛ الأنه ال يجد �سبًبا يحمله على االأكل 
به  تحيط  اأطباق  من  اآخر  طبق  د�ن  طبق  من 
عن  ت�سوره  جاء  �قد  �احـــدة))(.  م�سافة  على 
االأر�س على �سكل اأ�سطواني اأ� مخر�طي ن�سبة 
قمته لقاعدته 1:) �هي غير مرتكزة اإلى حامل 

بل معلقة بالف�ساء بفعل ما ي�سبه الجاذبية))(.
ق.م(  5 )القرن  • اإنبيدوقلي�س 

الــــمــــادي عند  الـــتـــجـــاذب  ــهــوم  ظــهــر مــف
المحبة  عــن  نظريته  �سياق  فــي  اإنبيد�قلي�س 
اإلــى  تت�سرب  عندما  فالكراهية  �الــكــراهــيــة؛ 
ــدع  ـــاق الــوحــدة �ت ــكــرة االأ�ــســلــيــة �تــفــك �ث ال
في  تبقى  ال  العنا�سر  فاإن هذه  العنا�سر حّرًة، 
بفعل  الطبيعي  �اإنما تطيع ميلها  حالة فو�سى، 
القانون  هذا  ال�سبيه.  يجذب  �ال�سبيه  المحبة 
�الكائنات  الطبيعية  الظاهرات  يحكم  الــذي 
اإنبيد�قلي�س  اإن  الع�سوية على حد �سواء؛ حيث 
الكونيات  �بين  الر�حية  الحياة  بين  يف�سل  ال 
للتجاذب  طبيعًيا  مياًل  تملك  فكلها  الطبيعية 
�التنافر: »�كل هذه االأ�سياء- ال�سم�س �االأر�س 
�ال�سماء �البحر- تت�سل في ائتالف باأجزائها 
االأ�سياء  �سورة  في  بعيًدا  عنها  تناثرت  التي 
مالءمة  االأكثر  االأ�سياء  كل  �بالمثل،  الفانية، 
لالمتزاج فاإنها تت�سابه �توحد اأفر�ديت))( فيما 
تختلف  التي  االأ�سياء  تلك  اأما  بالمحبة،  بينها 
به  ت�سكلت  الذي  �ال�سكل  �االمتزاج  االأ�سل  في 
فهي �سديدة التنافر �ال تميل اأبًدا اإلى االمتزاج 
هي  التي  للغلبة  لخ�سوعها  االأ�سف  غاية  �في 

اأ�سل �جودها«))(.

ق.م(  5 )القرن  • اأنك�ساغورا�س 
ال�سماء  اإن   : قوله  اأنك�ساغورا�س  اإلى  ين�سب 
د�ران  حركة  ثمة  �اأن  اأحجار  من  مكونٌة  كلها 
هذه  كّفت  �اإذا  ال�سقوط  عن  تم�سكها  م�ستمرة 
الحركة فاإن هذه الحجارة �سرعان ما ت�سقط))(. 
�قوته  الخالء  بوجود  القول  اإليه  ين�سب  كما 
الجاذبة لالأج�سام))(. اأي اأنه يعتقد بوجود قوة 
اأنها  اأ�سا�س  على  لي�س  لكن  الخالء  في  جاذبة 
من  بل  المادية،  االأج�سام  خوا�س  من  خا�سية 

خوا�س الخالء.
ق.م(  5 )القرن  • ديموقريط�س 

ميز ديموقريط�س بين الثقيل �الخفيف من 
كل  تحلل  اإذا  اأنـــه  �جــد  فقد  الحجم،  خــالل 
�سيكون  الوحدات  هذه  فاإن  �حدات،  اإلى  �سيء 
اختلفت  �لو  حجمها  بح�سب  �زن  طبيعًيا  لها 
بال�سكل. �من ناحية اأخرى؛ فاإن الوحدات ذات 
الخالء  ذات  �تلك  اأخف،  تكون  االأكثر  الخالء 
اأن  يوؤكد  اأخرى  موا�سع  �في  اأثقل.  تكون  االأقل 
الناعم يكون خفيًفا. �يتكلم عن الج�سم ال�سلب 
�اللين بالطريقة نف�سها. فما هو مت�سام يكون 
ليًنا  يكون  باإحكام  مربوط  غير  هو  �ما  �سلًبا 
�الدرجات الواقعة في الو�سط تكون هكذا على 
من  اأق�سى  الحديد  يكون  لذلك  متنا�سب؛  نحو 
من  اأكثر  فراغات  ذات  مــادة  �هــو  الر�سا�س 
الر�سا�س؛ لكن الر�سا�س اأثقل �اأكثر ليونة)10(.

ق.م(  4 )القرن  • اأر�سطو 
فــاإن  االأر�ــســطــي  الفيزيائي  للمفهوم  �فــًقــا 
اأ�  �ساكنة  تــكــون  اأن  اإمـــا  االأر�ــســيــة  االأجــ�ــســام 
اأ� بطريقة غير  م�ستقيمة  متحركة في خطوط 
للبنية  الحركية  النتائج  كانت  �قــد  منتظمة، 
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حركة  باأن  تجزم  االأر�سية  بالمنطقة  الخا�سة 
اأي ج�سم - �سواء اأكان ثقياًل اأم خفيًفا- تكون 
اأال  ب�سرط  �سكاًنا  �يبقى  الطبيعي  مركزه  نحو 
يعاق عن هذا ال�سلوك اأ� يجبر بحركة ق�سرية؛ 
الديناميك  في  اأر�سطو  ر�ؤى  عد  يجب  لذلك 
جزًءا من غاياته؛ فالج�سم الثقيل مثاًل �الذي 
يكون في غير مكانه الطبيعي ي�سعى لينتقل من 
الفعلي �ينجز ذلك  اإلى ثقله  بالقوة  حالة ثقله 

بال�سقوط لالأ�سفل)11(.
�في عالم تحت القمر تتركب االأج�سام من 
�جود  على  اأر�سطو  �ي�ستدل  االأربعة،  العنا�سر 
التي  نف�سها  بالطريقة  الب�سيطة  العنا�سر  هذه 
في  بحثه  عند  االأثــيــر  �جــود  على  بها  ا�ستدل 
ال�سماء. �قد خ�س هذا االأثير بالحركة الدائرية 
فهي  الب�سيطة  االأخرى  الحركة  اأما  الب�سيطة، 
الأنها  االأ�ـــســـداد؛  تتقبل  الــتــي  �هــي  الــراأ�ــســيــة 
ت�ستدعي فكرتي االأعلى �االأ�سفل، اأي تتجه اإلى 
�سطح الكرة االأر�سية �مركزها. �الذي يتحرك 
المطلق  الخفيف  هو  اأعلى  اإلــى  العنا�سر  من 
الثقيل  هو  اأ�سفل  اإلى  يتحرك  �الذي  النار،  اأ� 
المطلق اأ� التراب، �اإلى جانبهما يوجد خفيف 

ن�سبي هو الهواء �ثقيل ن�سبي هو الماء)12(.
�اأما علة الحركة في هذه العنا�سر فهو مبداأ 
�بالماهية،  مبا�سرة  فيها  الموجود  الطبيعة 
اإلى  تتجه  حين  للطبيعة  �فقًا  حركتها  �تكون 
اأعلى  اإلى  الخفيف  يتجه  كاأن  الطبيعي  مكانها 
حركة  تتحرك  قد  �لكنها  اأ�سفل،  اإلى  �الثقيل 
�ذلك  الق�سر  اأ�  العنف  بفعل  للطبيعة  م�سادة 
عك�س  فــي  خــارجــي  محرك  بفعل  تتجه  حين 
نحو  الــتــراب  يتحرك  كــاأن  الطبيعي  اتجاهها 

االأعلى على �سبيل المثال))1(.

تكون غاية المادة الالع�سوية خارجة عنها، 
اأما ال�سورة فاإنها لم تدخل فيها على االإطالق 
الهيولى  ن�ساط  فاإن  ثم  �من  خارجها.  �تبقى 
نحو  المكان  في  الحركة  اإال  لي�س  الالع�سوي 
اليوم  نحن  ن�سميه  ما  �هــو  الخارجية  غايته 
عن�سر  كل  اأن  يرى  اأر�سطو  �لكن  بالجاذبية. 
اإنما  �غايته  �الطبيعية،  الخا�سة  حركته  له 
هو  �ن�ساطه  فح�سب  مكانًيا  ت�سورها  يجري 
الحركة نحو )��سعه المنا�سب(، �عندما ي�سل 
اأمثلة  اأر�سطو  لنا  �ي�سوق  ي�ستقر.  غايته  اإلــى 
النار الطبيعية تكون نحو  باأن حركة  على ذلك 
االأعلى، �هو ما يمكن اأن ن�سميه بمبداأ التطاير 
التي ت�سحب لالأ�سفل،  لالأعلى مقابل الجاذبية 
ا�ستخدامه  ب�سبب  للنقد  اأر�سطو  تعر�س  �قد 
المتكرر للطبيعي �الالطبيعي؛ لكن ا�ستخدامه 
لكلمة )طبيعي( ال يدل على نق�س تفكيره �اإنما 
نعلم  اأننا  مع  لنا،  يو�سلها  اأن  اأراد  فكرة  ثمة 
لي�س  فمثاًل  الحقائق.  من  العديد  في  خطاأه 
ثمة مبداأ للتطاير لالأعلى في الكون كما يقول؛ 
لكن يوجد مبداأ للجاذبية �عندما يقول اأنه من 
فاإنه  لالأعلى  تتحرك  اأن  لالأر�س  )الطبيعي( 
مبداأ  اإن  بل  ماألوفة،  الحقيقة  هذه  اأن  يعني  ال 
ال�سورة اأ� عقل العالم يك�سف نف�سه هنا بعتامة 
ن�سبًيا  غاية  �ال  هدف  بال  حركٍة  عن  فيبحث 
هدف  بال  لي�ست  �عموًما  م�ستقيم.  خط  في 
الكون  فــي  �سيء  يوجد  فــال  مطلق،  نحو  على 
نحو  الهيولى  اأن حركة  هو  �الفر�س هنا  هكذا 
غايتها قد ال يكون �سادقًا اأ� غير �سادق لتف�سير 
الجاذبية �لكن هل كان �قتئذ اأحد لديه تف�سير 
اأر�سطو-  بح�سب  فاالأ�سياء-  اإًذا  اأف�سل؟))1(. 
اإال  تتحرك  ال  �هــي  ��ساكنة،  ثابتة  بطبيعتها 
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مكانه  فالحجر  الطبيعي؛  مكانها  اإلــى  للعودة 
الطبيعي هو االأر�س، �لذا ي�سقط اإليها �تتنا�سب 
�سرعته مع �زنه. اأما النار �البخار فاإن مكانهما 
الطبيعي في ال�سماء �لذا يرتفع الدخان اإليها. 
�قد قدم غاليليو ت�سا�ؤاًل يبرهن بوا�سطته على 
خطاأ فر�سية اأر�سطو منطقًيا؛ �ذلك عن طريق 
اإحدى �سخ�سياته التي ت�ساأل: �ماذا لو ل�سقنا 
حجًرا ثقياًل بحجر خفيف؟ اإن نتيجة هذا كما 
متناق�ستين؛  نتيجتين  �ستكون  اأر�سطو  يزعم 
البطيئة  ب�سرعته  �سيعطل  الخفيف  فالحجر 
اأقل  �ستكون  المجموع  ��سرعة  الثقيل،  الحجر 
نف�سه  الوقت  �في  الثقيل.  الحجر  �سرعة  من 
فاإن الحجر الناتج عن ل�سق الحجرين �سيكون 
�سرعته  تكون  اأن  فالمفر��س  هذا  �على  اأثقل 

اأكبر))1(.
ق.م(  4 )القرن  • الرواقيون 

القبر�سي  زينون  اأ�سحاب  الر�اقيون  يعتقد 
�هذه  فيه،  التي  بالقوة  العالم  يحوي  اهلل  اأن 
ل �عقل. �يترتب  القوة هي في الوقت نف�سه تعقُّ
على ذلك اأن يوجد العالم ��سط فراٍغ ال متناٍه، 
د�ن خ�سية الت�ستت، د�ن اأن يكون فيه هو نف�سه 
بالمقابل اأي فراغ؛ اإذ ال �جود الأي محل طبيعي 
اأنه  ثم  لنف�سها.  القوة  تختاره  الذي  ذاك  غير 
العالم محتوًى من قبل نف�س �احدة،  »اإذا كان 
بين  >ثمة< تجاذب  يكون  اأن  ال�سر�ري  فمن 
كل  اإن  �بالفعل،  منها؛  يتاألف  التي  االأجـــزاء 
تجاذب  على  ــه  ذات ــل  داخ فــي  ينطوي  حــيــوان 
عرفنا  مــا  اإذا  اإنــنــا  بحيث  القبيل،  هــذا  مــن 
اأن نعرف بو�سوح  اأمكننا  اأجزائه  تناظم بع�س 
تناظم االأجزاء االأخرى.. فاإن كان هذا �اقًعا، 
الرغم  على  تاأثيرها  نقل  الحركات  ا�ستطاعت 

من الم�سافات؛ اإذ اإنَّ الحياة �احدة، �هي تنتقل 
من العوامل اإلى الجوامد«. هذا التجاذب العام 
مبتوًرا  تمييًزا  يميز  فيه  ياأتلف  �سيء  كل  لعالم 
المتراتب  اأر�سطو  عالم  عن  الر�اقيين  عالم 
�االأر�س  كر�ي،  بج�سم  اأ�سبه  فعالمهم  هرمًيا؛ 
الــتــاأثــيــرات  تتلقى  �سكان  مــن  عليها  مــا  ــل  �ك

ال�سما�ية))1(.

اإن المبداأ االأ�سا�س الذي تنطلق منه الفل�سفة 
�االأ�ل  المطلق  المبداأ  فهو  )الوجود(  الر�اقية 
الوجود  في  نظريتهم  بنوا  �قــد  لالأ�سياء))1(. 
اأن  اإلى  اأحاديتهم  �تطورت  غائي،  اأ�سا�س  على 
في  موقفهم  �يخ�سع  ــود.  �ج �حــدة  اأ�سبحت 
تف�سير الطبيعة لهذه المبادئ التي اأقاموا عليها 
مذهبهم، فهم ير�ن اأن االأج�سام هي الحقائق 
ما  هو  الحقيقي  الموجود  الأن  ذلــك  �حــدهــا؛ 
لها  �االأج�سام  الزمان،  في  ي�ستمر  �ما  يفعل 
حقيقية.  موجودات  اإًذا  فهي  ال�سفتان،  هاتان 
�عليه، فاإن االأج�سام �االإن�سان �االألوهية مكونة 
اإنها غير  التي نقول  من مادة، �حتى ال�سفات 
الج�سيمات  من  مكونة  ال�سفات  هذه  ح�سية، 
�تمنحها  خاللها  تنفذ  هوائية  تــيــارات  �مــن 
التوتر �التما�سك. �ي�سدق االأمر على الحركة، 

�كذلك الخالء �المكان �الزمان اأج�سام))1(.

�مع قولهم بالمادة اإال اأنهم يميز�ا بين المادة 
تكون  فالمادة �حدها  فيها،  تعمل  التي  �القوى 
الم�ستقة  �االأ�سياء  ال�سفات  اأما  �سفات،  بد�ن 
من القوة المعقولة الم�سماة )باللوغو�س( فهي 

التي تنفذ خالل المادة))1(.

بو�سوح  بعد  عن  الفعل  فكرة  ظهرت  لقد 
التداخل  في  مذهبهم  الر�اقيون  طرح  عندما 
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المطلق حيث ال يبقى الج�سم الداخل في ج�سم 
اآخر كما هو د�ن انق�سام. فهم يقولون اإنه لي�س 
ا،  االأ�سياء توجد في بع�سها بع�سً ُبعد؛ الأن  ثمة 
فال حاجة اإلى اإثارة )الفعل من بعد(؛ الأن الفعل 
�سيء  �كــل  الــواقــع.  في  مــوجــوًدا  لي�س  بعد  من 

مت�سل باالآخر، فال بعد اإًذا بين �سيئين)20(.

• �ستراتون اللمبا�سكي )القرن 4 ق.م(

الــظــاهــرات  اللمبا�سكي  �ــســتــراتــون  ف�سر 
تف�سيًرا طبيعًيا بحًتا بحيث اأرجعها اإلى مبداأين 
فعااًل.  مبًدا  الحار  �جعل  �البارد،  الحار  هما 
�قد اأهمل �ستراتون نظرية اأر�سطو عن االأمكنة 
الطبيعية �نظريته عن العلة الغائية �قال بقوة 
ال�سيء  قوة  اأن  ذكر  �قد  )الثقل(.  هي  فاعلة 
�سقوطه،  عند  الم�سافة  بعد  مع  تــزداد  الثقيل 
العنا�سر  موا�سع  �ستراتون  عــدل  عليه  �بناء 
االأربعة. كذلك فاإنه لم يقبل قول اأر�سطو بثبات 

ال�سورة)21(.

لقد تاأثر علم الطبيعة بالر�ح الفل�سفية التي 
ا�ستقل  اأن  فبعد  الر�اقية.  المدر�سة  اأ�ساعتها 
ميكانيكًيا  ��سعًيا  منهًجا  �اتخذ  الفل�سفة،  عن 
يقبل  اأ�سبح  اللمبا�سكي،  �ستراتون  يــد  على 
�راء  بما  )الخا�سة  الميتافيزيقية  المبادئ 
الطبيعة(، �يدخلها في تف�سير اأب�سط ظاهرات 
�الجزر  المد  مثل  فظاهرة  �اأهمها؛  الطبيعة 
التعاطف  مــن  نــوع  اأنــهــا  على  تف�سر  اأ�سبحت 
الكوني، اأ�سا�سه ح�سور العقل االإلهي في العالم 
ظاهرات  ربــط  على  العقل  هــذا  �يعمل  كله، 

العالم فيما بينها)22(. 

اأ�سا�س  على  قائمة  الكوني  التعاطف  �فكرة 
اأنه لوال �جود قوة تم�سك المادة �تحافظ على 

�حدتها لما عرفت المادة االن�سجام �لوال المادة 
ا))2(. اإن اأفكار  لما عرفت القوة االن�سجام اأي�سً
�الفراغ  الجاذبية  عن  اللمبا�سكي  �ستراتون 

مهّمة �لكنها كانت قا�سرة عن التف�سير))2(.

• اإقليد�س )القرن 3 ق.م(

يرى محقق كتاب )ميزان الحكمة للخازني( 
الكتاب  مــن  الثاني  الــبــاب  اأن  جميعان  فـــوؤاد 
نظريات  في  يبحث  لكنه  ن�سخته؛  في  مفقود 
اإقليد�س، �اأن اإقليد�س بحث في القانون القائل: 
اأن الجاذبية تعمل على ج�سم ما بن�سبة مبا�سرة 

اإلى �زنه))2(.

اإليه �الذي  �بخ�سو�س الكتاب الذي ين�سب 
فيجزم  �الــخــفــة(،  الثقل  )فــي  عــنــوان  يحمل 
الباحث �سعيد �سعيدان باأنه لي�س الإقليد�س؛ الأن 
فكرة الوزن النوعي لم تكن قد ن�سجت قبل اأن 

يتطرق لها اأرخميد�س))2(.

ق.م(  3 )القرن  • اأرخميد�س 

)))2-212ق.م(  اأرخميد�س  اإلــى  ين�سب 
مركز  اإيجاد  فكرة  �ساحب  اأنــه   Archimedes

 ثــقــل الــجــ�ــســم، �قــــد ��ــســع ذلــــك فـــي عمله 
.)2(()De Centro Craviatus(

ق.م(  2 )القرن  • بانتيو�س 

ق.م(   12(-20(( بــانــاتــيــو�ــس  ُيــحــ�ــســب 
الجديدة.  الر�اقية  المدر�سة  على   Panateus

تــتــراخــى:  ــكــون  ال �حـــدة  ـــاإن  ف راأيــــه  �بح�سب 
لكلية  برمز  اأ�سبه  كان  الذي  الكلي،  فاالحتراق 
الجمال  الرائع  فالعالم  نفي؛  قد  العقل،  قدرة 
االآبدين  اأبــد  اإلــى  �سيحافظ  الكمال،  �العظيم 
�بنفي  نعانيه.  الذي  للنظام  مماثل  نظام  على 
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�يعّد  الكوني  التجاذب  ي�سقط  الكلي  االحتراق 
النجوم  تاأثير  اأن  نفتر�س  »اأن  الوهم  من  اأنــه 
ال  تــكــون  تــكــاد  م�سافة  عــن  يــمــتــد،  اأن  يمكن 
متناهية، اإلى القمر، اأ� حتى اإلى االأر�س؟«))2(.

2ق.م( )القرن  • هيبارخو�س 

اإلـــى حركة  ــــى االإ�ـــســـارات  اأ�ل ربــمــا تــعــود 
هيبارخو�س،  اإلــى  ثقلها  تاأثير  تحت  االأج�سام 
اأر�سطو  بحث  على  تعليقه  في  �سيمبليكي  �ينوه 
)عن  هيبارخو�س  بحث  ــى  اإل ال�سماء(  )عــن 
تاأثير  تحت  اأ�سفل  اإلى  تتحرك  التي  االأج�سام 
اإليهم.  ي�سل  لم  البحث  اأ�سل  �لكن  الثقل(، 
الج�سم  �سقوط  عملية  هيبارخو�س  يت�سور 
االآتي:  ال�سكل  على  اأعلى  اإلى  عمودًيا  المدفوع 
قوة  تاأثير  تحت  اأعــلــى  اإلـــى  الج�سم  يتحرك 
تدريجًيا،  الج�سم  �سرعة  �تتناق�س  معينة، 
حالة  فــي  فيها  الج�سم  ي�سبح  لحظة  �تــاأتــي 
التوازن )ال�سكون(، �فيما بعد �تحت تاأثير ثقل 
الج�سم يبداأ بال�سقوط، حيث تبداأ قوة الج�سم 
بالتحرك اإلى االأ�سفل ب�سكل مت�سارع حتى ت�سل 
اإلى ال�سرعة االأعظمية في اللحظة التي تنعدم 

فيها القوة )��سول الج�سم اإلى االأر�س())2(.
2 ق.م( )القرن  • بو�سيدونو�س 

)))1-1)ق.م(  بو�سيد�نو�س)0)(  انطلق 
Posedenus من فكرة التعاطف الكوني ليقدم 

لنا -ربما- اأ�ل تف�سير لحركة المد �الجزر من 
خالل ربطها باأطوار القمر)1)(. �قد ُكتب لفكرة 
لدى  اأخــرى  مــرة  تظهر  اأن  الكوني  التعاطف 
النه�سة  الطبيعيين في ع�سر  الفال�سفة  بع�س 
الذين يوؤمنون باأن االأج�سام يمكن اأن توؤثر على 
ا عن بعد، عن طريق قوى �سحرية  بع�سها بع�سً

يقول  التنافر.  اأ�  التجاذب  اأ�  التعاطف  من 
لكتاب  �سرحه  في   M.Ficino في�سنو  مار�سيلو 
ال�سحر تنطوي  )الماأدبة( الأفالطون: »كل قوة 
اإن عمل ال�سحر هو انجذاب �سيء  على الحب. 
اإلى اآخر بف�سل تعاطفهما الطبيعي. اإن اأجزاء 
فيما  موحدة  الحيوان...  اأع�ساء  ت�سبه  العالم 
بينها في طبيعة �احدة من عالقاتها الم�ستركة 
يولد حب م�سترك �من هذا الحب يولد تجاذب 
�هكذا  الحقيقي...  ال�سحر  هو  �هذا  م�سترك، 
�العنبر  الحديد،  يجذب  المغناطي�س  حجر  اإن 
يجذب الق�س، �الكبريت يجذب النار، �ال�سم�س 
�القمر  باتجاهها،  �االأزهـــار  االأ�راق  ت�سحب 

يجتذب البحار«)2)(.

1م( )القرن  الإ�سكندري  • هيرون 

)10-0)م(  االإ�سكندري  هير�ن  يتبنَّ  لم 
ب�سكل  الجاذبية  عن  اأر�سطو  مفهوم   Heron

االأثقل  االأج�سام  اأن  يعتقد  كــان  �اإنما  كامل، 
بع�س  ل�سكلها  �اأن  اأ�ــســرع  ب�سورة  تقع  ـــا  �زًن
يتعلم  ال�سر�ري لمن  باأنه »من  االأهمية. �يرى 
اأن يعرف ما هي الجاذبية  الفنون الميكانيكية 
من  على  »يجب  �كذلك  الثقل«  مركز  هو  �ما 
يعرف  اأن  الميكانيكي  الفن  على  التعرف  يريد 

االأ�سباب التي تكمن خلف كل حركة«)))(.

2م( )القرن  • فلوطارخو�س 

بعد  ))م-  )بعد  فــلــوطــارخــو�ــس)))(  ��سع 
�جه  )على  بعنوان  ر�سالة   Plutarch 120م( 
دينية  مو�سوعات  عن  محادثة  �هي  القمر(، 
لطرائق  اأنــ�ــســار  هــم  اأ�ــســدقــاء  بين  �علمية 
هو  فيها  الرئي�س  المو�سوع  مختلفة.  فل�سفية 
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القمر، �قد �سمنها فر�سية عن الطبيعة العامة 
للجاذبية)))(.

�تــكــمــن اأهــمــيــة هـــذه الــر�ــســالــة فــي اأنــهــا 
القمر  بين  الحا�سل  التجاذب  م�ساألة  تعالج 
االأ�ساطير  عن  يبتعد  علمي  بمنطق  �االأر�ـــس 
العلمية  المعارف  على  �يرتكز  �الــخــرافــات، 
فيما  �سنركز  الع�سر.  ذلــك  اإلــى  ��سلت  التي 
�المتعلقة  فيها  الواردة  االأفكار  اأهم  على  ياأتي 
قبل  من  تف�سيرها  �كيفية  الجاذبية،  بمو�سوع 
»>اإن<  فلوطارخو�س:  يقول  فلوطارخو�س. 
خ�سية  القمر،  دائــرة  تحت  �اقعون  هم  الذين 
الكبير عليهم. �مع ذلك  الثقل  ي�سقط هذا  اأن 
فاإن القمر ي�سان من ال�سقوط بحركته الفعلية 
��سرعة د�رانه تماًما مثل القذائف المو�سوعة 
بكونها  ال�سقوط  من  تمنع  �التي  مقاليع،  في 
يوجه  �سيء  كل  الأن  دائــرة؛  حول  ب�سرعة  تد�ر 
بحركته الطبيعية اإال اإذا انحرف بوا�سطة �سيء 
ما اآخر. �هذا هو ال�سبب في اأن القمر ال يوجه 
بثقله. اإن تاأثير الثقل يبطل بالحركة الد�رانية؛ 
لي�س هذا فح�سب بل �سيوجد �سبب اإ�سافي ربما 
ثابت �غير متحرك على نحو  اإذا كان  نت�ساءل 
مطلق مثل االأر�س. في الواقع حين يملك القمر 
االتــجــاه،  هــذا  فــي  يتحرك  الأن  حقيقي  �سبب 
على  يحرك  اأن  يمكن  �حــده  الــوزن  تاأثير  فــاإن 
د�ر  اأي  لها  لي�س  اأنه  بما  االأر�ــس،  معقول  نحو 
القمر  من  اأثقل  �االأر�س  اأخرى،  حركة  اأي  في 
�اإنما  فح�سب،  االأكبر  حجمها  حيث  من  لي�س 
الحرارة  بتاأثير  خفيًفا  القمر  اأ�سبح  ما  بقدر 
�النار. �باخت�سار يبد� اأن ر�اياتك تعد القمر، 
اإذا كان ناًرا، يقف محتاًجا لالأر�س التي ت�سكل 
�ك�سيء  �يتما�سك،  بها  �يتقيد  تخدمه  مــادة 

الم�ستحيل تخيل  به؛ الأنه من  اإ�سعاله  ما يمكن 
ال�سعب  اأنتم  لكن  �قود؛  بد�ن  عليها  يبقى  نار 
اأ� قاعدة.  اإن االأر�س تثبت بد�ن �سبب  تقولون 
من غير ريب تفعل قال فارنا�سي�س باأخذ مكانها 
المكان  فهو  الو�سط.  لها:  �المالئم  الطبيعي 
قبالة  لتحت�سد  االأثقال  كل  طبيعًيا  تنزع  الذي 
ا حوله �تتحرك نحوه �تتقارب من  بع�سها بع�سً
كل اتجاه، في حين اأن الف�ساء االأعلى، حتى اإذا 
تلقى �سيء ما ترابي قذف على نحو ق�سري اإلى 
باالأحرى  اأ�  منطقتنا  اإلى  ا  توًّ يقذفه  فاإنه  فوق 
يدعه يم�سي حيث ت�سبب له نزعته الخا�سة اأن 
يهبط طبيعًيا... اإذا كان كل ج�سم ثقيل يتقارب 
اأجزائه  كل  في  �ين�سغط  نف�سها  النقطة  نحو 
لمجموع  كمركز  فــاإنــه  الخا�س،  مــركــزه  على 
كذلك  كاملة،  كوحدة  منه  اأكثر  لي�س  االأ�سياء 
االأر�س �ست�ستولي لنف�سها على االأج�سام الثقيلة 
النزعة  اأن  كما  نف�سها  من  اأجــزاء  تكون  التي 
اأ�سفل لالأج�سام ال�ساقطة تثبت اأن االأر�س  اإلى 
االأج�سام  تلك  �اإنما  الكون،  مركز  هي  لي�ست 
التي تدفع بعيًدا عن االأر�س ت�سقط عائدة اإليها 
اإليها؛  �الت�ساق  اإلفة  ما  حد  اإلى  تمتلك  ثانية 
االأجــزاء  نف�سها  اإلــى  ال�سم�س  تجذب  كما  الأنــه 
ا  اأي�سً تقبل  االأر�ـــس  كذلك  منها  تتكون  التي 
بو�سفها خا�ستها الحجر الذي يملك نزعة نحو 
�سيء  كل  فاإن  ذلك  على  �بناء  تماًما،  االأ�سفل 

يلتحم �يتحد في النهاية معها«)))(.
2م( )القرن  • بطليمو�س 

بين  تفاعل  �جـــود  اإلـــى  بطليمو�س  ــار  ــس اأ�
يجعل  ــذي  ال ــه  اأن معتقًدا  ال�سما�ية  االأجـــرام 
االأج�سام تقع على االأر�س متجهًا نحو مركزها، 
بع�سها  ال�سماء  كواكب  يربط  الــذي  هو  ــه  �اأن
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المج�سطي  كتابه  في  تنا�ل  �قــد  ببع�س)))(. 
االأج�سام  �سقوط  عن  الحديث  ال�سابع  الف�سل 
-كونها  االأر�ــس  �سقوط  فكرة  اأن  اإلــى  �خل�س 

ج�سم- اأ�سخف من اأن تناق�س. 

»�فيما يتعلق بالمواد المركبة في الكون فاإن 
ج�سيمات  من  �مركبة  خفيفة  تكون  التي  تلك 
المحيط  اإلى  الخارج  نحو  تندفع  �سوف  ناعمة 
)الفوق(  اتجاه  في  تتحرك  كاأنها  تبد�  التي 
نحو  ر�ؤ��سنا-  فوق  كلمة  ن�ستخدم  كما  -تماًما 
من  تتكون  التي  الثقيلة  المواد  اأمــا  المحيط. 
المركز  نحو  تتحرك  فاإنها  خ�سنة  مركبات 
)التحت(،  االأ�سفل  نحو  ت�سقط  كاأنها  �تبد� 
كما نقول تحت اأقدامنا، حيث تتجه نحو مركز 
المركز  نحو  االعتيادية  نزعتها  اإن  االأر�ـــس. 
نا�سئة عن �سغوط ��سغوط  �سك،  بد�ن  تكون، 
ا ب�سورة مت�سا�ية  م�سادة توؤثر في بع�سها بع�سً
�على نحو منتظم من كل الجوانب. �عليه؛ لي�س 
من ال�سعب اأن نفهم اأن الكتلة ال�سلبة الكاملة 
لالأر�س �التي تكون كبيرًة جًدا بن�سبة االأج�سام 
تحرك  �ال  �سقوطها  تمت�س  نحوها  ال�ساقطة 
)بخا�سة�اأن  جًدا  ال�سغيرة  اأثقالها  ب�سدمة 
الجهات  كل  من  �سغطها  تمار�س  االأثقال  هذه 
النزعة  لديها  االأر�ــس  كانت  �لو  بالت�سا�ي(. 
االأخرى  الثقيلة  االأج�سام  مثل  لل�سقوط  ذاتها 
فاإنها �سوف تتجا�زها كلها بو�سوح في حركتها 
ب�سكل كبير  الزائد  االأ�سفل ب�سبب حجمها  نحو 
الثقيلة  �االأج�سام  الحيوانات  اأحجام  عن  جًدا 
في  عائمة  الـــوراء  في  �ست�سبح  التي  االأخـــرى 
الهواء �في النهاية فاإن االأر�س �ست�سبح �سريًعا 
هذا  اإن  تماًما.  ال�سماء  خــارج  كــاف  حد  اإلــى 
�سخيف اأكثر مما ينبغي حتى نفكر ب�ساأنه«)))(.

• الإ�سكندر الأفرودي�سي )القرن 3م(

في  )ر�سالة  االأفر�دي�سي  االإ�سكندر  ��سع 
اإلى  ال�سريف  الجرم  حركة  من  االآتــيــة  القوة 
�قد  �الف�ساد(،  الكون  تحت  الواقعة  االأجــرام 
»اإن كل كوكب ذ� نف�س �طبع �حركة من  قال: 
جهة نف�سه �طبعه �ال يقبل التحريك من غيره 
اأ�ساًل، بل اإنما يتحرك بطبعه �اختياره، اإال اأن 
يقرر  �هو  ــة«)))(.  د�ري الأنها  تختلف  ال  حركاته 
�اإنما  بع�سها،  على  لالأجرام  تاأثير  اأال  بذلك 
نفو�س حية  لها  �كاأن  اإرادتها،  بمح�س  تتحرك 

تدير �سوؤ�نها �تقرر جهة حركتها.

3م( )القرن  • اأفلوطين 

بالقوى،  الكتل  ارتباط  اأفلوطين فكرة  طرح 
ربما كان الطرح االأ�ل من نوعه، يقول : »ثم اإنه 
للقوى  تكون  اأن  لوجب  اأج�ساًما  القوى  كانت  لو 
ال�سعيفة  للقوى  يكون  �اأال  ال�سديدة كتل كبيرة 
اإال كتل �سغيرة. على اأننا قد نرى للكتل الكبيرة 
قوى �سعيفة �الأ�سغر الكتل اأكبر القوى في كثير 
من االأحيان فال بد عندئذ اأن نن�سب فعلها اإلى 

�سيء غير االمتداد اأي اإلى غير الممتد«)0)(. 

ياأخذ  ــداأ  ب القوة  مفهوم  اأن  هنا  �نالحظ 
معنًى فيزيائًيا اأكثر دقة، عندما ربطه بالكتلة، 
اأر�سطو  يق�سده  كــان  عما  يختلف  �سكل  �هــو 
كان  حيث  بالفعل،  القوة  مفهوم  ربط  عندما 
ال  التي  المختزنة  الكامنة  القدرة  به  يق�سد 
هل  �لكن  للفعل.  انتقالها  بعد  اإال  اأثرها  يظهر 
�نيوتن؟  للكتلة كما فهمه غاليليو  كان مفهومه 
فعاًل  نجزم  اأن  ن�ستطيع  �ال  الوا�سح،  غير  من 
بذلك. اإذ ربما كان مثل غيره كان يق�سد �زن 

الج�سم.
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 �يطرح اأفلوطين نظريته ب�سكل اأعم بجعله 
كاماًل،  االأجــزاء  اتحاد  فيه  يكون  ال  �جــود  كل 
فاإن هذا يفتر�س �جود �حدة اأكثر كمااًل فوقه؛ 
اأجــزاء  بين  المتبادل  التجاذب  اأن  ذلك  �من 
�جود  يفتر�س  العالم  اأجــزاء  اأ�  الحي  الج�سم 
التي تحوي  النف�س  اأتم فوقه، هي �حدة  �حدة 
من  علم  ق�سايا  �حــدة  اأن  كما  االأجـــزاء،  هذه 
بها  يم�سك  الذي  العقل  �حدة  تفتر�س  العلوم 
جميًعا . �لوال هذه الوحدة العليا لتناثر كل ما 

في الوجود �تفتت �خ�سر �جوده)1)(.

6م( )القرن  • فيلوبونو�س 

خالف فيلوبونو�س اأر�سطو في اإمكانية حركة 
اأن  يمكن  اأنــه  يعتقد  فهو  الخالء.  في  الج�سم 
مختلفة،  ب�سرعات  الخالء  في  الج�سم  يتحرك 
علًما  الثمانية،  ال�سما�ية  الكرات  تتحرك  كما 
اأن جميعها ال تتعر�س لمقا�مة الو�سط. �تتحدد 
�سرعة هبوط الج�سم بح�سب راأيه بقيمة الج�سم 
االأ�لـــى،  بالدرجة  الطبيعي(  )ال�سعي  نف�سه 
فاإن  �لهذا  الثانية.  بالدرجة  الو�سط  �بمقا�مة 
منها  لكل  �سيكون  الخالء  في  االأج�سام  هبوط 
كما  اأنية  لي�ست  �سرعة  �هي  به،  �سرعة خا�سة 

يوؤكد اأر�سطو.

على  للمو�سوع  فيلوبونو�س  مناق�سة  ت�سير 
في  ي�سقط  حــجــًرا  اأن  نفر�س  االآتـــي:  ال�سكل 
زمنية  �ساعة  خالل  ما  م�سافة  �يقطع  الخالء، 
فاإن  مائي  بو�سط  الخالء  ا�ستبدل  فاإذا  مثاًل. 
اأطول،على  بزمن  الم�سافة  هذه  يقطع  الحجر 
الماء  ا�ستبدل  �اإذا  �ساعتين،  المثال  �سبيل 
الهواء  المثال  �سبيل  على  كثافة،  اأقــل  بو�سط 
فاإن الم�سافة �ستقطع خالل �ساعة �ن�سف مثاًل 

�هكذا، من هنا يت�سح اأنه )في الو�سط )الحيز 
المكاني( الم�سغول بمادة ما تكون فيها �سرعة 
الخالء.  في  �سرعته  من  اأبطاأ  الج�سم  حركة 
يجب  االأجــ�ــســام  �سكل  فــاإن  الحالة  هــذه  �فــي 
كانت  اإذا  ال�سرعة،  تحديد  في  د�ًرا  يلعب  اأال 
االأج�سام  �سرعة  الأن  �ذلك  مت�سا�ية؛  اأ�زانها 
لكل منها نحو  الخا�س  الطبيعي  بال�سعي  تتعلق 
مركز الثقالة(. �بهذا ال�سكل برهن فيلوبونو�س 
بين  المبا�سرة  التنا�سبية  العالقة  انعدام  على 
في  �سقوطها  عند  ��سرعتها  االأجــ�ــســام  �زن 
في  �سقوطها  على  القاعدة  هذه  �عمم  الهواء، 
اإلى  فيلوبونو�س  �سبق  قد  يكون  �ربما  الخالء. 
هذه الفر�سية الفلكي اليوناني هيبارخو�س)2)(.

والم�سلمين العرب  الثاني:  • المبحث 

حــد�د  عند  �الم�سلمين  الــعــرب  يقف  لــم 
تف�سير  محا�لة  اإلى  الرامية  اليونانية  الفل�سفة 
�فهم ظاهرة الجاذبية، بل اأعملوا فيها عقولهم 
العلمية  بالمنهجية  تميز  الـــذي  �منطقهم، 
اإلى عقلية غاليليو �نيوتن.  �التجريبية االأقرب 
من  كبيرة  مجموعة  الظاهرة  هذه  در�ــس  �قد 

العلماء، في محا�لة منهم لفهمها.

• النّظام )القرن 9م(

221هـــ/)))م(:  )ت  النّظام  اإبراهيم  قال 
فال�سد  يداخل �سده �خالفه؛  قد  �سيء  كل  اإن 
الخفيف  اأن  �زعم  لغيره...  الفا�سد  المانع  هو 
)اأي  كياًل  اأقل  خفيف  �رب  الثقيل،  يداخل  قد 
�اأكثر قوة منه، فاإذا داخله  الثقيل  كثافًة( من 
�سغله- يعني اأن القليل الكيل الكثير القوة ي�سغل 
يربط  هنا  �هو  القوة)))(.  القليل  الكيل  الكثير 
بين كمية المادة �قوة ثقلها، �هذه اإ�سارة مهمة؛ 



اآفاق الثقافة والتراث

 تطور 
نظرية 

الجاذبية 
بين القرنين 

)6 ق.م- 
12م ( 
واإ�سهام 
العلماء 
العرب 

والم�سلمين 
فيها

15

الأنه ثمة مواد ذات حجم �سغير �ثقل كبير، �اأي 
مادة تمزج معها تك�سبها خوا�سها الثقلية.

9م( )القرن  • الكندي 
اإثبات �سيغ القوانين  لقد �سعى الكندي اإلى 
لم  مو�سوع  �هو  االأج�سام،  �سقوط  تحكم  التي 
اإن  �يقول  اهتمام.  كبير  العرب  علماء  من  يلق 
لم  لكننا  الــتــجــاذب)))(؛  قوانين  في  كتاًبا  له 
ال�سيغ.  تلك  م�سامين  في  لنبحث  عليه  نعثر 
�تعتقد هونكه اأنه اأهمل �لم يحظ هذا الكتاب 
�مما  الالتينية)))(.  اإلى  المترجمين  باهتمام 
القمر  حركة  بين  ربط  اأنه  االنتباه  اإليه  يلفت 
�حركة المد �الجزر �اعتقد بوجود اأثر متبادل 

فيما بينهما)))(.
)القرن 9م( �ساكر  بن  مو�سى  • اأولد 

يرى الباحث محمود �سلتوت اأنه يعزى الأحد 
القول  اأبيهم(  اإلى  )اأ�  �ساكر  بن  مو�سى  اأ�الد 
»بالجاذبية العامة« بين االأجرام ال�سما�ية مما 
يربطها بع�سها ببع�س. �اأن الجاذبية االأر�سية 
عقل االأج�سام تقع على االأر�س)))(. بمعنى اأنهم 
بحثوا في �سقوط االأج�سام، �اأنهم اأدركوا �جود 

قوة تجاذب فيما بينها تختلف عن كتلتها)))(.
10م( )القرن  قرة  بن  • ثابت 

ــــي  ــــحــــران �ـــــســـــرح ثـــــابـــــت بــــــن قــــــــرة ال
)ت))2هـ/01)م( الجاذبية قائاًل: »اإن الَمدرة 
االأر�س  كلية  �بين  بينها  الأن  اأ�سفل؛  اإلى  تعود 
�اليبو�سة  البر�دة  من  االأعرا�س  في  م�سابهة 
�االأ�سغر  مثله،  اإلى  ينجذب  �ال�سيء  �الكثافة، 
االأقــرب  المجا�ر  �اإلــى  االأعظم،  اإلــى  ينجذب 
قبل انجذابه اإلى مجا�ره االأبعد«)))(. �من هذا 
الن�س نالحظ اإدراك ثابت بن قرة لعدة عوامل 

تتعلق بالجاذبية، �هي تعد اإ�سافة مهمة على ما 
طرحه ال�سابقون:

اإن االأج�سام ذات الوزن النوعي االأثقل من �زن   .1
كما  تحت،  اإلى  فوق  من  تنجذب  النوعي  الهواء 

هو حال المدرة )قطعة الطين الياب�س(.
ينجذب الج�سم ال�سغير اإلى الكبير.  .2

اأكثر من  به  �يتاأثر  االأقرب  اإلى  الج�سم  ينجذب   .(
انجذابه للج�سم البعيد.

بين  العالقة  ب�سورة  ي�سعنا  لم  ثابت  لكن 
بقوة  عالقتها  هي  �ما  جهة،  من  العوامل  هذه 

التاأثير المتبادل فيما بينها من جهة اأخرى.

10م( )القرن  خرداذبة  • ابن 

ـــحـــدث اأبــــــو الـــقـــا�ـــســـم ابـــــن خــــرداذبــــة  ت
�جــود  عــن  عـــام  ب�سكل  )ت00)هـــــــــ/)1)م( 
الت�ساقنا  قوة  ه  �سبَّ �قد  االأر�سية،  الجاذبية 
المغناطي�س  الت�ساق  قوة  تاأثيره  في  يماثل  بها 
اإن » بنية  الجاذب لالأج�سام الحديدية. يقول: 
في  لما  جاذب  الن�سيم  اأن  االأر�ــس  على  الخلق 
في  لما  جاذبة  �االأر�ـــس  الخفة،  من  اأبدانهم 
الثقل؛ الأن االأر�س بمنزلة الحجر  اأبدانهم من 

الذي يجتذب الحديد«)0)(.

�لي�س علينا فهم الن�س على اأنه اإ�سارة اإلى 
الحقل  يماثل  الــذي  االأر�سية  الجاذبية  حقل 
اإليه  ي�سد  �الذي  حوله،  المتولد  المغناطي�سي 
حالة  بها  يق�سد  كان  �اإنما  فيه.  يقع  من  كل 
يوؤثر  اأحدهما  ج�سمين  بين  الكائنة  التجاذب 

في الثاني.

)القرن 10م( الجبائي  علي  • اأبو 

)االأب(  ــــائــــي  الــــُجــــبَّ ـــي  عـــل اأبـــــــو  كــــــان 
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)ت)0)هـ/)1)م( يقول -كما قالت المعتزلة- 
اأن الثقل هو الثقيل �الخفة هي الخفيف �»اإنما 
�قوله  االأجــزاء«)1)(.  بزيادة  اأثقل  ال�سيء  يكون 
هذا كان رًدا على بع�س من قال باأن الثقل غير 
اأبو الح�سين  الثقيل �الخفة غير الخفيف، مثل 
ائي  ال�سالحي، الذي اتفق معه اأبو ها�سم الُجبَّ
باأن  قال  الذي  )االبــن( )ت 21)هــــ/)))م(، 
ثقياًل،  في�سبح  الج�سم  في  يحلُّ  َعَر�ٌس  الثقل 
�قول  بالج�سم)2)(.  الحرارة  اأ�  اللون  يحل  كما 
هي  �الِخّفة  الثقيل،  هو  الِثَقُل  ــاأن  ب علي  ــو  اأب
الخفيف، اأي الثقل مادة ال�سيء، �مادة ال�سيء 

هي ال�سيء نف�سه)))(.
�بالوقوف على عبارة اأبو علي )اأثقل بزيادة 
الزيادة  بها  اأنه لم يكن يق�سد  االأجزاء( نجد 
ا،  الحجمية فح�سب، �اإنما الزيادة الوزنية اأي�سً
نحن  �نعلم  الج�سم)))(.  كثافة  من  يزيد  مما 
حاآلًيا من �جود ارتباط بين كتلة الج�سم �ثقله 
)اأ� ز�نه(. �هي فكرة من االأفكار النظرية التي 
عولجت من قبل المتكلمين العرب �الم�سلمين، 
�ت�ستحق الذكر �تكاد تقترب كثيًرا من فهمهم 

لحقيقة الكتلة قبل نيوتن.
الــرطــوبــة  اأن  الــجــبــائــي  عــلــي  ـــو  اأب �يعتقد 
الثقل  مقدار  على  موؤثران  عامالن  �اليبو�سة 
هو  الثقل  موجب  »اأن  يرى:  كان  فقد  �الخفة، 
الرطوبة �موجب الخفة اليبو�سة«. �الدليل على 
في  كامنة  الرطوبة  اأن  هو  راأيــه  بح�سب  ذلك 
الخفيف،  الج�سم  منها  �يخلو  الثقيل  الج�سم 
بالن�سبة  بثقله  معر�ف  ج�سم  �هو  فالذهب- 
التي  رطوبته  �ظهرت  ذاب  هر  �سُ اإذا  للخ�سب، 
اأما  للنار،  يعر�س  اأن  قبل  فيه  موجودة  كانت 
ييب�س  الــرطــوبــة  مــن  خــلــّوه  فب�سبب  الخ�سب 

ُيب�سًا  تزيده  فالنار  رماد،  اإلى  �يتحول  �يتكل�س 
باإفناء الرطوبة القليلة الموجودة فيه. �قد اأنكر 
�الثقل  الخفة  اإن  �قال:  اأبيه  نظرية  ها�سم  اأبو 

»كيفيتان حقيقيتان« في الذهب �الخ�سب)))(.

10م( )القرن  الرازي  بكر  • اأبو 
الذي تكلم عنه  المثال  اأبو بكر فيذكر  يعود 
ثابت بن قرة د�ن اأن يقدم لنا راأًيا جديًدا في 
ذلك؛ فيقول: » اإننا اإذا رمينا المدرة اإلى فوق 
قًوة  فيها  اإن  فت�سلنا،  اأ�سفل  اإلى  ترجع  فاإنها 
اإذا رميناها  تقت�سي الح�سول في ال�سفل حتى 

اإلى فوق اأعاد تلك القوة اإلى اأ�سفل«)))(.

10م( )القرن  الكعبي  القا�سم  • اأبو 
الــكــعــبــي )ت  اأحـــمـــد  بـــن  طـــرح عــبــد اهلل 
مثال  �تــجــاربــه  اأمثلته  فــي  )1)هـــــــ/1))م( 
التفاحة قبل نيوتن؛ لكن لي�س الإثبات الجاذبية، 
بل لتاأكيد مغالطة تنفي مبكًرا، قانون الجاذبية 
في الكون. يقول الكعبي:»لو اأن رجاًل قب�س على 
باإ�سبعه  باعد  ثم  باإ�سبعه،  الهواء  في  تفاحة 
اأن  ي�سك  �لي�س  قال:  االأر�ــس.  اإلى  تهوي  عنها 
اإبعاد اإ�سبعه منها، هو المولد لها لذهابها نحو 
الج�سم  عن  حركة  هو  المولد  �هــذا  االأر�ـــس، 
يثبت  اأن  يحا�ل  فهو  ــه«)))(.  ــي اإل حركة  �لي�س 
الجاذبية  بفعل  لي�ست  ن�ساأت  التي  الحركة  اأن 
الذاتية  الحركة  بفعل  �اإنما  للتفاحة  االأر�سية 

للج�سم.

منتهى  في  قول  عن  مثويه  ابن  لنا  �يك�سف 
يو�سح  اإليه  تو�سل  قد  القا�سم  اأبو  كان  الدقة 
العالقة بين الج�سمين الخفيف �الثقيل فقال: 
�الثقيل  الخفيف  بين  القا�سم  اأبــو  فــّرق  »�قــد 
هذا  على  حركته  ت�سح  الخفيف  اإن  فــقــال: 
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االأمــر  اأن  قيل  �لــو  الثقيل.  فــي  �منعه  الــحــد، 
بالعك�س من ذلك لكان قريبًا، فاإنك اإذا رميت 
لم تجد �سرعة حركته ك�سرعة حركة  الخفيف 
الخفيف  يمنع  الجو  في  الذي  �المانع  الثقيل. 
باأكثر من منعه الثقيل. �ال �جه يمكن االإ�سارة 
اإذا  الثقيل  في  الحركات  توالي  من  يمنع  اإليه 
الجو،  فــي  عــار�ــس  �ال  �سليمة  االأحـــوال  كانت 
الخفيف  نــز�ل  بين  الف�سل  يقع  الأجله  �الــذي 
فلواله  �اإال  الجو،  في  الذي  الهواء  هو  �الثقيل 
اإال  مًعا.  ينزالن  �ري�صة  حجًرا  اأر�سلنا  اإذا  لكنا 
�الثقيل  النز�ل،  من  للخفيف  مانع  الهواء  اأن 
عند  ذلك  علة  في  ال�سحيح  هو  هذا  يخرقه. 
ها�سم  ــو  اأب كــان  �اإن  اهلل،  رحمهم  �سيوخنا، 

ا�ستبعده«)))(. >الجبائي< قد 
معرفة  على  قاطع  دليل  الن�س  هــذا  �فــي 
�سقوط  بت�سا�ي  �الم�سلمين  الــعــرب  العلماء 
االأر�سية،  الجاذبية  حقل  في  كلها  االأج�سام 
غاليليو  ��سابقين  اأر�سطو  بذلك  مناق�سين 
��سابقين  بيزا،  بــرج  على  ال�سهيرة  بتجربته 
المخلى  االأنبوب  في  تجربته  في  ا  اأي�سً نيوتن 
من الهواء التي ��سع فيها قطعة معدنية �ري�سة 

بخم�سمائة عام على االأقل. 

الجبائي)القرن 10م( ها�سم  • اأبو 

)ت  ـــن(  )االب الجبائي  ها�سم  اأبـــو  ناق�س 
نحو  الج�سم  �سقوط  م�ساألة  21)هـــــ/)))م( 
من  اعتباًرا  لكن  الجاذبية  بفعل  االأر�س  مركز 
�سطح االأر�س نحو مركزها، �لي�س من الهواء، 
»�يلزم  فقال:  تح�سل  لم  جديدة  حالة  فهي 
حجًرا  فيه  �اأر�سلنا  خرًقا  االأر�س  في  فعلنا  لو 
الثقل  مــن  فيه  مــا  اأن  مــع  يذهب  �ال  يقف  اأن 

الخرق  هل  يو�سح  لم  لكنه  الهوي«)))(؛  موجب 
يقف  اأم  االأر�س  من  االآخر  الطرف  نحو  ي�سل 
تاأثيرها  يقل  فالجاذبية  تماًما؟  مركزها  عند 
�سطح  عن  يرتفع  اأ�  ينزل  عندما  الج�سم  على 

االأر�س، �تبلغ قيمتها العظمى عند ال�سطح.

 1

 

 

ر�سم يو�سح الفكرة التي تكلم عنها اأبو ها�سم 
الجبائي حيث توقع اأن ينعدم اأثر الجاذبية عليه 

كلما اقترب من مركز االأر�س)0)(.

الهمداني )القرن 10م( الحائك  • ابن 

بن  الح�سن  محمد،  اأبو  الحائك،  ابن  اهتم 
اأحمد بن يعقوب )ت )))هـ/)))م( بمو�سوع 
فوق  اإلــى  النار   ...« بــاأن  يقرر  �هو  الجاذبية، 
االأر�س،  �جه  على  �ي�سرة  يمنة  متموج  �الهواء 
�اقفة  �االأر�ــس  �سفاًل،  �ي�سير  يتحرك  �الماء 
�كان  قبواًل،  الثالثة  من  اأكثر  كانت  لذا  راكدة 
تاأثير االأجرام العلوية �العنا�سر ال�سما�ية فيها 
اأغلب  اأكثر، �كانت على ما فاتها من االأج�سام 
�اأ�سد جذًبا من الهواء �الماء من كل جهاتها. 
فهي بمنزلة حجر المغناطي�س الذي تجذب قواه 
اإلى كل جانب«. �في �سياق حديثه عن  الحديد 
�مياه �هواء  اأركان  بها من  يرتبط  �ما  االأر�س 
نجده يقول : » ... فمن كان تحتها)1)( فهو في 
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الثبات في قامته كمن فوقها، �م�سقطه �قدمه 
�سطحها  اإلى  كم�سقطه  االأ�سفل،  �سطحها  اإلى 
االأعلى، �كثبات قدمه عليه، فهي بمنزلة حجر 
المغناطي�س، الذي تجذب قواه الحديد اإلى كل 
جانب، فاأما ما كان فوقه فاإن قوته �قوة االأر�س 
عليه  اأغلب  فــاالأر�ــس  جــذبــه...  على  تجتمعان 
يرفع  ال  الحجارة  هذه  من  القهر  الأن  بالجذب 
العالة)2)( �ال �سفله الحداد«)))(؛ لينبهنا اإلى اأن 
الجاذبية قوة كائنة بين الج�سمين؛ لكن االأكبر 

منهما حجًما �كتلة هو من ي�سد االآخر اإليه.

10م( )القرن  المقد�سي  طاهر  • ابن 

المد  تف�سير  المقد�سي  طاهر  ابن  لنا  ينقل 
راأيه  لنا  يبين  اأن  د�ن  اليونانيين  لدى  �الجزر 
�الجزر  المد  في  »�اختلفوا  فيقول:  الخا�س 
فزعم اأر�سطاطالي�س اأن علة ذلك من ال�سم�س 
كان  الــريــاح  ازدادت  فــاإذا  الريح  حركت  اإذا 
منها المد �اإذا نق�ست كان عنها الجزر �زعم 
البحر  االأنهار في  المد بان�سباب  اأن  طيما��س 
المد  ذلك  اأن  بع�سهم  �زعم  ب�سكونها  �الجزر 

بامتالء القمر �الجزر بنق�سانه«)))(.

10م( )القرن  ال�سفا  • اإخوان 

الجذب  قــوى  م�ساألة  ال�سفا  ــوان  اإخ تنا�ل 
تحدثوا  كما  المختلفة،  ال�سما�ية  االأجرام  بين 
اعلم   «  : يقولون  �هم  االأر�سية.  الجاذبية  عن 
اأن �سبب �قوف االأر�س ��سط الهواء ففيه اأربعة 

اأقا�يل:
منها ما قيل اأن �سبب �قوفها هو جذب الفلك لها   .1
الوقوف  بال�سوية، فوجب لها  من جميع الجهات 
جميع  من  الجذب  قوة  ت�سا�ي  لما  الو�سط  في 

الجهات.

�منها ما قيل اأنه دفع الفلك لها من كل الجهات   .2
لما  الو�سط  في  الوقوف  لها  فوجب  ذلك،  مثل 

ت�سا�ي قوة الدفع من جميع الجهات.
لما  الو�سط  في  �قوفها  �سبب  اأن  قيل  ما  �منها   .(

ت�سا�ي قوة الدفع من جميع الجهات.
هو  الو�سط  في  �قوفها  �سبب  اأن  قيل  ما  �منها   .(
جميع  من  اأجزائها  بجميع  لها  المركز  جذب 
الجهات اإلى الو�سط؛ الأنه لما كان مركز االأر�س 
ا �هو مغناطي�س االأثقال يعني  اأي�سً مركز الفلك 
مركز العالم، �اأجزاء لما كانت ثقيلة فانجذبت 
اإلى المركز ��سبق جزء �احد �ح�سل في المركز 
النقطة،  حول  يعني  حولها،  االأجزاء  باقي  �قف 
االأر�س  ف�سارت  المركز  منها  جزء  كل  يطلب 

بجميع اأجزائها كرة �احدة بذلك ال�سبب«)))(.

�بطليمو�س  اأر�سطو  بنظرية  يعتقد�ن  فهم 
من  �الكل  ثابتة  �اأنها  الكون  مركز  االأر�ــس  اأن 
لقوى  تتعر�س  فهي  �لذلك  ي�سبحون؛  حولها 
جاذبة من قبل ما يحيط بها من كل الجهات، 
كما �اأنها توؤثر بمركزية ثقلها على كل ما يحيط 

بها.

اأمكنتها  في  �هي  االأج�سام   « اأن  ير�ن  �هم 
الثقل،  اأ�  بالخفة  تو�سف  ال  الخا�سة  الطبيعية 
فاإذا ما خرجت من اأمكنتها ��سفت بالثقيلة اإن 
�بالخفيفة  االأر�ــس،  مركز  نحو  حركتها  كانت 
الثقل  �لعل  المحيط،  نحو  حركتها  كانت  اإن 
التي تعوق  الموانع  ب�سبب  ا  اأي�سً �الخفة تكونان 
الج�سم من اأن ينتظم في مكانه الطبيعي، فيقع 
االأر�ــس  مركز  في  اأ�سده  على  �يكون  التنازع، 

�اأ�سعفه في المحيط«.

الج�سم  فــي  تظهر  �الــثــقــل  الخفة  اأن  اأي 



اآفاق الثقافة والتراث

 تطور 
نظرية 

الجاذبية 
بين القرنين 

)6 ق.م- 
12م ( 
واإ�سهام 
العلماء 
العرب 

والم�سلمين 
فيها

19

كانت  فاإذا  نحوها،  يتوجه  التي  الجهة  بح�سب 
كانت  �اإذا  خفيف،  فهو  لالأعلى  المحيط  نحو 

نحو االأ�سفل كان ثقياًل.

عن  الحديث  اإلــى  ال�سفا  اإخــوان  يعّرج  ثم 
الثقل مًرة اأخرى فيقولون: » �اأما الثقل �الخفة 
االأج�سام  اأن  اأجل  فهو من  االأج�سام،  بع�س  في 
الكليات كل �احد له مو�سع مخ�سو�س، �يكون 
ُخّلي  �اإذا  قا�سر،  بق�سر  اإاّل  يخرج  ال  فيه  �اقًفا 
رجع اإلى مكانه الخا�س به، فاإن منعه مانع �قع 
العالم  مركز  نحو  النز�ع  فاإن  بينهما،  التنازع 
ي�سمى  المحيط  نحو  كــان  �اإن  ثقياًل،  ي�سمى 
�العالم  ال�سماء  ر�سالة  في  بينا  �قــد  خفيًفا، 

كيفية ذلك«)))(.

11م( )القرن  �سينا  • ابن 

قاله  ما  على  الجديد  �سينا  ابــن  يقدم  لم 
�الخفة  الثقل  عن  �سبقهم  �من  ال�سفا  اإخوان 
تقت�سي  ميزة  اأ�  الطبيعي  مكانه  ج�سم  فلكل   «
تتحرك  مثاًل  فالنار  اإليه،  يتحرك  اأن  طبيعته 
يتحرك  �طبيعًيا  عـــادة  �الجمر  اأعــلــى،  اإلـــى 
الذي  هو  الو�سط  اإلــى  �المتحرك  اأ�سفل،  اإلــى 
ي�سمى ثقياًل، اأما المتحرك عن الو�سط في�سمى 

ا. خفيًفا«. �هي اأفكار مكررة عن اأر�سطو اأي�سً

الطبيعي  الميل  لفظ  �سينا  ابــن  ا�ستخدم 
في  �يقول  االأر�سية،  الثقالة  قوة  عن  به  ليعبر 
كتاب )ال�سفاء(: »اإن االأج�سام الموجودة ذ�ات 
الميل كالثقيلة �الخفيفة: اأما الثقيلة فمما يميل 
قبولها  كان  مياًل  ازدادت  كلما  فاأنها  فوق،  اإلى 
الحجر  نقل  فـــاإن  ــطــاأ،  اأب الق�سري  للتحريك 
العظيم ال�سديد الثقل اأ� جّره لي�س كنقل الحجر 
ال�سغير القليل الثقل اأ� جّره..«)))(. �هو يفرق 

في الن�س بين الحجر ذ� الكتلة الكبيرة �االآخر 
قوة  �جود  اإلى  ي�سير  كما  ال�سغيرة،  الكتلة  ذ� 
معيقة هي قوة االحتكاك المعاك�سة لجهة الجّر.

�قد ق�سد بالميل هنا بمعنى قوة الجاذبية 
�نحن نعلم اأن الج�سم كلما زاد �زنه كلما زادت 
اإن  اإذ  الذي عليه يرتكز  بال�سطح  قوة احتكاكه 
مبا�سًرا  طردًيا  تنا�سًبا  تتنا�سب  االحتكاك  قوة 
مع �زن الج�سم �من ثم فكلما زاد �زن الج�سم 
كلما ازدادت مقا�مته للتحريك بمعنى اأن القوة 
الالزمة للتغلب على قوة االحتكاك تزيد بزيادة 
�زن الج�سم هذا هو المعنى الذي �رد في كالم 
الحجر  تحريك  مثاًل  له  �سرب  �قد  �سينا  ابن 

�سديد الثقل.

بمعنى  الطبيعي(  )الميل  لفظ  �رد  �قــد 
بــقــولــه:اإّن  �سينا  ابـــن  عــنــد  الطبيعية  ــقــوة  ال
من  �اجبة  غير  حــال  على  �جــد  اإذا  »الج�سم 
االإمكانية  االأمــور  من  عليها  فح�سوله  طباعه، 
طباعه  من  فيها  التبديل  �يقبل  جاعلة،  �لعلل 
المو�سع  في  الحال  هذه  كانت  �اإذا  لمانع،  اإال 
اعتبار  بح�سب  عنهما  االنتقال  اأمكن  �الو�سع 

الطبع، فكان فيه ميل«)))(. 

يتابع ابن �سينا: »�كلما كان الميل الطبيعي 
الميل  قــبــول  عــن  لج�سمه  اأمــنــع  كــان  اأقــــوى، 
اأفتر  الق�سري  بالميل  الحركة  �كانت  الق�سري، 
الجاذبية  قوة  تاأثير  كان  كلما  اأي  �اأبــطــاأ«)))(. 
خارجية  قــوة  اأي  من  تاأثيًرا  اأكثر  كانت  اأكبر 

اأخرى.

المرزبان  بن  بهمنيار  اأكثر  الفكرة  �ي�سرح 
تلميذ ابن �سينا في كتابه )التح�سيل( فيقول: 
»�يجب اأن يكون في الج�سم في حال ما يتحّرك 
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معنى زايد عن الطبيعة؛ �ذلك الأن الج�سم في 
ذا  يكون  ال  �لكن  طبيعة،  ذ�  الطبيعي  مكانه 
�هو  مياًل،  ى  ي�سمَّ الزايد  المعنى  �هذا  حركة، 
اإلى  الج�سم  يتحرك  ما  حال  في  ي�ساهد  الذي 
مكانه الطبيعي من الدفع القوي لمقا�مه«)0)(. 

التي  االأر�سية  الجاذبية  بالميل  يق�سد  فهو 
»كل   : �يتابع  الطبيعي.  لو�سعه  الج�سم  تعيد 
�هذا  عرفته،  كما  ميل  عن  ت�سدر  فهي  حركة 
ل  تو�سّ به  المعاني،  من  معنى  نف�سه  في  الميل 
الوا�سل  اأن يكون  اإلى حد�د الحركات، �محال 
مو�سولة،  موجودة  علة  بال  �ا�ساًل  ما  حد  اإلى 
ا اأن تكون هذه العلة غير التي اأزالت  محال اأي�سً
عن الم�ستقر االأ�ل، �هذه العلة يكون لها قيا�س 
اإلى ما يزيله ي�سمى مياًل، �من حيث هو مو�سل 
اأ�  ُيقمع  �لم  ُيق�سر  ماال  الميل  مياًل.  ي�سمى  ال 
تكون  عنه  تجب  التي  الحركة  فــاإن  َيف�سد،  لم 

موجودة«)1)(. 

الني�سابوري )القرن 11م( ر�سيد  • اأبو 

الجاذبية  قانون  فعل  عن  الكعبي  ابتعد  �اإذ 
في �سقوط االأج�سام فاإن اأبا ر�سيد الني�سابوري 
منه،  كثيًرا  اقترب  0))هــــ/))10م(  نحو  )ت 
بمائة  �سبقه  )الـــذي  الكعبي  على  بذلك  �رد 
عام( في مثال الري�سة �الحجر بقوله: »�عندنا 
على  يدل  الثقل،  من  فيه  ما  للهوي  المولد  اأن 
اإذا  حتى  ثقله،  بح�سب  يقع  الــهــوَي  اإن  ذلــك 
حال  الهوي  في  حالها  في  فــارق  ري�سة،  كانت 
على  يختلف.  ال  اليد  رفــع  كــان  �اإن  التفاحة، 
جهة  في  بالتوليد  لها  لي�س  عنها؛  تنحيه  اأن 
بــغــيــرهــا«)2)(.  لــه  لي�س  مــا  االخت�سا�س،  مــن 
�تاأثير  التفاحة  �سقوط  من  نيوتن  الحظه  �ما 

الكعبي  الحظه  ما  تماًما  هو  عليها،  الجاذبية 
��سع  هــو  بينهما  الــفــرق  لكن  �الني�سابوري؛ 
الفارق  �باأخذ  للقانون  الريا�سياتية  ال�سياغة 
االعتبار  بعين  قر�ن(  ثمانية  )حوالي  الزمني 
العالقة  في  تطور  من  رافقه  �ما  االثنين  بين 
بين الريا�سيات �الفيزياء، اإ�سافة لخ�سو�سية 
كل مرحلة من تاريخ العلم التي مّر بها تطوره، 
العرب  العلماء  لكل  -براأينا-  ي�سفع  باأن  كفيل 
معظم  ل�سياغة  ��سعهم  عــدم  �الم�سلمين 
الظاهرات الفيزيائية �فق ال�سيغ الريا�سياتية 

التي نعرفها بها نحن اليوم.

�في م�ساألة اأخرى طرحها الكعبي في )عيون 
الم�سائل( تقول: »يجوز اأن يوجد الج�سم متوالي 
الحركات حتى ال تقع فيه �سكون، اإذا كان الكالم 
في اأخف االأ�سياء، �ال يجوز ذلك في الثقيل«)))(. 
اآخر من الكتاب نف�سه قال: »ال بد  �في مو�سع 
من اأن ينتهي الج�سم الثقيل المنحدر اإلى حال 
تتوالى حركاته، فال يكون له في الهواء �سكون 
بقوله:  عليه  الني�سابوري  فيعتر�س  األبتة«)))(. 
»اعلم اأن هذين القولين يتناق�سان. �ال�سحيح 
الثقيل  في  ممكن  الحركات  توالي  اأن  عندنا، 
اإذا رمينا ج�سًما خفيًفا، فاإنه  �الخفيف، �لكن 
كان  اإذا  ال�سرعة، كحركته  في  تكون حركته  ال 
ثقياًل. فال بد اأن يكون ما يعر�س في الجو من 
العوار�س، يمنع الخفيف من الحركة، ماال يمنع 
الثقيل  الجو في  الثقيل. فمتوالي الحركات في 
�جه  بــاأي  اأدري  فال  الخفيف،  في  منه  اأمكن 
قال ذلك. �متى كان الج�سمان يتحركان ال في 
االآخر،  �ي�سفل  الن�سفين،  اأحد  فيعلو  االآخــر، 
�يز�ل المانع فيهوي، فعلى هذا الوجه يح�سل 

التجاذب«)))(.
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قد  االأخــيــر  الن�س  اأن  االآن  لدينا  �سك  �ال 
قاله عربي م�سلم في القرن الحادي ع�سر، قبل 
برج  على  الم�سهورة  تجربته  غاليليو  يطرح  اأن 
االآخر  من  اأثقل  اأحدهما  ج�سمين  باإلقاء  بيزا 
ال�ساد�س  القرن  في  اأر�سطو،  قول  بها  ليناق�س 

ع�سر.

)11 )القرن  • البيروني 

قوى  0))هـــ/))10م(  )ت  البير�ني  تنا�ل 
فهو  الم�سعودي(  )القانون  كتابه  في  الجاذبية 
يرى اأن »جذب ال�سماء لالأر�س من كل النواحي 
بال�سواء؛ �ذلك يبطل الجزء، �منها المنف�سل 
جهة  مــن  الــجــذب  مــن  يلحقه  مــا  فـــاإن  عنها، 
في  الذي  الخالء  اأن  محالة  فال  اأفتر،  االأر�ــس 
حواليها«)))(،  من  النا�س  يم�سك  االأر�س  باطن 
الجاذبية  من  نوعين  �جــود  اإلــى  ي�سير  �بذلك 
هما: جاذبية ال�سماء لالأر�س )جاذبية كونية(، 
فال�سيء  �حولها،  فوقها  لما  االأر�ــس  �جاذبية 
�اإن  مجاله  في  يقع  الذي  النطاق  اإلى  ينجذب 
جرم  اإلى  بد�رهما  منجذبين  �نطاقه  هو  كان 
�سطح  على  �جودهم  بحكم  �الب�سر  ال�سماء. 
بد�رها  �هــي  اإليها،  منجذبون  فهم  االأر�ـــس 
منجذبة اإلى ال�سماء، �يبلغ ذلك الجذب اأق�ساه 
الجاذبية  تنطلق  حيث  من  االأر�ــس  باطن  في 
االأر�سية �»النا�س على االأر�س منت�سبو القامات 
ا تز�ل  على ا�ستقامة اأقطار الكرة، �عليها اأي�سً
االأثقال اإلى اأ�سفل«)))(، �يعتر�س على القائلين 
اإذا دارت طارت من  بعدم د�ران االأر�س الأنها 
في  �يقول  �االأ�سجار،  الحجارة  �سطحها  فوق 
اإًذا  دارت  هكذا  لو  االأر�ــس  اإن   « ال�سدد  هذا 

لطارت االأحجار �اقتلعت االأ�سجار«)))(.

» على  االأر�س  االأ�سياء على  اأن كل  يبين  ثم 
ال�سجرة  اأغــ�ــســان  على  االأنــــوار  خـــر�ج  مــثــال 
الم�سماة )كذنب( فاإنها تحتف عليه، �كل �احد 
اأحدها  يتدلى  ال  االآخر  مثال  على  مو�سعه  في 
عليها  ما  تم�سك  فاالأر�س  غيره،  ينت�سب  �ال 
كل  في  �ال�سماء  �سفٌل  الجهات  جميع  في  الأنها 

الجهات علو«)))(.
اأن  لها  مكتوب  كان  االأفكار  هذه  اأن  �يبد� 
عندما  االأ�ربيين  الالتين  اأيــدي  على  تطم�س 
اإليهم. فهذا معلم الكني�سة الكتاتيتو�س  انتقلت 
المعقول؟  من  هــذا  هل   « م�ستنكرًا:  يت�ساءل 
فيدخل  الحد،  هذا  اإلى  النا�س  يجن  اأن  اأيعقل 
من  تتدلى  �االأ�سجار  البلدان  اأن  عقولهم  في 
النا�س  اأقــدام  �اأن  االأر�ــس  من  االآخــر  الجانب 

تعلو ر�ؤ��سهم؟«)0)(.
اأعظم  اإلينا مخطوًطا الثنين من  لقد ��سل 
علماء ال�سرق �هما البير�ني �ابن �سينا يت�سدى 
من  المخطوط  هــذا  يتاألف  اأر�سطو.  الأعــمــال 
عليها  �اأجوبة  للبير�ني  االأ�سئلة  من  �سل�سلتين 
اأر�سطو عن )ال�سماء(  البن �سينا حول كتابات 
�)الطبيعة(. �قد ��سع هذا المخطوط من قبل 
البير�ني؛ حيث تعر�س فيه لعدد من الم�سكالت 
�اأ�سئلة  للريا�سيات،  الفل�سفية  االأ�س�س  اأهمها: 
الب�سريات(  خــا�ــس  )�ب�سكل  الفيزياء  فــي 
الخالء.  �جود  �اإمكانية  الحركة  حول  �اأ�سئلة 
موجهة  البير�ني  مقولة  اأن  المالحظ  �مــن 
العقلية  الــنــظــرة  �سد  ــح  ��ا�ــس دقــيــق  ب�سكل 
ب�سكل  بها  تم�سك  التي  اأر�سطو،  عند  المح�سة 
يظهر  �هنا  كتاباته.  من  العديد  في  متع�سب 
اأر�سطو.  �المدافع عن  المف�سر  �سينا بد�ر  ابن 
بقية  في  الحال  هو  كما  المخطوط  هــذا  �فــي 
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يقف  البير�ني  فاإن  االأخــرى  العلمية  المقاالت 
النتائج  على  ليح�سل  �سخ�سًيا  التجربة  على 

العلمية)1)(.
�مما يميزه اأن النظرة العامة كانت اإلى جانب 
ابن �سينا، �هذا ما كتبه اأحد معا�سريهم حول 
هذا المخطوط. �لم يكن عمل البير�ني متعمًقا 
را�سًيا  يكن  لم  كما  العقلية.  النظرة  لجة  في 
على  �رًدا  اأ�سئلته؛  على  �سينا  ابن  اأجوبة  عن 
اأال يكون  ذلك بعث له اعترا�سه. �من الممكن 
البير�ني هو الذي كتبها، �اإنما �سعيد اأحمد بن 
البير�ني()2)(.  )ا�سم  عليها  كتب  الذي  علي، 
�قد ��سع البير�ني بحث اأر�سطو مو�سع ال�سك، 
حركة  يتم  الــذي  الج�سم  اأن  حــول  بحث  �هــو 
دائرية منتظمة ال يمكن اأن يكون له )ثقالة( اأ� 
كامل  فاإن  العالقة  هذه  اأ�سا�س  �على  )خفة(، 
ال�سك.  مو�سع  في  ت�سبح  الكونية  المنظومة 
بينما ابن �سينا يتبع اأر�سطو �يوؤكد على اإن مثل 
هذا الج�سم، �بخا�سة الكرة ال�سما�ية ال يمكن 
�اإنما  االأعــلــى،  اإلــى  اأ�  االأ�سفل  اإلــى  ت�سعى  اأن 
ت�سود  ال  �هنا  الطبيعي(.  )مكانها  في  تبقى 
التي  العنا�سر  �بخا�سة  الخفة،  �ال  الثقالة  ال 
ت�سعى اإلى االأعلى لي�ست لثقالة العنا�سر، �اإنما 
ال�سعي نحو مركز الكون – �هنا ي�ساأل البير�ني 
االثنين  من  الفيزياء،  في  الثاني  ال�سوؤال  في 
�االأر�ــس  الماء  اأن  يوؤكد  الــذي  هل  حــق؟  على 
الكون،  مركز  اإلى  يتحركان  الثقيل(  )الج�سم 
يتحركان  الخفيف(  )الج�سم  �النار  �الهواء 
جميع  اأن  يقول  الذي  ذاك  اأ�  معاك�س؟  باتجاه 
العنا�سر ت�سعى اإلى المركز �االأثقل فيها ي�سبق 

االأخف؟)))(.
يعتمد ابن �سينا �جهة نظر اأر�سطو، �يفتر�س 

البير�ني اأن جميع االأج�سام د�ن ا�ستثناء ت�سعى 
الــراأي  هذا  على  �ي�ستدل  االأر�ــس.  مركز  اإلــى 
فيما بعد في عمله عن الجيوديزيا )الم�ساحة(. 
حيث يقول: اإن الثقالة »هي خا�سية ال�سعي من 
كافة الجهات نحو المركز. �على هذا االأ�سا�س 
هذا  ت�سو�س  ��سبب  الماء،  �سطح  كر�ية  يف�سر 
ال�سطح. ناتج عن انعدام التما�سك بين ذراته«. 
�بالعالقة مع قاعدة بطليمو�س يقدم البير�ني 
بغ�س  »االأر�ـــس  اأن  تف�سير  حــول  مختلفة  اآراء 
�ال  الهواء  في  ت�سبح  فاإنها  ثقالتها  عن  النظر 
حركتان  ثمة  اأن  بطليمو�س  �يذكر  تنحرف«. 
متعاك�ستان بوقت �احد لج�سمين ثقيلين، اإحدى 
اأما  هاتين الحركتين تتوجه نحو مركز الكون، 
الثانية فتنطلق منه. �بح�سب راأي البير�ني اأن 
هذا م�ستحيل في الحالة العامة، �لكن يمكن اأن 
ين�ساأ هذا الو�سع عندما تكون اإحدى الحركتان 

طبيعية، �الثانية ا�سطناعية)))(.

في  عن�سر  كل  �جــود  »اإن  البير�ني:  يقول 
المكان  الأن  موؤكد  اأمر غير  هو  الطبيعي  مكانه 
هو  الــقــاعــديــة،  الجهة  اأي  للثقل،  الطبيعي 
الجهة  اأي  للخفة،  الطبيعي  �المكان  المركز، 
المرتفعة، هو المحيط. �مع ذلك فاإن المركز 
لي�س �سوى نقطة، �جزء من االأر�س ال يمكن اأن 
الحجم  عن  النظر  بغ�س  المركز  مع  يتنا�سب 
ال�سغير الذي يمكن تخيله له... اأما فيما يتعلق 
منطقة  ت�سوره  يمكن  الذي  الخارجي  باالإطار 
ا غير قادر على االإم�ساك باأي  �سطح، فهو اأي�سً
الوزن  الخفيفة  االأج�سام  باإمكان  يكون  ج�سم 
ال�سعود اإليه. ثم اإذا ما �سمحنا للماء بالجريان 
فاإنه  العوائق  جميع  اأمامه  من  �اأزلنا  بحرية 
�سي�سل اإلى المركز من غير اأدنى �سك. فلي�س 
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هناك اإًذا اأيُّ اأ�سا�ٍس لالإدعاء القائل باأن المكان 
�ينتج  االأر�ــس.  �سطح  على  هو  للماء  الطبيعي 
انتفاء �جود مكان طبيعي الأي ج�سم  عن ذلك 

كان«)))(.

ذلك؛  من  اأبعد  ــى  اإل البير�ني  م�سى  لقد 
�القيا�س  �التجربة  الم�ساهدة  ا�ستخدم  عندما 
المفاهيم  مــع  تعامل  عندما  عــديــدة  مـــرات 
الريا�سيات  اأهمية تطبيق  الطبيعية، فهو يقدر 
على علوم الطبيعة؛ لذلك نراه يعتقد باإمكانية 
يقول  ــوزن.  ال طريق  عن  الجاذبية  قوة  قيا�س 
االإن�سان،  طبع  من  الح�ساب  اإن   : خال�سته  ما 
قارناه  ما  اإذا  معر�ًفا  �سيء  اأي  قيا�س  �ي�سبح 
عليه  �متفق  النوع  ذات  اإلى  يرقى  اآخر  ب�سيء 
كوحدة قيا�س. �هكذا ي�سبح االختالف بين اأي 
ا)))(.  �سيء �بين هذا القيا�س اأمًرا معر�ًفا اأي�سً
جاذبية  تــقــديــر   « ــاًل:  ــث م الــنــا�ــس  �ي�ستطيع 
االأج�سام الثقيلة عن طريق الوزن«)))(. �ي�سهد 
قيا�س  في  طريقته  بدقة  العلم  موؤرخو  معظم 
التي ��سفها في كتابه )تحديد  االأر�س  محيط 
الجاذبية  فيها  اأدخل  �التي  االأماكن(  نهايات 
ب�سبب   « االعتبار:  بعين  الجبل  على  توؤثر  التي 

عملية الجذب للوزن الثقيل الواقع فوقه«)))(.

ة )القرن 12م( • ابن باجَّ

)))هــــــ/))11م(   )ت  باجة  ابــن  يكن  لــم 
اأنــه  مــع  الحركة،  فــي  اأر�سطو  بمذهب  ليقبل 
�قد  �سينا.  ابن  بعد  له  �سارح  اأكبر  ثاني  يعد 
)ال�سماع  كتاب  على  �سر�حاته  في  راأيــه  ��سع 
با�ستخدام  القول،  �يمكن  الأر�سطو.  الطبيعي( 
المفاهيم الفيزيائية الحديثة، اأن قوة الجاذبية 
عند ابن باجة؛ ال تتحدد في جوهرها بالعالقة 

قوة  هي  �اإنــمــا  المختلفة،  االأج�سام  كتل  بين 
مطلقة لحركة الج�سم الذاتية، تفعل على غرار 
اأن  يرف�س  فاإنه  لذلك  البدن؛  في  النف�س  فعل 
الج�سم،  حركة  في  جوهري  د�ر  للو�سط  يكون 
انف�ساله  بعد  العائق.  بد�ر  اإال  له  يعترف  فال 
االأمــر،  اأ�ل  الحركة  اأعطاه  الــذي  ال�سيء  عن 
يجب اأن تكون هي االأخرى من طبيعة داخلية، 
اأما اآلية انتقال هذه الحركة فيب�سطها ابن باجة 
�الثامنة  ال�سابعة  المقالتين  على  �سر�حه  في 

من )ال�سماع الطبيعي()))(. 

يرى ابن باجة اأن »المتحرك من ذاته فبيٌن 
كان  �ما  �المتحرك.  المحرك  من  متقوم  اأنه 
غير متقوم من هذين الجن�سين فلي�س بمتحرك 
المحرك  فــاإن  الحجر،  ذلــك  مثال  ــه.  ذات من 
ذاته  عن  خارج  من  فيه  لكنه  بذاته؛  لي�س  فيه 
اأ�سفل.  كونه  بذاته  للحجر  الذي  فاإن  بالق�سر، 
كان  �اإذا  بمتحرك،  فلي�س  كذلك  كــان  �اإذا 
�اإذا  يق�سره،  بقا�سر  له  هو  اإنما  فوجوده  فوق 
تنحى القا�سر تحرك اإلى اأ�سفل. فلذلك يحتاج 
اأ�سفل  يكون  اأن  تحرك  اإذا  �سر�رة  الحجر  في 
بالقوة، �ال يكون اأ�سفل بالقوة اإال باأحد �جهين: 
ا  اأر�سً الحجر  كان  متى  �هو  طبيعي  اأحدهما   .1

بالقوة.
�الثاني غير طبيعي �هو متى كان بالفعل ناًرا اأ�   .2

ماء اأ� هواء فكان فوق بالفعل، �اأ�سفل بالقوة.

بالطبع؛  نار  النار من حيث  القوة في  �هذه 
�يلزم  بالفعل،  فوق  تكون  اأن  بذاتها  النار  الأن 
الهيولى  اأجل  من  بالقوة  اأ�سفل  تكون  اأن  ذلك 
بالقوة،  اأ�سفل  تكون  �قــد  الم�ستركة.  االأ�لـــى 
ما�سك  فاأم�سكها  بالفعل،  ا  اأي�سً كانت  اإذا  �هو 
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لكنها  طبيعية؛  لي�ست  للحجر  القوة  فهذه  فوق 
ابن  نظرية  اإن  الهيولى«)0)(.  اأجل  من  بالطبع 
باجة عن حركات االأج�سام الثقيلة، ت�ستمل على 
االفترا�سات نف�سها االأ�سا�سية التي لدى نظرية 
الجاذبية  اأن  النظرية  هــذه  ت�سور  غاليلو. 
الج�سم  توؤثر على  تعمل كطاقة حركية �سمنية 
الثقيل من داخله �تبين الح�سابات �القيا�سات 
هي  الحركية  القوة  هذه  ال�سحيحة  االأ�سا�سية 
عبارة عن فراغ هند�سي يتجه نحو مركز العالم 
لالأج�سام  الطبيعية  اأ�  االأ�سا�سية  �ال�سرعات 
التي  الكثافة  �متنوعة من  ذات طبيعة مختلفة 
في  متنا�سبة  لتكون  الثقيل  الج�سم  يت�سمنها 
حالة كمال طبيعتها كما تتنا�سب مع كثافاتها. 
فقد  الحديثة،  ال�سر�ط  با�ستخدام  قمنا  اإذا 
البن  بالن�سبة  �هــذا  الجاذبية،  قــوة  اأن  يقال 
كعالقة  باالأ�سا�س  محددة  لي�ست  اإنها  باجة، 
بين كتل االأج�سام المختلفة، بل يمكن ت�سورها 
ذاتية  كحركة  �باقية  مطلقة  كامنة  كطاقة 

للج�سم تماًما مثل الر�ح)1)(.
 هذا المفهوم كان �ا�سًحا في فكر ابن باجة 
�ذلك حين ي�سير اإلى حركة االأجرام ال�سما�ية 
مواد  ب�سبب  تحدث  باأنها  بها  ُيعتقد  كان  �التي 
تختلف  �هي  بالعقول  تدعى  ر�حية  اأ�  معنوية 
تلك  بفعل  المتحركة  الكر�ية  المجاالت  عن 
مثل  فهي  داخلًيا  مفعلة  فهي  هذا  �مع  المواد، 
اأ�  التي هي عبارة عن رغبة »حافزة  »االأفكار« 

حثيثة«)2)(.
نحو  حركتها  هل  االأر�ــس  ��سع  يناق�س  ثم 
االأعلى اأم االأ�سفل حيث »بّين اأبو ن�سر في كتابه 
هو  ما  ي�سير  كيف  المتغيرة  الموجودات  في 
بالقوة الطبيعية. �اأ�سفل، اأ�سفل بالفعل، �كيف 

من  ذلك  علم  فليوؤخذ  محركة  بحركة  يتحرك 
هناك.

فاأما  المتحرك.  اإلــى  تحتاج  االأر�ــس  فــاإًذا 
االأر�س اإذا تحركت اإلى فوق فهي اأ�سفل بالفعل، 
على  ال  لكن  طبيعية؛  ــوة  ق فــوق  على  �قــوتــهــا 
حجر  �هــي  فــوق  اإلــى  قوتها  فاأما  حجر.  اأنها 
في  لخ�س  قد  ما  �جه  على  بالطبع،  لها  فهي 
اإلى محرك قا�سر.  المو�سع، فتحتاج  غير هذا 
فاإًذا ما كان له المتحرك �المحرك طبيعيين، 
فهو متحرك بذاته، كحركة الحيوان المكانية؛ 
المكانية  الحركة  فــي  اإال  يمكن  ال  ذلــك  الأن 
المحرك  يجتمع  فلي�س  اال�ستحالة  �اأما  فقط. 

�المتحرك في �سيء بالطبع.
�الفح�س عن ذلك يليق بغير هذا المو�سع 
كحركات ال�سنائع، مثال ذلك اأن يكون الطبيب 
�المتحرك  المحرك  يجتمع  هنا  فها  ا.  مري�سً
ذاته؛  من  المري�س  �يتطبب  �احــد،  �سيء  في 
فليكن  باالتفاق.  لكن  بالذات  ذلك  لي�س  لكن 

هذا مبداأ لما نريد اأن نقوله فنقول:
زال  اإذا  الحجر  اأن  به  المقر  البين  من  اإن 
القا�سر تحرك اإلى اأ�سفل، فكان هبوطه �سافًعا  
�قد  مبداأ.  له  القا�سر  �ز�ال  القا�سر،  لــز�ال 
تبين في الثامنة اأن مزيل القا�سر محرك بوجه 
العائق،  بــز�ال  تحرك  اإنما  الحجر  فــاإن  مــا، 
تبين  الحركة كما  لكن مبداأ  فكالهما محرك؛ 
اإنما هو مزيل العائق، �عند ذلك �سار  هنالك 
لي�س  الثقل  فــاإن  يكون،  اأن  له  كــان  ما  الحجر 
بطبيعته؛  كان محرًكا  لو  اإذ  بطبيعته؛  بمحرك 
لكان له محرك بالطبيعة، �المتحرك عنه اإنما 
هو بالق�سر. �من هنا يتبين ما قاله اأر�سطو في 
الثامنة اأن الجمادات لي�س تفعل بل تنفعل«)))(.

تف�سير  تقديم  بمحا�لة  باجة  ابن  يقوم  ثم 
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عــلــمــي مــقــنــع لــمــ�ــســاألــة �ــســقــوط الــحــجــر �فــق 
كيف  »فــاأمــا  فيقول:  االأر�سطية؛  الم�سطلحات 

ك الثقل الحجر فنحن نقول فيه: حـرَّ

ال  الهيولى  اأن  كثيرة  موا�سع  في  تبين  قد 
�اإنما  بالفعل.  لها، �ال هي �سيء موجود  �سورة 
الع�سر،  المقوالت  اإحدى  بالقوة  اأبــًدا  �جودها 
اأن  ا  اأي�سً �بيَّن  الوجود.  في  مرتبتها  هو  �هذا 
�اإن  الع�سر،  المقوالت  اإلــى  ينق�سم  الموجود 
المو�سع  بهذا  قوامه  الفا�سد  الكائن  الجوهر 
به  هو  اآخر  �بمعنى  االأ�لــى،  الهيولى  هو  الذي 
فيها  يوجد  �الهيولى  ال�سورة.  �هــو  موجود، 
�سر�رة اأكثر من مقولة �احدة، فاإنه لي�س يمكن 
اأعــرا�ــس  مــن  خــلــًوا  هيوالني  جوهر  يوجد  اأن 
كثيرة، �مثل اأن يكون ذا كم �ذا اأين �ذا كيف 
الع�سر؛  المقوالت  اأجنا�س  من  ذلك  غير  اإلــى 
ــواع  اأن اأحــد  �ــســر�رة  الهيولى  فــي  تتقدم  لكن 
يوجد  ما  الهيولى  في  يوجد  �لذلك  الجوهر، 
فيه  ما  �قوام  الت�سع،  المقوالت  اأنواع  من  فيها 
المقوالت الت�سع اإنما هو بما في مقولة الجوهر، 
ما في  يوجد في حد�د  الجوهر  �ما في مقولة 
�سيء مما  يكون  اأن  يمكن  �ال  الت�سع.  المقوالت 
�بهذا  الجوهر،  من  خلو  �قوامه  المقوالت  في 
يفارق الجوهر االأعرا�س، فاإن الجوهر اإنما هو 
االأ�لى  �المادة  االأ�لى،  المادة  في  يوجد  معنى 
اإنما هي موجودة كما قلنا باأنها بالقوة �اإنما هي 
بالقوة اأحد الجواهر من حيث هي ما هي، فهي 
العر�س من حيث هي جوهر  اأنواع  اأحد  بالقوة 
بذاتها  الجواهر  اأحــد  بالفعل  هي  �كذلك  ما، 

�هي اأنواع االأعرا�س فاإنها جوهر ما«)))(.
برهان  بتقديم  يقوم  التف�سير  هذا  �ليعزز 

ريا�سياتي يثبت من خالله �جهة نظره:
»�قد يت�سكك على هذا القول فيقال: اإنها ال 

لكن  اآخر؛  �هي جوهر  اإال  بالقوة جوهًرا  تكون 
لي�س  بالقوة  ما  الأن  بالذات؛  ال  بالعر�س  ذلك 
ما  لكان  مفارقًا  كان  لو  الأنه  الموجود  بمفارق 
بين  �هذا  �احــًدا  �سيئًا  بالفعل  موجوًدا  بالقوة 
اأي�سر  الطبيعية  ال�سناعة  مزا�لة  عند  بنف�سه 

مزا�لة.
هو  بالقوة  �ليكن  هـ،  بالقوة  ما  على  فليكن 
هي  هـ  فــاإًذا  اآ،  ك  �من  ح  من  فيلزم  اأ�اًل،  ح. 
بالقوة ح ك م ل على ترتيب. فاإذا �سار الفعل 

ح �سار ك م ل. 
��سواء اأكانت االأعرا�س �احًدا اأم اأكثر ف ح 
اآ، �لي�س توجد في هـ بذاتها بل هي اأحد اأ�سباب 
فاإن  اآ ك في هـ � ي، �لي�س كذلك ح،  �جودها 
اأن يتقدم في هـ �جود  ح توجد في هـ من غير 
اآخر بالذات. �اأما اأن هـ اإذا كان بالقوة ح كان 
عند ذلك في هـ نوع اآخر مجان�س ل ح، فذلك 
�سبًبا  النوع  ذلــك  فلي�س  بــالــذات.  ال  بالعر�س 
كونها  في  تحتاج  هـ  اأن  فاأما  هـ.  في  ح  لوجود 
اإنما  فذلك  المحرك،  �هــو  اآخــر  �سبب  اإلــى  ح 
الجواهر  اأ�سخا�س  من  �سخ�س  ل�سخ�س  هو 
هيولى  في  متقابلة  االأ�سخا�س  �سور  كانت  لما 
المتقابلين  اجتماع  يمكن  �لم  بالعدد،  �احدة 
مًعا  في �قت �احد، �هذا خارج عما ق�سدناه.

ما  اأين  �ليكن ك  هـ،  االأ�لى  الهيولى  �لتكن 
هـ1  في  يوجد  لي�س  ك   � الفرق،  ــواع  اأن كاأحد 
فتكون  �اإال  هـــ2،  في  �جــوده  يتقدم  �سبب  د�ن 
ذلك  على  فليكن  للجوهر،  مفارقة  االأعرا�س 
قــوام  بــه  كــان  اإن  ح  ف  ح،  المتقدم  المعنى 
�اإن  الطبيعي،  المجرى  على  ح  في  ك  ف  ك 
خـــارج عن  ح  فــي  قــوامــه ف ك  بــه  لي�س  ــان  ك
اأ� غير  الطبع، ��جوده فيها خارًجا عنه ق�سًرا 
اأنــواع  اإذ  �سر�رة،  ق�سر  فهو  اأيــن  �الأنــه  ذلــك؛ 
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للجوهر،  مفارق  غير  �جن�سها  متقابلة،  االأين 
بل يلزمه التكافوؤ �سر�رة؛ �ذلك بين لمن زا�ل 
اإنما  اأي�سر مزا�لة، فوجوده فيه  هذه ال�سناعة 
المتقابلة  من  �مقابلة  ك  لي�س  اإذ  لعائق؛  هو 
�القيام  كالجلو�س  بال�سواء  للمو�سوع  هي  التي 
 لزيد، فاإًذا يتقدم ك في هـ �جود اأخر �هو اإما 
�جود ح، �اأما ن�سبة العائق اإليه، �هو �سبب على 
اأنه جزئ مما به قوام ك، فليكن على العائق ق 
�سر�رة،  ق  اأ�  ح  �جود  مع  هـ  في  يوجد  ك  ف 
�لي�س يمكن اأن يوجد ك في هـ د�ن ح اأ� ق �ال 

بالقول مثاًل فكيف بالوجود.
�سر�رة  يكون  اإنما  ح  �ز�ال  ح،  زال  ــاإذا  ف
بتغير �قد يكون بالطبع �باأ�سباب اأخر، ف�ستز�ل 
ك بز�ال ح، اإن زال ح دفعة زال هو دفعة، �اإن 
زال �سيئًا ف�سيئًا زال هو �سيًئا ف�سيًئا فز�ال ك 
م�سا� لز�ال ح؛ الأن ك فر�سناه عر�سًا طبيعًيا 

ذاتًيا«)))(. 
كان  فاإذا  باق،  ح   � ك  يز�ل  اأن  يتفق  »�قد 
�جود  يتقدم  هـ  في  كان  اإن  بالعر�س  ح  في  ك 
�سيًئا  �اإن كان ق يز�ل  ق، فبز�ال ق يز�ل ك، 
دفعة؛  زال  فــاإن  ك  ز�ال  ز�الــه  ق  �سا�  ف�سيًئا 
�ذلك ممكن ففي ذلك االآن يلزم ز�ال ك؛ لكن 
اإن كان ك له �سد، �اإن كان ال ��سط بينهما زال 
دفعة، �ليكن على �سده ل، �الأن ك فر�سناه ل 
�سار  بالطبع  ح  ل  فــاإًذا  الطبع،  عن  خارًجا  ح 
ح  يخلو  �ال  �ل،  ك  بين  ��سط  ال  اإذ  ح،  في  ك 
�اإن  �الفرد.  �الــز�ج  �الكثير  كالواحد  منهما 
كان بينهما اأ��ساط فبين اأن ح هو بالقوة ذلك 
ال�سيء الذي اإليه يتحرك؛ الأن كل متحرك فهو 
بالقوة ذلك الذي اإليه يتحرك، ففيه المتحرك، 
ك  ف  ك،  بالفعل  هــو  ل  بالقوة  هــو  مــا  �الأن 
ل  هـ  في  يكون  اأن  فاإًذا يجب �سر�رة  منق�سم، 

�يحتاج �جود �سيء اآخر يوجب ذلك، كما قلنا، 
لي�س هـ، فهو ح، �هو  لكنه  �اإما ح؛  اإما هـ  �هو 
الذي يوجب له اأن يكون فيه ك، � به ي�ستاأهل هـ 
ك، فلذلك يلزم �سر�رة اأن يكون ك في هـ في 
االآن لكن لما كان ل � ك مت�سادين منق�سمين؛ 
فلذلك  زمان،  في  �كان  االآن  في  ذلك  يكن  لم 
اأحد  في  يكون  اأن  د�ن  ات�سال  على  جزء  �جد 
هو  ح  فــاإًذا  الحركة.  هو  �هــذا  اأبين،  االأجــزاء 

المحرك له على هذا الوجه.
�قد ي�ساأل �سائل في ك �ل، اإذا كانا ال ��سط 
االآن  فاإن كان في  بينهما، متى �سار ك في ح، 
الذي زال فيه ح، � ح كان اأبًدا ك، فقد �سار ح 
هو ك ل مًعا، �هما مت�سادان؛ �ذلك ال يمكن. 
فقد  زمــان،  فبينهما  اآنين  �كل  اآخــر،  كان  �اإن 
��سط؛  بينهما  ��سار  ل،   � ك  من  خلوًا  ح  كان 
�ذلك كله خالف ما فر�س �القول في هذا هو 

جزء من القول في الحركة. 
في  لها  اأجــــزاء  ال  الــحــركــة  اأن  تبين  �قــد 
االآن  اأن  �تبين  الطبيعي،  ال�سماع  ال�ساد�سة من 
عن  فلنفرغ  للما�سي،  ال  للم�ستقبل  هــو  اإنــمــا 
ذلك  لي�س  اإذ  التغير؛  في  للناظر  فيه  القول 
اإًذا كيف  من �سبيلنا في هذا القول. فقد تبين 
يتحرك  ما  فكل  �بالجملة  الجمادات،  تحرك 

اأحد الحركتين المتقابلتين بالذات«)))(. 
فيها  نجد  فلي�س  الم�ستديرة  االأجرام  »�اأما 
لحركة من حركاتها مقاباًل، �قد تبين ذلك في 
�العالم.  ال�سماء  في  كتابه  من  االأ�لى  المقالة 
الحركات  من  �احــدة  حركة  يتحرك  ما  �كــل 
ح  هي  ��سورته  طبيعي  ج�سم  فهو  المتقابلة 
متغير  �كل  الخ�سو�س.  على  طبيعية  لها  يقال 
يقابله  �احد فقد  اأكثر من  اأ�  �احد  فله مقابل 
مقابله  فاإن  التعلم،  ذلك  مثال  فقط.  ال�سكون 
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البقاء على الجهل. �قد يقابله مع ال�سكون تغير 
اآخر كال�سعود فاإنه يقابله اللبث اأ�سفل، �يقابله 
تقابل  �قــد  اأ�سفل.  اإلــى  الحركة  �هــو  الهبوط 
الحركة الحركة على غير هذين الوجهين. �قد 
لخ�س ذلك في الخام�سة من ال�سماع. �الحركة 
في المكان فلها اأطراف متقابلة، �هي لكل ج�سم 
�احد  �لكل  لالإ�سطق�سات.  اأ�اًل  �هي  هيوالني، 
بالذات،  الحركة  هذه  اأ�سناف  من  �احد  منها 
كالهبوط لالأر�س، �ال�سعود للنار. �هي ل�سائر 
االأج�سام من اأجلها؛ الأن كل ج�سم هيوالني فهو 
اإما �احد منها �اإما موؤلف من اأكثر من �احد. 
فاإنها  �الحيوانات،  النبات  اأج�سام  ذلك  مثال 
مركبة من االأر�س �الماء، �الزيت �ال�سمع فهو 
�البخار  �الدخان،  الهواء  �من  منهما  مركب 
هذه  اأ�سناف  لخ�س  �قد  �االأر�ــس،  الماء  من 

اأر�سطو في موا�سع كثيرة.
مبداأ  تعط  لم  التي  االأخــر  االأج�سام  �اأمــا 
اال�سطق�سات،  مبادئ �جود  اأكمل من هذا من 
فلي�س  لــذلــك،  مجان�س  مــا  �جـــود  مــبــادئ  بــل 
هــذان  اإال  بــالــذات  بــل  المكان  حركة  مــن  لها 
�اأج�سام  �ال�سمع،  كالذهب  فقط  ال�سنفان 
االأنف�س،  فارقتها  اإذا  الحيوان  �اأج�سام  النبات 
كخ�سب العرعر �خ�سب االأبنو�س، �لذلك توجد 
عن  خارًجا  اإما  بالعر�س،  الحركات  �سائر  لها 

الطبع اأ� ق�سرًا«)))(.
اأ�  الكامنة  الحركية  )الطاقة  مفهوم  اإن 
هذا  اإلى  حركة  تعطي  �التي  المفعلة(  االأفكار 
الفلك  علم  من  باجة  ابــن  ا�ستمده  المقدار، 
العربي-االإغريقي �تو�سع بها اإلى القوة المحركة 
اأ� ديناميكية االأجرام ال�سما�ية. �هكذا ي�سور 
لنا قوى محركة كونية �احدة محطًما الحاجز 
تماًما  تختلف  �التي  ــس  �االأر� ال�سماء  بين  ما 

هذه  اأن  اإال  الالهوتي.  اأر�سطو  فلك  علم  عن 
النظري  العلم  على  مبنية  الكونية  الديناميكا 
�التي  ال�سما�ية  الد�رات  على  الأر�سطو  الفلكي 
�ر�حــي.  �عقلي  فكري  »حافٍز«  ب�سبب  تحدث 
فالجاذبية م�سورة كمحرك حجر يتجه باتجاه 
تم  منف�سلة  عقول  اأ�سلوب  �فق  العالم  مركز 
ف�سل  فــي  للكر�يات.  كمحركات  ت�سويرها 
اإلى عالمين، عالم �سببي �عالم  اأر�سطو الكون 
الــذي  الــفــرق  بــاجــة  ابــن  ك�سر  فقد  طبيعي، 
�ما  �الطاقة  الحركية  بين  ما  اأر�سطو  طرحه 
كما  الــمــادة،  من  فعل  هي  �التي  الحركة  بين 
ُكٍل، هو ال  هو الفكر عمل العقل �ن�ساطه. على 
يحول الفكر اإلى حركة اأي اإلى »ن�ساط ذكي اأال 
كي  اأر�سطو  فيزياء  يعمم  ال  �هو  الحياة«.  �هو 
العك�س،  على  بل  االإلهي،  علمه  �ساأن  من  يقلل 
الفوائد  ي�ستخل�س  كي  االإلهيات  بتعميم  قــام 

منها �ما ُيطرح من خاللها)))(. 
12م( )القرن  ال�ساوي  • القا�سي 

ال�سا�ي  �سهالن  بن  عمر  الدين  زين  ناق�س 
)ت 0))هـ/))11م( الثقل �الوزن » �قد يعتقد 
قوة  هو  بل  كذلك،  �لي�س  الكمية  من  الثقل  اأن 
�اإنما يقال �زن هذا م�ساٍ�  اأ�سفل.  اإلى  محركة 
لوزن ذلك اإذا كانا يتقا�مان في جذب كل �احد 
يقوى  فــال  جهته،  ــى  اإل الميزان  عمود  منهما 
اإ�سالة)))( االآخر راأ�ًسا في نف�سه.  اأحدهما على 
فاإن قوَي قبل اإنه اأعظم منه، �اإن كان مع قوته 
تحريك  على  بها  يقوى  ال  هــذا  تحريك  على 
�سعفه بل يقا�مه �سعفه. قيل لهذا المقوّي هو 
اإنه  عليه  �للمقوي  عليه  المقوّي  ل�سعف  م�سا� 

م�ساٍ� لن�سفه«)100(.
تتعلق  اأفــكــار  عــدة  هنا  ال�سا�ي  لنا  �يقدم 

بالثقل �الوزن:
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ينطوي  اأنــه  على  الثقل  ي�سنف  ال  فهو   .1
تحت مفهوم )الكم( اأي المقدار.

توؤثر  محركة  قــوة  بــاأنــه:  الثقل  يعرف   .2
يتجه  فتجعله  الج�سم  على  القوة  هذه 

اإلى اأ�سفل.

الثقل �الوزن مفهومان متكافئان، �هذه   .(
اإ�سافة مهمة.

على  ��سعا  ج�سمين  حالة  يتنا�ل  ثم   .(
كفتي ميزان، �يناق�س هذه الحالة من 

عدة اأ�جه: 

عمود  فاإن  الوزن  في  مت�سا�يين  كانا  اإذا   •
الميزان لن ينزاح باتجاه اأي منهما.

�زن االآخر، فاإننا نقول  �سعف  اأحدهما  كان  اإذا   •
بمقدار  منه  اأقل  هو  الذي  الثاني  قا�م  قد  اإنه 
تحريكه  على  قوي  قد  اإنه  نقول  �ال  ال�سعف. 

بمقدار ال�سعف.

يربط  اأخــرى  تجربة  لنا  ال�سا�ي  يقدم  ثم 
يتحركان  خفيف  �اآخــر  ثقيل  ج�سم  بين  فيها 
�سعف  اإنـــه  لثقيل  يــقــال  »�قـــد  م�سافة:  على 
تحريك  زمــان  مثل  في  تحرك  كان  اإذا  االآخــر 
اإلى  االآخر �سعف م�سافة تحريكه. فلوال النظر 
بين  �المقا�مات  �الزمان  �الم�سافة  الحركة 
الثقل  في  التقدير  يلزم  لم  االأج�سام  مقادير 
من حيث هو قوة«)101(. �يقول: »�الحركة يقال 
اأ�  الم�سافة،  ب�سبب  اإمــا  �ق�سيرة،  طويلة  لها 
�ق�سير  طويل  بذاته  �الزمان  الزمان،  ب�سبب 
�ليال  �اأيام  �ساعات  اأجزاء هي  اإلى  يجزاأ  �قد 
��سهور ��سنون. �يعد بواحد منها فيلحقه العدد 
�عوار�سه، فيقال قليل �كثير �اأكثر �اأقل«)102(.

12م( )القرن  البغدادي  ملكا  • ابن 
يقول ابن ملكا البغدادي: »... ثم �سماء بعد 
�سماء، كل في حيزه الطبيعي، اإال هذه التي تلينا 
اإليها-  �تتحرك  الطبيعية،  اأحيازها  في  ت�سكن 
م�ستقيمة  حركة  عنها-  مخرج  اأخرجها  اإذا 
تعيدها في اأقرب م�سافة اإليها على ما يرى«))10(. 
�يق�سد بكالمه اأن الج�سم ي�سقط �سقوًطا حًرا 
االأر�س متخًذا في ذلك  قوة جذب  تاأثير  تحت 
مو�سعه  اإلى  للو�سول  �سعيه  في  الطرق  اأق�سر 

الطبيعي، �هو الخط الم�ستقيم.
�يهبط  بطيًئا،  »ي�سعد  الج�سم  اأن  �يــرى 
بطيًئا. اأما بطء ال�سعود فل�سعف الميل القا�سر 
�مقاربة الميل الطبيعي اأن يقا�مه. �اأما �سعف 
بتولي  الطبيعي  الميل  قوة  اأ�ل  فالأنه  الهبوط 
اإبطال ما بقي من قوة الميل القا�سر اأ�اًل فاأ�اًل 
حتى يبطل فيبطل مقا�مته؛ فلذلك يكون اأ�سد 
الق�سري  الميل  �اأ�سد  اآخره  في  الطبيعي  الميل 

في اأ�له«))10(.
الخالء؛  في  االأج�سام  تحركت  لو  ا؛  »�اأي�سً
�الكبير  �الــخــفــيــف،  الثقيل  حــركــة  لت�سا�ت 
راأ�سه  على  المتحرك  �المخر�ط  �ال�سغير، 
قاعدته  على  المتحرك  �الــمــخــر�ط  الــحــاد، 
الوا�سعة، في ال�سرعة �البطء؛ الأنها اإنما تختلف 
لما  خرقها  ب�سهولة  االأ�سياء  بهذه  المالأ  في 
�الهواء  كالماء  المخر�ق  المقا�م  من  تخرقها 
طرحه  قد  ما  بذلك  يوؤكد  �هــو  �غـــيـــره«))10(. 

الكعبي �الني�سابوري من قبل.
الخازني )القرن 12م( الفتح  • اأبو 

تكلم اأبو الفتح الخازني )ت 0))هـ/))11م( 
ــام الــ�ــســاقــطــة الــتــي تــنــجــذب في  ــس عــن االأجــ�
بيَّن في  االأر�ــس))10(. �قد  �سقوطها نحو مركز 
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كتابه )ميزان الحكمة( العالقة بين الجاذبية 
��سرعة الج�سم �الم�سافة التي يقطعها �الزمن 
الذي ي�ستغرقه، كما تنا�ل مبداأ التثاقل، �ذكر 
ــجــذاب يــكــون بــاتــجــاه مــركــز االأر�ـــس  بـــاأن االن

دائًما))10(.
جهة  من  يكون  التاأثير  اأن  الخازني  �يعد 
»اإن   : يقول  الج�سم،  باتجاه  االأر�س  ثقل  مركز 
�م�سقط حجره  العالم  مركز  اإلى  ثقل  كل  ميل 
ال�سهم  على  �هي  مقامه  هو  االأر�س  �سطح  من 
الذي يخرج من مركز العالم �يمر على المقام 

المذكور«))10(.
�يقول: »اإن كل ج�سم له ميل اإلى المكان �كل 
عن  مخ�سو�س  لبعد  الــوزن  معلوم  ثقيل  جرم 
مركز العالم تختلف زنته بح�سب اختالف بعده 
اإذا قرب كان  اأثقل،  اأبعد كان  منه، فكلما كان 
اأخف؛ لهذا تكون ن�سبة الثقل اإلى الثقل كن�سبة 

البعد اإلى البعد«))10(.
بجعله  ــــراأي،  ال �سبقه  مــن  خــالــف  اإنـــه  اأي 
قربه  مع  �لي�س  البعد  زيــادة  مع  الثقل  تنا�سب 
العالقة:  �فق  ذلك  �يكون  االأر�ــس.  مركز  من 

ث1/ث2 = ب1/ب2
على  �الثاني  االأ�ل  الثقل  ث2:  ث1،  حيث؛ 

الترتيب.
ب1، ب2: البعد االأ�ل �الثاني على الترتيب.

التي  العالقات  اأ�لى  من  العالقة  هذه  �لعل 
الثقل  ارتــبــاط  اإلـــى  ريا�سياتي  ب�سكل  ت�سير 

بالم�سافة.
للغاية تقرر  اإ�سارة مهمة  للخازني  كما نجد 
اأن الجاذبية هي )قوة( �ذلك في تعريفه لها: 
اإلى  الثقيل  الج�سم  بها  يتحّرك  التي  »الــقــوّة 

مركز العالم«)110(.

�يــمــ�ــســي الــخــازنــي اإلـــى اأعــمــق مــن ذلــك 
اأجــزاء  بها  تتاأثر  التي  للجاذبية  بمالحظته 
يكون  ثقيل  ج�سم  »�كل  فيقول:  نف�سه  الج�سم 
العالم يكون في  فاإن مركز  العالم،  على مركز 
جهاته  جميع  مع  اأجــزائــه  ميل  �يكون  ��سطه 
اإلى مركز العالم تق�سم كل �احد منها الج�سم 
بق�سمين معادلي الثقل عند ذلك ال�سطح«)111(.

12م( )القرن  الإدري�سي  • ال�سريف 
 / ))))-0))هـــــ  االإدري�سي  ال�سريف  قــام 
1100-))11م( بالت�سنيف �العمل في مختلف 
فر�ع المعرفة، �قد تنا�ل ظاهرة الجاذبية في 
االآفــاق(،  اختراق  في  الم�ستاق  )نزهة  كتابه 
بطريقة لم يقدم فيها اأي جديد. ففي معر�س 
االأر�ــس  »اإن  يقول  االأر�ـــس  كر�ية  عن  حديثه 
�راكد  بها  �الماء ال�سق  الكرة،  كتد�ير  مد�رة 
عليها ركوًدا طبيعًيا ال يفارقها، �االأر�س �الماء 
م�ستقران في جوف الفلك كالمح)112( في جوف 
�الن�سيم  متو�سط،  ��سع  ���سعهما  البي�سة. 
جاذب  �هو  جهاتهما،  جميع  من  بهما  محيط 
�اهلل  لهما.  دافــع  اأ�  الفلك،  جهة  اإلــى  لهما 
اأعلم بحقيقة ذلك، �االأر�س م�ستقرة في جوف 
الفلك �ذلك ل�سدة �سرعة حركة الفلك، �جميع 
لما  جاذب  �الن�سيم  ظهرها،  على  المخلوقات 
في اأبدانهم من الخفة، �االأر�س جاذبة لما في 
المغنطي�س  حجر  بمنزلة  الثقل،  من  اأبدانهم 

الذي يجذب الحديد اإليه«))11(.
طفيل )القرن 12م( • ابن 

االأج�سام  لحركة  ابن طفيل  لت�سنيف  نظًرا 
ق�سته  في  يوؤكد  فهو  �سفلية،  �اإمــا  علوية  اإمــا 
م�سترك  �سيء  ثمة  اأن  على  يقظان(  بن  )حي 
ج�سم  كل  به  ينفرد  ��سيء  االأج�سام،  لجميع 
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عن االآخر. فال�سيء الم�سترك هو )الج�سمية( 
به  يتميز  الذي  �ال�سيء  المادية،  الطبيعة  ذات 
�الخفة  اأحدهما  الثقل في  اآخر، هو  ج�سم عن 
ب�سكل  يميزان  ال�سابقان  �المعنيان  االآخر.  في 

خا�س االأج�سام فقط))11(.
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االإ�سالمية في النه�سة االأ�ربية، �س ))، دار الفكر، 

دم�سق، )))1. 
ابن خرداذبة، اأبو القا�سم، الم�سالك �الممالك، �س   (0
الجغرافية  المكتبة  غويه،  د�  ميخائيل  تحقيق:   ،(

العربية، مطبعة بريل، ليدن، )))1م.
االأ�سعري، مقاالت االإ�سالميين، ج2، �س )).  (1

 ،.(( �س  الدين،  اأ�سول  القاهر،  عبد  البغدادي،   (2
ا�ستانبول، )2)1م.

ابن  اأيــام  ــى  اإل العربي  الفكر  تاريخ  عمر،  فــر�خ،   ((
خلد�ن، �س ))2.

الجامعة  الجبائيان، �س 2)1،  خ�سيم، علي فهمي،   ((
الليبية.

االإيجي، المواقف، �س ))2.  ((
الرفاعي، �س ))1.  ((

الخيون، ر�سيد، معتزلة الب�سرة �بغداد، �س ))2،   ((
دار الحكمة، ط1، لندن، )))1م. �اأي�سًا الفيومي، 
ال�سيا�سي  االإ�سالمية  الفرق  تاريخ  اإبراهيم،  محمد 

�الديني، �س )))، دار الكتاب الحديث، القاهرة.
ابن مثويه، التذكرة في اأحكام الجواهر �االأعرا�س،   ((
�س ))) ، تحقيق: �سامي ن�سر لقطف، في�سل عون، 

دار الثقافة، القاهرة.
الم�سدر ال�سابق، �س 01).  ((

ياكوف  الم�سلية،  الــفــيــزيــاء  كــتــاب  مــن  الــ�ــســورة   (0
بيرمان، ج1، �س 0).
يق�سد تحت االأر�س.  (1

العالُة: ال�سنداُن؛ �الجمع العال.  (2
الهمداني، الجوهرتان المائعتان العتيقتان المائعتان   ((
محمد  محمد  تحقيق:  �البي�ساء،  ال�سفراء  مــن 

ال�سعيبي، دار الكتاب، دم�سق، )))1م. �س 220.
�س  ج2،  �التاريخ،  البدء  المطهر،  ابن  المقد�سي،   ((

))، موقع الوراق.
�س   ، ج2  ال�سفا،  اإخــوان  ر�سائل  ال�سفا،  اإخــوان   ((

.220
الم�سدر ال�سابق نف�سه ، �س 221.  ((

الرابعة،  المقالة  �التنبيهات،  االإ�سارات  �سينا،  ابن   ((
الف�سل الرابع ع�سر.

الحادي  الف�سل  الثاني،  النمط  نف�سه،  الم�سدر   ((
ع�سر.

))  الم�سدر نف�سه، النمط الثاني، الف�سل ال�سابع.
ابن المرزبان، المح�سل، مخطوطة المكتبة االأحمدية   (0
الثانية،  المقالة  الثالث،  الكتاب  بحلب، رقم 1122، 

الباب االأ�ل، الف�سل الثاني، الورقة ))2.
الم�سدر ال�سابق، �س 0)1-2)2  (1

دار  ــغــداد،  �ب الب�سرة  معتزلة  ر�ــســيــد،  الــخــيــون،   (2
الحكمة، ط1، لندن، )))1م. �س ))2.

االإ�سالمية  الفرق  تاريخ  اإبراهيم،  محمد  الفيومي،   ((
القاهرة.  الحديث،  الكتاب  دار  �الديني،  ال�سيا�سي 

�س 1)).
المرجع، �س 1)).  ((

المرجع نف�سه، �س 1)).  ((
البير�ني، القانون الم�سعودي، ج1، ط1، حيدر اآباد   ((

الدكن بالهند، 2))1م. �س ))-)).
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الم�سدر نف�سه، �س 22.  ((

الم�سدر نف�سه، �س 22.  ((
في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  تحقيق  البير�ني،   ((
العقل اأ� مرذ�لة، �س ))1. تحقيق: اإد�ارد �سخا�، 

ط1، ليبزج، )2)1م.
هونكه، زيغريد، �سم�س اهلل ت�سطع على الغرب، �س   (0

)). ترجمة: فار�ق بي�سون، ط)، بير�ت، 1))1م.
غريـغوريان  �  ر�جان�سكايا، الميكانيك �الفلك في   (1

ال�سرق في الع�سر الو�سيط، �س ))1.
المرجع نف�سه، �س ))1.  (2

))  المرجع نف�سه ، �س ))1.

))  المرجع نف�سه ، �س 0)1.
الكونية  العقائد  اإلــى  مقدمة  ح�سين،  �سيد  ن�سر،   ((
دار  الق�سير،  الدين  �سيف  ترجمة:  االإ�سالمية، 

الحوار، الالذقية، ط1، 1))1م. �س )12.
المرجع نف�سه ، �س )).  ((

البير�ني، كتاب الهند، ج1، �س 0)1.  ((
هذا  بحث  �قد  االأماكن،  نهايات  تحديد  البير�ني،   ((

المو�سوع الباحث باراني في:
 Barani, "Muslim Researches in geodesy, 

Al-Bairuni Commemoration Volume. pp 
35-41.

الأر�سطوطالي�س،  الطبيعي  ال�سماع  �سرح  باجة،  ابن   ((
دار  فـــخـــري،  حــقــقــه:د.مــاجــد   ،1(1-(( �ـــس 

النهار،ط2، بير�ت،1))1م.
ابن باجة، ر�سائل ابن باجة الفل�سفية، �س )2.  (0

91 Studies in medieval philosophy, science, 
and logic: collected papers, 1933-1969 , by 
Ernest Addison Moody , Uni. Of California 
press, 1975.p228

92 Ibid, p 14 .p. 228

ابن باجة، ر�سائل ابن باجة الفل�سفية، �س )2.  ((
))  الم�سدر نف�سه،  �س 0).
))  الم�سدر نف�سه ، �س 1).
))  الم�سدر نف�سه ، �س 2).
))  الم�سدر نف�سه ، �س )).

98 Studies in medieval philosophy, science, 
and logic: collected papers, 1933-1969 , by 
Ernest Addison Moody , Uni. Of California 
press, 1975.p. 228

اأي رفعه.  ((
ال�سا�ي، الب�سائر الن�سيرية في علم المنطق، �س   100

2)-))، ط1، دار الفكر اللبناني، بير�ت، )))1.

المنطق،  علم  في  الن�سيرية  الب�سائر  ال�سا�ي،   101
�س))، ط1، دار الفكر اللبناني، بير�ت، )))1.

الم�سدر ال�سابق نف�سه ، �س )).  102
البغدادي، ابن ملكا، المعتبر في الحكمة، ج2، �س   10(

.121-120
الم�سدر نف�سه،  �س 2).  10(

)10  الم�سدر نف�سه ، �س 121-120.
الح�سارة  د�ر  هاني،  المبارك،   � �سوقي  خليل،  اأبو   10(
االإ�سالمية في النه�سة االأ�ربية، دار الفكر، دم�سق، 

)))1. �س ))
تاريخ العلوم عند العرب، الرفاعي، �س ))1.  10(

فوؤاد  تحقيق:  الحكمة،  ميزان  الفتح،  اأبو  الخازني،   10(
جميعان، �سركة فن الطباعة، بد�ن تاريخ ن�سر، �س 

.((
اأعــالم  جـــالل،  �سوقي،   � اهلل  عبد  علي  ــدفــاع،  ال  10(
موؤ�س�سة   ،(( �ــس  ط2،  االإ�ـــســـالم،  فــي  الــفــيــزيــاء 

الر�سالة، بير�ت، )))1م.
فــوؤاد  تحقيق:  الحكمة،  مــيــزان  الفتح،  اأبــو  الــخــازنــي،   110

جميعان، �سركة فن الطباعة، بد�ن تاريخ ن�سر، �س)).
الم�سدر نف�سه، �س )).  111

ال�سفار  112
�س  االآفاق،  اختراق  في  الم�ستاق  نزهة  االإدري�سي،   11(

.22(
ابن طفيل، حي بن يقظان، �س ))  11(

الم�صــادر والمراجع
ابن المطهر، البدء والتاريخ، المقد�سي، ج2، موقع   •

الوراق.
الرابعة،  المقالة  �سينا،  ابن  والتنبيهات،  االإ�صارات   •

الف�سل الرابع ع�سر.
االأ�صول االإغريقية للعلوم الريا�صية عند العرب،   •
المخطوطات  معهد  مجلة  �سعيد،  اأحمد  �سعيدان، 

العربي، مج)، ج2، نوفمبر 1))1م.
ا�ستانبول،  القاهر،  عبد  البغدادي،  الدين،  اأ�صول   •

)2)1م.
اأعالم الفيزياء في االإ�صالم، الدفاع، علي عبد اهلل   •
بير�ت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  ط2،  جــالل،  ��سوقي، 

)))1م.
ال�سا�ي،  المنطق،  علم  فــي  الن�صيرية  الب�صائر   •

ط1، دار الفكر اللبناني، بير�ت، )))1م.
ح�سام  لالألو�سي،  طالي�ص،  قبل  الفل�صفة  بواكير   •
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للدرا�سات  العربية  الموؤ�س�سة  ط2،  الدين،  محيي 
�الن�سر، بير�ت، 1))1م. 

تاريخ الفرق االإ�صالمية ال�صيا�صي والديني، الفيومي،   •
محمد اإبراهيم، دار الكتاب الحديث، القاهرة.

تاريخ الفكر الفل�صفي، الأبو ريان، محمد علي، ج2،   •
ط)، دار المعرفة الجامعية، االإ�سكندرية.

ترجمة:  �لتر،  ل�ستي�س،  اليونانية،  الفل�صفة  تاريخ   •
مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة، القاهرة، 

)))1م.
مطبعة  يو�سف،  لكرم،  اليونانية،  الفل�صفة  تاريخ   •

لجنة التاأليف �الترجمة، القاهرة، )))1م.
ترجمة:د. ج2،  اإميل،  لبرهييه،  الفل�صفة،  تــاريــخ   •

بــيــر�ت،  الطليعة،  دار  ط2،  طرابي�سي،  جـــورج 
)))1م.

الــتــذكــرة فــي اأحـــكـــام الــجــواهــر واالأعــــرا�ــــص، ابن   •
عون،  في�سل  لقطف،  ن�سر  �سامي  تحقيق:  مثويه، 

دار الثقافة، القاهرة.
والــفــلــك،  الــريــا�ــصــيــات  فــي  العلمي  الــعــرب  تـــراث   •
طوقان، قدري حافظ، مطبعة المقتطف، القاهرة، 

1))1م.
لبلدي،  وفل�صفتها،  االإ�صكندرية  مدر�صة  لتاريخ  تمهيد   •

نجيب، دار المعارف بم�سر، القاهرة، 2))1م.
دار  علي،  ال�سوك،  بــعــدهــا،  ومـــا  العلمية  الــثــورة   •

المدى، دم�سق، )200م.
الجبائيان، خ�سيم، علي فهمي، الجامعة الليبية.  •

من  المائعتان  العتيقتان  المائعتان  الجوهرتان   •
محمد  تحقيق:  الهمداني،  والبي�صاء،  ال�صفراء 

محمد ال�سعيبي، دار الكتاب، دم�سق، )))1م.
خريف الفكر اليوناني، بد�ي، عبد الرحمن، ط)،   •

مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، 0))1م.
االأوربية،  النه�صــة  في  االإ�صالمية  الح�صارة  دور   •
الفكر،  دار  هــانــي،  �الــمــبــارك،  �سوقي  خليل،  ــو  اأب

دم�سق، )))1م. 
�صرح ال�صماع الطبيعي الأر�صطوطالي�ص، ابن باجة،   •
بير�ت،  النهار، ط2،  دار  فخري،  ماجد  د.  حققه: 

1))1م.
عبد  ترجمة:  ف،   � ا  لتوملين،  الــ�ــصــرق،  فال�صفة   •

الحميد �سليم،ط2، دار المعارف، )))1م.
فل�صفة الرواق، ل�سعّيد، جالل الدين، مركز الن�سر   •

الجامعي، )))1م.

اأميرة حلمي، ط2، دار  الفل�صفة اليونانية، لمطر،   •
قباء، القاهرة، )))1م.

القانون الم�صعودي، البير�ني، ج1، ط1، حيدر اآباد   •
الدكن بالهند، 2))1م. 

محا�صرات في الفل�صفة اليونانية، لعلي، ماهر عبد   •
القادر محمد، دار المعرفة الجامعية، االإ�سكندرية، 

)))1م.
المكتبة االأحمدية بحلب، رقم 1122،  مخطوطة   •
المقالة  الثالث،  الكتاب  المح�سل،  المرزبان،  ابن 

الثانية، الباب االأ�ل، الف�سل الثاني، الورقة ))2.
مذهب الذرة عند الم�صلمين، بيني�س، ترجمة: عبد   •

الهادي اأبو ريدة، القاهرة، )))1م.
القا�سم،  اأبو  خرداذبة،  ابن  والممالك،  الم�صالك   •
الجغرافية  المكتبة  غــويــه،  د�  ميخائيل  تحقيق: 

العربية، مطبعة بريل، ليدن، )))1م.
مــعــالــم الــحــ�ــصــارة الــعــربــيــة فـــي الـــقـــرن الــثــالــث   •
الهجري، عبد الباقي، اأحمد، ط1، مركز درا�سات 

الوحدة العربية، بير�ت، 1))1م.
دار  ر�سيد،  الــخــيــون،  وبـــغـــداد،  الــبــ�ــصــرة  مــعــتــزلــة   •

الحكمة، ط1، لندن، )))1م. 
الفكر  دار  اإبراهيم،  محمد  الفيومي،  المعتزلة،   •

العربي، القاهرة، 2010م.
ن�سر،  االإ�صالمية،  الكونية  العقائد  اإلــى  مقدمة   •
دار  الق�سير،  الدين  �سيف  ترجمة:  ح�سين،  �سيد 

الحوار، الالذقية، ط1، 1))1م.
مو�صوعة القرن الع�صرين، �جدي، فريد، ط)، ج1،   •

دار المعرفة، بير�ت، 1))1م.
مــو�ــصــوعــة تــاريــخ الــتــكــنــولــوجــيــا، جــيــل، بــرتــران،   •
ترجمة: هيثم اللمع، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات 

�الن�سر �التوزيع، ط1، بير�ت، )))1م.
بــرتــران،  لجيل،  الــتــكــنــولــوجــيــا،  تــاريــخ  مــو�ــصــوعــة   •
ترجمة: هيثم اللمع، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات 

�الن�سر �التوزيع، ط1، بير�ت، )))1م.
فوؤاد  تحقيق:  الفتح،  اأبو  للخازني،  الحكمة،  ميزان   •

جميعان، �سركة فن الطباعة، بد�ن تاريخ ن�سر.
فوؤاد  الفتح، تحقيق:  اأبو  الخازني،  الحكمة،  ميزان   •

جميعان، �سركة فن الطباعة، بد�ن تاريخ ن�سر.
الــقــديــمــة،  االإ�ــصــكــنــدريــة  الــعــلــم فــي مكتبة  نــ�ــصــاأة   •
القاهرة،  العين،  دار  ط1،  حنا،  �سمير  ل�سادق، 

)200م.
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�سول -عليه ال�سالة وال�سالم-  ُحبُّ الرَّ
عند محمد اإقبال

د. الحافظ عبد القدير
جامعة البنجاب - باك�ستان

تمهيد

اإنَّ مدح ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم- والثناء عليه وبيان اأو�صافه الحميدة كفن م�صتقل 
وغر�ص �صعري بداأ مع اأ�صحابه –ر�صوان اهلل عليهم اأجمعين-)1( وقد ذكر الحافظ فتح الدين 
ابن �صيد النا�ص اليعمري منهم من يقارب عددهم المائتين)2( اأ�صهرهم عبد اهلل بن رواحة وكعب 
االأدباء  الذي تغنى بما لم يتغن به  واأبرزهم �صيدنا ح�صان بن ثابت  ابن مالك وكعب بن زهير، 
�ص �صعره العذب الخ�صب لمدح ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم،  وال�صعراء قبله؛ حيث اإنه خ�صّ
وذكر معجزاته ومناقبه، والدفاع عنه واأ�صحابه، والقذف بالحق على الباطل، فجعله من جنود 
االإ�صالم- وهلل جنود ال�صموات واالأر�ص - وهو من اأبرز  ُرواد هذا الفن، ثمَّ اإنه بلغ في هذا الميدان 
النبوية  المدائح  بين  ممتاز  الم�صمار  هذا  في  ف�صعره  بعده،  وال  زمنه  في  اأحد  يبلغه  لم  �صاأًنا 

المنظومة على مر الع�صور والدهور.

ــى  اإل الــعــربــيــة  مــن  اأ�اًل  الــفــن  هـــذا  انــتــقــل 
من  كثير  اأ�سماء  بالفار�سية  فنرى  الفار�سية، 
هذا  في  مد�ًيا  �سيًتا  اكت�سبوا  الذين  ال�سعراء 
ال�سيرازي)3(  �سعدي  ال�سيخ  اأهمهم:  الميدان 
الجامي)5(  الرحمن  �عبد  خــ�ــســر�)4(  �االأمــيــر 
�غيرهم، فهذه القطعة العربية ال�سعرية لل�سيخ 
�سعدي ال�سيرازي قد طارت في االآفاق ��سارت 

�سير المثل:

ـــــالـــــه ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ بـــــــــلـــــــــغ الـــــــــعـــــــــلـــــــــى بـــــكـــــمــــــ

كــــــــ�ــــــــصــــــــف الــــــــــــــدجــــــــــــــى بــــــجــــــمــــــالــــــه

ـــــــنـــــــت جــــــــمــــــــيــــــــع خــــــ�ــــــصــــــالــــــه حـــــــ�ـــــــص
ــــــه واآلـــــــــــــــــــــــــه)6( ــــــي ـــــوا عــــــل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــل �ـــــص

باأ�لئك  مليء  فح�سنها  االأرديــة  اللغة  �اأمــا 
ال�سعراء الم�سلمين الذين تركوا اآثاًرا ال ُتمحى 
�هو  "نعت"،  عــنــوان  تحت  الميدان  هــذا  فــي 
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االأرديــة  في  اأمــا  العربية)7(،  اللغة  في  الو�سف 
�سلى  للنبي-  �الوله  الحب  باإظهار  فاإنه خا�س 
اهلل عليه ��سلم-. اإن ال�ساعر في هذا ال�سنف 
��سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  يمدح  ال�سعري 
يظهر  ثم  المباركة،  الطيبة  اأ��سافه  �ي�سف 
ينتمي  ما  �كل  الم�سطفى،  لــذات  �حبه  �لهه 

اإليه)8(.

القارة  �سبه  فــي  الم�سلمون  ال�سعراء  ــداأ  ب
النبي  �بنعت  هلل  بالحمد  د�ا�ينهم  يفتتحون 
�سوق هذا  راجت  الزمن  �بمر�ر  �تبرًكا،  تيمًنا 
الفن اإلى اأن تاأثر بهم ال�سعراء غير الم�سلمين 
مع  النبي،  مــدح  فــي  ق�سائد  �نظموا  ــا،  اأيــ�ــسً
الأنه  القلب؛  ال  ال�سفتين  �سدر عن  قد  ذلك  اأن 
نرى  كما  �عقيدتهم،  ديانتهم  يوافق  يكن  لم 
ا منهم نظم ديواًنا كاماًل في مدح النبي،  بع�سً
ال�ساعر من قبل  الذي ال يعرف ديانة  �القاري 

قد يذهب به الظن اإلى اأنه م�سلم حًقا)9(.

ــرعــوا في  ــن ب ــذي ـــــة ال �مـــن �ــســعــراء االأردي
�"اأمير  كاكور�ي")10(  "مح�سن  الميدان  هذا 
خان")12(  عــلــي  ظــفــر  �"موالنا  مينائي")11( 
يقول  المثال  �سبيل  على  تائب")13(  �"حفيظ 

ظفر علي خان:
ديكهي نهيں ك�صي نے اگر �صان م�صطفى

ديكهے كه جبرئيل هے دربان م�صطفى

ر�صته مرا خدا كي خدائي سے ٹوٹ جائے
چهوٹے مگر نه هاتهـ سے دامان م�صطفى)14(

-عليه  الم�سطفى  عظمة  يعرف  لم  )مــن 
هو  جبريل  اأن  فلي�ساهد  �ال�سالم-  ال�سالة 

حار�س بابه.

اهلل  بمخلوقات  �سلتي  انقطاع  في  حرج  ال 
�سبحانه �تعالى كلها، �لكن ال اأر�سى اأن تنفلت 

من يدي اأهداب الم�سطفى(.

�كما قال "مح�سن كاكور�ي":
�صب سے اعلى تيري �صركار ہے �صب سے اف�صل

ميرے ايمان مف�صل كا يہي ہے مجمل

ہے تمنــا كـه رہے نعـت سے تيري خالي

نه ميرا �صعر نه قطعه نه ق�صيده نه غزل)15(

)ح�سرتك اأف�سل النا�س �اأ�سرفهم، هذا هو 
اإجمال اإيماني المف�سل.

ُبغيتي اأن ال يخلو من مدحك كل ما اأن�سده، 
�سواء اأكان بيًتا اأم قطعة اأم ق�سيدة اأم غزاًل(.

�قد اأ�سبح مدح "حالي"))1( �سهيًرا جًدا في 
هذا الم�سمار، اإنه يقول:

واال پانے  لقـب  رحمت  ميں  نبيوں  وه 

واال النے  بــر  كــي  غريبــــوں  مراديں 

آنے واال كام  كے  غيروں  ميں  م�صيبت 

واال كهانے  غــــم  كــا  پرائے  اپنے  وه 

مــاوى كــا  ضعيفوں  ملجا  كــا  فقيروں 

مــولــى كـــا  غالموں  والـــــي  كـــا  يتيموں 

خطا كار سے در گذر كــــــرنے واال

بد اندي�ص كے دل ميں گهر كرنے واال

مفا�صد كا زير وزبر كــــــــــرنے واال 

واال كــــرنے  و�صكـــر  �صير  كا  قبـــائل 

اآيــــا قـــــوم  سوئے  سے  حـــــرا  كــــر  اُتــــــر 
اليــــا)17( �ــصــاتــهـــ  كيميا  نــ�ــصــخــهء  اك  اور 
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)اإنه ملقب بلقب نبي الرحمة بين االأنبياء، 
عند  اأغياره  �م�ساعد  الفقراء،  اآمــال  �محقق 
ــس لــالأقــارب �االأجـــانـــب على  الـــرزايـــا، �مــوا�
ال�سعفاء،  �مــاأ�ى  الفقراء  ملجاأ  �هو  ال�سواء، 

�موال لليتامى �مولى للعبيد.

�متمكن  مخطئ،  كل  خطاأ  عن  متجا�ز  اإنه 
�مبيد  الــد�ائــر،  به  يترب�س  من  كل  قلب  من 
غار  من  نزل  القبائل،  بين  �م�سلح  للمفا�سد، 
اأي  كيميا�ية  بو�سفة  قومه  اإلــى  �جــاء  حــراء، 

القراآن(.

هذه  من  حلقة  ا  اأي�سً "اإقبال"  ��ساعرنا 
ليل  حاطب  يكن  لم  اإنــه  الذهبية،  ال�سل�سلة 
من  اأ�  ال�سعرية  الفنون  كل  �سعره  في  يجمع 
حفنتان  همهم  جــل  الــذيــن  ال�سعراء  اأ�لــئــك 
�ال  �قدراتهم،  اأنف�سهم  يعرفون  ال  �سعير،  من 
االإيمان، فيقولون ما ال  الكتاب، �ال  يدر�ن ما 
على  �يجل�سون  �اد،  كل  في  �يهيمون  يفعلون، 
اأدًبا  فينتجون  كالأ،  كل  �ينتجعون  غ�سن،  كل 
كان  بل  �سريًعا،  �يموت  �سريًعا  ُيولد  تافًها، 
العظام  الملهمين  ال�سعراء  اأ�لئك  زمرة  من 
اهلل،  اأمانة  �حملوا  ربهم  بنور  اأ�سرقوا  الذين 
االإ�ــســالم  ر�سالة  �فـــد�ا  بــاأخــالقــه،  �تخلقوا 
منحهم  �بما  اأيمانهم  ملكت  �بما  باأنف�سهم 
ف�سرح  االأدبــيــة،  �قوتهم  �ساعريتهم  من  اهلل 
�مدح  المبين،  كتابه  لتبيين  �سد�رهم  اهلل 
ــا  اأدًب فخلقوا  �الــ�ــســالم،  ال�سالة  عليه  نبيه 
�من  االأر�ـــس  اهلل  يــرث  اأن  اإلــى  يبقى  خــالــًدا 

عليها.

ب�سخ�سية محمد  مولًعا  كان - رحمه اهلل- 
بكل معنى  �متفانًيا   - ��سلم  عليه  - �سلى اهلل 

من�سوده �غر�سه  فر�سول اهلل  الكلمة في حبه، 
عداها  �مــا  الثابتة،  الحقيقة  �هــي  �غــايــتــه، 
عن  را�سخة  عقيدة  �ساحب  اإنه  خادع،  �سراب 
خلود الر�سالة المحمدية، �عن خلود حامليها، 
ت�سّرب مفاهيم القراآن �الحديث ثم �سبها في 
قالب �سعري، فجاء ب�سعر منقطع النظير، يفوح 
�هو  �الحنان،  الحب  �اأريج  االإيمان  عبير  منه 
ت�ستطعه  لم  بما  الآت  زمــاًنــا  االأخــيــر  كــان  �اإن 
االأ�ائل. فنحن، فيما يلي، نلقي اأ�اًل ال�سوء على 
حبه العميق للر�سول - �سلى اهلل عليه ��سلم-، 
هذه  جمع  الأن  اأنموذًجا؛  اأبياته  بع�س  ُنورد  ثم 
ثمَّ  �ــســاق،  كبير  عمل  كلها  المدحية  االأبــيــات 
�هذا  �سخم،  مب�سوط  كتاب  اإلــى  يحتاج  اإنــه 
المقال الموجز ال ي�سع اأن ُيحيط بهذا المو�سوع 
في  ا  اأي�سً اأذكر  اأن  بي  �يجدر  نواحيه.  كل  من 
ال�سعراء  اأ�لئك  "اإقبال" من  اأن  المو�سع  هذا 
التي  ال�سمات  كل  نقل  يمكن  ال  الذين  القالئل 
��سيالن  االن�سجام  جمال  من  �سعرهم  يحملها 
القريحة �جودة ال�سبك �قوة التعبير �ترجمته 

اإلى لغة اأخرى، �لكن، اإن لم يكن �ابل فطل.
المبحث الأول: ُحبه للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم

عندما ندر�س اأحوال حياة اأحد من العظماء 
اأعماقها  في العالم �ُنطالع �سخ�سيته نجد في 
القوة  الكت�ساب  الينبوع  فهذا  باطنه.  تنّور  قوة 
فرد،  اإلــى  فرد  �من  قوم  اإلــى  قوم  من  يختلف 
"اإقبال"  �سخ�سية  اأعماق  في  نبحث  فعندما 
عن هذا الينبوع الذي اغترف منه، �عن ذلك 
المنهل الذي ارتوى منه نرى اأنهما ع�سقه �حبه 
للقراآن ��ساحبه -عليه ال�سالة �ال�سالم-،))1( 
�هذا ما يتجلى اأمام كل من يت�سفح اأ�راق حياته 
�ُيلقي نظرة على �سعره، اإنه يرى اأن ُحب "اإقبال" 
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للقراآن ��ساحبه -عليه ال�سالة �ال�سالم- لعب 
ال�سخ�سية  العنا�سر  تكوين  في  اأ�سا�سًيا  د�ًرا 
له))1( �ترك اآثاًرا بالغة �غير دار�سة في ذهنه، 
يرى  اإنه  كاماًل،)20(  ا�ستيالًء  عليه  ا�ستولى  بل 
زاخرة  اأمواجه  له،  �ساحل  ال  بحًرا  اهلل  ر�سول 
�سامخة، �على الم�سلم المعا�سر اأن ينغم�س في 
هذا البحر لتعود اإليه قوته الم�سلوبة،)21( ثمَّ اإنه 
نذهل  جعلنا  قد  فيه  �ما  الزمن  هذا  اأن  يظن 
�نجهل  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن 
لنا قيمة في  يبق  �لم  فاأ�سبحنا غثاء،  مكانته، 
خرجت  لما  الر�سول  ع�سق  حرقة  الأن  الزمن؛ 

من القلب بقي بمثابة ج�سد بال ر�ح)22(. 

ا  حبًّ اهلل  ر�سول  ُيحب  اهلل-  رحمه   - فكان 
عليه  تطراأ  كانت  حياته  فطول  الو�سف،  فوق 
ذكر  يجري  كلما  عيناه  �تبتل  الرقة  من  حالة 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم اأ� ذكر المدينة 
اآخر حياته،  �بخا�سة في  المنورة في مجل�سه، 
فكان َيبكي بمجرد �سماع ا�سمه المبارك، �ُيبالغ 
فيه حتى ي�سعب عليه التنف�س اأحياًنا))2(، �هذا 
ال يعني اأنه كان رجاًل �سعيف القلب بّكاء مّياال 
اإنه  -ابنه-  اقبال"  "جا�يد  يقول  البكاء،  اإلى 
راآه في اآخر حياته يذرف دموًعا كلما جاء ذكر 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم مع اأنه لم يره 
بيغم- )�الدة  �فاة ز�جته -�سردار  يبكي على 
"اإقبال" عندما راآه يبكي  جا�يد())2( بل �ّبخه 
الأنك  تبكي  اأن  لك  ينبغي  ال  قــائــاًل:  اأمــه  على 

رجل، �الرجال ال ي�سكبون الدموع))2(.

المود�دي"))2( ق�سة  االأعلى  �سّجل"اأبو  �قد 
لر�سول اهلل -عليه  على مدى حبه  �سوًءا  ُتلقي 

ال�سالة �ال�سالم- اإنه يقول:

بنجاب  اإقليم  اأغنياء  من  غني  دعا   ..."
القانون  اأ�ــســحــاب  مــن  ــن  ــري �االآخ "اإقبال" 
بيته  فــي  �اأ�سكنهم  اأمـــر،  فــي  لي�ست�سيرهم 
اإلى  "اإقبال"  ذهــب  فعندما  الفاخر،  الكبير 
غرفته المفر��سة في الليل لي�ستريح راأى حوله 
اأثاًثا غالًيا في كل مو�سع، �اأ�سباب الراحة في 
كل مكان، كما راأى �سريًرا مريًحا ناعًما �ثيًرا، 
نعليه  ب�سبب  الذي  الر�سول  اأن  الخيال  فبادره 
طول  رقد  �النعم  المراتب  هذه  الم�سلمون  نال 
حياته على ح�سير، ف�سالت عيناه دمًعا، ��سار 
من الم�ستحيل له اأن يجل�س على ذلك ال�سرير، 
�بداأ  كر�سي  على  �جل�س  الحمام  �دخــل  فقام 
يبكي، فلما هداأ بع�س الهد�ء دعا خادمه �طلب 
منه اأن يفتح فرا�سه العادي الذي كان قد جاء 
بلدًيا  �سريرا  يعطيه  اأن  اأمره  كما  بيته،  من  به 
عادًيا في ذلك الحمام، فنام عليه طوال قيامه 

في ذلك البيت))2(." 

القرن  في  عي�سه  رغم  اهلل-  رحمه   - �كان 
ر�سول  زمن  في  القوي  بخياله  يحيا  الع�سرين 
اهلل - �سلى اهلل عليه ��سلم-، اإنه كتب مرة اإلى 

اأحد اأ�سدقائه:

�لكنني  الهور،  مدينة  ازدحام  بين  "اأ�سكن 
اأ�سغالي  من  الفراغ  بعد  االنفراد،  حياة  اأعي�س 
في  اأتجول  �اإمــا  الــقــراآن،  اأتلو  اإمــا  ال�سر�رية 
�لنتاأمل  الــخــيــال،  عــالــم  فــي  االأ�لــــى  الــقــر�ن 
�التاأني  التفكير  يكون  الذي  الزمن  اإن  هنيهة، 
فيه لذيذا �سائًغا اإلى هذا الحد كيف يكون ذلك 

الزمن نف�سه))2(:
خو�صا وه وقت كه يثرب مقام تها ا�ص كا

خو�صا وه دور كه ديدار عام تها ا�ص كا")29(
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اأر�س  كانت  الــذي  الع�سر  ذلك  حبذا  )يا 
�يا  �ال�سالم،  ال�سالة  عليه  مقره  فيه  يثرب 
حبذا تلك االأيام التي كانت زيارته فيها مي�سرة 

للكل(.
اهلل  ر�ــســول  يحترم  اهلل-  رحــمــه   - �كـــان 
�ال  بالًغا،  احتراًما  ��سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
ي�ستطيع اأن يتحمل �ي�سبرعلى حديث فيه �سيء 
يوؤدي اإلى �سوء اأدب لر�سول اهلل، �الزمن الذي 
�سيطرة  تحت  الهند  "اإقبال" كانت  فيه  عا�س 
االإنجليز، كما اأن الهنود كانوا ي�ساطر�ن الوطن 
كلمة  ي�ستخدمون  كانوا  فالنا�س  الم�سلمين،  مع 
��سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  "�ساحب" لر�سول 
�يقولون:  الــعــاديــيــن،  للنا�س  ُت�ستخدم  الــتــي 
�سفوه  يكدر  كان  ما  فهذا  �ساحب".  "محمد 
�ي�سق على خاطره)0)(، �كان يقول اأنا ال اأ�ستطيع 
�سلى   - اهلل  ر�ــســول  اإن  يقول  اأحـــًدا  اأقــبــل  اأن 
يوم  في  ��سًخا  لبا�ًسا  لب�س  ��سلم-  عليه  اهلل 
للطهارة  اأعلى  مثاًل  كان  نبيي  الأن  االأيــام؛  من 
�النظافة، �هو الذي اأدى بنا اإلى ذاته �سبحانه 
�لواله  عرفناه،  �بطريقه  عنه،  �اأنباأنا  �تعالى 
اأ�ساتذة  اأحد من  �ساأله  لما عرفنا الحق، فمرة 
على  عندك  الحجة  هي  ما  االإنجليز:  الفل�سفة 
عليه  فرد  �تعالى-؟  �سبحانه   - �جــوده  اإثبات 
��سلم  بب�ساطة: الأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

قال ذلك)1)(. 
مدينة  في  "راجپال"  ا�سمه  هند�كي  كتب 
"الهور" كتاًبا �ّجه فيه االإهانات اإلى ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه ��سلم، فقتله �ساب م�سلم ا�سمه 
"نتهو  كتب  )))1هـ  �سنة  �في  الدين"،  "علم 
رام"- اأحد من الهنادكة- في مدينة "كرات�سي" 
كتاًبا اأهان فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم، 

فقتله �ساب م�سلم با�سم "عبد القيوم"، �ُحكم 
عليهما باالإعدام من قبل المحكمة، فاأراد بع�س 
 الم�سلمين اأن يرفعوا هذا االأمر اإلى نائب الملك 
اإال  الحكم،  به �سد هذا  �ي�ستغيثوا   )Viceroy(
باأنه  قائاًل  ذلك  عن  القيوم" منعهم  "عبد  اأن 
�اأخــيــًرا  ذاك،  بعمله  اال�ست�سهاد  ا�سترى  قد 
الحدثين  بهذين  "اإقبال"  تاأثر  كالهما،  ُعدم 
"الهور  منظومة  فنظم  ثــورتــه،  فثارت  جــًدا، 

�كرات�سي")2)( قال فيها:
غيور م�صلماِن  هے  ركهتا  په  اهلل  نظر 

موت كيـا شے هے؟ فقط عالم معنى كا �صفر!

ان شهيدوں كي ديت اهل كلي�صا سے نه مانگ

قدر وقيمت ميں هے خوں جن كا حرم سے بڑهـ كر!

اآه! اے مرِد مسلماں تجهے كيا ياد نهيں
اآخـــر)33( اإلــهــا  اهلل  مـــــــــــع  تــدع  ال  حـــــرِف 

اهلل  على  اإال  يتوكل  ال  الغيور  الم�سلم  )اإن 
الأنه  الموت؛  من  يفَرق  )�ال  �تعالى(،  �سبحانه 
اأنه  يعرف(  اإنــه  حقيقته،  �يــدرك  ُكنهه  يــدري 
لي�س اإال االنتقال من هذا العالم اإلى عالم الر�ح. 

)الم�سيحيين(  الكني�سة  اأهل  من  تطلب  ال 
اأغلى  دمهم  ال�سهداء،  هوؤالء  دّية  بخ�ًسا،  ثمًنا 

�اأثمن من الحرم قدرا �قيمة.)))( 

اأ�اه! اأيها الم�سلم، هل ن�سيت معنى االآية : ال 
تدع مع اهلل اإلًها اآخر(.

النبي - �سلى اهلل  ُيكثر ال�سالة على  �كان 
الذي  العمل  هو  ما  �ُسئل،  فمرة  ��سلم-،  عليه 
جعلك "حكيم االأمة"، فقال كثرة ال�سالة على 
مرة  النبي ماليين  على  �سلى  اإنه  يقال  النبي، 
ــان يــرى اأن ُحــب ر�ــســول اهلل  بــل اأكــثــر.)))( �ك
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-�سلى اهلل عليه ��سلم- �اتباعه هو مفتاح كل 
قفل، �باب كل كنز، ��سبيل كل غاية، بل غاية 
كل �سبيل في هذه الدنيا، �لعل هذا الخيال كان 
البيت  قد تغ�سى ذهنه �ملك قلبه عندما نظم 

التالي:
ديــر دريں  خـــواهـــي  اگر  خــويــ�ــص  مــقــام 

رو)36( مــ�ــصــطــفــى  وراه  بــنــد  دل  بــحــق 

�مرتبة  �سامية  مــكــانــة  تبتغي  كــنــت  )اإن 
قلبك  فاربط  الدنيا  هذه  في  لنف�سك  مرموقة 
-عليه  الم�سطفى  بــاأ�ــســوة  ــاأ�ــّس  �ت اهلل  بحب 

ال�سالة �ال�سالم-(.

�سنة  مــرة  اأ�ل  اأ�ر�بـــا  اإلــى  "اإقبال"  �سافر 
�سبابه،  عنفوان  في  �كــان  للدرا�سة،  )0)1م 
بالباخرة، فلم  ال�سفر  �اأ�ائل عمره، �كان هذا 
"اإن�ساء  بـ  ات�سال  على  هذا  �سفره  طوال  يزل 
اإليه  يكتب  "�طن"-  مجلة  مدير  خان" -  اهلل 
عن  عّبر  ر�ساالته  اإحــدى  ففي  �سفره،  اأحــوال 
العرب  جزيرة  �ساطئ  راأى  عندما  به  �سعر  ما 

�اقترب منه، اإنه قال:

ب�سع  �بعد  ف�سيًئا،  �سيًئا  ال�ساطئ  "يقترب 
ال  عــدن،  �ساطئ  اإلــى  باخرتنا  ت�سل  �ساعات 
اإن  للزيارة،  �حنينه  قلبي  حال  بيان  اأ�ستطيع 
اإلى زيارة  يتوق  العرب قد جعله  ت�سور �ساطئ 

المدينة المنورة:
اآبـــرو كــى  مدينــــه  پـــاك  خـــاك  رے  اهلل 

خور�صيد بهي گيا تو ادهر �صر كے بل گيا

)هلل در التراب الطاهر للمدينة المنورة، لم 
ترحل اإليها ال�سم�س اإال على راأ�سها()))(

كنت  لك،  هنيًئا  المقد�سة!  العرب  اأر�س  يا 

العالم  في  الــبــنــا�ؤ�ن  كــان  الــذي  الحجر  ذلــك 
قد نبذ�ه �اأعر�سوا عنه، �لكن يا له من �سحر 
اأ�سا�س  ُ��سع  �ب�سببه  اليتيم،  ذلك  فيك  نفخه 
راأت  قد   ... عليك  المعا�سرة  الدنيا  ح�سارة 
المباركة  ـــدام  االأق اآثـــار  مــن  األــوًفــا  رم�ساءك 
�ع�سمت اأ�سجار النخل فيك األوًفا من االأ�لياء 
ج�سدي  ــراب  ت ليت  فيا  ال�سم�س،  حــرارة  من 
رحــاب  فــي  �يتيه  رملك  ذرات  يخالط  االآثـــم 
الأيام  كفارة  ي�سير  التيه  هذا  فلعل  بيداءك، 
حياتي المظلمة، يا ليتني انتهب في �سحاريك 
ببثور  مبال  غير  الحرارة  في  محترًقا  �اأ�سل 
القدمين �متحرًرا من كل اأمتعة الدنيا اإلى تلك 
–في حين  اأزقتها  التي كانت  الطاهرة  االأر�س 
اهلل  -ر�سي  بالل  ب�سوت  ت�سج  االأحيان-  من 

عنه-.")))(

اأن  انتابه الخوف من  اأيامه االأخيرة قد  في 
يزيد عمره على عمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
��سلم؛ الأنه كان يرى ذلك من �سوء االأدب، يقول 

معارفه:- من  الدين" -�احد  �سجاع  "اأحمد 
مر�س  ب�سبب  كثيًرا  ج�سده  �هن  "عندما 
اأربــــى على  اأن عــمــره قــد  طــويــل، �كـــان ظــنــه 
مزيًدا،  اأحيا  اأن  اأريد  ال  يوًما:  لي  قال  ال�ستين 
ثالث  على  عمري  يزيد  اأن  من  اأخ�سى  اإنني 
�سلى  اهلل  ر�سول  حياة  كانت  �سنة،)))(  ��ستين 
ما  ح�سب  �سنة  ��ستين  ثالًثا  ��سلم  عليه  اهلل 
من  تنهمر  الدموع  ــداأت  ب ثم  باليقين،  ُعــرف 

عينيه".)0)( 

�سلى  اهلل  ر�سول  اإلــى  �الحنين  الحب  هذا 
في  جــذ�ره  عن  نبحث  عندما  ��سلم  عليه  اهلل 
اإلى �سباه، كان ينتمي  �سخ�سيته نراها ممتدة 
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يربيانه  �الديه  نرى  حيث  متدينة؛  اأ�سرة  اإلى 
فحبه  �الحديث،  الــقــراآن  مائدة  على  �سغيًرا 
جد،  عن  اأًبــا  ــه  �رث قد  كــان  ��ساحبه  للقراآن 
�لو  فاإنه  �الــده  اأمــا  جــًدا،  تقية  كانت  فوالدته 
كان رجاًل  اأنه  اإال  كبير  اإلى حد  مثقًفا  يكن  لم 
مير  "ال�سيد  �كــان  الت�سوف،  يغلبه  متديًنا، 
بلقب  ــده  �ال لّقب  قد  اإقــبــال-  ح�سن"-اأ�ستاذ 
االأردي  ال�ساعر  يرى  كما  اأمي")1)(،  "فيل�سوف 
ال�سمعة  اأن  اآبادي")2)(  اإلـــه  "اأكبر  ال�سهير 
�ال�سهرة التي حظي بها"اإقبال" في حياته هي 
االأبرار،)))(  اأنه كان من �ُساللة  خير دليل على 
اأثر،  اأعمق  ابنه  �سخ�سية  في  اأّثر  الوالد  فهذا 
فاأفعم قلبه �مالأ ذهنه بحب القراآن ��ساحبه، 
�رباه على مائدتهما، �نجد ب�سمات تربيته في 
"اإقبال"، فقد �سّجل في �سعره ق�سة  �سخ�سية 
اإقبال"  "محمد  ندع  �تثقيفه،  تربيته  على  تدل 

يحكي ق�سته:

جاء  درا�ستي  زمــن  االأيـــام  من  يــوم  "في 
في  م�سغواًل  �كنت  �ت�سّول،  بيتنا  اإلــى  �سّحاذ 
ال�سوؤال  في  فاألح  بــه،  اعتنيت  فما  الدرا�سة، 
راأ�ــســه  على  ف�سربته  غــا�ــســًبــا،  جعلني  حتى 
من  فيه  ما  �انتثر  ك�سكوله  ف�سقط  بعكازتي، 
الطعام �غيره فبداأ ي�سرخ، �كان الوالد ينظر 
�انكم�س  �سديًدا،  حزًنا  فحزن  المنظر،  هذا 
اأنة،  ا�ستياًء �سديًدا �انفلتت منه  �جهه �ا�ستاء 

�تالأالأت الدموع في عينيه، �قال:
الر�صـل خـــــــير  امـــت  فـــردا  گفــــت 

كل مـــوالے  آں  پــيــ�ــص  گــردد  جــمــع 

او بيضاے  ــلــت  ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــازي ـــ ـــ ـــ غـــ

او رعنـــــــــاے  حكمت  حــافــظــان 

ہم شہيدانــــے كه ديں را حجت اند

انــد ــــــــت  مــلـــ فضــاے  در  انـــجـــم  مــثــل 

فگــــــــار دل  وعا�صقان  زاهـــــدان 

ــرمــ�ــصــار ـــ ـــ ـــ عــالــمـــــــــــــــــان وعـــا�ـــصـــيـــان �ــصـــ

بلنـــــد گــــــردد  انجمــــن  درمـــــيــان 

مند درد  گــــداے  ايں  ہاے  نــالـــــــــــه 

مــركــبــي بے  از  مــ�ــصــكــل  �ـــصـــراطـــت  اے 

نبي پــر�ــصــد  مـــرا  چوں  گويم  چــه  مــن 

با تو �صپرد مسلمے  جوانـــــے  حق 

نبرد دبــ�ــصــتــانــم  از  نصيبــــــے  كــو 

ن�صد هـــم  آســاں  كــــــــار  يـــك  ايں  تـــو  از 

ن�صد اآدم  گــــــل  انـــبـــار  آں  يــعــنــي 

پ�صر اے  اآر  ويــاد  اندي�ص  اندكــــــے 

ــر ـــ ـــ ـــ اجـــتـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع امـــــــت خــــيــــر الــبــ�ــص

نگـــر ـــــن  ـــ ـــ مـــ �ــصــفــيــد  ريـــ�ـــص  ايں  بــــاز 

نگـــــر مـــن  وامـــيـــد  بــيــم  ـــــرزه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لـــ

بــــر پـــــدر ايــں جـــــور نـــازيـــبـــا مــكـــــــــــــــــــــــــــــن
بـــنـــده را ر�ــــصــــوا مــــكــــن)44( پــيــ�ــص مـــــوال 

)غًدا في الح�سر( �ستجتمع اأمة خير الر�سل 
ملته  غــزاة  بها  �تكون  الكل،  مولى  اأمــام  كلها 
الخالبة،  حكمته  على  �المحافظون  البي�ساء 
لدينه  قاطعة  براهين  هــم  الــذيــن  �ال�سهداء 
الحق، �يتالألئون في اأجواء الملة اأمثال النجوم، 
القلوب،  �ممزقوا  الولهون  �الع�ساق  �الزهاد 
�العلماء، �الع�ساة النادمون، فترتفع في ذلك 
االجتماع- عقيرة هذا المت�سول الحزين )الذي 
ي�سير في طريقه  الذي  ُبنّي  يا  اليوم(.  �سربته 
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ظالًعا من غير مطية! بماذا اأرد على ر�سول اهلل 
-�سلى اهلل عليه ��سلم- عندما ي�ساألني باأن اهلل 
كان قد �هب لك من لدنه �ساًبا )لتربيه اأح�سن 
مدر�ستي،  من  در�ًسا  يتلقن  لم  �لكنه  تربية(، 
اأي  ال�سهل،  العمل  هــذا  مــن  تتمكن  لــم  اإنـــك 
التراب  من  الكومة  تلك  تجعل  اأن  ت�ستطع  لم 
اجتماع  منظر  �َت�سّوْر  َتاأّمْل  ُبني  فيا  اإن�ساًنا... 
البي�ساء،  اإلى لحيتي  انظْر  الب�سر ثم  اأمة خير 
اليوم(  ارتعا�سي)ذلك  ��سْع في عينيك منظر 
ال  ظلًما  اأبــاك  تظلْم  �ال  �الرجاء،  الخوف  من 

ي�ستحقه، �ال تف�سح هذا العبد اأمام مواله(.
�على الرغم من اأنه ُلّقب بلقب �ساعر القراآن 
�بّين  �سعره  في  القراآنية  المفاهيم  ف�ّسر  الذي 
معانيه بعد اأن اقتطف من علومه كثيًرا، �تنا�ل 
�ساعريته  ��قــف  دهــاًقــا،  كاأ�ًسا  �سل�ساله  مــن 
من  الم�سلمة  االأمــة  �الإيقاظ  االإ�سالم  لخدمة 
�ُسباتها العميق، �اإخبارها باأنها لم ُتخلق عبًثا، 
عر�سات  في  عمره  �ق�سى  �ُسدى،  ُتترك  �لن 
القراآن �قيعانه كان متاأ�سًفا في اآخر حياته على 
تلك االأيام التي ق�ساها في ُبوتقة الغرب دار�ًسا 
العلوم الدنيا�ية �الح�سارة الغربية، اإنه يقول:

الما�سي  على  نظرة  األقي  عندما  "اأتاألم 
درا�سة  في  كلها  الحياة  ق�سيت  قد  اأني  ب�سبب 
�سبحانه  اهلل  اإن  �غيرها،  االأ�ر�بــيــة  الفل�سفة 
الذهنية  ــوى  ــق ال ــي  ل �هـــب  ــد  ق كـــان  �تــعــالــى 
درا�سة  في  الدماغ  ا�ستخدمت هذا  فلو  القوية، 
العلوم الدينية ال�ستطعت اليوم اأن اأقوم بخدمة 
�الدي  �كان  ��سلم،  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
يريد اأن يدّر�سني العلوم الدينية، فُيقلقني كثيًرا 
عندما ياأتي في ذهني اأن الدرب الم�ستقيم كان 
�ا�سًحا، �لكن الظر�ف لم ُتمهلني اأم�سي عليه، 

�ساء اهلل كان، �فعلُت ما  على كل حال، كل ما 
ليته  يا  يريد  القلب  �لكن  ذلك،  في  ا�ستطعت 
كلها  الحياة  ريــت  �يــا  حــدث،  مما  اأكثر  حــدث 
اأُنفقت في خدمة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 

��سلم-")))(.

طريقه  في  مكث"اإقبال"   1((1 �سنة  في 
اإلى فل�سطين لب�سعة اأيام في م�سر، فجاء اإلى 
فندقه لزيارته ال�سيد محمد ما�سي اأبو العزائم 
–ال�سيخ ال�سوفي الم�سري ال�سهير- مع ابنيه، 
فندقه،  فــي  راآه  عندما  جــًدا  "اإقبال"  تحّير 
اإلى  المجيء  م�سقة  تحملتم  لماذا  لــه:  فقال 
هنا، �لماذا لم تاأمر�ني اأن اأز�ركم، فقال: اإن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم قال ما معناه: 
"ي�سّرني ذهابكم لزيارة من يتم�سك بالدين"، 

فاأتيتك امتثااًل الأمره لير�سى عني موالي.

�ق�سى اأبو العزائم بع�س �قته عند "اإقبال" 
اأن  اإقــبــال  ي�ستطع  لم  ذهابه  فبعد  ذهــب،  ثم 
يتمالك نف�سه، �بداأت عيناه تهمالن دمًعا �قال 
"غالم ر�سول مهر" - الذي كان معه  مخاطًبا 
الذي  الزمن  لهذا  عجًبا  ال�سفر-:  ذلــك  في 
يرى النا�س فيه هذا العا�سي متم�سًكا بالدين، 
�سلى  اهلل  ر�سول  لقول  امتثااًل  لزيارته  فياأتون 

اهلل عليه ��سلم مبتغين ر�ساه)))(.  

اإنه ذكر في اإحدى ر�سائله التي اأر�سلها اإلى 
مكتوب  �رقة  �اأعطاه  اإليه  جاء  رجاًل  اأن  �الده 
اإنك  لــه:  �قــال  �االأ�راد  االأدعــيــة  بع�س  عليها 
�لكنك  اهلل،  عند  مرموقة  خا�سة  مكانة  تحتل 
ْد هذه االأ�راد تعرف مكانتك  غير عارف بها، َردِّ
بمكان  الــورقــة  تلك  "اإقبال"  ــَع  َ��ــسَ ببركتها، 
اإليه رجل  الزمن جاء  فبعد برهة من  �ن�سيها، 
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اأمامه، ف�ساأله  اآخر لزيارته، �بداأ يبكي جال�ًسا 
"اإقبال" عن حاله فقال: ت�سرفت بزيارة ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم ك�سًفا، فراأيته �اقًفا 
الم�سلين لي�سلي بهم، ف�ساأل ر�سول اهلل  اأمام 
–�سلى اهلل عليه ��سلم ـ النا�س حوله: هل ��سل 
اأر�سل-عليه  ثم  ي�سل؟  لم  اإقبال" اأم  "محمد 
اأبي�س  برجل  فــاإذا  به،  لياأتي  �سيًخا  ال�سالم- 
اللون محلوق اللحية جاء من الخلف ��قف في 
�سلى  اهلل  ر�سول  بداأ  مجيئه  فبمجرد  ال�سف، 
ق�س�ست  يقول:  �سالته.اإنه  ��سلم  عليه  اهلل 
هذه الق�سة على رجل �سالح من اأهل ك�سمير، 
�هو ال�سيخ نجم الدين، فاأثنى عليك كثيًرا؛ الأنه 
كان يعرفك بوا�سطة كتاباتك، �اإن لم يكن راآك 
اأ�سافر  اأن  على  عزمت  اليوم  ذلك  فمنذ  قط، 
اأتيت الأراك،  فاليوم  للقائك،  اإلى مدينة الهور 
�بمجرد اإلقاء النظرة االأ�لى عليك اأدركت اأنني 
ما راأيت اإال �جهك ذلك اليوم، �تاأكدت اأن كل 
ما راأيته ك�سًفا كان حًقا، �لم يكن من اأ�سغاث 
"اإقبال":  يكتب  الق�سة  هذه  ذكر  بعد  اأحالم، 
تلك  �سياع  على  متاأ�سف  اليوم  ذلــك  منذ  اأنــا 
الورقة التي اأعطاني الرجل االأ�ل، لعلي اأح�سل 

على �سيء ببركة تلك االأدعية �االأ�راد".)))(

اأ�ر�بــا  �اإلــى  فل�سطين  اإلــى  "اإقبال"  �سافر 
تلك  في  بالبحر  كــان  �ال�سفر  مــرة،  من  اأكثر 
االأحمر  البحر  من  تمر  كانت  �ال�سفن  االأيــام، 
�تقلع على ميناء جدة في الطريق، فمرة �ُسئل: 
خالل  اهلل  ر�سول  قبر  لزيارة  تذهب  لم  لماذا 
هذه االأ�سفار �كنت قريًبا جًدا منه �اأنت تتمنى 
ذلك للغاية؟ فقال: كان هذا الخيال قد تطرق 
اأن  مــن  ا�ستحييت  �لكنني  ا  اأي�سً ذهني  ــى  اإل
بل  اآخر،  �سفر  هام�س  �على  تبعًيا  اإليها  اأذهب 

�سفًرا  المنورة  المدينة  لزيارة  اأ�سافر  اأن  اأريد 
م�ستقاًل بنف�سه.

�في اآخر حياته كان قد �سار رهيًنا للفرا�س، 
�االأمــرا�ــس  الــقــوى  ��هــن  ال�سيب  مــن  معانًيا 
الب�سر،  ��سعف  المزمنة  �االأ�سقام  القا�سية 
كانت  �مدينته  اهلل  ر�سول  لزيارة  اأمنيته  لكن 
من  الحالة  هــذه  ففي  ��سبابها،  قمتها  على 
ال�سحة نراه يرا�سل �سركات ال�سفر لتحقيقها، 
ت�سافر  كيف  اأخته  له  قالت  ــام  االأي من  فيوًما 
مليء  ب�سوت  �قال  فحزن  �سيًئا؟  ترى  ال  �اأنت 
دموعه  بــداأت  ثم  العميان؟  يحج  اأال  بالحزن: 

ت�سيل على خديه.)))(

ُحب  مدى  على  الموجزة  النظرة  هذه  بعد 
�ال�سالم-  ال�سالة  –عليه  للر�سول  "اإقبال" 
المقال  هــذا  مــن  الثاني  الــجــزء  اإلـــى  نتطرق 
مــالمــح  عـــن  الــبــحــث  �هــــو  اأال  ــع،  ــوا�ــس ــمــت ال
ــك  �ذل �ــســعــره،  ــي  ف لــلــر�ــســول  "اإقبال"  ُحـــب 
الفار�سية  -ال�ساعرة  قالت"مخفي"  ح�سبما 

ال�سهيرة-)))(:
در �صخن پنہاں �صدم مانند بو در برگ گل

هر كه ديدن ميل دارد در �صخن بيند مرا)50(

في  النكهة  مثل  �سعري  فــي  مختفية  )اأنـــا 
ُ�ريقة الزهرة، يجدني في �سعري كل من يريد 

لقائي(.
المبحث الثاني: مالمح حبه للر�سول –عليه 

ال�سالم- في �سعره

يجدها  "اإقبال"  د�ا�يـــن  يت�سفح  من  كل 
مليئة بنعت النبي �سلى اهلل عليه ��سلم، فمدح 
النبي هو ذلك المحور الذي تد�ر حوله حياته 
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نجد  ال  اأننا  العجيب  من  اأنــه  اإال  �فنه،  �فكره 
�سعر  في  المعر�فة  �سورته  في  النبوي  المديح 
اإقبال، فال نجد منظومة بعنوان المديح النبوي 
اأ� نعت النبي �سلى اهلل عليه ��سلم في د�ا�ينه 
كما هو المعهود عند �سعراء االأردية االآخرين، 
منظومة  كل  اإلــى  يجد  النبوي  المديح  اأن  مع 
الذي  المتدفق  الينبوع  �سبيله تقريًبا، �هو مثل 
عندما ينفجر في �سعره ي�ستمر، �يظن القارئ 
منظومته  المثال  �سبيل  فعلى  ينتهي،  لن  اأنــه 
اإلى  ت�سل  عندما  ال�سكوى"  "جواب  ال�سهيرة 
من  الرغم  على  ا  خال�سً نعًتا  ت�سبح  نهايتها 
اأنها ال تحمل عنوان "المديح النبوي" اأ� "نعت 
النبي"، اإنه يقول على ل�سان اهلل �سبحانه �تعالى 

�هو يخاطب االإن�سان:
قوت ع�صـــق سےہر پ�صت كـو باال كردے

دهر ميں ا�صم محمـــد ســــے اجاال كـردے

هو نه يه پهول، تو بلبل كا ترنم بهي نه هـو

چمن دهر ميں كليوں كا تب�صم بهــي نه هــو

يه نه �صاقي هو تو پهر مے بهي نه هو خم بهي نه هو

بزم توحيد بهي دنيا ميں نه هو، تم بهـي نه هـــو

خيمه افالك كا ا�صتاده ا�صي نام سے هے

نب�ص ه�صتي تپ�ص اآماده ا�صي نام ســــے هــــــے

د�صت ميں، دامـــــن كہسار ميں، ميدان ميںہے

بحر ميں، موج كي اآغو�ص ميں، طوفان ميںہے

چين كے شہر، مراك�ص كے بيـــــابان ميںہے

اور پو�صيده م�صلمان كـے ايمان مــيںہے

چ�صم اقـــــوام يه نظــــاره ابد تك ديكهـــــے
رفعت �صان رفعنــا لك ذكــرك ديكهے)51(

)اجعل كل ��سيع رفيًعا بقوة الع�سق، �اجعل 
عليه  اهلل  �سلى  با�سم محمد  منوًرا  كله  الدهر 

��سلم.

لوال هذه الزهرة )ا�سم محمد( لما تغّردت 
البالبل �ال تفّتحت البراعم في ب�ستان الدهر.

�جـــدت �سهباء  لــمــا  الــ�ــســاقــي  هـــذا  �لـــوال 
في  التوحيد  جمعية  �ال  دّنها،  في  )االإيــمــان( 

العالم �ال اأنتم يا اأ�سحاب االأمة الم�سلمة.

اإن خيمة االأفالك قائمة على اأ�سولها ببركة 
م�ستمد  الحياة  نب�س  �اإن  اال�ـــســـم،)2)(  هــذا 

حرارته منه.

ا�ــســمــه )ذكــــــره( فـــي الــبــيــداء �الــجــبــال 
�الميادين �البحر �االأمواج الهائجة �الطوفان.

اأنه  ثمَّ  مراك�س  ��سحراء  ال�سين  في  �هو 
كامن �مخبىء في اإيمان الم�سلم.

�ساأن  االأبد منظر علو  اإلى  االأمم  لتنظرعين 
�رفعنا  قولنا:  في  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

لك ذكرك(.

الرائع  البيت  بهذا  الق�سيدة  هــذه  �ُينهي 
الجميل:

كي محمد سے وفا تو نے تو هم تيرے هيں
يه جهاںچيز هے كيا لوح وقلم تيرے هيں)53(

يقول ال�ساعر على ل�سان الح�سرة االإلهية:

لو بقيت �فًيا لمحمد كنا لك، �ملكَت اللوح 
�سيء  فاإنه  العالم  من  البقية  تذكر  �ال  �القلم، 

ال يذكر.

فما اأجمل هذه االأبيات! �من حقها اأن ُتكتب 
بماء الذهب على لوح ف�سي.
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�في ق�سيدة اأخرى يقول:

الم�سطفى  بحب  عامر  الم�سلم  قلب  "اإن 
�سرفنا  ــل  اأ�ــس �هـــو  ��ــســلــم،  عليه  اهلل  �سلى 
�م�سدر فخرنا في هذا العالم، اإن هذا ال�سيد 
على  يرقد  كان  ك�سرى،  تاج  اأمته  دا�ست  الذي 
الح�سير، اإن هذا ال�سيد الذي نام عبيده على 
بنوم،  يكتحل  ليالي ال  يبيت  الملوك كان  اأ�سرة 
لقد لبث في غار حراء ليالي ذ�ات العدد، فكان 
اأن ُ�جدت اأمة، �ُ�جد د�ستور، �ُ�جدت د�لة، اإذا 
كان في ال�سالة فعيناه تهمالن دمعا، �اإذا كان 

في الحرب ف�سيفه يقطر دًما.

باأبي  الدين-  بمفتاح  الدنيا  باب  فتح  لقد 
مثله  ُتنجب  �لم  اأمــه،  مثله  تلد  لم  �اأمــي-  هو 
االإن�سانية، افتتح في العالم د�ًرا جديًدا، �اأطلع 
الرفيع  نظره  في  يت�سا�ى  كان  جديًدا،  فجًرا 
�احــد،  خــوان  على  مــواله  مع  ياأكل  �الو�سيع، 
جاءته بنت حاتم اأ�سيرة مقيدة �سافرة الوجه، 
خجلة مطرقة راأ�سها، فا�ستحيا النبي �سلى اهلل 
عليه ��سلم �األقى عليها رداءه، نحن اأعرى من 

ال�سيدة الطائية، نحن عراة اأمام اأمم العالم.

لطفه �قهره كله رحمة، هذا باأعدائه �ذلك 
الرحمة،  باب  االأعداء  على  فتح  الذي  باأ�لياه، 
الم�سلمين  نحن  اليوم،  عليكم  تثريب  ال  �قال: 
مختلفة،  �اأقطار  �اإيران  �ال�سين  الحجاز  من 
نحن غي�س من في�س �احد، نحن اأزهار كثيرة 
اأحبه،  ال  لم  �الرائحة،  الطيب  متحدة  العدد، 
لفراقه  �قدبكى  اإن�سان،  ــا  �اأن اإلــيــه،  اأحــن  �ال 
تربة  اإن  الج�سد،  �سارية  اإليه  �حنت  الجزع 
بمدينة  اأنعم  كله  العالم  اإلي من  اأحب  المدينة 

فيها الحبيب.")))(

�مثلها تلك الق�سيدة التي يقول بها:
وه داناے �صبل ختم الر�صل موالے كل ج�ص نے

�صينا وادئ  فــروغ  بخ�صا  كـــــو  راه  غبـــــار 

نگـــاه ع�صـــق وم�صتــي ميں وہي اول وہي اآخر

وہي قرآں وہي فرقاں وہي يسيں وہي طاہا)55(

�اإمام  الر�سل  �خاتم  بال�سبل  الب�سير  )اإنه 
الكل، محمد �سلى اهلل عليه ��سلم، الذي �طاأت 
به  يكتحل  اإثمدا  فاأ�سبحت  الح�سباء،  قدمه 

ال�سعداء)))(.
الذين  المحبين  �مــاأ�ى  الع�ساق  ملجاأ  �هو 
نظرهم  �في  �اآخــًرا،  اأ�اًل  �ير�نه  اإليه  يلجاأ�ن 

هو القراآن �الفرقان �ي�س �طه(.
ُبد  ال  الذي  المتين  القوي  الحبل  ذلك  �هو 
في  النجاة  اأراد�ا  اإن  به  االعت�سام  للم�سلمين 
هذه الدنيا �ما يليها، �بد�ن التم�سك باأهدابه 
الخ�سران  هو  �ذلك  �االآخــرة  الدنيا  يخ�سر�ن 

المبين، اإنه يقول:
همه  ديں  كه  را  خوي�س  برساں  بم�سطفى 
بولهبي  تمام  نر�سيدي  ا�   بــه   اگر   ا��ــســت  

ا�ست!)))(
�سلى  اهلل  بر�سول  �ثيقة  عالقة  على  )ُكــن 
لم  فــاإن  كله،  الدين  هو  الأنــه  ��سلم؛  عليه  اهلل 
�منت�سبة  �اهية  كلها  اأعمالك  لكانت  به  تت�سل 

اإلى اأبي لهب()))(
عليه  اهلل  –�سلى  اهلل  ر�ــســول  ــرى  ي فــكــان 
اأني�س قلبه �حبيبه، �ذلك البحر الذي  ��سلم- 
تتفجر منه اأنهار االإيمان، �تلك ال�سجرة الطيبة 
التي ُتنبت اأزهار اليقين في قلوب متبعيه، �هو 
هذا  ��سل  �به  ��سببه،  الكون  هذا  خلق  غاية 

العالم اإلى كماله، اإنه يقول:
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خـــلـــق وتــــقــــديــــر وهـــــدايـــــت ابـــتـــدا�ـــصـــت
رحـــــمـــــة لـــلـــعـــالـــمـــيـــنـــي انــــتــــهــــا�ــــصــــت)59(

ثم  اإيـــاه،  اهلل  بخلق  تبداأ  االإن�سان  )ق�سة 
تقديره ثم الهداية،)0)( �الذر�ة العليا من هذه 
هو  الذي  اهلل  ر�سول  بعثة  هو  �كمالها  الق�سة 

رحمة للعالمين(.

اإنه ين�سح الم�سلمين ن�سيحة تلو الن�سيحة، 
من  ٌينقذهم  اأن  �يــحــا�ل  تنفعهم،  اأن  ع�سى 
ظلمات  مــن  �ُيخرجهم  اال�ستعباد،  مخالب 
ن�سحه  يتبعون  ال  يراهم  عندما  �لكن  الجهل، 
�ال يعملون بما يقول لهم نثًرا ��سعًرا، ييئ�س من 
رحبت  بما  االأر�س  عليه  �ت�سيق  حوله،  النا�س 
كما ت�سيق عليه نف�سه، �يملكه الحزن، �ال يجد 
اهلل  ر�سول  �ُيخاطب  عقيرته  فيرفع  الت�سلية، 
بثه  في�سكو  اإليه،  ياأ�ي  ملجاأ  يراه  الأنه  �يكلمه؛ 

�حزنه اإليه.
نــيــ�ــصــت نـــفـــ�ـــص  دود  بــــجــــز  مـــــا  دروِن 

ني�صت د�ــصــتــر�ــص  مــــارا  تــو  د�ــصــت  بــجــز 

گـــويم کہ  بـــا  غـــم  افــ�ــصــانــهء  دگر 

كه اندر �صينه ہا غير از تو ك�ص ني�صت)61(

�لي�س  االأنفا�س،  �سوى دخان  بداخلي  )لي�س 
في ��سعي اأن األجاأ اإلى اأحد �سواك، فمن الذي 
يقطن  �ال  همومي،  ق�سة  م�سامعه  على  األقي 

قلبي �سواك(.

ــوء حــال  اإنــــه يــ�ــســق عــلــيــه مــا يــــراه مــن �ــس
�النكبة  ال�سعف  من  بهم  يحل  �ما  الم�سلمين 
�الرزيئة، ��قوفهم على �سفا حفرة من  �االألم 
االأجنبي  االحتالل  تحت  �رزحهم  االنحطاط، 
الغا�سم الذي غاية ق�سده اأن ال يذر على االأر�س 

اهلل  ر�ــســول  فيخاطب  ديــــاًرا،   الموؤمنين  مــن 
�يحدثه  اأ�سعاره  في  ��سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
من  اإلــيــه  اآل  مــا  �عــن  �سعبه  �عــن  نف�سه،  عــن 
الذي  االأعداء  بهم  لعبت  �كيف  �الهوان،  الذل 
نظر  ق�سر  عن  معبًرا  مر�سد،  كل  لهم  قعد�ا 

الم�سلمين ��سعف تفكيرهم. اإنه يقول:
اے باد �صبا! كملي والے سے جا كہيو پيغام مرا

قبضے سے امت بيچاري كے ديں بهي گيا، دنيا بهي گئى)62(

اهلل  ر�سول  اإلــى  اذهبي  ال�سبا!  ن�سيم  )يا 
اأمتك  باأن  عني  �حّدثيه  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى 
�الدنيا  الدين  يدها  من  انفلت  قد  الم�سكينة 

مًعا(.

ُيخاطب  ق�سائده  من  ق�سيدة  في  اأنه  كما 
ر�ح محمد �يقول:

ابتــــــــــر! كـا  مــرحــوم  ملت  هــوا  �صيرازه 

اب تـــــــــــو هـي بتا، تيرا م�صلمان كدهر جائے!

ميں عــرب  بحـــــــر  نہيں  اآ�صوب  لذت  وه 

پو�صيده جو ہے مجهـ ميں وه طوفان كدهر جائے!

وزاد وراحلـــــــــه  قافله  بے  ہے  چند  هر 

ا�ص كوه وبياباں سے حدي خوان كدهر جائے!

ا�ص راز كو اب فا�ص كر اے روح محمد!
اآيات الہي كــا نگہبـــــان كـــدهــــــر جائے!)63(

�ذهبت  المرحومة  الملة  �سمل  ت�ستت  )قد 
يتجه  اأيــن  اإلــى  اهلل  يار�سول  فاأر�سدني  ريحها 

الم�سلم المتبع لك، �اإلى من ياأ�ي؟

ال �جود للذة ال�سيل في بحر العرب، قد انتهى 
ا�سطرابه �موجانه، �فقد قوته �هيجانه، فاإلى 
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الطوفان  ذلك  يذهب  اأين  �اإلى  بثي  اأ�سكو  من 
الذي قد مالأني حزنا؟

اأين يذهب هذا الحادي )ي�سير اإلى نف�سه( 
انف�سل  قد  �هو  �الجبال،  البيداء  هذه  تارًكا 
عنه  �فــّرت  اأ�سحابه،  عن  �ابتعد  قافلته  عن 

راحلته �انتهى زاده؟ 

لي:  �قولي  ال�سر  اف�سي هذا  ر�ح محمد!  يا 
اإلى اأين يذهب الم�سلم، حامل االآيات االإلهية(.

الحب  تــركــوا  قــد  الم�سلمين  اأن  يظن  اإنــه 
لر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه ��سلم-، فاأ�سبح 
الذل �الهوان قدرهم الذي ال راد له، اإنه يقول:

زار بگريستم  خــــــدا  پـــيـــ�ـــص  شبے 

وخــــوارنــــد زارنــــــــد  چـــــرا  مسلماناں 

ــں قــــوم نـــــــدا اآمــــــــــد، نــــمــــيــــدانــــي كـــــه اي
ـــــد)64( ـــــدارن ن ومحبوبے  دارنـــــــد  دلے 

اأمام  ا  مرًّ بكاء  بكيت  الليالي  من  ليلة  )في 
الرب ��ساألته: لماذا الم�سلمون في هذه الحال 
من ال�سعف �العجز �الهوان؟ فجاء النداء: اأال 
ال  �لكن  القلوب  يحملون  القوم  هذا  اأن  تعرف 
�سلى  اهلل  ر�سول  عن  �سلتهم  )اأي  لها.  حبيب 
قد�ة  يجعلونه  فال  منقطعة،  ��سلم  عليه  اهلل 

الأنف�سهم �حبيًبا لقلوبهم(

عليه  ح�سرته-  من  �يرجو  ياأمل  اأنــه  كما 
هذه  ��سط  بيده  ياأخذ  اأن  �ال�سالم-  ال�سالة 
�اأن  مكان،  كل  من  عليه  تهب  التي  العوا�سف 
ما  كل  الأن  �االإيمان؛  الهداية  طريق  عليه  ينير 
الغربية ال  �الفل�سفة  الحديثة  العلوم  در�سه من 
�يذهب  حوله  ال�سكوك  يثير  بل  االإيمان،  يزيد 
لي�س  التي  �الغواية  الــذل  قعور  اإلــى  باالإن�سان 

من ال�سهل الخر�ج منها اإال من رحمه ربه. اإنه 
يقول:

مجهے تہذيب حا�صر نے عطا كي هے وه اآزادي

كه ظاهر ميں تو اآزادي هے، باطن ميں گرفتاري!

تو اے موالے يثرب اآپ ميري چاره �صازي كــــر
مري دان�ص هے افرنگي، مرا ايماں هے زناري)65(

)قد منحتني الح�سارة الحديثة تلك الحرية 
التي ظاهرها حرية �باطنها ا�ستعباد.

الأن  يثرب!  مولى  يا  بنف�سك  اأنــت  فدا�ني   
معرفتي فرنجية �اإيماني برهمي(.

�في قطعة �سعرية اأخرى اإنه يقول:
كالهے كــــــج  فـــقـــيـــر  آں  مسلماں 

آهے ـــــوز  �ـــــص او  �ــــصــــيــــنــــهء  از  رمـــــيـــــد 

دلـــــ�ـــــص نــــــالــــــد، چــــــــرا نــــــالــــــد؟ نــــدانــــد
نگاهے!)66( اهلل  يـــار�ـــصـــول  نگاهے 

اإكــلــيــل  الــالبــ�ــس  الــفــقــيــر  الــمــ�ــســلــم  )اإن 
فارقت �سدره  الملوك)))( قد  �اأُبهة  ال�سالطين 
حرقة االأنات، قلبه يبكي �لكنه ال يعرف �سبب 
تهبه  اأن  اهلل  يار�سول  منك  فالرجاء  بكائه، 

نظرة �تلقيها )على حاله( �تغيثه(.
اأنفا�سه  اأن يلفظ  �كان -رحمه اهلل- يتمنى 
لم  االأمنية  �هذه  الر�سول،  مدينة  في  االأخيرة 
المثال  �سبيل  على  حياته،  طــول  تكابده  تــزل 
الحجاز  في  م�ست�سفى  افتتاح  نباأ  تلقى  لما  اإنه 
نظم على التو ق�سيدة تحمل عنوان "�سفاخانه 

حجاز" �مما قال فيها:
زندگي پيغام  يه  ح�صور  ديں  كو  اوروں 

ميں موت ڈهونڈتا هوں زمين حجاز ميں)68(
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باأر�س  م�ست�سفى  بتاأ�سي�س  المب�سر  اأيها  )يا 
اأنا  اأما  جده( ب�ّسر غيري بر�سالة الحياة هذه، 

فاأتمنى الموت في رحاب الحجاز(. 

االأ�ل  ديوانه  في  موجودة  الق�سيدة  �هــذه 
الذي هو باكورة اأعماله، نظمه اإقبال في اأ�ائل 
المفهوم  نف�س  تحمل  ق�سيدة  نجد  كما  عمره، 
في ديوانه الفار�سي الذي نظمه في اآخر حياته، 

اإنه يقول:
ام اآورده  جهاں  در  ــــا  ت جــاں  رخــــــت 

ام پـــــــــــــــــرورده  ديــگــــــــرے  آرزوے 

ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوخــت اآمـــ تـــــو  نـــــــام  تـــــا  پـــــــدر  از 

ـــروخـــتـــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ افــــ اآرزو  ــں  اي ــــــص  ــــــ� اآت

نــبــود سامـاں  عـــمـــل  از  را  زندگي 

نـــبـــود شــايــاں  اآرزو  ــں  اي مــــــرا  پـــ�ـــص 

مــــرا اآيـــــــــد  او  اظـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  از  �ـــــصـــــرم 

ــــراأت افــــــزايــــــد مــــرا ـــــ ـــــ �ـــصـــفـــقـــت تـــــو جـــــ

نــــواز گيتـي  رحـــمـــتـــت  �ــــصــــان  هـــ�ـــصـــت 

حـــجـــاز در  ـــــرم  مـــــي كــــــه  دارم  اآرزو 

بــخــ�ــص بـــيـــــــــــــــــــــــدار  ديـــــــــدهء  را  كـــوكـــبـــم 

بــخــ�ــص ديــــــــــوار  �ــــصــــايــــهء  در  مــرقــدے 

نگــــر اآرامـــــــم  ـــــه  كـــ گويم  فــلــك  بـــا 
ديـــــــــــدهء اآغـــــــــــــازم انـــــجـــــامـــــم نــگــر)69(

اأن  منذ  �تــزدهــر  قلبي  فــي  اأمــنــيــة  )تنمو 
جئت اإلى حيز الوجود، �قد اأ�هجت �سعلة هذه 
االأمنية في قلبي منذ اأن تعلمت ا�سمك يار�سول 

اهلل من �الدي.

حياتي فارغة من زاد العمل، �ال يليق بي اأن 

اأتمنى ذلك، فاأخجل من االإف�ساح عنها اإال اأن 
كرمك �لطفك ي�سّجعني على ذلك.

اأن  فاأمنيتي  العالمين،  كل  ��سعت  رحمتك 
األفظ اأنفا�سي االأخيرة في الحجاز �اأن تعطيني 
�بهذا  جــدارك.  ظل  في  مرقًدا  اهلل  ر�سول  يا 
ي�سعد كوكب طالعي �اأخاطب الفلك )مفتخًرا( 
قد  فكنت  ا�ستراحتي،  مقام  اأنظر  له:  �اأقــول 

�ساهدت بدايتي �انظر االآن م�سيري(.

هو  الحجاز"  حجاز"هدية  اأرمغان  �ديوانه 
اآخر د�ا�ينه الذي ُطبع بعد �فاته، �هو م�ستمل 
على قطعات �سعرية في االأردية �الفار�سية، �قد 
نظمه في اأيام حياته االأخيرة، اإنه �لو لم يتي�سر 
له الرحيل اإلى الحرمين ال�سريفين ج�سًدا، اإال 
فالكيفيات  الخيال،  عالم  في  اإليهما  �سافر  اأنه 
نظمها  االأيــام  تلك  في  اجتازته  التي  الر�حية 
االأبيات  هــذه  فقال  الــديــوان،  هــذا  �سورة  في 
الر�سول،  مدينة  اإلــى  م�سافر  اأنــه  يتخيل  �هــو 
ــات تــتــرى، �هــي حــديــث عا�سق  ــي فــجــاءت االأب
الديوان  هذا  �سمى  �قد  �اآلــه،  �محب  �سادق، 
با�سم "هدية الحجاز" التي حملها من الحجاز 
الهدايا  من  الحجاج  يحمله  ما  مثل  للم�سلمين 
الهدية  هذه  اأطيب  فما  �اأقــربــاءه.  الأ�سدقائه 

�األذها اإنه يقول عن نف�سه:
گـرفتـم ـــــــرب  يـــثــــ ره  پــــيــــرى  بايں 

ـــقـــانـــه عـــا�ـــص ــــــرور  ــــــص � از  خـــواں  ــــــــوا  ن

�صام �ــصــر  �ــصــحــرا  در  كــه  مرغے  چوآں 

ـــــه فــــكــــر اآ�ـــــصـــــيـــــانـــــه)70( ـــــر ب ـــايـــد پ كـــ�ـــصــــ

)في هذا ال�سيب �سلكت طريق يثرب مادًحا 
اأيها  ذلك  ترى  )�هل  �الع�سق،  الغرام  بن�سوة 
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الطائر  ــك  ذل كمثل  مثلي  عجيًبا(،  الــقــارئ 
في  ع�سه(  عن  بعيدا  كله  اليوم  يق�سي  )الذي 
الم�ساء  عند  بجناحيه  �يــرفــرف  ال�سحراء، 

ليعود اإلى �كره(.

في  نف�سه  يرى  الخيالي  ال�سفر  هذا  في  اإنه 
على  الراحلين  الحجاج  بقوافل  مليئة  �سحراء 
مطيهم �الم�سلين على النبي -�سلى اهلل عليه 

��سلم- فيقول:
ہا كارواں  دروے  كــه  �صحرا  خــو�ــص  چــه 

بـــــرانـــــد ومـــــحـــــمـــــل  خـــــــوانـــــــد  درودے 

بـه ريگ گـــــــــرم او اآور سجــودے
بـــمـــانـــد)71( داغــے  تــــا  �ـــصـــوز  را  جبيں 

بها  توجد  التي  ال�سحراء  هذه  اأجمل  )ما 
القوافل الكثيرة الم�سلية على النبي، �الحادية 

لالإبل التي تحمل هوادجهم.

الرم�ساء  لهذه  الحار  الرمل  على  اأ�سجد 
طوياًل حتى يحترق جبينك �تترك هذه ال�سجده 

اأثًرا عليه(.
چه خو�ص �صحرا كه �صام�ص �صبح خندا�صت

ا�ــصــت بــلــنــد  او  روز  و  كــــوتــــاه  ــبــ�ــص  �ــص

نـــه ـــــر  تـــ ـــــه  اآهــ�ــصــتـــ ــرو  ـــ ـــ راهـــ اے  قـــــــــــــــــدم 
ا�ــــصــــت)72( مــنــد  درد  او  ذره  هـــر  چـــومـــا 

)ما اأجمل هذه ال�سحراء التي م�ساءه منور 
مثل ال�سبح، ليله �سغير �نهاره طويل.

قدمك  ��سع  ر�يــًدا(  )ام�س  الم�سافر  اأيها 
)في هذه ال�سحراء( بحذر �احتياط؛ الأن كل 

ذرة من ذراتها محترقة بلوعة الحب مثلنا(.

�كان يرى نف�سه ن�سمة من ن�سمات الحجاز، 

ت�سطرب  التي  الن�سمة  نغماتها،)))(  من  �نغمة 
لتهب في اأجواء المدينة المنورة، �النغمة التي 
�اأ�سواقها،  اأزقة المدينة  لُيتغنى بها في  ت�ستاق 
-�سلى  اهلل  ر�سول  قبر  لزيارة  اأمنيته  فكانت 
اهلل عليه ��سلم- �مدينته �سديدة جًدا، اإنه في 

قطعة من قطعه ال�سعرية يقول:
وپــو�ــصــت تگ  در  وجــانــم  مــانــد  وا  بـــدن 

او�صت ره  در  بطحا  كــه  شہرے  سوے 

بياميز خاصاں  وبـــا  جـــا  ايں  بــا�ــص  تـــو 
دو�ــصــت)))( منــــزل  بواے  دارم  مــن  كــه 

ر�حــي  اأن  اإال  نحياًل،  ج�سدي  �ــســار  )قــد 
تاأتي  بلد  اإلـــى  ترتحل  اأن  �تــريــد  م�سطربة، 
فلتبق  طريقه.  في  المكرمة  مكة  اأي  البطحاء 
الخوا�س،  �خالط  المخاطب(  )اأيها  هنا  اأنت 

اأما اأنا فاأهوي اإلى مقر الحبيب(.
قلبه  حبيب  اهلل  ر�سول  جعل  قد  كان  �الأنــه 
اهلل  ر�سول  اأمــام  ُيحا�َسب  اأن  من  يفَرق  كــان 
فتنك�سف  الح�سر،  يوم  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ذنوبه اأمامه، فلهذا ال�سبب نجده في قطعة من 
قطعاته ال�سعرية التم�س من جنابه عز�جل اأن 
يقبل عذره يوم الح�سر �اأن يدخل الجنة بد�ن 

الح�ساب، اإنه يخاطب ربه �يقول:
تــــو غـــنـــي ازهـــــــر دو عــــالــــم مــــن فــقــيــر

پـــذيـــر مـــــن  هــــــاي  عــــــذر  مـــحـــ�ـــصـــر  روز 

گذير نــــا  بــيــنــي  ــو  ـــ ـــ ـــ تـــ را  حــ�ــصــابــم  ور 

بگير پنہاں  م�صطفى  نگــــاه  از 

ــل عــالــم �اأنـــا  اأنــــت غــنــي عــن ك )يـــا اهلل! 
الح�سر)�ال  يــوم  عــذري  اقبل  الفقير،  عبدك 

تحا�سبني(، 
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منه  بـــد  ال  مــمــا  حــ�ــســابــي  تـــر  اإن  �لـــكـــن 
اأعين  من  بنجوة  تحا�سبني  اأن  منك  فالرجاء 
نظرة  تقع  اأن  من  اأ�ستحي  الم�سطفى)الأنني 

الم�سطفى على ذنوبي(.)))(

الحوا�صي

التي  البارزة  االأ�لــى  االأبيات  اإن  نقول  اأن  لنا  ُيمكن   -1
ُنظمت في مدح ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم هي 
تلك الق�سيدة الالمية التي نظمها عمه اأبو طالب، 

�قد ذكرها ابن ه�سام في �سيرته منها:
واأبـــيـــ�ـــص ُيــ�ــصــتــقــى الـــغـــمـــاٌم بــوجــهــه

ثــمــال الــيــتــامــى، عــ�ــصــمــة لـــالأرامـــل
هــا�ــصــم اآل  مــــن  الــــهــــالك  بــــه  يـــلـــوذ 

فـــهـــم عـــنـــده فــــي رحـــمـــة وفـــوا�ـــصـــل
لهذه الق�سيدة الالمية انظر: ال�سهيلي، اأبو القا�سم   
تف�سير  في  االأنف  الر��س  الخثعمي،  الرحمان  عبد 
�تخريج:  تحقيق  ه�سام،  البــن  النبوية   ال�سيرة 
الــحــديــث،  دار  ــقــاهــرة،  ال الــمــنــ�ــســا�ي،  اهلل  عــبــد 

)2)1هـ/)200م، الجزء الثاني، �س:)1-)). 
في  �سرحها  ثــم  ميمية  ق�سيدة  فــي  جمعهم  اإنـــه   -2
حر�ف  على  المدح" �رتبهم  "منح  �سماها  مجلدة 
�سالح  الــ�ــســفــدي،  ــظــر:  ان للتف�سيل  الــمــعــجــم. 
تحقيق  بالوفيات،  الوافي  ايبك،  بن  خليل  الدين 
�اعتناء: اأحمد االأرنا�ؤ�ط �تركي م�سطفى، لبنان، 
االأ�لى:  الطبعة  العربي،  التراث  اإحياء  دار  بير�ت، 

20)1هـ/2000م، الجزء االأ�ل، �س:)).
بن  الدين  م�سرف  ا�سمه  ال�سهير،  الفار�سي  ال�ساعر   -(
ُ�لد  "�سعدي"،  ال�سعري  �ا�سمه  �سعد  الدين  م�سلح 
بمدينة �سيراز باإيران �سنة )))هـ/))11م تقريًبا، 
�هو  1))هــــ/1)12م،   �سنة  القعدة  ذي  في  �ُتوفي 
�ساحب الكتابين ال�سهيرين بالفار�سية: "بو�ستان"، 
بنجاب،  جامعة  انظر:  للتف�سيل  �"گلستان". 
گاه  دان�س  الهــور،  اإ�سالمية،  معارف  دائــرة  اأرد� 
ج:11،  االأ�لــى: )))1هـــ/)))1م،  الطبعة  پنجاب، 

�س:1)-)).
ُ�لد "االأمير خ�سر�" ال�ساعر المت�سوف �المو�سيقار   -(
في  �ُتوفي  بالهند،  ببتيالي،  1))هـــ  �سنة  ال�سهير 

)2)هـــ،  �سنة  �سوال  �سهر  من  ع�سر  الثامن  اليوم 
نظام  ال�سيخ  الــر�حــانــي  مر�سده  قبر  عند  �ُدفـــن 
الدين، ترك خلفه كتًبا كثيرة، اأما د�ا�ينه ال�سعرية 
�"غرة  الحياة"،  �"��سط  ال�سغر"،  "تحفة  فهي، 
الكمال"، �"نهاية الكمال"،. لمعرفة اأحواله اقراأ�ا: 
�حيد مرزا، الدكتور، اأمير خ�سر� )�سوانح عمري(، 

الهور، بك هوم، )200م.  
الفار�سي  ال�ساعر  الرحمن،  عبد  الدين  نور  ا�سمه   -(
من  �الع�سرين  الثالث  اليوم  في  ُ�لد  الذي  ال�سهير 
�سنة  نوفمبر   ( الموافق  )1)هـــ  �سنة  �سعبان  �سهر 
اليوم  في  "هرات"  في  �ُتوفي  بخرا�سان،  )1)1م 
 ( )))هـــــ/  �سنة  مــحــرم  �سهر  مــن  ع�سر  الــثــامــن 
منها:  كثيرة  كتًبا  خلفه  ترك  �سنة 2))1م،  نوفمبر 
�"�ا�سطة  ال�سباب"،  �"فاتحة  اورنگ"،  "هفت 
االأحرار"  �"تحفة  الحيات"،  �"خاتمة  العقد"، 
�غيرها. للتف�سيل انظر: جامعة بنجاب، اأرد�دائرة 
معارف اإ�سالمية، الطبعة االأ�لى: 1))1هـ/1))1م، 

�س:))-2).
ــران،  اي گلستان،  اهلل،  عبد  بن  م�سلح  �سعدي،   -(
0))1هـــ،  ع�سرة،  الثالثة  الطبعة  ملي،  كتابخانه 

�س:).
ال�سيء،  ��سفك  العرب:النعت:  ل�سان  �ساحب  يقول   -(
نعت  ما  �النعت:  ��سفه،  في  �تبالغ  فيه  بما  تنعته 
منظور،  ابن  انظر:  ��سفه....  نعتا:  ينعته  نعته  به. 
االأعلمي  موؤ�س�سة  بــيــر�ت،  لبنان،  الــعــرب،  ل�سان 
)200م،  )2)1هــــ/  االأ�لـــى:  الطبعة  للمطبوعات، 

الجزء الرابع، �س:)))).
لغت  اأرد�  ــور()مــرتــب(،  ــدكــت )ال پاريكهـ  ر�ؤ�ف   -(
بورڈ،  اأرد� لغت  پر(، كرات�سي،  اصولوں  )تاريخي 

)200م، ج:20، �س:))1-))1.
�ساد" ال�ساعر  بر�ساد  "ك�سن  المثال كتب  �سبيل  )- على 

الهند�كي ديواًنا كاماًل في المديح النبوي. 
كاكور�ي" �هو  "�سيد محمد مح�سن  الكامل  ا�سمه   -10
)2)1هـ،  �سنة  ُتوفي  الذي  ال�سهير  االأردي  ال�ساعر 
النبوي، �قد قيل عنه:  المديح  لفن  �سعره  خ�س�س 
اأما  النا�س،  لجميع  فن  النبوي  المديح  الفن  اإن 
مح�سن كاكور�ي فاإنه قد ُخلق للمديح النبوي فقط. 

�له مجموعة �سعرية في المديح النبوي.
11- ال�ساعر االأردي ال�سهير الذي ُ�لد �سنة )2)1م �ُتوفي 
في اليوم الثالث ع�سر من �سهر اكتوبر �سنة 00)1م. 
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ر�ؤف  تد�ين:  اللغات،  اأمير  اأمير،  مينائي  انظر: 
باريكهـ، الهور، بنجاب يونيور�ستي، الطبعة االأ�لى: 

2010م، الجزء الثالث، �س:)-).
يناير  في  ُ�لــد   الــذي  ال�سهير  �ال�ساعر  ال�سحفي   -12
�الع�سرين  ال�سابع  اليوم  في  �ُتوفي  )))1م،  �سنة 
ال�سعرية:  د�ا�ينه  �من  )))1م،  �سنة  نوفمبر  من 
للتف�سيل  �چمن�ستان.  ونگارستان،  بهار�ستان، 
)مــرتــب(،تــاريــخ  زكــريــا  محمد  ــظــر�ا:خــواجــه  اأن
جامعة  الهــور،  �هند،  پاك�ستان  م�سلمانان  اأدبيات 
الخام�س،  الجزء  الثانية: 2012م،  الطبعة  بنجاب، 

�س: )12-)12.
�سهر  من  ع�سر  الرابع  اليوم  في  تائب  حفيظ  ُ�لــد   -1(
 ، غوجرانواله  نغر،  باأحمد  1))1م  �سنة  فبراير 
�ُتوفي في اليوم الثالث ع�سر من يونيو �سنة )200م،   
عليه  "�سلوا  "كوثرية"،  ال�سعرية:  مجموعاته  �من 
كليات  تــائــب،  حفيظ  ت�سليما".  �"�سلموا  �اآله"، 
الطبعة  برائزز،  انتر  القمر  الهــور،  تائب،  حفيظ 
ر�سوي( )تقديم: خور�سيد  اإبريل )200م،  االأ�لى: 

�س: 21-)). 
خــان،  علي  ظفر  مــوالنــا  كليات  علي،  ظفر  خــان،   -1(
�ترتيب:  تحقيق  م�سطفوي(،  )�سان  چمن�ستان 
ٹرسٹ،  خــان  علي  ظفر  موالنا  خــان،  علي  زاهــد 

نوفمبر، )200م،  �س:)11-)11.
مح�سن،  گلدستهء  محمد،  كــاكــور�ي،  مح�سن   -1(

لكنو، مطبع من�سي نولك�سور، ))12هـ، �س:)).
ح�سين"،  ـــطـــاف  ال "خواجه  الــكــامــل  ــمــه  ــس ا�  -1(
�سنة  ــد  ُ�ل ــذي  ال ال�سهير  االأرديـــة  ��ساعر  االأديـــب 
"كتاب مجال�س  كتبه:  اأهم  �من  ))11هـــ/)))1م، 
�"يادگار  ��ساعري"،  �سعر  �"مقدمه  الن�ساء"، 
غالب"، �"حيات �سعدي"، �"حيات جا�يد"، ��سارت 
منظومته الطويلة "م�سد�س مد �جزر اإ�سالم" التي 
"قفا  من  اأ�سهر  حالي"  "م�سد�س  با�سم  ا�ستهرت 
للتف�سيل  بالهند.  ع�سر  التا�سع  القرن  في  نبك" 
انظر: جامعة بنجاب، اأرد� دائرة معارف اإ�سالمية، 
االأ�لــى:1))1هـــ/1))1م،  الطبعة  بنجاب،  جامعة 

ج:)، �س: )))-0)).   
كليات نظم حالي،  الطاف ح�سين، خواجه،  )1- حالي، 
الهــور،  الدكتور،  �سديقي،  اأحمد  افتخار  مرتب: 
0))1م،  يناير  االأ�لــى:  الطبعة  ادب،  ترقي  مجل�س 

الجزء الثاني، �س:)).

"اإقبال"  عــالقــة  حـــول  مــقــاال  كتبنا  �قـــد  �ــســبــق   -1(
"الدرا�سات  الكريم، �الذي ُطبع في مجلة  بالقراآن 
االإ�سالمية" للجامعة االإ�سالمية العالمية، باك�ستان، 
ديوان  في  القراآنية  المفاهيم  عنوان:  تحت  �ذلك 
المجلد  الثاني،  العدد  اإقبال،  درا" لمحمد  "بانگ 

الرابع �االأربعون، )200م/0))1هـ. 
قراآن،  ا�ر  اإقبال  م�سطفى)الدكتور(،  غالم  خان،   -1(
الثامنة، 2010م،  اأكادمي، الطبعة  اإقبال  باك�ستان، 

�س:).
20- �سياء الدين اأحمد، اإقبال كا فن ا�ر فل�سفة، اإقبال 
كي �ساعري �فل�سفة پر ايك نظر، الهور، بزم اإقبال، 

دي�سمبر 2001م، �س:)).
21- اإنه يقول:

بلند او  ومــوج  ا�صت  بحر  م�صطفى 
بند خوي�ص  بجوے  دريــا  خيزوايں 

پيچيـــــدهء بر�صـــــاحـل�ص  مدتے 

لطمــــه هــاے موج او نــــاديدهء
فگن در  بــدريــــــــا  را  خـــود  زماں  يــك 

تـــــــاروان رفــتـــــــــــــــــــــــــــــه بــــاز اآيـــــد بـــه تن
راجع: اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:))).  

22- اإنه يقول:
كــرد بيگانه  زمــــا  مـــــارا  مـــا  عــ�ــصــر 

كــرد بيگانه  مــ�ــصــطــفــى  جــمــال  از 
ـــــه رفـــت �ــصــيــنـــ ــــان  ازمــــي تــــا  او  ـــوز  �ـــص

رفـــت اآئـــيـــنـــه  از  اآئـــيـــنـــه  ــر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــوهـــ
راجع: اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:20).  

كرات�سي،  فقير،  روزگار  الدين،  �حيد  �سيد  فقير   -2(
فقير �سبننك ملز، )))1م، الجزء االأ�ل، �س:))-

در�ن  اإقبال  نظير،  خالد  ��سوفي،   .((-((  �  ((
خانه، الجزء الثاني، �س:)1. 

)2- جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، �س:))).
)2- نف�س المرجع، �س:)0).

حركة  �موؤ�س�س  الكبيبر  الــقــراآن  �مف�سر  العالم   -2(
"جماعت اإ�سالمي" التي تاأ�س�ست �سنة 1))1م، ُ�لد 
في اليوم الثالث من �سهر رجب �سنة 21)1هـ /اليوم 
الخام�س �الع�سرين من �سهر دي�سمبر �سنة )0)1م، 
ترك خلفه ثمانين موؤلفا مابين �سغير �كبير، �من 
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"تفهيم   � االإ�سالم"،  في  "الجهاد  ال�سهيرة  كتبه 
القراآن" )�ستة اأجزاء(، انظر: جامعة بنجاب، اأرد� 
الطبعة  بنجاب،  جامعة  اإ�سالمية،  معارف  دائــرة 

االأ�لى: )0)1هـ/ )))1م، ج:21، �س:1))-))). 
)2- جا�يد اإقبال )الدكتور(، المرجع ال�سابق، �س:))). 
الدين  نياز  محمد  خان  بنام  اإقبال  مكاتيب  اإقبال،   -2(

خان مرحوم، الهور، بزم اإقبال، �س:).
)2- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س: 1). �يجدر بي اأن 
من  اأخذته  قد  الكلمات  بهذه  البيت  هذا  اأن  اأذكــر 
"كليات اإقبال االأردية"، بينما كتب "اإقبال" في هذه 
"�قت"  "عهد" في مو�سع  كلمة  المذكورة  الر�سالة 
في الم�سراع االأ�ل، �في الم�سراع الثاني كتب كلمة 
الم�سنف،  نف�س  انظر:  "د�ر".  مو�سع  في  "ر�ز" 
خان  الدين  نياز  محمد  خان  بنام  اإقبال  مكاتيب 

مرحوم، �س:). 
ر�سول،  محبت  ا�ر  اإقبال  طاهر،  محمد  فار�قي،   -(0
الثامنة: 2010م،  الطبعة  اكادمي،  اإقبال  باك�ستان، 
خانه،  در�ن  اإقبال  نظير،  خالد  �سوفي،   �  .( �س: 

ج:2، �س:0).
�س:)1).�قد  ر�د،  زنده  )الدكتور(،  اإقبال  جا�يد   -(1
در�ن  "اقبال  كتابه  �سوفي" في  نظير  "خالد  ذكر 
نف�س  النا�س  مــن  اأحــد  "اإقبال"  �ــســاأل  ــه  اأن خانه" 
ال�سوؤال، فقال: "اإن ال�سخ�سية العظيمة التي كانت 
ملقبة قبل بعثتها بلقب "االأمين" اأخبرت بذلك، فلم 
يبق لنا مبررا لمزيد من التكلم في هذا المو�سوع". 
خانه،  در�ن  اإقــبــال  نظير،  خالد  �سوفي،  انــظــر: 

الجزء االأ�ل، �س: )).
2)- جا�يد اإقبال )الدكتور(، المرجع ال�سابق، �س:)))-

.(0(،((0
))- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:)1)-)1) 

))- اي المكة المكرمة، اإنه يعني اأن دم ال�سهيد هو اأغلى 
�اأثمن �سيء في العالم حيث ال بديل لهذا الدم في 

هذه المعمورة.
الجزء  خانه،  در�ِن  اإقــبــال  نظير،  خالد  �سوفي،   -((

الثاني، �س:)1.
))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:))).

))- يجدر اأن يذكر هنا اأن اأر�س الحجاز تقع في غرب 
الهند، اأي اإلى جهة مغرب ال�سم�س، �اإلى هذا اأ�سار 

ال�ساعر في هذا البيت.

))- جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، �س:2)1-))1.
))- �من العجيب اأن اهلل �سبحانه �تعالى قد قبل اأمنية 
التا�سع  اليوم  في  ُ�لد  اإنه  به،  العارف  الموؤمن  هذا 
اليوم  فــي  �ُتــوفــي  )))1م  �سنة  نوفمبر  �سهر  مــن 
الواحد �الع�سرين من �سهر ابريل �سنة )))1م، فلم 
يتجا�ز عمره عمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم . 
0)- ها�سمي، رفيع الدين، عالمة اإقبال ا�ر مير حجاز، 
على:  اإحالة  �ــس:))  )))1م،  اإقبال،   بزم  الهــور، 
�سبتمبر  الهور،  نقو�س،  الهور"،  قيام  كا  "اقبال 

)))1م، �س:21.
اإقـــبـــال  ــــد  �جــــا�ي �ــــــــس:22.  ـــمـــرجـــع،  ال ــس  ــ� ــف ن  -(1
)الدكتور(،المرجع ال�سابق، �س:0). �قد نظم اإقبال 
قطعة اأرخ فيها تاريخ حياة �الده �هي محفورة على 
�ساهد قبر �الده، �قد ا�ستخدم فيها "اإقبال" كلمات 
"�سيخ اإقبال �مر�سده" لوالده. انظر: جا�يد اإقبال، 
المرجع ال�سابق، �س:0)، ))، ))). ��سوفي، خالد 

نظير، اإقبال در�ن خانه، الجزء الثاني، �س:2).
اأ�  )))1م  �سنة  ُ�لد  الذي  ال�سهير  الهندي  ال�ساعر   -(2
اكبر  "�سيد  االأ�سلي  ا�سمه  �كان  اآبــاد،  باإله   1(((
�ُتوفي  اآبادي"،  اله  "اكبر  ال�سعري  ح�سين" �ا�سمه 
21)1م  �سنة  �سبتمبر  �سهر  من  التا�سع  اليوم  في 
خالد  محمد  طالعوا:  اأحواله  من  لمزيد  اآباد.  باله 
كا  �ساعري  كي  �اكبر  حالي  البر�في�سور،  نديم، 
خ�سو�سي مطالعه، الهور، فار�ق �سنز، بد�ن ذكر 
اأحمد،  م�ستاق  �قا�سي،   ،(((-((1 �س:  ال�سنة، 
اأرد� �ساعري مير سےپروين �ساكر تك، نئي دهلي، 
�س:  2002م،  �سنة  ــى،  االأ�ل الطبعة  جديد،  مكتبه 

.120-11(
اله  "اأكبر  نظمها  التي  االأبــيــات  تلك  مفهوم  اإنها   -((

اآبادي" �قت �فاة �الدة اإقبال،  �هي:
ح�صرت اإقبال ميں جـــو خوبيــاں پيدا هوئيں

قوم كي نظريں جو ان كے طرز پر �صيدا هوئيں
ا�ص كے شاهدهيں كه ان كے والدين ابرار تهے

باخـــــدا تهے اهل دل تهے �صاحب اأ�صرار تهے
�معناها: اإن ظهور الميزات التي ات�سف بها ح�سرة   
يدل  مما  النا�س  عيون  مهوى  اأ�سلوبه  �كون  اإقبال، 
اأهل  �من  االأتقياء  االأبــرار  من  كانا  اأبويها  اأن  على 

القلوب �اأ�سحاب االأ�سرار.
اآبــادي،  اإلــه  اأكبر  كليات  اأكبر،  اآبـــادي،  الــه  انظر:   



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

52

الجزء  1))1هـــــــ/2))1م،  اأكــبــر،  بــزم  كرات�سي، 
الثالث، �س:21).  

))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:0)1-1)1.
))- جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، �س:)2).

 ،2 ج:  خــانــه،  در�ن  اإقــبــال  نظير،  خالد  �سوفي،   -((
�س:0). �جا�يد اإقبال، المرجع ال�سابق، �س:)2).

ياديںچند  چند  اإقــبــال  مظلوم  اأحــمــد،  اإعــجــاز   -((
تاأثرات، كرات�سي، بي -)21 دا�د پوته روڈ، الطبعة 

االأ�لى: )))1م، �س:0)2-2)2.
))- جا�يد اإقبال، زنده ر�د، �س: ))). � �سوفي، خالد 

نظير، اإقبال در�ن خانه، �س:ج:2، �س: )).
لل�سلطان  الكبرى  البنت  �هي  الن�ساء،  زيب  ا�سمها   -((
�سعرها   فــي   الم�ستهرة  عالمكير،  زيــب  ا�رنـــك 
�حافظة  �خطاطة  ��ساعرة  اأديــبــة  �هــي  بمخفي، 
اأ�   10(( �سنة  الهند  فــي  ــدت  �ل الكريم،  للقراآن 
دلهي،  في  �دفنت  )111هـــ  �سنة  �توفي  هـ،   10((
من اآثارها: "زيب المن�سئات" �ديوان �سعر �تف�سير 

للقراآن ي�سمى "زيب التفا�سير". 
�رباعيات(،  )قطعات  مخفي،  ديوان  الن�ساء،  زيب   -(0
الهور، مطبع اإ�سالمية، 12)1هـ/0))1م، �س:0)1. 

1)- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:)20.
2)- فيه تلميح اإلى ذلك الحديث القد�سي الذي قال فيه 
جل جالله على ل�سان نبيه: "لوالك لوالك لما خلقت 

االأفالك".
))- اقبال، المرجع ال�سابق، �س:)20.

))- هذه ق�سيدة طويلة �لم اأذكر ن�سها خوًفا من االإطالة  
اأنظر لالأبيات: كليات اإقبال الفار�سية، �س:)21-1. 
اأما ترجمة هذه االأبيات التي ذكرتها فهي لل�سيخ اأبي 
الند�ي،  انظر:  الرحمة-،  -عليه  الند�ي  الح�سن 
المدائح  في  الم�سيئة  ال�سيرة  جوانب  الح�سن،  اأبو 
ال�سحوة  دار  القاهرة،  �االأردية،  الفار�سية  النبوية 
االأ�لى، )0)1هـ/)))1م، �س:)1- الطبعة  للن�سر، 

)1. اأ� نف�س الم�سنف، ر�ائع اإقبال، �س:))-)).
))- اإقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:)1).

ر�ائع  الند�ي،  علي  الح�سن  اأبــي  لل�سيخ  الترجمة   -((
اإقبال، �س:))1.

))- اإقبال، المرجع ال�سابق، �س:1)).
لهب  اأبي  ا�سم  اأبياته  من  كثير  في  اإقبال  ا�ستخدم   -((

اهلل  ر�سول  زمن  �ال�سرك  للكفر  زعيًما  كان  الــذي 
�سعره  في  اإقبال  جعله  �قد  ��سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
كل  في  لالإ�سالم  الم�سادة  �القوات  للباطل   رمزا 

االأزمنة �االأمكنة. 
))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س: )1).

المباركة:  االآية  هذه  اإلى  تلميح  الم�سراع  هذا  في   -(0
الذي خلق ف�سوى �الذي قدر فهدى)االأعلى:2-)(

1)- اإقبال، المرجع ال�سابق، �س: )2).
2)- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال االأردية، �س:)1).

))- نف�س المرجع، �س:10).
))- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال الفار�سية، �س:)2).

))- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال االأردية، �س:0)).
))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:12).

))- �معناها الحرفية: اإن الم�سلم ذلك الفقير الذي قد 
اأّ�د قلن�سوته، �النا�س في �سبه القارة كانوا يلب�سون 
التاأ�يد  من  �سيء  فيه  خا�سة  بطريقة  القلن�سوات 
اأنهم مختلفون عن  على  دليال  كان  �هذا  �العطف، 

االآخرين.
))-اقبال، كليات اإقبال االأردية، �س:))1.

))- نف�س الم�سنف، كليات اإقبال الفار�سية، �س: ))1-
.1(0

0)- نف�س المرجع، �س:)0)
1)- نف�س المرجع،�س:)0).

2)- نف�س المرجع، �س:)0).
))- قال �هو يلفظ اأنفا�سه االأخيرة:

�ـــصـــرود رفـــتـــه بــــاز اآيـــــد كـــــــــــــــــــــــه نــايــد
نــايــد كـــه  اآيـــــد  حـــجـــاز  از  نسيمے 

فقيرے ايــــن  ــارے  روزگ اآمـــــد  �ــصــر 
نــايــد كـــه  اآيـــــد  راز  دانائے  دگــر 

 � تعود؟  ال  اأم  الما�سية  النغمة  تعود  هل  �معناها:   
تهب؟  ال  اأم  من جديد  الحجاز  من  ن�سمة  تهب  هل 
ياأتي  اأيامها، فهل  انق�ست  الفقير قد  اإن حياة هذا 

عارف باالأ�سرار االآخراأم ال ياتي؟ 
جا�يد اإقبال، زنده ر�د، �س:)1).  

))- اإقبال، كليات اإقبال الفار�سية، �س:01).
الذي  اأ�سدقائه  من  �احــًدا  اأن  اأذكــر  اأن  يفوتني  ال   -((
"محمد رم�سان" لما �سمع هذه القطعة  كان ا�سمه 
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يمنحه  اأن  منه  �التم�س  اإقبال  اإلــى  كتب  ال�سعرية 
عند  قبره  في  ي�سعها  اأن  يريد  الأنه  مكتوبة؛  اإياها 
هذه  اأن  العجيب  �من  اإياها،  اإقبال  فمنحه  موته، 
اأعده  الذي  ديوانه  في  نجدها  ال  ال�سعرية  القطعة 
تحمل  اأخــرى  �سعرية  قطعة  اإقبال  نظم  ثم  اإقبال، 

نف�س المفهوم، �هي:
پير عــالــم  ايں  ر�ــصــد  چوں  پاياں  بــه 

تقدير پو�صيده  هــر  پـــرده  بے  �ــصــود 
مــكــن ر�ـــصـــوا حــ�ــصــور خـــواجـــه مـــا را

گير نهاں  او  زچــ�ــصــم  مـــن  حــ�ــصــاب 
�معناها: يا رب! ال تخزني اأمام موالي عليه ال�سالة   
�ال�سالم، �حا�سبني �راء اأعينه، يوم ي�سل فيه هذا 
العالم الم�سيب اإلى نهايته )يوم القيامة(، �ينك�سف 
كل ما هو خفي. جا�يد اإقبال )الدكتور(، زنده ر�د، 

�س:)))-0)).

الم�صــادر والمراجع

اإقبال، كليات اإقبال االأردية،الهور، �سيخ غالم علي   .1
ايند �سنز، الطبعة الثالثة، )))1م.

نف�س الم�سنف، كليات اإقبال الفار�سية، الهور، �سيخ   .2
غالم علي ايند �سنز، بد�ن ذكر ال�سنة.

نف�س الم�سنف، مكاتيب اإقبال بنام خان محمد نياز   .(
الدين خان مرحوم، الهور، بزم اإقبال.

كرات�سي،  اآبادي،  اله  اأكبر  كليات  اأكبر،  اآبادي،  اإله   .(
بزم اأكبر، 1))1هـ/2))1م، الجزء الثالث.

پاك�ستان  م�سلمانان  اأدبيات  تاريخ  بنجاب،  جامعة   .(
الثانية:  الطبعة  بنجاب،  جامعة  الهـــور،  �هــنــد، 

2012م، الجزء الخام�س.
�سعبه  الهور،  اإقبال،  معارف  دائرة  المرتب،  نف�س   .(
-200( �الــجــزءالــثــانــي  االأ�ل  الــجــزء  اإقــبــالــيــات، 

2010م.
ر�د، الهـــور،  زنـــده  )الـــدكـــتـــور(،  اإقـــبـــال  ــد  جــا�ي  .(
الطبعة  ببليكي�سنز،  ميل  ��سنغ  اأكــادمــي،  اإقــبــال 

الثانية:)200م.
كليات نظم حالي،  الطاف ح�سين، خواجه،  حالي،   .(
الهــور،  الدكتور،  �سديقي،  اأحمد  افتخار  مرتب: 
0))1م،  يناير  االأ�لــى:  الطبعة  ادب،  ترقي  مجل�س 

الجزء الثاني،

خــان،  علي  ظفر  مــوالنــا  كليات  علي،  ظفر  ــان،  خ  .(
�ترتيب:  تحقيق  م�سطفوي(،  )�سان  چمن�ستان 
ٹرسٹ،  خــان  علي  ظفر  موالنا  خــان،  علي  زاهــد 

نوفمبر، )200م.
قراآن،  ا�ر  اإقبال  م�سطفى)الدكتور(،  غالم  خان،   .10

باك�ستان، اإقبال اكادمي، الطبعة الثامنة، 2010م.
الخثعمي،  الرحمان  عبد  القا�سم  ــو  اأب ال�سهيلي،   .11
بن  ال  النبوية   ال�سيرة  تف�سير  في  االأنــف  الر��س 
المن�سا�ي،  اهلل  عبد  �تــخــريــج:  تحقيق  هــ�ــســام، 
الجزء  )2)1هــــ/)200م،  الحديث،  دار  القاهرة، 

الثاني.
الوافي  اأيبك،  بن  خليل  الدين  �سالح  ال�سفدي،   .12
بالوفيات، تحقيق �اعتناء: اأحمد االأرناأ��ط �تركي 
م�سطفى، لبنان، بير�ت، دار اإحياء التراث العربي، 

الطبعة االأ�لى: 20)1هـ/2000م، الجزء االأ�ل.
باك�ستان،  خانه،  در�ِن  اإقبال  نظير،  خالد  �سوفي،   .1(
)الطبعة  االأ�ل  الــجــزء  اكــادمــي،  ــال  ــب اإق الهـــور، 
الثانية:  )الطبعة  الثاني  الجزء  2012م(،  الرابعة، 

2012م(. 
ــــــوان محمد  دي ـــمـــاجـــد،  ال عــبــد  ــيــد  �ــس ــــــوري،  غ  .1(
االأ�لـــى،  الطبعة  كثير،  ابــن  دار  بــيــر�ت،  اإقــبــال، 

)2)1هـ/)200م.
ر�سول،  محبت  ا�ر  اإقبال  طاهر،  محمد  فار�قي،   .1(

باك�ستان، اإقبال اكادمي، الطبعة الثامنة، 2010م.
كرات�سي،  فقير،  ر�زكــار  الدين،  �حيد  �سيد  فقير   .1(

فقير �سبننك ملز، )))1م، الجزء االأ�ل.
في  الم�سيئة  ال�سيرة  جوانب  الح�سن،  اأبو  الند�ي،   .1(
دار  القاهرة،  �االأرديــة،  الفار�سية  النبوية  المدائح 

ال�سحوة للن�سر، الطبعة االأ�لى، )0)1هـ/)))1م.
مجل�س  كرات�سي،  اإقــبــال،  ــع  ر�ائ الم�سنف،  نف�س   .1(
ن�سريات اإ�سالم، الطبعة الرابعة: )0)1هـ/)))1م.

ها�سمي، رفيع الدين، عالمه اإقبال ا�ر مير حجاز،   .1(
الهور، بزم اإقبال، )))1م.

ا�ر  �سخ�سيت  ــال  ــب اإق عــالمــه  الم�سنف،  نف�س   .20
الثانية  الطبعة  اأكــادمــي،  اإقبال  الهــور،  فكر�فن، 

2010م.
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مع ديوان ُم�ْسلم بن الوليد
)ت 208هـ(

د. عبد الرازق حويزي 
كلية االآداب - جامعة الطائف

بن الوليد " �صاعر م�صهور من �صعراء الع�صـر العبا�صي االأول، عرف بمذهبه البديعي  " ُم�ْصلم 
به - كما ورَد في كتاِب " المختار من قطب  في ال�صعر، واالأ�صلوب العذب الرقيق في غزلياته، لقَّ

ال�صرور " �ص 413 - هارون الر�صيد بـ " �صريع الغواني " لقوله:
ــبــا الــ�ــصِ َمــــــَع  اأَروَح  اأَن  اإِاّل  الـــَعـــيـــ�ـــُص  ـــــِن الــُنــجــلَهــــــِل  ـــريـــَع الــــــراِح َواالأَعـــــُي َواأَغـــــــــدوا �ـــصَ

في  كبيًرا  جهًدا  بذل  " الذي  الدهان  " �صامي  د.  ذكر  كما  ا  ناق�صً �صعره  ديوان  اإلينا  و�صل 
تحقيق ما و�صل اإلينا منه على ن�صخة مخطوطة �صبق اأن حققها ون�صرها الم�صت�صرق الهولندي 
د. " �صامي " في مالحقة �صعر " ُم�ْصلم بن الوليد " في كثير من م�صادر  "د يخويه"، ويبرز جهد 
التراث العربي المطبوعة والمخطوطة، وتخريج اأ�صعار الديوان، وتق�صي اأخبار ال�صاعر، ودرا�صة 
اأبرز اأغرا�ص �صعره في مقدمة الديوان، ويظهر جهده الكبير كذلك في ت�صفح الم�صادر في زمن 
كان معظمها ين�صر دون تحقيق وفهر�صة، ومن ثم انتهى اإلى جمع تكملة قيمة للديوان م�صتملة 
على كثير من الن�صو�ص ال�صعرية، واإن �صابها اأ�صعار فاته التنبيه عليها، مما ا�صتدعى د. " محمد 
يحيى زين الدين " اإلى التنبيه على تداخل بع�صها �صمن ا�صتدراكه ونقده لهذا الديوان، ونبَّهت 

ى في هذه التكملة متداخال مما لم ُي�صر اإليه حتى االآن. هنا على ما َتَبقَّ

�قد اأثرت محا�الت عدة في االهتمام بهذا 
الديوان تنقيًحا �ا�ستدراكا، فمما �قفت عليه:

1- ا�ستدراك من�سور في مجّلة العرب، مج ))، ج )، 
)، محرم، �سفر، )))1، �س )0).

2- ا�ستدراك ثاٍن من�سور في مجّلة كلية اللغة العربية 
بالمنوفية �س )10 - ))1، ع )2، �سنة، )200م.

�سريع  كتاب  نهاية  في  مثبت  ثالث  ا�ستدراك   -(

الغواني، ُم�ْسلم بن الوليد: حياته ��سعره لموؤلفه 
د. عبد القادر الرباعي، �احتل هذا الم�ستدرك 

من �س )))، اإلى �سفحة ))) في هذا الكتاب 

الكتب  عالم  مجّلة  في  من�سور  رابع  ا�ستدرك   -(
�سنة  ع)،   ،1( مج   ،((( –  ((( �س  ال�سعودية 
ج)،   ،1((  -  1(2 �س  العرب  �مجّلة  )1)1هـ، 

)2)1،)هـ.
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اللغة  ا�ستدراك خام�س من�سور في مجّلة مجمع   -(
 ،(( مج   ،1((  –  1(1 �س  بدم�سق  العربية 
َنه �ساحبه نقًدا مو�سًعا  مَّ ج1، )))1 هـ، �قد �سَ
ان�سب على اإخراج االأ�سعار المدرجة في ديوان 
�يعد  الخطاأ،  �سبيل  " على  الوليد  بن  " ُم�ْسلم 
التي  اال�ستدراكات  اأ��سع  من  اال�ستدراك  هذا 
تنا�لت هذا الديوان، �قد بذل �ساحبه فيه جهًدا 
م�سكوًرا، ��قًتا ال ي�ستهان بهما، �اآية ذلك �سبره 
على مطالعة الكثير من م�سادر التراث العربي، 
ذكر  ما  على   - اأ�ساف  �قد  �سفحاتها،  �تقليب 
- ))2( مقطعة جملتها )112( بيًتا لم ترد في 
الديوان، �بع�س هذه االأبيات متدافعة، �لم ي�سر 

اإلى هذا �قد اأتيت على ذكر تدافعها هنا.
ي�ستحق  التي  المحا�الت  هذه  طالعت  �قد 
من  اأنــفــقــوا  لما  ــاء،  ــن �ث تقدير  كــل  بــاذلــوهــا 
عليه  اأتوا  ما  تجنب  �حا�لت  ��قتهم،  جهدهم 
نقًدا �ا�ستدراًكا الأبداأ من حيث انتهوا، �ال اأبرئ 
نف�سي من الخطاأ �ال�سهو في تكرار �سيء - د�ن 
المحا�الت  اأ�  الديوان  في  �سبق ذكره   - ق�سد 
ال�سابقة، �ال اأزعم اأن ما تمت االإ�سارة اإليه من 
الباحثين  اأقالم  اأنتجته  ما  م�ستدركات هي كل 
�نقاد التراث، فربما تكون هناك بع�س الجهود 

لم اأقف عليها.
�راأيت توزيع تنا�لي لهذا الديوان على عدة 

عنا�سر هي:
1- ن�سو�س �سعرية جديدة لُم�ْسلم بن الوليد.

2- اإخراج ما تبقى متدافًعا في الديوان.
المحا�الت  بع�س  في  المتدافع  ال�سعر  اإخراج   -(

ال�سابقة.
لم بن الوليد 1- ن�سو�س �سعرية جديدة لُم�سْ

بعد جولة في م�سادر الّتراث العربي ا�ستطعت 

بن  لُم�ْسلم  الن�سبة  بيًتا خال�سة  اإ�سافة )122( 
الوليد، لم َترْد في ديوانه، �ال في اال�ستدراكات 
التي  المتدافعة  االأبيات  بخالف  هذا  ابقة،  ال�سَّ
ا َخل�ست ن�سبُته لل�ّساعر، �قد �سّم  ف�سلُتها عمَّ
جديدة  �سعرية  ن�سو�س   " بـ  المو�سوم  بحثي 
م�ستخرجة من مخطوط الدر الفريد " المن�سور 
في العدد )))( من هذه المجّلة معظم ال�سعر 
ر الَفريد فقط، �اأبداأ بما خل�ست  الوارد في الدُّ

ن�سبته لـ" ُم�ْسلم بن الوليد ". 
)اأ( ما خل�ست ن�سبُته اإليه: 

)1(
�قال:                         ]من الخفيف[

ِفـــيـــَهـــا ــــُق  ــــت الــــِع ُيـــــــْعـــــــَرُف  ِلــــــــُوُجــــــــوٍه ال 
ـــــاِء ـــــ�ـــــصَ ـــــــوُب ِن ـــــــل ـــــــــــُدوٍر ِفــــيــــهــــا ُق َو�ـــــــــــصُ

التخريج: المن�سف ق 2، �س 2)).
)2(

�قال:                                ]من المن�سرح[
ـــــــــــَدْت تـــــكـــــذُب فـــــي الـــــــَوعـــــــِد كــــلَّــــمــــا َوَع

ـــهـــي الــــَكــــِذَبــــا ـــــرُت اأ�ـــصـــَت ـــى لـــقـــد �ـــــصِ حـــتَّ
التخريج: المن�سف ق 2، �س )21.

)3(
�قال:                                    ]من الوافر[

التَّ�َصابي ُطـــوِل  )اإلـــى(  بها  ــبــوُت  �ــصَ  -1
ـــــــاِب ــــــَمــــــٍة كـــــــَع ـــــــــــْوٍد مــــــنــــــعَّ اإلــــــــــــــى َخــــــــــــ

ـــى حـــتَّ طــــــــاَب  تـــــراًبـــــا  وطـــــئـــــْت  اإذا   -2
ــــــراِب الــــــتُّ ذاَك  فـــــي  الــــمــــ�ــــصــــَك  كــــــــــاأنَّ 

ـــوانـــي الـــَغ عــنــهــا  �ــصــكــلَــهــا  وتـــــاأخـــــُذ   -3
ــــاِب كــــــاأخــــــِذ الـــــِعـــــلـــــِم عـــــن اأهــــــــــِل الــــكــــَت

ـــْتـــهـــا َعـــلَ اإذا  ــــيــــاب  الــــثِّ مـــــن  تـــــغـــــاُر   -4
ـــــيـــــاِب وِمـــــــــن حــــ�ــــصــــٍد اأغـــــــــــــاُر مــــــن الـــــثِّ
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قـــــوٍم اأذلَّ  الـــعـــا�ـــصـــقـــيـــَن  راأيــــــــــــُت   -5
قـــــاِب ــــــِة لـــــلـــــرِّ وفـــــــي الــــعــــ�ــــصــــِق الــــــمــــــذلَّ

ـــجـــيـــهـــا ـــْرَت َي َمـــــــن  َهــــــــا  بــــــــُودِّ ــــــُغــــــرُّ  َت  -6
ـــــَراِبِ الـــــ�ـــــصَّ لــــمــــَع  اأو  ــــــلِّ  الــــــظِّ ــــــــــــُروَر  ُغ

وَتــــاأبــــى ــــهــــا  ــــاأُل اأَ�ــــصْ حـــيـــَن  ــــــــــي  7- )و(اإنِّ
٭ ــــاِبِ الأ�ــــصــــْجــــُع مــــن ُعـــمـــيـــر بــــن الــــحــــَب

جميًعا نـــَهـــوا  الــــــوالُة  لــــــــي،،،،َت  اأال   -8
ـــــقـــــاِب حـــــ�ـــــصـــــاَن الـــــغـــــانـــــيـــــاِت عــــــن الـــــنِّ

ــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاٌب 9-...لــــــــــــــــــــــــن
الــــــعــــــذاِب ذاَك  مــــــن  يـــــــرجـــــــوَن  ومــــــــا 

ــــغــــاًرا  ـــــ ـــــ �ــــص ـــــاًرا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اأبـــــكــــــ  ...-10
ـــــل الـــــ�ـــــصـــــحـــــاِب ـــــي ـــــت ل وقــــــــــد اأحـــــكـــــمــــــ

َجــوابــي عــن  ُعُف  ت�صْ الــَخــوَد  اأحـــبُّ   -11
ـــــرِة الـــــــَجـــــــواِب واأهـــــــــــــــَوى كــــــــلَّ حـــــا�ـــــص
ّر الفريد من ق�سيدة 1/))2،  التخريج: الدُّ
 ،2((/(/( اأ�   ،2((/( فيه  الخام�س  �البيت 
البيتين  �فــي   ،1((/( فيه  اد�س  ال�سَّ �البيت 
فيه  ل  االأ�َّ البيت  ��رد  طم�س،  �العا�سر  التَّا�سع 
هكذا: " �سبوت بها حتَّى طول الت�سابي "، �لعل 
اأ� القريب منه، �حذفت  واب  اأثبت هو ال�سَّ ما 

بيًتا بعد البيت ال�ساد�س لداللته المك�سوفة.
ال�سلمي  جعدة  بن  الحباب  بن  عمير  ٭" 
)000 - 0) هـ(: راأ�س القي�سيَّة في العراق، �اأحد 
بن  اهلل  عبيد  قاتل  ن  ممَّ كان  هاة.  الدُّ  االأبطال 
اأتى  ثم  بالخازر،  االأ�ستر  بن  اإبراهيم  مع  زياد 
"قرقي�سيا " خارجا على عبد الملك بن مر�ان. 
�تغلب على ن�سيبين، �اجتمعت عليه كلمة قي�س 
كلب  �بني  اليمانيَّة  �بين  بينه  �ن�سبت  كلها. 
�تغلب �قائع، منها: يوم ماك�سين، �يوم الثرثار 
ل، �يوم الثَّرثار الثَّاِلث، �الفدين، �ال�سكير،  االأ�َّ
�المعارك، �ال�سرعبيَّة، �البليخ، �يوم الح�ساك 
�هو الذي قتل فيه �ساحب الترجمة، �كان بطل 

االأعــالم   ." تغلب  بنو  قتله  كلها،  الوقائع  هذه 
.((/(

)4(
�قال:        ]من الطويل[

ـــاحـــٍب �ـــصَ ــــِة  بــــفــــرَق ـــنـــى  تـــْم اأن  ـــك  لـــعـــّل
ــــيــــَك فـــَتـــْعـــتـــُب ـــــــــــــاَم ِف ـــُب االأَيَّ ـــ�ـــصـــتـــعـــِت وَت

�يو�سع   ،(0(/2 الم�سجم  الغيث  التخريج: 
في نهاية النُّتفة رقم )))(، �س )0).

)5(
�قال:                                    ]من الطويل[

ــــِه ـــــــِه َوُعــــَبــــاِب ـــــــَواِج اأَنـــــــا الــــَبــــْحــــُر فــــي اأَْم
َفا�صبِح الــَبــْحــَر  َيــ�ــْصــَبــُح  ــن  ِمــمَّ ُكــنــَت  ـــاإن  َف
من  �هــو   ،2((/2 الفريد  الــدر  التخريج: 
الفريد  ــدر  ال �ردت  اأبــيــات  ثالثة  فــي  مقطعة 
)/))2، 2/))2،اأ�لها في الديوان �س )0) في 
اللغة  كلية  مجّلة  في  �ثانيها  قنبر،  ابن  هجاء 
)200م،   ،2( ع   ،1(( �س  بالمنوفية  العربية 
بن  محمد  اهلل  زيــادة  متمثال  عة  المقطَّ �كتب 
 ،(2/2( االأرب  نهاية  في  االأغلب  بن  اهلل  عبد 

�هي في الحلة ال�سيراء 1/))1.
)6(

ِويل[ �قال:                                   ]من الطَّ
َمـــْتـــُنـــه الن  اليــــنــــَتــــُه  اإن  ـــيـــُف  الـــ�ـــصَّ هــــو 

ــــوائــــُح ـــــــراريـــــــِه الــــمــــَنــــاَيــــا الــــلَّ وبــــيــــَن ِغِ
مقايي�س   ." ه  حدُّ يف:  ال�سَّ " ِغــَراُر  ْرُح:  ال�سَّ

اللُّغة )غر( )/1)). 
ّر الفريد )/2)). التخريج: الدُّ

)7(
�قال:                                   ]من الطويل[
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ـــٌة ـــِجـــيَّ �ـــَص ِمـــــْنـــــَك  الـــــُجـــــوَد  اأنَّ  َوَذِلــــــــــــَك 
ِد ـــَجـــوُّ ـــا والــــُجــــوُد َغــــْيــــُر الـــتَّ ـــَه ُعــــِرْفــــَت ِب

التخريج: المن�سف ق 2، �س )2).
)8(

�قال:                                  ]من الب�سيط[
بديهُته تــخــُلــو  ال  الــعــزيــمــِة  ــي  مــا�ــصِ  -1

االأيــــــازيــــــد راأى  اأو  الــــمــــهــــّلــــب  راأَي 
في  منفرًدا  البيت  �رد عجز هذا  التخريج: 
رقم  للق�سيدة  تابع  �هــو   ،(12 �ــس  الــديــوان 
الــديــوان.  محقق  ذكــر  كما   ،1(1 �س   ،)20(
�قد �رد هذا البيت بعد البيت ))2( من هذه 

الق�سيدة في كتاب الحلة ال�سيراء 0/2)).
)9(

�قال:                                 ]من الخفيف[
اأبــــــــدْت لــــي الــــــــُودَّ فــــي الــحـــ 1- وفــــتــــاٍة 

ــــِن الــــــــــــوداِد ــــهــــا بــــُحــــ�ــــص ــــــــبِّ فــــجــــازيــــُت ـ
ـــا اإلـــيـــَن ــــا  وهــــًن ــــعــــاَل  ت اأن  ــــْت  ــــل ــــص اأر�  -2

االأعـــــــــاِدي عــــيــــوَن  ـــــنـــــا  ُزرَت اإن  واخـــــ�ـــــَص 
لــــذا ــــَي  لــــنــــقــــ�ــــصِ خـــــالـــــًيـــــا  الـــــِقـــــنـــــا   -3

االأكـــــــــبـــــــــاِد َحـــــــــــــــــــراَرة  ـــــي  ـــــِف ـــــ�ـــــص ون ٍت 
ا�ـــصـــتـــيـــاًقـــا  قــــمــــُت  ثــــــمَّ  ـــت  ـــ�ـــصْ ـــفَّ فـــتـــَن  -4

ـــــٌب طـــــويـــــُل الـــــّنـــــَجـــــاِد ــــي َعـــــ�ـــــصْ ــــكــــفِّ وب
عــلــيــَهــا َدخــــــلــــــُت  ــــى  حــــتَّ ــــى  اأتــــمــــ�ــــصَّ  -5

ــــَهــــاِدي ــــــــذاَك الــــتَّ ــــْن ب ــــــهــــــادى اأحــــ�ــــصِ اأَت
حــــ�ــــصــــاٌن ِقـــــــيـــــــاٌن  َحـــــولـــــهـــــا  واإذا   -6

ــــَن بـــالـــُحـــ�ـــصـــِن ُكــــــلَّ حـــ�ـــصـــٍر وَبـــــــاِدي ــــْق ُف
ـــا َذكـــيًّ ِمــ�ــصــًكــا  ـــحـــوَر  الـــنُّ 7- قـــد طــلــيــَن 

وعــــــــَقــــــــْدَن الــــــُعــــــُقــــــوَد فـــــي االأَْجـــــــــَيـــــــــاِد
ـــى: اأتـــَمـــ�ـــصَّ َراآنــــــنــــــي  اإْذ  لــــي  ُقــــلــــَن   -8

! لــــــلــــــِعــــــَبــــــاِد  ــــــتــــــنــــــٌة  ِف واهلِل  اأنـــــــــــــــَت 

َهــــا قــــــــْد  ــــك  بــــحــــبِّ ـــــا  ـــــن مـــــوالَت اأن   -9
ــــــاِد َق ــــا َتــــ�ــــصــــَتــــِلــــذُّ َطـــــعـــــَم الــــــرُّ مــــــْت فــــَم

والـــِحـــلــــ م  ــــَكــــرُّ لــــلــــتَّ اأُجــــْبــــهــــن  لــــم   -10
ــــــــــــــي َعـــــلـــــى الــــــــَجــــــــواب ِلـــــقـــــاِد ـــــــــِم واإنِّ

وولـــــــ  َخـــــــــارجـــــــــاٍت  ـــــيـــــَن  وَتـــــَمـــــ�ـــــصَّ  -11
ــــَن رو�ـــــــصَ الـــــَبـــــَواِدي ـــيـــٍن َرعــــي ــــيـــن كـــِع

قـــالـــْت: ثــــمَّ  ــِنــهــا  بــُحــ�ــْص اأخـــبـــرْتـــنـــي   -12
ــــــــوُر الـــبـــالِد ـــَحـــى وُن اأنــــــا �ــصــمــ�ــُص الـــ�ـــصُّ

ــي فــاإنِّ �صم�ًصا  اأنــــِت  كــنــِت  اإن  قــلــُت:   -13
ــــــــاِد ــــــيُء فــــــي ُكــــــــــلِّ َن ــــــ�ــــــصِ اأنــــــــــا بــــــــــدٌر ُي

فــــقــــالــــْت: ــــي  بــــكــــفِّ ــــهــــا  وتــــنــــاولــــُت  -14
ـــــاِدي ـــــ�ـــــصَ َف َخــــلــــيــــلــــي  يــــــا  واهلِل  رمـــــــــَت 

ـــي ِمـــنِّ تــــطــــالــــُب  مــــا  ُت  تــــــعــــــودَّ مــــا   -15
ــــــاِدي ٌد فــــــاعــــــَت ـــــــــــــي ُمــــــــــَعــــــــــوَّ قـــــــلـــــــُت: اإنِّ

ا: ُمــــِجــــدًّ َراأتــــنــــي  ـــا  لـــمَّ قـــالـــْت  ثــــمَّ   -16
ـــــَهـــــاِد ــــــــــــو لـــــبـــــْذِلـــــهـــــا بـــــاجـــــِت لــــ�ــــصــــُت اآُل

اأخـــــرى لــــمــــرٍة  ـــيـــِدي  �ـــصَ اقـــتـــ�ـــصـــْد   -17
ـــاِد ـــ�ـــصَ ـــى �ــــصــــيٌء بـــغـــيـــِر اقـــِت ـــبـــَق لـــيـــ�ـــَص َي

فــــــــــوؤاِدي فــــــــــَرقَّ  خــــيــــفــــًة  ـــــكـــــْت  وب  -18
ــــــَعــــــاِد ارِت ذاُت  لــــلــــَخــــوِف  ـــــي  ِمـــــنِّ وهــــــي 

فقالْت: ؟  ــي  ِمــنِّ تنقِميَن  قــلــُت:مــا   -19
ــــــي َفــــــَقــــــد رعــــــبــــــَت ُفـــــــــــــوؤاِدي كـــــــفَّ َعــــــنِّ

وُقـــوِمـــي بـــذنـــٍب  َتــقــرفــي  قـــلـــُت: ال   -20
ــــــيــــــاِدي ــــــــَديــــــــِك ِق ــــالَهــــى وفــــــــي َي ـــــ نــــتـــــ

كا فـــقـــلـــُت:واهلِل ال  اأحـــلـــْف  قـــالـــْت:   -21
ــــاِدي ــــَم َهـــــَويـــــَت اعــــِت اإلـــــــى غــــيــــِر مــــا  ن 

ـــِحـــبُّ بــو�ــصــٍل ُن ــن  22- قـــْد حــظــيــَنــا مــمَّ
ـــــــاِد الـــــــُحـــــــ�ـــــــصَّ اأنـــــــــــــــــَف  اهلُل  اأرغـــــــــــــــــــَم 
�حذفت   ،(02/( الفريد  ّر  الـــدُّ التخريج: 
اأبيات  �ثمانية  ع�سر،  الرابع  البيت  بعد  بيتين 
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بعد البيت الثاني �الع�سرين. 
العين  القاطع.  ال�سيف  ُب:  الَع�سْ رُح:  ال�سَّ
اأعين  جمع  الــِعــيــن:   "  �  ،2((/1 )عــ�ــســب( 
يت بذلك ل�سعة  �عيناء، �هي بقر الوح�س، �سُمِّ
اأعينها ". �سرح ديوان زهير بن اأبي �سلمى �س 

10، لقاد: اأي لقادر. 
)10(

ِويل[ �قال:                                   ]من الطَّ
اإليِك �صوى الَهوى اإذا لم يكْن ذنبي   -1

ــــوَف اأعـــــــوُد فــــال تــــغــــِفــــري َذنــــبــــي َفــــ�ــــصَ
الَهوى في  يادَة  الزِّ تبغيِن  كنِت  لئْن   -2

فـــمـــا فــــــوَق مــــا بــــي مــــن هـــــــواِك مـــزيـــُد
التخريج: الدر الفريد 2/)).

)11(
�قال:                                ]من المتقارب[

ومـــــــا زلـــــــــُت اأَْحــــــــــــــــــَذُر ِهـــــــْجـــــــَراَنـــــــُه ف

ــــــي ِفــــــيــــــِه الـــــــَحـــــــَذْر ـــــي َعــــــنِّ ـــــِن ـــــْغ ـــــــــــْم ُي ََل
التخريج: المن�سف ق 2، �س ))). 

)12(
�قال:                                  ]من المجتث[

ـــــــٌب ـــــــي ـــــــِج َع َهــــــــــــــــــذا  األــــــــــيــــــــــ�ــــــــــصَ   -1

ـــــــــْر ـــــــــوُت َطــــــــــــــــــــــــْوًرا َفـــــــــاأُْنـــــــــ�ـــــــــصَ ــــــــــ اأمــــــــــ
ــــــــوٍم ـــــــــ َيـــــــــ ُكـــــــــــــــــــلَّ  ِقـــــــــــــَيـــــــــــــاَمـــــــــــــٌة   -2

ـــــى َلــــــــْيــــــــ�ــــــــصَ ُيـــــــْقـــــــَبـــــــْر ـــــت ــــــ ــــــ َعـــــــــلَـــــــــى َف
التخريج: البديع البن منقذ ))1، �قال ابن 

منقذ: اإنه اأخذه من قول ال�ساعر:
يــــــــقــــــــوُم عــــلــــيــــه كــــــــــلَّ يــــــــــــوٍم قــــيــــامــــٌة

ُيــــْقــــَبــــُر لـــيـــ�ـــص  ـــــــــه  اأنَّ اإالَّ  الـــــحـــــّب  مـــــن 

)13(
ِويل[ �قال:                                   ]من الطَّ

1-هُلّما ا�صقياِني الكاأ�َص اإْن لم يكن َخمرا
ــْكــَرا ــِكــرانــي لــ�ــصــُت اأحــتــمــُل الــ�ــصُّ ُتــ�ــْص وال 

ــهــا ــي الـــَغـــوايـــُة حــقَّ 2- لــقــْد اأخــــــذْت مــنِّ
ــــُت بــهــا ُخـــْبـــَرا ــــْط ــــْد اأََح ــــــي َق ــا واإنِّ قــديــًم

با وال�صِّ الــلَّــهــو  قــائــُد  ــانــي  َدَع مــا  اإذا   -3
اأجـــبـــُت ولــــْم اأ�ـــصـــَمـــْع َمـــالًمـــا وال َزْجـــــَرا

تــــقــــلَّــــْدُت ا  ــــــرًّ �ــــــصِ وُمـــــ�ـــــصـــــَتـــــوِدعـــــي   -4
َقْبَرا الَح�َصا  ُم�صتقرِّ  ِمن  اأُته  فبوَّ حفَظه 

ــهــا  ــتــرُت �ــَص قـــــْد  فــــاجــــٍر  ـــــــــِة جــــــاٍر  5- وَزلَّ
ــَرا  ــْت الــ�ــصِّ ـــَك  َهـــَت َراأى  ــي  مــنِّ مــثــلَــهــا  ولـــو 

ُعــــْذَره يــدفــُع  الـــمـــرِء  ذنــــُب  كـــان  اإذا   -6
ـــي لـــه عــــْذَرا  �ــصــفــحــُت فــكــان الــَعــْفــو ِمـــنِّ

ـــُه ِغـــبَّ اآمـــــَن  ُكـــنـــُت  لـــي  اأٍخ  مـــن  وكـــــْم   -7
ــَره الـــَوا�ـــُصـــوَن فــا�ــْصــَتــْحــ�ــَصــَن الـــَغـــْدَرا ــيَّ ــَغ َف

اأََبــــى واإْن  ــــِرْرُت  �ــــصُ دهــــٌر  نــي  �ــصــرَّ اإذا   -8
ـــــْدَرا  �ـــــصَ بــــه  اأ�ــــصــــيــــَق  اأن  عـــلـــيـــِه  اأبـــــيـــــُت 

ــَمــٍة ــْع ــَر فـــي ُكــــلِّ ِن ــْك ـــــي اأعـــــدُّ الــ�ــصُّ 9- واإنِّ
ـــْبـــَرا  �ـــصَ َنــــَزَلــــْت  اإن  اِء  ـــرَّ لـــلـــ�ـــصَّ واألـــبـــ�ـــُص 

10- وكْم من ُم�ِصيٍء َقْد لقيُت َوُمح�ِصٍن
ــْكــَرا �ــُص َذا  واأو�ـــصـــعـــُت  ــــا  ذمًّ َذا  فــاأو�ــصــعــُت 

ــ�ــًصــا َتــلــبُّ اإالَّ  االأ�ـــصـــيـــاُء  ـــــِت  اأب )اإذا(   -11
والــَوْعــَرا ْهَل  ال�صَّ َتــعــرِف  فِق�ْصها  عليَك، 

12- اأُخو الُجوِد ي�صقي الَقوَم َف�صَل اإناِئِه
البْحَرا َجــاوَز  ولو  َينَدى  ال  الُبخِل  وذو 

ِه عر�صِ قيمَة  يعطيَك  امــرئ  وكــلُّ   -13
والــَفــْقــَرا َة  الَخ�َصا�صَ َي�صُكو  ال  كــاَن  اإذا 

ــُن اأحــ�ــص الـــَيـــاأ�ـــِص  عـــنـــَد  ـــبـــُرَك  لـــ�ـــصَ  -14
ُذْخــَرا ُت�َصيُِّره  َمــاٍل  من  واأف�صُل  َمْوِقًعا 
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َرا�ــصــًيــا لــلــحــوادِث  ُيــ�ــَصــلِّــم  15- وَمـــن ال 
ــــــــاُم يـــر�ـــَص بــهــا قــ�ــْصــَرا ــا َتـــْحـــُكـــُم االأَيَّ ــَم ب
�ــســيٍء: عاقبته  ــلِّ  ك " الــغــبُّ مــن  ــْرُح:  ــسَّ ــ� ال

�اآخره". المعجم الو�سيط )غبب( �س 2))، 
البيت  ��رد   ((/2 الفريد  الــدر  التخريج: 

الحادي ع�سر هكذا: " اأال اأبت ".
)14(

ِويل[ �قال:                                   ]من الطَّ
با فاجتنيُته 1- عطفُت على غ�صِن ال�صِّ

ــــه بـــحـــَره الـــَغـــْمـــَرا اِت وخـــ�ـــصـــُت اإلـــــى لــــذَّ
ــْنــُت �ــصــّرهــا ــمِّ 2- ومـــاأمـــونـــٍة بــالــغــيــِب �ــصُ

ا ـــبـــْرَ ــا َق ــرِّ الــَحــ�ــص ــَق ــت ــ�ــص اأُتــــه مـــن ُم فــــبــــوَّ
�ـــصـــهـــدُت وغـــــادٍة فـــتـــيـــاٍن  3- ومــجــلــ�ــِص 

حـــمـــيـــُت واأمـــــــــٍر قـــــْد بـــعـــثـــُت لــــه اأْمــــــــَرا
فــحــمــلــُتــهــا ُحــــمــــلــــُتــــهــــا  ومــــثــــقــــلــــٍة   -4

وخـــطـــٍب جــلــيــٍل قـــد رحـــبـــُت بـــه �ـــصـــْدَرا
يقول منها: 

نــيــا بـــورهـــاَء فـــارٍك 5- ُمــنــيــنــا مـــن الــدُّ

�ـــصـــْزَرا نـــظـــًرا  اأعــقــبــْت  اأغــ�ــصــْت  اإذا هـــي 

ــــاءٌة اإ�ــــص ـــيـــالـــي  الـــلَّ اإحــــ�ــــصــــاِن  واآخــــــــُر   -6

ــَرا ــ�ــْص ــَر الــُي ــ�ــص ــتــبــُع الــُع ـــهـــا قـــد ُت عــلــى اأّن

7- واأكـــثـــر مـــا تــلــقــى االأمــــانــــي كـــواذًبـــا

الــَقــْدَرا ِب�َصاِحِبَها  َجـــاَزْت  ــَدَقــْت  �ــصَ فــاإن 
بها ُمـــثـــرًيـــا  لــلــُمــنــى  �ــصــمــيــًرا  اأبـــيـــُت   -8

ــْفــَرا واأغــــــدو �ــصــلــيــًبــا مـــن َمــواِهــبــهــا �ــصِ
عـــمـــره بـــقـــيـــة  يــــغــــدو  طـــمـــع  وذي   -9

ويــمــ�ــصــي ولـــــم تــجــمــع يــــــداه لــــه وفــــرا
ّر الفريد 1/)21  التخريج: االأبيات له في الدُّ
في  ي�سير  �باختالف  التا�سع،  البيت  عــدا  ما 

الترتيب، � �االأبيات ) – ) له في الدر الفريد 
)/))1، �البيت ال�سابع له فيه )/))2، �هو في 
الديوان برقم ))11(، �س )1)، �البيتان )، ) 
بال ن�سبٍة في الفرج بعد ال�سدة )/))، �البيت 
ال�ساد�س في محا�سرات االأدباء )/)) بر�اية: 
ن�سبة  ال�ساد�س بال  �البيت   ،" بالي�سر  " الع�سر 
اأفعال   " بر�اية:   12(/1 المجال�س  بهجة  في 

الليالي "، ��سدر البيت ال�سابع هو عجزه.
– ) بال ن�سبة في الغرر �الغرر  �االأبيات ) 
معاهد  فــي  ن�سبة  بــال  ال�سابع  �البيت   ،(((
التن�سي�س 2/))1. �قال " ابن اأيدمر 1/)21 
": الورهاء: القليلة العقل ". �" غ�سيت االأر�س 
اأطبق  الــرجــل:   �  - الغ�سى  فيها  كثر  غ�سًى: 
جفنيه على حدقتيه ". المعجم الو�سيط )غ�سا( 
اإعرا�س كَنَظر  ْزر: نظٌر فيه  " ال�سَّ  � �س )))، 

الُمعادي الُمْبِغ�س. العين )�سزر( )/1)2. 
)15(

�قال:                                ]من الب�سيط[
َداأُْبـــُهـــَمـــا ــْيــَب  الــ�ــصَّ َواإِنَّ  ــَبــاَب  الــ�ــصَّ اإِنَّ   -1

ِبــــــاإِْمــــــَراِر ْو  اأَ ِبـــ�ـــَصـــْحـــٍل  ـــاَك  ـــِقـــ�ـــصَ ـــْن ُي اإن 

ــِه ــقــبــِل بــُم اإْدَبـــــــــــــاًرا  ُيـــــَعـــــاِديـــــَك  َهــــــذا   -2

ِبــــــــاإِْدَبــــــــاِر ـــــٍن  َعـــــْي َعـــــــْن  ـــــاِريـــــَك  ـــــَب ُي َوَذا 

َبــْيــَنــهــَمــا َغــــــْدُر  ــــْيٌء  َغـــــــُدوٌر َو�ــــصَ ــــلٌّ  ُك  -3

اِر اٍر َكـــــــَعـــــــذَّ ـــــــــــــدَّ َهــــــْيــــــَهــــــاَت َمـــــــا ُكـــــــــلُّ َغ
ِبَها َقـــاَم  اأَ َداٍر  َعــْن  ْيُب  ال�صَّ َيــْرَحــَل  َلــْن   -4

ـــاِحـــَب الـــــــّداِرِ ـــــَل َعــنــهــا �ـــصَ َحـــّتـــى ُيـــــَرحِّ
تاج  ينظر  ب�سعف.  اأي  ب�سحل:  الــ�ــســرح: 
العر��س )2/))1، �باإْمَرار: اأي بذهاب �مر�ر. 

ينظر تاج العر��س )1/)10. 
مج  العلم  �جــواهــر  المجال�سة  التخريج: 
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)/)10- )10، ��رد البيت االأخير منفرًدا في 
الديوان �س )2)، �هو الأبي العتاهية في ديوانه 

))) هكذا:
ِبــهــا اأََلــــــمَّ  َعـــن داٍر  ــيــُب  الــ�ــصَّ ـــرَحـــَل  َي ـــن  َل

اِر ـــاِحـــَب الـــــــدَّ ـــــَل َعـــنـــهـــا �ـــص ـــــَرحَّ َحــــّتــــى ُي
�اأ�سار محمد يحيى زين الدين في ا�ستدراكه 
في  �قبله   ،1(( �س  برد  بن  لب�سار  ن�سبته  اإلى 

ديوان اأبي العتاهية:
ــيــِب ِبــالــِحــّنــاِء َتــ�ــصــُتــرُه ــَب الــ�ــصَّ يــا خــا�ــصِ

ــــاِر ـــتـــًرا ِمــــــَن الــــنَّ ــــِل الـــَمـــلـــيـــَك َلــــــُه �ـــصَ �ــــصَ

)16(
�قال:                                    ]من الكامل[

َتــُعــْد ــِبــيــبــِة لـــم  ـــْرُخ الــ�ــصَّ ِلـــي �ـــصَ َعـــــاَد  اإن 
الــــــَجــــــْدِر ــــــــــِذي  ِب اأَْهـــــــلـــــــي  وال  ُلـــــْبـــــَنـــــى 
�هي  بالمدينة،  مو�سع  ــْدر:  ــَج ال الــ�ــســرح: 

منازل بني طفر. ينظر م�سدر تخريج البيت.
التخريج: معجم ما ا�ستعجم 1/2)).

)17(
�قال:                                    ]من الطويل[

المَنى َخْطَرِة  ِمن  الَياأْ�ُص  ماَت  بذكراك 
ــــِر ِذْك َعــلــى  اإالَّ  اأَْذكـــــــــْرَك  ــــْم  َل كــنــُت  واإن 

التخريج: الدر الفريد )/)).
)18(

�قال في مدح يزيد بن من�سور خال المهديِّ 
باهلل:                                  ]من الكامل[

اإذا  - ُتـــــه  عـــــدَّ ــــاِج  بــــالــــتَّ ـــٌب  مـــتـــعـــ�ـــصِّ  -1
والـــتـــ�ـــصـــمـــيـــُر االإقـــــــــــــداُم  مـــــا حـــــــــارَب - 

ــيــِث يـــبـــُدو حــيــن يـــبـــُدو خــلــَفــُه 2- كــالــلَّ
ـــــيـــــُر ـــــوِق ــــعــــظــــيــــُم والـــــتَّ واأمـــــــــاَمـــــــــه الــــتَّ

�البيتان   ،(((/( الفريد  الــدر  التخريج: 
تابعان للق�سيدة رقم )1)(، �س 220.

)19(
�قال:                                   ]من الكامل[

جرت اإذ  الَعَرْنجج  ن�صل  حميٍر  مــن   -1
ـــــــــوُر َمــــــــاِن ُدُه ـــــى حــــقــــِب الــــــــزَّ لـــهـــم َعـــــلَ

َحـــــٌد ِبــَهــا ــَمــا اأَ نــيــا َف ــى الــدُّ ــُكــوا َعــلَ 2- َمــلَ
ـــــوُر ـــــُه ـــــْق َم ُحــــْكــــِمــــهــــم  فــــــي  وهــــــــو  اإالَّ 

ـــٌر َقـــيـــ�ـــصَ االإتــــــــــاوة  ُذلَّ  اأَعـــــطـــــاُهـــــُم   -3
ـــــــُه �ــــصــــابــــوُر ـــــــرَج ــــــم َخ ــــــيــــــِه َوَجــــــبــــــى اإَِل
الر�اية: )2( �رد عجز البيت اال�ل في ن�سوة 
الطرب بر�اية: " اإال �هو في ملكهم مقهور "، 
" ذل  بر�اية:  الديوان  في  الثالث  البيت  ��رد 

المقادة".
�سباأ...  بن  حمير   " هو  الَعرْنَجج:  ال�سرح: 
لّقب  �اأنــه  العرنجج،  ا�سمه  اأن  بع�سهم  �يــرى 
االأعالم   ." الحمر  الثياب  لب�سه  لكثرة  بحمير 
ينظر  �ِم.  ــرُّ ال َمِلِك  َر  َقْي�سَ ٌر:  �َقي�سَ  ،2((/2
بُن  �ــســاُبــور  �ــســابــوُر:   ،(((/1( الــعــر��ــس  تــاج 
العر��س  تاج  الُفْر�ِس. ينظر  ُمُلوِك  اأْرَد�سير من 

 .(2(/(( ،(1(/1(
 ،2(1 حمير  ملوك  في  التيجان  التخريج: 
 ،1((/1 الطرب  ن�سوة  في  له   (  ،2 �البيتان 
نهاية  في   22( �س  الديوان  في  االأخير  �البيت 

الق�سيدة رقم )1)(.
)20(

�قال:                                ]من المن�سرح[
ــــــى َحــــــــــَذٍر ــــــلَ ــــــــَحــــــــاُبــــــــُه َع ـــــــاَر َواأ�ــــــــصْ �ـــــــصَ

الـــــَحـــــَذُر ــــُع  ــــَف ــــْن َي اأَْو  ُيــــْغــــِنــــي  َكــــــــاَن  ـــــو  َل
التخريج: المن�سف ق 2، �س ))).
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)21(
�قال:                                  ]من الب�سيط[

يِب في الرا�ص 1- لم يبَق بعَد ُحلوِل ال�صَّ
اآ�ـــــــص َلــــــــــــُه  ـــــــــا  َم َداٍء  ــــــــُب  تــــــــرّق اأاّل 

2-حين اعتزمُت على ال�ّصلواِن وارتدعْت
ــي ــَرا�ــصِ ــَد الــَجــْهــِل اأَْف ــْع ـــُت َب ْب ـــرَّ َنــْفــ�ــِصــي َوَق

م�صرقة ال�صهباء  لي  ت�صّدى  مــرت   -3
مـــــن كـــــف �ــــصــــاق بـــعـــيـــنـــيـــه وبــــالــــكــــاأ�ــــص

وريقتها االأخـــرى  عن  تجافي  بانت   -4
تـــمـــجُّ بـــــرد الـــر�ـــصـــا فــــي حـــــّر اأنــفــا�ــصــي
الزجاجي  القا�سم  ــي  اأب اأخــبــار  التخريج: 

.1((
)22(

�قال:                                    ]من الكامل[
َتـــــى ِكــــيَّ َوَقـــــــْد اأَ ـــْمـــَع الــــزَّ َواأَُخــــــــــــاِدُع الـــ�ـــصَّ

ُيــــــْدَفــــــُع ال  ـــــــاِدٍق  ِبـــــــ�ـــــــصَ ــــــــــــــمَّ  اأََل َخــــــَبــــــٌر 
�في   ،(0( �س   ،2 ق  المن�سف  التخريج: 
الديوان �س )2) نتفة برقم )))1( فيها بيتان 

اأحدهما قريب من هذا البيت، �هو: 
ــــعــــيَّ َودوَنــــــــــُه ـــمـــِع الــــَن َوُمــــــــخــــــــاِدُع الـــ�ـــصَ

ـــــخـــــَدُع َي ِبــــــ�ــــــصــــــاِدٍق ال  ـــــــــــــمَّ  اأََل ـــــطـــــٌب  َخ

)23(
�قال:                                 ]من الخفيف[

والــَهــْجـــ ــْيــِن  الــَب ِمـــَن  ُمــ�ــْصــِفــًقــا  اأََزْل  ــــْم  َوَل
ـــــَفـــــاِقـــــي ـــيـــهـــمـــا اإِ�ـــــصْ ـــــم ُيــــــْغــــــِن ِف ـــــلَ ــــــــِر َف

التخريج: المن�سف ق 2، �س ))).
)24(

�قال:                                  ]من الب�سيط[
َمـــــعـــــِذرٍة ــــمــــويــــِه  َت اإلـــــــى  اأ�ــــصــــتــــريــــُح  ال 

َقــــلــــُق لـــــي  فــــيــــه  ــــــاٌب  عــــــَت ـــــــانـــــــي  اأَت اإالَّ 

 ،(((/1((،(/2 الفريد  ّر  الـــدُّ التخريج: 
�يو�سع   (2( 0)1،�ــس  رقم  للمقّطعة  �ي�ساف 

البيت فيها بعد البيت الثَّاِلث. 
)25(

الخليفة  مدح  في  طويلة  ق�سيدة  من  �قال 
الماأمون:                                   ]من الكامل[

ــــعــــواذِل لـــو قــنــعــَن بـــَذاكـــا 1- حــ�ــصــُب ال
ــــــا ــــــهــــــواَك ِل افـــــــــــٌة  َقـــــــــــذَّ ـــــــــوى  الـــــــــنَّ اأن 

يقول في المدح منها:
ــاللــِة بــعــَدمــا َيــــرى اأهــــُل الــ�ــصَّ 1- مــــاذا 

ــاَكــا اأي الــحــكــيــِم َعــ�ــصَ َقـــرعـــْت لـــذي الــــــرَّ

ــدوَرهــا ــنــي بـــَك قــد عــدلــت �ــصُ 2- فــكــاأنَّ

وهـــــديـــــَت َقــــ�ــــصــــَد �ــصــبــيــلَــهــا الــ�ــصــكــاكــا

قــــــادًرا عــلــيــهــْم  ـــاًنـــا  مـــنَّ و�ـــصـــفـــحـــَت   -3

ـــك فـــيـــهـــُم وَنــــــَداكــــــا وبــــ�ــــصــــْطــــَت �ـــصـــجـــلَ
بــعــَدهــا واالأمــــــانــــــَة  االإمــــــاَمــــــَة  اإن   -  4

ـــــــــراٌن لــــــــــكــــــــــن لـــــــــــــــــــم... ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ قــــــــــ
ـــِه بـــمـــنِّ ـــيـــُم  الـــحـــل اهلُل  اأعــــطــــاَكــــهــــا   -5

ـــــا فــــا�ــــصــــكــــْر عــــطــــيــــَتــــه الـــــتـــــي اأعـــــَطـــــاَك
َيـــعـــهـــُدوا لـــك َعــهــَدهــا 6- تــــاهلل لـــو لـــم 

ـــواَكـــا �ـــصِ ـــ�ـــصـــيـــَب  ُت اأن  ــــَة  ــــريَّ ــــب ال ـــــا  اأعـــــَي
ــــه عـــْنـــك قــ�ــصــُد خــالفــة تــــَوجَّ ــــــى  اأنَّ  -7

ــــــا ــــــراَك اأطـــــــنـــــــاُبـــــــهـــــــا مــــــــ�ــــــــصــــــــدودٌة بــــــُع
ــا ــًت مـــغـــار�ـــًصـــا ومــنــاب الـــــفـــــروِع  8- خـــيـــُر 

ــــــا بــــــك غــــ�ــــصــــُنــــه ونـــــَمـــــاَكـــــا ــــــَم فــــــــــرٌع َن
مــحــمــٌد ــــيُّ  ــــب ــــنَّ ال لـــــك  بــــنــــاه  بــــيــــٌت   -9

ـــــاكـــــا ـــــُم دعــــــــًمــــــــا لــــــــــُه ومـــــ�ـــــصَ ـــــقـــــت وخـــــل
بــكــيــِده بـــَغـــاك  الـــثـــواكـــُل مـــن  ثـــِكـــَل   -10

َرداَكــــــــــا اأراَد  مـــــن  الـــــبـــــواكـــــَي  وبــــكــــى 
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بــنــعــمــٍة تـــــــــزاُل  مـــــا  ــــة  الــــبــــريَّ اإن   -11

اأبــــــــــقــــــــــاَكــــــــــا مــــــــــــا  هلل  هــــــــا  ــــــــدُّ ــــــــعــــــــت ت

نظاُمه يــديــك  فــي  لــُمــلــك  فــا�ــصــلــْم   -12

ـــــا ـــــعـــــمـــــاَك ـــــهـــــُم ُن ـــــــــــــــــــــــــٍة �ـــــصـــــمـــــلـــــْت والأُمَّ

ورعــيــَتــهــا الــــُهــــَدى  اأحــــكــــاَم  اأثـــبـــتَّ   -13

ـــا ـــاَك ـــتـــرَع ا�ـــص الـــــــذي  اهلل  لـــــك  ـــــى  فـــــَرَع
�اأ�سقطت   ،2(0/1 الفريد  ّر  الــدُّ التخريج: 
يوان  الدِّ في  �رد  الأنه  الحادي  البيت  بعد  بيًتا 
لذا  عة رقم )))1(، �س 1))  المقطَّ في مطلع 
اأ�سقطته، كما اأ�سقطت بيًتا من مطلع الق�سيدة، 
ّر الفريد )/))1، �البيت  �البيت العا�سر في الدُّ
الحادي ع�سر فيه 2/)2)، �هما �ا�سحان في 
هذين المو�سعين لذا اأثبتهما بر�ايتهما فيهما، 

�في عجز البيت الرابع طم�س.
)26(

�قال:                                   ]من الكامل[
ِه َوَجـــــــــدِّ ـــــِه  ـــــي اأَب ـــــن  ِم لـــمـــو�ـــَصـــى  َواأََرى 

ـــــُهـــــوال ــــــــًة َو�ـــــصُ َخـــــلـَــــًفـــــا َيـــــــُكـــــــوُن ُحــــــــُزوَن
التخريج: المن�سف ق 2، �س 0)).

)27(
�قال:                                 ]من الخفيف[

نــ�ــصــُف َقــلــبــي قـــْد مــــاَت �ــصــوًقــا ونــ�ــصــٌف
ـــــــوُل ـــــْد اأتـــــــــــــاُه مــــــن الـــــمـــــَنـــــاَيـــــا َر�ـــــــصُ قــــــ

التخريج: الدر الفريد )/))1.
)28(

�قال:                                  ]من الب�سيط[
َعـــ�ـــصـــاِكـــُرُه ــــاَرْت  ــــص � ــــًدا  ــــلَ َب ــــــَزا  َغ اإذا   -1

ــــُل ـــُجـــُمـــُه الـــِخـــْر�ـــصـــاُن واالأَ�ــــصَ كــالــلــيــل اأْن

ينظر  نان.  ال�سِّ اأعالي  الخر�سان:  ال�سرح: 
وال.  تاج العر��س )1/)))، �االأَ�َسُل: الرماُح الطِّ

تاج العر��س )2/))).
ــي مــ�ــســكــالت �سعر  الــوا�ــســح ف الــتــخــريــج: 

المتنبي )).
)29(

�قال:                                  ]من الب�سيط[
مجل�صه ريحان  القنا  �صمر  اأطـــراف   -1

ولـــــهـــــوه �ــــصــــربــــه بـــالـــ�ـــصـــيـــف اأقـــــوامـــــا
الــ�ــصــيــف يــمــ�ــصــي لــلــبــراز به 2- واأخـــــذه 

اأ�ـــصـــهـــى اإلـــــى قــلــبــه مـــن اأخــــــذه الــجــامــا
التخريج: المن�سف ق 2، �س )).

)30(
�قال:                                 ]من الب�سيط[

ا�صتبقوا اإَذا  َتــْلــَقــاُهــم  ــا�ــِص  الــنَّ اآِخــــُر  ُهــم 
اَمـــا ـــا�ـــِص ُقـــدَّ ـــــــَل الـــَمـــْجـــِد َقـــْبـــَل الـــنَّ اأوائ

�قال   ،2(0 �س   ،2 ق  المن�سف  التخريج: 
محققه �س0)): ربما كانت هذه االأبيات الثالثة 

من الق�سيدة المذكورة في �س 1) - )).
)31(

ِويل[ �قال:                                  ]من الطَّ
َجــاهــلــيــٌة اأطـــــراِفـــــَنـــــا  وفـــــي  ـــــــــا  وَردَن  -1

ـــُم تـــقـــحُّ و  ُجــــــــــــــراأٌة  وفــــيــــَنــــا  ـــــٌم  وَغـــــ�ـــــصْ
ـــَة �ــَصــاِمــًخــا نـــيَّ 2- وكـــنـــُت امـــــًرا اآبــــي الـــدَّ

ــــــُم اأتــــــكــــــلَّ وال  اأحــــــــيــــــــاًنــــــــا  ــــــــــُم  واأظــــــــــل
3- اإذا ما قرنَت الَجهَل بالَجهِل )قالوا(

ــــُم َتــــَحــــلُّ اأو  ــــَحــــْت  ــــمَّ �ــــصَ ِحـــــلـــــٍم  خـــلـــيـــقـــُة 
��سدر   ،1(2/2 الفريد  ّر  الـــدُّ التخريج: 
الثَّاِلث فيه هكذا: " بالجهل قاد�ا "، ��رد فيه 
كتاب  في  ��رد  يوان  الدِّ في  يرد  لم  بيت  قبلها 
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الوليد: حياته ��سعره  ُم�ْسلم بن  الغواني  �سريع 
�س 0)).

)32(
�قال:                         ]من مخلع الب�سيط[

ُيـــــْكـــــِرُمـــــوه ـــــا�ـــــَص  الـــــنَّ ُيـــــــْكـــــــِرِم  َمــــــن   -1
ــــــــا ــــــــواَن ــــــــِجــــــــد َه ومـــــــــــن ُيـــــــِهـــــــْنـــــــهـــــــْم َي

ــــَقــــلــــهــــا ُي عـــــــثـــــــرًة  ُيـــــــِقـــــــل  وَمــــــــــــن   -2
ــــــا ــــــاَن ومــــــــــن ُيـــــــــْعـــــــــْن لــــــــم َيـــــــــــــــَزل ُمــــــَع

لــم اإذا  الـــــفـــــَتـــــى  حــــــــــاِل  وخــــــيــــــُر   -3
ــــــا ـــــــا وُمــــــ�ــــــصــــــتــــــعــــــاَن ـــــــعـــــــيـــــــًن يـــــــــــــــــزْل ُم

كـــــاَنـــــا حـــــيـــــن  كـــــــــــاَن  ــــــاحــــــٍب  و�ــــــص  -4
نـــــــــــــــــــــــا وَخــــــــــاَنــــــــــا ــــــــدَّ عــــــــــن ُودِّ فــــــــ�ــــــــصَ

ــــاِرمــــيــــه �ــــصَ ـــــْفـــــ�ـــــِص:  لـــــلـــــنَّ ــــُت  فــــقــــل  -5
فــــــــامــــــــتــــــــَنــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت...

راآنــــــــــــا �ــــــصــــــلــــــطــــــاُنــــــه  زال  ـــــــــو  ل  -6
ــــــــــــا ــــــــــــراَن ــــــــهــــــــا َي ــــــــغــــــــيــــــــِر عــــــــــيــــــــــٍن ب ب
�مكان   ،1((/( الفريد  ّر  ـــدُّ ال التخريج: 
�البيت  المطمو�سة،  الكلمات  بع�س  قاط  النِّ
الن �معهما  الثَّاِلث له فيه )/))2، �البيتان االأ�َّ
بيتان لم يردا هنا للعاقولي في بهجة المجال�س 
البيتين  تدافع  اإلــى  ق  المحقِّ �اأ�ــســار   ،(0(/1
في  ن�سبة  بال  �ردا  �قد  هنا،  يــردا  لم  اللَّذين 

ال�سداقة �ال�سديق ))2، �هما: 
ـــــــا ـــــــــاِحـــــــــٌب َفـــــــَبـــــــاَن ـــــــــــــــــاَن لـــــــَنـــــــا �ـــــــــصَ َك

ـــــــــــا ـــــــــــاَن وحــــــــــــــــاد عــــــــــن و�ــــــصــــــلــــــنــــــا َوَخ
ــــــا ـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا َوَتـــــــــــــــــــــــــــــــاَه مــــــّن َتـــــــــــــــــــاه َع

َيــــــــــــــَراَنــــــــــــــا وال  َنـــــــــــــــــــــــــــَراه  َفــــــــــــَمــــــــــــا 

)33(
�قال:                                ]من المتقارب[

ــــــٍم ـــــــي َهــــــا�ــــــصِ ـــــــِن ــــــــٍك ِمـــــــــن َب اإلـــــــــــى َمــــــــِل
ــــــــا ــــــــاَرَن ــــــــ�ــــــــصَ ـــــــوِر اأَْب ــــــُر بـــــــالـــــــنُّ ــــــصِّ ــــــ� ــــــَك ُي

التخريج: المن�سف ق 2، �س ))).
)34(

�قال:                         ]من مخلع الب�سيط[
ــــــــــاُه ُدَج َعـــــــن  ــــُل  ــــي ــــل ال ــــُر  َيــــْنــــَحــــ�ــــصِ  -1

ــــَواِنــــي ـــ�ـــُص فــــي الــــ�ــــصَّ ـــْم ـــــُع الـــ�ـــصَّ ـــــْطـــــُل َوَت
�ال�سعور  بالوفيات )/))،  الوافي  التخريج: 

بالعور )20.
)35(

�قال:                                   ]من ال�سريع[
ـــــٌة ـــــَن ـــــْي ــــــــْت َلــــــكــــــم َق لـــــــو ُزْرَتـــــــــــَنـــــــــــا َغــــــــنَّ

ـــــبـــــيـــــِن ـــــــــــَفـــــــــــيـــــــــــِن مـــــِح ُطــــــــــوبــــــــــى الإِل
اأبي نوا�س 1/))، �ي�ساف  التخريج: ديوان 
الغواني  �سريع  كتاب  في  الم�ستدركة  للمقطعة 

�س ))).

)ب( ما ن�سب اإليه واإلى غيره:
)1(

�ن�سب اإليه �اإلى غيره:             ]من الوافر[
َجــــْهــــِدي االأخــــــــالق  مــــكــــاِرم  اأُِحـــــــــبُّ   -1

اأُعـــــــاَبـــــــا واأن  اأَعــــــــيــــــــَب  اأن  واأَْكـــــــــــــــــره 
ــا�ــص ِحــْلــًمــا ـــَفـــح عــن �ــِصــبــاب الــنَّ 2- واأَ�ـــصْ

ــبــابــا ـــــَوى الــ�ــصِّ ـــــْه و�ــــصــــرُّ الـــنـــا�ـــص َمـــــن َي
واأتــــــــــــــــــــــــــرك.........................  -3

...................................
ــــُبــــوه َتــــَهــــيَّ جـــــــاَل  الـــــــرِّ َهـــــــاب  وَمـــــــن   -4

جـــــــاَل فـــلـــن ُيـــَهـــابـــا وَمــــــــن َحـــــَقـــــر الـــــــرِّ
ــت الــــرجــــاُل لـــه ُحــقــوًقــا ــ�ــصَ 5- وَمــــن َق

ــــقــــِوق فـــمـــا اأ�ـــصـــاَبـــا ــــُح ولــــــم َيـــْقـــ�ـــص ال
عة  �المقطَّ  ،2(0/1 الفريد  الدر  التخريج: 
لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه )10 �سمن 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

64

المتدافع، �ينظر تخريجها هناك.
)2(

�ن�سب اإليه �اإلى غيره:            ]من الوافر[
َعيني ـــَدمـــِع  ِب ــبــاِب  الــ�ــَص َعــلــى  َبــكــيــُت   -1

ـــحـــيـــُب الـــَن َوال  ـــــكـــــاُء  الـــــُب ـــــغـــــِن  ُي ـــــم  َفـــــلَ
�ـــَصـــبـــاِب َعـــلـــى  ــــفــــُت  اأَ�ــــصِ ــــفــــا  اأَ�ــــصَ ـــيـــا  َف  -2

ــــعــــاُه الـــ�ـــَصـــيـــُب َوالـــــــَراأ�ـــــــصُ الــَخــ�ــصــيــُب َن
ــا ــبــاِب َوكـــــاَن َغــ�ــصًّ 3- َعـــريـــُت ِمــــَن الــ�ــَص

ــيــُب ــ�ــص ـــمـــا َيــــعــــرى ِمــــــَن الـــــــــــَوَرِق الــَق َك
ـــوًمـــا َي ــــعــــوُد  َي ـــبـــاَب  الـــ�ـــصَ َلــــيــــَت  ـــيـــا  َف  -4

ـــــَنـــــَع الـــَمـــ�ـــصـــيـــُب ـــــــُرُه ِبــــمــــا �ـــــصَ ـــــــاأُخـــــــِب َف
الفريد  الـــدر  فــي  لــه  عة  المقطَّ التخريج: 
)/))، �الأبي العتاهية في ديوانه برقم ))2(، 

�س 2).
)3(

�ن�سب اإليه �ال�سواب اأنه الإ�سحاق بن خلف 
البهراني قالهما في ال�سيف: 

]من مجز�ء الكامل[
ــــــِره( )َخــــــ�ــــــصْ ــــــِب  بــــــَجــــــاِن اأَْلـــــــــَقـــــــــى   -1

ــــــاِح ــــــَت ــــــــى ِمـــــــــــْن الـــــــقـــــــدر الــــــُم اأَْمــــــــ�ــــــــصَ
ــــــبــــــا الــــــَه َذرَّ  ــــــــــــــَمــــــــــــــا  وَكــــــــــــــاأَّن  -2

َيــــــــــــاِح الــــــــــــرِّ اأَْنـــــــــــفـــــــــــا�ـــــــــــصُ  عـــــلـــــيـــــه  َء 
 ،2((/( المو�سح  فــي  لُم�ْسلم  التخريج: 
منها:  كثيرة  م�سادر  في  خلف  بن  �الإ�سحاق 
�التذكرة   ،((/1 االأ�سعار  �محا�سن  االأنـــوار 
المغربية  �الحما�سة   ،(((/( الحمد�نية 
�فيه  م�سادر،  من  بهام�سه  ما  �ينظر   ،11((
ذكر لتدافع النُّتفة، �ن�سبتها لغيرهما، �ما بين 
من  �ساقط  االأ�ل  البيت  �سدر  فــي  القو�سين 
�ر�اية  الم�سادر،  هذه  من  �التكملة  المو�سح، 
ذر"،  "�اإنما  هي:  المو�سح  في  الثاني  البيت 

بع�س  ر�ايـــة  فــي  �اخــتــالف  تخريجات،  �ثمة 
االألفاظ في بع�س الم�سادر.

)4(
�ن�سب اإليه �اإلى غيره: ]من مجز�ء الكامل[

ــــــ ـــــدي ـــــ�ـــــصَّ ال زيــــــــــارتــــــــــك  اأقـــــــــلـــــــــل   -1
ه! ـــــتـــــجـــــدَّ ـــــــــق يــــــــــــراك كــــــالــــــثــــــوب ا�ـــــص

ـــــه يـــــمـــــلُّ ـــــــــديـــــــــق  الـــــــــ�ـــــــــصَّ اإنَّ   -2
ِعــــــــــْنــــــــــَده َيــــــــــــــــــــــــــَراَك  ـــــــــــــــــــزاَل  ي اأالَّ 

ـــــهـــــى الـــــنُّ ذوي  الــــــــــكــــــــــرام  اإال   -3
عــــــــهــــــــَده! يــــــــديــــــــم  الـــــــكـــــــريـــــــم  اإنَّ 
�البيتان   ،2(0/2 االأرب  نهاية  التخريج: 
�ال�سداقة   ،(( المو�سى  في  ن�سبة  بال   2  ،1
�ال�سديق 120، �جمهرة االأمثال 1/)0)، �هي 
الأبي العتاهية في دالئل االإعجاز )))، �لم ترد 
االألفاظ  بع�س  ر�اية  في  باختالف  ديوانه،  في 
في  ن�سبة  بال  �هي  الم�سادر،  هذه  بع�س  في 
الثالث،  البيت  د�ن   ،(((/2 �االأني�س  الجلي�س 

قبلهما:
تــــــحــــــب اأن  الـــــــــبـــــــــلـــــــــيـــــــــة  اإن 

تــــــحــــــبــــــه مـــــــــــــــــن  يــــــــــحــــــــــبــــــــــك  وال 
بـــــــوجـــــــهـــــــه عـــــــــــنـــــــــــك  ــــــــد  فــــــــيــــــــ�ــــــــص  

وتـــــــــــــلـــــــــــــح اأنــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــال تــــــغــــــبــــــه

)5(
�ن�سب اإليه �اإلى غيره:          ]من الب�سيط[

ِبــَهــا ــــاُد  ــــَج ُي بــنــفــ�ــص ال  اأ�ــــصــــّن  اإنـــــي   -1
ال�ّصرِف غايِة  اأق�صى  بالنف�ِص  والــجــوُد 

2- ما اأبعد القتل من نف�ص الجبان وما
اأحـــّلـــه بــالــفــتــى الــحــامــي عـــن الــ�ــّصــرِف
الفريد  الــدر  في  له  االأ�ل  البيت  التخريج: 
ديوانه  في  المدني  الغمر  الأبي  �هما   ،(((/2
المن�سور في العرب �س 1)1، ج )، )، مج ))، 
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د�ا�يــن  كتاب  في  المن�سور  ديــوانــه  1))1هــــ، 
�س  �درا�سة  �تحقيًقا  جمًعا  مغمورين  ل�سعراء 

.1((
)6(

�ن�سب اإليه �اإلى غيره:           ]من ال�سريع[
ــــْقــــِر َفـــــَكـــــم َطـــــاِئـــــٍر َبــــــــــا الــــ�ــــصَّ َمـــــْهـــــاًل اأَ

ــــــِريــــــًعــــــا َبـــــــــْعـــــــــَد َتـــــْحـــــلـــــيـــــِق خــــــــــرَّ �ــــــصَ
ـــــْن ُكــــفــــوؤَهــــا ـــــُك ــــى َلـــــــْم َت ــــَم ــــْع جــــــــــــَت ُن ُزوِّ

ِبــــــَتــــــْطــــــِلــــــيــــــِق اهلُل  ــــــــاَنــــــــَهــــــــا  َفــــــــ�ــــــــصَ
ــــَهــــا ــــَت ــــْل ــــْرَب َتــــ�ــــصَ ُنـــــْعـــــَمـــــى  ــــــْت  �ــــــصَ ُقــــــدِّ ال 

ــــــا ِلــــــــِزْنــــــــِديــــــــِق ــــــيــــــَه ـــــــــٍة ِف َكــــــــــــْم ُحـــــــــجَّ
�ذكر   ،(2( �س   ،2 ق  المن�سف  التخريج: 
الــر�مــي،  البــن  اأنــهــا  �رجــح  تدافعها،  محققه 

ينظر تخريجه لها في �س )2).
)7(

�ن�سب اإليه �اإلى غيره:           ]من الطويل[
ــَحــا �ــصَ اإذا  كــــالــــزمــــاِن  اإالَّ  كـــنـــُت  ومـــــا 

اأَُمـــــــوُق مـــــاُن  الـــــزَّ مـــــاَق  واإن  ــــَحــــْوُت،  �ــــصَ
ل�سويد  الفريد 120/1، �هو  الدر  التخريج: 
�سمن   (1 ديوانه  في  الي�سكري  كاهل  اأبــي  بن 
المتدافع باختالف ر�اية بع�س األفاظه، �ينظر 
في  برد  بن  لب�سار  ا  اأي�سً �هو  هناك،  تخريجه 

ديوانه )/)11 �سمن ق�سيدة.
)8(

�ن�سب اإليه �اإلى غيره:            ]من الكامل[
ِمــــيِّ َفــــلَــــْم َيـــُقـــْل ـــا لــــلــــُخــــرَّ ـــَم َوَلــــــَقــــــْد �ـــصَ

ــايــَق ُمــْقــَدِمــي ــ�ــصَ ــــــي َت َيـــــوَم الــــَوَغــــى: اإِنِّ
ال�سعر البن منقذ  البديع في نقد  التخريج: 
))2، �هو لالأخيطل في البديع في البديع البن 
المعتز ))، �هو لالأخطل في ن�سرة االإغري�س 

في  ن�سبة  �بـــال   ،1(1 الــقــريــ�ــس  نــ�ــســرة  فــي 
ال�سناعتين )).

)9(
�ن�سب اإليه �اإلى غيره:          ]من الب�سيط[

وال كنت  كيف  لعمري  اأدري  كنت  ومــا 
اأكـــن لـــم  كــيــف  اأدري  كــنــت  اإذ  كــنــت  ال 

�اأ�سار   ،(( �س   ،2 ق  المن�سف  التخريج: 
محققه اإلى التدافع في �س )))، �خرجه على 

عدد من الم�سادر.
2- اإخراج ما تبقى متدافًعا في الديوان 

تكملًة  نهايته  فــي  ــوان  ــدي ال ُق  محقِّ األــحــَق 
ر�ْتها  �المقّطعات،  النُّتف  من  كثيًرا  نت  ت�سمَّ
الــّديــوان،  مخطوطة  في  تــرد  �لــم  الم�سادر، 
�المقطعات،  النَُّتف  هذه  بجمع  المحّقق  �قام 
الياء،  اإلى  االألف  من  قوافيها  ح�سب  رتَّبها  ثم 
" ُم�ْسلم بن  ّديوان  نهاية  اأ�رَدها في  اإنه  �قال: 
ن�سبتها  التي  الم�سادر  م�سوؤ�لية  " على  الوليد 
اإليه، �بذل جهًدا ملمو�ًسا في اكت�ساف المتدافع 
�اأ��سح  منها،  به  باأ�س  ال  عدًدا  فاأخرَج  منها، 
تدافعها، ثم َجاَء " محّمد َيحيى زين الدين "، 
�تنا�ل هذه المقّطعات بالّدرا�سة، فاأخَرَج َعدًدا 
ا لم ُي�ِسر اإليه المحّقق، ثم جاءت هذه  منها ِممَّ
ال�ّسطور فاأَخرجت عدًدا اآخر لم َيِرد ذكُره لدى 

ُكلٍّ منهما، على هذا النَّحو: 
)1(

رقم  تحت  الــمــدرجــان  االأخــيــران  البيتان 
)))(، �س )0)، �هما: 

بــنــي مطٍر يــا  ــا  ــُن مــ�ــصًّ اأخــ�ــَص الـــجـــوُد   -1
مــ�ــصــتــلــِب كــــــفُّ  ـــــوُه  ـــــُم ُك ـــــزَّ ـــــُب َت اأْن  ِمــــــن 

مدفعٌة الجوَد  اأنَّ  النَّا�َص  اأعـــَرَف  ما   -2
ــــِب ــــ�ــــصَ ــــُه يـــــاأتـــــي عــــلــــى الــــنَّ مِّ لــــكــــنَّ لــــــلــــــذَّ
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بناء  لل�ساعر  ن�سبتهما  في  المحّقق  َك  �َسكَّ
من�سور  ديــوان  في  هما  قلُت:   . الَجاحظ  على 
م�سادر  �تنظر  ق�سيدة،  �سمن   (( النمري 

تخريجهما في هذا الديوان.
)2(

النُّتفة رقم )))(، �س )0)، �هي:
ببخله الــــفــــوؤاد  �ــصــغــل  مـــن  �ــصــرَّ  مـــا   -1

ــــــــوعــــــــٍد كــــــــاذب ــــــــو كـــــــــــان عــــلــــلــــنــــي ب ل
حــيــلــًة لـــي  اأرى  فــمــا  عــلــيــك  ــبــًرا  �ــص  -2

الـــخـــائـــب بـــــالـــــرجـــــاء  ـــك  ـــصُّ ـــمـــ� ـــت ال اإاّل 
حاجتي وتبقى  مــطــٍل  مــن  �ــصــاأمــوت   -3

فـــيـــمـــا لــــديــــك ومـــــــا لــــهــــا مـــــن طـــالـــب
االأ�راق  االأحنف في ثمرات  للعبا�س بن  هي 
1/)12، �قال محقق ديوان ُم�ْسلم بن الوليد:اإن 
البيت االأ�ل في ديوان العبا�س، قلت: البيتان 2، 

) مكرران في �س ))1 من ديوان ُم�ْسلم.
)3(

البيت الثاني من النُّتفة االآتية المذكورة في 
الديوان برقم )101(، �س 12)، �هو: 

ـــــــــِه ـــــــــحـــــــــراِب ِم فــــــــــي  َيــــــــــــــزَحــــــــــــــُر   -1
َزحـــــــــــــــيـــــــــــــــَر ُحـــــــــبـــــــــلـــــــــى ِلــــــــــلــــــــــَوَلــــــــــد

ِلــــــــــ�ــــــــــصــــــــــاُنــــــــــُه ــــــــــــــــمــــــــــــــــا  َكــــــــــــــــاأَنَّ  -2
ــــــد ــــــصَ ــــــ� ـــــــــــدَّ ِبــــــــــَحــــــــــبــــــــــٍل ِمــــــــــــــن َم �ـــــــــــصُ
ديوانه  في  ا  اأي�سً ال�سّحاك  بن  للح�سين  هو 

.(1
)4(

النُّتفة رقم ))1، �س )2)، �هي:
ــــٍة ــــَت ــــي َم ــــــــــاأَر�ــــــــــصٍ  َك ــــــا  ــــــّن ُك ــــــــمــــــــا  اإِنَّ  -1

ـــــــِر فــــيــــهــــا ُمــــنــــَتــــَظــــْر ـــــــلـــــــزاِئ ـــــيـــــ�ـــــَص ِل َل
ُوّلـــــيـــــَتـــــنـــــا اإِذ  ـــــــــــَك  ِب ــــا  ــــن ــــي ــــي ــــَح َف  -2

ـــحـــيـــا ِبـــالـــَمـــَطـــْر ــــــــــــذاَك االأَر�ــــــــــــصُ َت َوَك

ديوانه )/))2 في  ا في  اأي�سً برد  بن  لب�ّسار 
نهاية ق�سيدة طويلة.

)5(
النُّتفة رقم )11، �س )1)، �هي:

ِزيـــــاَرِتـــــِه فــــي  َعـــلـــيـــِه  َكـــــَثـــــرُت  ــــــــي  اإِّن  -1
َكـــُثـــرا اإِذا  َمــــمــــلــــوٌل  ـــــيُء  َوالـــــ�ـــــصَ َفـــــَمـــــلَّ 

اأَرى اأَزاُل  ال  اأَّنـــــي  ِمــنــُه  راَبـــنـــي  َقـــد   -2
ـــَظـــرا َن ذا  اإِ َعــــّنــــي  ــــًرا  ِقــــ�ــــصَ َعـــيـــِنـــِه  فــــي 
�ذكــر   ،(01 المنتخل  فــي  ن�سبة  بــال  هــي 
الوليد،  بن  ُم�ْسلم  كلٍّ من  بين  تدافعها  محّققه 
المهدّي،  بنت  �علية  المهدّي،  بن  �اإبراهيم 
التدافع،  بهذا  الم�سادر  بع�س  على  جها  �خرَّ

ينظر هام�سه.
)6(

 ،10( �س  الــديــوان  في  المدرجان  البيتان 
�سمن الق�سيدة رقم )12(، �هما:

بــيــَنــنــا ِة  الــــــمــــــودَّ عــــالمــــاِت  جــعــْلــنــا   -1
ْحِر ال�صِّ مــَن  اأخــَفــى  ُهــنَّ  لحٍظ  م�صايَد 

الـــو�ـــصـــَل فـــي لــيــِن  2- فــــاأعــــرُف مــنــهــا 
ــْزِر الــ�ــصَّ ــظــِر  بــالــنَّ الــَهــْجــَر  واأعـــــرُف منها 

هما لمجنون ليلى في ديوانه )12 باختالف 
في ر�اية بع�س االألفاظ.

)7(
النُّتفة رقم )10، �س )1)، �هي:

ـــَزل ـــم َي ــــاأ�ــــٍص َل 1- فـــي حـــاَلـــَتـــّي جــــوٍد َوَب
ِلــــــلــــــبــــــِرّ َواالأَعـــــــــــــــــــــــــداِء فــــــيــــــَك َتـــــــَبـــــــاُر

اأُلــوَفــُهــم َتـــهـــاُب  َوال  ــــــوَف  االأُل َتـــَهـــُب   -2
يــــــنــــــاُر هـــــــــاَن الـــــــَعـــــــدوُّ َلـــــــَديـــــــَك َوالــــــدِّ
ديوانه  في  االأ�سفهاني  للعماد  النُّتفة  هذه 
))1 - ))1 �سمن ق�سيدة برقم )))(، �لعّله 
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قام بت�سمينها، �ر�اية البيت االأ�ل في الديوان 
هي: " للتبر �االأعداء " 

)8(
رقم ))1، �س )2)، �هي:

َيــَدع َلــم  الــلَــواِحــِظ  ِبــروِحــَي َمكفوَف   -1

ــــبٍّ َيـــــفـــــوُز ِبــــَخــــيــــِرِه ـــبـــيـــاًل اإِلــــــــى �ــــصَ �ـــَص

َلحَظُه َخـــلِّ  الــــَورى  ُتفني  �ــَصــواِلــُفــُه   -2

ــيــِرِه ــَغ ــــن َلـــم َيــُمــت ِبــالــ�ــَصــيــِف مــــاَت ِب َوَم
لُم�ْسلم  ن�سبتهما  في  الّديوان  محقق  َك  �َسكَّ
في  الم�سري  نباتة  قلُت: هما البن  الوليد،  بن 

ديوانه ))2 باختالف ي�سير في الر�اية.
)9(

 ،1(( رقم  تحت  المدرجة  االآتية  عة  المقطَّ
�س )2)

ــُكــُم ــعــَد ُقــرِب ــفــاِء َنــاأَيــُتــم َب 1- اأَهـــــَل الــ�ــصَ
َبـــعـــَدُكـــم �صافي ــيــ�ــٍص  ــَع ِب ِانـــَتـــَفـــعـــُت  َفــمــا 

ُيواِفُقني ال  َمــن  َنــدى  َق�َصدُت  َوَقــد   -2
َعــنــُه الــطــاِئــ�ــَص الطافي �ــَصــهــِمــَي  ــكــاَن  َف  

خـــاِرَجـــًة اهلَلُ  َو�ــــصــــاَء  َعـــمـــًرا  اأََردُت   -3
َواإِخــالفــي َكــفــى الــَدهــُر ِمــن َخلفي  اأَمـــا 

هي البن �َسَرف القير�انّي في ديوانه )).
)10(

 ،)1(2( رقم  تحت  المدرجة  االآتية  النُّتفة 
�س )2)، �هي:

َرحــيــقــا اأَم  ر�ـــصـــاِبـــك  مــــن  اأَريــــــًقــــــا   -1
ـــكـــري ُمــفــيــقــا ـــ�ـــصـــُت مــــن �ـــصُ ر�ـــصـــفـــُت َفـــلَ

َوَلــــــِكــــــن اأَ�ــــــصــــــمــــــاٌء  ــــهــــبــــاِء  َولــــلــــ�ــــصَّ  -2
جــــهــــلــــت بــــــــــاأن فــــــي االأ�ـــــــصـــــــمـــــــاِء ريـــقـــا
�سمن  ديــوانــه  في  الفارقّي  اأ�سد  البــن  هي 

اأبيات برقم )))(، �س )10  اأربعة  مقّطعة في 
�ينظر ما به من م�سادر . 
)11(

عة االآتية المدرجة تحت رقم )))1(،  المقطَّ
�س )2)

اأَنـــــاِمـــــاًل ـــَن  ـــ�ـــص ـــلَ َف نـــــاِمـــــلَـــــُه  اأَ ــــل  ــــبِّ َق  -1
االأَرزاِق ــــــــُح  ــــــــفــــــــاِت َم ــــــــُهــــــــنَّ  َلــــــــِكــــــــنَّ

ــنــاِئــًعــا ــ�ــصــَن �ــصَ َفــلَ ــُه  ــَع ــنــاِئ َوِاذُكـــــــر �ــصَ  -2
ـــــــــــُد االأَعـــــــــــنـــــــــــاِق ـــــــــــالِئ ــــــــُهــــــــنَّ َق َلــــــــِكــــــــنَّ

ــــــطــــــاوؤُُه َوَع ُه  ــــــاوؤُ ــــــن َث ِمــــنــــُه  َيــــلــــقــــاَك   -3
ِبـــــــــَذكـــــــــاِء راِئـــــــــَحـــــــــٍة َوطـــــــيـــــــِب َمــــــــــذاِق

َمَحلُّها ال�َصماِء  َكــِبــِد  فــي  َكال�َصم�ِص   -4
ــــهــــا َقـــــــد �ـــــصـــــاَع فـــــي االآفــــــــــاِق ــــعــــاُع َو�ــــصُ
البن  عة  المقطَّ هــذه  من   (  ،(  ،1 االأبــيــات، 
بعدها،  ــا  �م  ،1(((/( ــوانــه  دي فــي  ــّي  ــر�م ال
يتيمة  في  الخليل  بن  للموؤّمل  الثاني  �البيت 

الدهر )/))2.
)12(

البيت المدرج تحت رقم )))1(، �س )))، 
�هو:

ـــ�ـــصـــَمـــعـــي ِبــــَقــــتــــيــــِل اأَر�ـــــــــصٍ َمــــتــــى مـــــا َت
الــــَقــــتــــيــــُل ذاَك  ـــــــنـــــــي  َفـــــــاإِنَّ اأُ�ــــــصــــــيــــــَب 
هو الأبي محّمد اليزيدّي في نور القب�س )).

)13(
برقم  الديوان  في  المثبتة  االآتية  عة  المقطَّ

)))1(، �س )))، �هي:
الــَورى ِمــَن  اأَنـــَت  اأَيـــَن  ُقــل لي  َمّيا�ُص   -1

َمـــــجـــــهـــــوُل َوال  َمــــــعــــــلــــــوٌم  ـــــــــــــــَت  اأَن ال 

ُمعلًَما َجــَعــلــُتــَك  َمــجــهــواًل  ــنــَت  ُك َلـــو   -2

غـــــوُل ـــــَك  ـــــغـــــاَل َل َمــــعــــلــــوًمــــا  ـــــنـــــَت  ُك اأَو 
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ــَك دوَنــــُه اأَّمـــــا الــِهــجــاُء َفـــــَدقَّ عــِر�ــصُ  -3

ـــمـــا َعــــِلــــمــــَت َجــلــيــُل ــــــدُح َعــــنــــَك َك َوالــــــَم

ـــُه ــَك اإِنَّ 4- َفـــِاذَهـــب َفـــاأَنـــَت َطــلــيــُق ِعــر�ــصِ

ــــــــِه َواأَنــــــــــــــَت َذلــــيــــُل ِعــــــر�ــــــصٌ َعــــــــــــَززَت ِب
البيتان االأخيران منها لدعبل الخزاعي في 
ن�سبتهما  المحقق  ترجيح  �ينظر   ،(12 ديوانه 
ما   10(/1 الفريد  الدر  موؤلف  �ر�اها  لدعبل، 
�هي  تــّمــام،  ــي  �الأب لُم�ْسلم  الثاني  البيت  عــدا 

لُم�ْسلم فيه )/))2 قي هجاء ِدعبل الخزاعي.
)14(

النُّتفة رقم ))1، �س 2))، �هي:
نـــزاهـــٍة لــغــيــِر  َفــــْوقــــي  ـــدوا  ـــُع يـــْق اإْن   -1

وعـــــــــلـــــــــوِّ مـــــــرتـــــــبـــــــٍة وعــــــــــــــزٍّ ومـــــــكـــــــاِن
ـــمـــا خـــــاُن وربَّ الـــــدُّ َيـــْعـــلـــوهـــا  ـــاُر  فـــالـــنَّ  -2

 َيــــْعــــلــــو الـــــُغـــــبـــــاُر عـــمـــائـــم الــــفــــْر�ــــصــــاِن
ليعقوب بن يو�سف بن اأحمد في يتيمة الدهر 

)/)20 باختالف في ر�اية بع�س االألفاظ.
)15(

النُّتفة رقم 1)1، �س 2))، �هي:
ــلــِب َغــ�ــصــبــاِن الــِلــ�ــصــاِن 1- َورا�ـــصـــي الــَق

َلــــــــــــُه ُخـــــــلـــــــقـــــــاِن مـــــــا َيـــــَتـــــ�ـــــصـــــــــــاَبـــــهـــــاِن
َهـــجـــري َوُيــــطــــيــــُل  ـــــي  ت ـــــَودَّ َم ـــرُّ  ـــصِ ـــ� ُي  -2

َة ِبــــــالــــــَهــــــواِن َوَيـــــــــمـــــــــُزُج لــــــي الــــــــــَمــــــــــَودَّ
 2(( ديــوانــه  في  االأحــنــف  بن  للعّبا�س  هي 
اأبيات باختالف ي�سير  اأربعة  �سمن مقّطعة في 

في ر�اية بع�س االألفاظ.
3- اإخراج ال�سعر المتدافع في بع�س 

المحاولت ال�سابقة.
��ردت بع�س النَُّتف في بع�س اال�ستدراكات 

ال�ّسابقة من�سوبة لُم�ْسلم بن الوليد د�ن ت�سريح 
بتدافعها، فراأيُت االإ�سارة اإليها هنا، فمنها:

عة الوارد في �س ))1، مج ))، ج1، مجّلة  المقطَّ  •
مجمع اللغة العربية بدم�سق.

َعويِلَها ُطـــوِل  ــَد  ــْع َب الــَبــواِكــي  َراأَيـــــُت   -1

ـــــِر ُذْك ـــى  ـــلَ َع اإالَّ  ــــاَك  اأْنــــ�ــــصَ َوَمــــــا  ـــيـــَن  َنـــ�ـــصِ

ــُه َيــمــيــُن ـــْت  �ـــَصـــلَّ الــــُجــــوَد  اأَنَّ  َوِذلـــــــَك   -2

ـــى َبــْكــِر َمــــاِن َعـــلَ ــــــُب الــــزَّ ـــــَدا َرْي َغـــــــَداَة َع
ِه َعـــــُدوِّ َعـــْن  ـــَرُه  ـــْب َق ــْخــُفــوا  ــُي ِل اأََراُدوا   -3

الــَقــْبــِر ــى  ــلَ َع َدلَّ  ــِر  ــْب الــَق ـــــَراِب  ُت َفــِطــيــُب 
اإَزاِرِه ــَد  ــْق َع �ــَصــدَّ  ُمـــْذ  َيــــَزْل  َلـــْم  َفــتــًى   -4

َثـــْغـــِر ـــى  َعـــلَ ُمــِقــيــًمــا  اأَْو  َفــــَعــــاِل  ــيــَد  ُمــ�ــصِ
َنــــاِدَبــــاِتــــِه ـــُه  ـــُل ـــْع ِف ْب  ُيــــَكــــذِّ َلـــــْم  ـــى  ـــًت َف  -5

ِفــيــِه اَل واَل الــَمــاِدَح الــُمــْطــِري ُقــْلــَن  ِبــَمــا 
هذه االأبيات المراأة من بني اأ�سد ترثي ابنها 
في  ظاهر  �اختالف  بتداخل   (1 الفا�سل  في 

الّر�اية.
ج1،   ،(( مج   ،1(( �س  في  الوارد  عة  المقطَّ  •

مجّلة مجمع الّلغة العربّية بدم�سق.
الــذي الم في تخريق قرطا�ص ذا  يا   -1

كـــم مـــر مــثــلــك فـــي الــدنــيــا عــلــى را�ــصــي

ذا َحذٍر - ُكنَت  اإِن   - الَحزُم َتخريُقُه   -2

ــالــنــا�ــِص ـــــمـــــا الــــَحــــزُم �ـــصـــوُء الـــَظـــنِّ ِب َواإِنَّ

ــــُه ــــَت اأَمــــاَن اأَّدى  َوَقـــــــد  اأَتـــــــــاَك  َلــــَقــــد   -3

ــُه فـــي َبـــطـــِن اأَرمــــا�ــــِص ــَت ــاَن ــي َفـــِاجـــَعـــل �ــصِ
4- و�صق قرطا�ص من تهوى وكن حذراً

قرطا�ص حــفــظ  مــن  �صيعة  ذي  رب  يــا 
االإمــاء  في  الجارية  لفنون  عة  المقطَّ هــذه 
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اأبيات،  اأربعة  في  مقّطعة  �سمن   (( ال�سواعر 
 10( الكتاب  اأدب  في  عة  المقطَّ هــذه  �ن�سبت 
الر�اية،  في  ي�سير  باختالف  الفتيات  لبع�س 
رقم  تحت  ــوان  ــّدي ال فــي  منها   (  ،2 �البيتان 
)))1(، �س )2)، د�ن اإف�ساح عن تدافعهما.

مجّلة  في  الم�ستدركة  االآتية  عة  المقطَّ �منها   •
العرب �س ))1 - ))1، ج)، )، )2)1هـ:

َعـــْهـــِدهـــا تــــقــــاُدِم  عــلــى  واَلأَ�ـــــصـــــَرَبـــــنَّ   -1
ِد ــــراب غـــيـــر مـــ�ـــصـــرَّ حـــلـــب الـــــكـــــروم �ــــص

ــفــاِء دمــــِع َمــ�ــصــوَقــٍة َقــــْهــــَوٍة َكــ�ــصَ 2- مـــن 
ثــــــــِمــــــــِد َمــــــــرهــــــــاَء تــــــاركــــــة لــــكــــحــــِل االإِ

ــهــا ُجــفــوِن ـــيـــَن  ـــَب َف ـــًة  ـــَم ـــكـــاَت ُم ـــت  3- ظـــلَّ
َقــــِد َفــــــَكــــــاأَن  اأَو  فــــا�ــــصَ  َدمـــــــٍع  َرقــــــــــراُق 

َجــفــَنــهــا ـــُع  ـــرَف ـــَت َف َتـــــهـــــُدُرُه  ــــخــــاُف  َوَت  -4
ــــِد ــــعُّ ــــ�ــــصَ ٍر َوَت ـــــــَحـــــــدُّ ـــــَدمـــــُع َبـــــيـــــَن َت ـــــال َف
نقال  الم�ستدرك  في  عة  المقطَّ �رد من هذه 
ف�سول التماثيل ثالثة اأبيات، �هي فيه �س )11 
الديوان،  في  ترد  لم  اأبيات  اأربعة  في   11(  -
�االأبيات جميعها الأبي نوا�س في ديوانه )/120 
- 121 �سمن ق�سيدة باختالف ي�سير في ر�اية 

بع�س االألفاظ.
�منها النُّتفة االآتية المثبتة في �سمن الم�ستدرك   •
على ديوان ُم�ْسلم بن الوليد في مجّلة العرب �س 

))1، ج)، )، )2)1هـ
ــــوى طــعــمــهــا �ــــصِ ِمـــنـــهـــا  ــــبــــَق  َي ــــم  َفــــلَ  -1

ــــــــــم َتـــــــــــــَزْل َوَنـــــــــكـــــــــَهـــــــــِة ريـــــــــــــٍح لـــــهـــــا َل
ـــهـــا ـــمُّ �ـــصَ �ــــصــــربــــهــــا  ِمــــــــن  َكـــــفـــــانـــــي   -2

ــــــِمــــــْل َفـــــــــرحـــــــــُت اأجــــــــــــــــرر ثـــــــــــوب الــــــثَّ
هي لمحّمد بن عبد الملك الّزّيات في ديوانه 
في  ي�سير  باختالف   2(( �س  ق�سيدة  �سمن 

ر�اية بع�س االألفاظ.

الم�صــادر

عبد  تحقيق:  )))هـــ(،  )ت  الّزّجاجي  القا�صم  اأبــي  اأخبار   -1
الح�سين المبارك، دار الر�سيد، بغداد 0))1م 

تحقيق:  )))هــــ(،  )ت  ال�سولي  بكر  الأبــي  الــكــتــاب:  اأدب   -2
محمد بهحة االأثري، المطبعة ال�سلفية، بم�سر، المكتبة 

العربية، ببغداد،1))1 هـ.
العلم  دار  )))1م(،  )ت  ركلي  الزِّ الدين  لخير  االأعــالم،   -(

للماليين، ط 2002م 
هـ(،   ((( ت   ( االأ�سفهاني  الفرج  الأبي  ال�صواعر:  االإمــاء   -(
�الن�سر  للطباعة  الن�سال  دار  العطية،  جليل  تحقيق: 

�التوزيع. 
ال�سم�ساطي:  الح�سن  الأبــى  االأ�ــصــعــار:  ومحا�صن  االأنــــوار   -(

تحقيق د: محمد يو�سف، الكويت، )))1م.
تحقيق:  ))2هـــ(،  )ت  المعتز  البن  البديع:  في  البديع   -(
اإغناطيو�س كرات�سقوف�سكي )ت 1))1هـ(، دار الم�سيرة، 

بير�ت، ط)، 2))1م.
)))هـــ(،  )ت  منقذ  بن  الأ�سامة  ال�صعر:  نقد  في  البديع   -(
�زارة  المجيد،  بد�ي، �حامد عبد  اأحمد  اأحمد  تحقيق: 

الثقافة �االإر�ساد القومي، القاهرة.
)- بــهــجــة الــمــجــالــ�ــص واأنـــ�ـــص الــمــجــالــ�ــص و�ــصــحــذ الــذاهــن 
والهاج�ص: للقرطبي )ت)))هـ(، تحقيق: محمد مر�سي 

الخولي، دار الكتب العلمية.
من  نخبة  تحقيق:  )120هـــ(،  للزبيدي )ت  العرو�ص:  تاج   -(
على  ن�سر  الكويت،  العربي،  التراث  �سل�سلة  المحققين، 

�سنوات متعددة.
حمد�ن  بــن  ح�سن  بــن  محمد  الــحــمــدونــيــة:  الــتــذكــرة   -10
دار  عبا�س،  �بكر  عبا�س،  اإح�سان  تحقيق:  )ت2))هـــ(، 

�سادر، بير�ت، ط1، )1)1 هـ
11- التمثيل والمحا�صرة: الأبي من�سور الثعالبّي )ت)2)هـ(، 
ط2،  للكتاب،  العربية  الدار  الحلو،  الفتَّاح  عبد  تحقيق: 

)))1م.
12- التيَجان في ُملوك ِحْمَيْر: لعبد الملك بن ه�سام الحميري 
الدرا�سات  مركز  �ن�سر:  تحقيق  )21هـ(  )ت  المعافري 

�االأبحاث اليمنية، اليمن، �سنعاء، ط2، )))1م
فن  كل  في  الم�ستطرف  هام�س  )على  االأوراق  ثــمــرات   -1(
مكتبة  )))هــــ(،  )ت  الحموي  حجة  ابــن  م�ستظرف(: 

الجمهورية العربية، م�سر.
ال�صافي:  النا�صح  واالأنــيــ�ــص  الكافي  ال�صالح  الجلي�ص   -1(
هر�انّي )ت )))هـ(، تحقيق محمد  للمعافي بن زكريا النَّ

مر�سي الخولي، �اآخر، عالم الكتب، بير�ت، )))1م.
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هـ(،   ((( ت   ( الع�سكري  هالل  الأبي  االأمــثــال:  جمهرة   -1(
المجيد  عبد   � اإبــراهــيــم،  الف�سل  اأبــي  محمد  تحقيق: 

قطام�س، دار الفكر، بير�ت، ط2، )))1م.
�سعره،  من  �ال�سبابة  حياته  الفارقي:  اأ�صد  بن  الح�صن   -1(
ال�سغيرة،  المكتبة  ناجي،  هالل  �تقديم  �تحقيق  جمع 

الريا�س، ط2، )))1م.
)))هـــ(،  )ت  الق�ساعي  االأبــار  البــن  الــ�ــصــيــراء:  الحلة   -1(
ط2،  القاهرة،  المعارف،  دار  موؤن�س،  ح�سين  تحقيق: 

)))1م
الجّرا�ي  ال�سالم  عبد  بن  الأحمد  المغربية:  الحما�صة   -1(
الفكر  دار  الداية،  ر�سوان  محمد  تحقيق  )0)هـــ(،  )ت 

المعا�سر، بير�ت، ط1، 1))1م
ــَدمــر  اأي ــن  ب د  لمحمَّ الــقــ�ــصــيــد:  وبـــيـــت  الــفــريــد  ّر  الــــــدُّ  -1(
م�سوًرا:  طباعته  على  اأ�ــســرف  )ت10)هـــ(،مــخــطــوط 
�االإ�سالمية،  العربية  العلوم  تاريخ  معهد  �سزكين،  فوؤاد 

فرانكفورت،)))1م.
هـ(،  ت1))   ( الجرجاني  القاهر  لعبد  االإعجاز:  دالئل   -20
تحقيق: محمد ر�سوان الداية، �فايز الداية، دار الفكر، 

دم�سق، ط1، )200م.
��سرح  �تحقيق  جمع  )ت))1هــــ(:  بــرد  بن  ب�صار  ديــوان   -21
التون�سية  ال�سركة  عا�سور،  بن  الطاهر  محمد  العالمة: 

للتوزيع، )))1م 
22- ديوان الح�صين بن ال�صحاك )ت 0)2 هـ(: تحقيق: جليل 

العطية، من�سورات دار الجمل، األمانيا، )200م.
من  فريق  تحقيق:   ،) هـ   2(( )ت  الــرومــي  ابــن  ديـــوان   -2(
الم�سرية  الهيئة  ن�سار،  ح�سين  بــاإ�ــســراف  الباحثين 

العامة للكتاب - ن�سر على �سنوات متعددة.
)2- ديوان �صويد بن اأبي كاهل الي�صكري )ت 0) هـ(، �سنعة: 
ط)،  دم�سق،  �الن�سر،  للطباعة  تموز  العا�سور،  �ساكر 

2012م.
)2- ديوان ابن �صرف القيرواني ) ت 0)) هـ(، جمع �تحقيق: 

ح�سن ذكري، مكتبة الكليات االأزهرية، القاهرة.
)2- ديوان )�صريع الغواني( ُم�ْصلم بن الوليد )ت )20هـ(، 

تحقيق: �سامي الدهان، دار المعارف، م�سر، )))1م 
العبا�ص بن االأحنف )ت 2)1هـ(، تحقيق: عاتكة  ديوان   -2(

الخزرجي، دار الكتب الم�سرية، )))1م 
)2- ديوان اأبي العتاهية )ت 211هـ(، تحقيق: �سكري في�سل، 

دار المالح للطباعة �الن�سر، دم�سق، )))1م
جمعه  هـــ(،   ((( )ت  االأ�صفهاني  الــديــن  عماد  ديـــوان   -2(

�حققه �قدم له: ناظم ر�سيد، العراق، )))1م.

الر�سيد،  �سليم  بن  اهلل  لعبد  المدني:  الغمر  اأبي  ديوان   -(0
مجّلة العرب �س 1)1، ج )، )، مج ))، 1))1هـ، �كتاب 
�س  �درا�سة  �تحقيًقا  جمًعا  مغمورين  ل�سعراء  د�ا�يــن 
))1، مركز الملك في�سل للبحوث �الدرا�سات، الريا�س، 

ط1، 2010م.
عبد  �تحقيق:  جمع   - هـ(   (( )ت  ليلي  مجنون  ديــوان   -(1

ال�ستار فراج، مكتبة م�سر، القاهرة. 
�سنعة:  هـ(،   21( )ت  الباهلي  حــازم  بن  محمد  ديــوان   -(2
ط2،  دم�سق،  �الن�سر،  للطباعة  تموز  العا�سور،  �ساكر 

2011م.
محمد  ن�سره:   :) هـ   (((  ( الم�صري  نباتة  ابــن  ديــوان   -((

القلقيلي، بير�ت، د.ت. 
فاغنر،  اإيفالد  تحقيق:  هـ(:   1(( )ت  نوا�ص  اأبي  ديــوان   -((
ط1،  بــيــر�ت،  ال�سرقية،  لــالأبــحــاث  االألــمــانــي  المعهد 

)))1م.
 ((( )ت  للزمخ�سري  االأخــيــار:  ون�صو�ص  االأبــرار  ربيع   -((
بير�ت،  االأعلمي،  موؤ�س�سة  مهنا،  اأ.  عبد.  تحقيق:  هـ(، 

ط1، 12)1 هـ.
هـ(،   2(( )ت  االأ�سفهاني  دا�د  بن  لمحمد  الــزهــرة:   -((

تحقيق: اإبراهيم ال�سامرائي، �اآخر، االأردن، ط)))1م.
االأعــلــم  �سنعة  �ــصــلــمــى:  اأبـــــي  بـــن  زهـــيـــر  ديــــــوان  �ـــصـــرح   -((
دار  من�سورات  قبا�ة،  الدين  فخر  تحقيق:  ال�سنتمري، 

االآفاق الجديدة، بير�ت، ط0))1م.
د.  �سنعة  )ت))2هــــ(:  الــخــزاعــي  علي  بــن  دعــبــل  �صعر   -((
العربية  اللغة  مجمع  االأ�ستر،مطبوعات  الكريم  عبد 

بدم�سق،ط)))2،1م. 
))- �صعر من�صور النمري ) ت 0)1هـ(: جمع �تحقيق: الطيب 

الع�سا�س، دار المعارف للطباعة، دم�سق، 1))1م.
عبد  تحقيق:  )))هـــ(،  )ت  لل�سفدي  بالعور:  ال�صعور   -(0
الرزاق ح�سين، دار عمار، عمان، االأردن، ط1، )))1م.

1)- ال�صداقة وال�صديق: الأبي حيان التوحيدي، علي بن محمد 
الكيالني،  اإبراهيم  تحقيق:  00)هـــ(  )ت  العبا�س  بن 
ط1،  دم�سق،  الفكر،  دار  بير�ت،  المعا�سر،  الفكر  دار 

)))1م.
2)- �صريع الغواني، ُم�ْصلم بن الوليد: حياته ��سعره لموؤلفه 
العالمي، عمان،  للكتاب  الرباعي، جدارا  القادر  د. عبد 

االأردن، )200م.
الع�سكري )ت )))هـ(:  الح�سن  اأبي هالل  ال�صناعتين:   -((
الف�سل  اأبـــو  �محمد  الــبــجــا�ي،  محمد  علي  تحقيق: 

اإبراهيم، المكتبة الع�سرية، بير�ت، )1)1 هـ
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))1هــــ(،  )ت  الفراهيدي  اأحــمــد  بــن  للخليل  الــعـــــيــن:   -((
دار  ال�سامرائي،  �اإبراهيم  المخز�مي،  مهدي  تحقيق: 

�مكتبة الهالل، بير�ت.
))- غرر الخ�صائ�ص الوا�صحة، وعرر النقائ�ص الفا�صحة: 
اإبراهيم  بعناية:  )1)هـ(،  )ت  الوطواط  الدين  لبرهان 
ط1،  لبنان،  بير�ت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �سم�س 

)200 م
لل�سفدي  الــعــجــم:  المــيــة  �ــصــرح  فــي  الم�صجم  الــغيــث   -((

)ت)))هـ(، دار الكتب العلمية، بير�ت، ط2، 0))1م. 
العزيز  عبد  تحقيق،  ))2هــــ(،  للمبرد)ت  الــفــا�ــصــل:   -((

الميمني، دار الكتب الم�سرية، ط)))1م. 
))- الفرج بعد ال�صدة: للمح�سن بن علي التنوخي )ت)))هـ(، 

تحقيق: عبود ال�سالجي، دار �سادر، بير�ت، )))1م.
المعتز  البــن  الــ�ــصــرور:  تبا�صير  فــي  التماثيل  فــ�ــصــول   -((
خ�سرة،  اأبي  �فهد  قنازع،  جورج  تحقيق:  هـ(،  )ت))2 

دم�سق، )))1م.
0)- المجال�صة وجواهر العلم: المجال�سة �جواهر العلم: الأبي 
تحقيق:  )))هـــ(،  )ت  الدينوري  مــر�ان  بن  اأحمد  بكر 
م�سهور اآل �سلمان، جمعية التربية االإ�سالمية، البحرين، 

دار ابن حزم، بير�ت، )1)1هـ.
1)- مجّلة عالم الكتب، الريا�س، مج )1، ع)، �سنة )1)1هـ 

2)- مجّلة العرب، ج)، )، )2)1هـ.
))- مجّلة العرب، مج ))، ج )، )، محرم، �سفر، )))1.

))- مجّلة كلية اللغة العربية بالمنوفية، ع )2، �سنة، )200م
�سيرته،  هـــ(:   2(( )ت  الــزيــات  الملك  عبد  بن  محمد   -((
الب�سير،  دار  الجبوري،  يحيى  د.  ديوانه:  تحقيق  اأدبــه، 

االأردن، 2002م.
))- الم�صتطرف في كل فن م�صتظرف: لالأب�سيهي )ت ))) 
بير�ت، ط1،  �سادر،  دار  �سالح،  اإبراهيم  تحقيق:  هـ(، 

)))1م.
))- معاهد التن�صي�ص على �صواهد التلخي�ص: لعبد الرحيم 
العبا�سي )ت )))هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، عالم الكتب، بير�ت
الأبي  والموا�صع:  البالد  اأ�صماء  من  ا�صتعجم  ما  معجم   -((
ال�سقا،  م�سطفي  حققه:  )))هــــ(،  )ت  البكري  عبيد 

عالم الكتب، بير�ت، ط)))1م. 
الميكالي)ت )))هـ(،  الف�سل  المن�سوب الأبي  المنتخـل:   -((
�هو للثعالبي، تحقيق: يحيى الجبوري، دار الغرب ءارق 

�الم�سر�ق منه: البن �كيع التني�سي )ت)))هـ(:
قاريون�س،  جامعة  اإدريــ�ــس،  بــن  خليفة  عمر  تحقيق:   

بنغازي، 2))1م.
العزام،  اهلل  عبد  بن  محمد  تحقيق:  الثاني،  الن�سف   

مركز الملك في�سل، ط1، )200م.
1)- المو�صوعة ال�صعرية cd، اأبو ظبي، )200م. 

الو�ساء  الطيب  الأبــي  والــظــرفــاء:  الــظــرف  اأو  المو�صى   -(2
الخانجي،  مكتبة  م�سطفى،  كمال  تحقيق:  )ت)2)هـ(، 

القاهرة، ط2، )))1م.
))- المو�صح في �صرح �صعر اأبي الطيب المتنبي )ت))) هـ(: 
الأبي زكريا التبريزي )ت 02) هـ(، تحقيق: خلف ر�سيد 

نعمان، دار ال�سوؤ�ن الثقافية العامة، بغداد، 2000م.
�سعيد  البــن  الــعــرب:  جاهلية  تــاريــخ  فــي  الــطــرب  ن�صوة   -((
االأندل�سي )ت ))) هـ(، تحقيق: ن�سرت عبد الرحمن، 

مكتبة االأق�سى، عمان، االأردن، 2))1م.
بن  للمظفر  الــقــريــ�ــص:  نــ�ــصــرة  فــي  االإغــريــ�ــص  نــ�ــصــرة   -((
الف�سل العلوي )ت )))هـ(، تحقيق: نهى عارف الح�سن، 

دم�سق، )))1م.
هـ(،   ((( )ت  للنويري  االأدب:  فنون  في  االأرب  نهاية   -((
تحقيق: مفيد قمحية �غيره، دار الكتب العلمية، بير�ت، 

ط1، )200 م.
))- نور القب�ص المخت�صر من المقتب�ص: اخت�سار الحافظ 

اليغموري، تحقيق: ر�دلف زلهايم، في�سبادن، )))1م. 
لعبد اهلل بن عبد  المتنبي:  �صعر  الوا�صح في م�صكالت   -((
محمد  تحقيق:  0))هـــ(،  بعد  )ت  االأ�سفهاني  الرحمن 

الطاهر بن عا�سور، الدار التون�سية، )))1م.
باعتناء:  ج)  )))هـ(،  )ت  لل�سفدي  بالوفيات:  الوافي   -((

�س. ديد رينغ، دار الن�سر: فرانز �ستاينر، 1))1م.
من�سور  الأبــي  الع�صر:  اأهــل  محا�صن  في  الدهر  يتيمة   -(0
قمحية،  محمد  مفيد  د.  تحقيق  )2)هـــ(،  )ت  الثعالبي 

دار الكتب العلمية، بير�ت، )))1م.
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الكتب، تجارتها واآثارها في الأندل�س

حتى القرن ال�شابع الهجري / الثالث ع�شر الميالدي
د. علي �شليمان محمد

كلية االآداب �العلوم- فرع اأجدابيا 
جامعة بنغازي - ليبيا

مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف المر�صلين وعلى اآله و�صحبه اأجمعين. 
اأما بعد:

اأهم و�صيلة للعلم والمعرفة في كل زمان  فُتعد الكتب بما تحويه من ثمرات الفكر واالإبداع 
ومكان، فهي الوعاء الحقيقي للح�صارة االإن�صانية، والو�صيلة المثلى لنقل المعارف واالأفكار بين 
االأمم واالأجيال، ف�صاًل عن اأنها و�صيلة ات�صال بين الب�صر؛ بحيث يمكن القول باأن اأول االختراعات 

تتويًجا لالإن�صانية اختراع الكتابة والكتب، فال معرفة دون كتاب، وال تاريخ دون كتابة. 

اأقام الم�صلمون في االأندل�ص ح�صارة �صامخة كان من اأهم مقوماتها االهتمام بالكتب والتعلق 
بها تعلًقا جعلهم قد يفرطون في متاعهم، لكن ال يفرطون في كتبهم كما عرف عنهم �صغفهم 
بالعلم؛ حيث هو الو�صيلة المثلى للفوز في الدنيا وال�صعادة في االآخرة، ففي و�صية �صيخ البنه 
يحثه على العلم »فادر�ص تراأ�ص، واحفظ ُتحفظ، واقراأ ترًقا« وال �صك و�صيلة العلم الكتاب، وكان 
يكفي اأي عائد اإلى بالده من رحلة الطلب اأن يحمل معه كتاًبا جديًدا ين�صره في بلده، ولذلك 
واأ�صفت على �صاحبها مكانة  والتجارة فيها مربحة  رائجة،  �صوقا  االأندل�ص  للكتب في  اأ�صبحت 

رفيعة. 

لذلك كان اختيار هذا المو�سوع لبيان مدى 
بالكتب  االهتمام  في  االأندل�سيون  به  اأ�سهم  ما 
ذلك  �اأثر  تجارية،  ك�سلعة  �تدا�لها  �اقتنائها 
االأندل�س،  �سهدته  الذي  الح�ساري  التقدم  في 

اأ�اًل:  هي  رئي�سة  نقاط  ثالث  خالل  من  �ذلك 
بيع  اأماكن  ثانًيا:  االأندل�س،  في  الكتب  مــوارد 
��سراء الكتب، ثالًثا: اآثارها في الحياة الثقافية 

�االقت�سادية في االأندل�س. 
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اأوًل: موارد الكتب في الأندل�س

اأ( كتب الم�سارقة

�حدة  تاريخها  عبر  االإ�سالمية  االأمة  مثلت 
ثقافية على الرغم من التجزئة ال�سيا�سية التي 
اتجاه،  كل  في  التنقل  حرية  فكانت  اأ�سابتها، 
الكتب- كان من  االنتقال -خا�سة  اأن  �االأغلب 
الم�سرق اإلى االأندل�س »للم�سرق االإ�سالمي على 
منبًعا  اأ�  للتلقي  ميداًنا  كبير،  ف�سل  مغربه 
للت�سدير، فكان لالأندل�سيين مزار يحملون منه 

الب�ساعة)1(«.

بداأ  اأ��ساعه  �ا�ستقرار  االأندل�س  فتح  بعد 
اأهله يعتنقون االإ�سالم، �قد تاقت نفو�سهم اإلى 
�التز�د  الحج  الآداء  الم�سرق  بالد  اإلى  الرحلة 
�ساعت هذه  الوقت  �بمر�ر  منابعه،  بالعلم من 
الدينية  العلوم  على  تقت�سر  �لــم  الــظــاهــرة، 
على  تقت�سر  �لــم  كافة،  الميادين  �سملت  بل 
الحر�س  اأنَّ هوؤالء جمعهم  اإال  اأخرى،  فئة د�ن 
�اأحيانا  بــالدهــم،  اإلـــى  الكتب  اإحــ�ــســار  على 
األفوها  التي  كتبهم  الم�سرق  اإلى  كانوا يحملون 

لت�سويبها �تنقيحها هناك)2(.

»ال  المقري))(  يقول  كما  المرتحلون  هوؤالء 
له  كــان  مما  حــال«  اأ�  بوجه  ح�سرهم  يمكن 
فيها  �العمل  باالأندل�س  الكتب  كثرة  في  اأثــره 
المثال  �سبيل  على  هــوؤالء  من  �تجارة،  اإنتاًجا 
الــجــزيــري))(  نا�سح  بــن  عبا�س  الح�سر:  ال 
االأ��سط  الرحمن  عبد  االأمير  قبل  من  المكلف 
بال�سفر اإلى الم�سرق ل�سراء الكتب في كل فر�ع 
مثل  الكثير  االأندل�س  اإلــى  فاأح�سر  المعرفة، 
�هو  �غيره   )((»Sidahanta هانت  »ال�سد  كتاب 
ف  �عــرَّ االأندل�س  الكتب  هــذه  اأدخــل  من  »اأ�ل 

اأهلها بها، �ا�سترى له منها كل غريب))(«، يفهم 
على  يقت�سر  لم  بالكتب  االهتمام  اأن  من ذلك 
الكتب الدينية، بل �سمل كل اأنواع العلم، �مثله: 
الذي  )ت))2هــــ/)))(  فرنا�س))(  بن  عبا�س 
بن  الخليل  كتب  الإح�سار  ر�سمية  بمهمة  كلف 
اأحمد في علم العر��س؛ �نجح في مهمته تلك 
�اأح�سر كتاب«الفر�س«))( ف�سكره االأمير �كافاأه 

بثالثمائة دينار �ك�سوة.
الــهــواري  مو�سى  اأبـــي  رحــلــة  كــانــت  قبلهما 
في  �جمع  الداخل،  الرحمن  عبد  اإمــارة  خالل 
رحلته هذه كتًبا كثيرة حملها معه اإلى االأندل�س، 
لكنه تعر�س اأثناء عودته لبلده لحادث فقد فيه 
كتبه- غرق مركبه- اأما هو فقد نجا �عاد اإلى 
ب�سالمته  يهنئونه  اأهلها  فاأتاه  ا�ستجة))(،  بلده 
�يعز�نه في فقد كتبه، فكان يرد عليهم قائاًل: 
في  ما  -يعني  الــدرج)10(«  �بقى  الخرج  »ذهب 
�سدره- �هذا دليل على مدى تعلق االأندل�سيين 
عزيز  فقد  عــن  يختلف  ال  �فقدانها  بالكتب 
يتطلب تقديم �اجب العزاء فيه ينطبق عليهم 
اإّن في هذا  ثمَّ  الزمان كتاب«  »خير جلي�س في 
كان  ال�سد�ر  في  الكتب  حفظ  اأن  على  داللــة 
ا من ��سائل نقل الكتب اإلى االأندل�س  ��سيلة اأي�سً

�اإمالئها �ن�سخها من جديد.
بلغ االهتمام بالكتب ذر�ته في عهد الخليفة 
يعرف  ال  بها  اهتمامه  كــان  اإذ  الثاني  الحكم 
حد�ًدا »جمع منها ما ال يحد �ال يو�سف كثرة 
تجاًرا  مكان  كل  اإلى  ير�سل  �كان  �نفا�سة)11(« 
بالكتب،  الخبرة  ذ�ي  من  �غيرهم  �ن�ساًخا 
الكتب  عــن  بحثا  الطائلة  ــاالأمــوال  ب �يمدهم 
اإلى  منها  جلب  حتى  ين�سخونها  اأ�  ي�ستر�نها 
االأندل�س ما لم يعهد قبله)12(، �من هوؤالء طائفة 
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في  جديد  كل  عن  للبحث  بغداد  مدينة  الزمت 
مجال الكتب منهم: محمد بن طرخان �القا�سي 
�قاموا  اإبراهيم �غيرهما،  بن  الوفي عمر  ابن 
بمهمتهم خير قيام، حتى اأنهم كانوا ير�سد�ن 
فقد  التاأليف،  مرحلة  في  زالت  ما  التي  الكتب 
اأخبر�ه اأن اأبا الفرج االأ�سفهاني يوؤلف كتاًبا لم 
الخليفة  اإليه  فبعث  –االأغاني-  بعد  منه  ينته 
اإليه  األف دينار ثمًنا لن�سخة من كتابه، فاأر�سل 
االأ�سفهاني الكتاب قبل اأن يظهر بالعراق))1(. 

جمع  على  الخليفة  هــذا  د�ر  يقت�سر  لــم 
على  ا  حري�سً كان  بل  فقط،  �اقتنائها  الكتب 
قراءتها �التعليق في حوا�سيها تعليقات مفيدة، 
اإال �له فيه قراءة  �قلما �جد كتاب في مكتبته 
اأ� تعليق في اأي فن كان من فنون العلم، �كان 
مطالعته))1(،  لكثرة  ع�سره  علماء  عند  حجة 
�كان  �ملحوظاته،  �ُعثر على كتب عليها خطه 
تعتمد،  اأ�سواًل  ملحوظاته  يعد�ن  بعده  العلماء 
على  الحكم  خط  راأى  اأنــه  الحميدي))1(  يوؤكد 
العقد الفريد البن عبد ربه قال: »هذا اآخر ما 
حجة  �خطه  الم�ستن�سر،  الحكم  بخط  راأيــت 
عند اأهل العلم عندنا؛ الأنه كان عالًما ثبًتا« �قد 
ر�ى  كما  عنه،  النا�س  نقلها  بيده  اأخباًرا  كتب 
ذلك ابن حيان على ل�سان عي�سى الرازي قال: 
باهلل  الم�ستن�سر  الحكم  الخليفة  �جدت بخط 
اأبيه االأمير  من خبر ابن القط الثائر على جد 

عبد اهلل))1(.
على  االأندل�سيين  اإقبال  ازداد  لذلك  نتيجة 
الكتب فكما  الم�سرق للطلب �جمع  اإلى  الرحلة 
اأمثلة  »النا�س على دين ملوكهم« �هناك  يقال: 
كثيرة لعلماء اخت�سوا بكتب معينة جلبوها اإلى 
االأندل�س، ��مما يلقي مـزيدا من الو�سوح على 

االأندل�سية  �الفهار�س  البرامج  كتب  االأمر  هذا 
اإلــى  انتقلت  الــتــي  الــكــتــب  بع�س  تــذكــر  الــتــي 
�ال�سند  الكتاب  فا�سم  من؟  يد  �على  االأندل�س 
كثيًرا  يو�سح  الفهر�سة  �ساحب  يذكره  الــذي 
في  مثاًل  خير  ابــن  بين  فقد  االأمـــور،  هــذه  من 
فهر�سته �سبل االت�سال بين الم�سرق �االأندل�س 
من خالل الرحلة ��فود العلماء الم�سارقة اإلى 
للتدليل  الفهر�سة  هذه  �بت�سفح  االأندل�س))1(. 
جلب  في  الرحلة  اأثــر  بيان  في  اأهميتها  على 
العلماء  الأحد  مثااًل  نذكر  االأندل�س،  اإلى  الكتب 
اهلل  عبد  اأبــو  هــو:  الم�سرق  اإلــى  رحلوا  الذين 
محمد بن �سريح المقريء )ت)))هـ/))11م( 
الذي نقل اإلى االأندل�س ما يفوق االأربعين كتاًبا، 
القراآن  علوم  في  موؤلفيها  عن  معظمها  ر�ى 
على  منها  �غيرها،  �االأدب  �الفقه  �الحديث 
الفائدة  �اإكمال  االإر�ساد  كتاب  المثال:  �سبيل 
�كتاب  غلبون،  ابن  الطيب  الأبي  القراءات  في 
الح�سن  عــلــي  ـــي  الأب ـــقـــراءات  ال فــي  التمهيد 
�سوق  م�سجد  في  موؤلفه  عن  �سمعه  البغدادي 
�ــســنــة)))هـــ/1)10م،  م�سر  بف�سطاط  بربر 
االأنــبــاري،  بكر  الأبــي  �االبــتــداء  الوقف  �كتاب 
الكتب  تف�سياًل  تذكر  لم  الم�سادر  كانت  �اإن 
نبعد  فل�سنا  االأندل�س،  دخلت  التي  الم�سرقية 
كثيًرا من  اأن  نت�سور  كثيًرا حين  ال�سواب  عن 
االأندل�س  ��سلت  قد  الم�سارقة  االأعــالم  كتب 
مثل كتب االأ�سمعي �الك�سائي �الفراء �غيرهم 
اأن  �يلحظ  العلمية))1(،  الرحالت  لهذه  نتيجة 
الم�سارقة،  كتب  بجلب  يكتفوا  لم  االأندل�سيين 
عبيد  اأبــي  مثل:  �النقد،  بال�سرح  تنا�لوها  بل 
بال�سرح  �سالم  ابن  موؤلفات  تتبع  الذي  البكري 
كتابه  في  القالي  اأمالي  كتاب  ��سرح  �النقد، 
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الالآلي في �سرح اأمالي القالي))1( �غيره. 
ات�سف  مــا  مــدى  الــمــراكــ�ــســي)20(  �يو�سح 
جمع  على  �مثابرة  داأب  مــن  االأندل�سيون  بــه 
اأحمد  ق�سة  في  االأندل�س  اإلــى  �نقلها  الكتب 
راأ�س  بابن  المعر�ف  الح�سرمي  اإ�سماعيل  ابن 
ابن  محمد  �رفيقه  غنمة)ت)))هـ/))12م( 
اأحمد الكناني االأ�سبيليان اإذ  ارتحال �سويا اإلى 
الم�سرق �اأديا الحج، �عادا اإلى االأندل�س بفوائد 
بها،  االأندل�س  الأهل  ال عهد  كتب  �غرائب  جمة 
اتفقا  فقد  اأق�سر  �قت  في  اأكثر  ين�سخا  �لكي 
اأن ين�سخ كل �احد منهما غير ما ين�سخه  على 
اإذا  الفائدة، حتى  لتح�سيل  ا�ستعجااًل  �ساحبه 
ما  منهما  �احــد  كل  اأخــذ  االأندل�س  اإلــى  عــادا 
التي جلباها  الكتب  اأهم  �من  االآخر،  من  فاته 
الخم�سين«  �مقاماته  الزمخ�سري«  »ك�ساف 
العربية«  ��سحاح  اللغة  ــاج  �ت ال�ستة«  ��ــســرح 
للجوهري �كانت الن�سخة التي جلباها من هذا 
اأ�سفار بخط م�سرقي، �لكن  الكتاب في ثمانية 
بع�س  االأندل�س  اإلــى  نقاًل  اأنهما  عليهما  اأخــذ 
ل�سان  علي  المراك�سي  فيذكر  المعتزلة،  اأفكار 
قوله:  زرقــون  بن  محمد  الح�سين  اأبــي  الفقيه 

»كانت االأندل�س منزهة عن هذا �اأ�سباهه.
الكتب  كــل  تكن  فلم  هــذا  مــن  الــرغــم  على 
كتب  فهناك  قبواًل،  تلق  االأندل�س  دخلت  التي 
اأفكار،  من  فيها  ما  ب�سبب  الفقهاء  انتقدها 
�خير مثال يعبر عن ذلك ما تعر�س له بقي بن 
فقهاء  مع  محنة  من  مخلد)ت))2هـ/)))م( 
�ذلك  دمه،  باإباحة  فتوى  �اإ�سدارهم  قرطبة 
عهد  ال  جديدة  بكتب  الم�سرق  من  عودته  بعد 
الأهل االأندل�س بها في علم الحديث �االختالف، 
محنته  ز�ال  بعد   - بعد  فيما  بقي  ُعــد  بحيث 

مثل:  االأندل�س)21(  في  الحديث  علم  موؤ�س�س   -
التاريخ  �كتاب  �سيبة)22(«  اأبــي  ابــن  »م�سنف 

لخليفة بن خياط))2( �غير ذلك. 

اإلــى  ــان كــل مــن يــرحــل  ــك ك ف�ساًل عــن ذل
االأندل�س من الم�سارقة  يكون م�سحوًبا بكتبه، 
�ربما كان اأهم ما يملكه العالم في بيته مكتبته، 
�خير  �الترحال،  الحل  في  لديه  ما  اأهم  �هي 
القالي  على  اأبــو  العالم  ذلــك؛  عن  يعبر  مثال 
��سل  الذي  )ت)))هــــ/)))م(  البغدادي))2( 
ا�ستقبااًل  �ا�ستقبل  عام0))هـ/1))م  االأندل�س 
بالط  في  �سامية  بمكانة  �حظي  حافاًل  ر�سمًيا 
رجل  هجرة  القالي  هجرة  تكن  �لم  الخالفة، 
يخ�س  فيما  بعيد  اأثــر  ذات  كانت  بــل  عــادي 
مقر�ءة  الم�سرق  من  معه  جلبها  التي  الكتب 
ابن  اأفــرد  �قد  االأ�ــســول،  محققة  العلماء  على 
كتب  »ت�سمية  بعنوان:  باًبا  فهر�سته  في  خير 
اأبو  بها  ��سل  التي  ال�سعراء  �اأ�سماء  ال�سعر 
القالي  �ظل  االأندل�س))2(«  اإلى  البغدادي  على 
من  حمل  ما  عليهم  يملى  لالأندل�سيين  اأ�ستاذا 
علم الم�سرق بجامع قرطبة))2(، اإًذا مثلت كتب 

الم�سارقة اأحد اأهم ر�افد الثقافة االأندل�سية.

ب( تاأليف الأندل�سيين للكتب 

اإليهم  ��ــســل  بــمــا  االأنــدلــ�ــســيــون  يكتف  لــم 
الخا�سة  جهودهم  لهم  كــانــت  بــل  كــتــب،  مــن 
بغزارة  �ا�ستهر�ا  العلمي،  االإنــتــاج  مجال  في 
التاأليف في كل العلوم، �كان االأمراء �الخلفاء 
المجال  هــذا  �فــي  �الــعــلــمــاء،  العلم  يــقــدر�ن 
عالية  درجة  اإلى  الثاني  الحكم  الخليفة  ارتفع 
اأهم مظاهر  اأحد، �تتجلى  ال يكاد يدانيه فيها 
اهتمامه بالكتب ت�سجيع التاأليف �اإكرام العلماء 
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خارج  فمن  داخلها،  اأم  االأندل�س  اأخــارج  �سواء 
االأندل�س ما فعله مع اأبي الفرج االأ�سفهاني، �ما 
�سرحه  في  االأبهري  بكر  اأبي  القا�سي  مع  فعله 
لمخت�سر ابن عبد الحكم))2(، ف�ساًل عن اإعانة 
للتاأليف، �تز�يدهم  الموؤلفين بالمال ليتفرغوا 
بما يحتاجون اإليه من م�سادر من مكتبته، فقد 
اأر�سل اإلى عبد الرحمن بن يون�س �ساحب تاريخ 
ت�سنيف  في  بها  ا�ستعان  كتًبا  �المغرب  م�سر 

كتابه))2(.

اأما في داخل االأندل�س كان ن�ساطه في مجال 
هذا  في  �اتخذ  كبيًرا،  التاأليف  على  الت�سجيع 
ال�سبيل ��سائل منها: االإعفاء من الخر�ج للقتال 
معه مقابل تاأليف كتب؛ مثل ما حدث مع الفقيه 
عبد اهلل بن مغيث)ت2))هـ/)))م( المعر�ف 
ــفــار))2(، كــذلــك تــولــيــة الــوظــائــف  ــ�ــس بــابــن ال
بن  اأحمد  مثل  الموؤلفين:  اإلى  العطايا  �تقديم 
)ت01)هــــــ/1011م(  االأ�سبيلي  الملك  عبد 
اال�ستيعاب،  كتاب  الحكم  للخليفة  األــف  الــذي 
بكر  اأبو  الكتاب  هذا  تاأليف  في  معه  �ا�سترك 
محمد بن عبد اهلل القر�سي، فو�سلهما الخليفة 
بجائزة كبيرة ��الهما خطة لل�سورى)0)(؛ لذلك 
للتقرب  ��سيلة  الكتب  تاأليف  من  البع�س  اتخذ 
القرطبي  مفرج  ابــن  اهلل  عبد  اأبــي  مثل:  منه 
عدة  له  ــف  �األ الحكم  بالخليفة  ات�سل  الــذي 
كتب، فعينه على ق�ساء ا�ستجه ثم المرية)1)(، 
)ت1))هـــــ/1))م(،  الخ�سني  منه  قــرب  كما 
كتًبا  له  األــف  الأنــه  العلماء؛  بين  مكانته  �رفــع 
كثيرة)2)(، �خير �ساهد على ذلك كتابه ق�ساة 
كان  �اأنه  الحكم،  على  بالثناء  افتتحه  قرطبة 
من  له  يبديه  كــان  بما  للكتاب  ت�سنيفه  �راء 

�سر�ب الت�سجيع المادي �المعنوي)))(.

القيام  العلماء  على  يقترح  الحكم  كان  كما 
بتاأليف كتب في مو�سوعات معينة؛ �مثال ذلك 
اإذ  للزبيدي  �اللغويين  النحويين  كتاب طبقات 
بتاأليف هذا  اأمره  اأن الخليفة  ذكر في مقدمته 
الوجه  على  الكتاب  هذا  فاألفت  قــال:«  الكتاب 
اأبقاه  �اأمدني  الموؤمنين،  اأمير  به  اأمرني  الذي 
اهلل في ذلك بعنايته اإذ هو البحر الذي ال ُتعبر 
اأ�اذيه )اأمواجه(، �ال تدرك �سواحله، �ال ينزح 
مادته)))(«،  تن�سب  �ال  مــا�ؤه(،  ينفد  )ال  غمره 
اأيــامــه-  ــي  �ف بــقــولــه«  ــك  ذل االإ�سبيلي  ــوؤكــد  �ي
عندهم  بما  ــوا  �اأدل العلماء  كثر  الم�ستن�سر- 

�األفت التواليف ��سنفت الت�سانيف)))(«.
ـــور ابــــــن اأبــــــــي عـــامـــر  ـــ�ـــس ـــمـــن ــــار ال ــــس �
)ت2))هـ/)))م( على خطى الخليفة الحكم 
�منحهم  الكتب  تاأليف  على  العلماء  حث  في 
علماء  �فود  ا  اأي�سً �سجع  كما  �العطايا،  الهبات 
م�سارقة اإلى االأندل�س، �حثهم على تاأليف كتب 
الكتب  عــن  اأهميتها  فــي  تقل  ال  ربما  جــديــدة 
العالء  اأبي  هوؤالء  اأ�سهر  �من  قبله،  األفت  التي 
األف  �ساعد اللغوي )ت)1)هـــ/)102م( الذي 
في  الحميدي  اأ�ردها  كتب  مجموعة  للمن�سور 
جذ�ته، �كان المن�سور �سغوًفا باأحدها – كتاب 
في  اأمامه  يخرجه  له من  رتب  الجوا�س- حتى 
كل ليلة)))( �منها كتاب الف�سو�س الذي اأهداه 

اإلى المن�سور)))(.
كــــان ذلــــك الـــنـــمـــوذج الــغــالــب �الــ�ــســائــع 
يت�سلوا  ــم  ل لــمــوؤلــفــيــن  �جـــد  �لــكــن  لــلــتــاألــيــف 
ا�سمه  ي�سيفوا  اأن  �رف�سوا  �سلطة  ب�ساحب 
علمهم  اأن  على  ــرارهــم  �اإ�ــس موؤلفاتهم  فــي 
اللغوي  العالم  هــوؤالء  �من  تعالى؛  هلل  خال�سا 
كتاب  �ساحب  التياني)ت)))هـ/))10م(  ابن 
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»تلقيح العين)))(« �لما علم به االأمير اأبو الجي�س 
مجاهد العامري اأمير مر�سية، اأر�سل اإليه األف 
دينار �ك�سوة فاخرة على اأن يهدى الكتاب اإليه 
�ذلك باإ�سافة عبارة« مما األفه تمام بن غالب 
ب�سدة)))(  رف�س  لكنه  مجاهد«  الجي�س  الأبــي 
مجاهد  عين  فــي  التياني  ابــن  زاد  اأن  فكان 
الحميدي)0)(  �نقل  النا�س،  �سد�ر  في  �عظم 
عنه اأنه قال بهذه المنا�سبة:« �اهلل لو بذلت لى 
الدنيا على ذلك ما فعلت �ال ا�ستجزت الكذب 
طالب  لكل  �لكن  خا�سة،  له  اأجمعه  لم  فاإني 
الرئي�س �علوها،  علم عامة فاأعجب لهمة هذا 
فهكذا  �نزاهتها«  العالم  هذا  لنف�س  �اأعجب 
يكون  اأن  يجب  �كــذا  الملوك،  تكون  اأن  ينبغي 
العلماء على حد تعبير الحجاري)1)( �تاأكًيا على 
�فعلها  �اأهميتها  للكلمة مكانتها  اإن  نقول  ذلك 
من  اأم�سى  �هي  ميدان  اأي  �في  اأ�ان  كل  في 
ال�سنان فلي�س عجبا اأن يكون قلم العالم اأم�سى 

من �سنان المحارب.
ــــمــــر االأقـــــــــــــــالم يــــبــــلــــغ اأهــــلــــهــــا وبــــ�ــــص

مـــا لــيــ�ــص ُيــبــلــغ بــالــجــيــاد الـــ�ـــصـــمـــر)42(

ج( كتب اأخرى 

�ردت االأندل�س كذلك مجموعات من الكتب 
العربية  اإلـــى  ترجمت  االأ�ربـــيـــة،  الــبــالد  مــن 
اأن  يبد�  لكن  ـــذاك،  اآن �الح�سارة  العلم  لغة 
ما  �اأهم  كثيًرا،  االأمر  بهذا  تهتم  لم  الم�سادر 
ذكرته في هذا ال�ساأن كتًبا جاءت اإلى االأندل�س 
الدبلوما�سية  للعالقات  نتيجة  ر�سمية  ب�سفة 
البيزنطية �االأندل�س عندما قدمت  الد�لة  بين 
))0)-)))م(  ال�سابع)))(  ق�سطنطين  �سفارة 
اإلى قرطبة عام ))))هـــ/)))م()))( لم يجد 

االإمبراطور ما يتقرب به اإلى الخليفة خيًرا من 
»م�سور  الطب  في  دي�سقوريد�س  كتاب  اإهدائه 
مكتوًبا  �كــان  الــر�مــي«  بالت�سوير  الح�سائ�س 
مجلد  فــي  القديمة-  -اليونانية  باالإغريقية 
 »Nicola »نيقوال  الراهب  كذلك  �اأر�سل  رائــع، 
العربية)))(،  اإلــى  الكتاب  هذا  بترجمة  ليقوم 
حتى  االأندل�س  في  الترجمة  هذه  ا�ستهرت  �قد 
اأ�سبح يعتمد عليها في الطب، بدال من الترجمة 
التي تمت في بغداد قبل ذلك)))(، �كان �سمن 
التاريخ«  في  »هر��سي�س  كتاب  ا  اأي�سً الهدية 
اإلى  بالالتينية �هو تاريخ للر�م �تمت ترجمته 

ا)))(.  العربية اأي�سً

الر�سمية  ال�سفارات  هــذه  اإلــى  �باالإ�سافة 
كهدايا  الكتب  تقديم  على  كانت حري�سة  التي 
العلماء  بع�س  اتبع  االأندل�س،  حكام  �د  لك�سب 
على  للح�سول  المقاي�سة  اأ�سلوب  االأندل�سيين 
الكتب من بالد الر�م- �هناك اإ�سارة تدل على 
ذلك؛ حيث كانوا يبعثون بال�سلع التي يحتاجها 
ذلك  �مــن  الكتب،  مقابل  البالد  تلك  اأهــالــي 
الغ�ساني  مــدرك  بن  �سعيد  بن  محمد  فعله  ما 
�سديد  كان  الذي  المالقي)ت0))هـ/))11م( 
العناية باقتناء ذخائر الكتب، �يذكر اأن ال�سبب 
في ح�سوله على هذه الكتب مجاعة حدثت في 
بالد الر�م فبعث اإلى تلك البالد مركًبا محماًل 
ا  �سخ�سً المركب  هــذا  على  �جعل  بالطعام، 
هذا  من  يبيع  اأال  �اأ��ــســاه  بالكتب،  معرفة  ذا 
الطعام �سيًئا اإال بكتب فجلب له من نوادر الكتب 

الكثير)))(.

اإعّداد وتجهيز الكتب في الأندل�س

م�سًبا  غدت  االأندل�س  اأن  �سبق  مما  ��سح 
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في  اأثره  له  كان  مما  كافة،  االأنحاء  من  للكتب 
الكتب  �ــســراء  على  يقبلون  الــذيــن  عــدد  كثرة 
�اقتنائها، �تحت زيادة الطلب على الكتب اأخذ 
منتجو الكتب يعملون بجد لزيادة عدد المعر��س 
اأ�لها  اإنتاج الكتب بمراحل  منها، �مرت عملية 
تتلقفه  حتى  جديد  كتاب  يظهر  اإن  فما  الن�سخ 
هناك  �كانت  �توزعه،  لتن�سره  بالن�سخ  االأيدي 
العلماء  بع�س  قيام  منها:  للن�سخ  طــرق  عــدة 
اأنف�سهم بالن�سخ، �البع�س عين ن�ساًخا خا�سين 
ابن  الجماعة  قا�سي  مثل  معلومة  بر�اتب  بهم 
فطي�س )ت02)هـ/1011م( الذي كان له �ستة 
بر�اتب  مكتبته  في  الكتب  له  ين�سخون  �راقين 
مراعاة  �هــي  ق�سوى  فائدة  �لذلك  ثابتة)))( 
الدقة �التاأني في الن�سخ مما يقلل الخطاأ الناتج 

عن اال�ستعجال. 
ن�سخ  في  كبير  بد�ر  الكتب  ن�ساخو  قام  كما 
الذين  ــاء،  ــي �االأغــن ــالأمــراء  ل ــادرة  ــن ال الكتب 
الخليفة  مــثــل  مكتبات  تــكــويــن  فــي  يــرغــبــون 
الن�ساخ  مــن  كبيًرا  عـــدًدا  عين  الــذي  الحكم 
للعمل في مكتبته ال�سهيرة، �كان رئي�سهم ظفر 
رئي�س  لفظ  اإطــالق  من  �نلم�س  الــبــغــدادي)0)( 
العمل  ي�سود  نظام  �جــود  ظفر  على  الوراقين 
عليهم  ي�سرف  رئي�س  مجموعة  فلكل  بالمكتبة، 
في مهنة الن�سخ، �التثبت من �سحة ما يقومون 
به �قد ��سف »كان ق�سره حافال بالكتب حتى 
بداأ كاأنه م�سنع ال يرى االإن�سان فيه اإال ن�ساخين 
�مجلدين �مزخرفين يحلون الكتب بالمنمنات 

�الر�سوم الجميلة)1)(.
تـــبـــداأ مرحلة  الــنــ�ــســخ  مـــن  ــاء  ــه ــت االن بــعــد 
�سحة  على  لالطمئنان  �المقابلة  المراجعة 
جــًدا  �ــســر�ريــة  الخطوة  �هــذه  الن�سخ،  �دقــة 

اإلى  يدعونا  مما  �سحيحة،  كتب  الإنتاج  �سمانة 
ال�سدد  هــذا  �فــي  تراثنا،  في  الكبيرة  الثقة 
في  اطرح  �اإال  �قابل  »اكتب  مثل:  يتدا�ل  كان 
المزابل)2)(« �من ذلك مثاًل ما كان يتم داخل 
مكتبة الخليفة الحكم الذي كان ياأمر بمراجعة 
الكتب �مقابلتها من خالل جمع الن�سخ المتعددة 
للكتاب، ثم مقابلة هذه الن�سخ ببع�سها لمعرفة 
ن�سخة  اإلــى  للو�سول  الخطاأ  اأ�  النق�س  اأ�جــه 
كيفية  عن  الحميدي)))(  ذكــر  كما  �سحيحة، 
احمد  بن  للخليل  العين  كتاب  ن�سخة  ت�سحيح 
التي  الن�سخ  بين  من  �كــان  الحكم  مكتبة  في 
منذر  القا�سي  ن�سخة  المقابلة  في  ا�ستخدمت 

البلوطي التي ر�اها بم�سر.

�بعد االنتهاء من مرحلة المراجعة �المقابلة 
النهائي،  �سكلها  في  لتخرج  الكتب  تجلد  كانت 
�نال التجليد عناية خا�سة حيث كانت غرناطة 
الجلود  �سناعة  في  �اتقاًنا  براعة  المدن  اأكثر 
نفي�ًسا خا�سة)))(،  تجليًدا  الكتب  �تجليد  عامة 
)ت)))هــــ/))10م(  البكري  عبيد  اأبــو  فكان 
معتنًيا بكتبه يكتبها بخط جيد �يجلدها التجليد 
النفي�س، �كان الملوك �الر�ؤ�ساء يتناف�سون في 
حظي  �قد  حياته)))(،  في  �يتهاد�نها  اقتنائها 
فن  تبين  التي  الكتب  بع�س  بتاأليف  التجليد 
بمر�ر  تندر�س  ال  حتى  ال�سناعة  هذه  �اأ�سرار 
�التخزيم  الم�ستخدمة  االأداة  االأيام، من حيث 
اإلى  البداية  من  اأي  �الت�سوية)))(،  �التقفية 
النهاية �عرف منها مخطوط نفي�س يعود زمنه 
الكتاب  عمدة  هو:  الهجري  الرابع  القرن  اإلى 
�عدة ذ�ي االألباب« لمجهول فيه �سرح �اف عن 
في  التي�سير   « �كتاب  �اأ�سوله،  التجليد  كيفية 
�يحتوى  االإ�سبيلي  بكر  الأبي  الت�سفير«  �سناعة 
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التجليد  طــرق  فيها  ي�سرح  ـــواب  اأب عــدة  على 
�النق�س التي كانت على عهده)))(. 

ثانًيا: اأماكن بيع و�سراء الكتب

كان لكل حرفة �سوق خا�سة بها، فهناك مثاًل 
�غيرها  للعطارين،  �اأخــرى  للبزازين،  �سوق 
بالكتب،  خا�س  �سوق  هناك  كذلك  لل�سالح، 

�مما قيل في ذلك:
مـــــجـــــالـــــ�ـــــصـــــة الـــــــ�ـــــــصـــــــوق مـــــذمـــــومـــــة

ومـــــنـــــهـــــا مـــــجـــــالـــــ�ـــــص قــــــــد تـــحـــتـــ�ـــصـــب

ـــــوق الــــجــــيــــاد فــــــال تــــقــــربــــن غــــيــــر �ـــــص
و�ــــصــــوق الــــ�ــــصــــالح و�ــــصــــوق الــــكــــتــــب)58(

عناية  لهم  كــانــت  بمن  طــويــل  ثبت  يــوجــد 
التراجم  كتب  اأ�سارت  �اقتنائها  الكتب  ب�سراء 
جماًعا  ــان  ك مــثــل:«  الــعــبــارات  ببع�س  اإلــيــهــم 
ابن  فا�ستهر  الــكــتــب«  بجمع  »اهــتــم  للكتب« 
علم  �متى  �اقتنائها،  الكتب  ب�سراء  فطي�س 
في  �بالغ  منه،  لالبتياع  اأحد طلبه  عند  بكتاب 
منه  ن�سخه  �اإال  ابتياعه  على  قــدر  فــاإن  ثمنه 
كان  باأنه  ��سف«  الفر�سي  �ابن  اإليه)))(،  �رده 
اأحد  جمعه  ما  اأكثر  منها  جمع  للكتب  جماًعا 
القرطبي  معمر  بن  �محمد  بلده،  عظماء  من 
)ت)2)هـــ/2)10م( كان جماًعا للكتب عارًفا 
بعللها مميًزا خطوط نا�سخيها حجة في عز�تها 
اإلى �راقيها)0)(، �االأر��سي عبد اهلل بن حيان ت 
)))هـ/))10م كانت له همة عالية في اقتناء 
�اأربعون  �ثالث  مائة  ثلثيها  بلغ  الكتب �جمعها 

عداًل من اأعدال الحمالين)1)(.

بالكتب  االأندل�سيين  اهتمام  اأن  يظن  قــد 
ن�سوة  �جــدت  لكن  فقط  الرجال  على  قا�سًرا 

اأحمد  اهتممن بجمع الكتب منهن عائ�سة بنت 
ح�سنة  كانت  )ت00)هـــــ/)100م(  القرطبية 
لها  �كانت  �الدفاتر  الم�ساحف  تكتب  الخط 
مكتبة �سخمة)2)(، �مثلها ر�سيه موالة النا�سر 
لبيب  �تز�جها  الحكم  الخليفة  اأعتقها  التي 
الفتى �كان يعمل في ق�سر الخالفة، �خديجة 
حب�ستها  �سخمة  مكتبة  لها  كانت  جعفر  ابنة 
كثرة  اإلى  ذلك  يوؤدي  �سك  �ال  ابنتها)))(،  على 
تردد االأندل�سيين على اأماكن بيع الكتب �منها:

�سوق الكتب بقرطبة 

ازدهــرت  الكتب  على  االإقــبــال  لهذا  نتيجة 
اأجــالء،  �اأدبـــاء  علماء  بها  �ا�ستغل  تجارتها، 
�تعددت اأماكن بيعها، �من اأهمها �سوق الكتب 
االأندل�س  اأكثر مدن  »اأنها  التي ��سفت  بقرطبة 
الكتب)))(«،  بخزائن  اعتناء  اأ�سد  �اأهلها  كتًبا، 
ر�سد  ابن  بين  التي جرت  المناظرة  يوؤيد ذلك 
اأبي  الموحدي  الخليفة  مجل�س  في  زهر  �ابــن 
يعقوب المن�سور قال ابن ر�سد البن زهر: »ما 
اأدري ما تقول غير اأنه اإذا مات عالم باإ�سبيلية، 
تباع  حتى  قرطبة  اإلــى  حملت  كتبه  بيع  فاأريد 
بيع  فــاأريــد  بقرطبة  مطرب  مــات  �اإذا  فيها، 
فيها)))(«  تباع  حتى  اإ�سبيلية  اإلى  حملت  تركته 
بالكتب  قرطبة  اأهــل  اهتمام  على  يــدل  فهذا 

�كثرة االأ�سواق الخا�سة بها.

هذه  في  تتم  �ال�سراء  البيع  طريقة  �كانت 
تعبير  حد  على  )الــمــزا�دة  بالمزاد  االأ�ــســواق 
لالإعالن  ال�سبيل  المناداة  �كانت  ياقوت)))(( 
�احــًدا  النا�س  عليه  فيزايد  ما  كتاب  بيع  عن 
في  م�سهد  االأمــر  هذا  لنا  �يو�سح  االآخــر،  بعد 
�اأحد  االأثرياء،  اأحد  بين  بقرطبة  الكتب  �سوق 
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العلماء الذي كان يبحث عن كتاب ما اأ�رده لنا 
المقري)))( على ل�سان ذلك العالم، �كان يكنى 
بقرطبة  مــرة  »اأقــمــت  يقول:  بالح�سرمي)))( 
�الزمت �سوق كتبها مدة اأترقب �قوع كتاب كان 
جيد  بخط  اإليًّ  �قع  اأن  اإلى  اعتناء،  بطلبه  لي 
�ت�سفير مليح، ففرحت به اأ�سد الفرح، فجعلت 
اأزيد في ثمنه فيرجع اإلى المنادي بالزيادة اإلى 
في  يزيد  من  اأرني  له  فقلت  حده،  فوق  بلغ  اأن 
هذا الكتاب حتى بّلغه اإلى ما ال ي�سا�ي، فاأراني 
ا عليه لبا�س �ريا�سة فدنوت منه، �قلت  �سخ�سً
له اأعز اهلل �سيدنا الفقيه اإن كان لك غر�س في 
الزيادة  به  بلغت  فقد  لك،  تركته  الكتاب  هذا 
بيننا فوق حده فرد عليه: ل�ست بفقيه �ال اأدري 
بها  اأقمت خزانة كتب الأتجمل  �لكنني  ما فيه، 
هذا  ي�سع  مو�سع  فيها  �بقى  البلد،  اأعيان  بين 
التجليد  جيد  الخط  ح�سن  راأيته  فلما  الكتاب 
�الحمد  فيه  اأزيــد  بما  ــال  اأب �لــم  ا�ستح�سنته، 
قال  كثير  فهو  الــرزق  من  به  اأنعم  ما  على  هلل 
الح�سرمي: فاأحرجني �حملني على اأن قلت له: 
يعطي  مثلك  اإال عند  كثيًرا  الرزق  يكون  ال  نعم 
ما  اأعلم  الذي  �اأنا  اأ�سنان،  عنده  ال  الجوز من 
في هذا الكتاب �اأطلب االنتفاع به يكون الرزق 

عندي قلياًل �تحول قلة ما بيدي بيني �بينه«.
بقوله:  الم�سهد  هذا  على  ريبيرا)))(  يعلق 
الكتب  �سوق  عليه  كانت  لما  �سورة  لنا  ر�سم   «
النفو�س  من  بالكتب  ال�سغف  �تمكن  بقرطبة، 

حتى اأ�سبحت مجرد ترف لدى االأثرياء«. 
االأ�ــســواق  في  الكتب  بيع  طريقة  اأن  نلحظ 
في   ال�سائعة  هــي  كــانــت  الــمــزاد  طــريــق  عــن 
اأن مكتبة  باالأندل�س، �من ذلك  المدن  مختلف 
ال�سما�سرة  �ظل  �فاته  بعد  بيعت  فطي�س  ابن 

مدة  االأ�سرة  م�سجد  على  يتردد�ن  �الداللون 
عام كامل لي�سهد�ا بيعها في المزاد العلني)0)(.

االأ�ــســواق  من  الكتب  �سراء  عملية  تكن  لم 
�الدراية،  الخبرة  اإلى  بحاجة  كانت  بل  ي�سيرة 
الدالل  اأ�  الكتب  ب�سم�سار  عرف  ما  �جد  �هنا 
بالتر�يج  موكل  �سخ�س  يبد�-  ما  على  –�هو 
ذ��  كــان  كما  عليها  �الــنــداء  للكتب  �الدعاية 
الحاجة ل�سراء الكتب ي�ستعينون به ل�سراء الكتب 
باأثمان معقولة، �ال�سك كانت اال�ستعانة بهوؤالء 
ال�سما�سرة مقابل اأجر متفق عليه)1)( بمعنى اأن 
في  بال�سم�سرة  يرتزقون  كانوا  الداللين  هوؤالء 
اأن  النوازل  كتب  من  يفهم  حيث  الكتب،  �سوق 
الدالل عامة كان موجوًدا في االأ�سواق المختلفة، 
�اأنه كان يتقا�سى من الم�ستري ُجعال يتفق معه 
عليه، �من اأمثلة ذلك ما �سئل عنه الفقيه ابن 
يجوز  هل  �سلعة  لنف�سه  يبيع  الــدالل  عن  ر�سد 
ذلك  يوؤكد  ال؟)2)(  اأم  اأجرة  عليها  ياأخذ  اأن  له 
-ر�سي  عثمان  م�سحف  عــن  المراك�سي)))( 
عندما  الموحدين  زمــن  باالأندل�س  عنه-  اهلل 
ب�سوق  عليه  ينادي  �سم�سار  بيد  ��سوهد  نهب 
اأن  �يبد�  درهًما،  ب�سبعة ع�سر  بتلم�سان  الكتب 
في  الكتب  اأ�ــســواق  في  �سائًدا  كــان  االأمــر  هــذا 
ا حيث اأ�سار بع�س الباحثين)))( اإلى  م�سر اأي�سً
اأ�  احتواء �سوق الكتبيين بالقاهرة على داللين 

�سما�سرة يعملون بها �كانوا يرتزقزن منها.

دكاكين بيع الكتب

بجانب االأ�سواق العامة كانت هناك دكاكين 
خا�سة في اأماكن ثابتة �يبد� اأنها كانت متجا�رة، 
�سارع  به  الموجودة  ال�سارع  على  يطلق  �كــان 
الوراقين خا�سة في المدن الكبرى، �بع�سها كان 
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اإ�سحاق  اأبي  دكان  مثل  الم�ساجد  بجوار  يوجد 
قرب  ـــ/)100م(  مب�سر )ت)))ه بن  اإبراهيم 
الحوانيت  �هذه  بقرطبة)))(،  الجامع  الم�سجد 
في  �المكتبات  الن�سر  د�ر  مقام  تقوم  كانت 
اأيامنا)))(، �غالًبا ما كان اأ�سحابها من العلماء 
تلبية  ي�ستطيع  بحيث  بالكتب  خبرة  لهم  الذين 
�سيدراي  ابــن  محمد  مثل:  عــمــالئــه)))(  رغبة 
)ت)))هـ/))11م( في بلن�سية كان يبيع الكتب 
ا ا�ستقر ابن  اأي�سً في دكان له)))(، �في بلن�سية 
ــا  اًق �رَّ الــتــجــيــبــي)ت)0)هـــ/1210م(  مطر�ح 
االأدباء)))(  �في دكانه كان يجتمع  الكتب،  يبيع 
للوراقين  المختارة  المدينة  بلن�سية  �كــانــت 
انتقل  فاإليها  الن�سراني  ال�سغط  من  الفارين 
كبار  من  �كــان  ال�سغير،  ابــن  �سرق�سطة  من 
�له  ن�ساًخا  �اأ�سبح  اأحمد  ابنه  �خلفه  تجارها 
الغافقي  نــوح  ــن  �اب الــكــتــب)0)(،  بــاأنــواع  خبرة 
�ا�ستهر  بلن�سية  اإلــى  �انتقل  �سرق�سطة  مــن 
منتيال  ابن  �كان  فيها،  �التجارة  للكتب  بحبه 
مربيطر)ت11)هـ/)121م(،  اأهل  من  اق  الورَّ
فيه  يقعد  بالقي�سارية  دكان  �له  بلن�سية  �سكن 
ابن  العبا�س  �اأبـــو  الــكــتــب)1)(،  �بيع  للتجارة 
الكتب)2)(،  يبيع  اًقــا  �رَّ كان  الغرناطي،  فرتون 
اأبو عمران مو�سى بن ح�سين الزاهد من  �كان 
اأثمان  من  يتقوت  اإ�سبيلية)ت)0)هـ/)120م( 
اأن  اإلى  �سيًئا بعد �سيء  يبيعها  التي معه  الكتب 

فنيت)))(.

في  الكتب  بيع  كيفية  عن  ت�سا�ؤل  يثار  �هذا 
على  عالمة  تو�سع  كانت  هل  الدكاكين  هــذه 
الكتب يفهم منها اأن هذا الكتاب خرج من هذا 
اأيامنا-؟  في  الن�سر  د�ر  تفعل  -كما  الدكان 
اإلى مثل ذلك في حوا�سي غالف  اإ�سارة  هناك 

مخطوط« نظم الجمان« عبارة عن خاتم نق�س 
فيه ا�سم عبد القادر القادري« – �اإن كان ذلك 
يبد�  اأنه  الكتاب  �يرجح محقق  متاأخًرا-  يبد� 

لمتجر من متاجر الكتب)))(.

مجال�س  في  ا  اأي�سً تتم  الكتب  تجارة  كانت 
بين  يتنقلون  الكتب  تجار  �سغار  �كــان  العلم 
على  كتب  من  معهم  ما  لعر�س  المجال�س  هذه 
ابن  القا�سي  ير�يه  ما  ذلك  �من  اأ�سحابها، 
مقدمة  في  )ت)))هــــــ/))11م(  الــعــربــي)))( 
اإلى  رحلته  �سبب  عن  الرحلة«  ترتيب  كتابه« 
بع�س  مع  جال�ًسا  يوًما  كنت  يــقــول:«  الم�سرق 
المعلمين فجل�س اإلينا اأبي يطالع ما انتهى اإليه 
علمي �جل�س بجلو�سه من ح�سر من قا�سديه، 
كتب  رزمة  يديه  �على  ال�سما�سرة  اأحد  فدخل 
�عر�سها  �ثــاقــهــا،  �اأر�ــســل  �سناقها)))(  فحل 

عليهم لبيعها.

العلماء  بين  كذلك  تتم  الكتب  تجارة  كانت 
بن  ميمون  ا�سترى  فقد  منازلهم،  في  �ربما 
ذر  اأبــي  ابن  من  يا�سين )ت0))هـــــ/0)11م( 
بمال  اأبيه  اأ�سل  من  البخاري  �سحيح  الهر�ي 
يو�سف  بــن  عي�سي  ا�سترى  كــذلــك  كــثــيــر)))(، 
الغ�ساني  على  اأبــي  من  )ت)))هــــــ/))11م( 
اأ�سله من �سنن اأبي دا�د بمال كثير كذلك)))(، 
بيع  اإلى  ي�سطر  كان  العلماء  بع�س  �اأن  خا�سة 
كتبه ل�سائقة مالية تعر�س له؛ مثلما حدث مع 
تعر�س  الــذي  المالقي  غالب  بن  العبا�س  اأبــي 
ل�سائقة مالية ا�سطر ب�سببها لبيع اأ�سول بع�س 
القرطبي  محمد  اأبو  �سديقه  اإليه  فكتب  كتبه 

معاتًبا
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ًــا ــــا ُتــــــــــوزع كـــتـــبـــه نــهــبــــــ نـــبـــئـــت عــــبــــا�ــــصً

ـــــــح عــــــــن �ــــــصــــــواهــــــا ُمـــــــعـــــــزاًل ـــــــب واأ�ـــــــص

فـــعـــجـــبـــت مـــــن بــــطــــل يـــبـــيـــع �ـــصـــالحـــه

عــــمــــًدا ويــ�ــصــبــح فــــي الــكــتــيــبــة اأعــــــزاًل

فرد عليه اأبو العبا�س بقوله 
ـــــــول لــكــي ـــــــت الــــــــدواويــــــــن االأ�ـــــــص ــــ بـــعــــ

ممواًل)89( �صريت  اأ�صجار  باأ�صول  اأروى 

�في  االأندل�س  في  ال�سائعة  المظاهر  �مــن 
قديًما  االإ�سالمية  الــد�لــة  اأقاليم  من  غيرها 
بيع  الكتب  في  بالتجارة  يتعلق  فيما  �حديًثا، 
بين  من  يكن  لم  اإذا  �بخا�سة  المتوفي،  كتب 
الورثة اأحد من اأهل العلم اأ� لم يعقب، �هناك 
اأمثلة كثيرة تدل على ذلك منها: بيع مكتبة ابن 
فطي�س بعد �فاته)0)(، �لما توفي فاتن مولى ابن 
اأبي عامر)ت02)هـ/1011م( بيعت في تركته 
كتب م�سبوطة م�سححة؛ الأنه لم يكن له �ارث 
محمد  �رثــة  �بــاع  ال�سقالبة)1)(،  من  كــان  اإذ 
الغافقي )ت)))هـ/1)10م( مكتبته بعد �فاته 
�قومت الورقة في بع�سها بربع مثقال، �كان لدى 
ملجوم )ت)0)هـــ/)120م(  بن  الرحمن  عبد 
دينار)2)(،  اأالف  باأربعة  �فاته  بعد  بيعت  مكتبة 
�هذا اأمر طبيعي يحدث في كل زمان �بخا�سة 
اإذا لم يكن من االأبناء من على �ساكلة االأب في 
لالأ�سف  يدعو  ما  فيه  �لي�س  بالعلم،  االهتمام 
هذا  الأن  الباحثين)))(؛  بع�س  ذلك  اأظهر  كما 
اأمر �سائع، فمثاًل ا�سترى المعهد الم�سري في 
من  �كــان  �رثته،  من  بر�فن�سال  تركة  مدريد 
مخطوط  مثل  نــادرة  كثيرة  مخطوطات  بينها 
ا  نظم الجمان البن القطان)))(، �في م�سر اأي�سً

�لده،  بعناية  الع�سقالني  حجر  ابن  كتب  بيعت 
اإن في  بل  ال�سخا�ي،  تلميذه  بيعها  �اأ�سف على 
الكتب  اأكثر من حب�س هذه  �فائدة  هذا منفعة 
في مكتبة ال يراها اأحد، ففي انت�سار الكتب بين 
اإلى  اأكبر من الم�ستفيدين يوؤدي بال �سك  عدد 
ما  �هذا  المجتمع،  في  �الثقافة  العلم  انت�سار 
الحظناه بعد �سقوط الخالفة االأموية باالأندل�س، 
�تفرق الكتب في ممالك الطوائف االأمر الذي 
هذا  خالل  الثقافية  الحياة  ازدهــار  اإلــى  اأدى 
الع�سر على الرغم من ال�سعف ال�سيا�سي، ُ�عد 

هذا مظهًرا اإيجابًيا للفتنة البربرية. 

اأ�سعار الكتب

تخ�سع الكتب باعتبارها �سلعة لقانون ال�سوق 
�ت�ساب  ر�اج  اأ�قات  �لها  �الطلب(،  )العر�س 
العلمية  بالحياة  �مرتبطة  بالك�ساد،  اأحياًنا 
�جد  فــاإذا  مــا،  ع�سر  في  ال�سائدة  �الثقافية 
الكتب  تجارة  ازدهـــرت  بالعلم  اهتموا  حكام 
�راجت �سوقها �العك�س �سحيح، �كانت تجارتها 
حيث  تجارة؛  اأي  ت�سريف  يجري  كما  تجري 
تكن  �لم  ال�سعر،  في  �الم�سترى  البائع  يت�سا�م 
من  الرغم  على  معر�فة)))(  المحددة  االأ�سعار 
الرقابة  مار�س  المحت�سب  اإن  البع�س)))(  قول 
دليل  ال  لكن  اأ�سعارها  �حدد  الكتب  �سوق  على 

يوؤيد ذلك �سواء في الم�سرق اأ� االأندل�س.

هــنــاك عــوامــل ال �ــســك اأثــــرت فــي اأ�ــســعــار 
الكتب، فموؤلف الكتاب �مادته ��سهرة الخطاط 
�التجليد من االأ�سياء التي تحدد �سعر الكتاب، 
اأعلى  ثمنه  موؤلفه  بخط  المكتوب  فالمخطوط 
الكتب  �سراء  في  يتناف�سون  فالنا�س  غيره،  من 
عبد  بــن  اأحــمــد  فمثاًل  موؤلفيها،  بخط  الــتــي 
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الــوراق)ت2))هـــ/))11م( كان ح�سن  العزيز 
من  بخطه  �جــد  فيما  النا�س  فتناف�س  الخط 
الد�ا�ين)))(، �مكتبة محمد بن يحيى الغافقي 
فريدة  ن�سًخا  كانت  التي  )ت)))هــــ/1)10م( 
المنطق«  اإ�سالح  كتاب«  مثل  موؤلفيها  بخطوط 
ملول  ابن  بخط  الطبري  �تاريخ  القالي،  بخط 
الو�سقي، �بيع هذا كله في تركته �قومت الورقة 
في بع�سها بربع مثقال)))(، كما اأن ن�سبة الكتاب 
اإلى �سخ�س –االإهداء- كخليفة اأ� اأمير ال �سك 
يوؤثر في �سعر الكتاب، �من الطبيعي اأن تزداد 

قيمة مثل هذه الكتب)))(. 
ا�سم  عليها  ــا  مــد�ًن الكتب  بع�س  �جـــدت 
في  الفاتورة  ي�سبه  بما  الكتاب  �ثمن  الم�ستري 
متاأخرة-  فترة  في  ذلــك  كــان  -ربما  اأيامنا، 
الكتب  بيع  دكاكين  كانت  هل  ت�سا�ؤل  يثار  �هنا 
يحدث  كما  عليه  الكتاب  �سعر  تكتب  غيرها  اأ� 
عطية  ـــن  اب فــهــر�ــســة  مــخــطــوط  فــفــي  االآن؟ 
)ت2))هـ/))11م( مثاًل: ن�س تملك ل�ساحب 
هذه  »�سارت  ن�سها  الموؤلف  بخط  هي  ن�سخة 
لمحمد  ال�سرعي  ال�سحيح  بالملك  الفهر�سة 
�هي  العبدري  م�سعود  ابن  اأحمد  بن  على  بن 
يوجد  كما  عــطــيــة)100(«،  ابــن  موؤلفها  اأ�ــســل 
هذيل البــن  االأنف�س  تحفة  لكتاب  تملك   ن�س 
الكتاب  ثمن  فيه  مــد�ن  عــام)1)هـــ(  بعد  )ت 
�ا�سم الم�ستري)101(، بما يفهم منه اأن الم�ستري 
الغالف  �سفحة  بعد  الكتاب  ��سعر  ا�سمه  كتب 
الكتاب  هذا  ثمن  �كان  االآن،  بع�سنا  يفعل  كما 

ثالثة دنانير. 
التجارة  تخ�س  التي  النوازل  بع�س  �هناك 
رائــجــة  كــانــت  ــهــا  اأن منها  يت�سح  الــكــتــب  فــي 
كانت  تجارة  �كاأي  ال�سرع،  بقواعد  �من�سبطة 

�خالفات،  منازعات  اأربابها  بين  اأحياًنا  تن�ساأ 
اأمثلة  عر�ست على الفقهاء للف�سل فيها، �من 
ذلك: م�ساألة ذكرها ابن الحاج في نوازله، فقد 
�سئل عمن ا�سترى كتاًبا، ثم جاء اآخر �ادعى اأن 
ذلك الكتاب له، �اأنه �ساع منه من زمن طويل 
�اأتى بعقد ت�سمن معرفة ال�سهود بذلك)102( بما 
يفهم منه اأن بيع ��سراء الكتب كان يتم بكتابة 
اأن  �منها:  بال�سهود،  �يوثق  الطرفين  بين  عقد 
�اأقام بينة  اآخر يطلبها،  ابتاع كتًبا فقام  رجال 
بوجه ذكــره))10(،  يده  �زالت عن  له  كانت  اأنها 
كتب  با�ستعارة  تتعلق  اأخـــرى  ق�سايا  �هــنــاك 
للم�ستعير  �ساحبها  �اتهام  فقدها،  اأ�  �تلفها 
بحب�سها �يلزمه بردها، �خا�سة اأنه متعود على 

ا�ستعارة الكتب �جحدها))10(. 

الفقهاء  على  عر�ست  التي  الم�سائل  مــن 
�ال�سعوذة؛  الخرافات  كتب  في  التجارة  كذلك 
كتب  �كــذلــك  فيها  �النظر  بيعها  حــرمــوا  اإذ 
�يفهم  العزائم))10(،  �كتب  للمنجمين  االأحكام 
المرغوب  غير  الكتب  بع�س  �جــود  ذلــك  مــن 
ربما كانت  الم�سادر  اإليها  ت�سر  لم  �التي  فيها 
كتب  اأ�ــســارت  كما  اإليها،  النا�س  نظرة  ب�سبب 
الم�ساحف  بيع  جواز  عدم  اإلى  ا  اأي�سً النوازل 
يبين  حتى  عيوب  اأ�  اأخطاء  بها  التي  �الكتب 
اإلى  ذلك  اأدى  لو  حتى  الخطاأ  للم�ستري  البائع 
بخ�س الكتاب))10(، �هذا يدل على تحرى الدقة 
عامة،  التاجر  في  توافرها  يجب  التي  �االأمانة 
بتحبي�س  المتعلقة  الم�سائل  بع�س  �ردت  كما 
الكتب �ما ي�ساحبها من م�ساكل منها: اإن اأحد 
النا�س حب�س كتًبا ثم باعها))10(، �اأخرى فيمن 
حب�س كتًبا ب�سرط اأال يعطى منها اإال كتاب بعد 

كتاب))10( اإلى الخ..
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ثالًثا: اآثار التجارة في الكتب

مما ال �سك فيه اأن الكتب اأ�سهمت بد�ر كبير 
بكل جديد  �تغذيتها  الثقافية  الحياة  اإثراء  في 
خا�سة  العلم،  �عم  المعرفة  ف�ساعت  �مفيد، 
بالقراءة  ب�سغفهم  عــرفــوا  االأندل�سيين  �اأن 
بن  مو�سى  عمران  اأبــو  فكان  الكتب،  �اقتناء 
بمطالعة  �سغوًفا  )ت0))هـــــ/2)12م(  �سعيد 
الكتب ال يتركها حتى في اأيام االأعياد �كان يجد 
اأنه  عنه  يذكر  �مما  �راحــة))10(،  لذة  في ذلك 
قبل  الخ�سراء من  الجزيرة  اإمرة  تولي  عندما 
ابن هود)110( علم اأن اأحد اأعيانها لديه كراري�س 
تحوي اأخباًرا عن الموحدين، فاأر�سل اإليه راغًبا 
فرف�س  عليها  ليطلع  الكتب  هذه  ا�ستعارة  في 
�قال: اإن كانت له حاجة ياأتي على راأ�سه، فاأتى 
اإليه  اأبو عمران في منزله فلم يح�سن �سيافته، 
�بعد اأن اأطلع على هذه الكتب �سكره �هداأ من 
الرجل  من  ال�سيئة  المعاملة  لهذه  ابنه  غ�سب 
بقوله: اإنه لم يذهب اإليه �اإنما اإلى ما في بيته 
هذه  اأ�سحاب  كان  لو  باأنه  �اأقنعه  الكتب  من 
الكتب اأحياء مجتمعين في مو�سع �احد لذهب 
اإليهم �االأثر ينوب عن العين �قال: لقد �سررت 

بهذه الفائدة اأكثر من الوالية)111(.

االإقبال  زيــادة  اإلــى  الكتب  �فــرة  اأدت  كما 
على القراءة �التاأليف، �ما يدل على كثرة عدد 
ا�ستيالء  بعد  اأنه  االأندل�س  في  ��سيوعها  الكتب 
للم�سلمين  معقل  اآخر  غرناطة  على  الن�سارى 
االأ�سبان  جمع  )))هــــ/2))1م  عام  باالأندل�س 
مليونين من المخطوطات �قاموا باإحراقها في 
ميدان الرملة بغرناطة)112( �هذا ما جعل د�زي 

يجيد  كــان  معظمهم  بــاأن  االأندل�سيين  ي�سف 
القراءة �الكتابة.

كانت اأماكن بيع الكتب اأفي �سواء االأ�سواق اأم 
بالعلم  ا  اأي�سً اأماكن م�سهورة  الوراقين  دكاكين 
اأبي  دكان  فكان  العلماء،  بين  �اللقاء  �التعليم 
مكاًنا  )ت)))هــــ/)100م(  القرطبي  اإ�سحاق 
لتعليم المبتدئين القراءة �الكتابة))11(، كذلك 
كان دكان اأبي بكر التجيبي )ت)))هـ/))11م( 
باإ�سبيلية،  �العلماء  العلم  لجلة من طلبة  ماألًفا 
ياأتون اإليه لمجال�سته �اال�ستفادة منه))11(، �في 
اًقا  بلن�سية ا�ستقر ابن مطر�ح التجيبي �كان �رَّ
البلن�سيون  يجتمع  كان  دكانه  �في  الكتب،  يبيع 
هذه  فكانت  الوا�سعة،  ثقافته  اإلــيــه  تجذبهم 
اأر�ست  التي  االأماكن  اأبــرز  من  اإًذا  الدكاكين 
�كانت  االأندل�س،  في  الثقافية  الحياة  دعائم 
مــقــ�ــســًدا لــطــالب الــعــلــم �الــمــعــرفــة، �مــكــاًنــا 
المثقفون  يوؤمها  �العلمية،  االأدبية  للمناظرات 
لهم،  منتدى  �يتخذ�نها  �العلماء  ــــاء  �االأدب
مناظراتهم،  �اإقــامــة  الجتماعاتهم  �ملتقى 
ف�سارت  ف�سيًئا  �سيًئا  الحوانيت  هذه  �تحولت 
اأدًبا حتى  اأ� يهوى  مق�سًدا لكل من يبغي علًما 

اأنها ��سفت بالمعاهد العلمية))11(. 
بين  ات�سال  ��سيلة  ــا  اأيــ�ــسً الكتب  �كــانــت 
كتب  في  نجده  ما  �هــذا  �المثقفين،  العلماء 
التراجم من عبارة »�سمع الموؤلف من ، اأ� اأخذ 
اأداة  الكتاب  اأن  يعني  �هذا  عن«  ر�ى  اأ�  عن، 
لتو�سيع نطاق االت�سال، �لم يقف االت�سال عن 
طريق الكتب بين االأ�ساتذة �الطالب، بل تعدى 
ذلك اإلى ات�سال بين علماء ال�سعوب كما حدث 
برامج  �لعل  �االأنــدلــ�ــس،  الم�سرق  علماء  بين 
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في  االأندل�سيون  برع  التي  �الفهار�س  ال�سيوخ 
�اأخذ�ا  قابلوهم  لمن  اأ�  الأ�ساتذتهم  ت�سنيفها 

عنهم العلم دلياًل على ذلك.

تجار  مجرد  الكتب  بائعو  يكن  لــم  كذلك 
ثقافة  ذ�ي  اأدبــاء  كانوا  �اإنما  الربح،  ين�سد�ن 
لهم  توفر  الأنــهــا  المهنة  هــذه  اخــتــار�ا  عالية 
بن�سخ  قــامــوا  فقد  ـــالع،  �االط الــقــراءة  فر�س 
ن�سخة  من  اأكثر  للكتاب  �اأ�سبح  المهمة  الكتب 
دى  اأدى  مما  فيها  الراغبين  على  �عر�سوها 
على  العلماء  �ت�سجيع  �اإبقائها،  عليها  للحفاظ 
التاأليف �االإنتاج، �من ذلك مثاًل ابن حيان –
موؤرخ- االأندل�س)ت)))هـ/))10م( الذي كان 
كتابه  تاأليف  في  للكتب،  جماًعا  االطالع  �ا�سع 
ال�سابقة عليه فهو ال ينقل  المقتب�س في الفترة 

اإال عن اأ�سول))11(«.

�من اآثار تجارة الكتب كذلك اأن �سهد ع�سر 
الطوائف نه�سة علمية على الرغم من ال�سعف 
ع�سر  اأن  ــى  اإل ذلــك  �يــرجــع  ال�سيا�سي))11(، 
الن�سج  لهذا  اإعداد  فترة  بمثابة  كان  االأمويين 
العلمي، اإذ تجمعت خالله موارد غزيرة في كل 
الجديدة  االأ��ساع  �ا�سطرت  العلوم،  من  فرع 
مختلف  اإلــى  قرطبة  من  الهجرة  اإلــى  العلماء 
من  قيمة  مجموعات  معهم  �حملوا  النواحي 
بيوتهم،  في  بقرطبة  كانت مخزنة  التي  الكتب 
ذلك  كــل  �بــيــع  الــعــامــة  قرطبة  مكتبات  ــي  �ف
الكتب  تلك  انت�سرت  ثمَّ  �من  االأثمان،  باأبخ�س 

في اأقطار االأندل�س المختلفة.

على  �الــحــر�ــس  بالكتب  االهــتــمــام  اإنَّ  ــمَّ  ث
في  اأثــره  له  العلوم،  ــواع  اأن مختلف  في  جمعها 

اهتمام  فب�سبب  �اأفــكــارهــم،  النا�س  مفاهيم 
الخليفة الحكم بكتب االأ�ائل كثرت هذه الكتب 
في ع�سره، �اطلع عليها النا�س �عرفوا ما فيها 
بدرا�سة  البع�س  اهتمام  في  اأثــره  لذلك  فكان 
مما  �غيرها  �الفلك  كالفل�سفة  االأ�ائــل  علوم 

نجم عنه ظهور متخ�س�سين في هذه العلوم.

مـــورًدا  الــكــتــب  فــي  الــتــجــارة  كــذلــك مثلت 
العالم  لم يكن  فاإذا  االأندل�سيين  لبع�س  للدخل 
ا�ستغل  منه  يعي�س  مــا  يجد  ــم  �ل من�سب  ذا 
اإبراهيم  بن  محمد  مثل:  �بيعها  الكتب  بن�سخ 
ــعــد0))هـــ/))10م(  ب الــرحــمــن)ت  ابــن عبد 
في  يعتمد  كــان  الرب�سي،  الحكم  اأحــفــاد  من 
�ال�سبي  �بيعها))11(،  الكتب  ن�سخ  على  معي�سته 
الكتـــــب  ن�ســـخ  احتــــرف  )ت)))هـــ/1202م( 
�على  كثيًرا))11(،  مااًل  هذا  عمله  من  ل  �ح�سّ
)ت)2)هـــــــ/)122م(  دي�سم  بــن  محمد  ابــن 
المخطوطات  ن�سخ  من  يعي�س  كان  مر�سية  من 
ب�سام  ابن  عن  بالنثيا)120(  �ذكر  الكتب،  �بيع 
)ت)))هـ/))11م( اأنه �سنف كتابه باإ�سبيلية 
مقابل  التراجم  يدبج  �م�سى  قلمه  من  �عا�س 
المال، �كان ذلك اأمًرا �سائًعا �سنعه ابن خاقان 
ا، �يرى د�زي اأن ما كان ابن ب�سام ي�سيبه  اأي�سً
من المال من اأ�لئك االأثرياء ي�سبه االأتعاب التي 
�اأن  النا�سرين،  من  اليوم  الموؤلفون  يتقا�ساها 
التجار  لبع�س  الثراء  حققت  قد  الكتب  تجارة 
مثل: اأحمد بن اأبي القا�سم الذي اأكثر من �سراء 
الكتب �اأنفق عليها ب�سخاء حتى لقد اأثرى كثير 

من التجار نظير العمل معه فيها)121(.
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خاتمة
تبين مما �سبق اأن الكتب �سكلت جانًبا م�سيًئا 
في تاريخ الح�سارة االأندل�سية، �لما كانت الد�لة 
الكتب  كانت  ثقافية  �حــدة  تمثل  االإ�سالمية 
التجار  فاأ�سهم  المختلفة،  اأقاليمها  بين  تنتقل 
االأنحاء  مختلف  من  الكتب  جلب  في  �العلماء 
جانبهم  من  االأندل�سيون  �اهتم  االأندل�س،  اإلى 
بالعلم �الكتب �بذلوا ب�سخاء القتنائها ��سجعوا 
بــاالأمــوال  �الــتــاألــيــف،  االإنــتــاج  على  الموؤلفين 

�العطايا ال�سخية �الوظائف المرموقة.
�نتيجة الزدياد الطلب على الكتب قام منتجو 
للدقة  تحقيًقا  �المقابلة  بالن�سخ  بالعمل  الكتب 
�سكلها  في  �اإخراجها  تجليدها  ثم  �ال�سبط، 
النهائي لعر�سها في االأ�سواق العامة �الدكاكين 
ب�سراء  االأندل�سيون  يكتف  �لم  لبيعها،  الخا�سة 
كثير�ن  قام  بل  بيوتهم،  في  �اقتنائها  الكتب 
بحفظها عن ظهر قلب كابن عبد�ن مثاًل الذي 

كان اأي�سر ما يحفظه كتاب االأغاني. 
في  تقام  فكانت  الكتب  بيع  اأماكن  تعددت 
معار�س  �اإ�سبيلية  قرطبة  مثل  الرئي�سة  المدن 
عامة ربما كانت �سنوية يترقبها النا�س، يبحثون 
فيها  تتم  �كانت  كتب،  من  ين�سد�نه  عما  فيها 
العلني  المزاد  �ال�سراء عن طريق  البيع  عملية 
على  الــــدالل-  ال�سم�سار-  يــنــادى  كــان  حيث 
الكتاب المراد بيعه اأمام النا�س �يظفر به من 
يقدم اأعلى �سعر،  �من الموؤكد اأن اأ�سعار الكتب 
الخط  �جـــودة  الـــورق  نوعية  بح�سب  اختلفت 
�مكانته  موؤلفه  ��سهرة  الكتاب  �قيمة  �التجليد 
الدكاكين  �جـــدت  كما  ذلـــك،  �غــيــر  العلمية 
الخا�سة ببيع الكتب، �اأحياًنا كانت تباع الكتب 
في مجال�س العلماء؛ حيث يجتمع االأ�ساتذة مع 

الطالب مما يجعلها اأماكن منا�سبة لر�اج هذه 
التجارة.

�من المظاهر ال�سائعة كما هو الحال في كل 
�رثته  رغبة  على  بناء  المتوفي  كتب  بيع  ع�سر 
االأ�سياء  من  كان  هذا  �اأن  له،  عقب  ال  من  اأ� 
�الثقافة  العلم  انت�سار  اإلى  اأدت  التي  المفيدة 
عند  الكتب  هذه  حب�س  من  بــداًل  المجتمع  في 
من  يعد  اأن  يمكن  بحيث  بــهــا،  ينتفع  ال  مــن 
اإيجابيات �سقوط الخالفة تفرق الكتب في مدن 
االأندل�س المختلفة مما اأثرى الحياة العلمية في 
ع�سر الطوائف، �كانت التجارة في الكتب كاأي 
تجارة تن�ساأ بين اأربابها منازعات عر�ست على 
النوازل  كتب  في  فوردت  فيها  للف�سل  الفقهاء 

بع�س الم�سائل المتعلقة بتجارة الكتب.

الحياة  ـــراء  اإث فــي  الكتب  تــجــارة  اأ�سهمت 
مما  �التاأليف  الن�سخ  فكثر  �العلمية،  الثقافية 
مما  الواحد  الكتاب  من  الن�سخ  تعدد  اإلى  اأدى 
حافظ غالبا على اأكثر التراث من ال�سياع، كما 
�فرت مادة علمية للموؤلفين اعتمد�ا عليها في 
كتابة موؤلفاتهم، كما قامت دكاكين الكتب بد�ر 
العلماء  بين  �االت�سال  العلم،  ن�سر  في  كبير 

فكانت اأ�سبه بالمعاهد العلمية. 

م�سدًرا  ا  اأي�سً الكتب  تجارة  كانت  �سك  �ال 
معي�ستهم  في  يعتمد�ن  فيها،  العاملين  لدخل 
ثــراًء  بع�سهم  �حقق  منها،  يربحونه  ما  على 
في  �اأ�سهمت  التجارة،  بهذه  ا�ستغاله  نتيجة 
العلوم  انت�سار  على  ��ساعدت  الــتــراث  حفظ 
اآخر  اإلى  مكان  من  انتقالها  �ت�سهيل  �تعميمها 

في كل اأرجاء الد�لة االإ�سالمية.
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الحوا�صي

عبد الرحمن الحجي:الكتب �المكتبات في االأندل�س، اأبو   -1
ظبي، االإمارات،)200، �س)1.

مثل عي�سى بن دينار )ت212هـ( حمل معه كتاب البيوع   -2
�قال:  الماج�سون  ابن  على  فعر�سه  اأ�ستاذه  تاأليف  من 
قال:  اإال  بف�سل  يمر  ال  فكان  ف�ساًل  ف�ساًل  عليه  قراأته 
الوليد  اأبــو  الفر�سي)  ابــن  هــذا.  عي�ساك  �اهلل  اأح�سن 
ت01)هــــــ/1011م(:  يو�سف  بــن  محمد  ابــن  اهلل  عبد 
للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  االأندل�س،  علماء  تاريخ 
عيا�س)اأبو  �ــس1))  الثانية،  الطبعة  الــقــاهــرة،)200، 
الف�سل عيا�س بن مو�سي اليح�سبي ت)))هـ/0)11م(: 
ــي، تــحــقــيــق، اأحــمــد  ــان ــث تــرتــيــب الـــمـــدارك، الــجــزء ال
�ــس)1- ــر�ت،  ــي ب الــحــيــاة،  مكتبة  دار  مــحــمــود،  بكير 

اأحمد  بــن  علي  بــن  الــديــن  فــرحــون)بــرهــان  ابــن   ،1(
�تحقيق،  درا�سة  المذهب،  الديباج  ت)))هـــ/)))1م(: 
العلمية،  الكتب  دار  الجنان،  الدين  محي  بن  مــاأمــون 

بير�ت،)))1، الطبعة االأ�لى، �س))2،. 
نفح  ت1)10هـــــ/2))1م(:  محمد  بن  )اأحمد  المقري   -(
دار  عبا�س،  اإح�سان  تحقيق،  الثاني،  المجلد  الطيب، 

�سادر، بير�ت،)))1، بد�ن، �س).
�لد بالجزيرة �رحل به اأبوه �سغيًرا اإلى م�سر فن�ساأ بها   -(
علماء  من  �غيره  االأ�سمعي  فلقى  العلم  طلب  في  �تنقل 
الم�ستن�سر  �اله  االأندل�س،  اإلــى  �عــاد  �الكوفة  الب�سرة 
ق�ساء �سذ�نة �الجزيرة الخ�سراء. ابن الفر�سي: تاريخ 
الح�سن  )اأبو  �سعيد  ابن  االأندل�س، �س))2-))2،  علماء 
حلى  في  ت)))هـــ/))12م(:الــمــغــرب  مو�سى  بن  على 
المغرب،الجزء االأ�ل،تحقيق، �سوقي �سيف،دار المعارف، 
بــر�فــنــ�ــســال:  ليفي  ـــة،�ـــس)2)-)2)،  ـــع ـــراب ال الطبعة 
اأحمد  ترجمة،الطاهر  االأندل�س،  في  العربية  الح�سارة 
مكي، دار المعارف، القاهرة، بد�ن، �س2)، محمد عبد 
االأ�ل،  الجزء  االأندل�س،  في  االإ�ــســالم  د�لــة  عنان:  اهلل 
عبد  ال�سيد  �ــس1)2،  الــقــاهــرة،2001،  االأ�ــســرة،  مكتبة 
االأندل�س،  في  �اآثارهم  الم�سلمين  تاريخ  �سالم:  العزيز 
�س12)- االإ�سكندرية،2001،  الجامعة،  �سباب  موؤ�س�سة 

الجزء  االأنــدلــ�ــس،  في  الخالفة  حا�سرة  قرطبة   ،(1(
االإ�سكندرية،)))1،  الجامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  الثاني، 

�س))1. 
اأي الم�ستقيم �هو مقالة في االأفالك لفراهميرا الهندي   -(
للخليفة  كانكا  يــدعــى  الهند  مــن  فلكي  رجــل  بــه  ــدم  ق
فتولى  العربية،  اإلى  بترجمته  فاأمر  المن�سور  العبا�سي 

الــبــيــر�نــي )اأبــو  الـــفـــزاري.  اإبــراهــيــم بــن محمد  ذلــك 
الريحان محمد بن اأحمد ت(: كتاب تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل اأ� مرذ�لة، الذخائر)10، الهيئة 
الم�سرية لق�سور الثقافة، القاهرة،)200، �س)11، ابن 
�ساعد)اأبو القا�سم �ساعد بن اأحمد ت2))هـ/0)10م(: 
المعارف،  دار  موؤن�س،  ح�سين  تحقيق:  االأمــم،  طبقات 
خليفة:  العزيز  عبد  �سعبان  �ــس0)،   ،1((( القاهرة، 
الكتب �المكتبات في الع�سور الو�سطى، الدار الم�سرية 
اللبنانية، القاهرة، )))1، الطبعة االأ�لى، �س0)1،))-

.1((-1(1،1((
مجهول: ذكر بالد االأندل�س، الجزء االأ�ل، تحقيق، لوي�س   -(
مولينا، المجل�س االأعلى لالأبحاث العلمية، مدريد،)))1، 

�س2)1. 
فهو:  العلمية  المواهب  متعدد  االأندل�س،  بحكيم  لقب   -(
في  نجمه  ذاع  فلكي،  فيزيائي،  كيميائي،  فيل�سوف، 
الحكم  اأمية هم:  بني  اأمراء  ثالثة من  االأندل�س، عا�سر 
ابـــن هــ�ــســام، ��لــــده عــبــد الــرحــمــن، �حــفــيــده محمد، 
�اأ�ل  الحجارة،  من  الزجاج  �سناعة  ا�ستنبط  من  اأ�ل 
�ن�سب  االأندل�س،  في  للخليل  العر��س  كتاب  ف�سر  من 
الــطــيــران.  حـــا�ل  مــن  �اأ�ل  �الــكــيــمــيــاء،  ال�سحر  اإلــيــه 
اهلل  عبد  بن  فتوح  بن  محمد  اهلل  عبد  الحميدي)اأبو 
الم�سرية  الهيئة  المقتب�س،  جذ�ة  ت)))هــــ/))10م(: 
ــاهــرة،)200، الــطــبــعــة الــثــانــيــة،  ــق ــاب،ال ــت ــك ــل الــعــامــة ل
اأحمد ابن عميرة  �س)1)، ال�سبي )اأحمد بن يحيي بن 
الم�سرية  الهيئة  الملتم�س،  بغية  ت)))هـــــ/)120م(: 
ابن  �ـــس1))،  الثانية،  للكتاب،)200،الطبعة  العامة 
�سعيد: المغرب في حلى المغرب، الجزء االأ�ل، �س)))، 
في  الطبية  �الــخــدمــات  الــطــب  ــن:  ــدي ال نـــور  ــي  ــون زره
االإ�سكندرية،)200،  الجامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  االأندل�س، 

�س)2.
 ht tp: / /www.is lamonl ine.net/ io l-arabic/

dowalia/scince-29/scince6.asp

ــــــن حــ�ــســن  ــــر مــــحــــمــــد ب ــــك ــــــــــــو ب الــــــزبــــــيــــــدي )اأب  -(
تحقيق،  �اللغويين،  النحويين  ت)))هـ/0))م(:طبقات 
القاهرة،  المعارف،  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبــو  محمد 
الطبعة الثانية، �س))2-))2. اأدخل بع�س التجار كتاب 
باب  يعني  المثال  �كتاب  االأندل�س،  العر��س  في  المثال 
المثال، �هو الباب الثاني من كتاب العر��س، فكاأنه كان 
باب  اأي  الفر�س،  كتاب  اأ�الهما  كرا�ستين،  اإلى  مجّزًءا 
الفر�س، �ثانيتهما كتاب المثال، �يت�سكل من مجموعهما 

كتاب العر��س. 
 h t t p : / / w w w . a l w a r a q . n e t / C o r e /
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مدينة قديمة قرب قرطبة. �سفة جزيرة االأندل�س منتخبة   -(
من الر��س المعطار بقلم، ليفي بر�فن�سال، دار الجيل، 

بير�ت،)))1، الطبعة الثانية، �س)1-)1.
�ـــس))2-))2،  االأندل�س،  علماء  تاريخ  الفر�سي:  ابــن   -10
ترتيب  عيا�س:  �ــس))2،  النحويين،  طبقات  الزبيدي: 

المدارك، الجزء االأ�ل، �س)0)-)0).
ابن �ساعد: طبقات االأمم، ن�سر، لوي�س �سيخو، المطبعة   -11
�س))- بير�ت،12)1،  الي�سوعيين،  لالآباء  الكاثوليكية 

�ــس))،  مــوؤنــ�ــس،  ح�سين  تحقيق:  االأمـــم،  طبقات   ،((
اأبــي  بــن  اهلل  عبد  بــن  محمد  اهلل  عبد  االأبـــار)اأبـــو  ابــن 
االأ�ل،  الجزء  ال�سيراء،  الحلة  ت)))هـــ/0)12م(:  بكر 
القاهرة،)))1،  المعارف،  دار  موؤن�س،  ح�سين  تحقيق، 

الطبعة الثانية، �س201.
 Stanley lane poole: The Moors in Spain, 

landon,1888,p.152-155.

�ــس))-))،  �سيخو،  ن�سر  االأمــم،  طبقات  �ساعد:  ابــن   -12
عبد  �س201،  االأ�ل،  الجزء  ال�سيراء،  الحلة  االأبار:  ابن 
الواحد المراك�سي)عبد الواحد بن علي)))هـ/0)12م(: 
محمد  تحقيق،  المغرب،  اأخبار  تلخي�س  في  المعجب 
االإ�سالمية،  لل�سئون  االأعــلــى  المجل�س  العريان،  �سعيد 
الجمهورية المتحدة، القاهرة،)))1، �س1)، ابن خلد�ن 
)عبد الرحمن بن محمد ت)0)هـ/)0)1م (: تاريخ ابن 
الثقافة،  لق�سور  العامة  الهيئة  الرابع،  الجزء  خلد�ن، 
المقري:  ))1، �س))1،  رقم  الذخائر  �سل�سلة  القاهرة، 
الح�سارة  متز:  اآدم  �س))،  االأ�ل،  المجلد  الطيب،  نفح 
االأ�ل،  الجزء  الهجري،  الــرابــع  القرن  في  االإ�سالمية 
القومي  الم�سر�ع  ريدة،  اأبو  الهادي  عبد  ترجمة، محمد 

للترجمة، القاهرة،)200، �س))2-))2.
ابن االأبار: الحلة ال�سيراء، الجزء االأ�ل، �س202-201،   -1(
�ـــس)))-)))،  االأ�ل،  المجلد  الطيب،  نفح  المقري: 
المجلد  االإ�سالمية،  اإ�سبانيا  تاريخ  بر�فن�سال:  ليفي 
�اآخـــر�ن،  البمبي  علي  ترجمة،  الثاني،  الجزء  االأ�ل، 
للثقافة،  االأعلى  المجل�س  للترجمة،  القومي  الم�سر�ع 
ح�سين  �ــــس)))،  االأ�لـــــى،  الطبعة  الـــقـــاهـــرة،2002، 
االأ�سرة،  مكتبة  �االأندل�س،  المغرب  تاريخ  معالم  موؤن�س: 
القاهرة،2001، �س)))، �يعرف عن االأ�سفهاني اأن كان 
اأمويا عاة الرغم من ت�سيعه، �لذلك كان بعيًدا عن ق�سور 
بني العبا�س �هذا اأمر تعجب منه كل من ابن االأثير �ابن 
العماد الحنبلي حيث ذكرا عنه �من العجائب اأن مر�انيا 
تحقيق،  ال�سابع  المجلد  التاريخ،  في  الكامل  يت�سيع. 

محمد يو�سف الدقاق، دار الكتب العلمية، بير�ت،)))1، 
�سذرات  الحنبلي:  العماد  ابن  �ــس02)،  االأ�لــى،  الطبعة 
االرنا�ؤ�ط،  القادر  عبد  تحقيق:  الرابع،  الجزء  الذهب، 

دار ابن كثير، دم�سق،)))1، الطبعة االأ�لى، �س2)2.
ــق، حــ�ــســيــن  ــي ــحــق ابـــــن �ـــســـاعـــد: طـــبـــقـــات االأمــــــــم، ت  -1(
االأ�ل،  الجزء  ال�سيراء،  الحلة  االأبار:  ابن  موؤن�س،�س))، 
�س 201-202،التكملة، الجزء االأ�ل، �س)22-)22، ابن 
الخطيب) اأبو عبد اهلل ل�سان الدين ت )))هـ/)))1م(: 
تحقيق:  االأ�ل،  الــجــزء  غرناطة،  اأخــبــار  فــي  االإحــاطــة 
محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، )))1، 
العبا�س  ــو  )اأب الون�سري�سي   ،((( �س  الثانية،  الطبعة 
المعرب  المعيار  يــحــيــي12)هـــ/)0)1م(:  بــن  اأحــمــد 
�الجامع المغرب، خرجه: مجموعة من الفقهاء باإ�سراف 
االإ�سالمية  �الــ�ــســوؤ�ن  االأ�قــــاف  �زارة   حــجــي،  محمد 
بالمغرب،1))1، الطبعة االأ�لى، �س)1)، بالنثيا: تاريخ 
الثقافة  مكتبة  موؤن�س،  ح�سين  ترجمة،  االأندل�سي،  الفكر 
تاريخ  بر�فن�سال:  ــس11،  ــرة،)))1،� ــاه ــق ال الدينية، 

اإ�سبانيا االإ�سالمية، �س )2).
 The Encyclopaedia  Of Islam, New Edition, 

Volume III, London, 1996, p 74-75.

الملتم�س،  بغية  ال�سبي:  �ـــس101،  المقتب�س،  جـــذ�ة   -1(
عبد  ترجمة  في  فرحون  ابــن  اأ�رد  �ــس))1-))1،كــمــا 
الم�ستن�سر.  اأنه نقلها من خط الحكم  الملك بن حبيب 

الديباج المذهب، �س2)2-))2.
ابن حيان )اأبو مر�ان حيان بن خلف ت)))هـ/))10م(:   -1(
العربي،  تحقيق،اإ�سماعيل  االأندل�س،  تاريخ  في  المقتب�س 
االأ�لــى،  الطبعة  المغرب،0))1،  الجديدة،  االآفــاق  دار 

�س0)1.
عبد العزيز االأهواني: كتب برامج  العلماء في االأندل�س،   -1(
المجلد  القاهرة،  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة 
�ــس1)- الثانية،  الطبعة  االأ�ل،)))1،  الجزء  االأ�ل، 
االأندل�سية،  �الفهار�س  البرامج  كتب  العمد:  هانئ   ،((

االأردن،)))1، الطبعة االأ�لى، �س)).
البير حبيب مطلق: الحركة اللغوية في االأندل�س، المكتبة   -1(

الع�سرية، �سيدا،بير�ت،)))1، �س2).
العزيز  تحقيق،عبد  القالي،  اأمــالــي  �سرح  فــي  الــالآلــي   -1(
لق�سور  العامة  الهيئة  الذخائر))1،  �سل�سلة  الميمني، 

الثقافة، القاهرة،)200.
محمد  ابن  محمد  اهلل  عبد  المراك�سي)اأبو  الملك  عبد   -20
ت)0)هـ/)0)1م(:الذيل �التكملة، ال�سفر االأ�ل، الق�سم 
بير�ت،  الثقافة،  دار  بن�سريفة،  محمد  تحقيق،  االأ�ل، 
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لبنان، �س)2-)2، ال�سفر الثامن، الق�سم االأ�ل، المملكة 
المغربية،)))1، �س)12-)12.

ابن الفر�سي: تاريخ علماء االأندل�س، �س2)، ابن عذاري   -21
) اأبو عبيد اهلل محمد كان حيا 12)هـ(: البيان المغرب، 
دار  بر�فن�سال،  �ليفي  كــوالن  تحقيق:  الثاني،  الجزء 

الثقافة،بير�ت، لبنان، 0))1، الطبعة الثانية، �س)10.
المحدثين ت))2هـ  بن محمد من  بن عبد اهلل  بكر  اأبو   -22
�كتاب  الفقه  فــي  ال�سنن  كتاب  منها،  كثيرة  كتب  لــه 
التاريخ  كتاب  الحديث،  في  الم�سند  �كتاب  التف�سير 
بن  الــفــرج محمد  الــنــديــم)اأبــو  �الــجــمــل.ابــن  �الــفــتــن 
االأ�ل،  الجزء  الفهر�ست،  ـــــ/)))م(:  ت)))ه اإ�سحاق 

تحقيق:ر�سا– تجدد، طهران،1))1، �س))2.
محدث  هـ،  توفي0)2  ب�سباب،  الملقب  خياط  بن  خليفة   -2(
ن�سابه اإخباري �سنف كتاًبا في التاريخ من ع�سرة اأجزاء 
طبع منه جزء �احد ���سف ب�سعة العلم. ترجمته في تاريخ 
خليفة ابن خياط، تحقيق، م�سطفى نجيب فواز �حكمت 
لبنان،)))1،  بير�ت  العلمية،  الكتب  دار  فــواز،  ك�سلي 
�سير  المحقق،الذهبي:  مقدمة  �س)-)  االأ�لــى،  الطبعة 

اأعالم النبالء،الجزء الحادي ع�سر، �س2)2-))2.
بمنازكرد من  �لد  القالي  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  اأبو علي   -2(
ديار بكر من اأعمال اأرمينية عام2)2هـ  �رحل منها اإلى 
العراق لطلب العلم  �سنة)0)هـ �لقب بالقالي ن�سبة اإلى 
ثم  �سنة  �ع�سرين  خم�سة  ببغداد  �اأقام  قال  قالي  مدينة 
راجع  للمزيد  �سنة)2)هـ.  المغرب  قا�سًدا  منها  خرج 
م�سطفى  تقديم،محمد  االأ�ل،  المجلد  االأمالي،  كتاب 
اأبو �سوارب، �سل�سة الذخائر، رقم2)1، القاهرة،)200م، 
�اللغويين،  النحويين  طبقات  الــزبــيــدي:  �ــــس)1-))، 
�ــس))1- المقتب�س،  جــذ�ة  الحميدي:  ـــس))1-))1،  �

ــجــزء الــثــانــي، �ـــس)1)،  ))1،ابـــــن خــيــر: فــهــر�ــســة، ال
اأخبار  تلخي�س  في  المعجب  المراك�سي:  الواحد  عبد 
عبد  اأبــو  الدين  )�سهاب  ياقوت   ،(0-(( �س  المغرب، 
الثاني،  االأدبــاء، الجزء  اهلل ت)2)هـــ/)122م(: معجم 
بير�ت،  االإ�سالمي،  الغرب  دار  عبا�س،  اإح�سان  تحقيق: 
خلكان:  ابــن  �ـــــس)2)-1))،  االأ�لــــى،  الطبعة   ،1(((
�فيات االأعيان، الجزء االأ�ل، �س)22، ال�سيوطي)جالل 
الوعاة،  بغية  ت11)هــــ/)0)1م(:  الرحمن  عبد  الدين 
عي�سي  اإبراهيم،مطبعة  الف�سل  اأبـــو  تحقيق،محمد 
الحلبي،القاهرة،)))1،�س)))،المقري:نفح  البابي 

الطيب،المجلد الثالث، �س0)-)).
الجزء الثاني، �س10)-0)).  -2(

هانئ العمد: كتب البرامج �الفهار�س االأندل�سية، �س))،   -2(

�لعل قد�م القالي قد �ساعد االأندل�سيين على القليل من 
الرحلة الأنهم �جد�ا فيه خال�سة العلم الم�سرقي.

 Pons Boigues: Historiadores Y Geografos 
Arabigo- Espanoles,Madrid,1898,p 72-73.

المقري: نفح الطيب، المجلد االأ�ل، �س))).  -2(
ابن الفر�سي: تاريخ علماء االأندل�س، �س2-)، ال�سيد عبد   -2(
االأندل�س،  في  �اآثارهم  الم�سلمين  تاريخ  �سالم:  العزيز 

�س)1).
ـــــن خــــاقــــان )اأبـــــــو نــ�ــســر الـــفـــتـــح بــــن عـــبـــد اهلل  اب  -2(
محمد  تحقيق،  االأنف�س،  مطمح  ت)2)هــــــ/))11م(: 
الطبعة   ،1((( بير�ت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  �سوابكة،  علي 

االأ�لى، �س))0-2)2. 
ابن ب�سكوال: كتاب ال�سلة، الجزء االأ�ل، �س22-)2.  -(0

المقري: نفح الطيب،المجلد الثاني، �س)21.  -(1
32- Pons Boigues:OP., CIT.,P.76-79.

اأ�سد  بــن  الــحــارث  بــن  محمد  اهلل  عبد  الخ�سني)اأبو   -((
الم�سرية  ـــدار  ال قــرطــبــة،  ق�ساة  ت1))هــــــــ/2))م(: 
للتاأليف �الترجمة �الن�سر، القاهرة،)))1، �س1-2،ابن 
بالنثيا:  �ـــس)11،  االأنــدلــ�ــس،  علماء  تــاريــخ  الفر�سي: 
التربية  ريبيرا:  �ــس))2-))2،  االأندل�سي،  الفكر  تاريخ 

االإ�سالمية، �س))1.
�اللغويين،�س)1-)1،البير  النحويين  الزبيدي:طبقات   -((

مطلق: الحركة اللغوية في االأندل�س، �س)).
االأندل�س،عين  فــي  ــون  ــوراق �ال م�سعد:الوراقة  �سامية   -((
نقاًل  االأ�لــى،�ــس)،  القاهرة،2000،الطبعة  للدرا�سات، 
المنتاب  ريحانة  االإ�سبيلي،  اإبــراهــيــم  بــن  محمد  عــن 
بالرباط،  الملكية  بالمكتبة  مخطوطة  ال�سباب،  �ريعان 

رقم )0)1، �رقة))1.
ال�سبي:بغية  المقتب�س،�س0)2-))2،  جذ�ة  الحميدي:   -((

الملتم�س، �س)1)- )2)
ابن خير: فهر�سة، الجزء الثاني، �س1))، �هذا الكتاب   -((
االأ�قــاف  �زارة  التازي،  الوهاب  عبد  بتحقيق،  مطبوع 
اإحراقه  عامر  اأبي  ابن  على  يوؤخذ  بالمغرب،)))1،لكن 
للمزيد  الم�ستن�سر.  الحكم  مكتبة  من  الكتب  لبع�س 
راجع �ساعد: طبقات االأمم، �س))، بر�فن�سال: ح�سارة 
االأندل�س، ترجمة، ذ�قان قرقوط، دار مكتبة  العرب في 
الحياة، بير�ت، �س2)-))، البير مطلق: الحركة اللغوية 

في االأندل�س، �س)). 
ابن خير: فهر�سة، الجزء الثاني، �س)))-))).  -((

ابـــن خــيــر: فــهــر�ــســة، الــجــزء الــثــانــي، �ـــــس)))-)))،   -((
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�ــس2)2،  بغية،  ال�سبي:  �ـــس))1،  جـــذ�ة،  الحميدي: 
�ــس)))-0))،  المجلدالثاني،  االأدبــاء،  معجم  ياقوت: 
الحجي:  �س))0-1)1،  االأندل�سي،  الفكر  تاريخ  بالنثيا: 
محمد  �ــــس2)-))،  االأنــدلــ�ــس،  فــي  �المكتبات  الكتب 
الر�سالة،  االإ�سالم، موؤ�س�سة  المكتبات في  ماهر حمادة: 

بير�ت،0))1، �س))1-))1.
جذ�ة المقتب�س، �س))1.  -(0

االأ�ل،  الجزء  المغرب،  حلى  في  المغرب  �سعيد:  ابــن   -(1
�س))1.

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

من  الجزيري  اإدري�س  بن  الملك  عبد  البن  البيت  هذا   -(2
ق�سيدة م�سهورة يو�سي فيها ابنه باحترام العلم �تبجيله 

مطلعها:
ــــــم بــــــــــــاأن الـــــعـــــلـــــم اأرفــــــــــــــع رتــــبــــة اعــــــل

واأجــــــــــل مـــكـــتـــ�ـــصـــب واأ�ـــــصـــــنـــــى مـــفـــخـــر.
�سعيد:  ابن  �ــس0)1-2)2،  المقتب�س،  جذ�ة  الحميدي:   
البغدادي)اأبو  �س22)،الخطيب  االأ�ل،  الجزء  المغرب، 
بكر اأحمد بن على بن ثابت ت )))هـــ/1)10م(: تقييد 
النبوية  ال�سنة  اإحياء  دار  الع�س،  يو�سف  تحقيق،  العلم، 

�س0)1.
هو ق�سطنطين بن اإليون- من اأباطرة االأ�سرة المقد�نية-   -((
�كان �سغيرا ��لى اأرمانو�س ��سيا عليه فغلب عليه �قام 
بالملك في �جوده ��سمى نف�سه ملكا ��سار للق�سطنطينية 
في ذلك الع�سر ملكان، حتى اأن الر�سالة التي اأر�سلت مع 
هذه الهدية كان عنوانها ق�سطنطين �ر�مانو�س الموؤمنان 
بالم�سيح الملكان العظيمان ملكا الر�م. ابن اأبي اأ�سيبعة: 

عيون االأنباء، �س))).
اختلفت الم�سادر في تحديد تاريخ هذه ال�سفارة �قدمت   -((
�عقب   ،(((  ،(((  ،(((  ،((( منها  متعددة  تــواريــخ 
اأ�سح". اأيهما  اأعــلــم  "�اهلل  بقوله  ذلــك  على  المقري 

الريا�س  اأزهــار  �ــس)))،  االأ�ل،  المجلد  الطيب،  نفح 
تحقيق:  الــثــانــي،  الــجــزء  عيا�س،  القا�سي  اأخــبــار  فــي 
�الترجمة  التاأليف  لجنة  �اآخــــر�ن،  ال�سقا  م�سطفى 
اأ�سيبعة:  ابي  �الن�سر،القاهرة،0))1،�س))2-0)2،ابن 
عيون االأنباء، �س1))-)))، ابن عذاري: البيان المغرب، 
ابن خلد�ن،  تاريخ  ابن خلد�ن:  الثاني، �س212،  الجزء 
تختلف  الحديثة  �الــمــراجــع  �ـــس2)1،  الــرابــع،  الــجــزء 
ال�سفارة كانت �سنة )))هـ،  اأن هذه  ا فيذكر موؤن�س  اأي�سً
الم�سرية  الدار  المتو�سط،  البحر  في  الم�سلمين  تاريخ 
�سالم  �يذكر  �س))1،  االأ�لى،  الطبعة  اللبنانية،1))1، 
�اآثارهم  الم�سلمين  تاريخ  عام )))هـ،  ال�سفارة  اأن هذه 

في االأندل�س، �س)1)-)1)، �هذا يوؤكد اأنه كانت هناك 
�سفارتين من االإمبراطور للخليفة في عامي )))� )))هـ، 
�االأندل�س،  المغرب  تاريخ  في  العبادي:  مختار  اأحمد 
موؤ�س�سة الثقافة الجامعية، االإ�سكندرية، بد�ن، �س)21.

Dioscurides  طبيب �عالم �ع�ساب يوناني �لد في بلدة   -((
قرب طر�سو�س جنوب اآ�سيا ال�سغرى، �كان بعد ابقراط 
في  اال�سم  �معنى هذا  الكثير،  ابقراط  كتب  �ترجم من 
اليوناني �سجار اهلل  اأي ملهم اهلل على القول في االأ�سجار 
�الحكماء،  االأطــبــاء  طبقات  جلجل:  ابــن  �الح�سي�س،. 
�س21- الكتب،القاهرة،)200،  دار  �سيد،  فوؤاد  تحقيق، 
22، ابن اأبي اأ�سيبعة: عيون االأنباء، �س)))-)))، ح�سن 
ترجمة:  الثاني،  الجزء  االإ�سالم،  تراث  �بوز�رث:  نافعة 
الكويت، �س))2- المعرفة، )))1،  ح�سين موؤن�س،عالم 

في  االإ�سالمية  الح�سارة  متز:  اآدم  رقــم1،  0)2هام�س 
�ــس1)2-2)2،  الثاني،  الجزء  الهجري،  الرابع  القرن 
البن  دي�سقوريد�س  كتاب  تف�سير  ال�سهابي:  م�سطفى 
المجلد  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة  البيطار، 

الثالث، الجزء االأ�ل،)))1، �س)10-)10.
المتوكل  العبا�سي  الخليفة  عهد  في  الترجمة  هذه  تمت   -((
العربية  اإلــى  االإغريقية  من  ب�سيل  بن  ا�سطفن  يد  علي 
نور  زرهوني  راجــع  للمزيد  اإ�سحاق،  بن  حنين  �راجعه 
الدين: الطب �الخدمات الطبية في االأندل�س، �س))،عبد 
الرحمن البرقوقي: ح�سارة العرب في االأندل�س،المكتبة 

التجارية، القاهرة، )2)1، �س))-)).
ابن جلجل: طبقات االأطباء �الحكماء، �س)، فيه تاريخ   -((
للر�م �اأخبار الدهور �الملوك االأ�ل، �فوائد عظيمة. ابن 

اأبي اأ�سيبعة: عيون االأنباء، �س))).
عبد الملك المراك�سي: الذيل �التكملة، ال�سفر ال�ساد�س،   -((

�س212-)21.
ابن ب�سكوال، كتاب ال�سلة، الجزء االأ�ل، �س)0)-11)،   -((
النباهي)اأبو الح�سن بن عبد اهلل بن الح�سن ت)))هـ(: 
التراث  اإحــيــاء  لجنة  تحقيق،  االأنــدلــ�ــس،  ق�ساة  تــاريــخ 
الطبعة   ،1((( بير�ت،  الجديدة،  االأفــاق  دار  العربي، 
المذهب،  الديباج  فرحون:  ابن  �ــس))-))،  الخام�سة، 

�س))2-))2.
المقري: نفح الطيب، المجلد الثالث، �س112-111.  -(0

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

ترجمة،  الثاني،  الجزء  االأندل�س،  في  الم�سلمون  د�زي:   -(1
للكتاب،)))1،  العامة  الم�سرية  الهيئة  حب�سي،  ح�سن 

�س))، بالنثيا: تاريخ الفكر االأندل�سي، �س10.
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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.

االآداب  كلية  المغربية،  الوراقة  تاريخ  المنوني:  محمد   -(2
ــالــربــاط، الــمــغــرب،1))1،الــطــبــعــة االأ�لـــــى، �ـــس12،  ب
للمزيد  �ـــس))،  �الـــوراقـــون،  ــة  ــوراق ال م�سعد:  �سامية 
الكريم بن محمد بن من�سور  ال�سمعاني )اأبو �سعد عبد 
ت2))هـ/))11م(: اأدب االإمالء �اال�ستمالء، دار الكتب 
العلمية، بير�ت، لبنان،1))1م، الطبعة االأ�لى، �س))-

.((
جذ�ة المقتب�س، �س1)-2).  -((

العربية،  النه�سة  دار  االإ�سالمية،  التربية  �سلبي:  اأحمد   -((
القاهرة،)))1،الطبعة ال�ساد�سة، �س0)1.

�الــمــوا�ــســع،  الــبــالد  اأ�ــســمــاء  مــن  ا�ستعجم  مــا  معجم   -((
تحقيق،م�سطفى ال�سقا،لجنة التاأليف �الترجمة �الن�سر، 

القاهرة،1))1،�س ق من مقدمة المحقق.
للمزيد راجع عبد اهلل كنون:التي�سير في �سناعة الت�سفير   -((
الأبي بكر االإ�سبيلي، �سحيفة المعهد الم�سري للدرا�سات 
االأندل�س  دند�س:  )-)،ع�سمت  �س  مدريد،  االإ�سالمية، 
الغرب  دار  الموحدين،  �م�ستهل  المرابطين  نهاية  في 
االإ�سالمي، بير�ت، لبنان،)))1، الطبعة االأ�لى،�س))1.

كتاب التي�سير في �سناعة الت�سفير، �س)-).  -((
ـــم: �ــــــس)12،  ــيــد الـــعـــل ــقــي ــــغــــدادي: ت ــــب الــخــطــيــب ال  -((
ــعــبــا�ــس اأحـــمـــد بن  ــزي )تــقــي الـــديـــن اأبــــو ال ــمــقــري ال
�سل�سلة  الثاني،  الخطط،الجزء  عــلــي)))هـــ/2))1م(: 
المكتبات  عليان:  ربحي  الذخائر2)،القاهرة،�س101، 
عــمــان،)))1،  �سفاء،  دار  االإ�سالمية،  الح�سارة  فــي 

الطبعة االأ�لى، �س))-)). 
�س0)-11)،  االأ�ل،  الجزء  ال�سلة،  كتاب  ب�سكوال:  ابن   -((
فرحون:  ابن  �س))1،  االأ�ل،  الجزء  فهر�سة،  خير:  ابن 
اأعالم  �سير  �س))2-))2،الذهبي:  المذهب،  الديباج 
عنان:  محمد  �ــس210،  ع�سر،  ال�سابع  الجزء  النبالء، 
د�لة االإ�سالم في االأندل�س، الجزء الثاني، �س)0)-)0)، 
بويكا: الم�سادر التاريخية العربية في االأندل�س، ترجمة، 
الطبعة  دم�سق،)))1،  الدين،  عالء  دار  كرم،  اأبو  نايف 

االأ�لى، �س))1.
ابن ب�سكوال: كتاب ال�سلة، الجزء االأ�ل، �س))2،المقري:   -(0
موؤن�س:  ح�سين  �ــس)2)،  الثاني،  المجلد  الطيب،  نفح 
مكتبة  االأنــدلــ�ــس،  فــي  �الجغرافيين  الجغرافيا  تــاريــخ 

الثقافة الدينية، القاهرة �س))-101.

 Pons Boigues: op., cit., p 240.

ال�سبي: بغية الملتم�س، �س )))-))).  -(1
ابن ب�سكوال: ال�سلة، الق�سم الثاني، �س))).  -(2
ابن ب�سكوال: ال�سلة، الق�سم الثاني، �س))).  -((
المقري: نفح الطيب، المجلد االأ�ل، �س2)).  -((

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

المقري: نفح الطيب، المجلد االأ�ل، �س))).  -((
 Albert.f.calvert: Cordova, the spainish 

series,London,p.107.

معجم االأدباء، الجزء الخام�س، �س)).  -((
نفح الطيب، المجلد االأ�ل، �س2))-))).   -((

هناك اأكثر من �سخ�س حملوا هذه الكنية �ربما المق�سود   -((
االأ�سبيلي  الح�سرمي  �سليمان  بن  محمد  بن  جابر  هنا 
توفي)))هـ.  �سيبويه  لكتب  متقًنا  كان  نحوي  اأ�ستاذ  �هو 
محمد  تحقيق،  االأ�ل،  الجزء  الوعاة،  بغية  ال�سيوطي: 
الثانية،  الطبعة  الفكر،)))1،  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو 

�س))).
التربية االإ�سالمية في االأندل�س، �س211-210.  -((

ابن  االأ�ل، �ــس)0)-11)،  الق�سم  ال�سلة،  ي�سكوال:  ابن   -(0
فرحون: الديباج المذهب، �س))2-))2.

لــلــدرا�ــســات،  ـــون، عين  ـــوراق الــوراقــة �ال هــالــة �ــســاكــر:   -(1
القاهرة،)200، الطبعة االأ�لى �س)220-21. 

اأحمد ت20)هـ/)112م(: م�سائل  2)) )ابن ر�سد)محمد بن 
اأبي الوليد بن ر�سد، المجلد الثاني، تحقيق، محمد حبيب 
لبنان،)))1،  بير�ت،  االإ�سالمي،  الجيل  دار  التجكاني، 

الطبعة الثانية �س1))-2)).
االأ�ل،  الق�سم  �التكملة،  الذيل  المراك�سي:  الملك  عبد   -((
عثمان  م�سحف  �عــن  �ـــــس1)0-1)1،  االأ�ل،  ال�سفر 
ن�سو�س  �ــســالــم:  �سحر  راجـــع،  ــًا  �غــرب �ــســرقــًا  �رحــلــتــه 
الجامعة  �سباب  االإ�سالمي، موؤ�س�سة  التاريخ  تاريخية في 

االإ�سكندرية،)))1، �س)0-12)1.
ع�سر  فــي  بــالــقــاهــرة  الكتبيين  �ــســوق  زيــــدان:  ي�سري   -((
�سالطين المماليك، ند�ة التاريخ االإ�سالمي، دار العلوم 

جامعة القاهرة، العدد)21،200، �س))).

ابن ب�سكوال: ال�سلة، الق�سم االأ�ل، �س)).  -((
�س  المخطوط،  العربي  الكتاب  الحلوجي:  ال�ستار  عبد   -((

.2((-2((
ح�سين موؤن�س: معالم تاريخ المغرب �االأندل�س، �س))).  -((
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ال�سفر  �الــتــكــمــلــة،  الــذيــل  الــمــراكــ�ــســي:  الــمــلــك  عــبــد   -((
ال�ساد�س،�س)21-)21.

ابن االأبار: التكملة، الجزء الثاني، �س )).  -((
ريبيرا: التربية االإ�سالمية في االأندل�س، �س)22.  -(0

ابن االأبار: التكملة، الجزء الثاني، �س))2.  -(1
المفقود،  الجزء  من  االأ�ل  الق�سم  التكملة،  االأبــار:  ابن   -(2
ال�سفر  �التكملة،  الذيل  المراك�سي:  الملك  عبد  �س))، 

االأ�ل، الق�سم االأ�ل، �س)110-10.
ابن االأبار: التكملة، الجزء الثاني، �س 0)1-1)1.   -((

مكي،  على  محمود  تحقيق،  الجمان،  نظم  القطان:  ابن   -((
الثانية  الطبعة  بــيــر�ت،0))1،  االإ�سالمي،  الغرب  دار 

�س)) من مقدمة المحقق .
دار  العربي،  بن  بكر  اأبــي  القا�سي  مع  اأعـــراب:  �سعيد   -((
الغرب االإ�سالمي، بير�ت،)))1، الطبعة االأ�لى �س2)1.  

.Pons Boigues: op., cit.,p 216-217

ال�سناق: هو الحبل الذي تربط به الكتب.  -((
ابن االأبار: التكملة، الجزء الثاني، �س ))1.  -((

ابن االأبار: التكملة، الجزء الرابع، �س)1، ابن القا�سي:   -((
جذ�ة االقتبا�س، دار المن�سور للطباعة، الرباط، )))1، 

الجزء الثاني، �س 00)-01). 
ابن ع�ساكر، ابن خمي�س: اأعالم مالقة، تحقيق، عبد اهلل   -((
المرابط الترغي، دار الغرب االإ�سالمي، بير�ت، )))1، 
الذيل  المراك�سي:  الملك  عبد  �س))2،  االأ�لــى،  الطبعة 

�التكملة، ال�سفر الخام�س، الق�سم االأ�ل، �س112.
�ـــس)0)-11)،  الثاني،  الق�سم  ال�سلة،  ب�سكوال:  ابــن   -(0 

ابن فرحون: الديباج المذهب، �س))2-))2.
ريبيرا:  �ــس2)،  الثالث،  المجلد  الطيب،  المقري:نفح   -(1
اأحمد  الطاهر  ترجمة،  االأندل�س،  في  االإ�سالمية  التربية 

مكي، دار المعارف، القاهرة،،�س)21.
ابن االأبار:التكملة، الجزء الثاني، �س2).  -(2

�سامية م�سعد:الوراقة �الوراقون في االأندل�س، �س0).  -((
ابن القطان: نظم الجمان، �س2) من مقدمة المحقق.  -((

حامد ال�سافعي: الكتب �المكتبات في االأندل�س، �س )).   -((
�ـــس220-221،ذكـــر  �الــوراقــون،  الــوراقــة  �ساكر:  هالة   -((
الغ�س  منع  هو  الكتب  �سوق  في  المحت�سب  د�ر  البع�س 
ال�سوق.  في  المتبعة  القواعد  عن  الخر�ج  اأ�  �التدلي�س 
الم�سلمين  العرب  عند  الكتب  تجارة  المريخي:  �سيف 
التاريخ  الهجريين،حولية  �الرابع  الثالث  القرنين  في 

�سم�س،  عين  االآداب،جامعة  كلية  �الو�سيط،  االإ�سالمي 
العدد الخام�س،)200، �س)2.

ابن االأبار: كتاب التكملة، �س)10.  -((
ابن االأبار: كتاب التكملة، الجزء االأ�ل، �س12).  -((

حــامــد الــ�ــســافــعــي: الــكــتــب �الــمــكــتــبــات فــي االأنــدلــ�ــس،   -(( 
�س0)-1).

100- ابن عطية: فهر�سة ابن عطية، �س)).
االأندل�س،  اأهل  �سكان  ��سعار  االأنف�س  تحفة  هذيل:  ابن   -101
�سالح،  فاتح  محمد  النبهان،  اأحمد  االإلــه  عبد  تحقيق 
االأ�لــى،  الطبعة  االإمــــارات،)200،  للتراث،  زايــد  مركز 

�س)1، من مقدمة المحقق.
102- الون�سري�سي: المعيار المعرب، الجزء ال�ساد�س، �س0)2.
)10- الون�سري�سي: المعيار، الجزء ال�ساد�س، �س0)2، الجزء 

التا�سع، �س))).
)10- الون�سري�سي: المعيار، الجزء الخام�س، �س))2-))2.

)10- الون�سري�سي: المعيار، الجزء ال�ساد�س، �س0)، بالنثيا : 
تاريخ الفكر االأندل�سي، �س )).

المجلد  ر�ــســد،  بــن  الــولــيــد  ـــي  اأب م�سائل  ر�ــســد:  ابـــن   -10(
ال�ساد�س،  الجزء  المعيار،  الون�سري�سي:  الثاني،�س2))، 

�س)20، )).
)10- الون�سري�سي: المعيار، الجزء ال�سابع، �س)))، 0))

-22( �س0))،  ال�سابع،  الجزء  المعيار،  الون�سري�سي:   -10(
2(( ،22(

)10- بالنثيا: تاريخ الفكر االأندل�سي، �س))2-))2.
ب�سرق  اأيامهم  اأ�اخــر  في  الموحدين  على  بثورة  قــام   -110
الن�سارى  �جاهد  االأندل�س  �حكم  )2)هـ،  عام  االأندل�س 
عام  �توفي  بالمحر�م  �لقبوه  النا�س  �مقته  هزم  لكنه 
الثالث  الجزء  النبالء،  اأعــالم  �سير  الذهبي:  )))هـــ. 

�الع�سر�ن، �س22-20.
بالنثيا:  الثاني،�س)2)،  المجلد  الطيب،  نفح  المقري:   -111
المكتبات  تــاريــخ  مقبل:  ر�سا  الــفــكــر،�ــس))2،  تــاريــخ 
كلية  ماج�ستير،  ر�ــســالــة  االأنــدلــ�ــس،  فــي  االإ�ــســالمــيــة 

االآداب،المنوفية،2001، �س))1-))1.
112- ريبيرا: التربية االإ�سالمية في االأندل�س، �س))0-1)1، 
لكننا ال نوؤيده فيما ذهب اإليه من اأن ذلك الكم الهائل من 
الكتب ال يعني اأن اأهل االأندل�س اأكثر �سعوب العالم ثقافة 
يتطلب  ال  كثيرة  لكتب  ما  �سعب  امتالك  باأن  قوله  �برر 
بال�سر�رة درجة في رقي التعليم، �نوؤكد اأن كمية الكتب 
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�ر�اجها دليل على رقي الم�ستوى الثقافي الأي �سعب من 
ال�سعوب �اأن  للكتاب اأهمية كبيرة في الثقافة �قلة الكتب 
راجع  للمزيد  العلماء.  �ثقافة  اإنتاج  توؤثر على  �فرتها  اأ� 
القرن  من  علماء  الأربــعــة  خزائن  اأربــع  كنون:  هلل  عبد 
العدد  العربية  المخطوطات  معهد  مجلة  ع�سر،  الثالث 

التا�سع، الجزء االأ�ل، �س))- �ما بعدها.
)11- ابن ب�سكوال: ال�سلة، الق�سم االأ�ل، �س)).

)11- عبد الملك المراك�سي: الذيل �التكملة، ال�سفر ال�ساد�س، 
�س)))-))).

)11- ربحي عليان: المكتبات في الح�سارة العربية االإ�سالمية، 
�س)).

)11- ابن حيان: المقتب�س من اأخبار االأندل�س، تحقيق، محمود 
على مكي، �س21.

117-M,hammad Benaboud:Sevilla en el siglo 
x1,el reino Abbadi de Sevilla  )1023-1091(, 
Sevilla,1992,p.90-95.

ال�سفر  �الــتــكــمــلــة،  الــذيــل  الــمــراكــ�ــســي:  الــمــلــك  عــبــد   -11(
ال�ساد�س،�س))-))

)11- ابن االأبار: التكملة، الجزء االأ�ل، �س)12-)12.
120- تاريخ الفكر االأندل�سي، �س))2-))2.

121- عبد الملك المراك�سي: الذيل �التكملة، ال�سفر الخام�س، 
في  المغرب  �سعيد:  ابن  �ـــس))2-))2،  االأ�ل،  الق�سم 
الخطيب:  ابن  �ــس)10،  الثاني،  الجزء  المغرب،  حلى 
نفح  المقري:  �ـــس))0-2)2،  االأ�ل،  الجزء  االإحــاطــة، 

الطيب، المجلد الخام�س، �س)).

الم�صــادر والمراجع

ابن االأبار )اأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن اأبي بكر   •
ال�سلة،  لكتاب  التكملة  )))هــــ/0)12م:  الق�ساعي(ت 
تحقيق: عبد ال�سالم الهرا�س، دار الفكر، لبنان، )))1م.

التكملة لكتاب ال�سلة، تحقيق: اإبراهيم االأبياري، الطبعة   -
االأ�لي، )))1م، دار الكتاب الم�سري، المكتبة االأندل�سية 

رقم )1.
المفقود  الجزء  االأ�ل من  الق�سم  ال�سلة،  لكتاب  التكملة   -
الجزائر،  مجريط،  زيــديــن،  فـــدارة  ال�سيخ  طبعة  مــن 

)1)1م.
المعارف،  دار  موؤن�س،  ح�سين  تحقيق:  ال�سيراء،  الحلة   -

القاهرة، )))1م، الطبعة الثانية.
ابن االأثير)محمد بن محمد بن عبد الكريم ال�سيباني(   •
تحقيق: محمد  التاريخ،  في  الكامل  ت 0))هـــ/2)12م: 

 ،1((( بــيــر�ت،  العلمية،  الكتب  دار  الــدقــاق،  يو�سف 
الطبعة االأ�لى. 

بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  الدين  )موفق  اأ�سيبعة  اأبي  ابن   •
عيون  ت)))هــــ/0)12م:  ال�سعدي(  خليفة  بن  القا�سم 
االأنباء في طبقات االأطباء، تحقيق: نزار ر�سا، دار مكتبة 

الحياة، بير�ت.
2))هـــــ/))11م:  ت  علي(  الح�سن  )اأبـــو  ب�سام  ابــن   •
اإح�سان  تحقيق:  الجزيرة،  اأهــل  محا�سن  في  الذخيرة 

عبا�س، دار الثقافة، بير�ت، لبنان، )))1م.
الت�سفير،  �سناعة  في  التي�سير  كتاب  االإ�سبيلي:  بكر  اأبو   •
الــدرا�ــســات  معهد  �سحيفة  كــنــون،  اهلل  عبد  تحقيق: 
�الثامن،  ال�سابع  المجلدان  مــدريــد،  فــي  االإ�ــســالمــيــة 

)))1-0))1م.
ت  الملك(  عبد  بن  خلف  القا�سم  )اأبــو  ب�سكوال  ابن   •
االأندل�س  اأئمة  تاريخ  في  ال�سلة  كتاب   : )))هـــ/))11م 
الهيئة  ــهــم،  ــائ �اأدب �فقهائهم  �محدثيهم  �علمائهم 
الطبعة  )200م،  القاهرة،  للكتاب،  العامة  الم�سرية 

الثانية.
ت  احـــمـــد(  بـــن  مــحــمــد  الــريــحــان  ــــو  اأب ــي)  ــر�ن ــي ــب ال  •
0))هـ/))10م: كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
الم�سرية  الهيئة   ،10( الذخائر  مرذ�لة،  اأ�  العقل  في 

لق�سور الثقافة، القاهرة، )200م.
ت  حـــيـــان(  بـــن  �ــســلــيــمــان  اأبـــــــودا�د   ( جــلــجــل  ابــــن   •
تحقيق:   �الحكماء،  االأطباء  طبقات  بعد)))هـ/0))م: 

فوؤاد �سيد، دار الكتب الم�سرية، القاهرة، )200م.
الحميدي )اأبو عبد اهلل محمد بن فتوح بن عبد اهلل( ت   •
)))هـ/))10م: جذ�ة المقتب�س في ذكر �الة االأندل�س، 
الهيئة الم�سرية العامة للكتاب،القاهرة،)200م، الطبعة 

الثانية.
ح�سين(ت  بن  خلف  بن  حيان  مــر�ان  حيان)اأبو  ابن   •
)))هـ/))10م: المقتب�س في تاريخ االأندل�س، عهد االأمير 
اإ�سماعيل  عبد اهلل بن محمد من ))2-00)هـ، تحقيق: 
العربي، دار االآفاق الجديدة، المغرب، 0))1م، الطبعة 

االأ�لى.
على  محمود  تحقيق:  االأندل�س،  اأهل  اأنباء  من  المقتب�س   -

مكي، �زارة االأ�قاف، القاهرة، )))1م.
بن عبد اهلل(  بن محمد  الفتح  الن�سر  )اأبو  ابن خاقان   •
في  التاأن�س  �م�سرح  االأنف�س  مطمح  ت)))هــــ/0)11م: 
ملح اأهل االأندل�س، تحقيق: محمد علي �سوابكة، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بير�ت، )))1م، الطبعة االأ�لى.
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الـــديـــن(  ــان  ــس ــ� ل اهلل  ــد  عــب اأبـــــو   ( الــخــطــيــب  ابــــن   •
اأخبار غرناطة، تحقيق:  ت)))هـ/)))1م: االإحاطة في 
الــقــاهــرة،  الــخــانــجــي،  مكتبة  عــنــان،  اهلل  عبد  محمد 

)))1م، الطبعة الثانية.
اأ�سد  بن  الحارث  بن  محمد  اهلل  عبد  )اأبــو  الخ�سني   •
الــدار  قرطبة،  ق�ساة  1))م:  1))هــــ/  ت  القير�اني( 

الم�سرية للتاأليف �الترجمة، القاهرة، )))1م.
ابن خلد�ن )عبد الرحمن بن محمد( ت)0)هـ/)0)1م:   •
الثقافة،  لق�سور  العامة  الهيئة  خــلــد�ن،  ــن  اب تــاريــخ 

القاهرة، �سل�سلة الذخائر رقم ))1.
محمد  بن  اأحمد  الدين  �سم�س  العبا�س  )اأبو  خلكان  ابن   •
اأبي بكر( ت 1))هـ/2)12م: �فيات االأعيان �اأنباء  ابن 
اأبناء الزمان، تحقيق: اإح�سان عبا�س دار �سادر، بير�ت، 

لبنان، )))1م.
بن  خياط  ابن  خليفة  عمر�  اأبــو   ( خياط  بن  خليفة   •
خياط،  بن  خليفة  تاريخ  )))م:  0)2هـ/  هبيرة(ت  اأبي 
دار  فواز،  ك�سلي  �حكمت  فواز  نجيب  م�سطفى  تحقيق: 

الكتب العلمية، بير�ت لبنان، )))1م، الطبعة االأ�لى.
ابن خير االأ�سبيلي )اأبو بكر محمد ابن خير بن عمر بن   •
خليفة( ت )))هـــ/))11م: فهر�سة ابن خير االأ�سبيلي، 
الم�سري،  الكتاب  دار  االأبـــيـــاري،  اإبــراهــيــم  تحقيق، 

القاهرة، )))1م، الطبعة الثانية.
عثمان( بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  �سم�س   ( الذهبي   •
الثالث  الجزء  النبالء،  اأعــالم  �سير  )))/)))1م:  ت 
موؤ�س�سة  ــا�ؤط،  االأرن ��سعيب  زيد  اأبو  علي  ع�سر،تحقيق: 

الر�سالة، )))1م، الطبعة التا�سعة.
20)هـ/  ت  اأحمد(  بن  محمد  الوليد  )اأبــو  ر�سد  ابن   •
محمد  تحقيق:  ر�سد،  بن  الوليد  اأبــي  م�سائل  )112م: 
لبنان،  بير�ت،  االإ�سالمي،  الجيل  دار  التجكاني،  حبيب 

)))1م، الطبعة الثانية.
)))م:  )))هـ/  ت  ح�سن(  بن  محمد  بكر  الزبيدي)اأبو   •
الف�سل  اأبو  تحقيق: محمد  �اللغويين،  النحويين  طبقات 
اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، )))1،الطبعة الثانية.

اأبي زرع )اأبو الح�س علي بن عبد اهلل( ت )2)هـ/  ابن   •
المن�سور  القرطا�س،  بر��س  المطرب  االأني�س  )2)1م: 

للطباعة، الرباط، المغرب، 2))1م.
ــى(  ــس مــو� بــــن  عـــلـــى  ــن  ــس ــ� ــح ال )اأبـــــــو  ــعــيــد  �ــس ابـــــن   •
تحقيق:  المغرب،  حلى  في  المغرب  ت)))هــــ/))12م: 
 ،10 رقــم  العرب  ذخائر  المعارف،  دار  �سيف،  �سوقي 

الطبعة الرابعة، بد�ن.

بكر(  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  )جالل  ال�سيوطي   •
اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  )0)1م:  11)هـــ/  ت 
مطبعة  اإبراهيم،  الف�سل  اأبــو  محمد  تحقيق:  �النحاة، 

عي�سي البابي الحلبي، القاهرة،)))1م.
اأحــمــد(  بـــن  ــاعــد  �ــس ــقــا�ــســم  ال ـــــو  )اأب ــاعــد  �ــس ابــــن   •
ت2))هـ/))10م: طبقات االأمم، تحقيق: ح�سين موؤن�س، 

دار المعارف، القاهرة، )))1م.
ابن �ساعد االأندل�سي: طبقات االأمم، ن�سر: لوي�س �سيخو،   •
المطبعة الكاثوليكية لالآباء الي�سوعيين، بير�ت،12)1م.

عميرة(  ــن  اب اأحــمــد  بــن  يحيي  بــن  )اأحــمــد  ال�سبي   •
رجــال  تــاريــخ  فــي  الملتم�س  بغية  )))هـــــــ/)120م:   ت 
اأهل االأندل�س، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، )200م، 

الطبعة الثانية.
علي(  ــن  اب الــواحــد  )عــبــد  المراك�سي  الــواحــد  عبد   •
ت)))هـ/ ))12م: المعجب في تلخي�س اأخبار المغرب، 
لل�سئون  االأعلى  المجل�س  العريان،  �سعيد  محمد  تحقيق: 
القاهرة،  المتحدة،  العربية  الجمهورية  االإ�سالمية، 

)))1م، بد�ن.
محمد  بن  محمد  اهلل  عبد  المراك�سي)اأبو  الملك  عبد   •
�التكملة،  :الذيل  )0)هــــ/)0)1م  ت  الملك(  عبد  ابن 
دار الثقافة، بير�ت، لبنان، مطبوعات اأكاديمية المملكة 

المغربية،)))1م. 
اآداب  في  ر�سائل  اأحمد(: ثالث  بن  ابن عبد�ن) محمد   •
العلمي  المعهد  بر�فن�سال،  تحقيق  �المحت�سب،  الح�سبة 

الفرن�سي لالآثار ال�سرقية بالقاهرة، )))1م.
القالي،  اأمالي  �سرح  في  الالآلي   البكري:  عبيد  اأبــو   •
 ،1(( الذخائر  �سل�سلة  الميمني،  العزيز  عبد  تحقيق، 

الهيئة العامة لق�سور الثقافة، القاهرة، )200م.
معجم ما ا�ستعجم، من اأ�سماء البالد �الموا�سع، تحقيق،   -
�الن�سر،  �الترجمة  التاأليف  لجنة  ال�سقا،  م�سطفى 

القاهرة، 1))1م.
حيا  ـــان  ك مــحــمــد(  اهلل  عــبــيــد  )اأبـــــو  عـــــذاري  ـــن  اب  •
االأندل�س  اأخــبــار  في  المغرب  البيان  12)هــــــ/12)1م: 
�المغرب، تحقيق: كوالن �ليفي بر�فن�سال، دار الثقافة، 

بير�ت، لبنان، 0))1م، الطبعة الثانية.
اهلل( عــبــيــد  بـــن  ــي  عــل بـــن  )مــحــمــد  عــ�ــســاكــر  ابــــن   •

تحقيق،  مالقة،  اأعالم  خمي�س:  ابن  ت)))هــــ/))12م، 
االإ�ــســالمــي،  الــغــرب  دار  الــتــرغــي،  الــمــرابــط  اهلل  عبد 

بير�ت، )))1م، الطبعة االأ�لى.
فهر�سة  عطية(:  بن  الحق  عبد  محمد  )اأبو  عطية  ابن   •
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ابن عطية، تحقيق: محمد اأبو االأجفان، محمد الزاهي، 
دار الغرب االإ�سالمي، بير�ت، الطبعة الثانية.

القالي  القا�سم  ابن  اإ�سماعيل  علي  اأبو  القالي،  علي  اأبو   •
)ت )))هـ(: كتاب االأمالي، تقديم: محمد م�سطفى اأبو 

�سوارب، �سل�سة الذخائر، رقم 2)1، القاهرة، )200م.
عبد  الفالح  اأبي  الدين  )�سهاب  الحنبلي  العماد  ابن   •
الذهب  �سذرات   : ))10هـــ/)))1م  اأحمد(ت  بن  الحي 
في اأخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر االرنا�ؤ�ط، دار 

ابن كثير، دم�سق، )))1م، الطبعة االأ�لى.
اليح�سبي(  مو�سي  بن  عيا�س  الف�سل  ــو  )اأب عيا�س   •
الم�سالك،  �تقريب  المدارك  ترتيب  ت )))هـــ/))11م: 
بير�ت،  الحياة،  دار مكتبة  بكير محمود،  اأحمد  تحقيق: 

لبنان، بد�ن.
تحقيق:  االأ�سير،  افتكاك  في  الوزير  رحلة  الغ�ساني:   •
نوري الجراح، الموؤ�س�سة العربية للن�سر �التوزيع، عمان، 

االأردن، 2002م، الطبعة االأ�لى.
بــن علي ابــن اأحــمــد( ت  الــديــن  )بــرهــان  فــرحــون  ابــن   •
)))هـ/ )))1م: الديباج المذهب في معرفة اأعيان علماء 
المذهب، درا�سة �تحقيق: ماأمون بن محي الدين الجنان، 

دار الكتب العلمية، بير�ت، )))1م، الطبعة االأ�لى.
ابن الفر�سي )اأبو الوليد عبد اهلل ابن محمد بن يو�سف   •
االأزدي(ت )0)هـ/1012م: تاريخ علماء االأندل�س، الهيئة 
الطبعة  )200م،  القاهرة،  للكتاب،  العامة  الم�سرية 

الثانية.
)102هــــ/  ت  الــقــا�ــســي(  بــن  )اأحــمــد  القا�سي  ابــن   •
االأعالم  من  حل  من  ذكر  في  االقتبا�س  جذ�ة  )1)1م: 

بمدينة فا�س، دار المن�سور للطباعة، الرباط، )))1م.
ابن القطان )اأبو الح�سن علي بن محمد بن عبد الملك   •

ابن يحيى( ت )))هـ/ ))12م:
الغرب،  دار  مكي،  علي  محمود  تحقيق  الجمان،  نظم   •

بير�ت،0))1م، الطبعة الثانية.
21)هـ  ت  علي(  بن  اأحمد  العبا�س  )اأبــو  القلق�سندي   •
القاهرة،  االإن�سا،   �سناعة  في  االأع�سى  �سبح  )1)1م: 

�سل�سلة الذخائر، )200م.
ت  عــمــر(  ـــن  اب اإ�ــســمــاعــيــل  الـــفـــدا  )اأبـــــو  كــثــيــر  ـــن  اب  •
)))هـ/2))1م: البداية �النهاية، تحقيق: عبد اهلل عبد 
الطبعة  )))1م،  القاهرة،  هجر،  دار  التركي،  المح�سن 

االأ�لى.
تحقيق  االأ�ل،  الجزء  االأندل�س،  بــالد  ذكــر  مجهول:   •
لالأبحاث  االأعــلــى  المجل�س  مولينا،  لوي�س  �تــرجــمــة: 

العلمية، مدريد، )))1م.
اأح�سن  اأبو عبد اهلل محمد(:  الدين  �سم�س   ( المقد�سي   •
التقا�سيم في معرفة االأقاليم، دار �سادر، بير�ت، ليدن.

نفح  ـــ/1))1م:  1)10ه محمد(ت  بن  اأحمد  المقري)   •
الثاني،  المجلد  الرطيب،  االأندل�س  غ�سن  من  الطيب 
)))1م،  بير�ت،  �سادر،  دار  عبا�س،  اإح�سان  تحقيق: 

بد�ن.
م�سطفى  تحقيق:  عيا�س،  اأخبار  في  الريا�س  اأزهــار   -
�الن�سر،  �الترجمة  التاأليف  لجنة  �اآخــــر�ن،  ال�سقا 

القاهرة،0))1م.
علي(ت  بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  الدين  تقي  المقريزي)   •
)))هـ/1))1م: الخطط المقريزية، �سل�سلة الذخائر2)، 

الهيئة العامة لق�سور الثقافة، القاهرة، )))1م.
ت  الــحــ�ــســن(  بــن  اهلل  عــبــد  الح�سن  اأبـــو  الــنــبــاهــي)   •
لجنة  تحقيق،  االأندل�س،  ق�ساة  تاريخ  )))هــــ/1))1م: 
بير�ت،  الجديدة،  االأفــاق  دار  العربي،  التراث  اإحياء 

)))1م، الطبعة الخام�سة.
بن  يعقوب  اأبــي  بن  محمد  الفرج  )اأبــو  النديم  ابــن   •
 – ر�سا  تحقيق:  الفهر�ست،  اإ�سحاق( ت0))هـــ/0))م: 

تجدد، عبده محمد بن اإ�سحاق، طهران، 1))1م.
رجــال  مــن  ــرحــمــن(  ال عــبــد  بــن  عــلــي  هــذيــل)  ابـــن   •
تحفة  الميالدي:  ع�سر  الهجري/الرابع  الثامن  القرن 
االإله  عبد  تحقيق  االأندل�س،  اأهل  �سكان  ��سعار  االأنف�س 
للتراث،  زايد  فاتح �سالح، مركز  النبهان، محمد  اأحمد 

االإمارات، )200م، الطبعة االأ�لى.
اأبي محمد عبد القادر بن محمد  الدين  )محي  الوفا  اأبو   •
ابن ن�سر بن �سالم( ت )))هـ/)))1م: الجواهر الم�سية 
الفتاح  الثالث، تحقيق، عبد  في طبقات الحنفية، الجزء 
محمد الحلو، دار هجر، الراي�س، )))1م، الطبعة الثانية.
)1)هـ/  ت  يحيي(  بن  اأحمد  العبا�س  )اأبو  الون�سري�سي   •
خرجه:  المغرب،  �الجامع  المعرب  المعيار  )0)1م: 
�زارة   حجي،  محمد  بــاإ�ــســراف  الفقهاء  مــن  مجموعة 
الطبعة  بالمغرب،1))1م،  االإ�سالمية  �ال�سئون  االأ�قاف 

االأ�لى.
عبد اهلل( ت)2)هـ/)122م:  اأبو  الدين  )�سهاب  ياقوت   •
معجم االأدباء اإر�ساد االأريب اإلى معرفة االأديب، تحقيق: 
بير�ت، )))1م،  االإ�سالمي،  الغرب  دار  عبا�س،  اإح�سان 

الطبعة االأ�لى.
معجم البلدان، دار �سادر، بير�ت، )))1م.  -

المراجع الحديثة والدوريات 
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من  م�ستخرجة  اأندل�سية  �تراجم  اأخبار  عبا�س:  اإح�سان   •
الطبعة  )))1م،  بير�ت،  الثقافة،  دار  ال�سلفي،  معجم 

الثانية.
العربية،  النه�سة  دار  االإ�سالمية،  التربية  �سلبي:  اأحمد   •

القاهرة، )))1م، الطبعة ال�ساد�سة.
�االأندل�س،  المغرب  تاريخ  في  العبادي:  مختار  اأحمد   •

موؤ�س�سة الثقافة الجامعية، االإ�سكندرية، بد�ن.
القاهرة،  المعارف،  دار  االأندل�سي،  االأدب  هيكل:  اأحمد   •

0))1م، الطبعة الخام�سة.
الــرابــع  الــقــرن  فــي  االإ�ــســالمــيــة  الح�سارة  مــتــز:  اآدم   •
الهجري، ترجمة: محمد عبد الهادي اأبو ريدة، الم�سر�ع 

القومي للترجمة، القاهرة، )200م، رقم )120.
من  االأندل�س  في  اللغوية  الحركة  مطلق:  حبيب  األبير   •
الفتح العربي حتى نهاية ع�سر ملوك الطوائف، المكتبة 

الع�سرية، �سيدا، بير�ت، )))1م.
االأندل�س، موؤ�س�سة  �التعليم في  العلم  زناتي:  اأنور محمد   •

النور لالإبداع.
موؤن�س،  ح�سين  ترجمة:  االأندل�سي،  الفكر  تاريخ  بالنثيا:   •

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،)))1م.
ر��س  من  منتخبة  االأندل�س  جزيرة  �سفة  بر�فن�سال:   •

المعطار، دار الجيل، بير�ت، )))1م، الطبعة الثانية.
 : ترجمة  االأندل�س،  في  العرب  ح�سارة  بر�فن�سال:   •

ذ�قان قرقوط، دار مكتبة الحياة، بير�ت.
 : ترجمة  االأندل�س،  في  العربية  الح�سارة  بر�فن�سال:   •

الطاهر اأحمد مكى، دار المعارف، القاهرة، بد�ن.
بر�فن�سال: اأدب االأندل�س �تاريخها، ترجمة: محمد عبد   •

الهادي �سعيرة، القاهرة، 1))1م.
االأ�ل،  المجلد  االإ�سالمية،  اأ�سبانيا  تاريخ  بر�فن�سال:   •
الم�سر�ع  �اآخــر�ن،  البمبي  علي  ترجمة:  الثاني،  الجزء 
القاهرة،  للثقافة،  االأعلى  المجل�س  للترجمة،  القومي 

2002م، الطبعة االأ�لى.
االأندل�س،  فــي  العربية  التاريخية  الم�سادر  بويكا:   •
ترجمة: نايف اأبو كرم، دار عالء الدين، دم�سق، )))1م، 

الطبعة االأ�لى.
ح�سين  ترجمة:  االإ�سالم،  تراث  �بوز�رث:  نافعة  ح�سن   •

موؤن�س،عالم المعرفة، )))1م، الكويت.
ح�سين موؤن�س: تاريخ الجغرافية �الجغرافيين في االأندل�س،   •

مكتبة مدبولي، القاهرة، )))1م، الطبعة الثانية.
الم�سرية  الدار  المتو�سط،   البحر  في  الم�سلمين  تاريخ   -

اللبنانية، 1))1م، الطبعة االأ�لى.
معالم تاريخ المغرب �االأندل�س، مكتبة االأ�سرة، القاهرة،   -

2001م.
حب�سي،  ح�سن  ترجمة:  االأندل�س،  في  الم�سلمون  د�زي:   •

الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، )))1م.
ريبيرا: التربية االإ�سالمية في االأندل�س، ترجمة: الطاهر   •

اأحمد مكي، دار المعارف،  القاهرة.
االأندل�س،  في  االإ�سالمية  المكتبات  تاريخ  مقبل:  ر�سا   •

ر�سالة ماج�ستير، كلية االآداب، المنوفية، 2001م.
في  الطبية  �الــخــدمــات  الطب  الــديــن:  نــور  زرهــونــي   •
االأندل�س، موؤ�س�سة �سباب الجامعة، االإ�سكندرية، )200م. 
اأعالم  �سل�سلة  االأندل�سي،  حزم  ابن  اإبراهيم:  زكريا   •
�الترجمة  للتاأليف  الم�سرية  الــدار   ،(( العدد  العرب، 

�الن�سر.
عين  االأندل�س،  في  �الوراقون  الوراقة  م�سعد:  �سامية   •

للدرا�سات، القاهرة، 2000م، الطبعة االأ�لى.
التاريخ  في  تاريخية  ن�سو�س  �سالم:  العزيز  عبد  •  �سحر 
االإ�سالمي، موؤ�س�سة �سباب الجامعة االإ�سكندرية، )))1م.
ع�سر  في  العلمية  الحياة  الب�سري:  اهلل  عبد  �سعد   •
الخالفة في االأندل�س، �سل�سلة الر�سائل العلمية المحكمة، 

جامعة اأم القرى، مكة المكرمة، )))1م.
دار  العربي،  بن  بكر  اأبي  القا�سي  مع  اأعــراب:  �سعيد   •

الغرب االإ�سالمي، بير�ت، )))1م، الطبعة االأ�لى
في  �اآثارهم  الم�سلمين  تاريخ  �سالم:  العزيز  عبد  ال�سيد   •
االأندل�س، موؤ�س�سة �سباب الجامعة، االإ�سكندرية، 2001م.
الثاني،  الجزء  االأندل�س،  في  الخالفة  حا�سرة  قرطبة   -

موؤ�س�سة �سباب الجامعة، االإ�سكندرية، )))1م.
العرب  عند  الكتب  تجارة  المريخي:  �ساهين  �سيف   •
الم�سلمين في القرنين الثالث �الرابع الهجريين، حولية 
عين  االآداب،جامعة  كلية  �الو�سيط،  االإ�سالمي  التاريخ 

�سم�س، العدد الخام�س، )200م.
في  �المكتبات  الكتب  خليفة:  العزيز  عبد  �سعبان   •
القاهرة،  اللبنانية،  الم�سرية  الدار  الو�سطى،  الع�سور 

)))1م، الطبعة االأ�لى.
االأندل�س،  في  العرب  ح�سارة  البرقوقي:  الرحمن  عبد   •

المكتبة التجارية، القاهرة، )2)1م.
االأندل�س،  في  �المكتبات  الكتب  الحجي:  الرحمن  عبد   •

المجمع الثقافي، اأبو ظبي، االإمارات، )200م.
االأندل�س  قا�سي  ال�سجلما�سي:  الهيبا�ي  الرحمن  عبد   •
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الب�سائر  دار  البلوطي،  �سعيد  بن  منذر  المفوه  �خطيبها 
االإ�سالمية، بير�ت، لبنان، 2002م.

في  المخطوط  العربي  الكتاب  الحلوجي:  ال�ستار  عبد   •
ن�ساأته �تطوره اإلى اآخر القرن الرابع الهجري، مجلة معهد 

المخطوطات العربية، المجلد الثالث ع�سر.)))1م.
عبد العزيز االأهواني: كتب برامج  العلماء في االأندل�س،   •
المجلد  القاهرة،  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة 

االأ�ل، الجزء االأ�ل، )))1م، الطبعة الثانية.
عبد  البــن  �التكملة  �الــذيــل  الزبير  البــن  ال�سلة  �سلة   -
بالقاهرة،  العربية  المخطوطات  معهد  مجلة  الملك، 

العدد الثالث.
القرن  من  علماء  الأربعة  خزائن  اأربع  كنون:  اهلل  عبد   •
العدد  العربية  المخطوطات  معهد  مجلة  ع�سر.  الثالث 

التا�سع، الجزء االأ�ل.
في  �منهجه  االأندل�سي  حزم  ابن  عوي�س:  الحليم  عبد   •
البحث التاريخي �الح�ساري، الزهراء لالإعالم العربي، 

القاهرة، )))1م، الطبعة الثانية.
المغرب  في  االقت�سادي  الن�ساط  مو�سى:  الدين  عز   •
القاهرة،  ال�سر�ق،  دار  الهجري،  ال�ساد�س  القرن  خالل 

)))1م، الطبعة االأ�لى.
نهاية  فــي  االأنــدلــ�ــس  دنــد�ــس:  اللطيف  عبد  ع�سمت   •
االإ�سالمي،  الغرب  دار   ، الموحدين  المرابطين �م�ستهل 

بير�ت، لبنان، )))1م، الطبعة االأ�لى.
في  درا�سة  المالكية  فقهاء  الم�سهداني:  ها�سم  علياء   •
دكتوراه،  ر�سالة  �المغرب،  باالأندل�س   العلمية  عالقاتهم 

كلية التربية بالمو�سل، العراق، )200م.
قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الريا�سيات   •

�الفلك، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، القاهرة، )200م.
في  �التعليم  التربية  تاريخ  عي�سي:  الحميد  عبد  محمد   •

االأندل�س، دار الفكر العربي، القاهرة، )))1م.
الوراقة المغربية، من�سورات كلية  محمد المنوني: تاريخ   •

االآداب بالرباط، المغرب، 1))1م، الطبعة االأ�لى.
محمد عبد اهلل عنان: د�لة االإ�سالم في االأندل�س، الجزء   •

االأ�ل، مكتبة االأ�سرة، القاهرة، 2001.
موؤ�س�سة  االإ�سالم،  في  المكتبات  حمادة:  ماهر  محمد   •

الر�سالة، بير�ت، 0))1م.
هالة �ساكر عبد الرحمن: الوراقة �الوراقون في الع�سر   •
)200م،  القاهرة،  �البحوث،  للدرا�سات  العبا�سي،عين 

الطبعة االأ�لى.

االأندل�سية،  �الفهار�س  البرامج  كتب  العمد:  هانئ   •
درا�سة �تحليل، االأردن،)))1م، الطبعة االأ�لى.

الغرب،  على  ت�سطع  الــعــرب  �سم�س  هونكة:  زيغريد   •
الجيل،  دار  الد�سوقي،  �كمال  بي�سون  فــار�ق  تعريب: 

بير�ت )))1م، الطبعة الثامنة.
االأندل�س  في  �االأطباء  الطب  الخطابي:  العربي  محمد   •
االإ�سالمية، دار الغرب االإ�سالمي، بير�ت، لبنان، )))1م.

البن  دي�سقوريد�س  كتاب  تف�سير  ال�سهابي:  م�سطفى   •
المجلد  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة  البيطار، 

الثالث، الجزء االأ�ل، )))1م.
الح�سارة  في  �الكتابة  الخط  الجبوري:  �هيب  يحيى   •
لبنان، )))1م،  بير�ت،  االإ�سالمي،  الغرب  العربية، دار 

الطبعة االأ�لى.
ي�سري اأحمد زيدان: �سوق الكتبيين بالقاهرة، في ع�سر   •
دار  كلية  االإ�سالمي،  التاريخ  ند�ة  المماليك،  �سالطين 

العلوم جامعة القاهرة، العدد 21، )200م.
المراجع االأجنبية 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. 

•	 ht tp: / /www.is lamonl ine.net/ io l-arabic/
dowalia/scince-29/scince6.asp

•	 h t t p : / / w w w . a l w a r a q . n e t / C o r e /
d g / d g _ t o p i c ? I D = 3 2 7 8 & s o r t = u s .
firstname&order=desc

•	 http://www.al-hakawati.net/arabic/civiliza-
tions/book13a641.asp
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الفقيه الوالتي وتراثه اللغوي بين االقتفاء واال�ستيفاء
)وقفات مع جهود الرجل في تي�سير علوم الل�سان(

د. محمذن بن اأحمد بن المحبوبي 
نواك�سوط - موريتانيا

االأ�صلوب،  في  التميز  وعنوان  الدين  في  التفقه  اأ�صا�ص  هي  اللغوية  العلوم  اأن  الوا�صح  من 
قديًما  بها  العلماء  اعتنى  لذلك  والبيان؛  المنطق  واإحكام  الل�صان  تقويم  اإلى  ال�صبيل  وهي 
وكان  والتدري�ص،  التاأليف  في  عنها  وال�صدور  اعتمادها  على  جهدهم  فحر�صوا  وحديًثا، 
لل�صناقطة من ذلك ن�صيب مفرو�ص، فقد داأب �صلفهم ال�صالح على اإحكام علوم اللغة من نحو 
ليوا�صل  يحيى  محمد  الفقيه  فجاء  العبقرية.  واآية  الفتوة  �صعار  ذلك  وعدوا  وبيان،  و�صرف 
مو�صًعا  اللغة  غيار  وتجديد قطع  الل�صان  علوم  اإحياء  على  عاماًل  ال�صناقطة،  �صلفه من  جهود 
وما  اللغوي؟  وتراثه  الوالتي  الفقيه  هذا  فماذا عن  المختلفة،  في مو�صوعاتها  البحث  دائرة 
المعرفي؟ فهل جدد  التوجه  �صعيه في هذا  الحقل؟ وكيف كان عاقبة  اإ�صهاماته في هذا  اأبرز 
خالل  من  عنه  يجيب  اأن  الجهد  هذا  يحاول  ما  ذلك  واأعاد؟.  ردد  اأنه  اأم  واأ�صاف؟،  جنبه  في 
النحوي،  بالدر�ص  ُيعنى  وثانيها  للمو�صوع،  االأولية  للمحددات  يعر�ص  اأولهما  محاور  اأربعة 
جوانب  يبرز  نهج  في   البالغي  الدر�ص  على  يركز  ورابعها  ال�صرفي،   بالدر�ص  يهتم  وثالثها 
من نقاط التقاطع بين موؤلفاته وبين التراث اللغوي القديم دون اأن ين�صى جهود الرجل في 

واال�صتيعاب. والتو�صع  واال�صتدراك  االإ�صافة 

اأوًل:- المحددات الأولية

يعنى  اأ�لــهــمــا  لمحورين  نعر�س  ��سمنها 
الــوحــدات  مــع  ــوقــوف  �ال الــعــنــوان  با�ستنطاق 
المعجمية الموؤ�س�سة له، �ثانيهما يقدم ترجمة 

لهذا الفقيه.

1- العنوان محاورة وتحليل: 

ثالثة  على  يقوم  المو�سوع  هذا  عنوان  اإن 
الوالتي«  »الفقيه  نعتي   اأ�لها  نحوية  تركيبات 
�ثالثها  اللغوي«  »�تــراثــه  كذلك  نعتي  �ثانيها 
بين  ربطت  �قد  �اال�ستيفاء«،  »االقتفاء  عطفي 
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هذه التركيبات اأداة العطف »�« �ظرف المكان 
»بين« اللذين �ردا للحمة �التن�سيق، �االإل�ساق 
فيحيل  االأ�ل  التركيب  اأمــا  التركيب،  �اإحكام 
البحث، فهو محمد يحيى  الرجل مو�سوع   على 
ابن محمد المختار ابن الطالب عبد اهلل النفاع، 
ال�سنقيطي الدا��دي ن�سًبا، الوالتي موطًنا، �يعد 
من اأبرز الوجوه الثقافية بال�ساحة ال�سنقيطية، 
ملتقى القرنين الثالث �الرابع ع�سر الهجريين، 
فقد �سعى جهده اإلى اإحياء علوم الدين �تجديد 
معارف االأمة، فاأتحف المكتبة االإ�سالمية بنافع 
الحكمة �رفيع الكتاب، فتنوعت جهوده ما بين 
التاأليف �التدري�س  فهو غني عن التعريف، فما 
ترجمته  تنو�لت  فقد  مجهول،  �ال  بنكرة  هو 
�اأطر�حات فال  �ر�سائل  �بحوث  كتب  في عدة 
الحديث  هذا  في  عنه  الحديث  الإعــادة  معنى 
التركيب  �ياأتي  ل)1(،  الُمَعجَّ �القدير  المرَتَجل 
�لت  التي  الدرا�سة  مجال  لنا  ليحدد  الثاني 
الل�سان،  علوم  في  الرجل  جهود  �سطر  �جهها 
لنا  ــرز  ــاأب ف الــثــالــث،  العطفي  التركيب  ـــا  �اأم
المقارنة  تــر�م  اإذ  �منهجًها؛  الدرا�سة  �جهة 
في  �ا�سح  ب�سكل  معالمها  تلوح  م�ستويين  بين 
بين  مجهوداته  تــتــرا�ح  اإذ  الــرجــل؛  مــوؤلــفــات 

االإ�سافة �االتباع.  

ي�سعى  الــمــو�ــســوع  عــنــوان  فـــاإن  �بالجملة 
علوم  في  الرجل  ا�ستعرا�س جهود  اإلى  بجدية 
في  اإ�سهاماته  مــن  نــمــاذج  مقدًما  الل�سان، 
علم  في  منتوجه  من  �اأمثلة  النحوي،  الدر�س 
حقل  في  فكره  ثمرات  من  �عينات  ال�سرف، 

�االأ�سلوب. البالغة 

2- الفقيه الولتي: ترجمة وتعريف
ابن  المختار  محمد  بــن  يحيى  محمد  هــو 
اأحمد  الــحــاج  بــن  الــنــفــاع  اهلل  عبد  الــطــالــب 
اهلل  عبد  اإلى  ن�سبه  ينتهي  الوالتي،  ال�سنقيطي 
النا�س  لدى  �يعرف  طالب  اأبي  بن  جعفر  ابن 
بالفقيه ل�سعة علمه �ات�ساع معارفه �اأمه عزيزة 
العلم  في  عريقة  اأ�سرة  من  ببانه  الحاج  ابنة 
�ال�سالح من كال االأبوين �اأجداده كلهم علماء 
م�سهور�ن في بلده)2(. في هذا الو�سط الوالتي 
النور  راأى  الكريم  الـــدا��دي  �البيت  العالم 
الم�سادر  اأجمعت  فقد  الحياة،  ن�سيم  �تنف�س 
كان  مــولــده  اأن  عليها  االطـــالع  اأمكننا  الــتــي 
بمدينة �الته �سنة ))12هـ �قد اأ�سار اإلى تاريخ 

ميالده ابنه محمد المختار بقوله:
بــمــولــد الــفــخــر الــر�ــصــا يــحــيــى انــ�ــصــرح

�ــصــدر الــعــلــوم والــعــال عـــام )انــ�ــصــرح()3(

 - احــمــاد�ا  ابــن  المر�اني  تلميذه  اأن  غير 
الذي ترجم له �ذكر نتفا من حياته ذهب اإلى 

اأنه �لد عام ))12هـ))(.

الوالتي يتيما في  ن�ساأ العالمة محمد يحيى 
كنف اأمه العزيزة بنت الحاج ببانه �قد التحق 
بالتعليم في �سن مبكرة فحفظ القراآن الكريم 
على  �النحوية  الفقهية  المخت�سرات  �بع�س 
مخت�سر  درا�سة  في  �سرع  ثم  ع�سره،  علماء 
للتخ�س�س  االأ�لـــى  المرحلة  يعد  الــذي  خليل 
الدقيق في الفقه المالكي بالبالد ال�سنقيطية، 
درا�سة  في  م�ساركته  الطالب  اأحد  حا�ل  �قد 
المخت�سر كعادة تالميذ المحا�سر في التعا�ن 
يحيى  محمد  اأن  اإال  �التح�سيل،  الدر�س  على 
ح�سته  يزيد  اأن  على  قــدرة  نف�سه  مــن  اآنــ�ــس 
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اليومية من الدر�س الخليلي فاتخذ لوًحا اإ�سافًيا 
اأخفاه عن زميله �بداأ يكتب فيه الن�سف االأخير 
من  �زميله  هو  انتهى  �عندما  المخت�سر،  من 
للجزء  ينتقل  اأن  الزميل  �اأراد  االأ�ل  الن�سف 
»اأعذرني  قائاًل:  يحيى  محمد  خاطبه  االأخير 

فقد فرغت من الكتاب كله«))(.

الطفل  نبوغ  على  موؤ�سًرا  التفوق  هذا  �كان 
�ذكائه الحاد، االأمر الذي جعله يوا�سل درا�سته 
من  على  ثم  نف�سه  على  معتمًدا  بعد-  فيما   -

لقيه من علماء �التة المحنكين))(.

اإلى العلوم، راغًبا  �ظل رحمه اهلل متعط�ًسا 
ا كل الحر�س على  في اال�ستزادة منها، حري�سً
ح�سور المناق�سات العلمية التي تد�ر بين علماء 
مدينته، �كانوا من الكثرة بمكان حيث ال يكاد 
الثالث  اأمــام  �جــد  اإال  بيتين  يتجا�ز  الطالب 
عالًما،  �قد قاده هذا الظماأ المعرفي اإلى اأحد 
بوكف،  محمد  بن  اأحمد  �هو  الكبار،  �سيوخه 
الفائقة على  العلم �قدرته  ال�سديدة في  رغبته 
�ا�ستدعى  بيته  اإلــى  بيده  فاأخذ  اال�ستيعاب، 
ز�جته، ��ساألها قائاًل هل اأر�سعت هذا الفتى؟ 
فاأجابته قائلة: نعم اأر�سعته، فيقول لها:  »اإذن 
فاإني  مقابلتي  �ساء  �قت  اأي  في  عني  تــرد�ه  ال 
في  ما  يحمل عني  اأن  على  القادر  الوحيد  اأراه 

�سدري«.

في�ساعف  يحيى  يتحقق حلم محمد  �هكذا 
جهده في الدرا�سة �يكثر االختالف اإلى �سيخه؛ 
م�ست�سهاًل  بحره  من  �يرتوي  معينه  من  لينهل 
�زخارفها،  الدنيا  عن  عــازًفــا  ال�سعاب،  كل 
�نف�س  �سادقة،  �عزيمة  قوية  ــرة  ذاك ت�سعفه 
ال�ساأم  تعرف  �الن�ساط ال  بالجد  طموح مفعمة 

�الممل �كاأن ل�سانه يردد قول ال�ساعر: 
المنى  اأدرك  اأو  الــ�ــصــعــب  الأ�ــصــتــ�ــصــهــلــن 

لــ�ــصــابــر اإال  االآمـــــــــــال  انــــــقــــــادت  فــــمــــا 

يورثوه  لم  اآبــاءه  اأن  اهلل  رحمه  اأدرك  لقد 
هو  الذي  العلم  �رثــوه  �اإنما  درهًما  �ال  ديناًرا 
درا�سة  على  اأكب  لذا  لالإن�سان؛  مكت�سب  اأغلى 

العلوم فاأتقنها اأيما اإتقان.
بع�س  مز�الة  اإلى  تعلمه  اأثناء  ا�سطر  �قد 
الوحيد  �اأخـــاه  �الــدتــه  ليعيل  الحرة  االأعــمــال 
مهمة  مع  لتال�ؤمها  الكتب؛  ن�سخ  مهنة  فاختار 
اإن  �ما  له،  ال�ساغل  ال�سغل  كان  الــذي  البحث 
تجا�ز  قــد  نف�سه  �جــد  حتى  الر�سد  �سن  بلغ 
مما  التاأليف  مرحلة  في  فدخل  التعلم  مرحلة 
��سعة  همته  علو  على  �ا�سحة-  -داللـــة  يــدل 
بها  عقد  منظومة  األــفــه  مــا  اأ�ل  ــان  �ك علمه، 
البن  اللبيب  مغني  كتاب  من  الحر�ف  معاني 
ه�سام، ثم �سرح منظومة ال�سيوطي، في البيان، 

�كل ذلك �هو لما يبلغ الع�سرين من عمره.
كثير  العلم،  طلب  في  ا  جادًّ اهلل  رحمه  كان 
لحظات  من  لحظة  تم�سي  تكاد  ال  المطالعة 
�قته اإال ا�ستغلها في البحث اأ� الن�سخ اأ� التاأليف 
فقد اأُثر عنه قوله: »اإن �سوء النهار اأغلى من اأن 
ي�سيع«، �قد عزز جده �اهتمامه بالعلم حافظة 
�سيًئا  قراأ  ما  »اإنه  نف�سه:  عن  يقول  فكان  قوية 
اإال حفظه، �ما حفظ �سيًئا �ن�سيه  يريد حفظه 
اأثمرت هذه الذاكرة القوية  قط« فال عجب اأن 
من  اعتباره  يمكن  حيث  المبكر،  النبوغ  ذلك 

اأبرز من األف في ال�سغر من اأبناء منطقته.
بعد  التاأليف  في  ن�ساطه  الوالتي  �ا�سل  �قد 
علم  فــي  ال�سعود  مــراقــي  ف�سرح   - الع�سرين 
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الحاج  بــن  اهلل  عبد  �سيدي  للعالم  ــول  االأ�ــس
�ع�سرين  خم�س  ــن  اب ــو  �ه الــعــلــوي  اإبــراهــيــم 
�الفقه،  الحديث  في  موؤلفاته  توالت  ثم  �سنة، 
�علوم اللغة حتى ��سلت ع�سرة �مائة في �ستى 
في  �الف�سل  �االإ�سالمية))(،  العربية  المعارف 
الذي  �سيوخه  اإلى  ثم  اأ�اًل  اهلل   اإلى  يعود  ذلك 

عنوا بتعليمه �تنمية مواهبه.
�سيوخه:

الوالتي   فيها  ن�ساأ  التي   - كانت مدينة �التة 
اآهلة بالعلماء النحارير الذين �هبوا  �ترعرع- 
كان  �لقد  �الفنون،  العلوم  لتدري�س  اأنف�سهم 
الذين حظوا برعاية  التالميذ  بين  الوالتي من 

هوؤالء العلماء فنال ن�سيب �افرا من علومهم.
ومن اأبرز �سيوخه:

العالم  بوكف:  بن  اأحمد  بن  اأحمد  �سيد   -1
اإحدى  المحاجيب  قبيلة  اإلى  ن�سبة  المحجوبي 
�يعد  �سنقيط،  ــالد  ب فــي  المعر�فة  القبائل 
المحاجيب ممن رفع لهذه المدينة ذكرها دينًيا 
�ثقافًيا اإذ تفرغوا  للعلم �خدموه خدمة كبيرة.

�تلقى  �التـــة،  مدينة  فــي  اأحــمــد  �سيد  ن�ساأ 
ا�ستهر�ا  الذين  قبيلته  �سيوخ  كبار  على  تعليمه 
بالعلم �المعرفة، �يبد�ا اأنه ��سل درجة كبيرة 
من العلم �التقوى لم ي�سل اإليها اأحد من علماء 
�التة في ع�سره، �قد اأكد ذلك تلميذه الوالتي، 
زمنه  في  �التــة  اأهــل  »اأعلم  باأنه  ��سفه  حيث 
هذا  مكانة  عن  تنم  �سهادة  �هــي  �اأعــدلــهــم«، 
العربية  العلوم  في  كعبه  �علو  العلمية  الرجل 
االإ�سالمية، هذا اإلى جانب كونه �ساعًرا مجيًدا 
المر�ان  الجليل  العالم  يمدح  قوله  �سعره  �من 

ابن الطالب عبد اهلل اأحد »اأعمام الوالتي:

ــــوم جـــزيـــل ــــعــــل لــــــمــــــروان حـــــظ فـــــي ال

وفـــــهـــــم بـــفـــتـــح الـــمـــ�ـــصـــكـــيـــالت كــفــيــل

وتـــخـــالـــفـــت اآراءنـــــــــــــــا  ازدحـــــــمـــــــت  اإذا 

ـــتـــهـــيـــه نـــمـــيـــل فـــــاإنـــــــــــــــــا اإلـــــــــــى مـــــــا تـــ�ـــص

تـــمـــدك فــــي الـــفـــتـــوى اأقـــــاويـــــل مــالــك

ومـــــــــا قـــــــد حــــــكــــــاه الــــــلــــــوذعــــــي خـــلـــيـــل

بــكــفــيــك اأ�ــصــحــت رايـــــة الــعــلــم والــتــقــى
فــقــل مـــا تــ�ــصــا فـــالـــراأي مــنــك اأ�ــصــيــل)8(

المحجوبي  ا�سر  ابن حم  االإمام  الفقيه   -2
اإلى قبيلة المحاجيب التي �سبق الحديث  ن�سبة 
�التة  في مدينة  تعليمه  تلقى  عالًما  كان  عنها، 
فدر�س  للتدري�س،  �تفرغ  علماءها،  كبار  على 
عليه الوالتي النحو �الفقه، �قد ��سفه المر�اني 
بن احماد�ا اأحد تالميذ الوالتي باأنه »ال يوجد 

مثله في العلم«.

 كان رحمه اهلل معجًبا اأيما اإعجاب بتلميذه 
�سرعة  من  فيه  لم�س  لما  يقدره  �كان  الوالتي، 

الفهم �رجاحة العقل �قوة االإدراك.

في  در�س  المحجوبي:  اأعمر  بن  اأ�صر  اأعل   -3
مدينة �التة �ا�ستغل بالتدري�س برهة من الزمن. 

عالم  المحجوبي:  اأعــمــر  بــاب  بــن  انــبــوي   -4
كبار  على   �التة  في مدينة  تعليمه  تلقى  �فقيه 

علمائها �تفرغ للتدري�س.

5- محمود مولى المحاجيب: �لي من اأ�لياء 
�نال  �التــة  مدينة  في  در�ــس  ال�سالحين،  اهلل 

حًظا كبيًرا من العلم.

اإلى  اأحمد معلوم الداودي: ن�سبة  6- ببكر بن 
العالمة  اإليها  ينت�سب  التي  دا�د  اأ�الد  قبيلة 
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محمد يحيى الوالتي، هذا �لم تذكر الم�سادر 
عن  �ال  العالم  هذا  �سيرة  عن  �سيًئا  �المراجع 
حياته، اإال اأنه يمكن القول باأنه تعلم في مدينة 

�التة على كبار علماءها ثم تفرغ للتدري�س. 
في  م�سارك  فقيه  الوالتي:  اأباتي  7-الطالب 
ثم  �التة  مدينة  في  تعليمه  تلقى  العلوم،  بع�س 

تفرغ للتدري�س.
ــــوؤالء هــم اأبــــرز �ــســيــوخ الــوالتــي الــذيــن  �ه

تنا�لتهم الم�سادر بالذكر.
تالميذه:

يد  على  ع�سره  عــلــوم  مــن  الــوالتــي  ت�سبع 
ذكره  �ذاع  �سيته  فانت�سر  ال�سابقين،  العلماء 
يفد�ن  العلم  فبداأ طالب  العلمية  المحافل  في 
اإليه من كل فج عميق، لينهلوا من معينه �يرتوا 
فتتلمذ عليه عدد من طلبة  الزاخر،  من بحره 
العلم حملوا علمه �خلد�ا ذكره، �بيدا اأن هوؤالء 
اإذ  �سيوخه،  اأكثر حًظا من  يكونوا  لم  التالميذ 
لم تورد الم�سادر �المراجع التي اطلعت عليها 
اإال اأ�سماء عدد قليل منهم لم تف�سل القول في 
حياتهم بل اإن بع�سهم لم تذكر عنه اإال مجرد 

اال�سم �من اأبرز هوؤالء التالميذ:
1- المر�اني بن محمد المختار بن احماد�ا 
كبار  مــن  ــي )ت )))1هــــــ(،  ــوالت ال الــــدا�دي 
�البيان،  �النحو  �الحديث  الفقه  في  العلماء 
عقود  على  تعليق  منها:   كثيرة  م�سنفات  له 
��سرح  لل�سيوطي،  البيان  علم  فــي  الــجــمــان  
مالك،  ابن  المية  ��سرح  الح�سنى  اهلل  اأ�سماء 
�ترجمة مخت�سرة  الفقة  في  العين  قرة  �نظم 

عن حياة الوالتي.
امبوجه  ال�سغير  اأحــمــد  ــن  ب محمد   -2

اإحــدى  تي�سيت  مدينة  اإلـــى  ن�سبة  التي�سيتي 
عالًما  كان  ب�سنقيط،  الثقافية  المدن  كبريات 
له  ق�سيدة  �سعره  �من  اأديًبا،  ��ساعًرا  فقيًها، 
يهنئ فيها اأ�ستاذه العالمة محمد يحيى الوالتي 

بمنا�سبة عودته من الحج �سالما يقول فيها: 
اإلـــــى مـــن حـــبـــاه اهلل فـــي دهـــــره الــمــنــى

ــــول اإلــــــــى مــنــى ـــيـــل الــــو�ــــص بــــاإيــــتــــائــــه ن

لخليل  االنت�سار  كتاب  منها:  موؤلفات  له 
�مقلديه، �النفحة القد�سية في الت�سوف.

)- محمد المختار بن ابالل التي�سيتي، ن�سبة 
العلماء  من  كــان  ال�سالفة  تي�سيت  مدينة  اإلــى 
االأفــذاذ،  �ال�سعراء  االأتقياء  �الــزهــاد  الكبار 
الوالتي  عند  �من �سعره بيان �دع بهما �سيخه 
الحرام،  بيت اهلل  اإلى  للبالد متوجًها  مغادرته 
الأداء فري�سة الحج يقول فيهما معبًرا عن بالغ 

االأ�سى �الحزن:
فــاإنــهــا يــحــيــى  واالت  عــــن  غـــــاب  لـــئـــن 

تــــغــــيــــب عــــنــــهــــا نــــــــورهــــــــا و�ــــصــــبــــابــــهــــا

ــــــب عــــنــــهــــا نـــــحـــــوهـــــا وبــــيــــانــــهــــا وغــــــي

وغــــــيــــــب عــــنــــهــــا فــــقــــهــــهــــا و�ــــصــــوابــــهــــا

اخت�سار  على  �سرح  منها:  م�سنفات  لــه 
لمنهج  ميارة  لتكلمة  �سليمة  بن  يحيى  محمد 

الزقاق في قواعد الفقه.

كبير  عالم  التي�سيتي،  ابنال  بن  محمد   -(
م�سارك في بع�س العلوم.

المختار بن محمد يحيى نف�سه،  )- محمد 
�الده  على  تعليمه  �تلقى  �التة  مدينة  في  �لد 
رحمه  توفي  مفلًقا،  ��ساعًرا  مقرًئا  عالًما  كان 
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اهلل 2))1هـ له م�سنفات منها: م�سرة االإخوان 
في الذب عن اأ�لياء الرحمن.

نف�سه،  يحيى  محمد  بن  الح�سن  محمد   -(
على  تعليمه  تلقى  �بها  ــة  �الت مدينة  فــي  �لــد 
العلماء  كــبــار  مــن  اهلل،  رحــمــه  �كـــان  �الــــده، 
�ال�سعراء، �قد حج مع �الده �نال من الحظوة 

ما ناله اأبوه.

)- اأبات بن عبد اهلل بن �سيد اأحمد بن اأبي 
كف المحجوبي ن�سبة اإلى قبيلة المحاجيب.

�مما هو جدير بالمالحظة اأن عطاء الوالتي 
اأبناء منطقته فح�سب،  العلمي لم يقت�سر على 
�المغرب  الم�سرق  اأبــنــاء  اإلـــى  تــجــا�زهــم  بــل 
كبير  عدد  هناك  عليه  تتلمذ  حيث  العربيين؛ 
من التالميذ خالل رحلته اإلى البالد المقد�سة 
في  اأحداثها  د�ن  �سنوات  �سبع  ا�ستغرقت  التي 

كتابه الرحلة الحجازية.
وفاته:

�بعد حياة حافلة بالعلم �التدري�س �دع الفقيه 
�التــة،  فــي  0))1هــــ  �سنة  الدنيا  يحيى  محمد 
�خلف �راءه ثالث بنات ��سبعة اأ�الد، �قد ت�سابق 
ال�سيخ  ق�سيدة  ذلــك  �مــن  رثائه،  اإلــى  العلماء 

محمد ال�سنو�سي التون�سي حيث يقول))(:
الحبر والــ�ــصــيــد  االأبــــــرار  مــ�ــصــى خــلــف 

بـــعـــده �صفر فــ�ــصــدر الـــعـــال مـــن قــبــلــه 

وغـــيـــب مــنــه فـــي الـــثـــرى نــيــر الــهــدى

وغـــــارت نــجــوم االأفـــــق وانــكــ�ــصــف الــبــدر

ـــــــه فـــــال يـــ�ـــصـــمـــت الــــحــــ�ــــصــــاد فــــيــــه فـــاإنــــ

ــــــجــــــم الــــزهــــر خـــلـــيـــفـــتـــه اأبــــــــنــــــــاوؤه االأن

يربو  مــا  يحيى  محمد  الفقيه  خلف  ــد  �ق
اأ��سحه  ما  ذلــك  الموؤلفات،  من  المائة  على 
�سعرية  اأبيات  في  الح�سن  محمد  العالمة  ابنه 
منقو�سة على �سريحه رحمه اهلل يقول فيها)10(:

هـــــــــــــــــــــــــذا �ـــــــــــــصـــــــــــــريـــــــــــــح مـــــــــــــــــــن بـــــــه

ــــــــعــــــــة انــــــتــــــ�ــــــصــــــر ــــــــري ــــــــص ــــــــ� ـــــــــم ال عـــــــــل

فــــــــــقــــــــــهــــــــــا ومـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــوال ومـــــــــعــــــــــ

ـــــــــــــا واأثــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــاب ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــوال كـــــــــــــت

األــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه 

ـــــــــر ـــــــــــفـــــــــــر وعـــــــــ�ـــــــــص ـــــــــــص مـــــــــــــــــائـــــــــــــــــة �

الــــــمــــــ�ــــــصــــــطــــــفــــــى قــــــــــبــــــــــر  وزار 

والـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــت حـــــــــــــــــج واعـــــــــتـــــــــمـــــــــر

قــــــــــا�ــــــــــصــــــــــي الــــــــــقــــــــــ�ــــــــــصــــــــــاة كـــــلـــــهـــــم

ــــــهــــــر ــــــت ــــــص مــــــــــــــن بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــدالـــــــــــة ا�

مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد يــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــى ر�ـــــــــــصــــــــــــ

ــــــــــه عــــــــــنــــــــــه وغــــــــفــــــــر ــــــــــــــــــــيَّ الــــــــــمــــــــــل ـ

ثانًيا:- جهود الفقيه في الدر�س النحوي:

عديدة  الجهود  هــذه  اأن  فــي  �سك  مــن  مــا 
التاأليف �التدري�س  �متنوعة �قد ترا�حت بين 
تدر�س  محظرة  �سيخ  كــان  اأنــه  المعلوم  فمن 
عول  كما  �كتبه،  النحو  منظومات  ب�ساحتها 
في رحلته على بث كثير من المعارف النحوية 
بعدد من المراكز الثقافية �المحطات العلمية 
عدة  جل�س  فقد  ارتحاله،  خالل  بها  مر  التي 
جهوده  اأمــا  النحوية  المتون  لتدري�س  مــرات 
�قد  �اأبرز،  اأ��سح  فكانت  التاأليف  جانب  في 
النحوية  الن�سو�س  من  العديد  تي�سير  �سملت 
كما  المنظومات  بع�س  خــالل  من  �ت�سهيلها 
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عولت على جمع المتفرق من النظائر �االأ�سباه 
�التلخي�س  �ال�سرح  النظم  بين  ترا�حت  �قد 

اأبرزها: �من 

بونة  ابـــن  األــفــيــة  عــلــى  االأخـــيـــار:  بهجة   -
المعر�فة باالحمرار، �هي مخطوط توجد منه 
تحت  التينبكتو  بابه  اأحمد  مركز  في  ن�سخة 

الرقم )))

��سرحهما:  االألفيتين  اخت�سار  نظم   -
المذكور  بالمركز  ن�سخة  منه  توجد  مخطوط 
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معاني  نظم  النحو:  فــي  الفريدة  �سرح   -
ه�سام  البن  اللبيب  مغني  كتاب  من  الحر�ف 
�يذكر اأنه نظمه �عمره اإذ ذاك �سبع ع�سر �سنة

- منظومة في علوم العربية: باالإ�سافة اإلى 
االأخير  هذا  ��سمى  ��سرحها  االآجر�مية  نظم 

الفوائد الزكية على متن االأجر�مية.

يقع  لالآجر�مية  نظمه  اأن  بالذكر  �الجدير 
في ما يقارب المائتين من االأبيات )))1 بيًتا( 
�هو عبارة عن رجز تعليمي �سهل، �قد ا�ستهله 
�تعالى  �سبحانه  �مثنًيا على اهلل  بنف�سه  معرًفا 
بما هو اأهله، �م�سليا على النبي �سلى اهلل عليه 
ا�ستهالل  براعة  كله  ذلك  في  معتمًدا  ��سلم، 
النبي  ل�سان  باأنه  �ت�سرح  العرب،  بل�سان  تنوه 
�سلى اهلل عليه ��سلم �منطق اأهل الجنة، �اإثر 

ذلك يحدد مو�سوعه قائاًل)11(:
ـــــه مــــحــــمــــد ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ يــــــــقــــــــول عـــــــبـــــــد رب

يـــحـــي اإلــــــى الـــنـــحـــو الـــ�ـــصـــريـــف يــر�ــصــد

حـــــمـــــًدا لــــمــــن خــــ�ــــص لــــ�ــــصــــان الــــعــــرب

لــلــنــبــي ـــا  ـــاًن ــــ لـــ�ـــص كـــــــان  اأن  بـــالـــفـــ�ـــصـــل 

ـــــزاًل ــــــ ــــــ ــــــ الأنـــــــــــــــــه بــــــــــه الــــــــــــــقــــــــــــــراآن نــــــ

ــــى ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــه كـــــــــــــالم جــــــــنــــــــات الــــعــــل الأن

ـــرى ــــ ــــ ثـــــــم الــــــ�ــــــصــــــالة والــــــ�ــــــصــــــالم تـــت

الـــبـــ�ـــصـــرى اأهـــــــل  واالآل  الـــنـــبـــي  ـــى  عـــل

ـــوم ــــ وبـــــعـــــد فـــالـــقـــ�ـــصـــد بــــــــذا الـــمـــنـــظــــ

�ـــــصـــــبـــــك جـــــــــواهـــــــــر ابـــــــــــن اآجـــــــــــــــــــــــروم

�تبيان  الكالم  مفهوم  تحديد  في  ياأخذ  ثم 
اأق�سامه مبرًزا عالمات اال�سم �الفعل �الحرف 

يقول)12(:
مــفــيــد لــــفـــــــــظ  ــــا  ــــدن عــــن الــــــكــــــالم  اإن 

ــــد لــــــه ا�ـــصـــتـــفـــيـــد مـــــركـــــب مــــــن قــــا�ــــص

مـــفـــاد ذي  ولــــــحــــــرف  وفـــــعـــــل  ال�ـــــصـــــم 

ـــــكـــــالم مـــــن غــــيــــر ازديـــــــــاد يـــنـــقـــ�ـــصـــم ال

بــــالــــجــــر والـــــتـــــنـــــويـــــن اال�ــــــصــــــم عـــرفـــا

وحــــــــــــرف تـــــعـــــريـــــف وخـــــفـــــ�ـــــص األـــــفـــــا

ـــى والـــــبـــــا وكـــــاف وهــــــو اإلــــــــى وعــــــن عـــل

تـــ�ـــصـــاف لـــــهـــــا  وفـــــــــي  مـــــــن  الم  ورب 

ــــــــاء فـــــي الــقــ�ــصــم والـــــــــــواو والــــــفــــــاء وت

تـــخـــفـــ�ـــص مــقــ�ــصــمــا بـــــه فـــيـــمـــا ارتـــ�ـــصـــم

اأو والــــ�ــــصــــيــــن  بــــقــــد  يــــعــــرف  والــــفــــعــــل 

�ـــصـــوف وتـــــا الـــتـــانـــيـــث فـــاقـــف مــــا قــفــوا

يــقــبــال ال  بــــــــــاأن  يـــــعـــــرف  والـــــــحـــــــرف 

عـــــــالمـــــــتـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا بـــــــــــــــــــــذاك عـــــقـــــال

ــعــر�ــس هـــذه الــمــنــظــومــة لــمــو�ــســوعــات  �ت
االآجر�مية، �لكن مع اإ�سافات طفيفة �زيادات 
اأطرفها  من  �لعل  طريفة،  النحوية  االأمثلة  في 
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�مقد�ساته،  الحج  الأماكن  غالًبا  ا�ستح�ساره 
ــاب ظــرف الــزمــان �ظــرف  فــنــراه مــثــاًل فــي ب
المكان يورد مثااًل ينوه بقباء �ي�ستح�سر �سوؤ�ن 

الحجيج قائاًل))1(:
نــ�ــصــب قـــــد  مــــكــــان  اأو  وقــــــت  الـــــظـــــرف 

يـــجـــب فـــــيـــــه  بــــ�ــــصــــبــــه  اأو  بــــالــــفــــعــــــــــــــل 

كــــ�ــــصــــرت يـــــومـــــا حــــــــال كـــــونـــــي راكـــــًبـــــا

خــــلــــف الــــحــــجــــيــــج ذاهــــــبــــــا نــــحــــو قــبــا

فيه  ي�ستح�سر  مثااًل  يــورد  الحال  باب  �في 
جبل ال�سفا الذي هو م�سعر من م�ساعر الحج 

يلزم ال�سعي بينه �بين المر�ة يقول))1(:
يــعــرفــا اأن  �ــصــاحــبــهــا  فــــي  والــــ�ــــصــــرط 

نــــحــــو �ـــصـــعـــيـــت طــــالــــعــــا عــــلــــى الــ�ــصــفــا

�قد ختم منظومته بالثناء على اهلل �سبحانه 
�سلى  ر�سوله  على  �ال�سالم  �ال�سالة  �تعالى 
اهلل عليه ��سلم د�ن اأن ين�سى التنويه باأ�سلوبها 

المتميز يقول))1(:
نــــظــــمــــت مـــــــا رمـــــــــت مـــــــن الــــمــــعــــانــــي

ـــــعـــــا حــــ�ــــصــــن الــــمــــبــــانــــي ـــــدي نــــظــــمــــا ب

بــــــعــــــون ربــــــنــــــا الــــــكــــــريــــــم الـــمـــفـــ�ـــصـــل

الــــوا�ــــصــــع الــــبــــذل الـــــوهـــــوب الـــمـــجـــزل

االإتــــــــــمــــــــــام عـــــــلـــــــى  اهلل  فــــــــاأحــــــــمــــــــد 

حــــــــــمــــــــــدا يــــــــــزيــــــــــد نــــــــعــــــــم الــــــــعــــــــالم

مــــ�ــــصــــلــــيــــا عــــــلــــــى الــــــنــــــبــــــي االمــــــجــــــد

ــــــــــــــــــه اأهـــــــــــــــل الـــــــفـــــــخـــــــار االتــــــلــــــد واآل

�بذلك نعلم �سعة نظر الرجل في مو�سوعات 
�اطالعه؛  معرفته  �م�ستوى  باعه  �طول  النحو 

المختلفة  النحوي  الــدر�ــس  مــراحــل  غطى  اإذ 
الم�ستويات  اإلى  االأ�لى  التعليمية  المراحل  من 
االأكاديمية العليا فتدرج من االآجر�مية اإلى ابن 

مالك اإلى ال�سيوطي �ابن ه�سام. 
ثالًثا:- جهود الفقيه في الدر�س ال�سرفي:

علم  فــي  الــرجــل  جــهــود  عــن  الحديث  قبل 
بدرا�سة  يعنى  العلم  هذا  باأن  نذكر  الت�سريف 
بنية الكلمة ��زنها �هيئات حر�فها �ما يعتريها 
من الزيادة �النق�س �الن�سب �الت�سغير �غير 
�مالزمه  �ربيبه،  النحو  علم  �سنو  �هو  ذلك، 
لغوًيا  بناء  ي�سكالن  كانا  القديم  �في  �رديفه، 
العلماء  لهما  يعر�س  كــان  مــا  فكثير  �احـــًدا، 
ذلك  �نجد  مت�سلة،  �مباحث  �احد  كتاب  في 
�ا�سًحا في تراث ابن مالك االأندل�سي فهو �اإن 
الم�سهورة،  بالميته  الت�سريف  علم  اأفرد  كان 
الم�سائل  بين  يجمع  االألفية  في  نجده  اأننا  اإال 
ا�ستودع  فقد  ال�سرفية،  �الم�سائل  النحوية 
ال�سلة  ذات  المو�سوعات  من  الكثير  خال�سته 
�الم�سادر  �االإبدال،  كاالإعالل  ال�سرف،  بعلم 
�المق�سور  المبالغة  ��سيغ  الفاعلين  �اأ�سماء 

�الممد�د �غير ذلك.
العهد  اأ�اخر  الت�سريف منذ  اأن علم  �يبد� 
ينفرد  اأخذ  ع�سفور  ابن  عهد  �على  االأندل�سي 
عــن الــنــحــو �يــ�ــســق طــريــقــه نــحــو اال�ــســتــقــالل 
اللغوي  �سلفهم  ال�سناقطة  تابع  �قد  �التميز، 
حقله  في  فخلفوا  الت�سريف،  بعلم  العناية  في 
من  �التمكن  الفهم  جــودة  عن  ينم  ثــًرا  تراًثا 
يحيى  محمد  الفقيه  جهد  �كان  اللغة،  نا�سية 
هذا  اأ�س�س  في  فنظم  بــارًزا،  الجانب  هذا  في 
ب�سرح  عززها  رائعة  منظومة  �قواعده  العلم 
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اأ�سرارها، �يمكن  اأزرارها، �يهتك  لطيف يفك 
في  يحيى  محمد  الفقيه  منظومة  اإن  الــقــول 
يقع  �سهل  رجز  عن  عبارة  هي  الت�سريف  علم 
في قريب مائة �اأبعين بيًتا  �سملت مو�سوعات 
مختلفة كاأبنية الفعل المجرد �ت�ساريفه �اأبنية 
الفعل المزيد �طريقة ت�سريف الفعل الرباعي 
باب  اإلــى  باالإ�سافة  للمجهول  المبني  الفعل   �
�باب  ال�سفات  اأبنية  �باب  �التف�سيل  التعجب 
اأبنية  المبالغة ثم باب  الم�سبهة ��سفة  ال�سفة 
الثالثي  غير  م�سادر  �اأبنية  الثالثي،  م�سادر 
جملة  لتجمع  جاءت  �قد  االآلــة.  ا�سم  ��سياغة 
قالب  في  �ت�سوغها  الت�سريف،  م�سائل  من 
�الدار�سين،  الطلبة  يي�سر حفظها على  تعليمي 
الرجل  ا�ستفتح  �قــد  متنا�لهم،  في  �ي�سعها 
�تعالى  �سبحانه  اهلل  على  بالثناء  منظومته 
�ال�سالم  بال�سالة  ذلك  �سافًعا  اأهله،  هو  بما 
على ر�سوله �سلى اهلل عليه ��سلم، محدًدا بعد 
ذلك مو�سوعه �ملتم�ًسا العون من اهلل �سبحانه 
�ر�عة  ا�ستهالل،  براعة  في  ذلك  كل  �تعالى، 

اأ�سلوب يقول))1(:
حـــــــمـــــــدا لـــــمـــــن لـــــيـــــ�ـــــص لــــــــه تـــكـــيـــيـــف

ومـــــــــن لـــــــه فـــــــي مــــلــــكــــه الـــتـــ�ـــصـــريـــف

يــــــفــــــعــــــل مـــــــــــا يــــــ�ــــــصــــــا ومــــــــــــــا يــــــريــــــد

ومــــــــــــــا لـــــــنـــــــا عـــــــمـــــــا يــــــ�ــــــصــــــا مــــحــــيــــد

ــــــقــــــرم الــــ�ــــصــــري و�ـــــصـــــلـــــواتـــــه عــــلــــى ال

�ـــــصـــــيـــــدنـــــا الــــــمــــــخــــــتــــــار جــــــــم االأثـــــــــــر

م�صر الــمــجــد  ذرى  بـــه  عــلــت  قـــد  مـــن 

وارتــــــفــــــع الـــــديـــــن الــــقــــويــــم وانـــتـــ�ـــصـــر

واآلـــــــــــــــــــــــــه و�ــــــــصــــــــحــــــــبــــــــه االأعـــــــــــــــــــــالم

مــــــا انــــ�ــــصــــلــــخ الـــــ�ـــــصـــــوء مــــــن الــــظــــالم

واأ�ــــــــــــصــــــــــــاأل الــــــــعــــــــون مــــــــن الـــــــوهـــــــاب

فـــــــــي نــــــــبــــــــذة �ـــــصـــــرفـــــيـــــة االأبـــــــــــــــــواب

�اإثر ذلك ياأخذ في تفا�سيل المو�سوع بادًئا 
الفعل  اأ�زان  مبيًنا  �ت�ساريفه،  الفعل  باأبنية 
المجرد في اأ�سلوب ينظر اإلى الالمية �يتقاطع 

مع بع�س م�سامينها �دالالتها يقول))1(:
فــعــال يـــــاتـــــي  الــــتــــجــــريــــد  ذو  الــــفــــعــــل 

ـــــث الــــــعــــــيــــــن ويـــــــــاتـــــــــي فـــعـــلـــال ـــــل مـــــث

ــــــم الآتـــــــــــــــي فـــعـــال ــــــ�ــــــص فـــــــــــاأوجـــــــــــب ال

مــــ�ــــصــــمــــوم عـــــيـــــن نـــــحـــــو زيـــــــــد نـــبـــال

ولـــــــــــم يـــــــــــرد يـــــــائـــــــي عــــــيــــــن مـــطـــلـــقـــا

حــــقــــقــــا فـــــــيـــــــمـــــــا  الم  مــــــــعــــــــل  وال 

اإذا اإال  مـــــ�ـــــصـــــاعـــــًفـــــا  وال  ــــــا  بــــــالــــــًي

كـــــــــــان مــــــ�ــــــصــــــاركــــــا كــــــفــــــك مـــــــــن بــــــذا

ـــــــــــــــــي فــــعــــال ـــــــح الآت واألــــــــــــــــــــــــزم الـــــــفـــــــت

مــــكــــ�ــــصــــور عـــــيـــــن نـــــحـــــو زيــــــــــد بـــخـــال

وجـــــــــــــوز الــــــوجــــــهــــــيــــــن فــــــــي كـــيـــئـــ�ـــصـــا

كــــــــــــــذا حـــــ�ـــــصـــــبـــــت ونـــــــــعـــــــــم وبـــــئـــــ�ـــــصـــــا

ولــــــــــــــــه مــــــــــــع ولــــــــــغــــــــــت ثــــــــــــم وغــــــــــــرا

ثـــــــــم وبــــــــقــــــــت مـــــــــع وخــــــــمــــــــت وحـــــــــرا

والـــــكـــــ�ـــــصـــــر اأفــــــــــــــــــرده بـــــنـــــحـــــو ومــــقــــا

ـــــــــــــــــــــي ووفـــــــــقـــــــــا مـــــــــــــع ورثـــــــــــــــــــــت وول

وورم وثـــــــقـــــــت  مـــــــــع  ورعــــــــــــــت  كــــــــــــذا 

ووكـــــــــــــم ووجــــــــــــــــــــــــــدت  وري  ثـــــــــــــم 

وركــــــــا عـــــجـــــلـــــت  اأي  وعـــــــقـــــــت  كـــــــــــذا 

لـــكـــا طــــــــــــاع  اأي  ـــــــــك  ل زيــــــــــــد  وقــــــــــــه 
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كما  اهلل  على  بالثناء  منظومته  اختتم  �قد 
النبي  بال�سالة على  �سفع ذلك  ثم  ا�ستفتحها، 
ما  له  تم  اأنــه  م�سرًحا  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأراد من تي�سير هذه القواعد ال�سرفية �جمعها 

يقول))1(:
وتـــــم انـــــتـــــهـــــى  ــــظــــمــــه  ن اأردت  ومــــــــــا 

ـــعـــم ـــن والـــــحـــــمـــــد لـــــــالإلـــــــه مــــــجــــــزل ال
ـــــــــــدا ثـــــــــم الـــــــ�ـــــــصـــــــالة والــــــــ�ــــــــصــــــــالم اأب

عــــــلــــــى الــــــنــــــبــــــي الـــــــعـــــــربـــــــي اأحـــــــمـــــــدا
ـــمـــاحـــة الــــــجــــــواد الـــ�ـــصـــافـــع بــــحــــر الـــ�ـــص

الـــوا�ـــصـــع الــــفــــنــــاء  ذي  الــــــــــذراع  رحــــــب 

مــــحــــمــــد �ـــصـــفـــيـــعـــنـــا فـــــــي الـــمـــحـــ�ـــصـــر

خــــيــــر الـــــعـــــبـــــاد الـــــطـــــاهـــــر الـــمـــطـــهـــر

الــــزهــــد الــــــكــــــرام  والــــ�ــــصــــحــــب  واالآل 

�ـــــصـــــم االأنـــــــــــــــوف الـــــعـــــارفـــــيـــــن الـــعـــبـــد

الح�صن الــ�ــصــيــت  ذوي  الــمــكــارم  اأولـــــي 

مــــــــا هـــــتـــــفـــــت حــــــمــــــامــــــة عــــــلــــــى فـــنـــن

ب�سرح  للنا�س  المنظومة  هــذه  ي�سر  ــد  �ق
من  الم�ستغلق  �ي�سرح  غام�سها،  يبين  لطيف 
على  بالثناء  االآخــر  هو  �ا�ستفتحه  األفاظها، 
ر�سوله  على  �ال�سالم  �ال�سالة  �جل  عز  اهلل 
البارزة  �مكانته  العربي  الل�سان  ف�سل  مبيًنا 
في ك�سف دالالت األفاظ القراآن �الحديث، فهو 
يقول:  معانيهما،  �اإدراك  فهمهما  اإلى  ال�سبيل 
»الحمد هلل ذي الملك �الت�سريف، الذي خلق 
الخلق �األفه اأح�سن تاأليف، �اأ�دع االإن�سان اأمانة 
التكليف، ��سرف العلم �اأهله باأكمل الت�سريف، 
�اأف�سح  االأنام،  اأف�سل  �ال�سالم على  �ال�سالة 
االأعالم،  ��سحبه  اآله  �على  بالكالم،  من نطق 

اأما بعد فيقول محمد يحيى بن محمد المختار: 
قــدًرا،  العلوم  اأجــل  من  العربية  علم  كــان  لما 
اإلى  اإذ هو ال�سلم الذي يرتقى به  ا،  �اأدقها �سرًّ
ال�سنة  معرفة  اإلى  المجاز  �هو  الخطاب،  فهم 
�خلًفا،  �سلًفا  اأهله  اأجمع  ذلك  �على  �الكتاب، 
اأهم  زلفى، �عد�ه من  اإلى اهلل  بطلبه  �تقربوا 
�معرفة  االآيــة  معرفة  الحتياج  الكفاية  فر��س 
االأدلة اأردت اأن اأ�سع عليه اأرجوزة اأجمع فيها ما 
في الالمية من جواهر الت�سريف، مع زيادات 
مع  التاآليف،  �سحاح  بطون  في  عليها  عثرت 
�سيق باعي �ق�سور نظري �قلة ات�ساعي، �فتور 
فكري، ففتح اهلل علي باب التي�سير، ��سهل لي 
اأرجوزة  لي  الع�سير، فتهياأت  لي  ال�سعب �ي�سر 
جمعت فيها ما ذكرت بمعونة ال�سميع الب�سير، 
فاأردت اأن اأ�سع عليها تعليقا ليعين القارئ على 
م�سادر  في  اأ�ستعين  �بــاهلل  مقا�سدها،  فهم 

االأمور �مواردها))1(.

من  نــمــاذج  منظومته  فــي  يــعــدد  اأن  �بــعــد 
في  يجوز  مما  الوجهين  ذي  الــالزم  الم�سعف 
ثمانية  اإليها  ي�سيف  �ال�سم  الك�سر  م�سارعه 
يجوز  فعال  �ع�سر�ن  �ستة  »فهذه  يقول:  اأفعال 
القيا�س  على  الك�سر  الوجهان  م�سارعها  في 
�ال�سم على ال�سذ�ذ �ثمانية منها من الزيادة 
هذا  في  مراجعه  اأهم  �من  الالمية«)20(.  على 
لمحمد  المثال  �ت�سهيل  المقال  تحقيق  ال�سرح 

ابن العبا�س في �سرحه على المية االأفعال.
رابًعا:- جهود الفقيه في الدر�س البالغي:

البالغي  الدر�س  في  الرجل  جهود  �تتجلى 
�ثانيهما  التاأليف  اأ�لهما  م�ستويين  خالل  من 

التدري�س.
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1- التاأليف: �في جانبه خلف اآثارا من اأهمها 
 : �عنوانه:  البيان  في  ال�سيوطي  الألفية  �سرحه 
»مرتع الجنان على عقود الجمان« �قد ا�ستهله 
بالثناء على اهلل �ال�سالة �ال�سالم على ر�سوله 
محدًدا مو�سوعه بدقة، يقول: »الحمد هلل الذي 
اأبــواب  له  �فتح  البيان،  �علمه  االإن�سان  خلق 
�جعل  المعاني،  قوالب  األفاظه  �جعل  التبيان، 
بذ�قه  بدائعها  فاأخرج  كالمعاني،  لها  ب�سائره 
فكره  بنتائج  مخدراتها  عن  �ك�سف  ال�سليم، 
الم�ستقيم، �ال�سالة �ال�سالم على �سيدنا محمد 
الذي اآتاه اهلل جوامع الكلم �اأفحم به م�ساقع 
اآله  �على  الف�سحاء،  �سقائق  �اأخر�س  البلغاء 
 ... الظالم  �م�سابيح  التمام  بد�ر  �اأ�سحابه 
الغني  مواله  اإلى  العبيد  اأفقر  فيقول  بعد:  اأما 
المختار  محمد  بن  يحيى  محمد  �سواه  عما  به 
لما كان علم البالغة اأجل العلوم قدًرا، �اأدقها 
�اأ�سرارها،  العربية  دقائق  تعرف  به  اإذ  ا؛  �سرًّ
اأ�ستارها،  الــقــراآن  اإعــجــاز  �جــوه  عن  �تك�سف 
�ذلك داع اإلى الت�سديق بالنبي �سلى اهلل عليه 
��سلم، فلذا ذكر ال�سيوطي في �سرحه اأن كمال 
االإيمان متوقف على معرفة علم البالغة لتوقف 
حركني  معرفته،  على  القراآن  اإعجاز  اإدراك 
الفقيه  األفية  على  �سرحا  اأ�سع  اأن  اإلــى  ذلــك 
االإمام ال�سيوطي الم�سماة: »بعقود الجومان في 
عن  الحجاب  يزيل  �البيان«  �البديع  المعاني 
ذخائر  اإلى  للو�سول  االأبية  الع�سية  م�سكالتها 
نظري  �ق�سور  بــاع  �سيق  مع  الخفية  كنوزها 
»مرتع  بـ:  ��سميته  الفكر،  �فتور  متاعي  �قلة 
اأن  اهلل  �اأ�ساأل  الجمان«  عقود  ب�سرح  الجنان 
يتممه على الوجه المق�سود �اأن يمدني باأمداد 
موجود،  كل  عن  المغني  �عونه  الكافي  لطفه 

الوجود،  اأهــل  من  فيه  نظر  من  به  ينفع  �اأن 
�ال  حول  �ال  الكريم،  لوجه  ا  خال�سً يجعله  �اأن 
ختمه  كما  الــعــظــيــم«)21(،  العلي  بــاهلل  اإال  قــوة 
بخاتمة طريفة بين فيها مكانته المتميزة �حدد 
اأردت  ما  �تم  يقول:  منه،  فراغه  تاريخ  فيها 
نكته  �بيان  �اإي�ساح  الجمان  عقود  �سرح  من 
الفوائد  من  فيه  اإيـــراده  اأردت  �مــا  �اأ�ــســراره، 
النفي�سة التي تقر بها اأعين ذ�ي االألباب �تزيل 
عن الم�سكالت �المع�سالت كل قناع �حجاب، 
االأحد  يوم  �تبيي�سه  ت�سويده  من  الفرغ  �كــان 
من  الخير  �سفر  من  خلون  ليال  ل�ست  ع�سية 
�االألف  المائتين  بعد  �الثمانين  ال�سابع  العام 
في�س  فيه  النقل  فــي  اعــتــمــادي  �جــل  بــوالتــه، 
الناظم  �عجالة  للعلوي  االأقاح  نور  على  الفتاح 
�ال�سهدة ال�سريحة النبوي بن االإمام، �االإتقان 
الناظم،  هو  الذي  لل�سيوطي،  القراآن  علوم  في 
ا لوجه  نفع اهلل تعلى به �باأ�سله، �جعله خال�سً
�سيدنا  على  ��سلم  اهلل  ��سلي  عنده،  �متقباًل 

�موالنا محمد �سيد االأ�لين �االآخرين)22(.

ا�ستغل  الرجل  باأن  هنا  نذكر  التدري�س:   -2
كثيًرا بالتدري�س اأثناء رحلته فقل اأن يمر باأحد 
المراكز الثقافية المنت�سرة على امتداد رحلته 
بالجنوب  ال�سو�س  اإقليم  �فــي  بــه،  �در�ــس  اإال 
المغربي نراه يتلبث غير ي�سير »مجاط«؛ حيث 
فقد  اهلل،  عبد  بن  اأعل  �سيد  يدعى  رجاًل  لقي 
البيان  علم  يدر�س  ف�سادفه  يوم  ذات  به  مر 
فالحظ  �سمعه  اإليه  فاألقى  لطلبته،  �المعاني 
عدم تمكنه من بع�س الم�سائل البالغية فنبهه 
عليها بلطف، �اأ�سلح له بع�س االإختالالت �لم 
يجد الــرجــل فــي ذلــك حــرًجــا، بــل �ــســارع اإلــى 
من  �يقتب�س  التدري�س  في  نهجه  يلتم�س  ال�سيخ 
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مخز�نه العلمي فجل�س اإلى در��سه داعًيا طلبته 
االإ�سابة  اإلــى  �الم�سارعة  منه  اال�ستفادة  اإلــى 
�انق�ساء  االأ�ان،  فــوات  قبل  علومه  معين  من 
في  الفقيه  عنه  عبر  ما  �هــذا  االإقــامــة،   اأجــل 
اأعل  �سيد  يعني   - عنده  »فاأقمنا  قائاًل:  رحلته 
يدر�س  فوجدناه  ليلة  ع�سرة  �ست   - مجاط  في 
فاأقبل  طلبته  لبع�س  �المعاني  الــبــيــان  علم 
يتعلم هو �طلبته منا علم  بدر�سه، ��سار  اإلينا 
المعاني فتعلموا علينا ما اأمكنهم تعلمه في تلك 

المدة«))2(. 

كما نراه في رحلته كذلك يجيب عن اأ�سئلة 
في  المتميز  �اأ�سلوبه  القراآن،  ببالغة  تتعلق 
تعالى:  قوله  معنى  عــن  �سئل  فقد   االإعــجــاز 
چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 
)التكاثر:)-)( هل الجملة الثانية فيها تاأكيد 
العاطفة  ثم  �هــل  للتاأ�سي�س،  هي  اأم  لالأ�لى 
الذي  االأ�سلي  معناها  في  م�ستعملة  بينهما 
في  م�ستعملة  اأم  الــزمــان،  فــي  الــتــراخــي  هــو 
بين  الرتبة  فــي  التراخي  هــو  مــجــازي  معنى 
�العقاب  االأ�لى  الجملة  به في  المنذر  العقاب 
بعد  الرتبة  لبعد  تنزياًل  الثانية  في  به  المنذر 
ال�سوؤال  هذا  عن  الوالتي  اأجاب  �قد  الزمان؟ 
بكفاءة عالية م�سمًرا عن �ساعد الجد �متعقًبا 
ا جملة من عوي�سات  �م�ستعر�سً العلماء  كالم 
البالغة  في  كعبه  علو  على  تدل  المعاني  علم 
�تمكنه من م�ستغلقات الم�سائل في هذا الباب 
�اإليه  لل�سواب:  الموفق  �اهلل  »فاأجبت  يقول: 
االإمام علي  ف�سرها  االآية  باأن  �الماآب  المرجع 
ر�سي  عبا�س  ابــن  اهلل  �عبد  طالب  اأبــي  ابــن 
موؤ�س�سة؛  فيها  الثانية  الجملة  باأن  عنهم،  اهلل 
اإن العقاب المنذر به فيها في �قت غير  حيث 

الوقت الذي فيه العقاب المنذر به في االأ�لى، 
االأ�لى  في  الوعيد  عنه  اهلل  ر�سي  علي  فجعل 
�الوعيد  الموت،  عند  اأ�  الدنيا  في  بالعقاب 
ابن  �جعل  االآخــرة،  في  بالعقاب  الثانية  في 
االأ�لى من  الجملة  في  بالعقاب  الوعيد  عبا�س 
الثانية  في  بالعقاب  �الوعيد  القبور  في  االآية 
اأن  في  �سريح  التف�سيرين  �كال  االآخــرة،   في 
اأي  موؤ�س�سة؛  بثم  المعطوفة  الثانية  الجملة 
مفيدة لمعنى لم تفده االأ�لى �كالهما �سريح 
معناها  فــي  م�ستعملة  الــعــاطــفــة  ثــم  اأن  فــي 

االأ�سلي«))2(.

اأئمة علماء  لفيف من  اآراء  الوالتي  يورد  ثم 
البالغة ليرد عليهم ردا مقنًعا �ينتقد اأقوالهم 
هوؤالء  اأبرز  �منم  االآية،  هذه  بتف�سير  المتعلقة 
�الد�سوقي  التفتازاني  الدين  ��سعد  القز�يني 
�ال�سيخ زاداه، يقول: »�ف�سر بع�س العلماء االآية 
تاأكيد  بثم  المعطوفة  فيها  الثانية  الجملة  باأن 
لزيادة  بثم  العطف  �اأن   ،)...( لفًظا  لالأ�لى 
�سرح  التاأكيد  �بــهــذا  التاأكيد.  فــي  المبالغة 
الدين  �سعد  �اأقـــره  التلخي�س  فــي  القز�يني 
التفتازاني �الد�سوقي �ال�سيخ زاداه في حا�سيته 

على البي�سا�ي«))2(.

الجمع  هذا  اآراء  على  الوالتي  الفقيه  �يعلق 
الكريم من البالغيين منتقًدا مواقفهم �م�سيًرا 
يقول:  الفهم  في  الوهم  من  فيه  �قعوا  ما  اإلى 
هوؤالء  عليه  اقت�سر  الذي  التف�سير  �هذا  »قلت 
اأربعة اأ�جه«))2(. االإئمة خطاأ �ا�سح �ذلك من 

التي  االأربعة  االأ�جــه  هذه  تبيان  في  ياأخذ  ثم 
غطت ما خم�س �سفحات من الرحلة.

�ما من �سك في اأن هذه االأن�سطة التاأليفية 
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�التدري�سية كا�سفة عن معرفة غير ي�سيرة �فهم 
غير �سقيم لعلوم البالغة �مباحثها.

خاتمة:
اآية  كان  الوالتي  الفقيه  اإن  القول  ��سفوة 
�التو�سع،  الفطنة  �عنوان  �التمكن،  الحفظ 
اأر�سه  اإلى تثقيف قومه �بني  فقد �سعى جهده 
غير  ليرتحل  �الــعــلــوم  الــمــعــارف  فــي  فــجــدد 
مع  التاأليف  يده  على  فتاآلف  ملوم،  �ال  مذمم 
في  فان�سجما  التعليم  مع  �التعلم  التدري�س 
�بذلك  بينهما �سلًحا،  بوتقة �احدة �ت�سالحا 
الفهوم  العلوم �تدريب  تي�سير  يتجلى جهد في 
�غير  منظومات  لغوية  مد�نات  لنا  خلف  فقد 
عوي�سات  �سهلة  اأراجيز  في  فعقد  منظومات 
ــحــو �الـــ�ـــســـرف �جـــمـــع فـــي تــعــلــيــمــيــات  ــن ال
�االأ�ــســلــوب،  الــبــالغــة  عوي�سات  م�ستطرفة 
المناهج  متعمد  اللغوية  موؤلفاته  ف�سارت 
�الم�سنفات،  التاآليف  �مرتكز  �المقررات 
��سراأبت  الموؤلفين  بع�س  اأفئدة  اإليها  فــاآ�ت 
�الباحثين،  الطلبة  من  جموع  اأعــنــاق  اإليها 
�دليل  المطالع،  �كعبة  المتعلم  قبلة  ف�سارت 
فاأذعن  الم�ست�سيء.  �نبرا�س  الم�ست�سكل،  
اإليه  �األــقــو  اأفـــذاذ  اأئــمــة  المعرفي  ل�سلطانه 
ح�سن،  بقبول  جهوده  فتقبلوا  �الر�سن  ال�سلم 
بجدتها  ابــن  لي�سبح  اللغة  عــلــوم  فــي  فــبــرز 

نجدتها. �رهن 

الحوا�صي

1- انظر ترجمته في �سجرة النور الزكية في طبقات المالكية، 
الموؤلفين 12/)10،  �االأعالم )/2)1، �معجم   ،(((/1
ال�سرقية  �االأعـــالم   ،1(( �س  المالكي،  الفقه  �معلمة 
1/)0)، �تحقيق كتاب العر�ة الوثقى، �اأدب الرحلة في 
بالد �سنقيط، 0)1، �تاريخ النحو في الم�سرق �المغرب 

)))، �تحقيق نظم الفقيه في النا�سخ �المن�سوخ �س 0) 
احماده   بن  المر�ان  تلميذه  كتبها  �ترجم  بعدها.  �ما 
�سنقيط �س  �بالد  )مخطوط( �حياة موريتانيا 22/2/ 
�الجد  ــالأب  ل كــان  مــا  فــي  بالجد  االأبــنــاء  �اإنــبــاء   ،(2(
يحيى  محمد  للعالمة  ال�سعري  ــاج  ــت �االإن )مخطوط( 
اإلى  ال�سالك  اإي�سال  الرجل  كتاب  تحقيق   � الــوالتــي. 

اأ�سول مذهب االإمام مالك �س 1) � غيرها.
2- تحقيق النا�سخ �المن�سوخ للوالتي: �سيخنا ب�سري بن انديده 

�س 1).
�النون خم�سون،  ت�سا�ي �احد،  )- رمز ل )))12هـ( فاالألف 

�ال�سين األًفا، �الراء مائتين �الحاء ثمانية.
بن احماد�ا،  المر�اني  تلميذه  كتبها  للموؤلف  انظر ترجمة   -(
االجتهاد  يــدعــي  لمن  الوا�سحة  �االأجــوبــة  مخطوط، 

نا�سحة، �س 0).
)- انظر االنتاج ال�سعري للوالتي �س 11.

)- انظر �سرح العالمة محمد يحيى الوالتي لنظم ال�سيخ �سيد 
الحرمين  اإمام  لورقات  المختار  �سيد  ال�سيخ  بن  محمد 

�س ).
)- انظر اإنباء االأبناء بالجد، فيما كان لالأب �الجد، مخطوط 
�س ) �االإنتاج ال�سعري للوالتي �س 11 �ما بعدها �حوليات 
كلية االآداب �العلوم االإن�سانية  جامعة نواك�سوط �س )) 

�ما بعدها.
)- انظر المرجع نف�سه �س 11، �12 �هام�سيهما

) - �سعر محمد يحيى الوالتي، ال�سا�س �لد اب، المدر�سة العليا 
لالأ�ساتذة، )))1 �س )2.

10 - المرجع ال�سابق �س 0).
الفقيه  ابن  االأ�ستاذ ح�سني  به  اأمدنا  11 - مخطوط بحوزتنا، 

م�سكوًرا.
12 - المخطوط ال�سابق.
)1 - المخطوط ال�سابق.
)1 - المخطوط ال�سابق.
)1 - المخطوط ال�سابق.

)1 - مخطوط بحوزتنا، اأمدنا به م�سكوًرا االأ�ستاذ ح�سني �لد 
الفقيه.

)1 - مخطوط بحوزتنا، اأمدنا به م�سكوًرا االأ�ستاذ ح�سني �لد 
الفقيه.
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)1 - مخطوط بحوزتنا، اأمدنا به م�سكوًرا االأ�ستاذ ح�سني �لد 
الفقيه.

)1 - مخطوط بحوزتنا، اأمدنا به م�سكوًرا االأ�ستاذ ح�سني �لد 
الفقيه.

20 - المخطوط ال�سابق.
21 - مخطوط بحوزة االأ�ستاذ: ح�سني �لد افقيه 

22 - المخطوط ال�سابق 
�تعليق  تخريج  الوالتي  يحيى  محمد  الحجازية:  الرحلة   -  2(

د. محمد حجي دار الغرب اال�سالمي ط 1 0))1، )10
�سابق  مرجع  الوالتي  يحيى  محمد  الحجازية:  الرحلة   -2(

�س)20.
)2 - المرحع ال�سابق �س )20 -)20.

)2 - المرجع ال�سابق �ال�سفحة.

المراجع و الم�صــادر

الكتب:
�التقى،  الحق  منبع  اإلى  المو�سل  الوثقى  العر�ة  كتاب   •
الفقيه،  بن  ح�سني  تقديم  الوالتي،  يحيى  محمد  للفقيه 

دار النعمان للطباعة �الن�سر، الجزائر )200م.
تاريخ. د�ن  للماليين،  العلم  دار  للزركلي،  االأعالم   •

يحيى  لمحمد  مالك،  االإمام  اأ�سول  في  ال�سالك  اإي�سال   •
الوالتي، المكتبة العلمية )))1م.

بالد �سنقيط المنارة �الرباط، الخليل النحوي، المنظمة   •

العربية للتربية �الثقافة �العلوم، تون�س )))1م.
محمد  المالكية،  االأعـــالم  فــي  الزكية  الــنــور  �سجرة   •

مخلوف، دار �سادر، بير�ت، د�ن تاريخ.
تاريخ. د�ن  بير�ت،  كحالة،  ر�سا  الموؤلفين،  معجم   •

اأحمد بن  اأدب الرحلة في بالد �سنقيط، د. محمذن بن   •
المحبوبي، مطبعة المنار، نواك�سوط 2012م.

بن  المختار  محمد  �المغرب،  الم�سرق  في  النحو  تاريخ   •
اباه، دار الكتب العلمية بير�ت )200م.

ن�سر  الوالتي،  ال�سحراء محمد يحيى  ند�ة عالم  اأعمال   •
مركز الدرا�سات �االأبحاث �التراث بالرابطة المحمدية 

للعلماء، دار ابن حزم بير�ت، ط 1 2011م.
الغرب  دار  حجي،  محمد  تحقيق  الحجازية،  الرحلة   •

االإ�سالمي 0))1م.
االأطروحات الجامعية:

تحقيق  الوالتي،  يحيى  لمحمد  �المن�سوخ  النا�سخ  نظم   •
كلية  في  ماج�ستير  اأطــر�حــة  انــديــده،  ب�سيري  �سيخنا 

جمعية الدعوة االإ�سالمية بليبيا 2001م.
ال�سا�س بن  الوالتي،  للفقيه محمد يحيى  ال�سعري  االإنتاج   •

ابه، المدر�سة العليا للتعليم، نواك�سوط )))1م.
المخطوطات:

اإنباء االأبناء بالجد فيما كان لالأب �الجد، المر�اني بن   •
احماد�.

المختار  �سيد  ال�سيخ  لنظم  الوالتي  يحيى  محمد  �سرح   •
الكنتي لورقات اإمام الحرمين.



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

112

العالقة بين ال�شاعر والمتلقي
اأ.د. وليد اإبراهيم ق�شاب

 اأ�ستاذ الدرا�سات العليا في جامعة 
االإمام محمد بن �سعود االإ�سالمية - الريا�س

الوقت  في  وهي-  معقدة،  �صائكة  جمهوًرا-عالقة  اأو  فرًدا   - والمتلقي  الّن�ّص  بين  العالقة 
وجهات  من  يتناولها  اأن  للدار�ص  ويمكن  االأطراف،  مت�صّعبة  الجوانب،  متعّددة  عالقة  نف�صه- 

مختلفة.

اإن الدر�ص النقدي الحديث- على اأيدي االتجاه التفكيكي مثاًل- يعطي المتلقي )القارئ(- 
�صلطة غير متناهية في عملية التوا�صل االأدبي؛ اإذ يجعله وحده �صيد الموقف، وينيط به وحده 
واأحا�صي�صه،  فكره  من  ي�صاء  ما  عليه  م�صقًطا  يريد،  التي  الوجهة  وتوجيهه  الن�ص  فهم  مهمة 
نف�صية  اأو  تاريخية  اأو  اجتماعية  مالب�صات  اأية  وعن  كتابته،  وظروف  موؤلفه،  عن  به  منقطًعا 
اأحاطت به. واإن الّن�ّص المفتوح- في هذه البدعة الفكرية الغربية- على تف�صيرات غير نهائية، 

وتاأويالت مفتوحة غير يقينية ال يدركها الح�صر.

اإن التفكيكية)1( هي �صلطة القارئ- المتلقي- وحده، بداًل من �صلطة الموؤلف، اأو �صلطة الن�ص، 
كما نادت بذلك اتجاهات اأخرى..

اأركان العملية االأدبية- في الحقيقة- هي  وال �صك اأن هذا غلّو في تقدير دور المتلقي؛ الأّن 
ثالثة: الُمْر�ِصل )ال�صاعر( والم�صتقبل )المتلقي( والر�صالة )الق�صيدة( ولكلِّ طرف مكانه الهام، 

وال يمكن الغ�ّص من �صاأنه لح�صاب االآخر.
 

اإن ال�ساعر ي�سعى اأن يكون متمّيًزا مبتكًرا 
يمكن  ال  �لكنه  �سادًقا،  يكون  �اأن  بــاهــًرا، 
�هو  معيًنا،  متلقًيا  يخاطب  اأنه  عن  يغفل  اأن 
يحا�ل اأن يقيم عالقة بينه �بينه، يوؤثر فيهن 

اأ�  ذاتــه  ت�سحب  اأن  غير  من  عنده،  �يحظى 
م تنازاًل على ح�ساب فّنياٍت اأ� قيم فكرية  ُيقدِّ
ياأرب  -باخت�سار-  اإنه  بها،  يوؤمن  ��سعورية 
هو،  ذاتــه  خــالل  من  المتلقي  عالم  يلج  اأن 
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غير  من  اإعجابه  �ينال  �يحا�ره  معه  فيلتقي 
اأن يتمّلقه اأ� يهبط عن م�ستوى عاٍل يحب اأن 

يكون فيه.

ًرا عن  �المتلقي َيْن�ُسد اأن يكون ال�سعر معبِّ
�همومه،  ذاته  فيه  يجد  اأن  �اأمانيه،  اأ�سواقه 
اأن يجني من ر��سه متعة �فائدة، اأن ي�سوقه 
�فكرًيا.  ر�حًيا  غــذاء  اإليه  م  �يقدِّ �يفيده، 
�لكنه غير ُمْعَفى من الم�سوؤ�لية، اإنه مطالب 
يت�سّلح  �اأن  الن�س،  م�ستوى  على  يكون  اأن 
اأهــاًل  يكون  �اأن  �الــتــذ�ق،  الفهم  بمعطيات 
للتمييز �االإدراك؛ الأنه اإن افتقد اآلة ذلك كان 

على �سورة ما ر�سم المتنبي في قوله:
مــــريــــ�ــــص  مــــــــــّر  فــــــــم  ذا  يــــــــك  ومــــــــــــْن 

يـــــجـــــد ُمـــــــــــــــًرا بــــــــه الــــــــمــــــــاء الــــــــــزالال

�قوله:
وكــــــــم مــــــن عــــــائــــــٍب قــــــــــواًل �ـــصـــحـــيـــًحـــا 

ـــه مـــــن الــــفــــهــــم الــ�ــصــقــيــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ واآفـــتــــ

الذي  الكتابي  »الج�سر«  هي  �الق�سيدة 
�الم�ستقبل،  المر�سل  الطرفين:  بين  ي�سل 
على  �القدرة  �االألق،  بالتوهج  تمتع  اأن  �البّد 
الو�سول � التاأثير، �اأال تكون عالًما مغلًقا، اأ� 

طل�سًما من الطال�سم.

هذه اأركان ثالثة في معادلة العمل االأدبي. 
�اإذا كان المتلقي ركًنا ركيًنا فيها كما راأيت، 

فاإنه لي�س كل �سيء كما تقول التفكيكية. 

لهم  قت  �سفَّ �سعراء  ُيري  االأدب  تاريخ  اإن 
كانت  ق�سائدهم  �لكّن  المتلقيُة،  الجماهير 
�احــدة  مــّرة  تقراأ  ال�سابون،  فقاعات  مثل 

�ــســعــراء ذ�ي مــواهــب  �ُيــــري  تــتــال�ــســى.  ثــم 
لم  اأ�  المتلقي  على  تعالوا  �لكنهم  عالية، 
يكتب  �لــم  اإلــيــه،  ي�سلوا  فلم  حقه،  يــراعــوا 
الذيوع �ال�ّسير�رة، �هنالك �سعراء  ل�سعرهم 
قب�سوا على نا�سية االإبداع الفني من اأطرافه 
عّبر  �سائًقا،  باهًرا  �سعًرا  موا  فقدَّ الثالثة، 
عن ذ�اتهم �مواجدهم، ��جد الجمهور فيه 

ذاته، فحظي عنده.

مراعاة المتلقي : 

اإلى  اأحدهما  يحتاج  �المتلقي  ال�ساعر  اإن 
مّرة  تول�ستوي  الر��سي  االأديــب  قال  االآخــر. 
اأن  فحواها  اإن�سانية  عملية  »اإنــه  الفن:  عن 
م�ستعماًل  ــا  داعــًي لــالآخــريــن-  اإنــ�ــســان  ينقل 
التي  االأحا�سي�َس  معينة-  خارجية  اإ�ــســارات 
فيعي�سونها  اإليهم  عد�اها  فتنتقل  عا�سها، 

بونها..«)2(.  �يجرِّ

يجد  الفنان  �ال�ّساعر  البوح.  من  نوٌع  فهو 
من  اإلــى  محتاج  فهو  الــبــوح؛  هــذا  في  راحــة 
يحمل  من  �اإلــى  ال�سعورية،  تجربته  ي�ساركه 
اأ�سل  كــان  �مهما  بــه.  اأح�ّس  ما  عــد�ى  اإليه 
ا  االإبداع الفنّي �المراحل التي يمّر بها غام�سً
ر�سالة  كافة-  اأ�سكاله  في  للفن-  فاإن  معقًدا 

�ا�سحة، �هي التبليغ �التو�سيل.

�ب�سكل  اآلًيا،  المتلقي-  يح�سر  هنا  �من 
�سعوري اأ� غير �سعوري- في كّل عمل اإبداعي 
ا كان من غير  ين�سئه االأديب.. �من هنا اأي�سً
غير  من  اأدبــي  عمل  اأّي  ينه�س  اأن  الُمَتَخيَّل 
ثالثة االأركان التي ذكرناها، �هي: المر�ِسل، 
الــمــوؤلــف،  اأي  ــيــه.  اإل ــل  �الــمــر�ــسَ  �الــر�ــســالــة، 
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�ساعر ال ي�سع  ُيَتخيَّل  �المتلقي. �ال  �الن�ّس، 
يكتب  يكون  اأن  اإال  معيًنا  متلقًيا  ح�سبانه  في 
يكتب  اأن  الم�سر�ع  مــن  �اإّن  فقط.  لنف�سه 
في  كتبه  بما  يحتفظ  مــادام  لنف�سه  ــب  االأدي
ما  �لكنه  االآخرين،  على  يذيعه  �ال  اأدراجــه، 
اإْن يفكر باإخراج ما كتبه حتى يغد� من غير 
الم�سر�ع تجاهُل المتلقي اأ� نفُيه اأ� اال�ستعالُء 

عليه.

ال�ساعر  "اأعلى  فر�خ:  الدكتور عمر  يقول 
من  النا�س  يلغي  اأن  اأ�  النا�س  اإلى  ينظر  اأن 
القراء  عن�سر  ال�ساعر  األغى  فاإذا  ح�سبانه، 
في  �سعره  ين�سر  فلماذا  ال�سعر،  نظمه  عند 
يقول  �سعره؟  النا�َس  ين�سد  �لــمــاذا  ديـــوان، 
الجانب  عن  مقطوًعا  للفن"-  "الفن  اأن�سار 
االجتماعي من دين �خلق �علم �منطق، �عن 
ال�سعر  اإن �ساعرهم ينظم  بالب�سر-  كل �سلة 
فما حاجة جمهور  القليلين.  �الأنداده  لنف�سه 

النا�س بذلك ال�سعر اإًذا؟"))(.

اإن الجمهور المتلقي ركن ركين في العملية 
تراثنا  عن  اأُثــر  �قد  ذكرنا.  كما  االإبداعية، 
المتلقي،  ال�ساعر ح�ساب  يح�سب  اأن  النقدي 
�اأن يراعي مقام المخاطب، فيّلون كالمه بما 
بالر�سالة.  اإليهم  يتوجه  من  �حالة  يتنا�سب 
الكالم  "مراعاة  باأنها  البالغة  فت  ُعرِّ �قد 
المخاطب  تعني  �الحال  الحال"))(  لمقت�سى 
�الموقف. �ما اأكثر ما عيبت معاني ال�سعراء 
الأنها لم تراع مقامات المخاطبين �اأقدارهم 

المختلفة))(.

هو  بل  للذات،  لي�س خطاًبا  اإًذا  ال�سعر  اإّن     

مع  �توا�سل  ات�سال  �هو  لالآخرين،  خطاب 
ب�سًرا  يخاطب  ب�سٌر  ال�ساعر  اإن  الجمهور. 
"�لي�س هناك �ساعر يعي�س �يكتب في عزلة، 
معينة،  زمنية  فترة  في  حّية  �سخ�سية  فهو 
اإنه  معينة،  اجتماعية  �بيئة  معين،  �مكان 
في  ع�سو  نف�سه-  الوقت  -فــي  �لكنه  فــرد، 
د�ره  يلعب  اأن  من  للمجتمع  �البد  المجتمع، 
مع  متعاطًفا  ال�ساعر  يكون  �قد  �سعره،  في 
�قد  �سدها،  ثــائــًرا  اأ�  االجتماعية،  بيئته 
يذهب اإلى حد اإنكارها، �لكن تاأثيرها �سيظل 

منطبًعا على �سعره..«))(.

اأحــدهــمــا  بــعــديــن:  فــنــي  عــمــل  لــكــل  �اإن 
المعي�س،  الواقع  من  ينطلق  �هو  اجتماعي، 
�االآخر فردي، �هو ينطلق من خيال الفنان، 
اآخرين،  �جــود  افترا�س  ذلــك  على  �ينبني 
�سماع-  اأ�  نظٌر،  اأ�  قــراءٌة،  ما-  عالقة  لهم 
يتوخون  �هم  المتلقون،  هم  �هوؤالء  بالعمل، 
اأفق  اأ�  ر�ؤيــة  اإيجاد  العالقة  هذه  خالل  من 
اأ� حٍل لم�سكلة م�ستركة بينهم �بين الموؤلف. 

فالعالقة بينهما عالقة ع�سوية حتمية.
اأنواع المتلقين :

يكتب؟  لمن  نف�سه:  ال�ساعر  �ــســوؤال  اإن 
�ــســوؤال  �هــو  �الــخــ�ــســب،  الحيوية  دلــيــل  هــو 
�هو  الفن،  �احترام  بالم�سوؤ�لية،  االإح�سا�س 
يكتب؟  مـــاذا   - ــن:  ــري االآخ ال�سوؤالين  -مــع 

�لماذا يكتب؟ ثالوث محترم موّقر.

�اأن  ي�ساء،  لمن  يكتب  اأن  حقه  من  �اإّن 
ال�ّسعراء  �اإن  الذي يخاطبه،  الجمهور  يختار 
 ليختلفون- كما تقول اإليزابيت د�ر »�احدهم 
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عن االآخر في اهتمام الواحد منهم بجمهوره، 
�ع�سر،  ع�سر  بين  كذلك  الحال  �تختلف 
ال�ّسعر  نق�سم  اأن  االإجمال  �جه  على  �يمكن 

ق�سمين: �سعر خا�س، ��سعر عام..« ))(.

ال�سعر  جــمــهــور  نق�سم  اأن  يــمــكــن  كــمــا 
اأي  عــاّم،  جمهور  ــى  �اإل خا�س،  جمهور  اإلــى 
"عري�سة  طائفة  �اإلــى  خا�سة"  "نخبة  اإلــى 
�ا�سعة" فمن ال�سعراء من يفتخر باأن اإبداعه 
يفتخر بجماهيرية  لنخبة، �منهم من  ه  موجَّ
�سعر  اإلى  يدعو  مثاًل  قباني  نزار  كان  �سعره. 
ال  ال�سعر  بيت" �نخبوية  كل  يدخل  ""كالخبز 
�ذلك  اأرقى،  بفنية  يتمتع  اأنه  اأ�  تمّيزه  تعني 
االأخرى،  عن  تختلف  منهما  كلٍّ  ر�سالة  "اأن 
مختلفة  �ملكات  اأذ�اق  اإلــى  يتجه  �كالهما 

عند القارئ.."))(.

من  اأخـــرى  اأنــــواع  عــن  بع�سهم  �تــحــّدث 
طبيعتهّم  حيث  مــن  فق�سمهم-  المتلقين، 

التكوينية اإلى ثالث فئات، هي:

ذاك  �هو  المحادث:  الجمهور  طبقة   -1
الذي ي�ستح�سره كّل كاتب في �عيه في اأثناء 
الكتابة، فيقيم الكاتب- حقيقة اأ� خيااًل- مع 
نف�سه-  هو  كان  �اإن  هذا-  المجرد  جمهوره 
�سعوره،  تحريك  اإلى  يهدف  ق�سدًيا-   حواًرا 
حتى  اأ�  تحريره  اأ�  موا�ساته  اأ�  اإقناعه  اأ� 

تيئي�سه.

الو�سط  اأي  الو�سط:  الجمهور  طبقة   -2
�هو  الكاتب،  اإليه  ينت�سب  الذي  االجتماعي 
من  مجموعة  الــكــاتــب  عــلــى  يــفــر�ــس  ـــذي  ال

  التحديدات.

الــذي  �هــو  الــوا�ــســع:  الجمهور  طبقة   -(
�المكانية  الزمنية  الــحــد�د  جميع  يتخطى 
اأن  يمكنه  �ال  �االجــتــمــاعــيــة،  �الجغرافية 

يفر�س على الكاتب اأي تحديد.. ))(.

اإن الكاتب- كما ذكرنا- ال يكتب اإال لُيقراأ، 
ال  الكاتب  �اإن  ما،  نوع  من  متلٍق  ليتلقاه  اأي 
يوجد اإال حيَن يقراأ؛ اأي حين ي�سبح الداّل- 
لغوية-  اأدلــة  مجموعة  هو  حيث  من  الكتاب 
االأدلـــة،  لهذه  فكرًيا  م�سموًنا  اأي  مــدلــواًل، 
بوا�سطة حّل ال�سفرة، اأي قراءة الجمهور)10(.

نوعية  اختلفت  فمهما  الــعــمــوم،  �عــلــى 
هاّم  جزء  فاإنه  ال�سعر  يتلقى  الذي  الجمهور 
�هو  ذكــرنــا-  كما  االإبــداعــيــة-  العملية  مــن 
�سمير  فــي  ــاأخــرى-  ب اأ�  بــ�ــســورة  حــا�ــســر- 
مع  التوا�سل  هدفه  دام  ما  ��جدانه  ال�ساعر 
�سعورية معينة، �ال  بتجربة  �البوح  االآخرين، 
ن�س  اأي  في  ُيَغيَّب  اأ�  به  االإح�سا�س  ينطوي 
اأ�  لنف�سه  يكتب  ال�ساعر  كــان  اإذا  اإال  ناجح 
يعتزل الجماعة ليعّبر عن اأحا�سي�س ذاتية ال 

يهّمه اأن يفهما اأحٌد، اأ� ت�سل اإلى اأحد.
ف للمتلقي: الح�سور المَكثَّ

للمتلّقي،  ال�ساعر  ا�ستح�سار  اأن  �على 
ب�سورة مكثفة،  يتمثالن  به  الحاّر  �اإح�سا�سه 

في ظّل اإيمانه باإحدى المقوالت التالية:

- اإن�سانية ال�سعر.

- الد�ر االجتماعي لل�سعر.

- غائية ال�سعر.

- التوا�سل مع االآخرين.   
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�اإذا كان النقاد - كّل بح�سب منهجه- قد 
الطويلة  م�سيرته  خــالل  ال�سعر  في  تلم�سوا 
ا  اأغرا�سً فيه  �افتر�سوا  ��سمات،  مالمح 
ــدة« ظلتا  ــائ ــف �غــايــات، فـــاإن »الــمــتــعــة« �«ال
فلكي  اأبـــًدا،  �سمائه  من  يغيبان  ال  ملمحين 
ممتًعا،  يكون  اأن  ينبغي  مفيًدا  ال�سعر  يكون 
مفيًدا،  يكون  اأن  ينبغي  جمياًل  يكون  �لكي 
�لقد عبر الدكتور جون�سون عن غاية اإن�سانية 
هي  لــالأدب  الوحيدة  »الغاية  بقوله:  لل�سعر 
بالحياة،  اال�ستمتاع  يح�سن  القارئ  يجعل  اأن 
هذا  عن  كيت�س  عبر  كما  تحملها«  يح�سُن  اأ� 
الجانب االإن�سانّي في ال�سعر بقوله: »اإن ال�سعر 
يجب اأن يلفت القارئ �كاأنه تعبير عّما يجول 
في خاطره من اأفكار �سامية، �اأن يبد� �كاأنه 
ا�ستذكار ل�سيء عرفه �ن�سيه« �كان اإزرا با�ند 
يقول: »ما من اأحد يمكن اأن يقراأ ق�سائد ها 
ردي د�ن اأن يح�ّس باأن حياته �لحظات عمره 
هنا،  من  لمحة  اإليه:  عادت  قد  ن�سيها  التي 

��ساعٌة من هناك..«)11(.

فال�سعر اإذن يهبنا االإح�سا�س بالحياة، �قد 
يجعلنا نعي�س الحياة مّرة اأخرى، �هو ينبهنا 
على نقاط منها لم نكن نعرفها. يقول ماثيو 
اأرنولد: "قوة ال�سعر الكبرى تكمن في قدرته 
على  قدرته  بذلك  اأعني  �ال  الترجمة،  على 
على  قدرته  اأعني  �اإنما  الكون،  �سّر  ك�سف 
اإح�سا�ًسا  فينا  توقظ  بطريقة  االأ�سياء  تنا�ل 

كاماًل جديًدا األيًفا بها.." )12(.

ــن الــجــمــاهــيــر بما  فــالــ�ــســاعــر يــقــتــرب م
التي  االإن�سانية  التجارب  من  اإليهم    يقّدم 

بالحياة،  �تعّمق معرفتهم  �تفيدهم،  تمتعهم 
نــزال �ال  اإلــيــهــا.  جــديــدة  ــا  اآفــاًق لهم   �تفتح 
�سعر  ن�ستح�سر  ــعــرب-  ال جمهور  نحن   -
�يعي�س  �غــيــرهــمــا،  الــعــالء  �اأبـــي  المتنبي 
من  كثير  فــي  بــه  �ن�ست�سهد  �سمائرنا،  فــي 
المنا�سبات لما يحمله من التجارب االإن�سانية 

العظيمة، �الحكم البليغة الرائعة.

�ثرائها  عمقها  بكل  االإن�سانية  الحياة  اإن 
��اقعيتها هي مادة االأدب، �االأدب �سجل حّي 
�ما عرفوه منها،  الحياة،  في  النا�س  راآه  لما 
�ما خبر�ه من اأحوالها، �ما بلوه من �سوؤ�نها، 
�ما كانت مواقفهم منها، �لذلك كان هد�سون 
��سيلته  الحياة  عن  تعبير  االأدب  "اإن  يقول: 
نقد  االأدب  اإن  يقول:  كولردج  �كــان  اللغة"، 

للحياة.

�سلة  بالحياة  ال�ساعر  �سلة  كانت  �كلما 
الجمهور  عند  خطوته  كانت  حميمة  عميقة 
اأعمق  ب�سعره  الــنــا�ــس  احــتــفــاء  �كـــان  ــغ،  ــل اأب
ع�سره،  ق�سايا  فــي  انهماكه  �اإن  �اأغـــزر. 
�عي�َسه  �همومهم،  النا�س  لم�سكالت  �تفهمه 
�يتنف�س  بقلبهن  ينب�س  المجتمع،  �سمير  في 
�يدني  الجمهور  من  يدنيه  الذي  هو  برئته، 
اإذا  اإن�ساًنا  ال�ساعر  "�لن يكون  الجمهور منه 
لم ي�ستعمل �سعره اأحياًنا لكي ينتقد �يعار�س. 
مكبر  ال�ساعر  لي�س  ماكني�س:  لوي�س  يقول 
يكون  اأن  اإلــى  اأقــرب  �لكنه  للمجتمع،  �سوت 

�سوته الهادئ الخافت.."))1(.

المتذ�قين  اأ�  النقاد  بع�س  اّدعــى  �مهما 
م�ستقلة  قيمتها  ال�سعرية  للتجربة  اأن   لل�سعر 
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اأي  عنها؛  تنجم  قد  التي  النافعة  االآثــار  عن 
اأ�  فل�سفي  اأ�  خلقي  معنى  من  بها  يت�سل  ما 
اجتماعي اأ� ما �ساكل ذلك؛ الأنها في جوهرها 
طريق  عــن  تن�ساأ  تاأملية  اأ�  خيالية  تجربة 
��سع الكالم في ن�سق خا�س من الوزن؛ فاإن 
ارتباط ال�سعر بالحياة- على نحو ما ذكرنا- 
اّدعى  الناقد- مهما  ال�سعب على  يجعل من 
المو�سوعية �الَحْيدة الفكرية- اأن يحكم على 
�هذا  ا،  خال�سً فنًيا  حكًما  ال�سعرية  التجربة 
اأن  يحب  كان  الذي  اأرنولد  ماثيو  مثل  �احد 
تع�سمه معرفته بال�سعر من الحكم عليه بناء 
ي�سر  "كان  ــدف  �ه منفعة  مــن  لــه  مــا  على 
ال�سعر،  اأ�سا�س  هي  الجدية  المعاني  اأن  على 
الكبرى؛  االأ�سماء  بين  من  �سو�سر  فا�ستبعد 

الأن �سعره ال يت�سمنها..))1(".

ن بمعرفة طبيعة  �اإذا كان الناقد المح�سَّ
فنية  تجربة  االأ�ل  المقام  في  �اأنــه  ال�سعر، 
على  ينطوي  اأن  ي�ستطيع  ال  تاأملية،  جمالية 
اإعجاب فني �سرف، بل يبحث عن التجارب 
االإن�سانية الحّية، �المعاني الجادة؛ فهل نتوقع 
من الجمهور اأن يع�سق ال�سعر ال ل�سيء اإال لما 
فيه من المهارة اللفظية، �اأن يقبل عليه اإذا 
لم يكن يقدم له �سيًئا ينفعه اأ� يمتعه اأ� يزيده 

معرفة بالحياة؟

يقول برادلي: "قد يكون لل�سعر قيمة بعيدة 
الأنه  �الدين؛  للثقافة  ��سيلة  باعتباره  ا  اأي�سً
عواطفنا،  من  يرقق  قد  اأ�  �سيًئا،  يعلمنا  قد 
مما  هذا  �لي�س  خيَّرة..  ق�سية  اإلى  يدعو  اأ� 
 ي�سيء اإلى ال�سعر في �سيء، �اإنما االأمر على 

العك�س.."))1(.

اأجــل  مــن  الفن  اأ�  ال�سكلي  االتــجــاه  �اإن 
الح�سية،  القيم  على  ال�سعر  يق�سران  الفن، 
مجّردة عن الحياة �المجتمع، �قد اأّكد اإليوت 
في اأكثر من مّرة اأن "تحديد عظمة االأدب ال 
يمكن اأن يكون على اأ�سا�س المقايي�س االأدبية 
اأن  البّد  اأننا  من  الرغم  على  �ذلك  �حدها، 
اأمامنا  الــذي  كــان  اإذا  ما  معرفة  اأن  نتذكر 
اأدًبا اأم ال، يمكن اأن يحّدد بالمقايي�س االأدبية 

فح�سب.."))1(.
جمهور  له  يكون  اأن  ال�ساعر  اأراد  ما  �اإذا 
يكون  �ال  �يفيد،  يمتع  ما  له  يقدم  اأن  فالبد 
فنية  قيم  ال�سعر  في  اجتمعت  اإذا  اإال  ذلــك 
باهرة، �قيم فكرية اإن�سانية اجتماعية راقية. 
القيم  هذه  بتاآزر  اإال  تتحقق  ال  فاعليته  �اإن 
جميعها، فاالأدب تعبير عن )االأنا( الفردية، 
�)االأنا( الجماعية بطريقة فنية رفيعة، فهو 
فن ثم تعبير عن النف�س الب�سرية؛ �لذلك ال بد 
من الت�سا�ؤل فيه عن الق�سد �الوظيفة، �عن 
�سلته بالمجتمع �الجمهور. "اإّن ر�سالة ال�سعر 
عالم  العالم،  هذا  قيمة  عن  تك�سف  اأن  هي 
تجربة االإن�سان الحّي. �لكن ال�سعر يعي�س في 
األفاظه، �ال يمكن ف�سله عن األفاظه االأ�سلية 

التي كتب بها.."))1(.
العالقة بين المتلقي وال�سعر العربي المعا�سر:

لنقل - على راأي فريق من الباحثين - اإن 
ال�سعر العربي المعا�سر يمتد من اأ�ائل القرن 
التا�سع ع�سر حتى منت�سف القرن الع�سرين، 
انطالق  مع  الحديث  ال�سعر  ذلك  بعد  ليبداأ 
�ال�سياب  ــازك،  ن يــدي  على  االأ�لـــى     موجاته 
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�عبد ال�سبور �غيرهم. �اأنا اأ�ستطيع اأن اأقول 
المعا�سر-  العربي  ال�سعر  اإن  اطمئنان  بكل 
الفكرية  �مذاهبه  اتجاهاته  اختالف  على 
�ال�سيا�سية �الفنية - كان ذا �سوت م�سموع، 
�سمائر  فــي  بــاهــًرا  ح�سوًرا  حا�سًرا  ــان  �ك
فّعااًل،  قوًيا  تاأثيره  �كان  العربية،  الجماهير 

��سدق �سوقي اإذ قال:
كـــــان �ـــصـــعـــري الـــغـــنـــاء فــــي فـــــرح الــ�ــصــر 

اأحـــــزانـــــه فـــــي  الــــــعــــــزاء  ـــان  ــــ ــــ ــــ ــــ وكــــ ِق، 

�ال ي�ستطيع اأحٌد اأن ينكر ما كان ُي�ستقبل به 
�سعر البار�دي، ��سوقي، �حافظ، �الّر�سافي، 
�اأبي  �ال�ساّبي،  �الجواهري،  الجبل،  �بد�ي 
ري�سة �غيرهم من حظوة القوم �احتفائهم، 
من  �يلهبه  الحما�سة،  من  ي�سعله  كــان  �مــا 
الخ�سومات  من  الرغم  �على  االأحا�سي�س. 
المحافظين  بــيــن  نــ�ــســبــت  ــي  ــت ال الــكــثــيــرة 
مختلف  على  الجميع-  كــان  �الــمــجــدديــن؛ 
انتماءاتهم- يعرفون طبيعة ال�سعر، �يحظون 

باحترام المتلقي �قناعته.

كذلك  الــعــربــي  ال�سعر  �ــســوت  �ا�ــســتــمــر 
من  االأ�لى  الموجات  اأ�سحاب  عند  م�سموًعا 
ال�سعر الحديث، كنازك، �ال�سياب، �البياتي، 
�غيرهم،  در�ي�س،  �محمود  ال�سبور،  �عبد 
االأ�لى  الموجات  هذه  انح�سرت  اإن  ما  �لكن 
هــذا  مــن  �الــ�ــســتــيــنــيــات  الخم�سينيات  فــي 
مدمرة  �سلبية  ــاًرا  اآث خلفت  اأن  بعد  القرن- 
ركبوا  الذين  ال�سعراء  بعدهم من  فيمن جاء 
عهد  بــداأ  حتى   - المتطرفة  الحداثة  موجة 

�سقوط ال�سعر العربي- �ترديه. 

فهي  كــثــيــرة،  الــتــردي  هــذا  اأ�ــســبــاب  �اإن 
عامة،  العربية  الثقافة  اأزمــة  من  جزء  اأ�اًل 
يت�سع  ال  عــوامــل  مجموعة  فــي  ذلــك  متمثاًل 
مثاًل  منها  فيها،  الــقــول  لتف�سيل  الــمــقــام 
الفكر  د�ر  �انح�سار  المادية  الحياة  طغيان 
التحدي  �ذلك  الهزائم،  تلك  �منها  اأمامها، 
الح�سارة  لهما  تتعّر�س  اللذان  �الت�سكيك، 
�سورها  مــن  كثير  فــي  االإ�ــســالمــيــة  العربية 
اأحدث ت�سديًعا �ت�سوي�ًسا في  �اأ�سكالها، مّما 
ال�سعر،  مفهوم  �منها  المفاهيم،  من  كثير 
�د�ُره، �طبيعُته، �منها ذلك االإعرا�ٌس الذي 
نجده بين الجماهير العربية عامة عن كل ما 
ًقا هذا االن�سراف �سبُه  هو ثقافي فكري، معمِّ
اأمية ثقافية تحكم قب�ستها عليهم فتحرمهم 
من متعة اال�ستمتاع بال�سعر �تذ�قه اإن اأح�سنوا 

قراءته اأ�ساًل... 

�لكن على راأ�س االأ�سباب - في راأيي- ما 
ُيحمل-  يزال  �ما  العربي  ال�سعر  عليه  ُحمل 
على اأيدي الحداثيين- من تغريب �اإغما�س، 
�تحديث غير اأ�سيل، يدعو اإلى تجريد ال�سعر 
�تعتيمه-  مغلًقا،  ا  ن�سًّ �جعله  الغاية،  من 
المتلقي،  اإلــى  ي�سل  ال  حتى  متعمد-  ب�سكل 
اأمــام  م�سراعيه  على  التجريب  بــاب  �فتح 
المعايير  من  ال�سعر  ��سلخ  �دّب،  هــّب  من 
ال  نا�ٌس  ال�سعر  �ساحة  فاقتحم  ت�سبطه،  التي 
بالنثر، �طفا هوؤالء-  بال�سعر �ال  لهم  عالقة 
معينة-  �انــتــمــاءات  عامة،  عالقات  ب�سبب 
من  ��جــد�ا  االأ�سل،  ف�سار�ا  ال�سطح،  على 
يعملقهم، فانحجب المجيد�ن، حتى ر�سخ في 
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اأذهان عامة الجمهور- �ال �سيما من ال غو�س 
اأن  الرّنان-  الدعاية  طبل  يبهرهم  اأ�  لهم، 
فزهد�ا  الم�ست�سري،  الغثاء  هذا  هو  ال�سعر 
�بينه  بينهم  �قـــام  عــنــه،  �انــ�ــســرفــوا  فــيــه، 
ال�سعر  هــذا  اأزمـــة  مــن  زاد  �سفيق،  حجاب 

�عزلته...

د�ره  يتقل�س  الحديث  العربي  ال�سعر  اإن 
االأمة �سيًئا ف�سيًئا، لقد  اأزمة  التعبير عن  في 
�سار- في غالبية نماذجه الذائعة الم�سهور- 
ا بالحياة، كما كان  عالًما مغلًقا، لم يعد ناب�سً
حاله في القرن الما�سي، �لم يعد يحمل هّم 
اإنه يمّر  الجماهير �ال نب�َس حياتها اليومية. 
باأزمة توحي اإلى المتابع اأن ع�سر ال�سعر قد 
قــراءة  عن  ان�سراف  هناك  كــاد.  اأ�  انتهى 
ال�سعر، �زهد في طباعة الد�ا�ين. �ا�ساأل اأّي 
ف�ستجد  ديوانه  يطبع من  عما  م�سهور  �ساعر 
ذلك مخجاًل، فما بالك بالمغمورين �ال�سباب 
ال�ساعدين؟ اإن اأحًدا ال يكاد يتحم�س لطباعة 

�سعرهم اأ� اقتنائه.

ــي تــ�ــســويــر موقف  نـــزار قــبــانــي ف يــقــول 
الجمهور من �سعراء الحداثة في هذه االأيام: 
اأ�ساع  اأنــه  الحديث  العربي  ال�ساعر  »اأزمــة 
�النا�س  قارة  في  يقف  فهو  الجمهور،  عنوان 
من  بحار  �بينهما  ثانية،  قــارة  فــي  يقفون 
�بــداًل  العظمة،  �عــقــد  �ال�سالفة  التعالي 
للتفاهم  ��سيلة  ال�ساعر  ثقافة  تكون  اأن  من 
�االقتراب اأ�سبحت قلعة من الغر�ر ال يدخلها 
اأكثر  اأحد.. لماذا يعيد موزع البريد ق�سائد 
�سعرائنا اإليهم؟ الأنهم ن�سوا عنوان ال�سعب اأ� 

تنا�سوه..«))1(.

بلغ  الــذي   - ال�سلبي  الغمو�س  زّهــد  لقد 
ال�سعر،  في  المتلقي   - �االإبهام  االإغالق  حد 
�اأقام بينهما حاجًزا �سفيًقا، فكان ذلك من 
المتلقي  بين  التوا�سل  انقطاع  اأ�سباب  اأبــرز 
من  منفيًّا  المتلقي  بدا  اإذ  الحداثي؛  �ال�سعر 
�هو  اهتمامه،  خــارج  اأ�  ال�ساعر،  ح�سبان 
بالجهل  عالمه  ــوج  �ل ي�ستطع  لــم  اإن  متهٌم 
�االأمية �ال�ّسطحية مهما كان موقعه الثقافي.

واأخيًرا.. اأقول:

اأن  يحا�ل  كما  ينتِه،  لم  ال�سعر  ع�سر  اإن 
– اإذا خلت من  �اإن الحياة  يذيع ذلك قوم. 
مهم،  اإن�ساني  جانب  من  خلت  فقد  ال�سعر- 
دامت  �ما  االإن�سان،  بقي  ما  ال�سعر  �سيبقى 
اليوم  العربّي  ال�سعر  �لكن  تنب�س.  الم�ساعر 
احترام  فقد  ماأز�م،  موجع  اإنه  ُمَعاَفى،  غير 
الجمهور �ع�سقه. �لكي ي�ستعيد تلك العالقة 
يعرف  اأن  ينبغي  بــه،  القديمة  الحميمية 
�اأن يعّبر عنه، �ي�سدر عن همومه،  عنوانه، 

�يكّف عن �سلفه �ا�ستعالئه عليه...

الحوا�صي

انظر نظرية االأدب المعا�سر �قراءة ال�سعر: �س )) �ما   .1
�ما   2(1 �س  المحدبة:  المرايا  كذلك  �انظر  بعدها، 

بعدها.
ال�سعر كيف نفهمه �نتذ�قه: )2.  .2

هذا ال�سعر الحديث: )2.  .(
انظر مثاًل كتاب االإي�ساح: 0).  .(

 ،1(( المو�سح:  كتاب  في  ذلك  على  اأمثلة  بع�س  انظر   .(
كتابنا  في  ذلك  بع�س  تف�سيل  �انظر   ،(2(  ،22(  ،1(1

.12( االأدبي" )12-  النقد  في  "درا�سات 
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ال�سعر كيف نفهمه �نتذ�قه: ))1.  .(
ال�سابق:0)1.  .(
ال�سابق:1)1.  .(

الفكر  مجلة  بنحد�،  لر�سيد  القراءة  في  قراءة  مقال  من   .(
العربي المعا�سر العددان )))-))( �سباط )))1، �س)1.

ال�سابق نف�سه.  .10
ال�سعر كيف نفهمه: )).  .11

ال�سابق.  .12
ال�سعر كيف نفهمه: 1)1.  .1(

ال�سابق: )).  .1(
محمد  د.  ترجمة  لهاملتون،   ،1(2 �الــتــاأمــل:  ال�سعر   .1(

م�سطفى بد�ي.
من كتاب حا�سر النقد االأدبي للدكتور محمود الربيعي:   .1(

.((
ال�سعر كيف نفهمه: ))).  .1(

ما هو ال�سعر: ))- )).  .1(

م�صــادر البحث

: الكتب: اأوالاً
1- االإي�ساح: القز�يني، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، 

دار الفكر اللبناني، بير�ت.
2- حا�سر النقد االأدبي: د. محمود الربيعي، م�سر.

العلوم،  دار  اب،  ق�سّ �ليد  د.  االأدبــي:  النقد  في  درا�سات   -(
الريا�س: )))1م.

ترجمة  در�،  اإليزابيث  �نتذ�قهك  نفهمه  كيف  ال�سعر   -( 
بير�ت:  منيمنة،  مكتبة  ال�سو�س،  اإبراهيم  محمد  د. 

1))1م.
محمد  د.  ترجمة  هاملتون،  ر��ستريفور  �التاأمل:  ال�سعر   -(

م�سطفى بد�ي، �زارة الثقافة، م�سر.
)- ما هو ال�سعر: نزار قباني، من�سورات نزار قباني، بير�ت.

)- المرايا المحدبة من البنيوية اإلى التفكيك: د. عبد العزيز 
حمودة، عالم المعرفة، العدد )2)2( الكويت: )))1م.

دار  البجا�ي،  محمد  علي  تحقيق  المرزباني،  المو�سح:   -(
نه�سة م�سر: )))1م.

ُب�سبندر،  ديفيد  ال�سعر:  �قــراءة  المعا�سر  االأدب  نظرية   -(
الم�سرية  الهيئة  الكريم،  عبد  المق�سود  عبد  ترجمة 

العامة للكتاب، القاهرة: )))1م.
بير�ت:  لبنان،  دار  فر�خ،  عمر  د.  الحديث:  ال�سعر  هذا   -10

)))1م.
ا: ال�شحف والمجالت: ثانياً

- مجلة الفكر العربي المعا�سر: بير�ت.
- مجلة الناقد: ت�سدر في لندن.
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الهوية الثقافية لل�سريف الإدري�سي
د. خالد عبد العزيز مراحة
تطوان - المملكة المغربية

تمهيد:

�صكل البحر االأبي�ص المتو�صط قلب العالم القديم؛ حيث �صهد تطوًرا اأعتى االإمبراطوريات 
البحر  هذا  وامتالك  ال�صيطرة  حلم  راودها  منها  واحدة  وكل  وم�صلمين،  ورومان  اإغريق  من 
ا« مثلما فعل الرومان حينما اأطلقوا تعبير »بحرنا« Mare Nostrum على  وجعله »بحًرا خا�صًّ
اإ�صالمية  بحيرة  االأخير  هذا  من  يجعلوا  اأن  بعدهم  من  الم�صلمون  اأراد  كما  المتو�صط،  البحر 
�صيهيمن  البحر  المهيمن على هذا  االأطراف؛ الأن  المترامية  االإ�صالم  اأر�ص  �صغيرة تجري في 
ا على ثالث واجهات بحرية لقارات ثالث، كما �صيتحكم في كل الممرات والطرق التجارية  حتمًّ
المهمة. وعلى الرغم من الفا�صل الجغرافي الذي ي�صكله البحر المتو�صط بين �صفتيه ال�صمالية 
القديمة،  الع�صور  منذ  متميًزا  تقارًبا  عليه  المطلة  الدول  �صهدت  ذلك  مع  اأنه  اإال  والجنوبية، 
وظلت تجمعها روابط عدة. واإلى هذا المعنى ي�صير محمد ح�صونة قائاًل: »لي�ص البحر المتو�صط 
واالأنا�صول عن طريق  بين م�صر  ال�صلة  العك�ص جعل  على  اإنه  بل  االأخرى،  قارة عن  كل  يعزل 

البحر اأقوى من ال�صلة بين م�صر وال�صام عن طريق البر«)1(.

البحرية  المالحة  بــاأن  الموؤرخون  يحدثنا 
بين ال�سفتين انطلقت منذ االألف ال�ساد�سة)2(. 
الحاجز  من  الرغم  على  المنطقتين،  اأن  كما 
البحري، �سكلتا امتداًدا طبيعًيا لبع�سهما، فقد 
ناتجة  هجرات  عدة  الع�سور  مر  على  �سهدت 
اقت�سادية  اأزمات  اأ�  �سيا�سية  ا�سطرابات  عن 
ا، مجااًل  اأي�سً �سكلتا  كما  اجتماعية.  م�ساكل  اأ� 

للتبادل التجاري �الثقافي ��طًنا بدياًل للعديد 
�التجار  العامة  �ال�سخ�سيات  المثقفين  من 

�غيرهم...

على  الم�سادر  مختلف  فــي  نقف  �هــكــذا 
االأ�سلية  بلدانهم  هــجــر�ا  رجـــال  عــن  ــاء  ــب اأن
اأخــرى  بــلــدان  فــي  لي�ستقر�ا  -المتو�سطية- 
اأم  قــريــبــة  ــت  ــان اأك ــواء  �ــس كــذلــك،  متو�سطية 
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اأ�  المهاجرين  لهوؤالء  بالن�سبة  فالبحر  بعيدة، 
موطن  بين  ��سل  حلقة  بمثابة  كان  المهّجرين 
االإقامة �الموطن االأ�سلي، بعده ف�ساًء مفتوًحا 
خالله  من  �ي�سهل  معينة  ل�سلطة  خا�سع  �غير 
العودة اإلى الوطن االأ�سل، اإن توفرت الظر�ف. 
ــن هـــذه الــهــجــرات  ــدة ع ــدي ــاك اأمــثــلــة ع ــن �ه
هو  مــا  �منها  طوعي  هــو  مــا  منها  �التنقالت 
يمكن  الطوعية  للهجرات  فبالن�سبة  ق�سري. 
في  االأندل�سيين  التجار  ا�ستقرار  عن  الحديث 
االأ��سط  المغرب  في  الجنوبية  العد�ة  �سواحل 
�اإفريقية �الذين يعرفون في كتب التاريخ با�سم 
هذا  في  البكري  عبيد  اأبو  يقول  »البحريون«. 
ال�سدد: »مدينة بجاية اأزلية اآهلة عامرة باأهل 
�بناها  اأ�س�سها  الحديثة  »�تن�س  االأندل�س«))(، 
�ي�سكنها   ]...[ االأنــدلــ�ــس  اأهــل  مــن  البحريون 
اأما  تدمير«))(.  �اأهــل  اإلبيرة  اأهل  من  فريقان 
بالن�سبة للهجرات الق�سرية فيمكن ذكر ق�سية 
قرطبة  مدينة  �سواحي  اإحــدى  �ساكنة  تهجير 
�سنة  الرب�سيين  بهجرة  يعرف  مــا  اإطـــار  فــي 
نفي  ق�سية  ذكــر  يمكن  كما  م،  202هـــــ/)1) 
بالمغرب  د�لتهم  على  الق�ساء  بعد  االأدار�سة 
اأكانوا  �سواء  هــوؤالء،  كل  تفرق  �قد  االأق�سى. 
الرب�سيين اأم االأدار�سة، في البلدان االإ�سالمية 

المتو�سطية اأمال في العودة اإلى ديارهم. 

الجماعية  الهجرات  هــذه  ــى  اإل باالإ�سافة 
منفردة  اأخرى  لهجرات  نماذج  التاريخ  عرف 
بلده  غـــادر  مــن  منهم  منفردين،  الأ�سخا�س 
الأ�سباب �سيا�سية كما فعل مثاًل عبد اهلل البلن�سي 
��سليمان ال�سامي ابني االأمير عبد الرحمن بن 
ه�سام  اأخيهما  مع  �سراعهما  اإثر  على  معا�ية 
حول اإمارة االأندل�س))(، كما كانت هناك هجرات 

اأخرى متعددة الأ�سباب اقت�سادية اأ� ثقافية))(. 
على  ع�سية  الهجرات  بع�س  ذلــك  مع  �تبقى 
اأعاله،  المذكورة  المجاالت  �سمن  الت�سنيف 
قام  التي  تلك  الهجرات  هذه  راأ�س  على  �ياأتي 
اأبو  المغربي  النباتي  �العالم  الجغرافي  بها 
عبد اهلل محمد بن محمد المعر�ف بال�سريف 
�سنة  المغربية  ب�سبتة  )المولود  االإدريــ�ــســي))( 
)))هـ /1100م( �ا�ستقراره ب�سقلية على عهد 

.Roger II حاكمها رجار الثاني
حول الرحلة الإدري�سية:

لقد كان ال�سريف االإدري�سي بطبيعته، ميااًل 
من  �ا�سًحا  يبد�  �هــذا  �التنقل،  الرحلة  اإلــى 
 خالل بع�س االأبيات التي نظمها في هذا المجال، 
�التي جمعها �سالح الدين ال�سفدي )المتوفى 
»الــوافــي  كتابه  فــي  م(  هـــــ/)))1   ((( �سنة 
بالوفيات«))(، فلم يكن تجا�ز ال�ستة ع�سر ربيًعا 
حين قام باأ�ل رحلة له قادته اإلى الم�سرق حيث 
بعد  ثم  ال�سغرى،  �اآ�سيا  م�سر  خاللها  زار 
ذلك تلتها جولة اأخرى �سملت االأندل�س، ف�ساًل 
اأن  قبل  االأق�سى  المغرب  ربوع  في  عن جوالنه 
ي�ستقر به المطاف بجزيرة �سقلية �اال�ستقرار 

بها بدعوة من حاكمها رجار الثاني.

معظم الوثائق التي تنا�لت مو�سوع ا�ستقرار 
على  تتفق  تكاد  ب�سقلية  االإدري�سي  ال�سريف 
االإدري�سي  ا�ستقدم  مــن  هــو  الثاني  رجــار  اأن 
اأ�رده  مــا  ذلــك  على  دلــيــاًل  �يكفي  للجزيرة. 
لالإدري�سي  رجار  الملك  ترغيب  من  ال�سفدي 
الحقيقي  ال�سبب  اأن  دام  �ما  البقاء عنده.  في 
لل�سريف  الــنــورمــانــي))(  الملك  ا�ستقدام  فــي 
ذلك  مع  اأنه  اإال  معر�ف  غير  يبقى    االإدري�سي 
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اأقالم  تنا�لتها  المقترحات  ا من  تم طرح بع�سً
�سهرة  تكون  اأن  احتمال  ذلك:  من  الدار�سين، 
االإدري�سي - العالم النباتي- �سبقته اإلى �سقلية 
تاأليفه لكتاب »الجامع ل�سفات  اأن  على اعتبار 
اأ�ستات النبات« كان �سابًقا لكتابه ال�سهير »نزهة 
االإدري�سي  معارف  اأحد  يكون  اأن  اأ�  الم�ستاق« 
من البيت الحمودي الم�ستقرين ب�سقلية قدمه 
االإدري�سي  ال�سريف  مــر�ر  اأثناء  رجــار  للملك 
رحلته  مـــن  عـــودتـــه  عــقــب  �سقلية  بــجــزيــرة 

الم�سرقية)10(.

»الجغرافي«  جوالنه  �سبب  نعرف  كنا  فــاإذا 
اإلى بلدان عدة في القارات الثالث  الذي قاده 
ال  �سقلية  في  �ا�ستقراره  رحيله  اأ�سباب  فــاإن 
زال يلفه الغمو�س. غير اأن الخارطة ال�سيا�سية 
للمغرب االأق�سى كانت تنذر  بتحوالت خطيرة 
خ�سي معها االإدري�سي على نف�سه �علمه. فع�سية 
تومرت  ابن  المهدي  اأتباع  كان  الموؤلف  رحيل 
عا�سمة  مراك�س  مدينة  القتحام  يخططون 
»نزهة  كــتــاب  خــالل  مــن  �يــبــد�  المرابطين. 
للبع�س  يحلو  كما  رجــار«  »كتاب  اأ�  الم�ستاق« 
للطريقة  يرتاح  يكن  لم  االإدري�سي  اأن  ت�سميته، 
�ال  االأقــ�ــســى  المغرب  بها  يــدار  اأ�سبح  التي 
االأيديولوجية التي اأتى بها الحكام الجدد الذين 
بذلك  �اأعــنــي  بالمغرب  الحكم  على  ا�ستولوا 
الد�لة الموحدية، فهو لم يكن يخفي حنقه على 
الحكام الم�سامد )ن�سبة اإلى م�سمودة(، حيث 
�باعوا  الدماء  ��سفكوا  االأمـــوال  »نهبوا  يقول 
فيه  ذلك  يــر�ن  لهم  بمذهب  ذلك  كل  الحُرم 
بين  المذهبي  التنافر  هــذا  �لعل  حـــالال«)11(. 
االإدري�سي �حكام الد�لة الموحدية كان ال�سبب 
الالمع  الجغرافي  هــذا  مــغــادرة  في  المبا�سر 

يمكن  ال  حيث  بعيًدا؛  �الرحيل  المغرب  الأر�س 
اأن تطاله االأيدي، �اختار بذلك جزيرة �سقلية 
اإ�سالمية  جزيرة  القريب  باالأم�س  كانت  التي 
ينتمي  الــذي  النورمان  عليها  ي�سيطر  اأن  قبل 
بحبه  المعر�ف  الثاني  رجــار  م�سيفه  اإليهم 

للعلم �احترامه للعلماء)12(. 

يعد  هذا  الطوعي  برحيله  االإدري�سي  فلعل 
االأدمــغــة  هجرة  يخ�س  فيما  نوعه  مــن  االأ�ل 
بالد  مــن  الهجرة  عــن  نتحدث  نحن  طبًعا   -
االإ�سالم اإلى اأر�س الكفر الأن الهجرة بين بلدان 
االإ�سالم كانت معر�فة من قبل زمن االإدري�سي 
اأ�  االإدري�سي  يكون  اأن  يمكن  كما   .  - بقر�ن 
لنوع  ال�سريف،  ن�سبهم  ب�سبب  تعر�سوا،  اأ�سرته 
الحقبة.  هــذه  خــالل  التفقير  اأ�  التعذيب  من 
ل�سان  على  ال�سدد  هذا  في  يذكر  فال�سفدي 
»اأنت  له:  االإدري�سي م�ستمياًل  اأنه خاطب  رجار 
الم�سلمين  بين  كنت  �متى  الخالفة  بيت  من 
في  يكون  قــد  قــتــلــك«))1(.  على  ملوكهم  عمل 
النتقال  اإقناًعا  اأكثر  اآخــر  �سبب  االإ�سارة  هذه 
المعطيات  نعرف  ال  لكننا  ل�سقلية،  االإدري�سي 
�هل  ادعائه هذا،  في  عليها رجار  ا�ستند  التي 
كان يحا�ل ا�ستمالة االإدري�سي بتذكيره ما �قع 
اأم  العبا�سيين  اأيدي  الم�سرق على  للعلويين في 
االأندل�س  اأمويي  اأيــدي  على  لالأدار�سة  �قع  ما 
متابعات  هناك  كانت  اأم  اإفريقية؟  �فاطميي 
�سقوط  بعد  المغرب  عرفها  »ال�سرفاء«  �سد 
خلد�ن  ابــن  يــذكــر  ـــ�ـــســـي؟))1(.  االإدري الحكم 
بن  الح�سن  مقتل  بعد  اأنـــه  ال�سدد  هــذا  فــي 
االأدار�سة(  اآخر حكام  )�هو   (((/ ((( كنون 
»افترقت  عامر  اأبــي  بن  المن�سور  طــرف  من 
اأن  اإلى  باالختفاء  �الذ�ا  القبائل  في   االأدار�سة 
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خلعوا �سارة ذلك الن�سب، �ا�ستحالت �سبغتهم 
منه اإلى البدا�ة«))1(. �كان االأدار�سة قد ُهّجر�ا 
اأن ال  اإلى الم�سرق �نزلوا م�سر ��سرط عليهم 

يعود�ا))1(. 
غايات تاأليف »نزهة الم�ستاق«:

اإلى  انتقل  االإدري�سي  اأن  االآن  ال�سائع  الراأي 
�الذي  »المتنور  حاكمها  من  بطلب  الجزيرة 
ــقــّدر الــعــلــم �الــعــلــمــاء«، �هـــذا يــعــد فــي حد   ي
علماء  اإليها  ��سل  التي  بالمكانة  اعتراًفا  ذاته 
االإ�سالم، �قد اأراد هذا الحاكم اال�ستفادة من 
الكتابة  ميدان  في  االإدري�سي  �تجربة  �سهرة 
بها  اأدلى  التي  المعلومات  اأن  كما  الجغرافية. 
االإ�سالمية،  البلدان  في  جال  �الــذي  الموؤلف، 
الذي كان في طور احتالل  لرجار  كانت مهمة 
ــاع مـــدن الـــعـــد�ة الــجــنــوبــيــة، فــوجــود  �اإخــ�ــس
الم�سر�ع  خــدم  ربما  الجزيرة  في  االإدري�سي 
اأن  علمنا  ما  اإذا  �بخا�سة  للنورمان،  التو�سعي 
مهداة  كانت  االإدري�سي  بها  قام  التي  االأعمال 

لحاكمهم. 

ــم تــكــن اأبـــًدا  الــغــايــة مــن هـــذا الــتــاألــيــف ل
تداخلت  ما  اإذا  ا  �خ�سو�سً المعالم،  �ا�سحة 
فيها م�سلحتان متناق�ستان، االأ�لى: ع�سكرية، 
اإلــى  يــرمــي  كــان  الـــذي  رجـــار  الملك  �يمثلها 
عــورات  ك�سف  االأرجـــح  على  اأ�  فهم  محا�لة 
منها  �االإ�سالمية  ب�سقلية،  المحيطة  البلدان 
بخا�سة، مع ا�ستعداده لبذل كل ما يلزم لخدمة 
يمثلها  �سخ�سية،  �الــثــانــيــة:  الــغــر�ــس.  هــذا 
االإدري�سي، الذي كان، باالإ�سافة اإلى الرغبة في 
ال�سهرة  الح�سول على  ير�م  تح�سين ��سعيته، 
اإلى  �اإ�سافتها  الم�سيحية  البالد  في  العلمية 

اأن الغاية من هذا  اأ�  �سهرته في بالد االإ�سالم 
التاأليف تمثلت في محا�لة الم�ساهمة من طرف 
التعريف  في  ـ  م�ستبعد  اأمــر  �هــذا  ـ  االإدري�سي 
بحيث  الــربــوع،  هاته  في  االإ�سالمية  بالثقافة 
كثيًرا ما نراه يعَرف ببع�س خ�سو�سيات العالم 
القارئ  نظر  فــي  تبد�  قــد  �الــتــي  االإ�ــســالمــي، 
العربي معلومات ب�سيطة للغاية، من ذلك قوله 
بالخليفة«))1(،  الم�سمى  بغداد  »��ساحب  مثاًل: 
الم�سمى  الجامع  م�سجدها  مكة  ��سط  »�فــي 
فالكتاب،  ــك  ذل فــي  غــرابــة  ال  بــالــحــرم«))1(، 
�سقلية  لحاكم  ُمهدى  كان  الجميع،  يعلم  كما 

الم�سيحي.
تقويم منهجية التاأليف عند الإدري�سي:

الت�سا�ؤل  لنا  يحق  المعطيات  هذه  �سوء  في 
اإهداًء فخريًّا  ُمهدى  الكتاب  كان هذا  اإذا  عما 
محتوى  كذلك  �سمل  االإهـــداء  اأن  اأم  �ح�سب، 
الكتاب؟ هذا ت�سا�ؤل �جيه؛ الأنه قد يفتح البحث 
على مجال لم تتنا�له االأقالم بعد، �قد يعّر�س 
كذلك الجغرافي لت�سا�ؤالت تهم االأمانة العلمية 
�يفتح الباب على م�سراعيه للخو�س في الهوية 

الثقافية لالإدري�سي.

يكن  لم  لو  لُيطرح  الت�سا�ؤل  هــذا  يكن  لم 
م�سيحي  لحاكم  هــذا  كتابه  كتب  االإدريــ�ــســي 
رقاب  على  م�سلًطا  ��سيفه  م�ستطيًرا  �سّره  كان 
لكتاب  فالمت�سفح  كـــان،  مهما  الم�سلمين. 
على  عدة  تناق�سات  �سيلم�س  الم�ستاق«  »نزهة 
معناه  لرجار  الكتاب  فاإهداء  التحري.  م�ستوى 
االإدري�سي  للن�سارى، �على هذا يكون  ُكِتب  اأنه 
قد ارتكب اأخطاء منهجية فادحة في التاأليف، 

يمكن اإبرازها على النحو االآتي: 
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الخطاأ االأ�ل؛ يتمثل في عنوان الكتاب »نزهة 
يحمل  الذي  االآفـــاق«))1(  اختراق  في  الم�ستاق 
ال�سجع  ذات  الرنانة  العربية  العنا�ين  ب�سمة 
�التي اإن تمت ترجمتها اإلى لغات اأخرى ال تفي 
فكان  االأ�سلية،  لغتها  في  كما  نف�سه  بالغر�س 
ال�سياق  مع  يتنا�سب  عنواًنا  يختار  اأن  اإًذا  عليه 
الثقافي ال�سائد في هذه المناطق كما فعل بعده 
نظيره ح�سن الوزان في كتابه »��سف افريقيا«. 
الثاني؛ ذ� طبيعة كر�نولوجية حيث  الخطاأ 
ال  الــذي  الهجري،  التقويم  االإدري�سي  اعتمد 
التقويم  بدل  للن�سارى،  بالن�سبة  �سيًئا  يعني 
عليه،  �كان  �سقلية،  في  المعتمد  الجريجوري 
فيما يبد�، اأن يذكر التاريخ الميالدي الموافق 
يرد  لم  الموؤلف  اأن  نتفهم  كنا  فــاإذا  للهجري. 
التاريخ  في  البحث  متاهات  في  نف�سه  اإقحام 
م�سبوطة  غير  تواريخ  اإعطاء  خ�سية  الموافق 
بع�س  اأن  اإال  العلمية،  الكتاب  اأهمية  من  تقلل 
عليه  كان  الموؤلف  لزمن  المعا�سرة  االأحــداث 
اأن يثبتها بالتاريخ الجريجوري، من ذلك مثاًل: 
رجار  المعظم  الملك  افتتحها   ]...[ »�سفاق�س 
�سني  من  مائة  �خم�س  �اأربعين  ثالثة  عام  في 

الهجرة«)20(.
الخطاأ الثالث؛ يتمثل فيما �رد من ال�سالة 
اهلل  �سلى  محمد  االإ�سالم  نبي  على  �الت�سليم 
ب�سدد  ل�سنا  الكتاب.  فاتحة  في  ��سلم  عليه 
اإلــى  ن�سعى  �ال  الــرجــل  اإ�ــســالم  فــي  الت�سكيك 
نعتقد  �اإنــمــا  اال�ستهاللي  االأ�سلوب  هــذا  نقد 
تعّر�س  اأن  الممكن  من  كان  ال�سالة  هذه  اأن 
اأ� على االأقل حياة الكتاب للنقد  حياة الموؤلف 
ال�سدد  هذا  في  ن�ست�سهد  اأن  �يمكن  ال�سديد. 
بن  الملك  عبد  االأمــوي  الخليفة  اأيــام  �قع  بما 

اال�ستهاللي  االأ�ــســلــوب  هــذا  اإن  حيث  مـــر�ان 
على  �التاأكيد  اهلل،  ر�سول  على  ال�سالة  من 
�حدانية الخالق كادت اأن ت�سعل حرًبا �سر��ًسا 
ابن  اأ�رد  فقد  الر�م،  �ن�سارى  الم�سلمين  بين 
خلد�ن اأن »عبد الملك كتب في �سدر كتابه اإلى 
الر�م : قل هو اهلل اأحد �ذكر النبي مع التاريخ، 
فنكر ذلك ملك الر�م �قال: اتركوه �اإال ذكرنا 

نبيكم في دنانيرنا بما تكرهونه«)21(. 

يكون  اأن  اإًذا  االإدريــ�ــســي  عــلــى  كـــان    
االأخطاء  هذه  �يتفادى  تاأليفه  في  ذكــاًء  اأكثر 
اإذا ما كان حًقا كتب هذا الكتاب لغير  الثالثة 
كتبه  الموؤلف  اأن  فر�س  على  اأمــا  الم�سلمين. 
لبني جلدته - على اعتبار اأنه ُكتب بالعربية - 
للملك  الرمزي  االإهداء  فكرة  التركيز على  مع 
ال�سقلي، فاإن ذكاءه يكون قد خانه مرة اأخرى 
التي  اأخـــرى  منهجية  اأخــطــاء  ثــالثــة  �ارتــكــب 

نو�سحها كما ياأتي:

الخطاأ االأ�ل؛ تمثل في طريقة كتابة االإهداء 
بها  تكتب  التي  نف�سها  ال�سيغة  في  �رد  حيث 
عادة االإهداءات اإلى اأمراء االإ�سالم. فاأ�سلوبها 
لم�ساعر  م�ستفًزا  االأ�ــســا�ــس  هــذا  على  يــكــون 
باهلل«)22(  »المعتز   : مثل  فالتعابير  الم�سلمين، 
لمرات  ذكرها  تكرر  التي  المعظم«  �»الملك 
القارئ  تعّود  الم�ستاق«  »نزهة  كتاب  في  عدة 
االإ�سالمي  الدين  حماة  ل�سالح  ر�ؤيتها  العربي 

�لي�س الأعدائه.

لحاكم  المفرط  تعظيمه  هو  الثاني  �الخطاأ 
م�سيحي اأيديه ملطخة بدماء م�سلمي اإفريقية، 
اأن  اطرابل�س  �قعة  عن  يذكر  نف�سه  فالكاتب 
رجار »اأفنى رجالها«))2(. �االإدري�سي لم يتحدث 
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كما  »المعظم«،  بلفظ  �قرنه  اإال  رجار  قط عن 
االأجــل  »الملك  قــائــاًل:  �نعته  اأبــيــه  على  اأثــنــى 
رجار  ال�سامي  القدر  المعظم  االأف�سل  �الهمام 
بن تنقرين«))2(. بل ا�ستفحل االأمر اأكثر حينما 
اأخذ في تعظيم ملوك الن�سرانية حتى القدامى 
مع  �سالت  لهم  كانت  ممن  �بخا�سة  منهم، 
العظيم  ملكها   ]...[ »�سبيطلة  الم�سلمين: 
الم�سمى جرجي�س«))2(، »جيجل ]...[ �لما ظفر 
اأهلها  ارتفع  رجار  المعظم  الملك  اأ�سطول  بها 
اإلى جبل على بعد ميل منها«))2(.  المدينة  عن 
كما ن�سجل تحامله الكبير على م�سلمي اإفريقية 
فيقول  الـــنـــورمـــان،  �سقلية  حــكــام  لــ�ــســالــح 
تغلب  »�ال�سمرة  جربة:  جزيرة  يخ�س  فيما 
في  موجود  �النفاق  �ال�سر  اأهلها  األــوان  على 
�عامهم  خا�سهم  بالربرية  �كالمهم  جبلتهم 
�افتتحها  الطاعة  عن  �خــر�ج  فتنة  اأهــل  �هم 
�خرجوا  نافقوا  ثم   ]...[ رجار  المعظم  الملك 
 ]...[ فغزاهم  رجار  المعظم  الملك  عن طاعة 

فا�ستفتحها ثانية«))2(. 

الموؤلف  ارتكبه  ــذي  ال الثالث  الخطاأ  اأمــا 
الكتاب  بداية  منذ  اأبــداه  الــذي  الحر�س  رغم 
التاأليف  مبادئ  ببع�س  ت�سبثه  في  �المتمثل 
�الب�سملة  الم�سجوع  العنوان  كاختيار  العربي، 
عدم  في  المبادئ  هذه  خالف  فاإنه  �ال�سالة، 
�بخا�سة  لرجار  التو�سعية  لل�سيا�سة  معار�سته 
االإ�سالمية.  البالد  ت�ستهدف  كانت  التي  تلك 
ال�سيغ  اإيراد  عناء  نف�سه  يكلف  لم  فاالإدري�سي 
في  المدائن  بع�س  �سقوط  حالة  في  المتبعة 
الم�سادر، من  عودتنا  كما  الملة،  اأعداء  اأيدي 
اهلل«،  »جبرها   � لالإ�سالم«  اهلل  »اأعادها  قبيل 
عن  �الر�سا  التهليل  رائحة  ن�ستم  اأن  يمكن  بل 

هذه ال�سيا�سة))2(. �بتحليلنا للفقرة التي ي�سف 
�التي  االإدري�سي جزيرة �سقلية،  ال�سريف  فيها 
ي�سنفها �سمن الجزء الثاني في االإقليم الرابع 
نجد مفارقات عجيبة، فعلى الرغم من احتفاظ 
�اأ�سمائها  بمعالمها  ب�سقلية  االأمــاكــن  بع�س 
العربية))2(، من قبيل »قلعة اأبي �سامة« �«منزل 
اإال  كثير،  �غيرها  ثــور«  اأبــي  �قلعة  خليل«  اأبــي 
التاريخ  كل  طم�س  جــاهــًدا  حــا�ل  الموؤلف  اأن 
�حيدة  اإ�سارة  فبا�ستثناء  ب�سقلية.  االإ�سالمي 
في معر�س حديثه عن مدينة بلرم يقول: »بلرم 
المدينة  به   ]...[ �رب�س،  ق�سر  ق�سمين:   ]...[
القديمة الم�سماة بالخال�سة التي بها كان �سكنى 
الم�سلمين«)0)(.  اأيــام  في  �الخا�سة   ال�سلطان 
فهو لم يكّلف نف�سه عناء ذكر التاريخ االإ�سالمي 
نف�سه م�سطًرا  اأن يجد  للجزيرة �ذلك مخافة 
الق�ساء  ق�سية  حول  ال�سخ�سي  حكمه  الإ�سدار 

على الحكم االإ�سالمي في الجزيرة. 

ــبــار اأن  ــى هـــذا االأ�ـــســـا�ـــس يــمــكــن اعــت �عــل
ــي نــجــح نــجــاًحــا مــبــهــًرا حــيــث ف�سل  ــس ــ� االإدري
الوجود  محو  �ا�ستطاع  النورماني،  االحتالل 
القرنين  قرابة  دام  الذي  بالجزيرة  االإ�سالمي 
عن  حديثه  معر�س  فــي  �يــقــول  الــزمــن.  مــن 
كان  »�لما  النورمان  اأيــدي  في  �سقلية  �سقوط 
من  �سنة  �خم�سين  �ثالث  مائة  اأربــع  �سنة  في 
�سني الهجرة افتتح غرر بالدها �قهر بمن معه 
�الهمام  االأجــل  الملك  �اأجنادها  �التها  طغاة 
رجار  الفخر  ال�سامي  القدر  المعظم  االأف�سل 
اأن االإدري�سي كان  بن تنقرين ...«)1)(. فوا�سح 
�سقلية  حكام  �التــهــا«  »طــغــاة  بتعبير  يق�سد 
النورمان  بهم  اأطـــاح  الــذيــن  الم�سلمين  مــن 
ع�سر  الحادي  القرن  من  الثاني  الن�سف  576                                                                                                                                                في 
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كانت  �سقوطها  ع�سية  ف�سقلية  الــمــيــالدي.  
مق�سمة بين خم�سة اأمراء متمركزين في خم�س 
م�سينا  بـ  االأمر  �يتعلق  مهمة،  �ساحلية  مناطق 
 ،Girgenti جرجنت ،Catane قطانيا ،Messine

Palerme)(2( بلرم ،Trapani اطرابن�س
البعد الأيديولوجي عند الإدري�سي:

هذه االأخطاء الثالثة في حق القارئ العربي 
العلمية  القيمة  عن  النظر  بغ�س  �ساأنها،  من 
ا�ستفهام  عالمة  من  اأكثر  ت�سع  اأن  للكتاب، 
ما  مــع  مـــوازاة  للموؤِلف  الثقافية  الهوية  عــن 
الد�ائر  بع�س  طرف  من  قبل،  من  ��سعه  تَم 
الراجح،  فمن  الموؤِلف.  اإ�سالم  عن  ال�ُسنية، 
الد�ائر  هذه  اأن  كرات�سكوف�سكي،  اعتقد  كما 
كانت تعتبره مارًقا)))(؛ �لهذا ال�سبب لم يتطرق 
من  بع�سهم  قرب  من  الرغم  على  الموؤلفون، 
كثير  �في  االأخير،  هذا  لحياة  االإدري�سي،  زمن 
االإدري�سي  ال�سريف  ُيذكر  يكن  لم  االأحيان  من 
بـ »�ساحب كتاب  يعبر عنه  �اإنما كان  باال�سم، 
نزهة الم�ستاق«، اأ� يرد ا�سم هذا الكتاب مجرًدا 

من اأي اإ�سارة ل�ساحبه. 

الـــراأي  الـــد�ائـــر  هـــذه  ن�ساطر  ال  كــنــا  اإذا 
لهذا  الثقافية  التوجهات  فــاإن  االإدري�سي  عن 
هذه  اأن  �اأح�سب  عــدة،  م�ساكل  تطرح  االأخير 
الد�ائر اإنما اأ�سدرت حكمها انطالًقا من هذه 
توظيفه  هو  عليه  ياأخذ  ما  فاأكثر  التوجهات، 
اأقطاب  اأحد  لخدمة  العربي  الثقافي  للمور�ث 

الكفر.

ال يخلو كتاب االإدري�سي من بع�س المقتطفات 
التي تتنا�ل الحديث عن الجانب الديني في كل 
�ساعدت  �قد  بالو�سف.  تنا�لها  التي                                          المناطق 

في  الموؤِلف،  ا�ستغاللها  اأح�سن  التي  الظر�ف، 
الديني  االختالف  اإ�سكاليات  في  الدخول  عدم 
اأن  اعــتــبــار  على  �االإ�ــســالم  الن�سرانية  بين 
الذي  بالخالق  �توؤمنان  �سما�يتان  الديانتين 
هو اهلل. لذلك فاالإدري�سي لم يكن اأبًدا محرًجا 
العادة  من ختم كل موا�سيعه بحمد اهلل، هذه 
االإ�ــســالم  كــّتــاب  طــرف  مــن  متبعة  كانت  التي 
االإيمان  الم�سالة،  هــذه  االإدري�سي.  �بعد  قبل 
فعلى  كبيًرا  اهتماًما  االإدري�سي  اأعطاها  باهلل، 
»الأنهم  �ال�سين  الهند  اأهل  على  اأثنى  �سوئها 
ال�سود  ذّم  حين  فــي  الــخــالــق«)))(  ينكر�ن  ال 
�سيًئا«)))(.  يعتقد�ن  »ال  الأنهم  كفرة  �اعتبرهم 
غير اأن المفارقة الكبرى في هذا التوازن الذي 
اأهل  �هم  اليهود،  اإقحام  االإدري�سي هي  ��سعه 
كذلك،  الكفرة  �سمن  دة،  موحِّ �سما�ية  ديانة 
فهو يقول مثاًل: »]كابل[ �فيها م�سلمون كثير�ن 
�لها رب�س فيه الكفار من اليهود«)))(، �ي�سعب 
يتكلم هنا من  االإدري�سي  كان  اإذا  فيما  التكهن 
ا �اأن  �جهة نظر اإ�سالمية اأم م�سيحية خ�سو�سً
اليهود  مع  تام  عــداء  على  كانت  االأخيرة  هذه 

باعتبارهم كانوا �راء »�سلب الم�سيح«. 
خال�سة:

الهوية  عن  موحد  بــراأي  الخر�ج  يمكننا  ال 
ا�ستنتاجه  يمكن  ما  لكن  لالإدري�سي،  الثقافية 
بع�س  خالل  �من  الم�ستاق«،  »نزهة  كتابه  من 
االأبيات المن�سوبة اإليه اأن االإدري�سي اأراد لكتابه 
االأ�سا�س  المرجع  يبقى  �اأن  العالمية  ال�سبغة 
�يتبين  �الم�سيحي.  االإ�سالمي  العالمين  في 
لل�سريف  المن�سوبة  االأ�سعار  بع�س  خالل  من 
�لم  ا،  جــدًّ طموًحا  اإن�ساًنا  كان  اأنــه  االإدري�سي 
ب�ستى  مــاآربــه  اإلــى  الــو�ــســول  فــي  ��سًعا  يدخر 
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الو�سائل �لن يثنيه عن ذلك �سوى الموت:
ــــــــــي اأجــــــــــــــــــــل مــــــــــــا بــــــــــــــــدت لــــي دعــــــــــن

مـــــــطـــــــيـــــــة اأو  �ــــــــــصــــــــــفــــــــــيــــــــــنــــــــــة 

البـــــــــــــــــــــد يـــــــقـــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــع �ـــــــصـــــــيـــــــري
ــــــــــــة)37( ــــــــــــي مــــــــــــن اأو  ــــــــــــة  ــــــــــــي اأمــــــــــــن

اال�ستثناء  يمثل  االإدريــ�ــســي  كــان  هــل  لكن 
لم  فهو  ال.  قطًعا  المجال؟  هــذا  فــي  الوحيد 
اأجنبي  حاكم  مــن  تقرب  الــذي  الوحيد  يكن 
تبعه  فقد  الحجم،  هذا  من  خدماته  له  �قدم 
اإلى  �سعى  الذي  خلد�ن  ابن  العالمة  ذلك  في 
غز�ه  غــداة  تيمورلنك  الطاغية  من  التقرب 
اأن يوؤلف له  لل�سام، فقد طلب منه هذا االأخير 
كتاًبا ي�سف فيه بالد المغرب. �يعبرعن ذلك 
ابن خلد�ن نف�سه في كتابه  »رحلة ابن خلد�ن« 
اأ� ما يعرف كذلك با�سم كتاب »التعريف بابن 
خلد�ن« قائاًل: »اأحب اأن تكتب لي بالد المغرب 
�قراه  �اأنهاره  �جباله  �اأدانيها  اأقا�سيها  كلها 
يح�سل  فقلت  اأ�ساهده،  كاأني  حتى  �اأم�ساره 
من  ان�سرافي  بعد  له  �كتبت  ب�سعادتك،  ذلك 
الغر�س  �اأ�فيت  ذلك  مني  طلب  لما  المجل�س 
ع�سرة  ثنتي  قدر  يكون  �جيز  مخت�سر  في  فيه 
يعد  الــذي  الكتيب،  هــذا  الــكــراريــ�ــس«)))(.  من 
اإنما كتب  ابن خلد�ن  اأن  ُيعتقد  اليوم،  مفقوًدا 
ن�سخ  على  يعثر  اأن  مخافة  �احــدة  ن�سخة  منه 
اأ�سرار  اأف�سى  الأنــه  بالخيانة؛  فيتهم  معه  منه 
مثل  يخ�سى  االإدريــ�ــســي  يكن  لم  الــمــغــرب)))(. 
هذه التهمة �ال مجال لالعتقاد اأن كتاب »نزهة 
الم�ستاق« اأُريد له اأن يبقى نكرة، بل اإن الموؤِلف، 
تبًعا لمنهجية التاأليف التي تكلمنا عنها، خاطب 

فيه القارئين الم�سلم �الم�سيحي. 

االإدري�سي  عا�سها  التي  اال�سطرابات  فترة 
في المغرب االأق�سى باالإ�سافة اإلى عدم توافقه 
مع الحكام الجدد للمغرب. كل هذا ربما اأفقد 
لم  لكن هذا  للوطن،  باالنتماء  االإدري�سي ح�سه 
�اأنكر�ا  المثقفين  بع�س  عند  له  لي�سفع  يكن 
�خدمته  ال�سقلي  الــبــالط  مــن  تقربه  عليه 
جا�ستون  كتبه  ما  هنا  �ن�ستعير  رجــار.  للملك 
�سياق  ابن خلد�ن في  G. Bouthoul عن  بوتول 
الد�لة  ظر�ف  مثل  »ففي   : يقول  حيث  مماثل 
االإ�سالمية حينذاك تكون الخيانة الوحيدة التي 
الأن  الدينية؛  الخيانة  هي  اال�سم  هذا  ت�ستحق 
للتفتت  نظًرا  موجوًدا  يكن  لم  بالوطن  ال�سعور 
المغرب،  في  االإ�سالمية  الد�لة  داخل  ال�سديد 
هو  �قــتــذاك  المقد�س  الوحيد  ال�سعور  ــان  �ك

ال�سعور الديني«)0)(. 
االإدري�سي  ال�سريف  كتابات  �سمن  يكن  لم 
بالوطن  االعتزاز  تفيد  اإ�سارات  خلد�ن  �ابــن 
االأم. �هذا يعني اأنه لم يكن في حياة الرجلين 
د�لة /رمًزا ي�ستحق الدفاع عنه؛ لذلك نراهما 
يجوالن في البالد المتو�سطية باحثين عن �طن 

بديل اأ� عن مكانة رفيعة.
م�ستركة  �سفات  عدة  اإًذا  هناك  كانت  فقد 
��سعية  مــن  عــانــى  فكالهما  الــرجــلــيــن،  بين 
االإ�سالمي.  الغرب  في  منا�سبة  غير  �سيا�سية 
متمثلة  االأهــــم،  هــو  �هـــذا  الــثــانــيــة؛  �ال�سفة 
الرجالن  به  تمتع  الــذي  ال�سديد  الطموح  في 
�رغبتهما في الح�سول على مزيد من ال�سهرة 
في  النافذين  االأقوياء  الحكام  لدى  �الحظوة 
الظاهرة،  هذه  اأن  يعني  هذا  الوقت)1)(.  ذلك 
ظاهرة التقرب من االأعداء، لم تكن اأبدا ذات 
التعريف  في  الرغبة  اأي  �علمي،  ثقافي  مرجع 
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بالمور�ث الديني �الجغرافي للبالد االإ�سالمية 
�ح�سب، بل طغيان الجانب ال�سخ�سي على هذا 
الذاتية  الماآرب  تحقيق  في  �الرغبة  التقرب 
للرجلين �اإن كان على ح�ساب الم�سلحة العامة 

لالأمة.
�يبد� اأن هذا الم�سر�ع ف�سل برمته بالن�سبة 
خالل  من  ي�ست�سف  كما  االإدري�سي،  لل�سريف 
العودة  مرة اأخرى اإلى اأ�سعار هذا االأخير التي 
االإحباط  مدى  تعك�س  �التي  ال�سفدي،  اأ�ردها 
الذي تمّلك االإدري�سي �اأفقده طموحه فهو يقول:

ــــــري  ــــــــعــــــــري اأيــــــــــــــــــــن قــــــب لــــــــيــــــــت �ــــــــص

�ــــــــــصــــــــــاع فــــــــــــي الـــــــــغـــــــــربـــــــــة عــــــمــــــري

تــــ�ــــصـــــ مــــــــــــا  لــــــلــــــعــــــيــــــن  اأدع  ــــــــــــم  ل

ــــــــــحــــــــــر ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــاق فــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــر وب

واالأر الـــــــــــنـــــــــــا�ـــــــــــص  ــــــــــــــرت  وخــــــــــــــب

ـــــــــر �ــــــــــــــــــص لــــــــــــــــــــــــدى خــــــــــــيــــــــــــر و�ـــــــــص

دا وال  جــــــــــــــــــــــــــــاًرا  اأجـــــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــم 

ــــــــدري �ــــــــص طــــــــــــي  فــــــــــــي  كــــــــمــــــــا  ًرا 

فــــــــــــــكــــــــــــــاأنــــــــــــــي لــــــــــــــــــم اأ�ـــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
)42( ـــــــقـــــــفـــــــر  ب وال  ـــــــت  ـــــــمـــــــي ب ال 

الحوا�صي

في  الجغرافية  العوامل  اأثــر  اأحــمــد(:  )محمد  ح�سونة   .1
الفتوح االإ�سالمية، القاهرة، د. ت. �س. )).

2. Camps )G.( : «Recherches sur les naviga-
tions préhistoriques en Méditerranée occi-
dentale», Navigation et gens de mer en 
Méditerranée, Cahier n°: 3, éd. CNRS Paris, 
1980, p. 7

اإفريقية  بــالد  ذكــر  في  المغرب  عبيد(:  )اأبــي  البكري   .(
�المغرب، دار الكتاب االإ�سالمي، القاهرة، �س. 2).

البكري، �س. 1).  .(
االأندل�س،  اأنــبــاء  من  المقتب�س  القرطبي:  حيان  ابــن     .(
)))1م،  مــدريــد،  فاك�سميلي،  طبعة  الــثــانــي،   ال�سفر 
المغرب في  البيان  المراك�سي:  ابن عذاري  �س. )) ظ؛ 
اأخبار االأندل�س �المغرب، تحقيق كوالن )ج. �س.( � ليفي 

بر�فن�سال )اإ.(، بير�ت 0))1م، ج. 2، �س. ))
هناك اأمثلة عديدة عن هجرات العلماء �الفقهاء بغر�س   .(
تح�سيل العلم اأ� تدري�سه، كما هناك اأمثلة اأخرى كثيرة 
المجال  من  مختلفة  اأمــاكــن  في  التجار  ا�ستقرار  عن 
�اأر�ــس  االإ�ــســالم  اأر�ـــس  بين  التفريق  د�ن  المتو�سطي 

الحرب.
ن�سبة اإلى اإدري�س بن عبد اهلل الح�سني الناجي من �قعة   .(
فخ ال�سهيرة �موؤ�س�س الد�لة االإدري�سية بالمغرب االأق�سى 

�سنة 2)1 /)))
من بين االأبيات التي تبين �سغف االإدري�سي بالرحلة، �التي   .(
بالوفيات،  الوافي  الدين(:  )�سالح  ال�سفدي  اأ�ردهــا 
اإحياء  دار  )م�سطفى(،  �تزكي  )اأحمد(  االأرنا�ؤ�ط  ت. 

التراث العربي، بير�ت، 2000م ج. 1، �س. ))1،
ــــــــعــــــــري اأيــــــــــــــــــــن قــــــبــــــري ــــــــص ــــــــت � ــــــــي ل

ـــــــــة عــــــمــــــري ـــــــــغـــــــــرب �ــــــــــصــــــــــاع فــــــــــــي ال
تـــــ�ـــــص مـــــــــــــا  لـــــــلـــــــعـــــــيـــــــن  اأدع  لـــــــــــــم 

تـــــــــــــــــــــــــــــاق فــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــر وبـــــــــــحـــــــــــر
ن�سبة اإلى النورمان، �هم �سعب من �سمال اأ�ر�با ا�ستقر�ا   .(
اإلى  في الغرب الفرن�سي �في انجلترا �من هناك قدموا 
اإيطاليا �ا�ستقر�ا بجنوبها ابتداء من الن�سف االأ�ل من 
التي  الكني�سة  من  بترحيب  �ذلك  ع�سر،  الحادي  القرن 
راأت فيهم عونا لها �سد م�سلمي �سقلية، عا�سور )�سعيد 
دار  الو�سطى،  الع�سور  في  اأ�ر�بــا  تاريخ  الفتاح(:  عبد 

النه�سة العربية، بير�ت، )))1م، �س. ))2.
�الجغرافيين  الجغرافية  تاريخ  )ح�سين(:  موؤن�س  انظر،   .10

في االأندل�س، القاهرة، )))1
الدينية،  الثقافة  الم�ستاق،مكتبة  نزهة   : االإدريــ�ــســي   .11

)))1م، )جزءان(، ج. 1، �س. ))2.
بينما يورد ال�سفدي ر�اية اأخرى اإذ يقول : "رجار ملك   .12
العلوم  ]...[ كان فيه محبة الأهل  �سقلية �ساحب �سقلية 
من  االإدري�سي  ال�سريف  ا�ستقدم  الــذي  �هو  الفل�سفية. 
العد�ة اإليه"، ال�سفدي : الوافي بالوفيات، ج. )1، �س. 
ال�سرفاء  م�سير  عن  الت�سا�ؤل  اإلى  �سيدفعنا  �هذا  2)؛ 

�عالقتهم بال�سلطة قبل الحكم المريني
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ال�سفدي : الوافي بالوفيات، ج. )1، �س. 2).   .1(
فقدان  اأن  بعدها  ف�سيت�سح  الــفــكــرة  هــذه  ثُبتت  اإذا   .1(
كان  االإدري�سية  للد�لة  اأرخــت  التي  المكتوبة  الم�سادر 
قد  مما  لل�سرفاء،  اأثــر  كل  محو  منه  الغر�س  ممنهًجا 
ي�سعف - اإلى حد الياأ�س - حظوظنا في اإيجاد ن�سو�س 

جديدة تتنا�ل تاريخ هذه االأ�سرة في الم�ستقبل. 
ابن خلد�ن : تاريخ ابن خلد�ن، ت. �سحادة )خليل( ، ج.   .1(

)، �س. ))2، ط. بير�ت، 2000م.
ط.   ،2(2 �س.   ،( ج.  خلد�ن،  ابن  تاريخ   : خلد�ن  ابن   .1(
2000؛ يقول ابن اأبي زرع كذلك في هذا ال�سدد:"فركدت 
 : زرع  اأبي  ابن  جمعهم"،  �تفرق  بالمغرب،  العلوية  ريح 
االأني�س المطرب بر��س القرطا�س، مراجعة بن من�سور 

)عبد الوهاب( ، الرباط، )))1م، �س. )11.
االإدري�سي، ج. 1، �س. 0)1.  .1(
االإدري�سي، ج. 1، �س. ))1.  .1(

الكتاب  لــعــنــوان  ـــرى  اأخ �سيغة  كرات�سكوف�سكي  اأ�رد   .1(
�االأقطار  االأم�سار  ذكــر  في  الم�ستاق  "نزهة  تت�سمن 
كرات�سكوف�سكي  االأفاق"،   � �المدائن  �الجزر  �البلدان 
)اإغناطيو�س( : تاريخ االأدب الجغرافي العربي،  ترجمة، 
االإ�سالمي،  الغرب  دار   ، الدين(  )�سالح  ها�سم  عثمان 

ط. 2، )))1م �س. 10).
االإدري�سي، ج. 1، �س. 1)2.  .20

ط.   ،(( �س.   ،( ج.  خلد�ن،  ابن  تاريخ    : خلد�ن  ابن   .21
�ر��س  المهج  "اأن�س  كتاب  محقق  نفى  2000؛  بير�ت، 
الفرج"، �هو كتاب اآخر لل�سريف االإدري�سي، اأن يكون هذا 
االأخير قد اأ�رد ال�سالة على ر�سول اهلل في كتاب "نزهة 
الم�ستاق" فيقول هذا المحقق في تقديمه للكتاب االأ�ل: 
"يمكن اأن يكون عماًل جديًدا األف بطلب من اأمير اأ� ملك 
م�سلم، بحجة اأن االإدري�سي، بعد اأن حمد اهلل تعالى �اأثنى 
��سلم،  عليه  اهلل  �سلى  محمد  ر�سوله  على  �سلى  عليه، 
الم�سلمين،  مخاطبة  عند  اإال  ي�ستعمل  ال  اأ�سلوب  �هــو 
ففي نزهة الم�ستاق، اكتفى االإدري�سي بحمد اهلل �الثتاء 
محمد  بنبوة  يوؤمن  ال  ن�سرانيا  ملكا  يخاطب  الأنه  عليه، 
�ر��س  المهج  اأن�س  االإدري�سي:  ��سلم"،  عليه  اهلل  �سلى 
ت.  الــ�ــســودان-،  �بــالد  اإفريقيا  �سمال  -ق�سم  الــفــرج، 
�ال�سوؤ�ن  ــاف  االأ�ق �زارة  من�سورات   ، )الــوافــي(  نوحي 
ي�سلي  نراه  المقابل  �في   .(2 �س.   ،200( االإ�سالمية، 
اآخرين كابراهيم �ا�سماعيل ج. 1 �س. 0)1  اأنبياء  على 
في  ال�سطور،  ترقيم  اإن  ثم   .  222 �س.  ج.1  في  �دا�د 

�سمن  النبي  على  ال�سالة  �سطر  يدخل  ليدن،  ن�سخة 
الت�سل�سل الرقمي الأ�سطر الكتاب، ج. 1، �س. 1. لكن في 
المقابل هو ال يذكر بتاًتا النبي محمد في معر�س حديثه 

عن مكة �المدينة ج. 1 �س. ))1.
االإدري�سي، ج. 1، �س. ).  .22

االإدري�سي، ج. 1، �س. ))2.  .2(

االإدري�سي، ج. 2، �س. ))).  .2(
"اأن�س  االآخـــر  كتابه  فــي  ))2؛  �ــس.   ،1 ج.  االإدريــ�ــســي،   .2(
اأمدني  "ما  األقاب،  اأي  بــد�ن  رجــار  عن  يتكلم  المهج" 
با�سمه"،  المطرز  كتابي  تاأليف  في  ر�جــار  الملك  به 

االدري�سي: اأن�س المهج �ر��س الفرج، �س. )10.
االإدري�سي، ج. 1، �س. ))2.  .2(
االإدري�سي، ج. 1، �س. )0)  .2(

التي  المعقدة  التجربة  من  الرغم  على  االإفريقي  ليون     .2(
عا�سها اإال اأنه حافظ على هذه الخ�سو�سيات في التاأليف 
"�سقطا  الكبير  �المر�سى  �هران  ميناء  مثاًل عن  فيذكر 
خ�سارة  ذلك  فكان  فرناند�  الكاثوليكي  الملك  يدي  في 
)الح�سن  االإفــريــقــي  لــيــون  تلم�سان"،  لمملكة  عظمى 
�محمد  حجي  محمد  تحقيق،  اإفريقيا،  ��سف  الــوزان(: 
االأخ�سر، دار الغرب االإ�سالمي، بير�ت، )))1م، ج. 2، 

�س. )
فيما يخ�س المعالم االإ�سالمية ب�سقلية اأنظر مقال:  .2(

	 Jean-Marie	 Pesez:	 «Sicile	 arabe	 et	 Sicile	
normande, château arabes et arabo-nor-
mands», in Mélange de l’école française de 
Rome, Moyen-âge, Temps modernes, t. 110, 
n°2, 1998, pp 561 – 576

االإدري�سي، ج. 2، �س. 1)).  .(0

االإدري�سي، ج. 2، �س. ))).  .(1
32. Elie de Primandaie: Les Arabes en Sicile et 

en Italie, les Normands en Sicile et en Italie, 
Paris, 1868, p. 249.  

العربي،  الــجــغــرافــي  االأدب  تــاريــخ   : كرات�سكوف�سكي   .((
�س.22) ؛

 Oman )G.(: «al-Idrisi» Encyclopédie de 
l’Islam, Leiden – Paris, 1990, t. 3, p. 1058.

االإدري�سي، �س. )).  .((

االإدري�سي، �س. )).  .((
االإدري�سي، �س. ))1.  .((

ال�سفدي: الوافي بالوفيات، ج. 1، �س. ))1.  .((
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)).  ابن خلد�ن : رحلة ابن خلد�ن، عر�س �تعليق الطنجي 
)محمد بن تا�يت( ، دار الكتب العلمية، بير�ت، الطبعة 

االأ�لى )200م، �س. 0)2.
ابن  عند  التاريخ  فل�سفة   : محمود(  )زينب  الخ�سيري   .((
بير�ت،  �التوزيع،  �الن�سر  للطباعة  التنوير  دار  خلد�ن، 

)200م، �س. )).
40. Bouthoul )G.(: Ibn Khaldoun, sa philosophie 

sociale, Paris 1930, p. 79-80

 ]...[" قــائــاًل:  بتيمورلنك  لقائه  عن  خلد�ن  ابــن  كتب   .(1
اأربعون  اأ�  ثالثون  اليوم  لي  اهلل،  اأيدك  �قلت:  ففاتحته 
�سنة اأتمنى لقاءك. فقال لي الترجمان عبد الجبار: �ما 
العالم  �سلطان  اأنــك  االأ�ل  اأمــران،  فقلت:  ذلــك؟  �سبب 
خــلــد�ن،  ــن  اب رحــلــة  خــلــد�ن،  ــن  اب  ،"... الدنيا   �مــلــك 

�س. 2)2.
ال�سفدي: الوافي بالوفيات، ج. 1، �س. ))1  .(2

الم�صــادر والمراجع

ح�سونة  االإ�سالمية،  الفتوح  في  الجغرافية  العوامل  اأثــر   -  1
)محمد اأحمد( ، القاهرة، د. ت.

2 - االأني�س المطرب بر��س القرطا�س، ابن اأبي زرع الفا�سي، 
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مخطوطات المدار�س ال�سو�سية العتيقة بالمغرب
د. م�شطفى الطوبي 

رئي�س م�سلك اللغة العربية 
كلية االآداب �العلوم االإن�سانية - جامعة ابن زهر - 

اأكادير/ المغرب

واالأ�صفار  النفي�صة،  المخطوطات  كبير من  ب�صو�ص عدد  العتيقة  المدار�ص  يوجد في خزائن 
القيمة التي ت�صهد على نه�صة علمية، ح�صلت في القطر ال�صو�صي، �صارت بذكرها الركبان، وهي 
الكنوز ح�صب  اآلت هذه  القتاد، وقد  التي تتوارى عن االأنظار، ودونها خرط  من كنوز المدار�ص 
اإجماع اأهل العلم، وعلى راأ�صهم العالمة محمد المختار ال�صو�صي اإلى ال�صياع والت�صتت، والتفرق 
اإال فيما ندر من الحاالت، وكان المختار ال�صو�صي  �صذر مذر بين يدي الورثة الجاهلين بالعلم 
اأو  زائًرا  �صو�ص  بيوتات  على  يعرج  كان  حينما  واالأخرى  الفينة  بين  التراث  هذا  بعبق  يغمرنا 
متفقًدا اأحوالها اأو مدر�ًصا، وقد حوى المع�صول ن�صيب االأ�صد من هذه االإ�صارات الثمينة، ومن 
ذلك اأنه قال عن خزانة اإليغ ما يلي: »فاأتوني بكل ما في خزانة اإليغ من الكتب فاأمرت اأن تماز 
لي المخطوطة وحدها فاأقبلت اإليها مفت�ًصا ومما وقفت عليه من المخطوطة: مرائي الزواوي، 
�صيدي  االأديب  بيد  ح�صن  اأدبي  وكتاب  ال�صماللي،  اإبراهيم  بن  اأحمد  العالمة  االأ�صتاذ  بخط 
اأخبار �صيدي محمد ال�صنو�صي...اإلخ«)1( وكان هذا ديدنه في  الحبيب البو�صليماني، ومجلد في 

باقي خزائن �صو�ص الخا�صة. 

اإلـــى هــذه الــذخــائــر �سبيالن  �قــد كــان لــي 
�سيقان؛ اأ�لهما هو الزيارة الخا�سة التي غالًبا 
ال�سبل،  ��سائكة  الم�سالك،  �عــرة  كانت  مــا 
عليها  اأ�سرفت  التي  الجامعة  البحوث  �ثانيهما 
�التي  الــزمــن)2(،  من  عقد  من  يقرب  ما  في 
تت�سلح بـ«الديبلوما�سية االجتماعية« اإذا �سحت 

االأ�سفار  بدفائن  االإف�ساء  الأن  العبارة؛  هــذه 
الــد�ار  اأبناء  اأ�  العمومة  اأبناء  اأ�  االأبناء  اإلــى 
هو  المبتدئين،  الطلبة  هــوؤالء  من  القبيلة  اأ� 
اأهون بكثير من ك�سفها اأمام الغرباء المجهولي 
ا  بدًّ االأ�ستاذ  الباحث  يجد  ال  �لذلك  الهوية؛ 
اقتحام  على  ال�سابة  الطاقات  تحري�س  مــن 
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الدرا�سية  الم�ساريع  اإطــار  في  المجهول  هذا 
المنظور،  هــذا  �فــق  العمل  �يكون  الجامعية، 
مثمًرا؛ الأنه ي�سهم ب�سكل اأ� باآخر في ا�ستخراج 
دفائن هذا المور�ث الثقافي القيم، من خالل 
الباحثين،  بين  مــتــدا�اًل  �جعله  بــه،  التعريف 
�سيء  على  �قفنا  التي  الخزائن  نماذج  �مــن 
الجامعية  الــبــحــوث  خـــالل  مــن  كــنــوزهــا  مــن 
ال�سريف  �سعيد  �سيدي  مدر�سة  مخطوطات 
العتيقة  العلمية  المدر�سة  �مكتبة  ببيوكرى))(، 
العتيقة  الــمــدار�ــس  �مكتبات  بـــاأ�خـــريـــب))(، 
باأنزكان))(، �مخطوطات مكتبة مدر�سة تنكرت 
العتيقة باإفران))(، �مخطوطات مدر�سة �سيدي 
باها))(،  اأيت  �ستوكة  باإقليم  م�سعود  اأ�  �سعيد 
منها  كبير  عــدد  زيــارة  على  األححت  ــي  اأن مع 
على نحو المدار�س القريبة من اأكادير، �هناك 
اأعر�سنا عنها؛  اأخرى الأ�سخا�س  خزائن كثيرة 
ب�سورة  العتيقة  بالمدار�س  ارتباطها  لعدم 
مبا�سرة، �قد قلنا فيها في �سياق اآخر، من مثل 
»منجزات  �سمن  النا�سرية  الخزانة  في  قولي 
الملك  جاللة  عهد  فــي  �سو�س  علماء  جمعية 
ال�ساد�س«  الجزء  اهلل:  ن�سره  ال�ساد�س  محمد 
بين  النا�سرية  الــزا�يــة  »مكتبة  مــقــال  عبر 
�سيدي  خزانة  في  �قولي  ــوم«))(،  ــي �ال االأمــ�ــس 
»العالمة  كــتــاب:  فــي  ال�سوفي  الحميد  عبد 
�اإبداعه  العلمية  اأعماله  ال�سوفي  الحميد  عبد 
االأدبي«))(، � قولي في الخزائن ال�سحرا�ية من 
المخطوط  ال�سحرا�ي  »التراث  مقال:  خالل 
»�سمن  الحفرية  �الدرا�سة  االأ�لــي  الجرد  بين 
كتاب »ال�سحراء المغربية: العالقات الب�سرية 
�القانونية �الثقافية«)10( اإنني لن اأقدم �سيًئا من 
ارتباطها  تبين  اإذا  اإال  الخا�سة  الخزائن  هذه 

هذا  في  �كدنا  هي  التي  العتيقة  بالمدار�س 
البحث. 

المدار�س العتيقة في �سو�س:
 اإن المدار�س العتيقة التي تحوي هذه الثر�ة 
اأكثر من  القيمة من االأ�سفار �الكتب الغمي�سة، 
اأن نح�سيها هي بد�رها في اأ�سطر قالل، ، فقد 
»مدار�س  كتابه:  في  ال�سو�سي  المختار  تحدث 
كبير  عدد  على   )11(– نظامها  العتيقة  �سو�س 
منها، مركًزا اأحياًنا على ن�ساأتها ��سيوخها)12(. 
منها  كبير  جانب  في  المدار�س  هذه  �ترتبط 
مثل  من  �سو�س  في  الم�سهورة  العلمية  باالأ�سر 
�االأزاريفية،  �التزر�التية،  اليعقوبية،  االأ�سرة 
ــر))1(، �هــنــاك مــن تــحــدث عن  ــي ــث �غــيــرهــا ك
المدار�س ح�سب المنطقة التي توجد فيها على 
ذكر  الذي  الكن�ساني  بزيد  اأحمد  فعله  ما  نحو 
اأ�الد  مدر�سة  للمنابهة  العلمية  المدار�س  من 
�مدر�سة  هـــار�ن،  بن  عمر  �مدر�سة  برحيل، 
�مدر�سة  تــامــا�ــســط،  �مــدر�ــســة  �ــســالــح،  اآيـــت 
اإيكلي، �مدر�سة الرزاكنة، �مدر�سة ال�سراحنة، 
حديث  �في  اإلخ،  نتاالخت))1(  تيكمي  �مدر�سة 
المختار ال�سو�سي عن المدار�س العتيقة ب�سو�س 
الحديث  ــى  اإل االأحــيــان  بع�س  فــي  ينتهي  كــان 
اأ� بفقهائها،  بها  المرتبطة  الكتب  عن مو�سوع 
�كان يعطي لهذا الباب االأهمية التي ي�ستحقها، 
�نادًرا ما كان ي�سير اإلى مخطوطات المدر�سة، 
»�في  االأزارايفية:  المدر�سة  ب�ساأن  مثاًل  كقوله 
تزال  �ال  تذكر،  عتيقة  خزانة  المدر�سة  تلك 
محفوظة«))1(، �له اإ�سارات محت�سمة في �سو�س 
خزائن  )�لهم  االأزاريفية:  في  كقوله  العالمة 
المخطوطات  مــن  بــالــنــوادر  تزخر  محفوظة 
ف�سال عن غيرها....())1(، �قوله في ال�سالمية 
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العلمية  االأ�سر  اأعاظم  من   ..« ال�سحرا�ية: 
فيها  �ت�سل�سل  �سو�س،  �سحراء  فــي  القاطنة 
طافحة  خزانة  ذات  �هــي  اأجــيــال،  منذ  العلم 
»ن�سبة  التد�سية:  في  �قوله  الكتب«))1(.  بنوادر 
اإلى قرية تيد�سي، �هناك كانت بيعة االأ�ل من 
ال�سعديين، فمر هناك مجد عظيم �علم �اأدب، 
�قوله  محفوظة«))1(.  االأ�سرة  خزانة  تزال  �ال 
الم�سعودية  المكتبة  »�سارت  الم�سعودية:  في 
فوق،  فما  األًفا  ت�سل  لم  اإن  الدفاتر  بماآت  تعد 
موؤ�س�سها في  اأحفاد  يد  االآن مفرقة تحت  �هي 
المدر�سة البونعمانية«))1(. �قد تحدث المختار 
ال�سو�سي في المع�سول عن ماأ�ساة المخطوطات 
ما  غالًبا  التي  المتكررة  �نكباتها  ال�سو�سية، 
قيمتها،  يعرف  ال  من  اإلــى  انتهائها  في  تكون 
�تفرقها �سذر مذر بين الورثة. �على الرغم من 
النزيف الكبير الذي اأ�ساب هذه المخطوطات 
عبر االمتهان اأ� ال�سرقة اأ� البيع لالأجانب، فما 
لدى  مغلواًل  المخطوطات  من  كم  هناك  زال 
اأهله من فقهاء المدار�س، �اأعيان البلد، �حفدة 
االأ�ستاذ  قــدر  �قــد  المعر�فة،  العلمية  االأ�ــســر 
�حدها  تيزنيت  مخطوطات  اأز�غ  اإبــراهــيــم 
��قف  بالمئات،  �خزاناتها  االآالف  بع�سرات 
مدر�سة  مائة  حوالي  على  ال�سو�سي  المختار 
اإنَّ  مدر�سة.  اأربعمائة  اإلى  ثالثمائة  اأ�سل  من 
غلول الكتب)20( هو مر�س نف�سي ت�سببه مفارقة 
ثميًنا  اأثــًرا  ب�سفته  المخطوط  على  الحر�س 
�عدم االهتمام بقيمته العلمية، �هذا الحر�س 
يرف�سون  المدار�س  فقهاء  كل  جعل  الــذي  هو 
فنحن  الــمــدر�ــســة،  اإلـــى  المخطوطات  ن�سبة 
العتيقة،  المدار�س  فقهاء  مخطوطات  نقول 
�لالأ�سف فاإن هذا الحر�س، كما اأخبرني بذلك 

لم  اليربوعي،  احماد  �سيدي  الفقيه  العالمة 
االأ�ان، �انتهاء الحرب على  اإال بعد فوات  ياأت 
القرن  من  الثاني  الن�سف  في  المخطوطات 
اإال  اإًذا  المخطوطات  من  يبق  لم  الع�سرين.. 
النزر القليل �حثالة الكاأ�س...فقد اأخنى عليها 
�اأخ�سفها عدم معرفة قيمتها من لدن  الدهر، 
الورثة الذين يعدمون العلم على نحو ما اأخبرنا 
من  �ساق  فقد  المع�سول،  في  ال�سو�سي  المختار 
هذا  ��ساأعتبر  الكثيرة.  االأمثلة  الماآ�سي  هذه 
العمل بداية البحث في هذا المو�سوع ال�سائك، 
�اإنما اقت�سرت فيها على نماذج من المدار�س. 

اإ�سهام علماء ال�سو�س في اإثراء مخطوطات 
المدار�س:

عون المخطوطات   لم يكن علماء �سو�س يجمِّ
علماء  كانوا  بل  فقط،  الخزانات  �ي�سنعون 
الفت  ب�سكل  اأ�سهموا  كــبــاًرا  �اأدبــــاء  جهابذة 
ــمــغــرب)21(،  ال فــي  االأدب  حركية  فــي   للنظر 
�كانوا يوؤلفون الكتب القيمة، �االأ�سفار النفي�سة، 
االأمر  المفيدة،  �الحوا�سي  ال�سافية،  �ال�سر�ح 
الذي جعل المخطوط في هذه المدار�س ما�سة 
العنوان  نتجا�ز  اأحياًنا  اإننا  اإذ  النظير؛  عديمة 
ال�سر�ح  اأ�  الحوا�سي  ــى  اإل الدقيق  بمفهومه 
�التي  المخطوطة،  تطرز  التي  الت�سقيقات  اأ� 
ما  �التي  المدر�سة،  اأعــالم  الأحــد  غالًبا  تعود 
زالت تن�سد منا اأعمااًل اأكاديمية م�ستقلة. االأمر 
اأ�سهم �ي�سهم في رفد الخزانة ال�سو�سية  الذي 
يذكر  ال�سو�سي  المختار  كان  �قد  المغرب،  في 
ع�سرات  الــواحــد  للعلم  ترجمته  فــي  اأحــيــاًنــا 
العالمة  بخ�سو�س  فعله  ما  مثل  من  الموؤلفات 
له حا�سية  اإذ ذكر  االأد�زي؛  العربي  بن  محمد 
�سرح  في  �الــده  األفه  »الــذي  الم�سالك   »اأي�سر 
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�كتاب  الحيل،  �كتاب  الموالي،  �كتاب  االألفية، 
الحكم  نظم  �كــتــاب  الــحــمــراء،  اإلـــى  الــرحــلــة 
العطائية، �كتاب العكاز، �تاأليف في بيع الثنيا، 
�كتاب  االأحاجي،  في  االأذهان  ت�سحيذ  كتاب   �
ال�سيرة، � كتاب براءة الذمة، �كتاب  نظم في 
العر��س  �كتاب  الــقــراآن،  في  اللحن  حكم  في 
البديع  باأزاهير  الربيع  اأنــوار  �كتاب  المجلوة، 
االإيفراني  محمد  بن  للطاهر  �ذكــر  ـــخ)22(.  اإل
�نظم  بيت،  �ستمائة  في  خليل  مخت�سر  نظم 
ر�سالة الع�سد، �الحكم العطائية))2(. �قد كان 
العلمية،  المجاالت  كل  في  يوؤلفون  ال�سو�سيون 
كتاب  العلم:   اآداب  في  األــفــوا  ما  �سمن  �مــن 
»تمام الن�سيحة في اإر�ساد الطلبة« ليبورك بن 
االأ�لى«  »المدر�سة  �كتاب  ال�سماللي،  اهلل  عبد 
ال�سالحي  محمد  ابــن  اهلل  عبد  بــن  ل�سالح 
للعالمة   « التعليم  اآداب  في  �»ر�سالة  االإلغي، 
محمد بن اأحمد الح�سيكي، �»ر�سالة في تعليم 
ال�سبيان« لل�سيخ اأبي عبد اهلل محمد بن يدير 
الحامدي الجز�لي))2(، �من �سمن ما األفوا في 
�»�سرح  للح�سيكي،  البخاري«  �سرح  الحديث« 
النو�ي«  �سرح  �»مخت�سر  للح�سيكي،  ال�سفا« 
اإبراهيم  بن  الرحمن  عبد  ل�سيدي  م�سلم  على 
التغرغوتي))2(، �من �سمن ما األفوا في االأدب« 
االأد�زي،  الــعــزيــز  »لعبد  ال�سمقمقية  �ــســرح 
ال�سريف  بن �سالح  الإبراهيم  الهمزية«  �»�سرح 
بن  لمحمد  العجم«  المية  �»�سرح  التازر�التي، 
م�سعود المعدري، �»�سرح الجوهر المكنون في 
االإكراري،  اإبراهيم  �سالم  الأبي  البالغة«  علوم 
لمحمد  ��سرحه  البديع«  باأزهار  الربيع  �»اأنوار 
�سعاد  »بانت  ��سرح  االأد�زي))2(،  العربي  بن 
��سرح  الهاللي،  اليعقوبي  علي  بــن  »لمحمد 

بن  محمد  بن  للح�سين  الدريدية«  »المق�سورة 
�من  الوليا�سي))2(،  االأ�سغركي�سي  اإبراهيم 
�سمن ما األفوا في علوم القراآن« تنبيه العط�سان 
على مورد الظماآن« للح�سين بن على الركراكي 
التف�سير  في  األفوا  ما  �سمن  �من  ال�سو�سا�ي، 
»الفوائد الجميلة على االآيات الجليلة« للح�سين 
�هكذا  الــ�ــســو�ــســا�ي))2(،  الــركــراكــي  على  ابــن 
االأمثلة  هذه  خالل  من  �ا�سح  ب�سكل  لنا  يتبين 
علم،  اأهل  كانوا  �سو�س  اأهل  اأن  �سقناها،  التي 
مالأى  منها،  جانب  في  كانت،  خزائنهم  �اأن 
اأفكارهم،  بنات  بها  جــادت  التي  بالت�سانيف 
هذه  في  توجد  التي  المخطوطات  اأغلب  �اأن 
اإذا  �اأ�سفار غمي�سة،  الخزائن هي مخطوطات 
المدر�سية  المخطوطات  عن  النظر  �سرفنا 
�ذلك  المدار�س،  هــذه  في  تدر�س  كانت  التي 
اأ�  تاأليًفا  المنطقة  هــذه  بــاأعــالم   الرتباطها 
كل  نجد  �لذلك  نظًما.  اأ�  تح�سيًة  اأ�  �سرًحا 
الم�سر�عية في تعقب هذا التراث؛ الأنه لي�س في 
عمومه تراًثا مجتًرا �معر�ًفا، �اإنما يخبئ، في 
كثير من االأحيان، الآلَئ علمية جديرة بالقراءة 

�التحقيق. 
مخطوطات المدار�س العتيقة ب�سو�س: 

المرتبطة  االأ�سفار  هذه  من  جملة  �ساأ�سوق 
بعدد محد�د من المدار�س العتيقة ، تلك التي 
�سنحت لي الفر�سة بزيارتها، �اأعترف باأن القول 
ب�سبب  القتاد،  خرط  د�نه  اأمر  الباب  هذا  في 
�اقع االأبواب المو�سدة د�ن هذه المخطوطات 
ب�سكل  هي  المخطوطات  هذه  اإن  ثم  الحبي�سة، 
من  نــدر  فيما  اإال  للفقيه  ملك  االأ�ــســكــال  مــن 
الحاالت التي ترتبط الخزانة بالعائلة، �اأعتبر 
بكل  الــثــر�ات  هــذه  اإخـــراج  على  ال�سهر  ــاأن  ب



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

136

بالن�سبة  الزب  �سربة  هو  المتاحة  االإمكانيات 
لكل القيمين على مور�ثنا الثقافي.

مخطوطات مكتبة مدر�سة �سيدي عبد 
الرحمن/ قبيلة ايت اآمر:

اإبراهيم  اإبراهيم  اإد  ال�ساعر  الفقيه  زرت   
تراجم  في  �الراحة  �ساحب«المتعة  التامري 
اأعالم حاحة«))2( رفقة الدكتور محمد الحاتمي 
في بيته باإنزكان، �قد ا�ستقبلنا بحفا�ة العلماء، 
العلم  ق�سايا  في  �تذاكرنا  االأ�سفياء،  ��داعــة 
من  ق�سدي  اإلى  انتهيت  فلما  �المخطوطات، 
»االأعــالم  االآتــيــة:   االأ�سفار  لي  اأخــرج  الزيارة 
عيا�س،  للقا�سي  االإ�ـــســـالم«  قــواعــد  بــحــر�د 
�»�سرح اأبي العبا�س القباب الفا�سي«، �»اإي�ساح 
المكنونة«  الــجــواهــر  فــي  الم�سونة  ــرار  ــس االأ�
الجز�لي  �سليمان  بــن  اأحــمــد  �سيدي  لل�سيخ 
ب�سرح  الــمــودة  �ــســدق  �»اإظــهــار  الر�سموكي، 
محمد  انت�سخه  مرز�ق،  البن  البردة«  ق�سيدة 
في  اله�ستوكي  الــودريــمــي  اأ�بـــال  اهلل  عبد  بــن 
األفاظ  رجب 1)12هـ، �»عمدة الطالبين لفهم 
المر�سد المعين« الأبي عبد اهلل محمد اأحمد بن 
العبا�سي«  �»نوازل  االأد�زي،  ال�سماللي  يعقوب 
في  المكنونة  الجواهر  �»حلية  )ت2)11هــــ(، 
�سليمان  بن  الأحمد  الم�سنونة«  الفرائ�س  �سدق 
الر�سموكي ت)11هـ، �»نوازل ال�سيخ ابن نا�سر 
للعبدري  العبدرية«  �»الرحلة  تمكر�ت«،  دفين 
الكتب  فيه  �مــجــمــوع  المعلم،  بــابــن  ال�سهير 

االآتية:-

"اإر�ساد المتعلم �تنبيه المعلم للفرائ�س"  ٭ 
محمد  محمد  بــن  لعلي  خليل  ال�سيخ 

القري�سي القل�سدي.

"تقييد بع�س م�سائل الح�ساب" لعلي بن  ٭ 
اأحمد ابن محمد الجز�لي الر�سموكي.

�سعيد  ــيــدي  ــس � ــمــان  عــث البــــن  تــاألــيــف  ٭ 
الوجهاني..

�تعك�س هذه المخطوطات مدى العناية التي 
المعرفة، �حرمة  اأ�عية  اإلى  العالم  يوليها هذا 
بعناية  �محفوظة  م�سونة  اإنــهــا  اإذ  الكتاب؛ 
كبير  عدد  المذكورة  االأ�سفار  هذه  �في  كبيرة 
الن�سو�س،  �خــوارج  �الحوا�سي  التقاييد  من 
�الت�سقيقات التي ت�ستاأهل درا�سات متخ�س�سة 

في مباحث الن�ساخة بمفهومها الحديث.
مخطوطات المدر�سة الأغياللنية: 

فقيهها  في  ال�سو�سي  المختار  العالمة  قال 
م�سعود  الحاج  ابــن  الم�سعودي  اأحمد  �سيدي 
المذكورة:  بالمدر�سة  اإيــاه  رابــًطــا  الوفقا�ي 
�قد  يظهر،  كما  قديمة  �هي  م�سكينة،  »بقبيلة 
كان هناك الفقيه يحيا المدفون اإزاءها مدر�ًسا 
اأ�سحاب  من  �هو  الما�سي،  القرن  راأ�ــس  على 
لم  ثــم  فيهم،  االك�ستيمي  ذكــره  الح�سيكي، 
�سهرتها  فيها، حتى طارت  اآخر مر  اأحًدا  نعلم 
المدر�سة  في  �كان  م�سعود«)0)(،  بالحاج  اأخيًرا 
يقرب  ما  االأغياللنية  المدر�سة  اأي  المذكورة 
�يبلغ  )))1م،  حد�د  اإلى  مخطوط   1000 من 
ي�ستغل  مخطوط،   2(0 حوالي  اليوم  عددها 
الحاتمي  محمد  االأ�ستاذ  من  كل  بفهر�ستها 
هذه  زرت  �قــد  ال�سعيدي،  المهدي  �االأ�ستاذ 
المكتبة برفقة االأ�ستاذ محمد الحاتمي، ��قفت 
»ن�سخة  ذلــك:  �مــن  اأ�سفارها  من  �سيء  على 
انت�سخها  مــالــك«  االإمـــام  مــوطــاأ  مــن  خزائنية 
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الغ�ساني  الـــوزيـــر  الــ�ــســالم  عــبــد  بــن  مــحــمــد 
))11هـ(،  محرم   ( الجمعة  يوم  منها  )انتهى 
ال�سنهاجي  الودياني  �سرح  من  االأ�ل  �»ال�سفر 
ال�سرغي  اإبراهيم  »كتبه  خليل  مخت�سر  على 
ال�سكتي الحميدي االأحد ) �سوال )))هـ، �كتاب 
بن  اأحمد  انت�سخه  الموؤلف  االأخبار مجهول  في 
من  �ن�سخة  )2)هــــ،  العزيز  عبد  بــن  محمد 
عبد  كتبها  الــجــورانــي«،  عمران  اأبــي  »عقيدة 
الرحمن بن يحيى بن عبد اهلل الوداي، �انتهى 
1102هــــ،  ــام  ع �سعبان   1( االأحـــد  ــوم  ي فيها 
محمد  بكر  الأبــي  الــقــراآن«  غريب  من«  �ن�سخة 
ال�سج�ستاني مكتوبة بخط م�سرقي جيد، �ن�سخة 
الدين  لل�سان  الكتاب«  ريحانة  مــن«  جــزء  من 
ال�سلطان«  »ر�سالة  من  �ن�سخة  الخطيب،  بن 
المولى اإ�سماعيل اإلى التربة المقد�سة، ن�سخها 
الواقعة  »الفتوحات  من  �ن�سخة  زاكـــور،  ابــن 
مجهولة  للغرناطي،  الــتــابــعــة«  �الــمــراجــعــات 
النا�سخ، �ن�سخة من »اإي�ساح مهمات العر��س« 
الــجــز�لــي،  الــر�ــســمــوكــي  �سليمان  بــن  الأحــمــد 
بن  ليبورك  االأفعال«  المية  »�سرح  من  �ن�سخة 
ابن  »ديــوان  من  �ن�سخة  ال�سماللي،  اهلل  عبد 
الفار�س« مكتوب بخط م�سرقي جميل، �ت�سفير 
كتاب  ــة:  ــي االآت الكتب  فيه  �مــجــمــوع  مــحــدث، 
بالجزائر  اأجازني  فيمن  الب�ستان  اأزاهر  »ن�سر 
�تطوان من ف�سالء االأكابر �االأعيان« ن�سخ في 
»تفريج  كتاب   � ))10هـــ،  االأخيرة  )1 جمادى 
المية  معرفة  في  االأرب  اأهل  قلوب  عن  الكرب 
ن�سخ في  القا�سم بن زاكور  العرب« لمحمد بن 
�اأ�سعار  »مو�سح  كتاب   � 1111هـــ،  االأ�ل  ربيع 

�مقيدات« للقا�سم بن محمد بن زاكور.

مخطوطات مدر�سة« ترا�س« بانزكان

اليربوعي  احماد  �سيدي  االأغر  الفقيه  زرت 
�ا�ستقبلني  بــانــزكــان،  بــتــرا�ــس  مدر�سته  فــي 
للوقوف  لي  فر�سة  �كانت  �ب�سا�سة،  به�سا�سة 
��سلة  المذكورة  المدر�سة  في  التدري�س  بواقع 
اأن  فكان  العلم،  ب�سنعة  المخطوط  الكتاب 
�سمن  �من  مكتبته،  على  اهلل،  حفظه  اأ�قفني 
ما �جدت فيها: ن�سخة من »التبيان على اإعراب 
بن  الح�سن  بن  اهلل  عبد  البقاء  الأبــي  القراآن« 
محمد  انت�سخها  القرطبي،  العكبري  اهلل  عبد 
��سفرها  ــــ،  ))11ه �سنة  علي  بــن  �سعيد  ابــن 
ابن  »�سرح   � اليربوعي،  احماد  �سيدي  الفقيه 
عا�سم ل�ساحب المنظومة« ابن عا�سم اأبي بكر 
�سرح  من  االأ�ل  �»ال�سفر  القي�سي«  عا�سم  ابن 
ابن عا�سم«،  تحفة  على  الت�سولي  ال�سالم  عبد 
ن�سخة  مالك«  ابن  األفية  على  المرادي  �»�سرح 
بت�سفير قديم، انت�سخها محمد بن عبد اهلل بن 
الجز�لي  البعقيلي  الرحمن  عبد  ابن  بكر  اأبي 
)))هـ،  الثانية  جمادى  اأ�ل  االأربعاء   �سبيحة 
�مجموع قيم فيه الكتب االآتية:»منظوم االأخبار« 
كمل  ال�سو�سي،  ال�سماللي  اكــرام  �سعيد  البــن 
ن�سخه يوم الثالثاء )122هـ بيد محمد بن علي 

اليربوعي، تقاييد في اآخر الكتاب.

االآتــيــة:خــوا�ــس  الكتب  فيه  اآخـــر  �مــجــمــوع 
اآيــات  بع�س  �خــوا�ــس  الح�سنى  اهلل  اأ�ــســمــاء 
بــاالأطــعــمــة  يتعلق  ــاب  ــت �ك ــكــريــم،  ال الـــقـــراآن 
محمد  بن  اأحمد  �سيدي  �كرامات  �االأ�سربة، 
ابن نا�سر الدرعي انت�سخه محمد بن اإبراهيم 
�كتاب  ))12هـــ،  �سنة  الفار�سي  تم  الوادريمي 
ابن  اأحمد  �سيدي  مناقب  بع�س  على  التنبيه 
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مو�سى الر�سموكي التزر�التي الأحمد بن محمد 
ادافال ال�س�ساني الح�سن ال�سو�سي، �ن�سخة من 
اليربوعي فقيه  ل�سيدي احماد  الحاج«  »مذكرة 
اأن  في  االأف�سح  »القول  من  �ن�سخة  المدر�سة، 
اليدين في ال�سالة هو المذهب االأ�سح«  �سدل 
الحاج  مع  »ذكريات  من  ن�سخة   �  ، لليربوعي 
اليربوعي،  احماد  للفقيه  التنالتي«  الحبيب 
في  ال�سرعية  العلوم  تدري�س  »�اقع  من  �ن�سخة 
اأخرى« لليربوعي.  المدار�س العتيقة«، �»فتا�ى 
اأن موؤلفات الحاح احماد اليربوعي  اإلى  �اأ�سير 
في حد ذاتها كتب غمي�سة، نتمنى اأن يخرجها 
من  لها  ينتدب  اأن  اأ�  نف�سه  المدر�سة  فقيه 
ينف�س الغبار عنها، �يظهرها لجمهور القراء.

مخطوطات مدر�سة �سيدي �سعيد ال�سريف 
ببيوكرى

اأبو الهنا  زرت فقيه المدر�سة الحاج احماد 
الدكتور  برفقة  م   200( )فبراير  الثالثاء  يوم 
عبا�س الب�ساري)1)(، �بعد اأن اأظهرت له رغبتي 
بــاالأحــد  مــوعــًدا  لــي  �ــســرب  المخطوطات  فــي 
12فبراير )200م م�ساًء، �في الموعد المحدد 
على  المالحظات  من  جملة  �اأبــدا  ا�ستقبلني، 
االأ�ستاذ  مع  به  اأ�ستغل  الــذي  المعجم  م�سر�ع 
هذا  اأهديته  قــد  �كنت  بنبين،  �سوقي  اأحــمــد 
�اأخرج لي مخطوطات  االأ�ل،  اللقاء  العمل في 
قيمة من خزانة المدر�سة، �مما �جدته في هذه 
الأبي  التهاني«  �سرح  في  االأماني  المكتبة:»نيل 
الح�سن بن م�سعود اليو�سي، �»كتاب التثبيت في 
ال�سيوطي،  الرحمن  عبد  لالإمام  التبييت«  ليلة 
القواعد  في  االأخ�سرية  االأرجوزة  علي  �»�سرح 
الظماآن«  �»مــورد  مجهول،  لموؤلف  المنطقية« 
 «� ال�سري�سي،  اإبراهيم  بن  محمد  بن  لمحمد 

اإر�ساد الم�سافر للر�سم الوافر« لموؤلف مجهول، 
لل�سيخ  القرار«  دار  اأخبار  في  االأنــوار  �»حلية 
اليو�سي،  اأ�سياخ  اأحد  الر�سموكي  العزيز  عبد 
بن  الأحــمــد  التوقيت«  فــي  الــداد�ــســيــة  �»�ــســرح 
التفتازاني  �سعد  �»�سرح  الر�سموكي،  �سليمان 
من  �جملة  للقز�يني«،  المفتاح  تلخي�س  على 
المقام  يعز  التي  االأخــرى  �المجاميع  التقاييد 

على ذكرها. 
مخطوطات مدر�سة الم�سجد الكبير بتيكوين

عبد  الــحــاج  المدر�سة  فقيه  اإن  لــي  قيل   
نادرة،  مخطوطات  على  يتوفر  الفار�سي  اهلل 
�دلني  هناك،  اأجده  فلم  المدر�سة  زرت  �قد 
فات�سلت  المدر�سة،  طلبة  اأحــد  منزله  على 
بابنه محمد في بيتهم بحي الزيتون بتيكوين، 
بع�س  ـــي  �اأهـــدان اأبـــيـــه،  بــمــر�ــس  فــاأخــبــرنــي 
الذي  الجميلة«،  »الرتائم  �منها  مطبوعاته 
يعّد اأح�سن ما كتب عن العالمة الحاج الحبيب 
هذه  على  يطلعني  اأن  على  ��عدني  التنالتي، 

المخطوطات.

اهلل،  رحمه  �فاته  نباأ  بلغني  �سهرين  �بعد 
الموجودة  الدفاتر  على  اأبنائه  بعد  اأرا�د  فلم 
الحاج  زيارة  اأعدت  اإذ  موؤخًرا؛  اإال  مكتبته  في 
محمد نجل �سيدي عبد اهلل الفار�سي، فاأ�قفني 
جزاه اهلل خيًرا على مجموعين قيمين، ��عدني 
اأن يبحث عن التقاييد �الكناني�س المتبقية في 

فترة اأخرى �ي�سم المجموعان الكتب االآتية:

اإلى  »االإ�سارة  كتاب  ي�سم  االأ�ل:  المجموع 
اأبو  عمر،  بن  اأحمد  بن  لمحمد  العبارة«  علم 
اِلمي )المتوفى: 00)هـ(( ن�سخه  ال�سَّ عبد اهلل 
ابن  محمد  بن  علي  بن  اأحمد  �سيدي  الفقيه 
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�سرح  مــن  �ن�سخة  هـــ،   12(( �سنة  فــي  اأحــمــد 
الكرامي  �سليمان  بــن  �سعيد  ل�سيدي  الــبــردة 
ال�سماللي من ن�سخه اأحمد بن علي ابن محمد 
من ذرية �سيدي يحيى بن مو�سى، �ق�سيدة في 
مجهولة  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مــدح 

الناظم اأ�لها: 
�ــصــكــن الــــفــــوؤاد فــعــ�ــص هــنــيــًئــا يـــا جــ�ــصــْد

هــــذا الــنــعــيــم هـــو الــمــقــيــم اإلـــــى االأبـــــْد 

�همزية البو�سيري م�سققة مجهولة الم�سقق، 
اإلى  يف�سي  ا  خا�سً تجميًعا  ت�سقيقها  ي�ستاأهل 
تح�سية جديدة اأ� �سرح جديد، انت�سخها الفقيه 
ال�سبي  اله�ستوكي  محمد  بن  علي  بن  محمد 
�ساحب  هــو  يكون  اأن  �يــرجــح  هـــ،   12(( فــي 
الت�سقيق. �ن�سخة من متن البردة خالية من اأي 

ت�سقيق اأ� �سرح.

�سرح  هما  كتابين  �ي�سم  الثاني  المجموع 
اأحمد  بــن  محمد  اهلل  عبد  الأبـــي  عا�سر  ــن  اب
ال�سماللي  يعقوب  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  ابن 
ممز�ج برجز، �اإعراب �سرح ابن عا�سر يرجح 

اأن يكون لل�سارح نف�سه.
مخطوطات المدر�سة التيد�سية:

»�سو�س  فــي  ال�سو�سي  المختار  عنها  قــال 
العالمة)2)(« اإنها تعود اإلى ال�سعديين، �اإن خزانة 
االأ�سرة مازالت محفوظة هناك، �قد زرتها يوم 
المدر�سة  فوجدت  )200م،  )فبراير  االأربعاء 
االأن�ساري  العربي  الفقيه  اإن  لنا  �قيل  مغلقة، 
مدر�سة  اإلــى  تحولوا  قد  الطلبة  �اإن  مري�س، 
الفقيه  ابــن  بم�سطفى  ات�سلت  �قــد  اإدامــنــو، 
مرارا بد�ن جد�ى، � بلغني اأن االأ�ستاذ اإبراهيم 

ف�سارعت  المكتبة،  لهاته  جـــرًدا  �سنع  اأز�غ 
اإنه  خيًرا  اهلل  جزاه  لي  فقال  به  االت�سال  اإلى 
تت�سمن  �هــي   ،1((( في  جــرًدا  لها  �سنع  قد 
مخطوط،   (00 حوالي  فيها  كتاًبا   ((0 حوالي 
�تهيمن عليها كتب الحديث �الت�سوف �الفقه، 
الوثائق   من  كثيرة  مجموعة  فيها  توجد  كما 
المخطوطات  �مـــن  ال�سلطانية،  �الــظــهــائــر 
الموجودة فيها: ن�سخة من »االأمالي« لل�سيهلي، 
�ن�سخة من »الر��س االأنف« لل�سهيلي، �مجموع 
خزائني من ال�سحيحين، � ن�سخة خزائنية من 
الخزانة  زرت  اأن  لبث  ما  ثم  الخيرات،  دالئل 
كتابي:  في  من�سوًرا  بحًثا  عنها  �كتبت  بنف�سي 
العربي:  للمخطوط  حفرية  درا�سة  اأجــل  »من 
المخطوطات)))(«  علم  في  تطبيقية  محا�الت 
مثل  مــن  االأ�ــســفــار  نـــوادر  ت�سم  اأنــهــا  فاألفيت 
خلف  بن  »ل�سليمان  االإ�ــســالم،  قواعد  كتاب:« 
التيد�سية  الــزا�يــة  في  انت�سخه  الــذي  الباجي 
اأحمد بن محمد بن محمد بن م�سعود التيد�سي 
الر�سالة  �»متن  هـ،   ((( عام  الحجة  ذي  في 
القير�انية..«، التي انت�سخها ال�سيخ مبارك بن 
اإبراهيم التيد�سي، �»اأي�سر الم�سالك اإلى األفية 
ابن مالك« لمحمد العربي االأد�زي)))(، �ن�سخة 
من »االأ�سماء المبهمة »انت�سخها علي بن اأحمد 
كتاب:  من  ن�سخة   � هـ،   12(( في  الت�سكدلتي 
»المعرفة على مراد الربوبية«)))(، الذي ن�سخه 
�سنة  ال�سطاحي  دا�د  بن  �سعيد  بن  اإبراهيم 
العقيدة)))(،  في  موؤلف  من  �ن�سخة  هـــ،   (((
الأبي عثمان بن �سعيد بن اأبي عبد اهلل العقباني 
اأخرى عديدة  �دفاتر  هـ،  �سنة )0)  المنت�سخة 
التيد�سية  االأ�سرة  �سيوخ  ن�سخها  على  تعا�رت 
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محمد  بن  محمد  بن  القادر  عبد  مثل  نف�سها، 
�اأحمد  التيد�سي،  اأحمد  بن  �محمد  التيد�سي، 
اأخرى،  جهة  من  �ت�سم،  التيد�سي،  اأحمد  ابن 
من  تحديًدا  اإليها  �فــدت  اأجنبية  مخطوطات 
الجزائر  مثل  من  االأخــرى  االإ�سالمية  البلدان 
�اإيران  �فل�سطين �م�سر  �تركيا  �ليبيا  �تون�س 
المخطوطات  هذه  �من  �ال�سودان،  �االأندل�س 
اأذكــر  العتيدة  المكتبة  هــذه  فــي  الــمــهــاجــرة 
في  الــجــوامــع  جمع  �ــســرح  كــتــاب«  مــن  ن�سخة 
محمد الدين  لجالل  �الدين«)))(  الفقه   اأ�سول 
ابن اأحمد المحلي ال�سافعي )ت1))هـ)))م(، 
لمحمد  الــبــخــاري«)))(  �سحيح  مــن«  �ن�سخة 
بن  اهلل  عبد  ن�سخها  البخاري،  اإ�سماعيل  ابن 
محمد بن عبد اهلل النبهاني، �ن�سخة من »فتح 
الباري« البن حجر الع�سقالني)))(، �ن�سخة من 
�مناهج  االأق�سية  اأ�سول  في  الحكام  »تب�سرة 
الحكام«)0)(، لبرهان الدين اأبي الوفاء اإبراهيم 
�سرح  من«  �ن�سخة  هـ(،   ((( )ت  فرحون  ابن 
ابن  محمد  بن  لمحمد  ال�سنو�سي«)1)(،  عقيدة 
)�ن�سخة   1((2 هـ   ((( التلم�ساني(  اإبراهيم 
يو�سف  بن  لمحمد  ال�سنو�سي)2)(  �سغرى  من 
منظومة  من«  �ن�سخة  )ت)))هـــ(،  ال�سنو�سي 
التوحيد«)))( المعر�فة بـ»الجزائرية في العقائد 
العبا�س  اأبي  القد�ة  االإمام  لل�سيخ   ،« االإيمانية 
هـ   ((( )ت  الــجــزائــري،  اهلل  عبد  بن  اأحمد 
)))1 م (، �ن�سخة من »�سرح مورد الظماآن«، 
)ت)1)(،  ال�سري�سي  اإبــراهــيــم  بــن  لمحمد 
ال�سالة«)))(،  في  ال�سهو  »اأحكام  من  �ن�سخة 
�غير  المالقي،  يحيى  بن  علي  الح�سن  الأبــي 
في  الــمــوجــودة  الــدفــاتــر  عيون  مــن  كثير  هــذا 

العلم  منارة  كانت  التي  العتيدة  الخزانة  هذه 
المختار  ذلك  ذكر  كما  ال�سعديين،  عهد  على 
قبلة  االآن  اإلــى  �مازالت  اهلل،  رحمه  ال�سو�سي 
للباحثين �االأ�ساتذة المتخ�س�سين في التراث.

مخطوطات المدر�سة الأزاريفية

�قفت اأنا على مخطوط من المكتبة المذكورة 
الم�ستدلين«  �اآيــات  الناظرين  »بهجة  بعنوان: 
المقد�سي،  الحنبلي  مرعي  العالمة  تاأليف 
م�سور   � جميل،  م�سرقي  بخط  منت�سخ  �هــو 
المدر�سة  فقيه  اأحــفــاد  اأحــد  عند  الــورق  على 
االأزاريفية، �يتعلق االأمر بالفقيه ال�ساعر اأحمد 
�قد  تيكوين.  م�ساجد  باأحد  الم�سارط  ال�سبي 
الحاج  كانت لي محا�الت فا�سلة لزيارة مكتبة 
الم�سار  ال�سبي  اأحمد  اأخ  االأزاريــفــي  اهلل  عبد 
منها.  �سيء  نف�سي  �فــي  �بقيت  اأعـــاله،  اإلــيــه 
�قد ا�ستقيت معلومات ماأخوذة عن االأ�ستاذين 
قد  كانا  اللذين  كناني  �ر�سيد  التهالي  الب�سير 
االأ�سا�س  هذا  2001م.�عــلــى  في  المكتبة  زارا 
المذكورة  المكتبة  مخطوطات  اإن  القول  يمكن 

ثالثة اأق�سام:

الــمــدر�ــســة  مــخــطــوطــات  االأ�ل:  الــقــ�ــســم 
بـ)2كلم  بعيدة  حامد  اأيت  باأربعاء  االأزاريفية 
عن اأنزي تقدر بـ00) مخطوط، �من نوادرها: 
بخط  0))هـ،  في  ن�سخت  »العمدة«  من  ن�سخة 
ن�سخي قديم منقولة عن ن�سخة الموؤلف، �رقها 
قديم �سامد فيها بتر الأربع �سفحات من الو�سط، 
الحامدي«  علي  بن  �سعيد  »ديــوان  من  �ن�سخة 
�سو�س  في  �سعري  ديــوان  اأقــدم  )ت)))هـــــ(، 
جامعية  اأطــر�حــة  �سمن  كناني  ر�سيد  حققه 
12/)200م،  الــمــهــراز  ظهر  بفا�س  نوق�ست 
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�اعتمد فيه مجموًعا للفقيه المنوني رحمه اهلل 
)اإ�سراف  تقريًبا   الن�سف  حوالي  فيه  يوجد 
»تذكرة  من  �ن�سخة  العراقي(،  اأحمد  االأ�ستاذ 
عي�سى  بن  لعلي  العيون«  اأمرا�س  في  الكحالين 
فيه  جميل  ن�سخي  بخط  ــــ  )))ه فــي  انت�سخ 
االأزاهر  »جنى  الوحيدة من  �الن�سخة  تملكات، 
�سلة  فــي  المنيرة  الــز�اهــر  ��سنى  الن�سيرة 
من  الخواطر  �لدته  مما  �الذخيرة  المطمح 
المحا�سن في المدة االأخيرة« الأبي الح�سن ابن 
الن�سخة  هذه  �تعد  االإ�سبيلي،  الرعيني  الفخار 
االأزاريفية،  الق�سم من الخزانة  نوادر هذا  من 
مبتور  )ت)))هـــ(  الرعيني  كتاب  من  �ن�سخة 
التهالي  الب�سير  بتحقيقه  ي�ستغل  �االآخر،  االأ�ل 
االأ�ل،  الــجــزء  منه  ــدرا  �اأ�ــس كناني،  �ر�سيد 
�مازال الباقي قيد التحقيق، �»ن�سخة من رحلة 
هـ،   (00 في  ن�سخت  االأ�ل  مبتورة  العبدري« 
من  خزائنية  �ن�سخة  التامري،  اإبراهيم  اأتمها 
�ن�سخة  �مذهبة،  مزخرفة  البخاري«  »�سحيح 
»للفير�زبادي  اال�ستخارة  حديث  »�سرح  من 
11هـ،  القرن  في  جميل  م�سرقي  بخط  ن�سخت 
�ن�سخة من » تمييز الم�سكل« للجياني انت�سخت 
ن�سخة   � االأ�قــاف(،  �زارة  00)هـ)طبعتها  في 
العاملي. ال�سماك  البن  المو�سية«  »الحلل  من 
في  االأندل�سي  »لالأليري  البردة  �سرح   « �كتاب 
ن�سختين تامتين �قديمتين، �ن�سخة من »�سرح 
من  �ن�سخة  االأنــ�ــســاري،  لزكريا  الخزرجية« 
االندل�سي  للزبيدي  للخليل  العين«  »مخت�سر 
»دالئــل  مــن  ملوكية  �ن�سخة  تــامــة(،  )ن�سخة 
الخيرات« اأهديت لل�سلطان محمد ال�ساد�س في 

2001هـ.

الق�سم الثاني: �يوجد هذا الق�سم في ا�ستوكة 

عند الحاج عبد اهلل االأزاريفي في مدر�سة اأيت 
في  يوجد  ما  �سمن  �مــن  فقيهها،  �هــو  حمو، 
العالء  الأبــي  الزند«  �سقط  �سرح  الق�سم«  هذا 
من  �ن�سخة  البطليو�سي،  ال�سيد  البن  المعري 
م�سرقي،  بخط  الغزالي  لالإمام  »الم�ست�سفى« 
في  المودة  �سدق  اإظهار  »تلخي�س  من  �ن�سخة 
انت�سخ في  البردة« البن مرز�ق،  �سرح ق�سيدة 
الودريني  التار�دانتي  اإبراهيم  ن�سخه  ))10هـ 
من  �ن�سخة  التمنارتي،  الرحمن  عبد  تلميذ 
�سرحها  لالأخ�سري،  المكنون«  الجوهر  »�سرح 

الواللي المكنا�سي)ت)112هـ(.

الق�سم ): عند االأخ الثالث باأربعاء اأيت حامد 
م�سارط بم�سجد هناك )ال يعرف ما فيها، �هو 

اأب اأحمد ال�سبي الم�سارط بتيكوين(.
مخطوطات المدر�سة التازروالتة

ذكر المختار ال�سو�سي باأنها تعود اإلى القرن 
10هـ، ��قف على مجموعة من الفقهاء الذين 
تعاقبوا عليها، �قد �ساألت عنها االأ�ستاذ الب�سير 
 ابن ال�سريف )اأ�ستاذ االأ�ساتذة بالمركز التربوي 
لي  فذكر   ) تــزر�الــت،  بلدة  �سليل   � باأكادير، 
ن�سخة من  مثل  كثيرة من  فيها مخطوطات  اأن 
تــوؤدى  التي  »ال�سرائب  فــي  غمي�س  مخطوط 
محلًيا«، �ن�سخة عن مخطوط في »عقود الز�اج 
»م�سائل  من  �ن�سخة  بتازر�الت«،  تحيط  التي 
من  �ن�سخة  تــزر�الــت«،  منطقة  في  الت�سوف 
�سفر غمي�س في »العالقة بين ال�سرفاء �اليهود 
»اإلى جانب ن�سخ خزائنية كثيرة من الم�سحف 
علوم  في  �ن�سخ  كثيرة،  تفا�سير   � ال�سريف، 
القراآن �الفقه، �ن�سخ خزائنية قيمة من« دالئل 
الخيرات« للجز�لي، �اتفقنا على اأن نز�رها في 
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�قت الحق، �تاأ�سف االأ�ستاذ كثيرا على النزيف 
الذي لحق بها ��سياع المئات من مخطوطاتها 

�دفاترها.
مخطوطات المدر�سة اليعقوبية

مخطوطات  اأن  اليربوعي  الفقيه  لي  ذكــر 
نواحي  يعقوب  �سيدي  في  اليعقوبية  المدر�سة 
اإلى  �انتهت  الورثة،  بين  تفرقت  قد  بها«  »اأيت 
التابعة  الحالت  فقيه مدر�سة« تعالط »جماعة 
ـــت بــهــا« جــل كتب هــذه الــخــزانــة. لــدائــرة »اأي
على  بنف�سي  اأقــف  اأن  على  م�سمما  �مــازلــت 

م�سير هذا االإرث العلمي الهام.
مخطوطات مدر�سة تنالت:

اإلــى  تنالت  مــدر�ــســة  مخطوطات  تحولت 
في  الم�سارط  الفقيه  الأن  ميلك؛  اأيت  مدر�سة 
مدر�سة اأيت ميلك هو �لد اأخت الحاج الحبيب 
من  بو�سية  تنالت  مخطوطات  �حاز  ��سهره، 
اأنه  الم�سعودي  اأحمد  �اأخبرني  االأخير،  هذا 
بمجرد ما توفي الحاج الحبيب التنالتي ت�ستت 
خزانته �قد اأخذت منها حوالي 200 مخطوط 
الحاج  االآن  تــوفــي  �قــد  �سطوا   �احـــدة  دفــعــة 
الحبيب،  الــحــاج  اأخــت  ابــن  الملكي  اإبــراهــيــم 
يمكن  �ال  الــورثــة،  اأيــدي  بين  المكتبة  �بقيت 

النظر اإليها.
مكتبة مدر�سة واكنا�س باأقا:

عبد  االأ�ل  جدهم  ال�سو�سي  المختار  ذكــر 
الرحمن الونا�سي، �قد انتهت المكتبة اإلى فقيه 
�قد  الونا�سي،  الها�سم  محمد  االآن  المدر�سة 
بمخطوطات  الخطاب  فوزية  الطالبة  ا�ستغلت 
�قفنا  �مما  اإ�سرافي)))(،  تحت  المدر�سة  هذه 

عليه من هذه المكتبة:

انبهر  بما  �االإعـــالم  »التعريف  من  ن�سخة 
لل�سيخ  ــــالم«  ــقــراآن مــن االأ�ــســمــاء �االأع ال مــن 
الفقيه  ن�سخه  مخطوط  من  �ن�سخة  ال�سهيلي، 
محمد بن اأحمد الدرعي �سنة ))) هـ، �ن�سخة 
ل�سعراء  ال�سعرية  الق�سائد  من  »مجموعة  من 
الدرعي  اأحمد  بن  محمد  انت�سخها  �سو�سيين«، 
�سنة )))هـ، � ن�سخة من »كتاب �سمائل الر�سول 
الــتــرمــذي«،  عي�سى  اأيـــت  محمد  عي�سى  الأبـــي 
اإ�سحاق  ــن  الب الــغــز�ات«  »كــتــاب  مــن  �ن�سخة 
انت�سخ 1)11هـ، � ن�سخة من »قامو�س اأمازيغي 
�ن�سخة  االأمارتيني،  علي  ابن  الإبراهيم   عربي« 
من »موازن الحر�ف« لالإمام الحافظي، �ن�سخة 
المقامات«  �سرح  في  �االإ�ــســارات  »النكت  من 
متن  على  ميارة  »�سرح  من  �ن�سخة  لالأنباري، 
ابن عا�سم« ن�سخه اأحمد بن عبد اهلل الزياتي، 
�ن�سخة من » علم الفلك »ل�سيدي عبد الرحمن 
اأبعدي  اأحمد  بن  الح�سن  ن�سخه  القا�سي  ابن 
»تحفة  مــن  �ن�سخة  هـــ،   10(0 فــي  التيوبي، 
بابا  الأحمد  العلماء«  ف�سائل  لبع�س  الف�سالء 
اإ�سقاط  فــي  »التنوير  مــن  �ن�سخة  التنبكتي، 
التدبير« لمحمد بن علي بن اإبراهيم الت�سكلني، 
الأحمد  الولغي�سية«  المقدمة  »�سرح  من  �ن�سخة 
�سنة  انت�سخت  الفا�سي  البرني�سي  اأحمد  ابــن 

))11هـ.
مخطوطات مدر�سة اإداومنو 

اهلل  عبد  الحاج  الوقور  العالم  الفقيه  زرت 
العتيقة  ــو  ــن اإدا�م بمدر�سة  الــمــدر�ــس  اأغـــوري 
برفقة   200( ــر  ــراي ــب ف 12مــــن  االأحـــــد  يـــوم 
�مدر�سة«  الب�ساري،  عبا�س  الدكتور  االأ�ستاذ 
اأربعين  بحوالي  بيوكرى  عن  تبعد  ــو»  اإدا�مــن
اليوم  المدر�سة من ع�سر  كيلمتًرا، �مكثنا في 
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ا�ستقبلنا  �قــد  الع�ساء،  بعد  ما  اإلــى  المذكور 
الفقيه �سيدي عبد اهلل االأغوري بب�سا�سة قليلة 
النظير، �بحفا�ة عالية، �اأتحفنا بعر�س جملة 
على  �اأ�قفنا  القيمة،  ال�سعرية  ن�سو�سه  من 
مخطوطاته في مكتبة مخ�سو�سة بها في بيت 
هذه  في  عليه  �قفت  �مما  بالمدر�سة،  مل�سق 
المكتبة ن�سخة من » تب�سرة الحكام في اأ�سول 
االأق�سية �منهج االأحكام« البن فرحون، �ن�سخة 
محمد  بن  لمحمد  الزقاق«  ق�سيدة  »�سرح  من 
كتاب  من  �ن�سخة  الدرعي،  الــورزازي  الدليمي 
منظومة  �سرح   « من  �ن�سخة  للهوزلي،  »اأ�زال« 
»تحفة  مــن  �ن�سخة  التون�سي«،  جماعة  ــن  اب
بن  اأحمد  مدين  الأبــي  اللبيب«  �نزهة  ــب  االأري
من  �ن�سخة  القا�سمي،  القادر  عبد  بن  محمد 
��سفر  الدرعي،  �سالح  »البن  المقبولة  »الهدية 
�سحيح  من  �زخرفته  خطه  في  بديع  خزائني 
الم�ساحف  من  اأخرى  �مخطوطات  البخاري، 
الكريمة، �التفا�سير يعز المقام عن تعدادها، 
مخطوطات خزانة �سيدي عبد الرحمن ابن 

ابراهيم التغرغرثي الهوزلي.
يتوالها  اإغــرم،  بدائرة  كبيرة  مكتبة  �هــي 
عليه  تعرفت  الذي  الطيب  الحاج  الفقيه  االآن 
»الزا�ية  ند�ة  اأثناء   200( �سيف  في  بزاكورة 
الطيب على  الحاج  النا�سرية«)))(، �قد حر�س 
فيها،  باأ�س  ال  غرفة  في  المكتبة  هــذه  تنظيم 
االأ�سفار مقطوعات كثيرة من  فيها من  �يوجد 
الم�سحف ال�سريف، �كتب في الفقه مثل ن�سخة 
المعين«  المر�سد  �سرح  في  الثمين  الدار   « من 
»كفاية  من  ن�سخة   � ميارة،  اأحمد  ابن  لمحمد 
محمد  بن  علي  الح�سن  الأبي  الرباني«  الطالب 
من  ن�سخة  مثل  الحديث  في  �كتب  المنوفي، 

»التو�سيح على البخاري« لعبد الرحمن بن اأبي 
الجامع  »كــتــاب  مــن  ن�سخة   � ال�سيوطي،  بكر 
ال�سحيح« لمحمد بن اإ�سماعيل البخاري، �كتب 
القراآن  »تف�سير  من  ن�سخة  مثل  التف�سير  في 
�ن�سخة  البغوي،  م�سعود  بن  للح�سين  العظيم« 
الأبي  العزيز«  الكتاب  تف�سير  في  »الوجيز  من 
اأخــرى  كتب  �هــنــاك  ــواحــدي،  ال علي  الح�سن 

كثيرة في كل المجاالت المعرفية االأخرى.
ماآل مخطوطات المدار�س العتيقة:

تاأ�سف  المو�سوع  هذا  في  قال  من  اأغلب    
اإليه  انتهت  الــذي  الــمــاأ�ــســا�ي  الم�سير  على 
اأ�  العتيقة  بالمدار�س  المرتبطة  المخطوطات 
باالأحرى بفقهاء المدار�س العتيقة؛ اإذ اإن اأغلب 
اأ�سبحت  قــد  العتيقة  الــمــدار�ــس  مخطوطات 
اإيفني  منطقة  فمدار�س  �هكذا  عين،  بعد  اأثًرا 
للمنطقة  العلمي  المجل�س  رئي�س  ح�سب  مثاًل 
من  فارغة  اأ�سبحت  القداح  اإبراهيم  الفقيه 
منطقة  مدار�س  مثل  من  للمخطوطات  اأثر  كل 
تانكرفا  بوكرفا-مدر�سة  بعمران)مدر�سة  اأيت 
–مدر�سة �سيدي زكري اإلخ(، � مدار�س منطقة 
االخ�سا�س )مدر�سة اأيت ترخا- مدر�سة �سيدي 
همو الح�سن –مدر�سة ثالثاء اأ�فال – مدر�سة 
ا�غللو(، �لم يكن الفقهاء اأحياًنا م�ستقرين في 
انتقال  اإلــى  يــوؤدي  الــذي  مدر�سة �احــدة االأمــر 
المخطوطات  هذه  بع�س  اأ�  المخطوطات  هذه 
من مدر�سة اإلى اأخرى، �م�ساألة انتقال الفقهاء 
بين المدار�س حقيقة يعرفها القا�سي �الداني، 
�كان المختار ال�سو�سي رحمه اهلل ي�سير اأحياًنا 
بين  تنقله  اإلى  اأ� ذاك  الَعَلِم  لهذا  ترجمته  في 
لتنقل  اإ�سارته  نحو  على  العلمية  المراكز  هذه 
الك�سيمي))))1هـ(  البوز�كي  اأحمد  �سيدي 
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�مدر�سة  متوكة،  في  بو�ابو�س  مدر�سة  بين 
اإدا�تنان، �مدر�سة �سيدي ميمون  تازانتوت في 
في ك�سيمة، �مدر�سة �سيدي بيبي في ه�ستوكة، 
د�ار  �مدر�سة  هــوارة،  في  دحو  اأ�الد  �مدر�سة 
ا  اأي�سً اإ�سارته  نحو  �على  هـــوارة)))(،  في  لبير 
لتنقل الفقيه اأحمد بن م�سعود المعدري)تـ))12 
�المدر�سة  التازر�التية،  المدر�سة  بين  هـــ( 
قام  �قد  المعدرية)))(،  �المدر�سة  المرغيثية، 
االأ�ستاذ المهدي ال�سعيدي بجرد هذه المدار�س 
فيها  �ــســارطــوا  الــذيــن  الفقهاء  اأ�ــســمــاء  �ذكــر 
يوؤكد  اأمر  �هو  المع�سول)))(،  كتاب  خالل  من 
هذا  خــالل  مــن  المخطوطات  �سياع  فر�سية 
اأن  �يمكن  الــواحــدة،  المدر�سة  في  االختالف 
نقول: اإن هناك مجموعة من العنا�سر اأ�سهمت 
بيع  �سمنها  من  المخطوطات  هــذه  تفرق  في 
عبر  كما  مــذر  �سذر  �تفرقها   المخطوطات، 
 عــن ذلـــك الــمــخــتــار الــ�ــســو�ــســي، بــيــن الــورثــة. 
�انتهت  ق�سمت  الــتــي  الــخــزائــن  نــمــاذج  �مــن 
قال  التي  الج�ستيمية  الخزانة  الت�ستت  ــى  اإل
كتب  »�ق�سمت  الرا�سي:  اليزيد  الدكتور  عنها 
الخزانة الج�ستيمية اإلى ق�سمين: ق�سم في قرية 
في  الج�ستيمي  العبا�س  اأبو  �سكنها  التي  تييوت 
اأ�ك�ستيم  اإيمي  قرية  في  �ق�سم  حياته،  اأ�اخــر 
»فدب  قال:  للج�ستيميين«)0)(.  االأ�سلية  البلدة 
اإليها بالفعل ما �ستت كتبها، �اأ�سعف اأهميتها، 
�لخ�س  لــلــخــطــر«)1)(.  منها  بقي  مــا  �عــر�ــس 
في  الخزانة  هذه  في  الموؤثرة  ال�سلبية  العوامل 
كثير  ��سياع  لالأحفاد  العلمي  الم�ستوى  تدني 
اإلى  منها  البع�س  �انتقال  المخطوطات،  من 
اأيدي  في  المخطوطات  �تفرق  اأخرى،  خزائن 
قال:  �العناية،  ال�سيانة  �غياب  ــة)2)(،  ــورث ال

انعدام  ب�سبب  ال�سياع  من  لمزيد  »تعر�سها 
العناية الالزمة بها، �ال�سيانة ال�سر�رية لها، 
فهي تو�سع في الغالب في اأماكن غير �سالحة، 
االأر�سة،  بفعل  اإما  �التاآكل  للتال�سي  فتتعر�س 
من  ليف�سدها  ياأتيها  الــذي  الماء  بفعل  �اإمــا 
اليزيد  اإ�ــســارة  �لعل   ،)(((» فوقها  �مــن  تحتها 
الرا�سي اإلى عامل ال�سيانة هو ��سع اليد على 
يعتري  الذي  بالنزيف  تح�سي�س  على  اأ�  الجرح 
هذا الج�سد التراثي ، �قد �سبق اأن اأ�سرت اإلى 
هذا االأمر اأمام مجموعة من فقهاء المدار�س، 
يــتــجــا�زه،  اأن  يمكن  ال  عــمــًرا  للمخطوط  اإن 
ا  اأي�سً الكتابة  في  ا�ستعملت  التي  لالأمدة  �اإن 
مخطوطات  �رب  تتجا�زه،  اأن  يمكن  ال  عمًرا 
بعد  اأثًرا  �اأ�سبحت  الدهر  اأخنى عليه  قد  كثار 
في  الم�ستعملة  االأمدة  نوعية  ب�سبب  فقط  عين 
هذا  حــارقــة،  تكون  مــا  غالًبا  �الــتــي  كتابتها، 
ال�سيانة،  �سر�ط  نوعية  عن  نتحدث  اأن  د�ن 
�نوعية خزائن المخطوطات في هذه المدار�س 

�العناية التي يجب اأن تكون م�ستمرة.
خاتمة: 

اإذا  التمهيد  هذا  نهاية  في  نقول  اأن  نريد 
�اأ�سفار  دفاتر  في  القول  -الأن  العبارة  �سحت 
في  �سودناه  مما  بكثير  اأكبر  العتيقة  المدار�س 
مجال  ـــاإزاء  ب -اإنــنــا  الــقــالل  ال�سفحات  هــذه 
ح�سا�س جًدا، �مرتبط اأ�سد االرتباط بذاكرتنا 
فنحن  لــذلــك  ــاًرا  ــب �اعــت �العلمية؛  الثقافية 
�اقع  لتج�سيد  اآخر  �قت  اأي  من  اأكثر  مدعو�ن 
هذه المراكز العلمية، �التعريف بها، �تح�سي�س 
الجهات الو�سية ب�سر�رة التدخل بكل االأ�سكال 
هذا  من  تداركه  يمكن  ما  لتدارك  الح�سارية 
التراث الذي هو في نهاية المطاف �سورة لنا، 
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�امتداد لهويتنا، �قد دعوت مراًرا عبر قنوات 
ال�سحافة الم�سموعة �المرئية، �عبر م�ساركاتي 
ا عبر ات�سالي المبا�سر بالطلبة  العلمية، �اأي�سً
اإلى �سر�رة اإن�ساء مركز للمخطوطات اأ� اإن�ساء 
مكتبة  تكون  باأكادير،  العتيقة  المدار�س  مكتبة 
باقي  عالمية تعرف بذخائر �سو�س، على غرار 
االأ�قاف،  �زارة  بها  تتكفل  الكبرى،  المكتبات 
اأ� �زارة الثقافة، اأ� الوزارة االأ�لى اإذا اقت�سى 
اأ� هذه المكتبة  االأمر، �يكون د�ر هذه المركز 
التراثية  الموؤ�س�سات  �بين  بينها  حوار  فتح  هو 
�المكتبات  المدار�س،  تج�سدها  التي  ال�سغرى 
 الخا�سة، �مكتبات الز�ايا، �ذلك من اأجل تاأبيد 
الميكر�في�س  اأ�  الميكر�فيلم  عبر  المخطوط 
االآن،  مي�سًرا  اأ�سبح  الذي  الرقمي  الت�سوير  اأ� 
هذه  �سياع  تاأخير  اأجــل  من  الوقت  نف�س  �في 
االأخــطــار  كــل  مــن  �انت�سالها  الــمــخــطــوطــات 
الباحثين  اأمام  الطريق  �تي�سير  بها،  المحدقة 
مكانية.  معيقات  د�ن  الــتــراث  بهذا  للوقوف 
�االأهم من كل هذا اأن تنال هذه المخطوطات 
حــظــهــا مــن الــ�ــســيــانــة �الــمــعــالــجــة �الــو�ــســع 
��سائل  هناك  �تح�سل  �التعقيم،  �التف�سير 
اإذ  المدار�س؛  فقهاء  مع  التعامل  في  ح�سارية 
بقيمة  تح�سي�سية  د�رات  من  اأ�اًل  ي�ستفيد�ن 
المخطوط، ��سر�ط رعايته، �اأهمية الم�سلحة 
المدر�سية  التحبي�سات  بع�س  �تعار�س  العامة، 
مجموعة  اأمامهم  �تبقى   ، الم�سلحة،  هذه  مع 
�سميرهم  �سلب  من  هي  التي  الخيارات  من 
ال�ساحي � دينهم الحنيف، من مثل اأن يحب�سوا 
يبيعوها  اأن  اأ�  المكتبة  هذه  على  مخطوطاتهم 
للوزارة المعنية مقابل مبالغ مالية �سخية جًدا؛ 
الأن  قيمة المخطوطات اأكبر من كل التقديرات 

بالميكر�فيلم  ي�سمحوا  اأن  اأ�  الب�سيطة  المادية 
اأ� ال�سورة الرقمية ل�سالح هذه المكتبة مقابل 
الــحــاالت،  كــل  �فــي  ــا،  اأيــ�ــسً �سخية  تعوي�سات 
�عال�ة على �سر�رة ا�ستفادتهم المادية، تكتب 
اأ�سهمت  التي  مدار�سهم  اأ�سماء   � اأ�سما�ؤهم 
المخ�س�سة  االأجــنــحــة  فــي  المكتبة  رفــد  فــي 
م�سلحة  على  نح�سل  �هكذا  بمخطوطاتهم، 
عامة هي الملك العام لكل الباحثين �العلماء، 
الفقهاء  هــوؤالء  اإر�ساء  �هي  خا�سة  �م�سلحة 
ب�سكل  الــمــخــطــوطــات  ـــى  اإل نظرتهم  �تغيير 
اإيجابي، �اأتمنى من اهلل اأن تكون هذه الكلمات 
هذا  قولي  �اأقول  المجال،  بهذا  للنهو�س  بذرة 

�اأ�ستغفر اهلل العظيم.
الحوا�صي

الجزء  المغرب  تطوان  ال�سو�سي،  المختار  جز�لة  خالل   .1
2، 0) �ما بعدها.

�من البحوث التي اأ�سرفت عليها في التراث ال�سو�سي اأ�   
القريب منه ما يلي: 

في  المخطوطات  �اأهــمــيــة  الــتــراث  على  المحافظة   -
الطالبة  اإنجاز   ، نموذًجا  �سكورة  ال�سرقي  الجنوب 

�سناء م�ساعد، ال�سنة الجامعية: 2011/2010 م.
ــاري بــمــا�ــســة ؛مــعــطــيــات عن  ــخ ــب ـــــام ال خـــزانـــة االإم  -
�درا  نعيمة  الطالبتين  اإنجاز  �التنظيم،  المحتويات 
�فاظمة الجواهري، ال�سنة الجامعية: 2011/2010 م.
النا�سرية  الزا�ية  مخطوطات  في  المتن  حرد  �سورة   -
الطالب  اإنــجــاز  ن�سقية،  حفرية  درا�ــســة  بتمكر�ت؛ 

ع�سام بن�سالح، ال�سنة الجامعية: )2010/200 م.
حفرية،  درا�ـــســـة  االإفـــرانـــي؛  الــطــاهــر  مــخــطــوطــات   -
الجامعية:  ال�سنة  اأرجــــدال،  زكــري  الطالب  اإنــجــاز 

2011/2010م.
في  درا�سة  بتمكر�ت؛  النا�سرية  الزا�ية  مخطوطات   -
الت�سفير، اإنجاز الطالب عبد الفتاح البوهاللي، ال�سنة 

الجامعية: 2011/2010م.
معطيات  بتمكر�ت؛  النا�سرية  الــزا�يــة  كتب  خزانة   -
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موالي  الطالب  اإنجاز  �االإدارة،  �التنظيم  التاريخ  في 
الم�سطفى الفدادي، ال�سنة الجامعية: )200/)200م.

)مومو(؛  الالعي�سي  محمد  الحاج  مكتبة  من  مجموع   -
ر�سدي،  مليكة  الطالبة  اإنجاز  كوديكولوجية،  درا�سة 

ال�سنة الجامعية: )200/)200م.
باإفران  العتيقة  تنكرت  مدر�سة  مكتبة  مخطوطات   -
اإنجاز  كوديكولوجية،  مقاربة  ال�سغير(:  )االأطل�س 
الجامعية:   ال�سنة  اهلل  فــي  ـــا  اأرج اإدريــ�ــس  الــطــالــب 

)200/)200م.
مخطوط في الفقه من مدر�سة �سيدي �سعيد اأ�م�سعود   -
باأيت ملك؛ درا�سة كوديكولوجية . اإنجاز الطالبة مليكة 

كوار، ال�سنة الجامعية:، )200/)200 م.
نيل االأماني في �سرح التهاني الأبي الح�سن بن م�سعود   -
الموجودة في مدر�سة  للن�سخة  درا�سة مادية  اليو�سي، 
�سيدي �سعيد ال�سريف ببيوكرى، اإنجاز الطالبة ر�سيدة 

الخيدري، ال�سنة الجامعية: )200/)200م.
المدر�سة العلمية العتيقة باأ�خريب )ا�ستوكة اأيت بها(   -
الطالبين  اإنجاز  العلمي،  �االإ�سعاع  �المكتبة  التاريخ 
الجامعية:  ال�سنة  ربــوع،  �ر�سيد  هو�سي�س  الح�سين 

)200/)200 م.
تنكرت  مــدر�ــســة  االإفــرانــيــة؛  �الــخــزائــن  الــمــدار�ــس   -
فاطمة  الطالبة  اإنجاز   ، نموذًجا  الطاهرية  �الخزانة 

الرما�س، ال�سنة الجامعية: )200/)200م.
درا�ــســة  ؛  بــاعــمــران  بــاأيــت  اأ�بـــال  اأ�ــســرة  مخطوطات   -
ال�سنة  اأ�بـــال،  رقية  الطالبة  اإنــجــاز  كوديكولوجية، 

الجامعية: 2011/2010م.
المكتبة الخا�سة ل�سيدي محمد النا�سري بتار�دانت ؛   -
درا�سة كوديكولوجية لمحتوياتها، اإنجاز الطالبة بادعة 

البخاري، ال�سنة الجامعية: )200/)200 م.
اإقليم  بادا�كر�س  محراث  العربي  مكتبة  من  مجموع   -
مريم  الطالبة  اإنجاز  كوديكولوجية  درا�سة  ال�سويرة؛ 

محراث، ال�سنة الجامعية: )200/)200 م .
بتنغير؛  نا�سر  نايت  احماد  ل�سيدي  الخا�سة  المكتبة   -
درا�سة كوديكولوجية لمحتوياتها، اإنجاز الطالب اأحمد 

�سكري، ال�سنة الجامعية: )200/)200 م.
نماذج من مخطوطات اأقا اإقليم طاطا ؛ جرد �درا�سة،   -
الجامعية:  ال�سنة  �الــحــاج،  فتيحة  الطالبة  اإنــجــاز 

)200/)200 م.
نظرة  بتيزنيت؛  ال�سو�سي  المختار  محمد  خــزانــة   -

فالت  حنان  الطالبين  اإنجاز  �التنظيم،  االإدارة   في 
�عبد اهلل بن�ساك، ال�سنة الجامعية: )200/)200 م .
�التنظيم  االإدارة  بــتــار�دانــت؛  علي  االإمـــام  مكتبة   -
ال�سنة  باحيدة،  �سناء  الطالبة  اإنجاز  �المحتويات، 

الجامعية: )200/)200 م.
�درا�ــســة.  جــرد  نــمــوذًجــا«؛  نــون  »�اد  الجنوب  �ثــائــق   -
الجامعية:  ال�سنة  الدين،  �سرف  الطالبة هاجر  اإنجاز 
الخا�سة؛  النا�سري  المهدي  مكتبة  2011/2010م، 
ال�سنة  مخطوطاتها،  لبع�س  كوديكولوجية  درا�ــســة 

الجامعية: )200/)200م. 
تحت  بحث  بــاإنــجــاز  الــخــيــدري  ر�سيدة  الطالبة  قامت   .2
في  االأمــانــي  نيل  بــعــنــوان:   الطوبي  م�سطفى  اإ�ــســراف 
�سرح التهاني الأبي الح�سن اليو�سي درا�سة مادية للن�سخة 
ببيوكرى  ال�سريف  �سعيد  �سيدي  مدر�سة  في  الموجودة 
�ذلك في المو�سم الدرا�سي )200 -)200م، �ذلك قبل 
اأن اأز�ر المدر�سة �اأقف بنف�سي على مزيد من نفائ�سها.

اأنجز الطالبان الح�سين هو�سي�س �ر�سيد ربوع بحثا تحت   .(
العلمية  المدر�سة  بعنوان:  الطوبي  م�سطفى  اإ�ــســراف 
العتيقة باأ�خريب –ا�ستوكة اأيت باها –التاريخ �المكتبة 
�االإ�سعاع العلمي، �ذلك في المو�سم الجامعي: )200 – 

)200م. 
المدار�س العتيقة باإنزكان التاريخ – التنظيم – المكتبة   .(
م�سطفى  اإ�ــســراف  مينة  اأبــوزيــا  الطالبة  باإنجاز  بحث 

الطوبي المو�سم الدرا�سي: )200-)200 م. 
هــذا  فــي  بحثا  اهلل  ارجــافــي  اإدريـــ�ـــس  الــطــالــب  ــجــز  اأن  .(
الطوبي  م�سطفى  االأ�ــســتــاذ  اإ�ــســراف  تحت  المو�سوع 
بعنوان: مخطوطات مكتبة مدر�سة تنكرت العتيقة باإفران 
الجامعية  ال�سنة  ال�سغير مقاربة كوديكولوجية،  االأطل�س 

)200 -)200 م. 
مخطوطات النحو بمدر�سة �سيدي �سعيد اأ� م�سعود درا�سة   .(
كوار  مليكة  الطالبة  اإنــجــاز  من  بحث   . كوديكولوجية 
الجامعية:  ال�سنة  الطوبي  م�سطفى  االأ�ستاذ:  اإ�سراف 

)200-)200م.
مكتبة  مقال   ،( الجزء  �سو�س  علماء  جمعية  منجزات   .(
النا�سرية بين االأم�س �اليوم م�سطفى الطوبي،  الزا�ية 
من�سورات جمعية علماء �سو�س، طبعة )200 م �س:))).

�اإبداعه  العلمية  اأعماله  ال�سوفي  الحميد  عبد  العالمة   .(
ال�سوفي،  �ح�سن  الحاتمي  محمد  تن�سيق  االأدبــــي، 
ـــراث الــ�ــســو�ــســي،  ـــت ــبــحــث فـــي ال ــورات فـــريـــق ال ــس ــ� ــن م
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الدارالبي�ساء: 2010 م.
�القانونية  الب�سرية  العالقات  المغربية:   ال�سحراء   .(
المخطوط" �س:  ال�سحرا�ي  "التراث  مقال  �الثقافية، 
))1 من�سورات جامعة القا�سي عيا�س المطبعة الوطنية 

مراك�س: )200 م.
للطبع  هياه  –اأ�ساتذتها  نظامها  العتيقة  �سو�س  مدار�س   .10
�ن�سره ر�سى اهلل عبد الوافي المختار ال�سو�سي، موؤ�س�سة 
طنجة:  لل�سمال،  �التوزيع  �الن�سر  �الطباعة  التغليف 

 . 1(((
� 12 مًعا(.  .11

�من المدار�س التي ذكر المختار ال�سو�سيفي كتابه مدار�س   .12
�المدر�سة  االأغياللنية،  المدر�سة  العتيقة  العالمة  �سو�س 
العمرية،  �المدر�سة  المحمدية،  �المدر�سة  المزارية، 
اإدامــنــو  �مــدر�ــســة  اله�ستوكية،  االأخــريــبــيــة  �الــمــدر�ــســة 
اله�ستوكية، �المدر�سة االأغبالوئية، �المدر�سة المعدرية، 
�المدر�سة  الوكاكية،  �المدر�سة  التيزنيتية،  �المدر�سة 
ال�ساحلية، �المدر�سة التنكربائية البعمرانية، �المدر�سة 
�المدر�سة  الــعــبــال�يــة،  الجمعة  �مــدر�ــســة  البوبكرية، 
الجرارية،  االغرمية  �المدر�سة  الجرارية،  التلعينتية 
�مدر�سة  البوعبدلية،  �المدر�سة  البونعمانية،  �المدر�سة 
علي  �سيدي  �مدر�سة  االأخ�سا�سية،  الح�سن  همو  �سيدي 
بن�سعيد، �المدر�سة البيزكارنية، �المدر�سة االأم�سرائية، 
�المدر�سة  االأدائية،  �المدر�سة  التغجيجتية،  �المدر�سة 
التزر�التية،  �المدر�سة  الرخا�ية،  �المدر�سة  التنكرتية، 
�المدر�سة االأكمارية، �المدر�سة التاغلولوئية، �المدر�سة 
الآل  اأ�كن�س  اأفال  �مدر�سة  اأفــا�ز�ر،  �مدر�سة  ــة،  االأد�زي
الم�سيتية،  �المدر�سة  االأك�سيئية،  �المدر�سة  تركانين، 
البعقيلية،  االرازانية  �المدر�سة  االأما�سينية،  �المدر�سة 
�المدر�سة االأنكي�سائية، �المدر�سة الوفقا�ية، �المدر�سة 
التار�سواطية،  �المدر�سة  االأغ�سانية،  �المدر�سة  االإلغية، 
�المدر�سة  التهالية،  �المدر�سة  االيمورية،  �المدر�سة 
البومر�انية، �المدر�سة المولودية الر�سموكية، �المدر�سة 
�المدر�سة  الر�سموكية،  د�درار  �مدر�سة  التزموتية، 
الكونكية  �المدر�سة  االأكدالية،  �المدر�سة  التيزكينية، 
اله�ستوكية، �المدر�سة االإيبوركية، �المدر�سة االأزاريفية، 
�المدر�سة  ْلْتنيْن،  اإِمي  �مدر�سة  االثنين،  تيزي  �مدر�سة 
�المدر�سة  التنالتية،  �المدر�سة  ال�سوابية،  التك�ستية 
اآل تفيرا�سين،  الفوكر�سية، �مدر�سة توفتاركا، �مدر�سة 
بومهدي  �مــدر�ــســة  بــاإيــاللــن،  يعقوب  �سيدي  �مــدر�ــســة 
�المدر�سة  االياللنية،  تي�سد�غا�س  �مدر�سة  االياللنية، 

مدر�سة  االياللنية،  �ا�سيف  ت�سيل  �مدر�سة  التومليلينية، 
المدر�سة   � االك�ستيمية،  �المدر�سة  عمر�،  بن  اإبراهيم 
التفرا�تية التملية، �مدر�سة تمزكيدا �ا�سيف باأيت مزال، 
�مدر�سة �سيدي بو�سعيد بت�سكدلت، �المدر�سة المرغتية 
زا�يــة  �مدر�سة  التمنارتية،  �المدر�سة  االأخ�سا�سية، 
�المدر�سة  التمكد�ستية،  �مدر�سة  ــا�ي  االأق الر�سموكي 
الططائية،  �المدر�سة  التزر�التية،  �المدر�سة  الوجانية، 
�المدر�سة التكموتية، �مدر�سة تيمي�سا من قبيلة احميد، 
�مدر�سة  التتلتية،  العليا  �المدر�سة  اإ�زيـــون،  �مدر�سة 
المدر�سة  االأكن�سيفية،  �المدر�سة  التتلتية،  ال�سفلى 
�المدر�سة  الو�ساعدنية،  �الــمــدر�ــســة  التكركو�ستية، 
الكربانية،  المدر�سة  ال�سراحنة،  مدر�سة  ــة،  ــي االأرازان
اإكطاي،  من  بونرار  مدر�سة  ال�سراحبيلية،  �المدر�سة 
�المدر�سة  المنايزلة،  مدر�سة   � التامازتية،  �المدر�سة 

البعريرية، �مدر�سة �سطارت، �مدر�سة اإ�ساكن.
ط2  البي�ساء  الــدار  ال�سو�سي،  المختار  العالمة،  �سو�س   .1(

)))1م، �س: 121.
في  �االأدبية  العلمية  الحياة  الكبير  االأطل�س  تاريخ  من   .1(
للتنمية  تالكجونت  جمعية  من�سورات  الغربي،  درن  جبل 

�االأعمال االجتماعية، )200م �س:))2.
مدار�س �سو�س العالمة العتيقة، �س: )11.  .1(

�سو�س العالمة، �س: 2)1  .1(
نف�سه، �س: 1)1.  .1(
نف�سه، �س: ))1.  .1(
نف�سه، �س: ))1.  .1(

منها  ي�ستفاد  ال  حتى  �حب�سها  احتكارها  الكتب:  غلول   .20
اأحمد  العربي  المخطوط  م�سطلحات  معجم  ينظر: 
الخزانة  من�سورات  الطوبي،  �م�سطفى  بنبين  �سوقي 

الح�سنية، مراك�س )200م، �س: ))2. 
ال�سو�سي  العربي  االأدب  كتاب:  الخ�سو�س  بهذا  ينظر   .21
االأدب  في  البحث  جمعية  من�سورات  �دالالت،  ق�سايا 
العربي ال�سو�سي �كلية االآداب جامعة ابن زهر باأكادير، 

مراك�س الطبعة الثانية: )200 م.
البي�ساء  ــدار  ال النجاح  مطبعة   ،( الــجــزء:  المع�سول،   .22

0))1 م �س: ))1 -))1.
المع�سول ج ) �س:0)2.  .2(

المدار�س العتيقة �اإ�سعاعها االأدبي .�س:211.   .2(
�سعر الج�ستيميين �س:)).  .2(
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�سعر الج�ستيميين، �س:)) -)).  .2(
�سعر الج�ستيميين �س:)).  .2(

كنا- اأعني فريق البحث في التراث ال�سو�س -قد اأنجزنا   .2(
علي  بن  "الح�سين  بعنوان:  الجليل  العلم  هذا  عن  ند�ة 
ال�سو�سا�ي، �سخ�سيته �تراثه العلمي " �ذلك يوم االأحد 

)1 ماي )200 م باأ�الد برحيل اإقليم تار�دانت. 
طبع الكتاب عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البي�ساء،   .2(

�سنة: )))1 م. 
مدار�س �سو�س العتيقة نظامها اأ�ساتذتها، محمد المختار   .(0
الوافي  عبد  اهلل  ر�سا  �ن�سره  للطبع  هــيــاأه  ال�سو�سي، 
�الن�سر  �الطباعة  التغليف  موؤ�س�سة  ال�سو�سي،  المختار 

لل�سمال طنجة )))1م، �س: )). 
اأ�ستاذ بكلية االآداب باأكادير.  .(1

�سو�س العالمة، �س: ))1.  .(2
محا�الت  العربي:  للمخطوط  حفرية  درا�سة  اأجــل  من   .((
الطوبي،  م�سطفى  المخطوطات،  علم  فــي  تطبيقية 
الــقــاهــرة:  للمخطوطات،  نجيبويه  مــركــز  مــنــ�ــســورات 

2010م. 
دبلوم  لنيل  ر�سالة  اإطار  في  اأبوية  نجاة  الباحثة  حققته   .((

الدرا�سات العليا في االآداب . 
المخطوط رقم:  )1)  .((
المخطوط رقم:  00)  .((
المخطوط رقم:  )22  .((

المخطوط رقم:  0)  .((
المخطوط رقم:  ))  .((

المخطوط رقم:  ))2  .(0
المخطوط رقم:  )20  .(1

المخطوط رقم:  م )20 الكتاب:  1  .(2
المخطوط رقم: م )20 الكتاب:  )  .((

المخطوط رقم:  )))  .((
االإدارة  اإقليم طاطا،  باأقا  الونا�س  الها�سم  مكتبة محمد   .((
اإ�سراف  الخطاب،  فوزية  الطالبة  التنظيم،  المحتويات 
م�سطفى الطوبي كلية االآداب �العلوم االإن�سانية، جامعة 

ابن زهر، اأكادير . ال�سنة الجامعية: )200 -)200 م.
جمعية  »»منجزات  عنوان  تحت   200( في  ن�سرت  التي   .((

علماء �سو�س الجزء ال�ساد�س. 
ينظر المع�سول الجزء ) �س: ))2.  .((

ينظر المع�سول الجزء: )1 �س:))1 .  .((
�العلمي،  االأدبـــي  �اإ�سعاعها  العتيقة  الــمــدار�ــس  تنظر   .((

�س:1)1 -))1.
�سعر الج�ستيميين، �س: )11.  .(0
�سعر الج�ستيميين �س:)11.   .(1
�سعر الج�ستيميين، �س:)11.  .(2
�سعر الج�ستيميين �س:)11.  .((

الئحة الم�صــادر

مثبتة  اأكانت  �سواء  البحث  هذا  في  المذكورة  المخطوطات   -
االأرقام كما هو االأمر في المكتبات الكبرى اأم غير مثبتة 

االأرقام في جل مكتبات المدار�س العتيقة. 
)م�سادر  الــمــدار�ــس  مــن  لــعــدد  الميدانية  الـــزيـــارات   
المعلومة هم فقهاء المدار�س اأنف�سهم، �يمكن االت�سال 

بهم للتاأكد من المعلومات المذكورة في هذا البحث(

الئحة والمراجع

االأدب العربي ال�سو�سي ق�سايا �دالالت، من�سورات جمعية   -
االآداب �العلوم  ال�سو�سي �كلية  العربي  البحث في االأدب 
الطبعة  مراك�س  باأكادير،  زهر  ابن  جامعة  االإن�سانية، 

الثانية: )200 م.
الر�اية ال�سفهية لمجموعة من العلماء �ر�ؤ�ساء المجال�س   -
البلدية، )نظًرا لطبيعة هذا البحث من حيث كونه ميدانًيا 
الم�سدر من  اأرغب عن هذا  لم  فاإنني  االأ�لى،  بالدرجة 

م�سادر المعلومة رغم ت�سبثي بالتوثيق(.
�سو�س العالمة، محمد المختار ال�سو�سي، موؤ�س�سة بن�سرة   -
للطباعة �الن�سر »بنميد« الدار البي�ساء )))1، )0)1 هـ.

بتن�سيق  نــد�ة  �جــهــاده،  فكره  التنالتي  الحبيب  �سيدي   -
التراث  فــي  البحث  فريق  من�سورات  الحاتمي  محمد 

ال�سو�سي 0))1هـ )200 م .
�سعر الج�ستيميين )الدرا�سة(، الدكتور اليزيد الرا�سي،   -
من�سورات مركز ابن تومرت للدرا�سات �الن�سر �التوثيق 
اأكادير:  �جامعة ابن زهر كلية االآداب �العلوم االإن�سانية 

)200 م.
�القانونية  الب�سرية  العالقات  المغربية:  ال�سحراء   -
�س:  المخطوط«  ال�سحرا�ي  »التراث  مقال  �الثقافية، 
))1 من�سورات جامعة القا�سي عيا�س المطبعة الوطنية 

مراك�س: )200 م.
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�المخطوطات،  الوثائق  خــالل  من  ��سو�س  ال�سحراء   -
تن�سيق عمر اأفا، من�سورات كلية االآداب �العلوم االإن�سانية 

بالرباط، الدار البي�ساء: 22)1 هـ 2001 م .
مدار�س �سو�س العتيقة نظامها اأ�ساتذتها، محمد المختار   -
الوافي  عبد  اهلل  ر�سا  �ن�سره  للطبع  هــيــاأه  ال�سو�سي، 
�الن�سر  �الطباعة  التغليف  موؤ�س�سة  ال�سو�سي،  المختار 

لل�سمال طنجة )))1م.
بالمغرب  �العلمي  االأدبــي  �اإ�سعاعها  العتيقة  المدار�س   -
محمد  بن  المهدي   ، نموذًجا  ب�سو�س  االإلغية  المدر�سة 
ال�سعيدي، من�سورات �زارة االأ�قاف �ال�سوؤ�ن االإ�سالمية 

)2)1 هـ )200 م .
�سوقي  اأحــمــد  العربي  المخطوط  م�سطلحات  معجم   -
الح�سنية،  بنبين �م�سطفى الطوبي، من�سورات الخزانة 

مراك�س )200م.
المع�سول، محمد المختار ال�سو�سي، الجزء: )-)، مطبعة   -

النجاح الدار البي�ساء 0))1م.
االإدارة  اإقليم طاطا،  باأقا  الونا�س  الها�سم  مكتبة محمد   -
اإ�سراف  الخطاب،  فوزية  الطالبة  التنظيم،  المحتويات 
م�سطفى الطوبي كلية االآداب �العلوم االإن�سانية، جامعة 

ابن زهر، اأكادير . ال�سنة الجامعية: )200 -)200م.
محا�الت  العربي:  للمخطوط  حفرية  درا�سة  اأجــل  من   -
الطوبي،  م�سطفى  المخطوطات،  علم  فــي  تطبيقية 
الــقــاهــرة:  للمخطوطات،  نجيبويه  مــركــز  مــنــ�ــســورات 

2010م.
من تاريخ االأطل�س الكبير الحياة العلمية �االأدبية في جبل   -
جمعية  من�سورات  الكن�ساني،  بزيد  اأحمد  الغربي،  درن 

تالكجونت للتنمية �االأعمال االجتماعية، )200م.
الملك  جاللة  عهد  في  �سو�س  علماء  جمعية  منجزات   -
مقال   ، ال�ساد�س  الجزء  اهلل،  ن�سره  ال�ساد�س  محمد 
م�سطفى  �اليوم  االأم�س  بين  النا�سرية  الزا�ية  مكتبة 

الطوبي، من�سورات جمعية علماء �سو�س، طبعة )200م.

الئحة بعدد من البحوث الجامعية التي اأ�شرفت عليها 
في التراث ال�شو�شي: 

المحافظة على التراث �اأهمية المخطوطات في الجنوب   -
اإنجاز الطالبة �سناء م�ساعد،  ال�سرقي �سكورة نموذًجا ، 

ال�سنة الجامعية: 2010 / 2011م. 
خزانة االإمام البخاري بما�سة ؛معطيات عن المحتويات   -
�فاطمة  �درا  نعيمة  الطالبتين  اإنــجــاز  �الــتــنــظــيــم، 

الجواهري، ال�سنة الجامعية: 2010 / 2011 م.
النا�سرية  الــزا�يــة  مخطوطات  في  المتن  حــرد  �سورة   -
الطالب ع�سام  اإنجاز  ن�سقية،  درا�سة حفرية  بتمكر�ت؛ 

بن�سالح، ال�سنة الجامعية: )200 /2010 م.
دليل  محمد  �سيدي  منطقة  في  دليل  اآل  مكتبة  فهر�س   -
ب�سي�سا�ة، اإنجاز الطالبة عائ�سة ق�سى، ال�سنة الجامعية:

)200 /)200 م.  
اإنجاز  حفرية،  درا�سة  االإفــرانــي؛  الطاهر  مخطوطات   -
 2010 الــجــامــعــيــة:  ال�سنة  اأرجـــــدال،  ـــري  زك الــطــالــب 

/2011م.
بع�س مخطوطات الخزائن الخا�سة في تغجيجت؛ درا�سة   -
المكا�ي،  ب�سرى  الطالبة  اإنجاز  لمخطوطاتها،  مادية 

ال�سنة الجامعية: )200 /2010م.
في  درا�ــســة  بتمكر�ت؛  النا�سرية  الــزا�يــة  مخطوطات   -
ال�سنة  البوهاللي،  الفتاح  عبد  الطالب  اإنجاز  الت�سفير، 

الجامعية: 2011/2010 م.
معطيات  بتمكر�ت؛  النا�سرية  ــة  ــزا�ي ال كتب  خــزانــة   -
موالي  الطالب  اإنجاز  �االإدارة؛  �التنظيم  التاريخ  في 

الم�سطفى الفدادي، ال�سنة الجامعية: )200 /)200م.
)مومو(  الالعي�سي  محمد  الــحــاج  مكتبة  مــن  مجموع   -
ر�سدي،  مليكة  الطالبة  اإنجاز  كوديكولوجية،  ؛درا�ــســة 

ال�سنة الجامعية: )200/)200 م.
بــاإفــران  العتيقة  تنكرت  مــدر�ــســة  مكتبة  مخطوطات   -
اإنــجــاز  كوديكولوجية،  مقاربة  ال�سغير(:  )االأطــلــ�ــس 
 200( الجامعية:  ال�سنة  اهلل  في  اأرجــا  اإدري�س  الطالب 

/)200 م.
اأ�م�سعود  �سعيد  �سيدي  مدر�سة  من  الفقه  في  مخطوط   -
مليكة  الطالبة  اإنجاز   . كوديكولوجية  درا�سة  باأيت ملك؛ 

كوار، ال�سنة الجامعية:، )200 /)200 م.
م�سعود  ابن  الح�سن  الأبي  التهاني  �سرح  في  االأماني  نيل   -
مدر�سة  في  الموجودة  للن�سخة  مادية  درا�سة  اليو�سي، 
ر�سيدة  الطالبة  اإنجاز  ببيوكرى،  ال�سريف  �سعيد  �سيدي 

الخيدري، ال�سنة الجامعية: )200 /)200م.
بها(  اأيت  )ا�ستوكة  باأ�خريب  العتيقة  العلمية  المدر�سة   -
الطالبين  اإنــجــاز  العلمي،  �االإ�سعاع  �المكتبة  التاريخ 
الجامعية: )200  ال�سنة  ربوع،  �ر�سيد  الح�سين هو�سي�س 

/)200 م.
المكتبة،  التنظيم  التاريخ  باإنزكان؛  العتيقة  المدار�س   -
 /  200( الجامعية:  ال�سنة  مينة،   اأبوزيا  الطالبة  اإنجاز 

)200 م.
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المدار�س �الخزائن االإفرانية؛ مدر�سة تنكرت �الخزانة   -
الرما�س،  فاطمة  الطالبة  اإنجاز   ، نموذًجا  الطاهرية 

ال�سنة الجامعية: )200 /)200 م.
ــت بــاعــمــران ؛ درا�ــســة  ــاأي مــخــطــوطــات اأ�ــســرة اأ�بــــال ب  -
ال�سنة  ــــال،  اأ�ب رقــيــة  الــطــالــبــة  ــجــاز  اإن كــوديــكــولــوجــيــة، 

الجامعية: 2010 /2011 م .
؛  بتار�دانت  النا�سري  محمد  ل�سيدي  الخا�سة  المكتبة   -
بادعة  الطالبة  اإنجاز  لمحتوياتها،  كوديكولوجية  درا�سة 

البخاري، ال�سنة الجامعية: )200 /)200 م.
اإقليم  بادا�كر�س  محراث  العربي  مكتبة  من  مجموع   -
مريم  الطالبة  اإنجاز  كوديكولوجية  درا�سة  ال�سويرة؛ 

محراث، ال�سنة الجامعية: )200/)200 م .
بتنغير؛  نا�سر  نايت  احماد  ل�سيدي  الخا�سة  المكتبة   -
اأحمد  الطالب  اإنجاز  لمحتوياتها،  كوديكولوجية  درا�سة 

�سكري، ال�سنة الجامعية: )200/)200 م.
�درا�سة،  جرد  طاطا؛  اإقليم  اأقا  مخطوطات  من  نماذج   -
 200( الجامعية:  ال�سنة  �الحاج،  فتيحة  الطالبة  اإنجاز 

/)200م.
في  نظرة  بتيزنيت؛  ال�سو�سي  المختار  محمد  خــزانــة   -
عبد   � فالت  حنان  الطالبين  اإنجاز  �التنظيم،  االإدارة 

اهلل بن�ساك، ال�سنة الجامعية: )200 /)200 م .
�التنظيم  االإدارة  بـــتـــار�دانـــت؛  عــلــي  االإمــــام  مكتبة   -
ال�سنة  بــاحــيــدة،  �سناء  الطالبة  اإنــجــاز  �المحتويات، 

الجامعية: )200 /)200 م.
اإنجاز  ال�سياظمة،  جهة  في  الخا�سة  المكتبات  بع�س   -
 200( الــجــامــعــيــة:  ال�سنة  كــ�ــســتــاف،  لح�سن  الــطــالــب 

/)200م. 
�ثائق الجنوب »�اد نون نموذًجا  »؛جرد �درا�سة . اإنجاز   -
 2010 الجامعية:  ال�سنة  الدين،  �سرف  هاجر  الطالبة 

/2011 م.
مكتبة المهدي النا�سري الخا�سة ؛ درا�سة كوديكولوجية   -

لبع�س مخطوطاتها، ال�سنة الجامعية: )200 /)200 م.
في  ؛درا�ــســة  طاطا  باأقا  الجعفرية  العائلة  مخطوطات   -
بداية الن�سو�س، اإنجاز الطالبة غزالن الجعفري المو�سم 

الجامعي 2012/2011 م .
حرد  في  درا�سة  اأقا  الحر�س  محمد  خزانة  مخطوطات   -
المو�سم  الجعفري،  خديجة  الطالبة  اإنــجــاز  المتن، 

الجامعي 2012/2011 م .
اإقليم  اأ�ز�ن  بمدر�سة  نجيب  اأحمد  مخطوطات  بع�س   -
خديجة  الطالبة  اإنجاز  كوديكولوجية،  درا�سة  تار�دانت، 

اأيت بال، المو�سم الجامعي 2012/2011 م .
�سيدي  بــن  اهلل  عبد  �سيدي  عائلة  مخطوطات  بع�س   -
كوديكولوجية،  درا�سة  بطاطا  اليعقوبي  التليغ  اإبراهيم 
الجامعي  الــمــو�ــســم  الــتــلــيــغ،  الح�سن  الــطــالــب  اإنــجــاز 

2012/2011 م.
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المعالم الثقافية لبغداد
في اأواخر الع�سر العبا�سي

اأ. معت�شم زكي ال�شنوي
بغداد

كان دور الرواد من الم�صت�صرقين مهًما جًدا، فالم�صت�صرق الفرن�صي )لوي�ص ما�صينون( قد زار 
بغداد عام 1908، باحًثا عن قبر المت�صوف )الحالج(، وكان قد اأطلع على �صورتين ن�صرهما الجنرال 
ر�صوم  تعر�ص  ولم  االآجريات،  زخرفة  وفن  القلعة  في  لالإيوان   1907 عام  بيليه(  )دي  الفرن�صي 
العبا�صية، ومخطط  بغداد  ور�صوم و�صور  العام 1912،  ببغداد  يعمل  كان  الذي  فيوليه(،  )الم�صيو 
بغداد التف�صيلي )ليفلك�ص جونز(، وكان من االأولى  ح�صور الرواد االألمان لمثل هذه المنا�صبة، مثل 
لٍة للبيت العراقي عام1909، وت�صميم )ال�صرداب(  )اأو�صكار روتر(، الذي قدم اأطروحته مع ر�صوم مف�صَّ
والتكييف الطبيعي الجمالي لمباٍن في العمق االأر�صي، امتاز به في علم العمارة. ومن ال�صور التي 
النخلة وهي  ال�صنا�صيل،  واالأبواب،  الرواق  البوابة،  الجدار،  البغدادية:  العمارة  تت�صمنها مفردات 
المفردة المميزة في قوامها وظلها وعطائها)1(. وقد اختلف الموؤرخون قديًما وحديًثا في بيان ا�صم 
 بغداد، وتعين معناه، فمنهم من قال اإنَّ اأ�صله )بعل جاد( باللغة البابلية ومعناه )مع�صكر بعل(، ومنهم 
م�ص(، ومنه من قال اإنَّه )كلداني( واإنَّ اأ�صله )بلداد( و)بل( ا�صم  من قال اإنَّه )بعل داد(؛ اأي )اإله ال�صِّ
اأنَّه حدث على عهد )بختن�صر  اإلى  اآرامية معناها )الفتك(، ويذهب  االإله الكلداني، و)داد( كلمة 
604-562ق.م( ملحمة عظيمة ظفر فيها باأعدائه، فاأن�صاأ هذه القرية تخليد لظفره و�صميت با�صم 
الثامن ع�صر قبل  القرن  بابلي من عهد حمورابي في  باأنَّ اال�صم  ال�صنم )بل(، ومنهم من يقول 
الميالد واأنَّ اأ�صله )بيت كدادا(؛ اأي بيت الغنم، ويرى بع�ص الباحثين اأنَّ كلمة بغداد اآرية االأ�صل 
واأنَّ )الك�صيين( ا�صتعملوها اأول مّرة في م�صتهل االألف الثاني قبل الميالد ومعناها )عطية االإله(. 
والفر�ص يف�ّصرونها على عاداتهم ويرجعونها اإلى اأ�صل فار�صي هو )باغ داد( اأي ب�صتان )دادويه( اأو 
)بغ دادي(؛ اأي ال�صنم )بغ اأعطاني( اأو )باغ اأي داد( وهو ا�صم ب�صتان اأن�صاأه )ك�صرى اأنو �صروان( 532-
579م( في هذه البقعة ف�صميت القرية با�صمه، وقيل كان ا�صم ملك ال�صين )بغ( فكان تجار ال�صين 
اإذا ان�صرفوا اإلى بالدهم باأرباحهم الوافرة من �صوق بغداد قالوا )بغ داد(؛ اأي هذا الربح من عطية 

الملك، وهو اأ�صعف االأقوال واأبعدها عن االحتمال..! )2(.
  

الحياة الّثقافية في َبغداد:
اإن نظرة خاطفة اإلى تلك االأعداد الزاخرة 
الكتب  �األـــوف  المطبوعة  العربية  الكتب  من 
المخطوطة التي تمتلكها مكتبات البالد العربية 

�ما  الخا�سة،  اأ�  العامة  �االأجنبية  �االإ�سالمية 
اأن  نجد  التحريق،  اأ�  �التغريق  باالإتالف  �ساع 
من  غيرهم  قبل  بــداأ�ا  الذين  هم  بغداد  اأهــل 
العرب �الم�سلمين بو�سع هذه الموؤلفات باللغة 
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البحوث  مختلف  في  العربي،  �بالخط  العربية 
بالتنوع  تمتاز  �هــي  �الفنية  �االأدبــيــة  العلمية 
من  كبيرة  اأعداًدا  نجد  كما  �االأ�سالة،  �العمق 
العلماء تخ�س�سوا بعلم اأ� اأكثر �تركوا لنا تراًثا 
�سخًما �ثر�ة علمية عظيمة. كل ذلك يدل داللة 
الح�سارة  في  بغداد  اأهل  ر�سوخ  على  �ا�سحة 
التاأليف  اأن  بــو�ــســوح  يعني  �هـــذا  �الــتــمــدن، 
بعد  ببغداد  بــداأ  قد  العقلي  �الن�سج  العلمي، 
اأما  اأن فرغ )اأبو جعفر المن�سور( من بنائها، 
�هي:  �سبقتها  التي  االأخــرى  العربية  العوا�سم 
يكن  فلم  �دم�سق  �الكوفة  �الب�سرة  المدينة 
اإال قلياًل؛ ذلك  العلم قد ن�سج فيها قبل بغداد 
عام  بوجه  انق�سى  االأ�ل  الهجري  القرن  الأن 
في الفتوح العربية في اآ�سية، �اإفريقية �اأ�ر�بة 
�ن�سر االإ�سالم فيها.. �ظلت بغداد مركز العلم 
الدنيا  تمالأ  �المدنية،  �الح�سارة  �الثقافة 
�ت�سغل النا�س قر�ًنا عديدة، �تمد بالد العرب 
حلقات  �ظلت  �العلماء،  بالعلم  االإ�سالم  �بالد 
مدار�سها  ظلت  كما  فيها  الجامعة  الم�ساجد 
�الموؤ�س�سات  بط  �الرُّ العلم،  �د�ر  �جامعاتها، 
في  للعيان  تــبــرز  �ــســواهــد  االأخــــرى  الثقافية 
ح�سارة بغداد الزاهرة تمثل كيانها الح�ساري 
�االأدبي �اللغوي �الديني �التاريخي، �هو كيان 
اأطالاًل  حال  كل  على  �لي�س  �يزدهر  ينمو  حي 
التي  كالح�سارات  مهجورة  اأثـــاًرا  �ال  درا�ــســًة 
در�ست في )طيبة �منفي�س( بم�سر اأ� في بابل 
�نينوى �المدائن في العراق. �قد بلغت الثقافة 
بين  �االنت�سار  التقدم  كبيرة من  ببغداد درجة 
�علية  الخا�سة  بين  لي�س  الطبقات  مختلف 
فح�سب،  الحرائر  �الن�ساء  الرجال  من  القوم 

فانت�سرت �ذاعت حتى  اأ�لئك كلهم  تعدت  بعد 
بين االإماء من الن�ساء �بين البوابين �الفرا�سين 
العلم  د�ر  في  الُكتب  �منا�لي  المدار�س  في 
اأهل  من  العامة  على  يح�سبون  ممن  �غيرهم 
ببغداد  العلم  انت�سار  على  �ساعد  �قد  بغداد. 
االإ�سالمي  الدين  رعاية  عــاٍل  م�ستوى  �بلوغه 
ال�سهداء  بدماء  لمدادهم  �م�سا�اته  للعلماء 
ال�سهداء،  دم  على  العلماء  مـــداد  �تــرجــيــح 
فاإنهم  العلم  اأهــل  اإال  موتى  النا�س  �اعــتــبــار 
اأحياء، كما �ساعد ذلك رعاية الخلفاء �الملوك 
�االأدبـــاء  للعلماء  الــثــراء  �اأهـــل  �ال�سالطين 
�د�ر  �المدار�س  العلم  طالب  من  �المتفقهين 
العلم، فكثرت الحلقات في الجوامع يلتحق فيها 
االأ�ساتذة  اأكابر  حول  اختالفهم  على  الطالب 
في  )المن�سور(  كجامع  العلماء  �م�ساهير 
��سط المدينة المد�رة ببغداد الغربية، �جامع 
)المهدي( بالر�سافة في الجانب ال�سرقي من 
بغداد، �جامع )الق�سر( بالجانب ال�سرقي من 
بنيت  التي  االأخرى  الجوامع  �في  ا،  اأي�سً بغداد 
في  اإن�سائها  منذ  قــر�ن  خم�سة  خالل  ببغداد 
�سنة  المغول  بيد  �سقوطها  ــى  اإل ))1هــــ  �سنة 
الخطيب  ذكره  فيما  بغداد  اأهل  اأ�سبح  )))هـ 
الحديث  طلب  فــي  النا�س  »اأرغـــب  الــبــغــدادي 
كما  له«،  كتًبا  �اأكثرهم  عليه  ا  حر�سً �اأ�سدهم 
عرفه  بن  الح�سن  اأن  باإ�سناده  الخطيب  ر�ى 
�سقط هم  بغداد فقط  اأهل  يوثقه  لم  قال: من 
مو�سوفون  بغداد  »�اأهل  �قال:  العلم،  جهابذة 
الحديث  اأخـــذ  فــي  �التثبت  المعرفة  بح�سن 
ذلك  ا�ستهر  ر�ايته،  في  الــورع  ��سدة  ــه،  �اآداب
النجار  ابن  تاريخ  في  �جاء  به،  �عرفوا  عنهم 
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اأحد  الن�سيبي  الح�سن  اأبا  ا  عليًّ اأن  البغدادي 
�سيوخ ال�سوفية �ساأله اأبو بكر الم�سري: دخلت 
البغداديين؟  راأيت  نعم، قال كيف  بغداد؟ قال 
العلوم.  بغرائب  تنطق  الن�ساء  راأيـــت  فــقــال: 
تقوم  الم�ساجد  في  العلماء  حلقات  ظلت  �قد 
بعملها العلمي ببغداد التي اأن�سئت المدار�س في 
�سارت  �قد  م�ستقلة عنها  اأ�  الم�ساجد  اأطراف 
جنب  اإلــى  جنًبا  الم�ساجد  �حلقات  المدار�س 
�كانت  �المعرفة،  الثقافة  ن�سر  على  ت�ساعدان 
حلقة  لكل  كــان  بحيث  كثيرة  الحلقات  هــذه 
العلم  طالب  �كــان  حوله،  الطلبة  فيها  يلتحق 
منهم  بالقرب  �يخطون  اأ�ساتذتهم  ي�سحبون 
بم�سنفاتهم  �ينتفعون  ركابهم،  في  �يم�سون 

�يح�سر�ن مجال�س در�سهم �نظرهم.

مدار�س بغداد:

اإن�ساء المدار�س الم�ستقلة ببغداد:

لــقــد حــفــلــت بــغــداد مــنــذ اأ�ا�ـــســـط الــقــرن 
المعاهد  مــن  كبير  بــعــدد  الهجري  الخام�س 
المنف�سلة  بذاتها،  القائمة  الكبرى  �المدار�س 
مدار�س  جبير  ابــن  ذكــر  فقد  الــجــوامــع،  عــن 
بغداد عند زيارته لها في �سنة 0))هـ )))11م( 
فقال: » �المدار�س بها نحو الثالثين �هي كلها 
يق�سر  �هي  اإال  مدر�سة  منها  �ما  بال�سرقية، 
المدار�س  �لهذه   ،)(( عنها...  البديع  الق�سر 
اإلى  ت�سير  بة،  مح�سَّ �عقارات  عظيمة  اأ�قــاف 
على  بها  �يجر�ن  فيها،  �المدر�سين  الفقهاء 
هذه  اأمر  في  ا  اأي�سً �لها  بهم،  يقوم  ما  الطلبة 
�فخر  عظيم  �سرف  �المار�ستانات  المدار�س 
المتوفى في  الحنفي  الدين  �قال قطب   مخلد. 

ا،  حد�د �سنة )))هـ ي�سف مدار�س بغداد اأي�سً
في  المثل  بها  ي�سرب  بغداد  مدار�س  "�كانت 
الماء،  �طيب  المهاد،  �اتقان  العماد،  ارتفاع 
�لطف الهواء، �رفاهية الطالب، ��سعة الطعام 
�كانت  االأ�سباب.  من  ذلــك  �غير  �ال�سراب، 
ذلك  منذ  م�ستمر  ازيـــاد  فــي  الــمــدار�ــس  هــذه 
الحين حتى �سقوط بغداد بيد المغول في �سنة 
))))هـــ/))12م( فقد كانت مدار�سها يومئذ 
اأن�سئت  مدر�سة  بين  مدر�سة  �ثالثين  ثماني 
لمذهب �احٍد �م�ستركة بين مذهبين اأ� الأربعة 
مذاهب �))1( داًرا للحديث. �كان في البالد 
الم�ستقلة  الــمــدار�ــس  على  عــال�ة  االإ�سالمية 
عدد ال يح�سى من د�ر القراآن، �د�ر الحديث 
االأخرى  الدرا�سة  �اأماكن  الم�ساجد،  �حلقات 
�الق�سور،  �الــد�ر  المكاتيب،  �هي  كالمكاتب 
�مجال�س  �البيمار�ستانات،  �الز�ايا،  �الربط 
في  �التحديث  االإمــالء،  �مجال�س  المناظرة، 
�د�ر  االأدبــيــة،  �الــنــد�ات  �االأ�ــســواق  الدكالين 
العلم �هي خزائن الكتب التي نطلق عليها اليوم 
�سم�س  اأن  �يظهر  )المكتبات(...الخ.  ا�سم 
�سنة1))هـ �من  المتوفى في  الدين بن خلكان 
�سنة  في  المتوفى  الذهبي  الدين  �سم�س  بعده 
نظام  ال�سلجوقي  الوزير  اأن  يريان  كانا  )))هـ 
االإ�سالم،  في  المدار�س  اأحدث  من  اأ�ل  الملك 
قال  الموؤرخين.  من  كثير  ذلك  على  ��سايعهما 
المدار�س  اأنــ�ــســاأ  مــن  اأ�ل  "�هو  خلكان:  ابــن 
مدر�سة  عمارة  في  ��سرع  النا�س  به  فاقتدى 
�قال  �اأربعمائة،  �خم�سين  �سبع  �سنة  ببغداد 
رد  ال�سافعي  ال�سبكي  �لكن  ذلك،  مثل  الذهبي 
نظام  ترجمة  في  بقوله  الذهبي  ال�سيخ  على 
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الملك: "��سيخنا الذهبي رغم اأنه اأ�ل من بنى 
المدر�سة  كانت  فقد  كذلك،  �لي�س  المدار�س، 
اأن يولد نظام ملك،  )البيهقية( بني�سابور قبل 
بناها  ا  اأي�سً بني�سابور  ال�سعيدية  �المدر�سة 
االأمير ن�سر بن �سبكتكين اأخو ال�سلطان محمود 
لما كان �الًيا بني�سابور، �مدر�سة ثالثة بني�سابور 
المثنى  بن  علي  بن  اإ�سماعيل  �سعيد  اأبو  بناها 
الخطيب  �سيخ  ال�سوفي  الواعظ  االإ�ستراآبادي 
لالأ�ستاذ  بنيت  ا  اأي�سً بني�سابور  رابعة  �مدر�سة 
المقريزي  اأمــا  االإ�سفراييني.."،  اإ�سحق  اأبــي 
فيقول: "�اإنما حدث عملها بعد االأربعمائة من 
بنى  اأنــه  عنه  حفظ  من  �اأ�ل  الهجرة.  �سنيِّ 
بها  فبنيت  ني�سابور  اأهل  االإ�سالم  في  مدر�سة 
االأمير  ا  اأي�سً بها  �بنى  )البيهقية(  المدر�سة 
اأخــو  بها  �بنى  مدر�سة،  �سبكتكين  بــن  ن�سر 
ا  ال�سلطان محمود بن �سبكتكين، �بنى بها اأي�سً
مدر�سة  ا  اأي�سً بها  �بنى  ال�سعيدية،  المدر�سة 
المدر�سة  القديم  في  بني  ما  �اأ�سهر  رابعة))(، 
)النظامية( ببغداد؛ الأنها اأ�ل مدر�سة قرر بها 
�سبع  �سنة  بنائها  في  ��سرع  معاليم،  للفقهاء 
القعدة  ذي  في  �فرغت  �اأربعمائة..  �خم�سين 
�سنة ت�سع �خم�سين �اأربعمائة فاقتدى النا�س به 
حينئذ في بالد العراق �خرا�سان �ما �راء النهر 
فكرة  اإن  بكر...".  �ديــار  الجزيرة  بالد  �في 
الم�سجد  خارج  في  المختلفة  للعلوم  الدرا�سة 
الخلفاء  اأذهــان  تــرا�د  التي  االأمــور  من  كانت 
تاريخ  من  مبكر  زمــن  في  ببغداد  العبا�سيين 
العلم،  د�ر  ذلــك:  اأجــل  من  فــاأ�جــد�ا  د�لتهم 
يدل  االأقدمين،  علوم  لترجمة  الحكمة  �بيوت 
على ذلك ما ذكره )المقريزي( في خططه عن 

ببغداد،  ال�سما�سية  �لي  الذي  باهلل  المعت�سد 
فقد ذكر اأنه "ا�ستزاد في الذرع بعد اأن فرغ من 
تقدير ما اأراد ف�سئل عن ذلك فذكر اأنه يريده 
ليبني فيه داًرا، �م�ساكن �مقا�سير، يرتب في 
 مو�سع ر�ؤ�ساء كل �سناعة �مذهب من مذاهب 
العلوم النظرية �العلمية، �يجري عليهم االأرزاق 
�سناعة  اأ�  علًما  اختار  من  كل  ليق�سد  ال�سنية 
رئي�س ما يختاره فياأخذ عنه، مما يدل على اأن 
الخليفة )المعت�سد( قرر اإجراء االأرزاق ال�سنية 
لمن ذكرهم من اأهل العلوم النظرية �العملية، 
لطالب  يقدر  كان  ما  اإلى  بو�سوح  ي�سير  �هذا 
الن�سو�س  �تــوؤيــد  �نفقات.  اأرزاق  مــن  العلم 
االإ�سالم  في  المدار�س  اأن  االأخــرى  التاريخية 
اأن�سئت �خ�س�ست الجرايات الأربابها في زمن 
)النظامية(  المدر�سة  تاأ�سي�س  ي�سبق  مبكر 
ببغداد من ذلك، ما قاله ياقوت الحموي  عن 
اأبو  �هو  التميمي  الُب�ستي))(  حيان  ابن  مدر�سة 
حيث  )))هـــ،  �سنة  في  المتوفى  الفقيه  حاتم 
�اأ�قفها  كتبه  ل  �سبَّ حاتم  اأبــو  "كان  عنه:  قال 
�جمعها في دار ر�سمها". �قال الحافظ اأبو عبد 
اهلل الحاكم: "اأبو حاتم بن حّبان داره التي هي 
اليوم مدر�سة الأ�سحابه، �م�سكن للغرباء الذي 
�لها  �المتفقهة،  الحديث  اأهل  من  بها  يقيمون 
كتبه  خزانة  �فيها  داره،  ي�ستنفقونها  جرايات 
يريد  لمن  ليبذلها  اإليه  �سلمها  ��سي  يدي  في 
ن�سخ �سيء منها في ال�سّفُة من غير اأن يخرجها 
منها...". �جاء في �فيات االأعيان اأن )اأبا بكر 
محمد بن ح�سن بن ُفورك االأ�سفهاني المتوفى 
�سنة )0)هـ اأقام بالعراق مدة يدر�س العلم، ثم 
فرا�سله  المبتدعة  به  ف�سمعت  الري  اإلى  توجه 
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اأهل ني�سابور فبنى له بها مدر�سة �داًرا، �اأحيى 
مما  ي�ستدل  كما  العلوم،  من  اأنــواًعــا  اهلل  بها 
ذكره )ابن خلكان( في ترجمة اإمام الحرمين 
البيهقية   المدر�سة  اأن  )))هـــ،  �سنة  المتوفى 
من  قريًبا  كانوا  الحرمين  اإمــام  تالمذة  �اأن 
المدر�سة  اأن�سئت  دم�سق  �فــي  اأربــعــمــائــة))(. 
االأمير  اأ�س�سها  1))هـ  �سنة  �في  )ال�سادرية( 
للحنفية،  اهلل،  عبد  بن  �سادر  الد�لة  �سجاع 
)دار  دم�سق  مقرئ  نظيف  بن  ر�ساأ  اأ�س�س  كما 
من  االأربعمائة  حــد�د  في  الر�سائية(  القراآن 
الفقه في  انت�سرت مدار�س  �قد  الهجرة.  �سني 
العالم االإ�سالمي انت�ساًرا كبيًرا يدل على ذلك 

ما ياأتي:

1- المدار�س التي ذكرها الموؤرخون العراقيون 
�الب�سرة  بغداد  مدار�س  عن  موؤلفاتهم  في 
االأثير،  كابن  �غيرها،  �المو�سل  ��ا�سط 

�ابن ال�ساعي، �ابن النجار، �ابن الفوطي.

2- ما ذكره المقريزي عنها في كتابه الخطط.

القادر  عبد  دّ�نه  الذي  ذلك  في  جاء  )- ما 
اأخبار  في  )الدار�س  كتابه  في  النعيمي 
المدار�س( عن المدار�س الحنفية �ال�سافعية 

�الحنبلية �المالكية.

)- ما جاء في الم�سادر المختلفة عن مدار�س 
�مدار�س  اإفريقية،  ��سمال  المغرب  بالد 
اليمن �الحجاز، �مدار�س البالد االإ�سالمية 

في اآ�سية �اأ�ر�بة. 

التي  المدار�س من حيث م�ساحتها  )- �تختلف 
يكون  يكاد  اأن تخطيطها  �سيدت فوقها غير 

عام  بوجه  كانت  المدر�سة  اإن  اإذ  مت�سابًها، 
تحتوي على:

بال�سحن،  يعرف  فناء  اأ�  رحبة  اأ�  1- �ساحة 
االأ�سفل،  الطابق  في  حجرات  به  تحيط 
كانت  �ربما  االأعلى،  الطابق  في  �غرفات 
بع�س المدار�س معلقة اأي في الطابق االأعلى 

فقط.

2- كان الأغلب المدار�س اأر�قة اأمام الحجرات 
�الغرفات، �قد تكون هذه االأر�قة مزخرفة 

�مقرن�سة بمختلف المقرن�سات.

�االأ�ا�يـــــــــن  ـــمـــداخـــل  ال مــخــطــطــات  )- اأن 
كما  كبير  حــد  اإلــى  تت�سابه  الــمــدار�ــس  فــي 
الم�ستن�سرية  ــــواب  اأب فــي  ذلـــك  يــالحــظ 
ال�سلطان  �مدر�سة  �ال�سرابية  �المرجانية 
ا  اأي�سً تت�سابه  �هي  بالقاهرة...الخ،  ح�سن 
اأي  االآزاج  �فـــي  ــة  ــزخــرف �ال الــحــجــم  فــي 
)الدهاليز(، �في االأر�قة �القاعات، �بيوت 

الطلبة..الخ.

اإيوانان  اأ�  �احد  اإيوان  المدار�س  اأغلب  )- في 
عدد  اأن  على  اأ�ا�ين،  اأربعة  اأ�  متقابالن، 
الواحدة ال عالقة له  المدر�سة  االأ�ا�ين في 
بوجه عام بعدد المذاهب التي تدر�س فيها، 
اأن المدر�سة ذات المذاهب االأربعة قد  كما 
تكون ذات اإيوانين كالمدر�سة الم�ستن�سرية 
بمكة،  المن�سور  الملك  �مدر�سة  ببغداد، 
�قد ال يكون فيها اإال اإيوان �احد كالمدر�سة 
االأ�ا�ين  تكون  �قد  بم�سر،  المن�سورية 
زين  كزا�ية  الزا�يا  من  زا�ية  في  االأربعة 
الدين يو�سف بن عدي التي اأقيمت في عهد 
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)))هـ  �سنة  في  )الجين(  المن�سور  الملك 
�لذلك  اليوم  حتى  بالقاهرة  موجودة  �هي 
اأ�  االإيوانين  اأ�  الواحد  االإيوان  �جود  فاإن 
الواحدة  المدر�سة  في  المتعددة  االأ�ا�ين 
اإنما يدل على طراز معماري اأ� اأ�سلوب فني 
فيه  يتجلى  االإ�سالمية  العربية  العمارة  في 
الم�سلم  المهند�س  �تفنن  �التنوع  االبتكار 
�تزيينها.  �الق�سور  المدار�س  تجميل  في 
اأن  فيمكن  البغدادية  المدار�س  زخرفة  اأما 
فقد  جًدا  �كثيرة  متنوعة  كانت  اأنها  نذكر 
ن�سخية  اأ�  كوفية  كتابات  �سكل  على  جاءت 
على  �هند�سية  نباتية  زخارف  �سكل  �على 
في  البغداديون  �برع  الف�سيف�ساء،  �سورة 
حفر الزخارف على االآجر. �من الزخارف 
االآجرِّ  على  المحفورة  النافرة  البغدادية 
ببراعة �مهارة زخارف المدار�س البغدادية 
المدر�سة  �هي  ماثلة  تزال  ال  التي  الثالث 
المرجانية(،  الم�ستن�سرية-  )ال�سرابية- 
المدر�ستين  في  البارزة  �الكتابات 
التي  المقرن�سات  �كذلك  االأخيرتين، 
)ال�سرابية(  بالمدر�سة  خا�س  بوجه  تكثر 
�ال  ببغداد  القديمة  الماآذن  اأحوا�س  �تحت 
�الكتابة  الزخرفة  اأ�  المقرن�سات  تزال 
الم�ساجد  في  ببغداد  م�ستعملة  االآجرِّ  على 

�الماآذن �المدار�س �المباني الخا�سة))(.

ور العّبا�سية: مدار�س بغداد في الع�سُ

يالحظ الباحث في مدار�س بغداد:

اأ� على  1- اإن كثيًرا منها كان على �سفة دجلة 
مقربة منها.

اإنها كانت تن�سب اإلى من�سئها �هو الغالب اأ�   -2
اإلى  اأ�  كان م�سهوًرا جًدا  اإذا  �ِسَها  ُمَدرِّ اإلى 
اإلى المو�سع الذي  اأ�  ُتن�ساأ له  العاِلم الذي 

اأقيمت فيه))(.

اإما  فاأن�سئت  الع�سور  خالل  تطورت  اإنها   -(
رباعية.  اأ�  ثنائية  �اإمــا  المذهب  اأحــاديــة 
ــمــدار�ــس بــاإيــجــاز تـــام مع  �اإلــيــك هـــذه ال
بقي  �ما  �اأنظمتها،  اأحوالها  اإلى  االإ�سارة 
الحالة  على  للوقوف  محلها  حّل  �ما  منها 

الثقافية ببغداد يومئذ: 

مدر�سة اأبي حنيفة: اأ� )المدر�سة ال�سرفية(  ٭ 
)مدر�سة  عليها  يطلق  �قد  الطاق،  بباب 
للحنفية  اأن�ساأها  الطاق(  بباب  الحنفيين 
من�سور  بن  محمد  �سعد  اأبو  الملك  �سرف 
المملكة  م�ستوفي  الخوارزمي  العميد 
�سنة  ال�سلجوقي  اأر�سالن  األب  لل�سلطان 
حنيفة))(.  اأبي  م�سهد  عند  )))هـ/))10م 
قال ال�سفدي في ترجمة اأبي طالب الزينبي 
12)هـ:  �سنة  المتوفى  الهدى  نور  الملقب 
"�در�س بال�سرفية التي اأن�ساأها �سرف الملك 
اأ�سحاب  ريا�سة  اإليه  �انتهت  الطاق  بباب 
من  كبير  عدد  ا�ستهر  �قد  ببغداد"،  الراأي 

مدر�سيها.

الملك  نظام  اأن�ساأها  النظامية:  المدر�سة  ٭ 
�تّم  )))هـ،  �سنة  �فرًعا  اأ�ساًل  لل�سافعية 
افتتاحها �سنة )))هـ �يكاد ال يخلو كتاب من 
ُكتب التاريخ اأ� االأدب اأ� الفقه اأ� التراجم اأ� 
�من  ببغداد،  النظامية  اأخبار  من  الخطط 
�خزانة  �فقهائها  �معيدها  مدر�سيها  ذكر 
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المدر�سة  قريبة من  �كانت  �اأ�قاتها،  كتبها 
الم�ستن�سرية بينها �بين دار الخالفة، �قد 
المقتدري  موؤن�س  دار  من  جزء  على  عمرت 

التي كانت على دجلة.

ال�سلطان  ز�جة  خاتون:  تركان  مدر�سة  ٭ 
بنتها  ال�سلجوقي  اأر�سالن  األب  بن  ملك�ساه 

للحنفية بالجانب ال�سرقي.

الملك  تاج  اإلى  ن�سبة  التاجية:  المدر�سة  ٭ 
م�ستوفي  خ�سر�  بن  المرزبان  الغنائم  اأبي 
بناها  ال�سلجوقي  ملك�ساه  ال�سلطان 
اأبرز ببغداد )ال�سرقية �سنة  لل�سافعية بباب 
مدر�سيها  اأ�سهر  �من  2))هـ/))10م(. 
�ساحب  )ال�سا�سي(  بكر  اأبو  االإ�سالم  فخر 
كبار  �احد  با�سمه  المعر�فة  المدر�سة 
الدين  ��سراج  ببغداد.  النظامية  مدر�سة 

النهرقليَّ اأق�سى الق�ساة)10(.

اأ�  الذهب(  )دار  اأ�  الفخرية  المدر�سة  ٭ 
في  الم�سطنع  بعد  الد�لة(  فخر  )مدر�سة 
الماأمونية بالجانب ال�سرقي من بغداد �هي 
اأبو  الد�لة  فخر  الوزير  بناها  لل�سافعية، 
بن  علي  بن  اهلل  هبة  بن  الح�سن  المظفر 
�سنة  المتوفى  البغدادي  الكرماني  المطلب 
القا�سم  الأبي  بناها  �قد  )))هـ/2)10م، 
يحيى بن ف�سالن ال�سافعي الذي در�س فيها 
محمد  اهلل  عبد  اأبو  بعده  من  �ابنه  هو 
ال�سافعي  للمذهب  مدر�س  اأ�ل  يحيى  ابن 
اأبي  ابن  �يذكر  الم�ستن�سرية،  بالمدر�سة 
�من  معلقة.  مدر�سة  كانت  اأنها  اأ�سيبعة 
طاهر  اأبو  الدين  محمد  ا  اأي�سً مدر�سيها 

علي بن محمـد الوا�سطي البغدادي الفقيه، 
�ممن �سكن )دار الذهب(.

الحّراني(  اأ� )مدر�سة  ار  القيَّ درب  مدر�سة  ٭ 
ابن  بـ)مدر�سة  �تعرف  بغداد.  �سرقي 
بن  محمد  بن  اأحمد  العبا�س  �هو  بكر��س( 
�كانت  للحنابلة  بناها  الحمامي  بكر��س 
اأثنتين  �سنة  �الدته  �كانت  منزله،  تجا�ر 
�دفن  )))هـ.  �سنة  في  ��فاته  �خم�سمائة 
تزهد  قد  �كان  حنبل،  بن  اأحمد  بمقبرة 
فاأقراأ  اإليه  النا�س  �تردد  النا�س  �اعتزل 

جماعة �تفقه به جماعة.

الخليفة  ز�جة  خاتون:  ُزُمرد  مدر�سة  ٭ 
النا�سر  الخليفة  �اأم  باهلل  الم�ست�سيء 
االأ�سحاب(  بـ)مدر�سة  �تعرف  اهلل.  لدين 
)مدر�سة  �ت�سمى  ال�سافعي.  اأ�سحاب  اأي 
الغربية(  )بالمدر�سة  ��سميت  الخليفة(  اأم 
ا لوقوعها في الجانب الغربي من بغداد  اأي�سً
خاتون  زمرد  بنتها  بـ)الميمونة(.  �تو�سف 
م�سهد  عند  الغربي  بالجانب  لل�سافعية 
معر�ف الكرخي بجوار تربتها. �كان افتتاح 
المدر�سة في �سنة )))هـ، �يظهر اأنها بقيت 

اإلى عهد �سليمان با�سا الكبير �الي بغداد.

الد�لة(  ثقة  )مدر�سة  اأ�  الثقتية  المدر�سة  ٭ 
الخليفة  �كيل  ال�سافعي  الأ�سحاب  بناها 
المقتفي الأمر اهلل اأبو الح�سن علي بن محمد 

الملقب ثقة الد�لة.

ــة بــنــفــ�ــســة: �تــ�ــســمــى )الــمــدر�ــســة  ــس مــدر� ٭ 
ال�ساطئية( بنتها ز�جة الخليفة الم�ست�سيء 
باهلل للحنابلة بباب االأزج بالجانب ال�سرقي 
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من بغداد �سنة 0))هـ، �يذكر ابن الجوزي 
ن�سر  ــي  اأب الــديــن  لنظام  داًرا  كانت  اأنــهــا 
ابن جهير �كانت ��سلت ملكيتها اإلى الجهة 
)بنف�سة( فجعلتها مدر�سة ��سلمتها اإلى اأبي 
البن  �سلمتها  اأيــام  �بعد  ال�سباغ  بن  جعفر 
الجوزي فذكر فيها الدر��س �ح�سر قا�سي 

الق�ساة �حاجب الباب �فقهاء بغداد)11(.

للحنفية  مدر�سة  �هي  الموفقية:  المدر�سة  ٭ 
ال�سلجوقي  ملك�ساه  ال�سلطان  بنت  بنتها 
ببغداد  باهلل  الم�ستظهر  الخليفة  �ز�جة 
دجلة.  نهر  على  )زاخا(  بدرب  ال�سرقية 
�سنة  جرى  قتااًل  يذكر  الجوزي  ابن  قال 
االأتراك  بين  دجلة  نهر  في  ببغداد  )))هـ 
تحت  القتال  "�كان  الخليفة:  �جي�س 
مدر�سة موفق". �لعلها هي مدر�سة الخاتون 
الم�سادر  بع�س  ذكرتها  التي  الم�ستظهرية 
الموفق  اإلى مملوكها  ن�سبت  التاريخية، �قد 
بن عبد اهلل الخاتوني الذي دفن بالمدر�سة 

ًقا هو �اقفها. �ذكر ابن ال�ساعي اأن ُموفَّ

العميد(  �سوق  )مدر�سة  اأ�  زيرك  مدر�سة  ٭ 
ال�سرقي،  بالجانب  للحنيفة  مدر�سة  �هي 
�كانت تقع قبالة م�سجد القلعة الحالي)12(. 
�يرجع اأن �سوق العميد كانت مما يلي "جامع 
المرادية"؛ حيث كانت تقع )مدر�سة َزْيَرك 
�ممن تولى التدري�سي فيها محمد بن اأحمد 
من  الحنفي  المظفر  اأبي  الجبار  عبد  ابن 
اأهل )�سمنان(. �يعرف بالم�سطب المتوفى 

�سنة )))هـ.

مدر�سة ابن دينار: النهر�اني الحنبلي الفقيه  ٭ 

اأ� )مدر�سة بن حكيم( بباب االأزج بالجانب 
اأن�ساأها  للحنابلة  مدر�سة  �هي  ال�سرقي 
دينارالنهرا�ني  بن  اإبراهيم  الحكيم  اأبو 
بها.  يقيم  �كان  بالقد�ة  الملقب  البغدادي 
�دفن  )))هـ.  �سنة  �توفي  0))هـ  �سنة  �لد 

قريًبا من ب�سر الحافي))1(.

مدر�سة اأبي �سعد المخرمي: بباب االأزج في  ٭ 
المبارك  �سعد  اأبو  بناها  ال�سرقي  الجانب 
ال�سيخ  مدر�سة  �هي  الح�سين  بن  علي  ابن 
)بالقادرية(  �تعرفف  الجيلي،  القادر  عبد 
ابن  )مدر�سة  اأ�  الجيلي(  بـ)مدر�سة  اأ� 
ابن  قال:  للحنابلة.  �كانت  مي(،  المخرِّ
"�كان  1))هـ:  �سنة  حوادث  في  الجوزي 
اأبو �سعد قد بنى مدر�سة لطيفة بباب االأزج 
فتكلم  )الجيلي(  القادر  عبد  اإلى  ففو�ست 
�سيت  له  �ظهر  الوعظ  بل�سان  النا�س  عن 

بالزهد.

خمازتكين  )مدر�سة  اأ�  التت�سية  المدر�سة  ٭ 
نجم  بناها  )0)هـ،  �سنة  المتوفى  التت�سي( 
دينار  درب  بم�سرعة  خمازتكين  الدين 
بالجانب ال�سرقي من بغداد �كانت للحنفية.

مدر�سة ابن االأبرادي: �هي مدر�سة الأ�سحاب  ٭ 
كانت  ال�سرقي  بالجانب  حنبل  بن  اأحمد 
علي  بن  لمحمد  بالبدرية  داًرا  االأ�سل  هي 
ابن االأبرادي الفقيه الزاهد المعر�ف بابن 
رم�سان  �سهر   22 في  توفي  الذي  االأبرادي 

�سنة 1))هـ �دفن بباب اأبرز.

مدر�سة �سعادة: �هي من المدار�س الم�ستركة  ٭ 
)بين الحنفية �ال�سافعية(، اأن�ساأها بالجانب 
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ال�سرقي االأمير عز الدين اأبو الح�سن �سعادة 
الر�سائلي الذي ��سف باأنه كان يف�سح باأكثر 
اإلى  الم�ستظهر باهلل  الخليفة  اأر�سله  اللغات 
ال�سلطان محمد بن ملك�ساه فلي �سنة )))هـ 
�كانت  عظيمة،  باأموال  عنده  من   �قفل 
في  �دفن  00)هـ/)110م،  �سنة  في  �فاته 
ذكره  مما  �يظهر  حنيفة  اأبي  االإمام  جوار 
ابن الجوزي اأن هذه المدر�سة كانت ت�ستمل 

على منارة.

ابن طلحة(  اأ� )مدر�سة  الكمالية  المدر�سة  ٭ 
حمزة  الفتوح  اأبي  الدين  كمال  اإلى  ن�سبة 
�سنة  المتوفى  ال�سافعي  طلحة  بن  علي  ابن 
بباب  لداره  بناها مجا�رة  )))هـ/0)11م، 
�تعرف  اأمالكه.  ثلث  عليها  ��قف  العامة 
بمدر�سة ابن طلحة. �ت�سمى اأحياًنا مدر�سة 

مدر�سيها))1(. اأحد  الخل" �هو  "ابن 

غياث  الملك  اإلى  ن�سبة  الغياثية:  المدر�سة  ٭ 
ملك�ساه  بن  محمد  بن  م�سعود  الدين 
التي  )المغيثية(  ت�سمى  �قد  ال�سجلوقي 
بن  محمود  الدين  مغيث  اأخيه  اإلى  تن�سب 
�الغياثة  ال�سلجوقي،  ملك�ساه  بن  محمد 
من  ال�سرقي  بالجانب  للحنفية  مدر�سة 

بغداد.

القا�سم  اأبي  اإلى  تن�سب  المغيثية:  المدر�سة  ٭ 
محمد بن غياث الدين محمود ابن ملك�ساه 
ابن األب اأر�سالن ال�سلجوقي ال�سلطان الذي 
اأيام  �سنة11)هـ  في  �الده  بعد  الملك  تولى 

الخليفة الم�ستر�سد باهلل.

)االأ�سبهبذية(  اأ�  االأ�سبابذية:  المدر�سة  ٭ 

�ذكرها  الدربين  بين  ال�سرقي  بالجانب 
ابن  �ذكرها  بـ)االأ�سهبذية(  الدبيثي  ابن 
�سنة  في  �سلمت  اأنها  عنها:  �قال  ال�ساعي 
ال�سالمي  بكر  اأبي  الدين  عماد  اإلى  )0)هـ 
من  انتقل  اأن  بعد  الُحبير  بابن  المعر�ف 
مذهب اأحمد بن حنبل اإلى مذهب ال�سافعي.

المدار�س  من  �هي  البهائية:  المدر�سة  ٭ 
من  ال�سرقي  الجانب  في  بنيت  ال�سافعية 
بغداد �كانت على دجلة قريبة من النظامية 
عليها  ا�ستولى  قد  �كان  ال�سيوخ،  �رباط 
بع�س الحنفية ثم ا�ستعادها ال�سافعية منهم 

�سنة )))هـ.

المدر�سة النجيبية اأ� )مدر�سة اأبي النجيب  ٭ 
عبد  �هو  ال�سرقي،  بالجانب  ال�سهر�ردي( 
ال�سديقي  البكري  اهلل  عبد  بن  القاهر 
�لد  الم�سلمين،  اأعيان  اأ�سهر  من  ال�سافعي 
في  ببغداد  �توفي  ب�سهر�رد،  0))هـ  �سنة 
جمادي االآخرة �سنة )))هـ/))11م، �دفن 

بمدر�سته �ال يزال قبره ظاهًرا هناك.

بغداد  من  ظفر  بقراح  ال�سا�سي:  مدر�سة  ٭ 
اأبو  االإ�سالم  فخر  لل�سافعية  بناها  ال�سرقية 
عمر  بن  الح�سين  بن  اأحمد  بن  محمد  بكر 
البغدادي.  المولد  الفارقي  االأ�سل  ال�سا�سي 
�لد بميافارقين في المحرم �سنة )2)هـ �فد 
ال�سيرازي  اإ�سحاق  اأبا  ال�سيخ  �الزم  بغداد، 
�كان  ال�سباغ،  ابن  ن�سر  اأبي  على  �تفقه 
ال�سافعية.  اإليه رئا�سة  �انتهت  مُعيد در�سه، 
�سنة  ببغداد من  بالنظامية  التدري�س  �تولى 

)0)هـ �حتى �فاته �سنة )0)هـ/)111م.
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ع )بهرام بن بهرام(،  مدر�سة اأبي �سجاع: الَبيِّ ٭ 
االأزج  بباب  بناها  للحنابلة  مدر�سة  �كانت 
عند باب )كلواذا( �دفن فيها. ��قف قطعة 
الخير.  ��سبل  الفقهاء،  على  اأمالكه  من 
ع�سر  �ساد�س  الجمعة  يوم  �فاته  �كانت 

محرم �سنة 2))هـ/))11م.

المدر�سة القي�سرية: �كانت على مقربة من  ٭ 
�قد  ال�سهر�ري  النجيب  اأبي  ال�سيخ  رباط 
لفخر  ترجم  عندما  الدبيثي  ابن  ذكرها 
الدين اأبي عبد اهلل محمد بن علي بن ن�سر 
اأقام  ال�سرقي.  الجانب  مدار�س  اإحدى  في 
اإلى  قدم  عندما  النوقاني  الدين  فخر  بها 
حتى  )))هـ  �سنة  من  فيها   �در�س  بغداد 

�فاته �سنة 2))هـ/))11م.

مدر�سة ابن الجوزي: اأبي الفرج عبد الرحمن  ٭ 
)))هـ/1200م  �سنة  المتوفى  علي   ابن 
منها:  الكتب  من  كبير  عدد  موؤلف  �هو 
�كانت  �االأمم.  الملوك  تاريخ  في  المنتظم 
بدرب  ال�سرقي  بالجانب  المدر�سة  هذه 
اأن  0))هـ  �سنة  حوادث  في  �جاء  دينار. 
ابن الجوزي ابتداأ يوم االأحد ثالث المحرم 
مدر�سته  في  الدر�س  باإلقاء  ال�سنة  تلك  من 
اأربعة ع�سر در�ًسا  يومئذ  بدرب دينار فذكر 

في فنون العلوم.

للحنفية  �كانت  ملك�ساه:  ال�سلطان  مدر�سة  ٭ 
مدينة  ظاهر  ال�سرقي  الجانب  في  بناها 
)اليزدي(  اأن  الجوزي  ابن  �ذكر  ال�سالم 
مكان  ال�سلطان  جامع  تدري�س  اإليه  فّو�س 

ال�سم�س البغدادي.

ال�سرقي  بالجانب  ال�سقال:  ابن  مدر�سة  ٭ 
�لعلها الموفقية التي مر ذكرها.

�لعلها  محمود:  ال�سلطان  مدر�سة  ٭ 
الدين  مغيث  اإلى  تن�سب  التي  )المغيثية( 
هذه  محمود  �لمدر�سة  ال�سلجوقي،  محمود 
�سنة  حوادث  في  المنتظم  في  كثيرة   اأخبار 
)))هـ، �كان ببغداد باالإ�سافة اإلى المدار�س 
اأن  يظهر  اأخريان  مدر�ستان  ذكرناها  التي 
القرن  اأ�اخر  في  فيهما  تعطل  قد  التدري�س 
جبير(  )ابن  مجيء  قبل  الهجري  ال�ساد�س 

اإلى بغداد �سنة 0))هـ �هما:

1- مدر�سة الوزير: عون الدين يحي بن هبيرة 
بالجانب  بناها  للحنابلة  مدر�سة  �كانت 
الب�سرة،  باب  بمحلة  بغداد  من  الغربي 
اأنها تكاملت في �سنة  �ذكر )ابن الجوزي( 
الفقهاء  الوزير  فيها  �اأقام  )))هـ/1)11م 

�رتب لهم الجراية))1(.

2- مدر�سة ابن ال�سمحل: �هي مدر�سة للحنابلة 
بناها عمر بن ال�سمحل بالماأمونية من باب 
االأزج في الجانب ال�سرقي من بغداد، فتحت 
في يوم االثنين حادي ع�سر ربيع االآخر �سنة 
�هو  دينار  بن  اإبراهيم  اإلى  �اأعطي  )))هـ 
فيها  فجل�س  النهر�اني  حكيم  اأبو  ال�سيخ 
�اأعاد له فيها ابن الجوزي، �قد �سلمت هذه 
اأبو  فيها  در�س  بعد  الجوزي  البن  المدر�سة 
�سار  �بذلك  �سهرين  مدة  النهر�اني  حكيم 

ابن الجوزي مدر�سها.

�قد اأ�ستجدت في الع�سر العبا�سي مدار�س 
اأخرى غير التي ذكرناها:
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اأبو  اأن�ساأها  التي  �هي  ال�سرابية:  1- المدر�سة 
الدين  �سرف  الجيو�س  مقدم  الف�سائل 
اإقبال ال�سرابي ببغداد في الجانب ال�سرفي 
لبنائها  المتولي  �كان  ال�سلطان،  �سوق  في 
الناقد  بن  اأحمد  االأزهر  اأبو  الدين  �سم�س 
الواقف  ��سرط  الم�ستن�سر  الخليفة  �كيل 
له النظر فيها �في اأ�قافها ثم بعده اإلى من 
�سوال  اآخر  في  �فتحت  الخالفة،  �كالة  يلي 
من �سنة )2)هـ �ح�سر اإقبال ال�سرابي حفل 

افتتاحها �كان يوًما م�سهوًدا.

مجاهد  اإلى  ن�سبة  المجاهدية:  2- المدر�سة 
الم�ستن�سري  اهلل  عبد  بن  اأيبك  الدين 
باالأ�يدار،  المعر�ف  االأمراء  اأمير  الد�اتي 
قتله  �قد  لوؤلوؤ.   الدين   بدر  اأبنة  ز�ج 
بغداد  �اقعة  في  )))هـ  �سنة  )هوالكو( 
�اأر�سل راأ�سه اإلى المو�سل، �قد بنى مدر�سة 
)الد�يدار(  دار  تجاه  )2)هـ  �سنة  للحنابلة 
�من  2))هـ  �سنة  موجودة  �كانت  الكبيرة، 
مدر�سيها ال�سيخ كمال الدين علي بن ��ساح 
��سفي  2))هـ  �سنة  المتوفى  ال�سهراباني 
�سنة)2)هـ  المتوفى  الحق  عبد  بن  الدين 
��سافع بن عمر الجيلي المتوفى �سنة 1))هـ.

جامعات بغداد في القرون الو�سطى

يمكننا اأن نطلق لفظة “الجامعة” على اآخر 
مرحلة ��سلت اإليها الدرا�سة  عند الم�سلمين في 
القر�ن الو�سطى؛ اإذ اأردنا بالجامعة الموؤ�س�سة 
الكليات  مــن  عــدد  على  تحتوي  التي  العلمية 
الخا�سة  بهياأتها  العلمية  �االأق�سام  �المعاهد 
بها، ���سائل اإي�ساحها �اأحوالها المر�سودة لها، 

مختلف  في  �تحريات  بحوث  من  به  تقوم  �ما 
اإلى جانب  �العلمية،  النظرية  المعرفة  ميادين 
تاأخذ  كانت  التي  �التقاليد  الجامعي  العرف 
بها... �قد ثبت من خالل البحث �اال�ستق�ساء 
اأن المدار�س االإ�سالمية قد مرت بعدة مراحل، 
فقد اأبتداأت اأ�اًل بحلقات في الم�ساجد اأنبثقْت 
لها  يكون  اأن  د�ن  اأ�ساطينها  �عند  ز�اياها  في 
اأخــذت  ــر�ن  ق عــدة  �بعد  فيها..  معين  مكان 
ا  اأي�سً الم�ساجد  خــارج  فــي  تنت�سر  الــدرا�ــســة 
الم�ستقلة؛  المدار�س  عليها:  اأطلق  اأماكن  في 
كل  في  �اأ�سبح  الم�ساجد  عن  ا�ستقلت  الأنها 
تابعة  كــانــت  اأن  بعد  لها  تــابــع  م�سجد  منها 
مذهًبا  تدر�س  المدار�س  هذه  �كانت  للم�سجد، 
االأحادية”  المدار�س  “�هي  �احــًدا،  علًما  اأ� 
اأ� مذهبين �هي  �اأ�سبح بع�سها يدر�س علمين 
كانت  التي  المدار�س  اأمــا  الثنائية،  المدار�س 
نادرة جًدا  تدر�س ثالثة مذاهب فقهية فكانت 
�قد  الثالثية))1(،  المدار�س  عليها  اأطلقنا  �قد 
على  ت�سير  باأ�سرها  االإ�سالمية  المدار�س  ظلت 
منت�سف  منذ  قــر�ن  ثالثة  نحو  المنوال  هــذا 
االأ�ل  الربع  نهاية  حتى  الهجري  الرابع  القرن 
ــرن الــ�ــســابــع الــهــجــري عــنــدمــا �سرع  ــق مــن ال
على  �سنة)2)هـ  ببغداد  الم�ستن�سرية  ببناء 
�قد  التاريخ،  في  مرة  الأ�ل  االأربعة  المذاهب 
بمثابة  هي  مختلفة  علمية  اأق�سام  فيها  جعلت 
تتكون منها  التي  �المدار�س  �المعاهد  الكليات 
الجامعات، �كان الأكثر هذه المدار�س �االأق�سام 
لبع�سها  كان  كما  بها  خا�سة  بنايات  العلمية 
�بيوت  الدر��س،  فيها  تذكر  اأر�قــة  اأ�  اأجنحة 
ي�سكنها الطلبة، �خزائن كبيرة للكتب �مخازن 
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�العين  النقد  مــن  المختلفة  لــلــمــواد  �ا�ــســعــة 
تحريات  مــن  ثبت  �قــد  �العقاقير.  �االأد�يــــة 
بالدهم  في  الم�سلمون  اأن�ساأه  فيما  الموؤرخين 
الوا�سعة من معاهد للعلم �من مدار�س اأحادية 
الــقــراآن،  د�ر  �مــن  �رباعية  �ثالثية  �ثنائية 
الطب... �مدار�س  العلم  �د�ر  الحديث،  �د�ر 
اأ�ل  كانت  ببغداد":  "الم�ستن�سرية  اأن  الــخ. 
جامعة عراقية، بل جامعة اإ�سالمية في العالم 
االإ�سالمي))1(. كما تبين من درا�سة الجامعات 
�الثالث  ع�سر  الثاني  القرنين  في  ــيــة  االأ�ر�ب
�سبقت  قد  اأنها  بعدهما  �ما  الميالديين  ع�سر 
اأن  �يظهر  ا.  اأي�سً االأ�ر�بية  الجامعات  تلك  كل 
لموؤ�س�سي  قد�ة  اأ�سبحت  ببغداد  الم�ستن�سرية 
المدار�س من الرجال �الن�ساء لي�س في العراق 
حيث  �الحجاز  �ال�سام  م�سر  في  بل  فح�سب، 
�سرعوا يبنون مدار�سهم على �سفتها من حيث 
خالل  �مــن  االأربــعــة،  المذاهب  على  الدرا�سة 
تتبع اأخبار المدار�س في البالد االإ�سالمية التي 
انت�سرت فيها المذاهب الفقهية، �َجْد اأن بغداد 
اأربع جامعات، كما �َجْد اأن م�سر  احتوت على 
اأ�ل بلد عربي حذا حذ� بغداد حيث اأن�سئت فيه 
ع�سر  بعد  االأربعة  المذاهب  على  مدر�سة  اأ�ل 
�سنوات من افتتاح الم�ستن�سرية، �تكاثرت هذه 
�سبع  اأخبار  ُعثر على  �قد  بالقاهرة.  المدار�س 
العربي  البلد  حلب  �كانت  فيها))1(.  جامعات 
على  �احــدة  مدر�سة  فيه  اأن�سئت  الذي  الثالث 
اأكثر من قرن من  المذاهب االأربعة بعد م�سي 
مكة  �كانت  الم�ستن�سرية.  افتتاح  على  الزمن 
ثالث  فيه  اأن�سئت  الــذي  الرابع  العربي  البلد 
الهجري.  التا�سع  القرن  في  رباعية  مدار�س 

�زيادة في المعلومات المف�سلة عن اأ�ل جامعة 
ببغداد مع نبذة ي�سيرة عن المدار�س الرباعية 

التي اأن�سئت على �سفتها للمذاهب االأربعة: 

1-الم�ستن�سرية 625هـ  631هـ:

في  بــبــغــداد  الم�ستن�سرية  اأنــ�ــســئــت  لــقــد 
�سقوط   قبل  �افتتحت  العبا�سية  الد�لة  اأ�اخــر 
الدرا�سة  �ظلت  قرن  بربع  المغول  بيد  بغداد 
قرن  نحو  المغول  حكم  اأيـــام  فيها  مــزدهــرة 
العالم  في  جامعة  اأ�ل  �هــي  الــقــرن،  �ن�سف 
االإ�سالمي عنيت بدرا�سة علوم القراآن، �ال�سنة 
العربية،  �علوم  الفقهية  �المذاهب  النبوية، 
�التركات،  الفرائ�س  �ق�سمة  �الريا�سيات، 
قوام  �حفظ  الطب،  �علم  الحيوان،  �منافع 
اأنها  كما  اآن.  فــي  االأبـــدان  �تقويم  ال�سحة، 
الدرا�سات  فيها  جمعت  اإ�سالمية  جامعة  اأ�ل 
االأربــعــة  االإ�ــســالمــيــة  الــمــذاهــب  على  الفقهية 
في  �المالكي،  �الحنبلي،  �ال�سافعي،  الحنفي، 
من  �يتبين  الفقه.  مدر�سة  هي  �احــدة  بناية 
اأن الخليفة  درا�سة اأحوال المدار�س االإ�سالمية 
باهلل )2)-0))هـ/)122-2)12م  الم�ستن�سر 
الفقهية  المذاهب  جمع  فكرة  ابتكر  من  اأ�ل 
ذلك  اإلى  اأ�سارت  كما  �احدة  بناية  في  االأربعة 
�اأيــدتــهــا  المعتبرة  العربية  الــمــراجــع  جميع 
الم�ستن�سر  ثبتها  التي  االآجــريــة))1(  الكتابة 
ــس، �قــــد جــاء  ــ� ــي ــرئ ــة ال ــس ــمــدر� عــلــى بــــاب ال
على  للفقهاء  مدر�سة  تجعل  اأن  "�اأمر  فيها: 
غيرها  في  يقبل  ال  �كــان  االأربعة"،  المذاهب 
الطوائف  اأبــنــاء  اإال  المختلفة  الــمــدار�ــس  مــن 
التي بنيت المدار�س من اأجلهم، فقد ذكر ابن 
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على  "�قف  اأنها  مثاًل  النظامية  عن  الجوزي 
اأ�سحاب ال�سافعي اأ�ساًل �فرًعا". اأما االأمالك 
تكون  اأن  فيها  "�سرط  فقد  عليها  الموقوفة 
ا  اأي�سً �فرًعا".  اأ�ساًل  ال�سافعي  اأ�سحاب  على 
"المدر�س الذي يكون  كما �سرط مثل ذلك في 
بها، �الواعظ الذي يعظ بها، �متولي الكتب". 
�سائر  على  تميزت  الم�ستن�سرية  فــاإن  �لذلك 
بجمع  �سبقها  �التي  لها،  لمعا�سرة  المدار�س 
المذاهب االأربعة الأ�ل مرة. كما امتازت بوجود 
في  يدر�س  الطب  ظل  �قد  للطب  خا�سة  بناية 
الطبية  �المدار�س  �البيمار�ستانات  الم�ساجد 
المدر�سة  الم�ستن�سر  اأ�س�س  اأن  اإلى  الم�ستقلة 
ة  فَّ �سُ الطب  لدرا�سة  فجعل  )الم�ستن�سرية( 
خا�سة للطبيب �طالبه تقع قبالة باب المدر�سة 
عرفت بمار�ستان الم�ستن�سرية مما يجد لذلك 
اأ�  عا�سرتها  التي  االأخرى  المدار�س  في  مثياًل 
بنيت قبلها، كالنظامية، �التاجية �الكمالية...
لمدر�سته  الم�ستن�سر  جــعــل  �قـــد  اإلــــــخ)20(. 
االإ�سالمية،  المدار�س  على  اأخــرى  ميزة  هذه 
الفقه،  مدر�ستي  اإلى  ي�ساف  اأن  �سرط  �ذلك  
اأخريان  ال�ساعي، داران  ابن  �الطب فيما ذكر 
االإ�سالمية،  ال�سريعة  علوم  من  مهمين  لعلمين 
الم�سلمون  كــان  حيث  الــقــراآن،  دار  اأ�الهــمــا: 
�في  الم�ساجد،  في  القراآن  يتدار�سون  االأ�لون 
اهلل  )�سلى  الــر�ــســول  عهد  منذ  خا�سة  د�ر 
اهلل  عبد  "اأن  الواقدي  ذكر  فقد  ��سلم(  عليه 
مع  المدينة  اإلــى  مهاجًرا  قدم  مكتوم  اأم  ابن 
�قيل  عنهما(،  اهلل  )ر�سي  عمير  بن  م�سعب 
قدم بعد بدر بي�سير فنزل دار القراء". �ظلت 
عن  منف�سلة  لوحدها،  م�ستقلة  الــقــراآن  د�ر 

اأُن�سئت  اأن  اإلى  اأ� في داخل الم�ساجد  الجوامع 
المدر�سة الم�ستن�سرية ف�سارت باالإ�سافة اإلى 
دار  �الثانية  بوجه عام،  بالمدار�س  تلحق  ذلك 
الم�ستن�سر  اأن  الــقــول:  يمكن  �بذلك  ال�سنة 
اآن  في  جمع  االإ�سالمي  العالم  خليفة  اأ�  باهلل 
�احد المذاهب االأربعة، �علوم القراآن، �ال�سنة 
�الريا�سيات  �العربية  الطب،  �علم  النبوية 
يتاألف  �الفرائ�س...". �جعلها في مكان �احد 
متجا�رة،  اأ�  مت�ساقبــة  عديـدة  مــبــاٍن  مــن 
باٍق  بع�سها  )الم�ستن�سرية(  اأ�سم  عليها  اأطلق 
تكن  �لــم  الزمن،  عليه  ى  �عفَّ در�ــس  �بع�سها 
المدار�س قبل الم�ستن�سرية كذلك، فقد كانت 
مدار�س الطب تبنى م�ستقلة عن مدار�س الفقه 
كالبيمار�ستان  القراآن  د�ر  اأ�  الحديث  د�ر  اأ� 
الع�سدي بالجانب الغربي من بغداد، �مدر�سة 
الطب التي اأن�ساأها اأبو المظفر باتكين بالب�سرة 
�مدار�س  الم�ستن�سر،  خالفة  في  )2)هـ  �سنة 
الطب في دم�سق كالمدر�سة )الدخوارية( �سنة 
)�الربيعية(  )))هـ  �سنة  )�اللبودية(  )))هـ 

�سنة)))هـ)21(.

2-الب�سرية 649-653/6/13هـ:

مــعــر�ف  ال�سيخ  م�سهد  قـــرب  تــقــع  كــانــت 
بالجانب الغربي من بغداد، �قد �سرعت ببنائها 
في  ب�سير«  بـ»باب  المعر�فة  الم�ستع�سم  ز�جة 
�سنة )))هـ �جعلتها على المذاهب االأربعة على 
الخمي�س  يــوم  �فتحت  الم�ستن�سرية،  قاعدة 
)))هـ،  �سنة  االآخرة  جمادى  من  ع�سر  الثالث 
فجل�سوا  �اأ�الده  الم�ستع�سم  الخليفة  �ح�سر 

في ��سطها.
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3-الع�سمتية:

بناء  ببغداد  تّم  1))هــــ/2)12م  �سنة  �في 
 المدر�سة الع�سمتية بالمحلة المعر�فة بـ »م�سهد 
عبيد اهلل«؛ اأي بعد الغز� المغولي لبغداد بخم�س 
بغداد  ظاهر  باإن�سائها  اأمـــرت  �سنة،  ع�سرة 
بجوار م�سهد عبيد اهلل بن عمر العلوي ال�سيدة 
الخالق  عبد  بنت  لبنى  �ساه  ال�سحى«  »�سم�س 
ابن ملك�ساه بن ال�سلطان �سالح الدين االأيوبي 
�قد  الم�ستع�سم،  حفيدة  العبا�سية  رابعة  �هي 
المدر�سة  �تقع  ــع.  االأرب الطوائف  على  �قفتها 
ال�سحى  التي دفنت فيها �سم�س  التربية  بجوار 
بـ»اأبو  المعر�فة  المقبرة  في  اأي  )))هـــ؛  �سنة 
االإمام  ال�سرقي من �سريح  الجنوب  في  رابعة« 
التي  المحلة  �كانت  االأعظمية،  في  حنيفة  اأبي 
�سارع  تمتد من  �ب�ساتين  تلواًل  بالمقبرة  تحيط 
عبد  بن  عمر  �سارع  غرًبا حتى  االأعظم  االإمام 
0))1؛  �سنة  حتى  كذلك  �ظلت  �سرًقا،  العزيز 
د�ر  اإلى  الب�ساتين  �ق�سمت  التلول  اأزيلت  حيث 
�ق�سور �لم يبق في تلك المنطقة اإال ال�سريح 
ابنتها  توفيت  �لما  رابعة،  اأم  بقبر  المعر�ف 
المعر�فة ب�ست الكرام حفيدة الم�ستع�سم �سنة 

)))هـ دفنت في تربة �الدتها.

4-الم�سعودية:

�تن�سب اإلى خواجه م�سعود بن �سديد الد�لة 
�سديد  يلقب  اأبــوه  �كــان  بغداد  اأكابر  من  �هــو 
في  ر�ي  �مما  اأ�سلم.  ثم  يهودًيا  �كــان  الد�لة 
اإ�سالمه ما ذكره المقريزي �هو اأنه مّر بقارئ 
�قد  فاأ�سلم،  قلبه  �خ�سع  ف�سمعه  القراآن  يقراأ 
غاية  في  مدر�سة  ال�سافعي  م�سعود  ابنه  عمر 

الح�سن �جعلها �قًفا على المذاهب االأربعة على 
اأ�قاًفا كثيرة  �اأ�قف عليها  الم�ستن�سرية  �سفة 
�كان  بخطه،  كتبه  اأكثر  ُكتب  دار  فيها  �اأن�ساأ 
خطه ح�سًنا، �كتب على جدرانها بخطه �كتب 
ا�سمه بما ن�سه »�كتبه م�سعود بن من�سور اأبي 

هار�ن الهار�ني ن�سًبا، ال�سافعي مذهًبا«)22(.
خزائن الُكتب البغدادية

لقد حفلت بغداد في الع�سر العبا�سي بعدد 
كانت  التي  العلم  �د�ر  الُكتب  كبير من خزائن 
المدار�س  اأ�  الم�ساجد  في  اأ�  م�ستقلة  تن�ساأ 
الخلفاء  ق�سور  في  اأ�  المنازل  اأ�  الربط  اأ� 
العلماء  �بــيــوت  �الــــوزراء  �االأمــــراء  �الــمــلــوك 
اأبو  ذكر  �قد  �المدر�سين،  �الكّتاب  �االأدبـــاء 
الغرناطي )))( مكتبة  اأبو الح�سن علي  �سعيد 
�اطلع  العلماء  باأكابر  التقى  قد  �كــان  ببغداد 
�رحــل  )))هــــ  �سنة  �حــج  الُكتب  اأف�سل  على 
الخزائن  لهذه  �كانت  �الب�سرة))2(  ال�سام  اإلى 
اأنظمة خا�سة بالخزان �الم�سرفين �المنا�لين 
�اإدارة االأ�قاف �المطالعة �االإعارة �اال�ستن�ساخ 
�نق�سها  �تز�يقها  �تجليدها  الكتب  �ابتياع 
في  الحذاق  الن�ساخ  على  �االعتماد  �تحليتها، 
�االإجادة  ال�سبط  في  �المهرة  الن�سخ،  �سناعة 
مدينة  تناف�سها  لم  بغداد  �لعل  التجليد.  في 
 اإ�سالمية اأخرى في كثرة كتبها �مكتباتها؛ الأنها 
�د�ر  الخزائن  فيها  اأن�سئت  التي  المدن  "اأ�لى 
ازدهــار  اإبـــان  فــي  كــان  اإن�ساءها  �الأن  العلم، 
�لم  االإ�سالمية،  البالد  في  العربية  الح�سارة 
يناف�سها بعد اإال قرطبة في االأندل�س في خالفة 
الفاطميين،  خالفة  في  �القاهرة  االأمويين، 
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القلق�سندي خزائن الكتب الم�سهورة  فقد ذكر 
القديم  في  �الملوك  للخلفاء  كــان  قد  فقال: 
بها مزيد االهتمام �كمال اعتناء حتى ح�سلوا 
الخزائن  على  �ح�سلوا  الجم  العدد  على  منها 
في  الكتب  خزائن  اأعظم  اأن  �يقال:  الجليلة. 

االإ�سالم ثالث خزائن:

ببغداد  العبا�سيين  الخلفاء  خزانة  اأحدهما: 
يح�سى  ال  ما  الكتب  من  فيها  فكان 
تزل  �لم  نفا�سه،  يقوم عليه  �ال  كثرة 
)التتر(  دهــمــت  اأن  اإلـــى  ذلــك  على 
الم�ستع�سم  ملكهم  �قــتــل  ــداد،  ــغ ب
ببغداد فذهبت خزانة  اآخر خلفائهم 
معالمها  �ذهبت  ذهــب،  فيما  الكتب 

�عفيت اآثارها))2(.

�كانت  بم�سر،  الفاطميين  خــزانــة  الثانية: 
جمًعا  �اأكثرها  الخزائن  اأعظم  من 
العلوم..  جميع  من  النفي�سة  للكتب 
انقر�ست  اأن  اإلى  ذلك  تزل على  �لم 
خلفائهم  اآخر  العا�سد  بموت  د�لتهم 
الدين  �ــســالح  ال�سلطان  �ا�ستيالء 
يو�سف بن اأيوب على المملكة بعدهم، 
فــا�ــســتــرى الــقــا�ــســي الــفــا�ــســل اأكــثــر 
بمدر�سته  ��قفها  الخزانة  هذه  كتب 
بالقاهرة  ملوخيا  بدرب  )الفا�سلية( 
عليها  ا�ستولت  اأن  اإلــى  فيها  فبقيت 

االأيدي فلم يبق منها اإال القليل.

باالأندل�س،  اأمية  بني  خلفاء  خزانة  الثالثة: 
ا، �لم   �كانت من اأجلِّ خزائن الكتب اأي�سً
"با�ستيالء  انقرا�س د�لتهم  اإلى  تزل 

ملوك الطوائف على االأندل�س فذهبت 
نذكر  اأن  مذهب" �يمكننا  كل  كتبها 
بالكتب  زخـــرت  بــغــداد  م�ساجد  اأن 
اإن  ا:  اأي�سً �القول  التدري�س  �حلقات 
بجمع  َكلِفوا  العبا�سيين  الخلفاء  اأكثر 
الكتب �بناء الخزانات الخا�سة، �هي 
في الوقت نف�سه اأّن خزائن المدار�س؛ 
اإليها  ينقلون  موؤ�س�سوها  �سار  حيث 
الأن  الخا�سة؛  خزائنهم  من  الكتب 
اأم�سَّ  كانت  اأبتنوها  التي  المدار�س 
على  التركيز  ��سيتم  اإليها.  حــاجــًة 
لعالقتها  الم�ستن�سرية(  )خــزانــة 
�الأهميتها  البحث،  بالدرا�سة مو�سوع 
العالم  في  المعرفي  الوعي  ن�سر  في 

العربي �االإ�سالمي))2(.
اأهمية خزانة الم�ستن�سرية:

اإن من اأهم االأق�سام العلمية في الم�ستن�سرية 
الكتب(  )خزانة  ت�سمى  �كانت  الكتب(،  )دار 
الم�ستن�سرية  لطالب  عــاًمــا  مرجًعا  �كــانــت 
�مدر�سيها ��سيوخها، كما كانت مرجًعا لطالب 
العلم �العلماء في خارج الم�ستن�سرية، �لطالما 
�اأفاد�ا  عليها،  �تردد�ا  منهم  الكثير  ق�سدها 
من  قرنين  نحو  �االأدبــيــة  العلمية  كنوزها  من 
الزمن. �تعد د�ر الكتب قديًما �حديًثا من اأهم 
م�ستلزمات الدرا�سة الجامعية))2(، �لعل المكان 
الذي كانت فيه مكتبة الم�ستن�سرية يتكون من 
القاعات الكبيرة الواقعة في الحد االأ�سفل من 
عمارة هذه المدر�سة، يف�سل بينها �بين مدر�سة 
ترتفع  القاعات  �هــذه  عــاٍل،  طويل  اأزج  الفقه 
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بارتفاع الطابقين، �لم تكن فيها نوافذ بل كان 
فيها كوى �سقفيه ال تزال عامرة تكفي لالإ�ساءة 
"�قف  اأن الم�ستن�سر  �التهوية. قال ابن كثير: 
الدنيا لها نظير"، �كانت  لي�س في  كتًبا نفي�سة 
بالخطوط المن�سوبة اإلى اأ�سهر الكّتاب العرب اأ� 
الخطوط النفي�سة الرائعة غير المن�سوبة، �لعل 
ال�سابع  القرنين  الم�ستن�سرية كانت في  مكتبة 
العامة،  العلم  د�ر  اأعظم  الهجريين  �الثامن 
�اأ�سهرها في العلم، �ال�سيما في العهد الذي كان 
ابن الفوطي خازًنا فيها. على الرغم من كثرة 
الكتب التي انتهبها المغول منها، فقد جاء في 
مخت�سر اأخبار الخلفاء المن�سوب البن ال�ساعي 
�طوالت  الخيول  ا�سطبالت  "بنوا  المغول  اأن 
ا عن اللبن"، �جاء  المعالف بكتب العلماء عو�سً
في كتاب  "الحوادث" اأن ن�سير الدين الطو�سي 
االأحوال  لت�سفح  2))هـ  �سنة  بغداد  اإلى  ��سل 
االأجناد  عن  �البحث  الوقوف  اأمر  في  �النظر 
�الب�سرة  �ا�سط  اإلــى  انحدر  ثم  �المماليك 
الر�سد،  الأجــل  كثيرة  كتًبا  العراق  من  �جمع 
�جاء في البداية �النهاية البن كثير اأن ن�سير 
الدين الطو�سي عندما بنى دار الر�سد بمراغة 
كتب االأ�قاف التي  من  كثيًرا  �سيًئا  اإليه  "نقل 
�ساكر  �ابــن  ال�سفدي  �ذكــر  ببغداد".  كانت 
�ر�سًدا  قبة  بمراغة  "ابتنى  الدين  ن�سير  اأن 
عظيًما، �اتخذ في ذلك خزانة عظيمة ف�سيحة 
من  نهبت  التي  الكتب  من  �مــالأهــا  االأرجـــاء، 
بغداد �ال�سام �الجزيرة حتى تجمع فيها زيادة 
الذهبي:  �ذكر  األف مجلد"))2(.  اأربعمائة  على 
فقال:  الم�ستن�سرية  �خزانة  الر�سد،  خزانة 

"�لي�س في البالد اأكثر من هاتين الخزانتين". 
بعد  تاأ�س�ست  �هي  الر�سد  خزانة  كانت  فــاإذا 
كما  تحتوي  قرن  بربع  الم�ستن�سرية  تاأ�سي�س 
نقل ابن الفوطي )00)( األف مجلد اأ� م�سنف، 
يمكن اأدراك مقدار الكتب التي كانت في خزانة 
الم�ستن�سرية �اأهميتها �جاللة قدرها بالن�سبة 
قول  يعد  حيث  بمراغة؛  الر�سد  خــزانــة  ــى   اإل
اأنها  تثبت  قيمة  �سهادة  ال�سابق  الفوطي  ابن 
الر�سد،  دار  خــزانــة  مــن  �اأجـــلَّ  اأعــظــم  كانت 
االأعداد  هذه  اإلى  التاأكد  عدم  من  الرغم  على 

ال�سخمة فيها اأ� في غيرها بوجه عام.

المجاِل�س الأدبية برواق الم�ستن�سرية

الثقافة  عــلــى  الم�ستن�سرية  ف�سل  مــن 
المجال�س  فيها  تعقد  كانت  اأنها  االإ�سالمية 
فيها  �تمنح  �الفكر،  الثقافة  لرجال  العلمية 
ذلك  من  العلماء،  الأكابر  العلمية  االإجــازات 
قيل الجزري  مجال�س ع�سرة عقدت )البن ال�سَّ
المتوفى  اللغوي  العالم  الــوزيــر  الــبــغــدادي( 
المجال�س  هذه  عقدت  �قد  01)هــــ))2(.  �سنة 
)))هـــ  �سنة  الم�ستن�سرية  بـــر�اق  الع�سرة 
ابن  اأن�ساأها  التي  الزينية(  )المقامات  ل�سماع 
كان  �يومين  �سهرين  ا�ستمرت  �التي  يقل  ال�سَّ
�سنة  االآخرة  جمادى   1( الثالثاء  يوم  اآخرها 
المجال�س  هذه  ح�سر  من  عدد  �كان  )))هـ، 
من  رجــاًل   )1(0( بغداد  علماء  من  االأدبــيــة 
الف�سالء  �ال�سادة  العلماء  الكبار  "االأئمة 

العظماء".
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خاتمة وروؤية اإجمالية

�ــســهــدت الــحــيــاة الــفــكــريــة فــي الــ�ــســنــوات 
االأخيرة مناظرات متعاقبة حول التراث العربي 
االإ�سالمي، �موقف هذا الجيل من عنا�سره �من 
اأن ي�سير عليها  اأ� المناهج التي ينبغي  المنهج 
�في  بع�سه  اأ�  كله  التراث  بهذا  االحتفاظ  في 
ت�سنيفه �االعتماد عليه في المتابعة �اال�ستلهام 
التراث  مو�سوع  اأن  �الواقع  جميًعا،  �االبتكار 
يفر�س نف�سه على الحياة الفكرية االآن الأ�سباب 
متعددة، لعل اأهمها: اأن الوجدان القومي لالأمة 
تعرفهما  لم  ��سمول  بقوة  ينب�س  اأخذ  العربية 
المجتمعات العربية على مدى التاريخ؛ ذلك الأن 
��سائل  بف�سل  تداعت  قد  الجغرافية  الحواجز 
االت�سال الحديثة اإلى جانب المقومات االأ�سيلة 
من �حدة اللغة ��حدة الموقف �الم�سير، �مع 
القومي  الــتــراث  مــن  جيلنا  موقف  ــاإن  ف ذلــك 
عليه؛  ال�سابقة  ــال  االأجــي مــوقــف  عــن  يختلف 
اإلى مرحلة  �البعث  االإحياء  تجا�ز مرحلة  الأنه 
تحقيق الوجود االإيجابي في عالم يتطور �يتغير 
اإلى  يدعو  ما  �هــو  ال�سرعة،  متزايدة  بعجلة 
االأخذ باأ�سباب التقدم التكنولوجي الذي يرتكز 
على اإرادة االبتكار في محيط ينبغي اأن ي�سوده 
ر( من �ساأن الحا�سر  النظر العلمي الذي )يكبِّ
الما�سي،  تقدي�س  مــن  �يتخفف  �الم�ستقبل 
�احــدة،  خطوة  المو�سوع  في  نم�سي  اأن  �قبل 
هذا  ماهية  عن  نت�ساءل  اأن  علينا  لزاًما  نرى 
لي�س  ــه  اإن البحث:  مو�سوع  هــو  ــذي  ال الــتــراث 
فكرة مجردة �ال مجموعة من االأفكار المجردة 
مهما حمل في اأعطافه من االأنظار �الت�سورات 

�المالحظات.  المعارف  بع�س  على  المعتمدة 
اأ�سا�سيين  ركنين  على  التركيز  من  اإًذا  �البــّد 
اإن�سانية  جماعة  كل  تراث  �بهما  عليهما  يقوم 
الــركــنــان هما  �هـــذان  االأر�ــــس،  درجـــت على 
بها  تــمــر  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  الــمــرحــلــة  طبيعة 
الجماعة ثم ح�سيلة الثقافة التي ر�سبتها على 
بالركن  نبداأ  اأن  الخير  �مــن  التاريخ..  مــدى 
الثاني الذي يرتبط بالم�سمون الم�ستوعب لكل 
اأننا  غريًبا،  يبد�  �قد  )الثقافة(..!  �هو  تراث 
في  �نتخبط،  التو�سيف،  في  نختلف  نــزال  ال 
اإلى  ذلــك  �مــردُّ  الثقافة،  هــذه  مدلول  تحديد 
بدالالت  �ستى  علوم  في  ي�ستعمل  الم�سطلح  اأن 
�قد  تتالقى..  �قــد  �تتداخل  تتباعد  مختلفة 
�المعلمين  المترجمين  من  المجتهد�ن  عمل 
العلمية  الــمــعــارف  تب�سيط  عــلــى  �الــعــامــلــيــن 
الما�سي  الجيل  فــي  الكلمة  هــذه  فا�ستعملوا 
القديم  االإن�سان  علم  ثمرات  عن  يعبر�ا  لكي 
�بالتطور  البدائية  بالمجتمعات  احتفل  الــذي 
اللفظ  �ساع  ثم  الح�سارة،  بز�غ  قبل  االإن�ساني 
مرادًفا  ي�سبح،  كاد  اأ�  اأ�سبح  حتى  ذلك  بعد 
للعلم، �اأ�سحى المتعلمون في المجتمع يو�سفون 
لفظ  ا�ستعمال  ��ساع  المثقفون..!  باأنهم  دائًما 
)الثقافة( حتى اأ�سبح في بع�س االأ��ساط مرادًفا 
يحا�ل  اأن  بال�سر�رة  ذلك  �ا�ستتبع  للح�سارة، 
االإن�سانية  الدرا�سات  في  المتخ�س�سين  بع�س 
)الح�سارة(  �بين  )الثقافة(  بين  )التفريق( 
اأ�  التمييز بين الم�سمون المعنوي  اأ�سا�س  على 
المادي  �الم�سمون  الجماعات،  لحياة  الر�حي 
من  يكن  �مهما  الــحــيــاة..!  بــه  تتحقق  الـــذي 
الثقافي  الم�سمون  فــاأن  )الخالف(  هذا  اأمــر 
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التعرف  الي�سر  �مــن  �ا�سح،  القومي  للتراث 
�اإدراك  عنا�سره  �تمييز  اإطــاره  �تحديد  عليه 
�ظائفه.. �يجب اأن نحذر العوامل الم�سطنعة 
القومي  الطابع  على  تق�سي  التي  المتكلفة  اأ� 
�اجب  اإًذا  هناك  المميزة،  مالمحه  �تطم�س 
علمي يعتمد على الواقع في الجمع �الت�سنيف 
من  ينتخب  نفعي  ��اجب  �الدرا�سة،  �العر�س 
يراه �سالًحا؛  المدر��س ما  الم�سنف  المجموع 
لو  ي�ستلهمه..  اأ�  ي�ستوحيه  اأ�  معه  يتفاعل  لكي 
فعلنا ذلك لحطمنا الح�سار الذي يفر�س على 

حياتنا الفكرية �الفنية..!

الحوا�صي

محّمد مكية )بغداد( �قد �ساهم في اإعداد البحوث   .1 
 د. م�سطفى جواد، �د. اأحمد �سو�سة، �االأ�ستاذ ناجي 
المحد�دة،  للن�سر  ــوّراق  ال �سركة  ط/1،  معر�ف، 

بير�ت-لبنان، )200م.
محّمد مكية، الم�سدر ال�سابق، �س10.  .2

اأحمد: رحلة )بغداد)))1(،  ابن جبير، محمد بن   .(
�س)12.

يقت�سي الن�س اأن تكون مدر�سة خام�سة، �يظهر اأنَّ   .(
الن�س الذي ذكره )ال�سبكي( في ترتيب هذه المدار�س 
)المقريزي(  خطط  في  المذكور  الن�س  من  اأ�سح 
تاأليف  العبا�سية،  الخالفة  عهد  في  بغداد  �اأنظر 
المطبعة  فرن�سي�س،  ب�سير  ترجمة  )لم�سترنك( 

العربية، بغداد، )))1هـ-)))1م.
ن�سبة اإلى ب�ست بين �سيج�ستان �غزنه �هراة.  .(

الخطيب البغدادي- تاريخ بغداد- ج/1، �س)10.  .(
ياقوت- معجم البلدان-ج1، �س10).  .(

العبا�سية،  الخالفة  عهد  فــي  بــغــداد-  ل�سترنج-   .(
�س)22.

في  مخطوط  الزمان-  مــراآة  الجوزي-  ابن  �سبط   .(
الدكتور  عن  نقاًل   10( �رقــة   1(0( رقمه  باري�س 

م�سطفى جواد.
في  بغداد  مدار�س  ر�ؤ�ف-  ال�سالم  عبد  عماد  د.   .10

الع�سر العبا�سي- مطبعة العاني- )))1، �س)).
الخطيب البغدادي- تاريخ بغداد- ج/1، �س)10.  .11

الظاهر،  ابــنــه  �عــّمــره  اهلل-  لــديــن  النا�سر  بــنــاه   .12
المن�سوبة  بالخطوط  النفي�سة  الكتب  اإلــيــه  �نقل 

�الم�ساحف ال�سريفة.
ابن رجب- ذيل طبقات الحنابلة، �س)1)، النفي�سة   .1(

الم�سورة بدار االأ�قاف )توفي �سنة )))هـ(.
في  بغداد  مدار�س  ر�ؤ�ف-  ال�سالم  عبد  عماد  د.   .1(
العبا�سي- مطبعة النه�سة- بغداد، 0))1،  الع�سر 

�س)).
ال�سابق،  الم�سدر  ر�ؤ�ف-  ال�سالم  عبد  د.عــمــاد   .1(

�س)).
الم�ستن�سرية- مطبعة  المدر�سة  اأحمد-  د. ح�سين   .1(

�سفيق، 0))1، �س)).
د. ح�سين اأمين- المدر�سة الم�ستن�سرية- الم�سدر   .1(

ال�سابق، �س)).
الحموي  ياقوت  االأديــب،  معرفة  اإلى  االأريب  اإر�ساد   .1(
الر�مي )المتوفى �سنة )2)هـ(، تحقيق ماركليوت، 

مطبعة هّذية بالقاهرة.
الكتابة  هــذه  نقلت  العامة  االآثـــار  مديرية  كــانــت   .1(
�زارة  بقلعة  العبا�سي،  الق�سر  متحف  اإلى  االآجرية 
االأ�ل  مكانها  اإلى   1((1 �سنة  اأعادتها  �قد  الدفاع، 
�سوق  على  المطل  الرئي�س  الم�ستن�سرية  باب  من 

الهرج.
�ــس)0)  االآداب-  مجمع  تلخي�س  الفوطي-  ابــن   .20

مخطوط.
اأبي  االأمير  الم�ستع�سم  �لد  اأم  هي  ب�سير"  "باب   .21
القّبة  ب�سير" تحت  "باب  دفنت  �قد  محّمد،  ن�سر 
التي اأعدتها بجانب المدر�سة كما دفن اأبنها محّمد 
�في  االآداب  مجمع  تلخي�س  في  �رد  �قد  عندها، 
الحوادث الجامعة، �في كتاب ال�سلوك م�سطلحات 
كقولهم  بناتهم  اأ�  الخلفاء  ن�ساء  بها  يكنى  خا�سة 
بنت  خديجة  النبوية  ال�ست  �هــي  جــوهــر(  ــاب  )ب
الم�ستع�سم �)باب عنبر( بنت الم�ستن�سر، �الجهة 
�الحجاب  الرفيع  �ال�ستر  ال�سالحة.  الجهة  اأ� 

المنيع، �ال�ستر االأ�سرف �الجناب االأراأف.
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الكبرى،  ال�سافعية  طبقات  الوهاب،  عبد  ال�سبكي،   .22
الع�سر  في  بغداد  �كتاب مدار�س  القاهرة، 1))1، 
العبا�سي، د. عماد عبد ال�سالم ر�ؤ�ف، �سنة )))1، 

�س0).
ذكر  كما  10)هــــ  �سنة  بغرناطة  �سعيد  ــن  اب ــد  �ل  .2(
المقريزي �تنقل من المغرب االأق�سى على المحيط 
االأطل�سي اإلى الخليج العربي �حج �سنة )))هـ �بقى 
0))هـ  �سنة  باالإ�سكندرية  اأبيه  �فاة  بعد  بالقاهرة 
�اأقام بالمو�سل  ال�سام  اإلى  حّتى �سنة )))هـ �رحل 
ابن  ب�سحبة  حلب  اإلــى  رحل  ثّم  �الب�سرة  �بغداد 
النديم، �حّج مرة اأخرى. �كان بتون�س �سنة 2))هـ 
�في �سنة )))هـ باالإ�سكندرية �حلب فاأرمينية �توفي 
�سنة )))هـ بدم�سق على ر�اية �في ر�اية اأخرى اأنَّ 

�فاته كانت بتون�س في �سنة )))هـ.
ــمــاء  ــــخ عــل ــــاري ــــاذ نــــاجــــي مـــــعـــــر�ف- ت ــــت ــــس االأ�  .2(
ببغداد،  الــعــانــي  مطبعة  الم�ستن�سرية-ط/1، 

)))1م.
مخطوط  �ــس)12  االآداب،  تلخي�س  الفوطي-  ابن   .2(

في مكتبة االآثار في بغداد.
العبا�سية-  الخالفة  عهد  فــي  بــغــداد  ل�سترانج-   .2(

ترجمة ب�سير فرن�سي�س، �س)22.
دار  العيون- �س))2 مخطوط في  اإن�سان  مجهول-   .2(
االآثار ببغداد. اأما )االأربلي( موؤلف خال�سة الذهب 
الم�سبوك فير�ي اأن الم�ستن�سر نقل الكتب ما حمله 

مائتان �ت�سعون حمااًل، �س212.
�ــس))1  االآداب،  مجمع  تلخي�س  الــفــوطــي-  ابــن   .2(

مخطوط بدار االآثار.

الم�صــادر والمراجع

ــيــة، تــاألــيــف  بـــغـــداد فـــي عــهــد الـــخـــالفـــة الــعــبــا�ــص  •
المطبعة  فرن�سي�س،  ب�سير  ترجمة  )لم�سترنك( 

العربية، بغداد، )))1هـ-)))1م.
�صبط ابــن الــجــوزي- مــراآة الــزمــان- مخطوط في   •

باري�س رقمه )0)1 �رقة )10 .
مدار�ص بغداد في الع�صر العبا�صي، للدكتور/ عماد   •

عبد ال�سالم ر�ؤ�ف- - مطبعة العاني- )))1م.
المدر�صة الم�صتن�صرية، للدكتور/ ح�سين اأحمد   -  •

- مطبعة �سفيق، 0))1.
الحموي  ياقوت  االأديب،  اإلى معرفة  االأريب  اإر�صاد   •
الر�مي )المتوفى �سنة )2)هـ(، تحقيق ماركليوت، 

مطبعة هّذية بالقاهرة.
الوهاب،  ال�سبكي، عبد  الكبرى،  ال�صافعية  طبقات   •

القاهرة، 1))1.
تاريخ علماء الم�صتن�صرية، االأ�ستاذ ناجي معر�ف-   •

-ط/1، مطبعة العاني ببغداد، )))1م.
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منهج ابن مقلة
 في الخط العربي

د. خير اهلل �شـعيد
اأ�تا�ا - كندا

ابن ُمقلة عميد مدر�سة بغـداد للخط العربي. 

لبدء  التاريخي  التعليم  بال�صرورة  يعني  العربي  للخط  بغـداد  مدر�شة  عن  الحديث 
اأّول  بو�شفِه  مقلة؛  ابن  االأبرز  موؤ�ّص�صها  يد  على  والدتها  من  اعتباًرا  المدر�صة  هذه  ن�صاط 
معرفية«  »مناهج  وجود  اإلى  ي�صير  ا  اإ�شالمياً ا  فـنًّ بو�شفِه  للخط  قواعَد  َل  واأ�شَّ منهج  َمْن 
تقت�صي االلتزام بها والتدريب عليها، تحت اإ�صراف مبا�صر من قبل اأ�صاتذة في الخط، قد عانوا 
ر�صم  »التلميذ« في  يبتداأ معها  فنّية،  قاعدة  اإقامة  �صبيل  االإبداعي في  والقلق  الهم  الكثير من 
االإ�صارات االأولى والنقاط والدوائر، ومعرفة حركة اليد في ر�صم اأّول حركة اأوعزها العقل لليد 
اأن  اآخر  بمعنى  العربّية،  االأقالم  قاعدة محّددة الأحد  بها على منواٍل محّدد يطّبق  ت�صير  كي 
ا بذهن الخطاط،  و�شع النقطة االأولى للري�شة اأو القلم يجب اأن تكون قد ُقّررت �شلفاً
ا بنقّطٍة ُمحّددة. وهذا يعني اأن القواعد الفنّية لر�صم الخطوط قد  ا محّدداً واختار لها قلماً
ا�صتقّرت في الذهن، و�صقلتها »التدريبات« وقّوتها المالحظات وتمثَّلتها الذاكرة باإبداع، متجاوزة 
كل ال�َصَطط في ر�صم كل حرٍف تت�صّكل منُه الكلمة، وللكلمة االأولى معيار فنّي دقيق يفر�ض 

نف�شه على باقي الجملة.

لهذه  التاريخية  الــمــالمــح  تحديد  �بغية 
فنّية  كموؤ�س�سة  ابتداأت  اإنها  نقول:  المدر�سة 
حياة  بنهاية  وانــتــهــت  مقلة  ابــن  مع  �اأكاديمية 
ياقوت الم�صتع�صمي، اآخر اأعمدة هذه المدر�سة، 
ُمقلة  ابــن  والدة   - »2)2هـــ  في  بــداأت  اأنها  اأي 

- وانـــتـــهـــت بــــوفــــاة يــــاقــــوت الــمــ�ــصــتــعــ�ــصــمــي عـــام 
هذه  تاريخ  اأن  بمعنى  ميالدية«،  698هــــــ/1299 
المدر�سة يمتد اإلى ما يناهز اأربعة قر�ن �نّيف. 
�هذا يعني اأن حاالت االإبداع في القلم العربي 
ُم�ستمرٌّ على الد�ام، �متطّور با�سطراد، ��سوف 
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ُنعّرج على كل محّطات االإبداع، من خالل اأبرز 
الُمبدعين في هذه المدر�سة، ��سنبداأ مع عميد 

هذه المدر�سة االأ�ل ابن ُمقلة.

بن  اأبـــو علي محمد  هــو  ُمقلة؟  ابــن  هــو  فــَمــْن 
علي بن الح�صين بن ُمقلة، َمولدُه في �سوال �سنة 
اثنتين ��سبعين �مائتين)1(.كان في بادئ حياته 
محمد بن داود بن الجّراح  الوزير  ال�سيا�سية مع 
�ستة  �قتذاك -  )ت ))2هـــ/)0)م( �عمرُه - 
ع�سر �سنة، �كان َمعُه يتقا�سى راتًبا قدرُه �ستة 

ع�سر ديناًرا في ال�سهر.

ثم انتقل اإلى ابن الفرات )ت 12)هـ/)2)م( 
�َجَعلُه  اإليه،  اأح�سَن  الُفرات  ابن  ا�ستوزَر  فلما 
يقّدم »الق�ص�ص« - العرائ�س - �لما اأُ�ستعفي ابن 
المقتدر  اأ�سير على  المقتدر،  �زارة  عي�سى من 
اأن  بــاهلل )))2هـــ -20)هـــــ/)0)م - 2))م( 
ي�ستوزر ابن ُمقلة، فواّلُه الوزارة في ربيع االأ�ل 
�سنة )1)هـ، ثم ُعزل �سنة )1)هـ؛ اأي بعَد �سنتين 
�اأربعة اأ�سهر)2(. �انعك�ست االأحداث ال�سيا�سية 
العبا�سية،  الــد�لــة  موظفي  كل  على   بظاللها 
بدايات  في  �بخا�سة  منهم،  الكبار  �سيما  ال 
فقد  القرن الرابع الهجري/العا�سر الميالدي، 
ب القاهر باهلل العبا�صي )20)  قتل المقتدر وُن�صّ
وقتها كان ابن ُمقلة  - 22)هـ/2)) - )))م(. 
منفًيا في �صيراز، فاأ�سندت اإليه الوزارة �هو في 
منفاه، �قدم اإلى بغداد يوم النحر �سنة 20)هـ، 
في  موؤامرات  من  ُيحاك  ما  يدرك  كان  اأنه  اإاّل 
الق�سر العبا�سي؛ اإذ توّلى االأتراك زمام الدولة. 
دقيًقا،  �ال�سيا�سي  الفّني  ُمقلة  ابن  حـِ�ّس  �كان 
فا�ستوح�س من القاهر �محّبته لنف�سه، فا�ستتر 

�اأخــذ  ـــوزارة،  ال ت�سنمِه  من  اأ�سهر  ت�سعة  بعد 
على  كلمتهم  �يجمع  �الُقّواد  الجند  حوَلُه  يكتِّل 
الفعل  بهذا  يقوم  اأن  �ا�ستطاع  القاهر،  خلع 
ال�سيا�سي الخطير، فتمَّ خلع القاهر �قتله، �هو 
في تلك االأثناء - اأي ابن ُمقلة - كان م�ستتًرا، 
ولما بويع للخليفة الرا�صي باهلل )22) -)2)-

هـ/))) - 0))م(، �قتها ظهر ابن ُمقلة للمالأ 
�اأ�ستوزر علًنا. �لكن قالقل الق�سر العبا�سي لم 
تهداأ، فعزل الوزير الخّطاط بعد عامين، االأمر 

الذي دعاُه اإلى االإ�ستتار �التخّفي))(. 

تك�سف هذه الفترة - العقود االأ�لى من القرن 
الرابع الهجري فقدان الثقة بكل اأطقم الوزارات 
�الد�سائ�س  التاآمر  ظاهرة  ��سيادة  المتعاقبة، 
�برزت  �حا�سيته،  العبا�سي  الق�سر  اأر�قة  بين 
لل�سطح ظاهرة ا�سمها )الُم�صادرة(، بداأت منذ 
�ساَدرين  االأيام االأ�لى لحكم المقتدر، �اأّ�ل الُمٌ
ُمقلة  ابن  اأدرك  الوزراء �بطاناتهم، �قد  كانوا 
هذه الظاهرة ال�سيا�سية الخطيرة، �قد ا�سترك 

بها رغًما عنه))(. 

فكل من اأ�ستوزر دخل في حبال هذه اللعبة، 
يكاتب  كــان  اإ�ستتارِه  ففي  بــاآخــر))(.  اأ�  ب�سكل 
حاجًبا  بجكم  باتخاذ  �ين�سحه  باهلل  الرا�سي 
له بداًل من ابن رائق )ت 0))هـ/2))م( عّد�ه 
َمَن لُه مبلًغا  اللد�د، �اأن يعيَدُه اإلى الوزارة، ��سَ
اإلى  كتب  نف�سه  الوقت  �في  المال،  من  كبيًرا 
اإذا ح�سل  بجكم بذلك فاأطمَعُه الرا�سي حتى 
عنده))( هذا الدخول اأ�قـــع ابن مقلـة في النار 
تمامـًا، االأمر الذي لم يكن قـد اأَعـدَّ َلــه العـّدة، 
ا�ستفتى هذا  الرا�سي حتى  اأن دخل بالط  فما 
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يــده،  بقطع  فاأفتوا  بــاأمــره،  الفقهاء  الخليفة 
فقطعت في �سوال �سنة )2)هـ. فكان بعد ذلك 
ا جيًدا، ثم  الَقَلم على �ساعِدِه �يكتب خطًّ ي�سدُّ 

كتب بيدِه الي�سرى. 

من  يبد�  ما  على  ال�سيا�سية،  المف�سدة  اإن 
�سيرة ابن ُمقلة، تعمي المبدع عن اإبداَعُه اأمام 
المبدع  هــذا  َم  يت�سنَّ اأن  فما  الكر�سي،  �سهوة 
�خل  اأهــٍل  عن  ل  يتَن�سَّ حتى  ح�ّسا�ًسا  َمن�سًبا 
ماآربه  لتحقيق  ي�سعى  �يظل  �رفيق،  ��سديق 
تها  الذاتية. �تكاد هذه المالحظة تمتد بتاريخيَّ

اإلى يومنا هذا.

لنا  ُيَقّدم  ُمقلة،  ابــن  االأول  الــعــرب  فخطاط 
حادثتان  فهـناك  ذلــك.  في  التاريخي  الدليل 
التاريخية،  الم�سادر  نقلتها  بذلك  جديرتان 
الق�صور  وبناء  وال�صيع  الب�صاتين  اتخاذه  االأ�لى: 
بالزاهر،  دارِه  بناء  فــي  �سرع  فقد  الفخمة، 
لبناء  �قًتا  َلــُه  اختار�ا  حتى  المنجمين  �جمع 
�الع�ساء،  المغرب  بين  اأ�سا�َسُه  ���سع  ق�سره 

فكتب اإليه بع�سهم))(: 
ُمــقــلــَة مـــهـــاًل ال تــكــن عجال قـــل البــــن 

ـــغـــاث اأحــــــالِم ــــك فــــي اأ�ـــص وا�ـــصـــبـــر فــــاإنَّ

الــنــا�ــص مــجــتــهــًدا بــاأنــقــا�ــص دور  تــبــنــي 

ـّــــاِم ــــــ اأي بـــعـــد  ــــا  اأيــــ�ــــصً �ـــصـــتـــنـــقـــ�ـــّص  داًرا 

مـــا زلــــت تــخــتــار �ــَصــعــَد الــمــ�ــصــتــري لها

فــــلــــم تــــــــوقَّ بـــــــِه مـــــن نــــحــــ�ــــِص بــــهـــــــــراِم

اجــتــمــعــا مـــا  وبــطــلــيــمــو�ــص  الــــقــــران  اإن 

اإبــــــراِم  فـــي حـــــاِل نــقــ�ــصٍ وال فـــي حـــــاِل 

َفَلْم يعني ذلك �سيًئا بالن�سبة اإليه، �الحادثة 

الثانية هي، اأنه كان بيَنُه �بين ال�صاعر جحظة 
ا�ستوزر  فلما  الـــوزارة،  قبل  �صداقة  البرمكي 

ا�ستاأذن عليه جحظة، فلم ياأذن له فقال))(:
دولــــتــــــــــــــه اهلل  اأدام  لـــــلـــــوزيـــــر  ُقـــــــــل 

ـــادمـــتـــي والــــخــــبــــز خــــ�ــــصــــكــــاُر)9( اإذكـــــــــر مـــن

لــنــوبــتــكــم بــــــرذون  الـــبـــاب  فـــي  لــيــ�ــص  اإذ 
ـــــاُر)10( ــــــ طـــــيَّ الــــ�ــــصــــطِّ  فــــي  وال  مــــحــــار  وال 

يطلبون  َمــْن  بين  �المكائد  التحا�سد  اإنَّ 
ذلك  فــي  ال�سائعة  االأمـــور  مــن  كانت  الـــوزارة 
الوقت، فما اأن دارت الُدنيا على ابن مقلة حتى 
اأُحرقت تلك الدار بعد �ستة اأ�سهر، من قبل اأحد 
اأنفذ  ياقوت« حيث  بن  »محمد  الُم�سّمى  اأعدائه 

اإلى دارِه َمْن يحرقها)11(: 
٭ كيف ُقطعت َيَده؟!

ــى  هناك ر�ايــتــان فــي هــذه الــحــادثــة، االأ�ل
في  الــــجــــوزي  ابـــن  يـــوردهـــا  بــحــتــة،  �سيا�سّية 
قال  فيِه  ا�صُتفتي  »عندما  تقول)12(:  )المنتظم( 
الفقهاء في حّقه: هذا قد �َصعى في االأر�ص بالف�صاد 
�سي�سجـّل  الموقف  �هذا  فقطعت.  يــده،  فتقطع 

على الفقهاء تاريخًيا في هذه الحادثة.

على  الــذهــبــي  فيوردها  الثانية  الــر�ايــة  ــا  اأّم
علي  بن  الح�صن  مقلة(  ابــن  )يق�صد  اأخيِه  ل�صان 
بن مقلة، تظهر اأن ابن مقلة - الوزير - ا�ستهتر 
بع�س ال�سيء، �تعالى على النا�س �تجّبر، يقول 
قد  كان  كلمًة  اأخي  يد  قطع  �سبب  »كان  اأخــوه: 
ا�ستقام اأمرُه مع الرا�سي �ابن رائق، �اأُمر برد 
عليهم  يعتب  اأخي  فكتب  نا�ُس،  فدافَع  �سياعِه 
بكالم غليظ، �كّنا ن�سير عليه اأن ي�ستعمل �سد 
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ذلك فيقول: �اهلل ال ُذِللُت لهذا الو�سيع، وزاره 
�صديق ابن رائق، ومدّبر دولته فما قام َله، وتكلم 
تيهه  على  َيــَدلُّ  النّجار،  ابــن  �صاَقُه  طويل  بف�صٍل 

وطي�صه، فقب�ص عليه بعد اأيام وقطعت يده))1(. 

اإن اأقدار هذا الرجل لم تكتب َلُه ال�َسْعَد في 
اأبــواب  َلــُه  فتحت  ما  بقدر  ال�سيا�سي،  الجانب 
ال�سهرة �الجاه في الجانب الفّني - االإبداعي، 
كانت  �سائدة في ع�سره  كانت  التي  فالظر�ف 
تجري على التناق�س، َتردٍّ في الو�سع ال�سيا�سي 
�نهو�س في الو�سع الثقافي، �هذه المفارقة لم 
كل  اإذ   - عجيب   - الحالي  ع�سرنا  في  تتكّرر 

�سيء نحو االنحدار.

ُمــقــلــة لـــم يــتــحــلَّ بــالــكــيــا�ــصــة  يــبــد�، اأن ابــن 
حتى  م�ساعيه،  فاأخفقت  ال�صيا�صية،  والحكمة 
هامة  م�ساألة  هناك  يده،�لكن  قطعت  اأن  بعد 
الت�صّلط  هي  ال�سيا�سي،  بالقرار  تتحّكم  كانت 
ثم  البويهيين،  االأتــــراك  قبل  مــن  الُخلفاء  على 
في  �االأخير  االأ�ل  كان  رائق  فابن  ال�سالجقة، 
مجّرد  باهلل  والرا�صي  ال�سيا�سي،  القرار  اتخاذ 
ا�صم في الخالفة؛ لذلك يكون اأمر الد�لة قد اآَل 
االأمراء«  »اأمير  ت�سنُِّمِه من�سب  اإليه، من خالل 
ابن  مراقبة  من  عيناه  تكل  لم  هذا  رائق  �اإبن 
ال�سيا�سة  ِحَيل  َعَرَف  الذي  الرجل  ذلك  ُمقلة، 
�سيٍء  على  �اّطــلــَع  الُحكم،  في  الــَغــدر  �ثـعلبة 
ابن  عقل  يخامر  َظــلَّ  فال�ّسك  خفاياها،  من 
اأقدم  رائق ب�سدد هذا الوزير الم�سجون. �لّما 
ا�ستدعاه من  ابن مقلة،  يد  الرا�سي على قطع 
حب�سِه �اعتذر اإليه �اأخذ ي�سا�رُه في خلوته �قت 
ال�سرب، �اأَِن�َس بِه، كما يقول الح�سين ابنه))1(، 

اإلى ابن رائق خاَف  �لّما تنامت االأخبار بذلك 
الِحَيل  اإلى  فلجاأ  ال�سك،  �زاد عندُه  نف�سِه  على 
باأن  الخليفة  على  اأ�سار  َمْن  فَد�سَّ  ال�سيا�سية، 
يكتب  اأبــي  كان  الح�صين:  ابنه  يقول  يدنيه،  ال 
ِه بالُيمنى،  ا ال يكاد ُيعرف من خطِّ بالُي�سرى خطًّ
َّل منه واأهلَكُه،  قال: �ما زالوا بالرا�سي حتى تخيـ
بعد اأن قطع ِل�ساَنُه �َقَتلُه بالجوع، كان ذلك في 

1 �َسّوال �سنة )2)هـ))1(. 

ينوح  �كان  بالف�سل،  تو�سالته  باءت كل  �قد 
ثالث  الخلفاء  بها  خدمت  يٌد  �يقول:  يده  على 
كما  ُتقطع  دفعتين  القراآن  بها  �كتبت  دفعات، 
ُتقطع اأيدي الل�سو�س، �اأ�ساف »اإن المحنة قد 
ن�سبت بي، �هي توؤديني اإلى التلف �اأن�سد«))1(. 

ــا بــعــ�ــصً فــــابــــك  ـــَك  بـــعـــ�ـــصُ مـــــامـــــاَت  اإذا 

فـــــــــاإن الـــبـــعـــ�ـــص مــــــن بــــعــــ�ــــصٍ قــــريــــُب 

وكان ابن رائق اأخوف على كر�صيَُّه من يد ابن 
ُمقلة التي خّطت القراآَن مرتين.

في  ال�سيا�سي  للواقع  ُمقلة  ابــن  اإدراك  اإن 
حينِه؛ لم يجنبه الوقوَع بِه كما اأ�سلفنا، �حوادث 
اإق�سائه من الوزارات، ثالث مّرات، �قطع يدِه 
�ل�سانه، �الم�سادرات التي تعّر�س لها، تك�سف 
ال�سيا�سية  الحياة  من  �خطيًرا  مهًما  جانًبا  لنا 
في الع�سر العبا�سي في القرن الرابع الهجري؛ 
الواقع  هذا  لنا  ي�سّور  نف�َسُه  ُمقلة  ابن  اإن  اإذ 
باالأبيات التالية التي رثى بها نف�سه حين قطعت 

يده يقول))1(: 
ـــقـــُت »مــــــا �ــصــئــمـــــت الــــحــــيــــاة لـــكـــن تـــوثَّ

ـــنـــي ـــيــــ ـــــت يـــمــــ ـــــم فـــــبـــــانــــــ ـــــهــــــ ـــــمـــــان ـــــاإي ب
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ـــم بـــدنـــــــيـــــــاي حــتــى بــــعـــــــــُت ديــــنــــي لـــهــــ

حـــــرمـــــــــــونـــــي دنــــــــيــــــــاي بـــــعـــــــــــد ديــــنــــي

فــلــقــد حــ�ــصــلــت مـــا ا�ــصــتــطــعــت بــجــهــدي

حـــفـــــــظ اأرواحــــــــهــــــــم فــــمــــا حـــفـــظـــونـــي

ـــيـــن لـــــــــــــذُة عـــيـــ�ـــٍص لــــيــــ�ــــَص بــــعــــد الـــيـــمــــ

ــيــنــي« يـــــا حـــيـــاتـــي بـــانـــــــت يـــمـــيـــنـــي فــبـــ

ة: حياة ابن ُمقلة الَفنيَّ

اإ�سراًقا  االأكثر  هو  حياته  في  الجانب  هذا 
في  �االأد�م  االأبقى  الجانب  �هو  غنًى،  �االأكثر 
َمــرِّ  على  االإ�سالمية  العربية  الثقافة  ذاكـــرة 
ال�سابقة  الف�سول  فــي  ذكــرنــا  �قــد  الع�سور. 
تاأثيراته في مجال االإبداع الفّني للقلم العربي 
�بغية  العربي.  الخط  لقوانين  اإيــجــاده  وكيفية 
لع  نطَّ اأن  البــدَّ  للخط  الفني  التطور  مع  ال�سير 
الُمبدع  هــذا  مــن  خلقت  التي  الــبــدايــات  على 
ياأِت  لم  اإنَّه  اإذ  الخط؛  �سنعة  في  �ُمَعلًِّما  علًما 
لتبرُعمات هذه  من فراغ بل من تطّور متراكم 
على  الفنّية  اإرها�ساُتها  اأف�ست  التي  المدر�سة 
يرتفع  كي  الُمثلى  ال�سيغة  �األهمتُه  ُمقلة  ابن 
تذكر  ا  اأي�صً وبا�صمِه  با�سمِه،  العربي  القلم  �ساأن 
وفق  الخطوط  وتجويد  القلم  برّي  في  الطرائق 
الِن�َصب التي اأوجدها - كقوانين فنّية - ُيلتزم بها 

في ُعرف الخّطاطين.

اإنَّ ابني ُمقلة  يقول �ساحب »اإعانة الُمن�صىء« 
كتب  زمانهما  �فــي  اخترعاها،  طريقه  ـــدا  �لَّ
اهلل  عــبــد  اأبـــو  َد  �تــفــرَّ ُيقاربوهما،  فلم  جماعة 
بالن�صخ والوزير اأبو علي بالُدرج، �قد كان الكمال 
الحر�ف  َهند�َس  الــذي  فهو  للوزير،  ذلك  في 

�اأجاد تحريرها، �عنُه انت�سر الخط في م�سارق 
االأر�س �مغاربها«))1(. 

اأغــرت  ُمقلة  بها  كــتــَب  الــتــي  الطريقة  اإن 
تو�سيفها،  �يح�سنوا  بها  يتغّزلوا  الأن  ال�سعراء 

قال بع�سهم))1(:
ــَق الــــدمــــُع فـــي الــمــ�ــصــيــر الــمــطــايــا �ــصــبـــ

بـــقـــلـــه عــــــنــــــُه  اأحـــــــــــــبَّ  مـــــــن  روى  اإذ 

واأجــــــــاد الـــ�ـــصـــطـــور فــــي �ــصــفــحــة الـــخـــّد

مـــقـــلـــة  ابـــــــــن  وهـــــــــــــو  يــــجــــيــــد  ولـــــــــم ال 

٭ طريقة ابن ُمقلة في الخط: 

اإن القواعد االأ�سا�سّية التي ��سعها ابن مقلة 
في  اعتمدت  العربي  الخط  لتجويد  كاأ�سا�س 
االأ�سا�س على »الكيفّية الهند�صّية« في ر�سم كل 
الذي  الخط  نوعّية  ��فــق  كلمتِه  �سمن  حــرٍف 
يكتب فيه، يقول ابن مقلة في هذا ال�سدد)20(: 

خطٍّ  مــن  مــرّكــب  �سكٌل  هــو  االألــــــف:  َحـــــرف 
مائل  غير  م�ستقيًما  يكون  اأن  يجب  منت�سب، 
ذلك  في  �القيا�س  انكباب.  �ال  ا�ستلقاء  اإلــى 
الــذي  القلم  نقطة  مــن  ُنــقــاط  ثماني  يــكــون  بـــاأن 
 »0« مربعة  النقطة  تكون  اأن  على  فــيــه  يكتب 
ويكون ابتداوؤها بنقطة واآخرها ب�صظية، �القيا�س 
الجمالي في ر�سم �سورة االألف، عند ابن مقلة 
األفات  ثالث  االألــف  جانب  اإلى  يخط  )اأن  هو: 
فيما  -الم�سافات-  الف�ساء  يكون  �اأن  اأربع،  اأ� 

بينها مت�سا�ًيا(.

الــبــاء والــتــاء والــثــاء: فهي عــنــدُه: )�صكٌل  اأّمـــا 
�توؤخذ  �ُمن�سطح،  منت�سب  خّطين،  من  مرّكب 
االألف  اإلى  كالن�سبة  ر�سمها  في  القيا�س  ن�سبة 
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اأحد  ي�سرح  القيا�س  هــذا  �على  بالم�سا�اة(. 
بالقول:  ذلك  اإي�ساح  ال�صالم  عبد  ابن  تالميذه 
يكون  بحيث  األف،  بكلمة  المنت�سب  تزيد  )اأن 
�ال  اأطـــول  ال  المن�سطح؛  كطول  جملتِه  طــول 
يق�سد   - الحرف  »�هــذا  اأ�ساف:  ثم  اأق�سر، 
الباء - �ما يجري مجراه من يمنة اإلى ي�سرة، 
�كل ما كان كذلك، فينبغي اأن ُيمال القلم فيِه 

نحو الي�سرة قلياًل( )21(. 

اأّمـــــا الــجــيـــــم: فــهــو عـــنـــدُه )�ــصــكــٌل مـــرّكـــب من 
م�ساٍ�  �قطرها  دائــرة،  �ن�سف  ُمنكب  خّطين، 
يمينها  عن  تخطَّ  اأن  �سّحتها  �اعتبار  لالألف. 
��سمالها خطّين، فال تنق�س عنها �سيًئا ي�سيًرا 
ابن  المدر�سة  لهذه  التلميذ  يقول  تخرج(.  �ال 
تكتبُه  اأن  راأ�سها  �سّحة  �اعتبار  ال�صالم.  عبد 
ثم  تقريًبا.  ا�ستقامة  على  يمنة  اإلى  ي�سرة  من 
الُيمنى  الجهة  من  تخف�سها  اأن  �ُح�سنها  قال: 
عليه  �تاأخذ  �سطًرا  ر  ُت�سطَّ اأن  �ميزاتها  قلياًل، 
قلم  من  األف  ثلثي  مقدار  يمنة  اإلى  ي�سرة  من 
اإاّل  اآخرها  عن  اأّ�لها  يرتفع  ال  بحيث  الكتابة، 
في  والخاء  الحاء  ُير�سم  حكمها  �على  ي�سيًرا، 

جميع ما تقّدم)22(. 

�صكل  )هي   : ُمقلة  ابن  يقول  �الــذال:  الدال 
ح، مجموعهما  ب �ُمن�سطَّ مرّكب من َخّطين، منكَّ
ن�سف  بمقدار  طوَلُه  فالمنّكب  لالألف،  م�ساٍ� 
�ابتداء  المن�سطح،  �كذلك  غير،  ال  ُه  خطَّ األف 
ِبَقّطة،  ُمر�ساًل  كان  اإن  �اآخرها  بنقطة،  اأّ�لها 
الُي�سرى، �اعتبار  القلم  �اإن كان معطوًفا ب�سن 
مثلًثا  فتجدُه  بخٍط،  طرفيها  ت�سل  اأن  �سحتها 

مت�سا�ي االأ�سالع( ))2(. 

ابن مفل�سة: )�صكل  ُهما عند  والــزاي:  الــراَء 
التي  الــدارة  ربع  �هو  مــن خــطٍّ مقّو�ص،  مــرّكــب 
في  مــُقــّدرة  �سّنٌة  راأ�ــســِه  �فــي  االألـــف،  قطرها 
ذلك  ال�سالم  عبد  ابن  تلميذه  ح  يو�سّ الفكر(. 
كان  اإن  �اآخرها  بنقطٍة،  لها  اأ�َّ )�تبداأ  بالقول: 
�اإن كان معطوًفا  الُيمنى،  القلم  ُمر�ساًل فب�سن 
»واعتبار  مقلة:  ابــن  قــال  الي�سرى(.  ة  فب�سنَّ
�صحتها اأن ت�صلها بمثلها فت�صير ن�صف دائرة«))2(. 

الــ�ــصــيــن والــ�ــصــيــن: يــقــول الـــوزيـــر الــخــّطــاط: 
منت�سب  خطوط:  خم�صَة  مــن  مــرّكــب  �صكل  هــو 
�مقّو�س �منت�سب �مقّو�س ثم مقّو�س. �ي�سيف 
ابن عبد ال�سالم: �م�ساحة راأ�س ال�سين، من اأّ�ل 
�سن منها اإلى ثالث �سن، كُثلثي األف خّطه. يقول 
باأعالها  يمرَّ  اأن  �سّحتها،  �اعتبار  مقلة:  ابن 
�ال  �سيًئا  عنهما  تخرج  فــال  خــّطــان  �اأ�سفلها 

تنق�س، �على حكمها ينطبق ال�سين))2(. 

�صكل  )هي  ُمقلة:  ابن  قال  والــ�ــصــاد:  ال�صاد 
مــرّكــب مــن ثــالثــة خــطــوط، ُمــقــّو�ــص وُمــنــ�ــصــِطــْح 
»�ابــتــدا�ؤُه  ال�سالم:  عبد  ابــن  قــال  ومقّو�ص(. 
فب�َسْن  ُمر�ساًل  كان  فاإن  انتها�ؤُه،  اأّما  ب�سظية، 
ة  فب�ِسنَّ مــعــطــوًفــا  كـــان  �اإن  الــُيــمــنــى،  الــقــلــم 
الُي�سرى«. قال: �م�ساحة راأ�س ال�ساد في الطول 
كان  اإن  قو�سها  �م�ساحة  خطه،  األــف  كثلثي 
األف الكتابة، �اإن كان ُمر�ساًل  معطوًفا م�ساحة 
مقلة:  ابن  قال  َخّطه،  قلم  من  األفين  فم�ساحة 
فت�سير  ُمرّبعة،  تجعلها  اأن  �سّحُتها  )�اعتبار 
ابن  �ي�سيف  المقدار(،  في  الز�ايا  مت�سا�ية 
عبد ال�سالم: »�اعتبار �سّحتها اأن يكون اأعالها 
كراٍء ُمعّلقة �المن�سّطح كبناء، �المقّو�س كنون، 
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�يكون راأ�س النون م�سرًفا على اآخرها«))2(. 

مــن ثالثة  مــرّكــب  �صكل  هو  والـــظـــاء:  الــطــاء 
َلُه  اأ�َّ يبداأ  ومن�صطح،  وُمقّو�ص  منت�صب  خطوط، 
بنقطة �اآخرُه بنقطة، قال ابن ُمقلة: )�م�ساحة 
�سوء الطاء في الطويل كثلثي األف خطه( ))2(. 
ُتها اأن يكون  قال ابن عبد ال�سالم: �اعتبار �سحَّ
االنت�ساب،  فــي  خــّطــِه  فــي  كــاألــف  المنت�سب 
�الطول �المقّو�س كراٍء معّلقة �المن�سطح كباٍء 

مر�سلة ))2(. 

�سكل  )هي  مقلة:  ابن  يقول  والغين:  العين 
اأحدهما  ومن�صطح،  ُمقّو�ص  خّطين،  من  مرّكب 
»يبداأ  ال�سالم:  عبد  ابن  قال  ــرة(،  دائ ن�سف 
القلم  ب�سن  تعريجها  �اآخـــر  ب�سظية،  ــهــا  اأّ�ل
�م�ساحة  ــرة،  دائ ن�سف  �التعريجة  الي�سرى، 
القو�س كاألف �ثلث من قلمه �كتابته، �م�ساحة 
ور من  ُه، �ُي�سّ الراأ�س في الطول كثلثي األف خطُّ
»واعتبار  مقلة:  ابن  قال  ال�ساد«.  راأ�س  راأ�سها 

�صّحتها كاعتبار الجيم« ))2(. 

�ــصــكــل مــرّكــب  مقلة: )هـــي  ابــن  الــفــاء: قــال 
ومنت�صب  وُم�صتلٍق،  منكب،  خــطــوط:  اأربــعــة  مــن 
اأّ�َلُه  »تبداأ  ال�سالم:  عبد  ابن  قال  ومن�صطح(. 
الي�سار،  جهة  اإلــى  �سطٍر  على  �تــاأخــذُه  بنقطٍة 
قبالة  اإلــى  تنتهي  اأن  اإلــى  الم�ستلقي  تاأخذ  ثم 
المقلوبة،  كــالــدال  ي�سير  بحيث  المن�سطح، 
ُتل�سق  اأن  اإلـــى  انتهيت  حيث  مــن  تــاأخــذ  ثــم 
االأ�سالع،  مت�سا�ي  مثلًثا  فيبقى  بالُمن�سِطْح، 
ِه،  م�ساحة �سوئِه نقطة بمقدار �ُسد�س األف خطِّ
�اإن  القلم،  ب�سن  خَتْمُتُه  معطوًفا،  كان  اإن  ثم 
كان ُمر�ساًل فبقّطتِه«. قال ابن مقلة: )واعتبار 

ا في�صير  �صّحتِه اأن ت�صل بالخط الثاني منها َخطًّ
مثلًثا قائم الزاوية( )0)(. 

القاف: هو عند ابن ُمقلة: )�صكل مرّكب من 
ثالثة خطوط، منكب، وم�صتلٍق، ومقّو�ص( �عند 
خطوط،  اأربعة  من  مرّكب  ال�سالم:  عبد  ابن 
تقدم،  ما  بجميع  �سواء  الفاء  كــراأ�ــس  راأ�سها 
معطوًفا،  اآخرها  كان  فــاإن  كالنون،  �اإر�سالها 
فب�سّنه  ُمر�ساًل  كان  �اإن  الُي�سرى،  القلم  فب�سِن 
اأّ�لِه  من  القو�س  �سوء  �م�ساحة  قال:  الُيمنى، 
اإلى اآخرِه، اإن كان معطوًفا، كاألف قلم الكتابة، 
ُمقلة:  ابــن  قــال  فكاألفين(.  ُمر�ساًل  كــان  �اإن 
»واعتبار �صّحتها كاعتبار النون« )1)(.�سوف ياأتي 

ذكرها.

من  مــرّكــب  )�صكل  ُمقلة:  ابــن  قــال   الــكــاف: 
ـــعـــة خـــطـــوط، ُمــنــكــب، ومــ�ــصــطــح، ومــنــتــ�ــصــب،  اأرب
»ُمن�سطح  ال�سالم:  عبد  ابن  قال  ومن�صطح(. 
�ُمنكب  الكتابة.  قلم  من  األف  �ثلث  األف  طوُلُه 
�من�سطح  خــّطــِه،  من  األــف  ثلث  مقدار  ُطوله 
منتهى  يف�سل  خّطِه،  من  األفين  مقدار  ُطوُله 
المن�سطح ما بين المن�سطحين، �اأ�ساف: تبداأ 
راأ�سها  ات�سال  اإلى  انتهت  فاإذا  ب�صظية،  اأّولــهــا 
بالمن�سطح ت�سير بيد �يراها د�ن تحديد«. قال 
ابن مقلة: واعتبار �صحتها اأن ينف�صل منها ياءاآن. 

قال التلميذ: »يعني م�صتقيمة ومقلوبة« )2)(.

مــرّكــب  �صكل  »هـــي  مقلة:  ابــن  يقول  الــــالم: 
ابن  ي�سرح  ومن�صطح«،  منت�صب  خــطــّيــن،  مــن 
األف،  فالمن�سطح  بالقول:  ذلك  ال�سالم  عبد 
القلم  فب�سن  معطوًفا  كان  فاإن  ياء  �المنت�سب 
ابن  يقول  فبنقّطة.  مر�ساًل  كان  �اإن  الي�سرى، 
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اإلى  اأّولها  من  تخرج  اأن  �صّحتها  »واعتبار  ُمقلة: 
قائم  مثلًثا  في�صير  الطرفين  ُيما�ص  ا  خطًّ اآخرها 
الثالثة  االأنواع  على  »�تكتب  �اأ�ساف:  الزاوية« 

التي تكتب عليها الباء« )))(. 

مــرّكــب  »�صكل  مقلة:  ابــن  عند  هــو  الــمــيــم: 
ومن�صطح،  وم�صتلٍق  منكب،  خــطــوط،  اأربــعــة  مــن 
)مقّو�س  الــ�ــســالم:  عبد  ــن  اب ــال  ق ومـــقـــّو�ـــص«. 
اآخرها  كــان  فــاإن  ـــرة،  دائ ُربــع  يكون  كــالــراء، 
من  األف  مثَل  �الطول  الو�سع  في  فهو  منت�سًبا 
انكباب.  �ال  ا�ستلقاء  ــى  اإل مائل  غير  خــّطــِه، 
قال:  ب�سظية.  �اآخرها  ب�سظية  الميم  اأّ�ل  تبداأ 
�هو  خّطها،  األف  �ُسد�س  مثل  �سوئها  �م�ساحة 
م�ستطيل م�ستدير كالبي�سة، منت�سب اإلى جهة 
كاعتبار  »واعتبارها  مقلة:  ابن  قال  اليمين(. 

الهاء«.)))( �سياأتي ذكرها.

من  مرّكب  �صكل  »هو  مقلة:  ابن  قال  النون: 
خطٍّ مقّو�ص، هو ن�صف الدائرة، وفيه �َصنَُّة ُمقدرة 
اأّ�َلُه  )يبداأ  ال�سالم:  عبد  ابن  قال  الفكر«.  في 
القلم  فِب�َسنِّ  معطوًفا  كان  اإن  �اآخــره  بنقطٍة، 
خّطه،  قلم  من  األف  �سوئه  �م�ساحة  الُي�سرى، 
�اإن كان ُمر�ساًل فِب�َسنِّ القلم الُيمنى، �م�ساحة 
ُمقلة:  ابن  قال  خّطِه(.  قلم  من  األفان  �سوئِه 
فتكون  مثلها  بــهــا  يــو�ــصــل  اأن  �صّحتها  »واعتبار 

دائرة« )))(. 

من  مرّكب  �صكل  »هي  مقلة:  ابن  قال  الهاء: 
قال  ومقّو�ص«.  ومنت�صب  منكب  خطوط،  ثالثة 
ابن عبد ال�سالم: )هو �سكل من ثالثة خطوط، 
منكب، �من�سطح بترطيب، �م�ستلِق. تبداأ اأ�لها 
اليمنى.  القلم  ب�َسِن  اإر�ساَلُه  �اآخرها  بنقطة، 

خّطِه،  مــن  ــف  األ ن�سف  كطول  المنكب  طــول 
�طول  خّطِه،  من  الٍف  كثلِث  المن�سطح  �طول 

الم�ستلقي كن�سِف األف قلم خّطه(. 

تجعلها  اأن  �صّحتها  »واعتبار  مقلة:  ابن  قال 
كت�صاوي  العلياوان  الــزاويــتــان  فتت�صاوى  ُمــرّبــعــٌة 
الزاويتين ال�صفالوين«. ي�سرح ابن عبد ال�سالم 
تلك القاعدة بالقول: )اعتبار �سّحتها اأن تجعل 
فاجعلها  ُعها  َ��سْ كمل  فــاإذا  ُثلثيها،  في  رّدتها 
مربعة، فتت�سا�ى الزا�يتان العالـيتان �الزا�يتان 

ال�سافلـتان( )))(.

الواو: يقول ابن ُمقلة: »هي �صكل مرّكب من 
فيما  ومقّو�ص«  ومنكب  م�صتلٍق،  خطوط،  ثالثِة 
اأربعة  من  مرّكبٌة  ال�سالم  عبد  ابــن  يعتبرها 
خطوط. راأ�سها كراأ�س الفاء، �تقوي�سها كالراء، 
اإن  اأ�لها بنقطة �اآخرها،  �هو ربع دائرة، تبداأ 
كان  �اإن  الي�سرى،  القلم  فب�سن  معطوًفا،  كان 

ُمر�ساًل، فب�سنِه اليمنى«)))(.

ال�سالم  عبد  ابن  ي�سرحها  )ال(:  األــف  الــالم 
خطوط،  ثالثِة  من  مرّكب  �سكل  »هي  فيقول: 
طول  �م�ستلٍق،  م�ستقيم،  �من�سطح  ُمــنــَكــب 
�طول  الكتابة،  قلم  من  األــف  كطول  المنكب 
المن�سطح كثلثي األف الكتابة، �طول الُم�ستلقي 
بنقطة  المنكب  اأ�ل  تبداأ  الكتابة.  األف  كطول 

�كذلك الم�ستلقي.

من  ثلثها  يكون  اأن  �سّحتها  �اعتبار  قــال: 
من  ُتخط  �اأن  اأعــالهــا،  من  �الثلثان  اأ�سفلها 
ا م�ستقيًما، �اأن  راأ�س الالم اإلى راأ�س االألف خطًّ
تخط من اأعالها اإلى اأ�سفلها، فال ُيق�سر عنها 

�ال يخرج.
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ثالثِة  من  مرّكب  اآخر  نوع  �منها  �اأ�ساف: 
األًفا، �ُم�ستلٍق  خطوط، منكب �م�ستدير يقارُب 

يقابل طرَفُه طرف المنكب« )))(. 

»�صكل مرّكب  قائاًل:  ُمقلة  ابن  تحدث  الياء: 
ومتقّو�ص«  ومنكب  م�صتلق  خــطــوط،  ثــالثــة  مــن 
تبداأ  كالنون،  �هي  ال�سالم:  عبد  ابن  �ي�سيف 
طول  مقلوبة،  كـــداٍل  راأ�ــســهــا  ب�سظية،  اأ�لــهــا 
الم�ستلقي منها كن�سف األٍف من خّطه، �كذلك 
المنكب على ما تقّدم في الدال. قال: �المقّو�س، 
اإن كان معطوًفا فم�ساحته األف من خّطه، �اآخره 
�سن القلم الي�سرى، �اإن كان ُمر�ساًل فم�ساحتــه 
الُيمنى،  القلم  ب�سن  �اآخــرُه  خّطِه  من  كاألفـين 
الم�ستلقي  الكاف  كراأ�س  نوع   �منها  �اأ�ساف: 
»�اعتبارها  مقلة:  ابن  قال  �سواء.   �المن�سطح 

كاعتبار الوا�«)))(. 
اأهمّية ابن ُمـقـلة:

لقد اقــتــرن ا�ــصــم ابـــن مــقــلــة بــمــدر�ــصــة بــغــداد 
للخط العربي اأوال، �من ثم اأ�سبح الَعلم االأبرز 
الخط  بحرفة  �العربي  االإ�سالمي  العالم  في 
التاريخية  اإن الم�سادر  �هند�سة حر�فه، حتى 
باأنه  ��سفته  باإبداعه  �اهتّمت  َلُه  ترجمت  التي 
كان »ُمقلة حدقة الزمان، ياقوت معدن العرفان، 
الر�حانية،  بال�سور  القد�سّية  النقو�س  م�سّور 
�ُمِقْر الخطوط الهند�سية باالأد�ات الج�سمانية« 

َتُه �ساحب »تحفة الخطاطين«)0)(.  �هذا ما ثبَّ

منذ ن�ساأته في بغداد كانت طفولته ت�سير اإلى 
ُه قد عزف عن العمل مع اأبيه �ان�سرف اإلى  اأنَّ
الح�صن بن  اأبو عبد اهلل  اأخوه  الدر�س)1)(، �كان 
علي بن مقلة، ي�ساركُه االهتمام �الطفولة، �قد 

اأظفارهما  نعومة  منذ  االأخوين  اهتمام  ان�سبَّ 
بتعلَّمِه على يد كبار  العربي، فبداأا  على الخط 
االأحــَول  اأمثال  من  عليه  ال�سابقين  الخّطاطين 

واإبراهيم ال�صجري )2)(. 

فابن  »ُمقلة«  اأبيه  لقب  في  القدماء  اختلف 
»ُمقلة«  اأن  اإلى  ُي�سير  اإليه  االأقــرب  �هو  النديم 
االأب)))(.  عن  الحديث  �سياق  في  اأطلَقُه  لقب 
بينما يذكر ياقوت الحموي في معر�س ترجمته 
مقلة  بن  اهلل  عبد  بن  علي  بن  الح�سن  الأخيه 
في  فيقول  �ي�ستطرد  لهما.  اأُمٍّ  ا�صم  »ُمقلة«  باأن 
كان  مقلة«  »يق�سد  اأبــاهــا  اإن  الت�سمية  �سبب 
عليها  فغلب  اأبيها«  ُمقلة  »يا  فيقول:  �سها  ُيرقِّ
اأن »عائلة مقلة«  الّلقب)))(. �على ما يبد�  هذا 
�الكتابة،  الخط  مهنة  مار�س  قد  اأغلبها  كان 
اأبي  الوزير  للخّطاط  ا�ستقّرت  ال�سهرة  �لكن 
ابن  يــقــول  اهلل،  عبد  الأخــيــه  بــعــده  �مــن  علي 
في  مثلهما  ــَر  ُي لــم  الــرجــالن  »هـــذان  النديم: 
بداية  يق�سد  هــــذا«)))(،  �قتنا  ــى  اإل الما�سي 
القرن الخام�س الهجري. �ي�سيف ابن النديم: 

»�على خط اأبيهما مقلة َكَتبا« )))(.

خــطــاًطــا  كــــان  االأب  اأن  ن�ستنتج  هــنــا  �مـــن 
منوالِه  على  العائلة  �سارت  لذلك  االآخــــر؛  هــو 
َعِزف  ُمقلة  ابن  علي  اأبا  اأن  �الغريب  �ُخطاه. 
الم�سادر)))(.  اأ�سارت  اأبيه، كما  العمل مع  عن 
يقوُلُه  ما  على  ال�سك  محل  ت�سع  العبارة  �هذه 
من  معلوماتِه  اأخــذ  الــذي  اأنـــور  �ُصهيل  االأ�ــصــتــاذ 
االبن  التزام  لنرّجح  �اإّنــا  الخّطاطين«  »تحفة 
البن  ترجمت  التي  فالم�سادر  االأب.  بمنهج 
ُمقلة كانت توؤّكد مذهب االأب في الخط، �لي�س 
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ذلك فح�سب، بل اإن �ساللة العائلة �سارت على 
المهنة نف�سها. يقول ابن النديم: »�قد كتب في 
يق�سد   - اأهلهما  وبعدهما من  زمانهما جماعة 
يقاربوهما،  فلم  واأوالدهما،  مقلة  ابني  االأخوين 
الحرف  بعد  الحرف  منهم  الواحد  يبذر  اإنما 
الأبي  كــان  الكمال  �اإنما  الكلمة،  بعد  �الكلمة 
علي �اأبي عبد اهلل، �من كتب من اأ�الدهما اأبو 
محمد عبد اهلل �اأبو الح�سن بن اأبي علي، �اأبو 
اأحمد �سليمان بن اأبي الح�سن �اأبو الح�سين بن 
»وراأيــت  قائاًل:  النديم  ابن  �ي�سيف  علي«.  اأبي 

م�صحًفا بخط َجّدهم ُمقلة«)))(.

في  االأبــرز  الفني  التطور  اإن  حال،  اأّية  على 
الوزيرالذي  خّطاطنا  لزم  ما  هو  العائلة  هذه 
خـّط  حيث  �جودتِه،  الخط  ريا�سة  اإليه  انتهت 
الن�صـخ ي�سـمو بحر�فِه على بقية الخطوط. �قد 
ا�ستطاع ابن ُمقلة اأن يجد ثوابَت �اأ�سواًل للخط 
للخط  االأول  المهند�ص  فهو  راأينا،  كما  العربي 
�سابقيه،  مبتكرات  على  زاد  الذي  �هو  العربي 
المن�صوب)))(؛  بالخط  الموزون  الخط  �ُصميَّ  وقد 
التي  ــَبــُه  �َنــ�ــسِ ــَدُه  ــواِع ق ُمقلة  ابــن  اأ�جـــد  حيث 
المتقنة،  الهند�سية  اأ�سكالِه  تنا�سب  تعتمد على 
الكاتب  اأن  اأئمتِه، ذلك  االإمام من  اإلى  �ن�سبته 
قدرته،  غاية  الخط  �سناعة  تعلم  في  بلغ  اإذا 
�معاني  بها  ُيعرف  خا�سة  مالمح  ه  لخطِّ كان 
يز �النقد، كما تعرف  ُه، يعرفها اأهل التميِّ تخ�سَّ
�جوه النا�س �اإن ت�سابهت اأع�سا�ؤها، �ت�ساكلت 

اأجزا�ؤها بمعاٍن تخ�س كل �جٍه فيها)0)(. 

عليه  تنطبق  ال  المقّومات  تلك  كانت  �قــد 
قبل  خّطه  فُعِرف  َ�ْر�سِمِه  المعر�ف  كتابه  في 

ُمقلة،  ابـــن  مــدر�ــصــة  تــمــّيــزت  �بــذلــك  �سخ�سه، 
�ساحب  »هو  الطقطقي:  ابن  عنه  يقول  �لذلك 
بح�ُسِنِه  ُت�سرب  الذي  الم�سهور  الَح�َسن  الخط 
الخط  هــذا  ا�ستخرج  مــن  اأّ�ل  �هــو  ــال،  االأمــث
اإلى  الُكوفي  الو�سع  من  �َنَقَلُه  الن�صخ«  »يق�صد 

هذا الو�سع، �تَبَعُه بعده 

التي  الــوا�ــســعــة  ال�سهرة  تلك  �ــســوء  �عــلــى 
هو  الــعــراقــي  الــخــط  �سار  ُمقلة،  ابــن  اأ�جــدهــا 
النموذج االأ�سلح للخطوط، �على هذا االأ�سا�س 
يقول الخطاط عبد اهلل بن  الفني،  المنهجي - 
زنجي الكاتب: »اأ�سلح الخطوط �اأجمعها الأكثر 

ال�سر�ط ما عليه اأ�سحابنا في العراق« )1)(. 

ُمقلة  ابــن  يكون  التقيم  هــذا  اأ�سا�س  �على 
�باأقالم  عــام،  ب�سكل  العربي  بالخط  �سما  قد 
ي�سبقُه  لم  ماأثرة  �تلك  خا�س،  ب�سكل  العراق 

اإليها �سابق. 

لقد كانت اإبداعات ابن مقلة في تجويد الخط 
مثار اهتمام االأدباء �الكّتاب من المعا�سرين له 
�الالحقين عليه، �اقتفوا اأثره، حتى اإن اأبا حيان 
محفل،  من  اأكثر  في  عنه  يتحدث  التوحيدي 
د�ن  بقلمِه  �المفاخرة  بِه  اإعجاَبُه  مخٍف  غير 
اأر�س  في  �الَخّطاطين  الكّتاب  �سائر  من  �سواه 
اأذربيجان  ُكّتاب  ي�ساأل  العبا�سية، فهو  الخالفة 
مجبرين،  اأ�  مكرهين  فيها  عا�سوا  الذين  اأ� 
يقول: »قلُت الأبي عبد اهلل بن الزنجي الكاتب - 
كان كاتًبا الإبراهيم بن المزربان في اآذربيجان 
- ما تقول في خط ابن ُمقلة؟! فقال: »ذاك نبيٌّ 
فيه اأُفرغ الخط في يده، كما اأوحي اإلى النحل في 

ت�صدي�ص بيوته«)2)(. 
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تـُقل في غيره،  لم  الهائلة  العبارة  مثل هذه 
ت�سدر  �هي  طياتها  بين  تحمل  اأبعاٍد  من  فكم 

من كاتب كبير!! 

كاتٍب  من  مقلة  ابن  على  الثناء  يقت�سر  لم 
�احٍد، اأ� �زير اأ� اأمير، بل اأ�سبح الثناء �المدُح 
الع�سر، فمن  ُكّتاب ذلك  فيه �سفة الزمة عند 
ولي -عميد الكتابة  ذلك ما قالُه فيه اأبو بكر ال�صُ
قطعوا  عندما  �ذلــك   - العبا�سي  الع�سر  في 
ًرا عمق الماأ�ساة، رغم اللََّوَق  يده الُيمنى، ُم�سوِّ

الذي يعتريه اأحياًنا يقول)))(: 
لـــئـــن قـــطـــعـــوا ُيـــمـــنـــى يـــديـــه لــخـــــوفــهــم

ــــوارِم الــــ�ــــص لـــلـــ�ـــصـــيـــوِف  ال  الأقـــــالمـــــــــــِه 

اأجـــــــــــاَلـــُه مــــا  اإذا  راأًيــــــــــا  قـــطـــعـــوا  فـــمـــا 

راأيــــت الــمــنــايــا فــي الــلــحــى والــغــال�ــصــِم

ثناء  عليه  اأثنى  فقد  الحموي،  يــاقــوت  ــا  اأّم
ب�سنعة  الــعــارف  �الكاتب  المن�سف  الــمــوؤّرخ 
اأرباب القلم، فقال عنه: »هو المعر�ف بجودة 
الخط الذي ُي�سرب به المثل، كان الوزير اأ�حد 
ال  �التوقيعات؛  الــرقــاع  قلم  َكــْتــِبــِه  فــي  الُدنيا 
ينازعُه في ذلك �ال ي�سمو اإلى م�ساماته ذ� ف�سل 
�التغّزل  عليه  الثناء  مفا�سل  �في  ـــارع«)))(.  ب
اأقوال  القلوب«  »ثمار  في  الثعالبي  ينقل  ِه،  بخطِّ
ال�صاحب  �منهم  الع�سر،  ذلك  في  الم�ساهير 
ذلك  - )))م(  )))هـــ/)))  عّباد ))2)-  بن 
�الف�ساحة  بالبيان  المعر�ف  البويهي  الوزير 

�الرجاحة �االأدب، يقول عن ابن مقلة)))(: 
ــــة ـــــ ـــــــــــــر ابـــــــــــــــن مــــقــــل ـــــــــــــوزي ــــــــط ال خـــــــــ

ـــــــة ـــــــقـــــــل بـــــــ�ـــــــصـــــــــــــــــــــــتـــــــان قـــــــــــــــــــلـــــــــٍب وُم

 - هـــــ/1))   (2(  –  ((0( الثعالبي  اأمـــا 
ُمقلة، ي�سرب  ابن  ))10م( فيقول عنه: »خط 
الدنيا،  خطوط  اأح�سن  الأنــه  الُح�سن  في  مثاًل 
الــرا��ن مثله في  الــرا�ؤ�ن بل ما ر�ى  �ما راأى 
ال�سحر  مجرى  �جريه  الو�سف،  عن  ارتفاعه 

�اأن�سد)))(: 
ــَتــه ـــــاُه مــقــلَ خــــط ابـــــن ُمـــقـــلـــة مــــن ارعــــــ

ُمـــقـــال ــــــت  ل ــــــوِّ ُح لـــــو  جــــــوارحــــــه  وَدت 

ـــَفـــرُّ الإ�ــصــتــحــ�ــصــانــِه َحــ�ــَصــًدا فـــالـــدر َيـــ�ـــصْ
ـــــــــــوارِه خــجــال ـــــدُر يـــحـــمـــرُّ مــــن اأن ـــــب وال

�اأ�ساف:
وانــقــ�ــصــى مــ�ــصــى  عـــيـــ�ـــصـــًى  اهلل  �ــصــقــى 

ــــلــــة بــــــــال رجـــــــعـــــــة اأرتــــــجــــــيــــــهــــــا ونــــقـــــ

كــــــوجــــــه الــــحــــبــــيــــب وقــــــلــــــب االأديـــــــــــب

و�ــــصــــعــــر الــــولــــيــــد بــــخــــط ابـــــــن مــقــلــة

والوليد، هو البحتري.

�من اللُّغويين الذين انتبهوا اإلى جودة خط 
ابن مقلة �اأ�رد�ا ا�سمُه �ساهًدا على الُح�ْسُن ال 
على اللغة الزمخ�سري )))) – ))) هـ/))10 
ِه َخطُّ  - ))11م( فقد قال عنه: »�تقول في َخطِّ

ُه خط ابن مقلة« )))(.  لكل ُمقلة، كاأنَّ

مــدى  ُيــظــهــر  الــبــالغــي  اال�ست�سهاد  �هـــذا 
�سيوع ��سطوة خط ابن مقلة، حتى اأنه ا�ستهوى 
�اأفئدتهم  �اأقالمهم  �ال�سعراء  االأدبــاء  عقول 
 -  221( الــر�مــي  ابــن  ��سف  �قــد  �قوافيهم، 
ابن  خــط  محا�سن  )))م(   - هــــ/)))   2((
مقلة ��سمائله ال�سخ�سية معطًيا االأهمية للقلم 
مقلة  ابــن  �سخ�سية  خــالل  من  ال�سيف،  على 
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االإبداعية يقول ابن الر�مي)))(: 
خــ�ــصــعــت الـــــــذي  الـــ�ـــصـــيـــف  ـــدم  يـــخــــ اإن 

ـــــُم ــــرقــــاب ودانـــــــت َخـــوفـــــــُه االأَُمــــــ ــــــُه ال َل

يــعــادلــه �ـــصـــيء  فـــالـــمـــوت والــــمـــــــــوت ال 

الــَقــلـــــُم بــــه  يـــجـــري  مــــا  يــتــبــع  زال  مــــا 

ــرئــت ُب ُمـــــْذ  كــــذا قــ�ــصــى اهلل لـــالأقـــــــالم 

َخــــــَدْمُ اأُرهــــفــــت  ُمـــــْذ  لــهــا  الــ�ــصــيــوَف  اأنَّ 

ـــٍف دائـــــًمـــــا اأبــــــــًدا ـــب �ـــصـــيــــ وكــــــل �ـــصـــاحــــ

الـــَقـــلـَــــــُم بـــــِه  يـــجـــري  مــــا  يــتــبــع  مــــا زال 

�في محا�سن خط ابن مقلة �سارت االأمثال 
ــقــارن بــاالأ�لــيــن  ــُه ي ــار �ــســخــ�ــسُ ــ�ــســرب، ��ــس ُت
يبلغ  لم  منزلة  �تلك  �الالحقين،  �التابعين 

�ساأ�ها غيره من الكّتاب، فقد قيل)))(: 
ابــــن مقلة وَخـــــــّطَّ  �ــصــحــبــاٍن  فــ�ــصــاحــُة 

وحـــكـــمـــة لـــقـــمـــان وُزهــــــــــَد ابــــــن اأدهـــــــِم

مفل�ٌص والــمــرء  الــمــرِء  فــي  ُجــمــعــت  اإذا 

بـــــدرهـــــــــــِم يــــــبــــــاع  ال  عــــلــــيــــه  ونـــــــــــــودي 

فاإن  �الثقافي  االإجتماعي  ال�سعيد  �على 
ذلك  في  اأقرانه  عن  تقل  ال  الرجل  �سخ�سية 
��سياعه  د�ره  ــُه  َل كانت  فقد  كــوزيــر،  الــوقــت 
�ب�ساتينه)0)(، فقد كانت فاكهتُه لما �لي الوزارة 
ي�سرب  �كــان  جمعة،  يوم  كل  دينار  بخم�سائة 
ال�سبت)1)(،  يوم  �ي�سطبح  الجمعة  بعد  غبوًقا 
�قد كانت مهنة الكتابة �الخط اأقرب اإلى نف�سِه 
االجتماعية  حياته  �ممار�سة  الــهــد�ء  لحظة 
ــُه  اأنَّ الجوزي  ابن  عنه  ر�ى  فقد  البيت،  داخــل 
كان يوًما على المائدة، فلما غ�سل َيَدُه راأى على 

القلم  فاأخذ  الحلوى،  من  �سفراء  نقطًة  ثوبِه 
�سناعة  ــُر  اأث �هــذا  عيب  تلك  ــال:  �ق دها  ��َسوَّ

�اأن�سد)2)(: 
اإّنــــــمــــــا الــــــزعــــــفــــــراُن عــــطــــر الـــــعـــــذارى

ومــــــــــــداد الــــــــــــــدواة ُعــــــطــــــَر الــــــرجــــــاِل 

التي  االإ�سالمية   - العربية  الم�سادر  ُتظهر 
ترجمت البن مقلة اأن ر�ح الترفع �التعالي كانت 
فقد  ذلك،  توؤّكد  �عباراته  �اأدبــه  عليه،  بادية 
قال عنه ابن خلكان: »�البن مقلة األفاظ منقولة 
م�ستعملة، فمن ذلك قوله: اإذا اأحببت تهالكت، 
�اإذا  اأّرثـت،  �اإذا ر�سيت  اأهلكت،  اأبغ�ست  �اإذا 
غ�سبت اأثّرت«. �من كالمه: »يعجبني من يقول 
تطرًبا  الغناء  �يتعاطى  تك�سًبا،  ال  ًبا  تاأدُّ ال�سعر 
ال َتَطلًُّبا. �لُه كل معنًى لميح �النظم �النثر)))( 
منها  اأكثر  ال�سعر  في  تظهر  بنف�سِه  �مفاخرته 

في النثر، فمن ذلك ما نقله الثعالبي)))(: 
الــــد ــــنــــي  َعــــ�ــــصَّ اإذا  ِذّلــــــــــــٍة  ذا  لــــ�ــــصــــُت 

ـــــانـــــي واتــــــ اإذا  �ـــــصـــــامـــــًخـــــا  وال  هـــــــر 

اأنـــــــــا نـــــــــاُر فـــــي مــــرتــــقــــى نـــفـــ�ـــص الـــحـــا

�ـــــــصـــــــِد مـــــــــــــاٌء جـــــــــــــاٍر مــــــــع االإخـــــــــــــــوان

وَلُه اأبيات اأخرى يقول فيها)65(:
َجــــــّربــــــنــــــي الــــــدهـــــــــــــُر عــــلــــى �ـــصـــرفـــــــِه

فـــــلـــــم اأخـــــــبـــــــر عـــــنـــــد الــــتــــ�ــــصــــاريـــــــــِف
األـــــــــــفـــــــــــُت يــــــــومــــــــيــــــــِه ويـــــــــــــا رُبـــــــــــــــّمـــــــا

ـــــيـــــر مــــــــاألــــــــوِف ُيـــــــــــوؤلـــــــــــُف �ـــــــصـــــــيء غــــــ

ا: �لُه اأي�سً
رتــــبــــٍة ــــلــــى  بــــاأعـــــ ــــتــــًى  فـــــ راأيـــــــــــت  واإذا 

ـــِع ــــ ــــامــــٍخ مـــــن عــــــــــّزِه الـــمـــتـــرفــــ ــــص فـــــي �
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بف�صلها الــــعــــروف  الــنــفــ�ــص  لـــي  قـــالـــت 

مــــــا كـــــــان اأوالنـــــــــــــي بـــــهـــــذا الــــمــــو�ــــصــــِع

�كانت ر�ح الع�سر تغريه بالتغّزل �ال�سبابة، 
�َلُه اأبيات في ذلك يقول فيها)))(: 

ــــــــــدٍل ُم مــــــــن  حـــــــبـــــــذا  ــــا  فــــيــــهـــــ اأدِلّ 
ومـــــــــــن ظــــــــالــــــــٍم لـــــــدمـــــــي مــــ�ــــصــــتــــحــــلِّ

قــــــابــــــلــــــُتــــــُه َز  تـــــــــعـــــــــــــــــــزَّ ــــــا  ـــــــ مـــــــ اإذا 
بـــــــــــــــذلٍّ وذلـــــــــــــــك ُجـــــــــــــهــــــد الــــــُمــــــقــــــلِّ

ا في الَغزل: �َلُه اأي�سً
ـــــــ ال فـــــــــي  ـــــــال  الـــــــخــــــــ ذا  يـــــــــا  اأنــــــــــــــــــَت 

ــــــــــــا بــــــــــــي خـــــــــــــالــــــي ــــــــــــّم وجــــــــــنـــــــــــــــــــــِة ِم

تـــــخــــــ وال  ـــــــــي  ــــــــــ ب ــــــــبــــــــالــــــــي  تـــــــــ ال 

ـــــــــَك بـــــــبـــــــــــــــالـــــــي ــــــــــ طـــــــــــــرنـــــــــــــي مـــــــــنــــــــــ

ـــــا حــــــ فــــــــــــــي  ِّــــــــــُر  تــــــــــفــــــــــكـــــــــــ وال  ال 

لــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــعــــــــــــــرَف حـــــــالـــــــي

اأنـــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــي الــــــــنــــــــــــــــــــــــــا�ــــــــصِ اإمــــــــــــا
ــــــــالــــــــي)67( َّـــــــك غـــــــــ مـــــــــــيُّ وفـــــــــــي ُحـــــــبــــــــ

اأيبك  ــن  اب نقله  مــا  الجميل،  َغــَزِلــِه  �مــن 
ال�سفدي في )الوافي( )))(: 

اأحــــبــــبــــُت �ــصــكـــــوى الـــعـــيـــن مــــن اأجــلــهــا

ـــا ـــهــــ ــــ ـــــــدي ب ــــــــ الأنـــــــــهـــــــــا تـــــ�ـــــصـــــتـــــر وجــــــــ

دمـــــــــــعـــــــــــًة اأر�ـــــــــصـــــــــلـــــــــُت  اإذا  كـــــــــــنـــــــــــت 

ُحـــبـــــــهـــا مـــــــن  ذاَك  اأُنـــــــــــا�ـــــــــــصٌ  قــــــــــال 

مـــ�ـــصـــتـــر�ـــصـــــــال االآن  ـــــكـــــي  اأب ـــرت  ــــ فـــ�ـــص

ـــــع عـــــلـــــى �ـــصـــكـــبـــهـــــــا ــــــــُل بـــــالـــــدمــــــ اأحــــــــي

في  وولـــده  اأ�ــصــدقــاءه  يكاتب  ُمقلة  ابن  �كــان 

�اأخرى  معاتًبا،  ��ساعة  �ساعة  مت�سفًعا  حب�صِه، 
بالعاطفة  الق�سوة  مازًجا  لــدار،  اأ�  لولٍد  حانًّا 
�االألم  بالمكابرة،  �الُذّلة  بالخ�سوع  �ال�سبِر 
بال�سفـنة  �الحيرة  بالثاأر  �النقمة  بالتجّلد 
�ال�سيا�سة بتقّلب االأمور، �هو ما يظهر بتر�ُسلِه 
لما  الكاتب:  ا�صماعيل  بن  محمد  قــال  �خطابه، 
اأدخل  لم  ُمقلة؛  بن  علي  اأبا  الفرات  ابن  نكَب 
عليه في حب�سِه �ال كاتبَتُه خوًفا من ابن الفرات، 

فلما طال اأمرُه كتَب اإليَّ يقول)))(: 
ـــّرمـــت كـــــتــب االأخـــــــاّلء بــيــنــُهـــــَم ُتـــــرى ُح

غالـيا اأ�ــصــبــح  الــقــرطــا�ــص  اأم  لـــي،  اأبــــن 
ــنــا كـــيـــف حــالــنـــــا ـــان لــــو �ــصــاءلــتـــ فـــمـــا كــــ

ـــة هــــــي مــــــا هــيـــــا ــــ ـــــد دهــــتــــنــــا نـــكـــب وقــــــ
ــا فـــهـــُمـــــــَك عـــــــّدوي ال �ــصــديــقــي فــرّبــمـــ

ـــكـــاد االأعـــــــــــــادي يـــرحـــمـــــــون االأعــــاديــــا ت

الوزيرابن  اإلى  �رقًة  الورقة،  طي  في  �اأنفذ 
الفرات يقول فيها:

عن   - الوزير  بقاء  اهلل  اأطــال   - »اأم�سكت 
ال�سكوى، حتى تناهت البلوى في النف�س �المال 
للمنتقم  �سفاء  فيه  ما  اإلــى  �الــحــال  �الج�سِم 
الحيرة  اإلــى  اأف�سيت  حتى  للمجترم،  �تقويم 
�التبلُّد، �عيالي اإلى الهتكِة �الت�سّرد، �ما اأبداه 
الوزير - اأّيدُه اهلل - في اأمري اإاّل بحق ��اجب، 
ُذمــام  فلَي  حــال،  كل  �على  كــاذب،  غير  �ظــنٌّ 
االإ�ساءة  كانت  �اإن  �خدمة،  ��سحبة  �حرمة 
تعالى  اهلل  ـــدُه  اأّي  - الــوزيــر  فرعاية  اأ�ساعتها 
�كنف  بُلطِفِه،  اهلل  اإلــى  ُمفزع  �ال   - بحفظِه 
الوزير �عطفه، فاإن راأى - اأطال اهلل بقاه - اأن 
يلحظ عَبدُه بعين راأفته، �ينعم باإحياء مهجته، 
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�الــُجــهــد  الــ�ــســديــد  الــعــذاب  مــن  �تخلي�سها 
�من  ن�سيًبا  معر�فِه  من  َلــُه  �يجعل  الجهيد، 

البلوى فرًجا قريًبا«.

باهلل  الرا�سي  زمن  في  َيُدُهِ  �عندما قطعت 
بن  �سنان  بن  ثابت  الح�سن  اأبــو  الطبيب  كــان 
ثابت بن قرة )221 – ))2 هـ/))) - 01)م( 
ُيعوَدُه في �سجنه �ُيعالجُه، قال هذا الطبيب)0)(:

ابن  اإلــى  بالدخول  بــاهلل  الرا�سي  »اأمــرنــي 
ُمقلة اآخَر اليوم الذي قطعت فيه يده، فدخلت 
اأبــي  ابــنــه  خبر  عــن  ��ساألني  �عالجته،  اإلــيــه 
اإلى  ف�سكن  �سالمته،  خبر  فته  فعرَّ الح�سين، 
�بكى  نف�سِه  على  نــاَم  ثم  ال�سكون،  غاية  ذلك 
ثالث  الخالفة  بها  خدمُت  يٌد  �قــال:  يدِه  على 
ُدفعتين، تقطع كما  القراآن  بها  دفعات، �كتبُت 

تقطع اأيدي الل�سو�س، اأتذكر �اأنت تقول لي:

اإنََّك في اآخر نكبة �الفرُج قريب؟ قلت: بلى، 
قال: فقد ترى ما َحلَّ بي فقلت: ما بقي بعد هذا 
ُعِمَل  ُه  فاإنَّ الفرج،  تتوّقع  اأن  ينبغي  �االآن  �سيء، 
بك ما لم ُيعمل بنظيرك �هذا انتهاء المكر�ه، 
ال  فقال:  االإنحطاط.  اإاّل  االنتهاء  بعد  يكون  �ال 
تنقلني  ت�سبًُّثا  بي  ت�سّبثت  قد  المحنة  اإن  تغفل، 
الَتَلف،  اإلى  توؤديني  اإلى حال حتى  بِه من حاٍل 
تفارق  فال  باالأع�ساء  ق  الــدَّ ُحّمى  ثت  ت�سبَّ كما 
بيت  تمثَّل  ثم  الموت  اإلى  توؤديه  حتى  �ساحبها 

اأبي يعقوب الخريمي: 

بــعــ�ــصــا فــــابــــِك  ـــَك  بـــعـــ�ـــصُ مــــــاَت  مــــا  اإذا 

فــبــعــ�ــُص الـــ�ـــصـــىء مــــن بـــعـــ�ـــصِ قــريـــــُب

�من �سجنه كتب الإبنِه )اأبي الح�سين( �قد 

مر�س، فقال)1)(: 
ـــبـــة و�ــــصــــالمــــة ـــــــــــــــــَك �ـــصـــحــــ ــــاك َربُّ لــــقـــــ

ـــــــــــــاَك بـــــي مـــــن طــــــــــارِق االأهـــــــــــــــواِء ووقَّ

ــَك لـــي وكـــاأ�ـــصـــي فـــي يــدي ذكـــــرَت �ــصــكــاُت

ــــاَن الــــمـــــــــاِء فـــمـــزجـــــــتـــهـــــــا دمــــعـــــــــي مــــكـــــ

عام  �سجنِه  فــي  ُمقلة  ابــن  تــوفــي  �عندما 
)2)هـ/))) م، �قد بلغ ال�ستين من الُعمر قال 

اأحدهم يرثيه بهذه االأبيات)2)(: 
ــــاب فـــــقـــــُدَك �ـــصـــالـــًفـــا ا�ـــصـــتـــ�ـــصـــعـــَر الــــكــــّت

ــــت بـــــ�ـــــصـــــّحـــــِة ذلـــــــــك االأيـــــــــــــاُم ـــــ وقــــ�ــــص

ــــــــّودت الــــــــــــــــَدويُّ كـــــاآبـــــًة فـــــــلـــــــذاَك �ــــــــصَ

ــــــِت االأقـــــــــــــــالُم ــــــقَّ ـــــا عــــلــــيــــَك و�ــــــصُ اأ�ـــــصـــــًف

الم�سادر  ذكرتها  التي  الهامة  االآثــار  �من 
القديمة �الحديثة اأن ابن مقلة توّلى كتابة الُهدنة 
بين الم�صلمين والروم بخط يده، �لم تورد تلك 
ن�س الوثيقة، فقد اأ�سار الثعالبي)))( اإلى اأن ابن 
�الر�م  الم�سلمين  بين  هدنة  كتاب  »كتب  ُمقلة 
كني�سة  في  الــر�م  عند  اليوم  اإلــى  فهو  بخِطِه، 
�يعلِّقوَنُه  االأعــيــاد  في  يبرز�َنُه  ق�سطنطينية. 
العبادات، �يعجبون من فرِط  بيوت  اأخ�س  في 
َعلََّق كل من  فّنه«. �قد  ُح�سَنه، �كونه غاية في 
هذه  على  االأثـــري  َبهجت  �محمد  ــور  اأن �سهيل 
المالحظة بما يلي: )��رد في الجزء االأ�ل من 
الحادي ع�سر،  القرن  اأعيان  في  االأثر  خال�سة 
معاهدة  كتابة  تــوّلــى  الــذي  هــو  مقلة  ابــن  اأن 
»االأنا�سوليين«  �الر�م  الم�سلمين  بين  ال�سلح 
زمن  حتى  باأيديهم  المعاهدة  هذه  بقيت  �قد 
الباحثة �ُسهيلة الجُبوري  الفتح( كما �ساركتهم 
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ذلك، �لم ُيورد هوؤالء ن�س الوثيقة، �ال اأ�سار�ا 
في  المعاهدة  فيها  ذكرت  التي  ال�سفحة  اإلى 

كتاب )خال�سة االأثر( )))(.

تلك  �سورة  ترد  لم  اأنـه  ًّا  حقـ الموؤ�سف  �من 
الكبير،  العبقري  لهذا  )المعاهـدة(  الوثيقة 
��زارات  العربية  اللغـة  بكل مجامع  �اأنـّه حريٌّ 
على  للح�سول  الجـاد  ال�سعي  العربية  الثقافـة 
الأنها   - اأدنى  �ت�سويرهـا - كحـدٍّ  الوثيقة  هذه 
رفع  م�سلم،  عربي  لخطاط  هـامـة  فنيـّة  �ثيقة 

�سـاأن القلم العربي كثيًرا في زمنـه. 
تالميذ ابن ُمقلة:

اإن   - الباب  هــذا  بداية  في   - قلنا  عندما 
الخط  في  جمالية  لروؤية  �صت  اأ�صَّ المدر�صة  هــذه 
لمنهجة  »�ــســرائــط«  ُ��سعت  بمعنى  الــعــربــي، 
قواعد  على  �االهتداء  ال�سير  بغية  الر�ؤية  هذه 
الُبعد  لكون  �نظًرا  المهنة؛  اأُ�ِس�ْس  في  �اأ�سول 
الجمالي هو البوؤرة التي تقت�سيها طاقة الفنان 
بكل اأحا�سي�َسِه للتعبير بها فنًيا في مجال ر�سم 
اإن الت�سكيلة الخطّية، كما  اأي  الحرف العربي؛ 
يقول خّطاط معا�سر)))(: يجب اأن تكون حيوية 
تريد  الــحــر�ف  بع�س  كانت  لو  كما  �حركية، 
االأخرى  بها  تم�سك  بينما  �التحّرر،  االنفالت 
من  »القلم«  تحّرر  اأن  بعد  �سيما  ال  �تمنعها. 
نير الكتابة الر�تينية في اأر�قة �سوق الوّراقين، 
�اأ�سبحت »الت�صكيلة« في ر�سم الحر�ف تفر�س 
المتلقي  ر�ؤية  اإطار  تخرج  معّينة«،  »ديناميكية 
الرتيبة  النظرة  اإطار  من  العربي  الحرف  اإلى 
اإلى عموم االأ�سياء الماألوفة؛ اإذ الت�صكيلة الفـنية 
نف�ص  اإنــعــا�ــص  تــفــر�ــص  الــعــربــي  للقلم  الــجــديــدة 

الجمال،  اإلــى  للنظر  ب�صيرته  وتن�ّصط  الم�صاهد 
هذه  اأ�ــصــرار  فــي  والتخّيل  التعّمق  اإلـــى  وت�صحُبه 

الت�صكيلة ال�صاحرة للقلم العربي.

تلك  بتطبيق  تكتِف  لم  مقلة  ابــن  ومــدر�ــصــة 
القواعد على ر�سم الحر�ف العربية، بل راحت 
جــانــٍب  مــن  البع�س  بع�سها  خــطــوط  تــراقــب 
يمار�سون  التالميذ  فراح  اإبداعي.   - اأكاديمي 
الخط تحت اأعين االأ�ساتذة المبّرزين، منكبين 
�فق  القلم  �م�سك  �التعليم،  الممار�سة  على 
منهاج  على  �ال�سير  بها،  المعُمول  االأ�ــســول 
�تطويًرا،  �اقت�ساًء  اأ�سلوًبا  القلم،  اأ�ساطين 
َبــَرَز  لذلك  تلميذ؛  لكل  الذاتية  القدرة  ح�سب 
في هذه المدر�سة اأعالٌم اأ�سبحوا اأ�ساتذًة فيما 

بعد؛ ال �سيما ابن الَبّواب وياقوت الم�صتع�صمي.

رّ�ادهـــا  اأن  الــمــدر�ــســة  هــذه  فــي  �الجميل 
�فـــق مختلف  تــالمــيــذهــا،  �طــبــقــات  االأ�ائـــــل 
اأ� على  اإلى منهج ُمحّدد  الع�سور لم يتع�سـبوا 
طريقة معّينة، بل تركوا باب االجتهاد مفتوًحا، 
مع المحافظة على االأ�سول �الوفاء لمر�سديهم 
��ثوق،  باأمان  ُخطاهم  على  �سائرين  االأ�ائــل، 
»ب�ساعتهم«  يعر�سون  التالميذ  كــان  حتى 
التي  بمالحظاتهم  �االأخــــذ  ــاتــذة  ــس االأ� على 
�امتنان  خاطر  طيب  عن  اإليهم  ُت�سدى  كانت 
ليات  اأَ�َّ االأ�ساتذة  هوؤالء  ��سع  حيث  �م�سوؤ�لية، 
لر�سم  االأ�لــى  الخطوة  منذ  للتعلم  لتالميذهم 
الحرف �سحيًحا �تحت اإ�سرافهم �سمن �سعار: 
على  معتمدين  عليه«.  �صاَب  �صيء  على  �َصبَّ  »َمــْن 
�عي الخطاط ذاته �تفهمِه للُبعد الجمالي في 
ر�سم الحرف، �سمن عملية الكتابة �ا�ستخدام 
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�المحابر(  �الــَد�ي  )كاالأقالم  الكتابة  اأد�ات 
�غيرها. 

�هذه العملية اأطلقوا عليها ا�سم »اال�صتمداد« 
ــول   الــتــي يــعــد�نــهــا »اأ�ـــســـاًل عــظــيــًمــا مــن اأ�ــسُ

الكتابة«.

يقول المقري العالئي بن ف�صل اهلل: »َمْن لم 
الكتابة  القلم فلي�ص من  اال�صتمداد وبري  يح�صن 

في �صيء«)))(. 

اال�صتمداد  »ومذهب  بالقول:  ذلك  ي�سرح  ثم 
في  َيــَدُه  ��سع  قد  الكاتب  كان  اإذا  ح�سًنا  يكون 
�سرائط،  من  َلــُه  ُر�سم  ما  �فق  �سليمة،  �سورة 
�يحّرك راأ�س القلم من باطن يده اإلى خارجها، 
ن�سبه  على  القلم  مقام  مَعُه  يمّكن  بذلك  فاإنه 
من االأ�سابع، �متى ُعّدل عن هذه لمقتِه الم�سّقة 
في نقل ن�سبة االأ�سابع في كل ُمّدة، �على هذا 
الوجه يكون مداد جودة الخط �قّلما ُيدَرُك هذا 
العالم  اإاّل  العفيف)))(.  ابن  يقول  كما  الف�سل«. 
من  َمعُه  يكون  ما  مع  الخط،  بهند�سة  الحاذق 

االأناة �ُح�سِن التاأدبة.

�على ما يبد� اأن الُكّتاب االأ�ائل، قد انتبهوا 
ف�سعوا  الخط،  جــودة  في  َبة  الَق�سَ اأهمية  اإلــى 
عند  م�سّناتها  �مــدارات  ها  �قطِّ ت�سذيبها  اإلــى 
عظيًما  د�ًرا  الوراقة  مهنة  اأدت  �قد  الكتابة. 
لكثرة  نظًرا  الفنّية؛   - االإبداعية  العملية  في 
الطلب على ن�سخ الكتب، ��سار من الواجب على 
في  االأ�سول  هذه  يعرف  اأن  �الخّطاط  الــوّراق 
ابن  لمدر�صة  كان  �قد  القلم.  �ت�سذيب  الكتابة 
لبري  قواعد  و�صع  في  ا  اأي�صً ال�ِصبِق  ق�صب  ُمقلة 
القلم وا�صتخداماته المختلفة على كافة الوجوه، 

االأنــاة  �صديدي  كانوا  مقلة  ابن  تالميذ  اإن  حتى 
انتقال  �عدم  الــمــداد  في  القلم  راأ�ــص  َغْم�ِص  في 
الليقة)))( من مكانها، �عدم الَعْثِر بالَقَلم؛ الأنه 
َعيب عند الكاتب. كما ا�سترطوا اأاّل يرد الكاتب 
من  فيه  مــا  ي�ستوعب  حتى  الليقة  ــى  اإل القلم 
المداد، �ال يدخل منُه الد�اة كثيًرا، بل اإلى َحدِّ 
لياأمن  الفتحة؛  اآخر  اإلى  ذلك  يجا�ز  �ال  ِه،  �َصقِّ
الُكّتاب.  ِخ�سال  من  ذلك  الأن  اأناِمِلِه؛  ت�سويد 
معرفة  �الخطاط  الكاتب  على  ا�سترطوا  كما 
كل جوانب االأقالم ��ُسَنِنها �عر�سها ��جوهها 
كل  ليعطي  منها؛  �احد  كل  �معرفة  ��سد�رها 
الحال،  يقت�سيه  الذي  المو�سع  في  َحَقُه  �جٍه 

�قالوا في ذلك:

»اإنَّ كل خط منت�صب ال�صكل، كاالألف ونحوه، 
يجب في كتابته االعتماد على �ِصّني القلم جميًعا، 
يجب  الي�صار،  اإلـــى  اليمين  مــن  اأخـــذ  خــط  وكــل 
اإمالة القلم فيه اإلى الي�صار �صيًئا، وكل خط اأخذ 
فيه  القلم  اإمالة  يجب  اليمين  اإلــى  الي�صار  من 
اإلى اليمين �صيًئا ي�صيًرا، وكل نقطة يعتمد فيها 
ب�صنِِّه  تختل�ص  فاإنها  �صظية  وكل  جميًعا،  ب�صّنيه 

اليمنى اختال�ًصا«)79(.

التي  للكيفّية  اأهــمــيــة  مقلة  ابــن  اأعطى  �قــد 
ُيم�صُك القلم فيها عند الكتابة وو�صِعِه على الورق 
فقال: »يجب اأن تكون اأطراف االأ�سابع الثالث، 
�قد  القلم«.  على  �االإبهام  �ال�سبابة  الو�سطى 
ذلك  الــعــفــيــف  بـــن  الـــديـــن  عــمــاد  تلميُذه  �ــســرح 
بالقول: »تكون االأ�سابع مب�سوطة غير مقبو�سة؛ 
من  الكاتب  معها  يتمّكن  االأ�سابع  ب�سط  الأن 
االإتــكــاء  القلم  على  ُيتكىء  �ال  القلم،  اإدارة 
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االإم�ساك  ُيم�سكُه  �ال  لــه،  الُم�سِعِف  ال�سديد 
�لكن  الخط،  في  اقــتــداره  في�سعف  ال�سعيف 

يجعل اعتمادِه في ذلك معتداًل«)0)(. 

القلم  م�سك  في  الفنّية  القاعدة  هذه  �اإلى 
اأ�سار اأبو تّمام بقوله)1)(: 

واأقــبــلــت الـــذكـــيُّ  الـــذهـــــــُن  ا�ــصــتــغــزَر  اإذا 

اأعـــالـــيـــه فـــي الــقــرطــا�ــص وهــــي اأ�ــصــافــُل

ــنــ�ــصــران و�ــــصــــّرَدت ـــُه الــخـــ ـــد رفـــدتــــ وقــــ

ــــالُث االأنـــــامـــــُل ـــــ ــــث ثــــــــالَث نــــواحــــيــــه ال

بح�ُسِن  الخط  جــودة  ُمقلة  ابــن  ربــط  �قــد 
اإم�ساك القلم، �بذلك يقول:

بمقدار  الفتحة  ُفويق  القلم  اإم�ساك  »يجب 
اأطـــراف  �تــكــون  ثـــالث،  اأ�  �ُسعيرتين  عــر�ــس 
تنف�سل  الأ  الــقــلــم؛  حــول  مت�سا�ية  االأ�ــســابــع 

اإحداهن عن االأخرى«)2)(.

�على �سعيد الممار�سة كان ُطاّلب ابن ُمقلة 
بالن�سائح  �ياأخذ�ن  لبع�س،  بع�سهم  ُي�سّحح 
حيلة  بن  اإبراهيم  يقول  الكتابة.  ��سع  في  �هم 
عبد الحميد  �اأديب �خّطاط: زارني  �هو كاتب 
الطريقة  �ساحب  2)1هــــ/0))م(  )ت  الكاتب 
ا.  رديًّ ا  خطًّ اأُخــطُّ  �اأنــا  ل،  الَتر�سُّ في  المعر�فة 
نعم،  ك؟ فقلت:  اأن يجود َخطَّ »اأُتِحّب  لي:  فقال 
�حّرف  �ا�سمنها،  قلمك)))(  جلفة  ــْل  اأِط قــال: 
اإن  خطي«)))(.  فجاد  ففعلت،  �اأيمنها،  تك  قطَّ
المعرفية  �التوجيهات  الفنّية  االإ�ــســارات  هذه 
ا�ستفادت منها كثيًرا مدر�سة ابن مقلة، �منها 
الفني،  الممار�سة  �عي  في  رتها  �طوَّ انطلقت 
رداءة  ي�ستقبحون  كان  الُكّتاب  عاّمة  اأن  حتى 

ي�سعى  الــتــي  ــل  ــرذائ ال مــن  �يعتبر�نُه  الــخــط 
منها،  للتخل�س  البغداديين  والــُظــرفــاء  الــُظــرُف 
لمدر�سة  الفني  التاأثير  انتقال  نلحظ  �هنا 
�الثقافي،  االجتماعي  الو�سط  على  ُمقلة  ابن 
بكافة طبقاته ��سرائحة، بل اأ�سبح من �سمائل 
�صائدة  �ــُصــّنــًة  الــخــط  تجويد  غــدا  حتى  الــُظــرف، 
�قد  بها،  التخّلِق  اإلى  الكل  ي�سعى  الُكّتاب،  بين 
�ُسِئَل بع�س الكّتاب عن الخّط: متى ي�ستحق اأن 
اأق�سامُه،  يو�سف بالجودة. فقال: »اإذا اعتدلت 
�طالت األُفُه �الُمه �ا�ستقامت �سطوُرُه، ��ساهى 
�سعوَدُه حد�ره، �تفتَّحت عيونه، �َلْم ت�سبه را�ؤُُه 
�لم  اأنفا�َسُه،  �اأظلمت  قرطا�َسُه،  �اأ�سرق  نونه، 
وُّره،  َت�سَ العيون  اإلى  �ا�سرَع  اأجنا�َسُه،  تختلف 
�اندمجت  ُف�سوله،  �ُقّدرت  العقول ثمره،  �اإلى 
��سوَلُه، �تنا�سب رقيَقُه �جليله، �خرَج عن نمط 
�قام  الُمحدرين،  ع  نِّ َت�سَ عن  �َبُعَد  الوّراقين، 
�اأن�سَد في ذلك  الن�سبِة �الُحلية«.  لكاتبِه مقام 

اأبو بكر ال�صولي)))(: 

ـــــُه قـــــرطـــــا�ـــــصــــــ َتـــــــَحـــــــــــــــلَّـــــــَل  مـــــــــا  اإذا 
ــــــُم االأرقـــــــــ�ـــــــــصُ ـــــــ ــــــل ــــــَق و�ـــــــــصـــــــــاوَمـــــــــُه ال

ــــــًة ــــــّل ـــــــِه ُحـــــــ ــــــَن مـــــــــن َخـــــــطــــــــ ــــــمَّ تــــــ�ــــــص
ــــــ�ــــــصُ ـــــــ ــــــَق ـــــ�ـــــِص الـــــــــدنـــــــــابـــــــــِل اأن كـــــنـــــقــــــ

ــــِل ــــي ــــل ــــَك ُحــــــــــــــــروٌف تـــــعـــــيـــــُد لـــــعـــــيـــــِن ال
ــــــصُ نــــــ�ــــــصــــــاًطــــــا ويــــــــقــــــــراأهــــــــا االأخــــــفــــــ�

االأَدب،  ُلــبِّ  في  دخلت  الخط  جــودة  اإن  َبــْل 
ُتغازل ُمخّيالت ال�سعراء فانعك�ست في  �راحت 
حتى  �خمرّياتهم،  �مجونهم  �غزلهم  اأدبهم 
اأن الَمراأة الَبغدادّية اأخذت تدرك ذلك �تعيه، 
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ر  �ُتعطِّ حر�فها  �ُتنّمق  بخّطها  تعتني  فكانت 
ذلك  �من  االأ�سعار،  ر�سائلها  �ُت�سّمن  ُدرجها، 
الَجَهَم  بن  َعليَّ  العبا�سي  ال�ساعر  اإلى  ل  َ��سَ ما 

فقال)))(:
يـــــــــا رقـــــــعـــــــــــــــَة جـــــــــاءَتـــــــــــــــــــَك مــــثــــنـــــــــيــــًة

ــــــــّد ــــــــــدُّ عــــــــلــــــــى ّخـــــــــ ـّــــــــهـــــــــا خـــــــــــ كـــــــــاأنــــــــــ

ـــــمـــــا ـــــــــــواٍد فــــــــي عـــــذاركــــــ َنـــــــْبـــــــــــــــُذ �ـــــــــــصَ

الــــــــــــورِد فـــــــي  الــــمــــ�ــــصــــك  فــــتــــيــــت  ذرَّ 

�ـــــصـــــاهـــــمـــــت االأ�ــــــــصــــــــطــــــــِر مــــ�ــــصــــروفــــة

مـــــــن ُمــــــــلَــــــــِح الــــــــهــــــــزِل اإلـــــــــــى الـــــَجـــــــــــدِّ

يــــــــا كــــــاتـــــــــــــًبــــــا اأ�ـــــصـــــلـــــمـــــنـــــي َعــــــْتـــــــــــــُبــــــُه

ـــــــنـــــــُه مـــــــا عــــنــــدي اإلــــــــيــــــــِه حــــ�ــــصــــبــــي ُم

 - البغدادية  الــمــراأة  اأن  ذلــك  من  �االأزيـــُد 
في  الــرُجــَل  ُتباري  اأن  ا�ستطاعت   - �قتنذاك 
فَعَمدت  الخط،  �ُح�سَن  �الكتابة  الوراقة  مهنة 
ها �راحت تلتزم بقواعد �اأ�سول  اإلى تجويد خطِّ
الحالة  هذه  اأن  القول  المن�سف  �من  الكتابة، 
حالة  ظلت  بل  ظاهرة،  ُت�سكل  لم  المراأة  عند 
 ، فردّية، اقت�سر �سيوعها على المبرزات منهنَّ
وكانت  �الالتي ُكنَّ من ذ�ات النباهِة �الِفَطْن، 
هذه الحالة بالجواري اأكثر منها بالحرائر. �من 
الميدان؛  هذا  في  الجواري  اإحــدى  بر�ز  ذلك 
بها  اأعجب  الخط، حتى  الكتابة �ح�سن  اأي في 
الوزير اأحمد بن �صالح �راح ي�سف ُح�ُسَن خّطها 
خّطها  »كــاأنَّ  فقال:  �سورتها  بُح�سِن  �يقارنها 
�سعرها،  �سواد  مدادها  �كاأنَّ  �سورتها،  اأ�سكال 
قلمها  �كـــاأن  �جهها،  اأديـــم  قرطا�سها  ـــاأنَّ  �ك
مقلتيها،  �سحُر  بيا�سها  �كــاأن  اأناملها،  بع�س 

قـلُب  ها  مقطَّ �كاأنَّ  لحمها،  غنج  �سّكينها  �كاأن 
عا�سقها«)))(. 

كما اأن رداءة الخط اأ�سبحت ِعّلة ُيرجى الكثير 
ال�سفاء منها الأنها، على ما يبد�، اأ�سبحت �ُسبه 
َمْثَلمة �سلبية في �سخ�سية االإن�سان ب�سكل عام، 
االأديــب،  اأ�  الكاتب  عند  ظهرت  اإذا  بالك  فما 
القوم،  �جوه  من  العلوي  محمد  بن  علي  فهذا 
ُه  يخلِّ�سَ اأن  اهلل  من  �يرجو  الحالة  هذه  ُيعاني 

منها فيقول)))(:
يــبــلــغــنــي ال  ــــا  خــــطًّ اهلل  اإلــــــــى  اأ�ــــصــــكــــو 

ّـــنـــا الـــمـــرجـــيــــ ـــــــطَّ  َخ وال  الـــبـــلـــيـــغ  خـــــط 

اأُزخــــــرفــــــه لـــــي  بـــــاأمـــــــــــٍر  َهـــــَمـــــمـــــْت  اإذا 

ـــــّدت �ـــصـــمـــاَجـــتـــُه عــــنــــُه الــتــحــا�ــصــيــنــا �ـــــصَ

دفٍع  عامل  ُمقلة،  ابن  مدر�صة  اأ�سبحت  لقد 
اإيجابيٍّ في الحياة الثقافية �االجتماعية؛ حيث 
ما  نظًرا  اأحياًنا،  لل�صفاعة(  )باًبا  َغــَدت  اإنها 
لجماِل الخط من �قٍع على النف�س، بعك�س رداءة 
حادثًة  ال�صولي  ينقل  ال�سياق  هذا  �في  الخط، 
طريفة يقول فيها: »حّدثني طلحة بن عبد اهلل 
بن  اهلل  عبد  بن  محمد  اإلــى  رجل  اعتذر  قــال: 
ُه قبيًحا،  َبَلُغه عنه، فراأى َخطَّ طاهر من �سيء 
فاقتطعنا  قبول عذرك  »اأردنا  رقعته:  َع في  فوقَّ
عنه ما قابلنا من قبيح خّطك، �لو كنت �سادًقا 
في اعتذارك ل�ساعدتك حركة يدك اأ� ما علمت 
اأن ُحــ�ــصــن الــخــط يــنــا�ــصــل عــن �ــصــاحــبــه بــو�ــصــوح 

الحّجة، ويمكن له درك البغية«)))(.

هذه الحادثة االآنفة الذكر،ُت�سير اإلى التاأثير 
الأداة  عدمه  من  �الر�سا  القبول  في  النف�سي 
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جمالية هامة،ُح�صن الخط، يتعامل بها في كافة 
مناحي الحياة في ذلك الع�سر؛ لذلك انطلقت 
تو�سيات كبار الكّتاب �االأدباء في ذلك الع�سر 
بغية رفع المنزلة الجمالية في الخط عند َمْن 
ما  ذلك  �من  الد�لة،  د�ا�يــن  في  عندهم  هم 
لُغالٍم  ال�صولي  العّبا�ص  بــن  اإبــراهــيــم  به  اأ��سى 
�صبه  التو�صية  هــذه  لت  ��سكَّ عنده.  يكتُب  كان 
تجويده،  نحو  الخط،  رديئي  الكّتاب  تلزم  قاعدة 
الدّقِة  بين  �سلًبا  َقَلمـَُك  »ليكن  ال�صولي:  يقول 
في  تجعلّن  �ال  عقدة،  عند  ُتبرُه  �ال  �الغلظ، 
ذي  �ال  ملتٍو،  بقلٍم  تكاتبني  �ال  اأنبوبة،  اأنبوبه 
ُي�سرب  ما  االأقالم  �اختر من  م�ستٍو،  �سقٍّ غير 
لغير  ت�ستعملها  �ال  �سّكينك  �اأِحد  ال�ُسمرة،  اإلى 
قلمك، �تعهدُه باالإ�سالح ي�سلح، �ليكن مقّطك 
�سلًبا ليم�سي الخط م�ستوًيا ال م�ستطياًل، �ابِر 
كتبَت  �اإذا  �اال�ــســتــواء،  التحريف  بين  قلمك 
الدقيق فاأِمْل قلمك اإلى اإقامة الحر�ف الإ�سباع 
اأن  �اأعلم  التحريف،  فاإلى  جَلَلْت  �اإذا  الخط، 
تبطين القلم �سوؤم، �تحريفه حرف، �هما دَمار 
الخط، �اعلم اأن �زن الخط مثل �زن القراءة، 
القراءة  اأحمد  اأن  كما  اأبيُنُه،  الخطِّ  فــاأجــود 

اأبينها«)0)(. 

هــنــا نــالحــظ مـــدى الــ�ــســعــور الــعــالــي عند 
الطبقة المثقفة ب�سر�رة تح�سين الخطوط عند 
موظفيهم اأ� بطاناتهم، �هذا ال�سعور كان عالًيا 

في كل مرافق الد�لة العبا�سية.

اإلى  الد�لة،  د�ا�ين  في  الكتابة،  حالة  �من 
حالة االإبداع في خطوط اأ�سحاب القلم، فبعد اأن 
اأّثرت مدر�سة ابن مقلة على كامل حالة الع�سر 

اإلى  األتفتت  �ال�سيا�سّية  �االجتماعية  الثقافية 
تالميذها، بو�صفهم الم�صروع الح�صاري الناه�ص 
ي�سعى  الــذي  االإ�صالمية   - العربية  الثقافة  فــي 
باعتباره  العربي،  للحرف  دالــة  ميزة  لتثبيت 
االأخرى،  الثقافات  للتباري مع  المقارعة  �سيف 
لذلك  اأكثر من مو�سع؛  في  القراآن  اأ�سار  �اإليه 
الحرف،  اأ�ساطين  �عي  في  نقدّية  حالة  برزت 
�هذه  التالميذ،  كافة  من  بها  االأخــذ  تتوّجب 
الحالة النقدية ُعرفت بـ »ُح�صن الت�صكيل وُح�صِن 
عليه  ي�سير  جمالي،   - نــقــدي  كمنهج  الــو�ــصــع« 
الفنّية  االإ�سكاالت  عند  اإليه  �يرجعون  الجميع 

في نقد �تقويم الحرف.

َعميُد هذه  هو  القاعدة  ��سع هذه  �اأ�ل من 
المدر�صة عبد اهلل ابن ُمقلة وعنُه اأخذ االآخرون؛ 
االأم�سار  بكافة  بل  �ح�سب،  بغداد  في  لي�َس 

االإ�سالمية �اأطراف الخالفة العبا�سّية.

ويــقــول ابـــن ُمــقــلــة فــي بــدايــة هـــذه الــقــاعــدة 
النقدية لفن الخط العربي:

اإلى  اأ�سكالها  ت�سحيح  في  الحر�ف  »تحتاج 
خْم�َسة اأ�سياء:

ُيوفـّى كل حرٍف  اأن  ل - التوفية: �هي  - االأوَّ
ب  ُيركَّ التي  الخطوط  من  ُه  َحظَّ الحر�ف  من 

منها، ُمَقّو�س �منحٍن �ُم�سّطح.

- والثاني - االإتمام: �هو اأن ُيعطى كل حرف 
عليها،  تكون  اأن  التي يجب  االأقدار  ق�سَمتُه من 

من ُطوٍل اأ� ِق�سٍر اأ� دّقٍة اأ� غلظ.

َخطٍّ  كل  يوؤتى  اأن  �هو  االإكمال:   - والثالث   -
عليها  يكون  اأن  ينبغي  التي  الهيئات  من  ُه  َحظَّ
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من انت�ساب �انكباب �ا�ستلقاٍء �تقوي�ٍس.

َخطٍّ  كل  يوؤتى  اأن  �هو  االإ�صباع:   - والرابع   -
فال  بــِه،  يت�سا�ى  حتى  القلم  �سدر  من  ُه  َحظَّ
اأغلظ،  �ال  بع�س،  اأدق من  اأجزائِه  بع�ُس  يكون 
اإاّل فيما يجب اأن يكون كذلك من اأجزاء بع�س 
الحر�ف من الدّقة عن باقيه، مثل االألف �الراء 

�نحوهما.

َيَدُه  ُير�سل  اأن  �هو  االإر�ــصــال:   - والخام�ص   -
غير  من  ب�سرعة  يجري  �سكٍل  كل  في  بالقلم 

ٍف ُيرِع�سُه« )1)(. �ِسُه اأ� تَوقُّ احتبا�س ُي�سرِّ

اأّما الجانب الثاني - في هذه القاعدة النقدية 
للخط العربي التي ا�سطلحوا عليها با�سم »ُح�صن 
ُمقلة ي�سع تو�سياته لتالميذه  الو�صع« فاإن ابن 
تكاد  لكنها  ا؛  اأي�سً كقاعدة  عليها،  ي�سير�ا  اأن 
تنح�سر بكبار التالميذ الذين قطعوا �سوًطا في 
الخا�سة  ب�سماتهم  لهم  �اأ�سبحت  الممار�سة 

ـُه ُيلزمهم بها اإلزاًما. في االإبداع؛ اإذ اإنَّ

الأ  اأُُ�ــِصــ�ــص؛  اأربــعــة  على  ترتكز  القاعدة  وهــذه 
منا�َص من االإفالت منها:

كل  ��سل  �هو  »التر�صيف«،  �ي�سميه  االأ�ل: 
حرف مت�سل اإلى حرٍف اآخر.

كل  جمع  �هــو  »الــتــاألــيــف«،  �ُي�سميه  الثاني: 
ما  اأف�سل  على  غيره،  اإلــى  مت�سل  غير  حرف 

ينبغي �ُيح�سن.

اإ�سافة  �هــو  »الت�صطير«،  �ُي�سميه  الثالث: 
منتظم  �سطًرا،  ت�سير  الكلمة حتى  اإلى  الكلمة 

الو�سع كالم�سطرة.

مواقع  �هــو  »الــتــنــ�ــصــيــل«  �ُي�سميه  ــع:  ــراب ال

المّدات الُم�ستح�سنة من الحر�ف الُمتَّ�سلة)2)(. 

هــذه الــقــاعــدة الــنــقــديــة فــي الــخــط، اأخــذت 
من  ُمقلة  ابن  تالميذ  يد  على  بعد  فيما  تتطّور 
على  اأرقــى  جمالية  الإ�سفاء  الُممار�سة؛  خالل 
بالَمدِّ  االهتمام  عليهم  لوِحَظ  فقد  خطوطهم. 
�العناية بِه في ت�سكيل الحر�ف �الكلمات؛ بغية 

اإبراز محا�سن الحرف اأكثر.

يقول �ساحب »َمواد البيان« �هو من الاّلحقين 
ُت�ستعمل  الــمــّدات  »�هـــذه  المدر�سة  هــذه  فــي 
في  ُمُه  �ُتفخِّ الخط  ن  تَح�سُّ ــدهــمــا:  اأحَّ الأمرين: 
ُمُه  �ُيفخِّ اللفظ  ال�سوت  مدِّ  يح�سن  كما  مكان 

في مكان.

اإذا  ال�َسْطُر  ليُتمَّ  اأُقعت  ُربما  »اإنها  والثاني: 
َل منه ما ال يت�سع لحرٍف اآخر؛ الأن ال�سطر  ُف�سِ
فُتمدُّ  كلمة  َل عن  �َف�سُ كلمتين  على  ربما �ساق 
في  االأخرى  لتقع  ال�سطر؛  اآخر  في  �قعت  التي 

اأ�ل ال�سطر الذي يليه«)))(.

ر تالميذ ابن ُمقلة هذا االإيقاع الفني  ثم َطوَّ
في الخط العربي حيث انتقلوا من الكلمة �ر�سم 
القلم  اأي  بها؛  يكتبون  التي  االأداة  اإلى  الحرف 
والق�صبة، �هي التي تنقل تفكيرهم الُمجّرد اإلى 
النف�سي،  اإيقاعهم  اإلى  �ت�ستجيب  المح�سو�س 
من خالل حركة اليد �تحّكم االأ�سابع في حركة 

الري�سة - الق�سبة.

يوًما  »قلُت   :)((( الطاق  بباب  الُمدّر�ص  يقول 
القلم  َحّرفت  اإذا  هذا  يا  الــّوراق:  الَخاّلل  البن 
تخففها  فال  َقّومته  �اإذا  يدك،  عليه  ُتثقل  فال 
َك مع حال�تِه اأن �سحَمة قلمك  َعنه، �عيب َخطُّ
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َتُدلُّ  خطرفة)))(  فيه  �لك  الحاجة  على  زائدة 
من  �سطًرا  فــاإن  تفعل،  فال  المباالة  ِقّلة  على 
التح�سين اأنفع لك �اأنفق عليك من ع�سر �رقات 

في الت�سمير)))(.

ابن  »�سمعُت  التوحيدي:  حــيــان  اأبــــو  يقول 
اإدمــان  يظنون  النا�س  يــقــول:  الــكــاتــب  �ــصــوريــن 
الحكم  هــذا  اأجــد  فلم  للخط،  مــجــّود  الم�سق 
الممار�سة  اأثــر  اإلــى  نظًرا  بال�سواب؛  منتظًما 
من  المّتبعة  للقاعدة  �المخالفة  اال�ستنتاج  في 
َخّطاٍط ُمبدعها، �ال ُمطمئًنا اإلى الحقِّ �ال ملقًى 
للحركة  مــواالة  للم�سقِّ  ــان  االإدم الأن  بالقبول؛ 
الأنه  لل�َسعِث؛  مجلبٌة  �ذلك  الِن�َسْب،  تفا�ت  مع 
القلم  اأ�رَث  �ربــمــا  الــيــد،  كاللة  عــن  ي�سدر 

ُطغياًنا، اأ� اأحدَث في االأداِة ع�سياًنا«)))(. 

الحوا�صي

الذهبي: �سير اأعالم النبالء  )1/)22، تحقيق اإبراهيم   .1
بير�ت  ط1،   - الر�سالة  موؤ�س�سة  من�سورات  الزيبق، 
)0)1هـ/)))1م، �راجع كذلك االأعالم للزركلي )/))2 

- ط).

�سير اأعالم النبالء )1/)22.  .2

�سير اأعالم النبالء )1/)22.  .(

يقول ابن الجوزي نقاًل عن ابن مقلة: »لما بويع للرا�سي   .(
بدرب  مار�سي  بن  الف�سل  اأبــي  عند  م�ستتًرا  كنُت  باهلل 
القراطي�س، ف�سعى بي اإلى القاهر �عرف مو�سعي، فاإني 
ابن  ز�جــة  فاأخبرتنا  الليل،  نف�س  م�سى  �قــد  لجال�س، 
ماري اأن ال�سارع قد امتالأ بالم�ساعل �الخيل، فطار عقلي 
�دخلت بيًتا فيه تبن، فدخلوه �نب�سوه باأيديهم، فلم اأ�سك 
اأنزع  اأن  اأنجاني  اإن  اأّنُه  اأني ماأخوذ، فعاهدت اهلل تعالى 
اأمنت الم�ستترين،  عن ذنوب كثيرة، �اإن تقلدت الوزارة 
�اأطلقت �سياع المنكوبين، ��قفت �قوًفا على الطالبين، 
فما ا�ستمعت نذري حتى خرج الطلب �كفاني اهلل اأمرهم« 

المنتظم )/)0).

).  الجه�سياري: الوزراء �الكّتاب - ترجمة ابن مقلة - حيث 
يعيد ذكر الحادثة.

�سير اأعالم النبالء )1/)22.  .(

ابن الجوزي: المنتظم  )/10).  .(

جحطة  ال�سوداني:  مزهر  د.  �راجــع   (10/( المنتظم:   .(
البرمكي �س222، مطبعة النجف العراق - ط1، )))1م.

�ــســيء -  الـــرديء مــن كــل  الــخــ�ــســارة، هــو  خ�سكار: مــن   .(
الل�سان: مادة - َخ�َسَر.

اأيــام  ت�ستعمل  كانت  ال�سغيرة  الـــز�ارق  من  نــوع  طيار:   .10
العبا�سيين في نهر دجلة.

ابن االأثير: الكامل في التاريخ )/)21 - طبعة دار �سادر   .11
�سير   - ا  اأي�سً �راجــع  )))1هـــــ/)))1م،  بير�ت،  �دار 

اأعالم النبالء )1/)22. 

12.  المنتظم )/10) – 11) 

�سير اأعالم النبالء )1/)22 – )22.  .1(

�سير اأعالم النبالء )1/)22.  .1(

 ،11(/( خلكان  �ابـــن   ،2(0/1( ال�سابق  الم�سدر   .1(
كما  العجيبة،  الم�سادفات  �مــن  �ــس)1،  �الفهر�ست: 
مّرات  ثالث  الــوزارة  “تقّلد  اأّنه  اأعــاله،  الم�سادر  تذكر 
اإلى  اثنتان  �سفرات،  ثالث  ��سافر  الخلفاء،  من  لثالثة 
بعد  مــّرات  ثــالث  �دفــن  المو�سل،  اإلــى  ��احــدة  �سيراز 

موته”.  

يعقوب  ــي  الأب �هــو  بــِه  تمثَّل  �البيت   ،(11/( المنتظم   .1(
الخريمي، انظر الثعالبي: ثمار القلوب - �س211 

هو  بجكم  اأن  اإلى  ابن خلكان،  �ي�سير  المنتظم )/11)،   .1(
الذي اأمر بقطع ل�سانِه راجع: �فيات االأعيان )/)11. 

�سبح االأع�سى )/)1.  .1(

�سبح االأع�سى )/)1.  .1(

الم�سدر ال�سابق )/)2 - )2، �هناك تو�سيحات كثيرة   .20
لمن يطلب االإ�ستزادة.

�سبح االأع�سى )/)2.  .21



اآفاق الثقافة والتراث

منهج ابن 
مقلة
 في 

الخط 
العربي

191

الم�سدر ال�سابق )/)2 – 0).  .22

�سبح االأع�سى )/0).  .2(

نف�س الم�سدر )/1).  .2(

�سبح االأع�سى )/1).  .2(

نف�س الم�سدر )/2).  .2(

اأ�سل المخطوط - �سبح االع�سى - لم  هناك بيا�س في   .2(
ا بحديث ابن مقلة، ترك  يعثر عليه المحّققون، كان خا�سً

ا، �نّبه عليه في الهام�س رقم 1، �س2)، من ج ). بيا�سً

�سبح االأع�سى )/2).   .2(

�سبح االأع�سى )/)).   .2(

الم�سدر ال�سابق )/)).  .(0

1).  �سبح االأع�سى )/)).

نف�س الم�سدر )/)) – )).  .(2

�سبح االأع�سى )/)).  .((

نف�س الم�سدر )/)).  .((

�سبُح االأع�سى )/)).  .((

الم�سدر ال�سابق )/)).  .((

�سبح االأع�سى )/)).  .((

الم�سدر ال�سابق: )/)).  .((

)).  �سبح االأع�سى )/))، �قد ا�ستفا�س القلق�سندي في �سرح 
على  �سار�ا  اللذين  من  الكثير  �عّدمن  الخط،  اأ�ساليب 

منوال ابن مقلة، فليراجع هناك لمن يريد اال�ستزادة.

للدكتور  هـــالل؛  بــن  علي  الــبــغــدادي  الــخــطــاط  انــظــر:   .(0
االأثـــري  بهجت  محمد  ترجمة  �ـــس)1،   - ـــور  اأن �سهيل 
العراقي  العلمي  المجمع  �سامي،مطبوعات  �عــزيــز 

)))1هـ/)))1م.

الم�سدر ال�سابق: نف�س المكان.  .(1

الخطاط البغدادي: �س)1   .(2

الفهر�ست: �س)1   .((

)).  معجم االأدباء )/)2

ــم فــيــه �كـــانـــت �فـــاتـــه �سنة  ــدي ــن حــيــث عــا�ــس ابــــن ال  .((

)))هـ/))10م، انظر الزركلي: االأعالم )/)2 

الفهر�ست: �س)1.   .((

الخطاط البغدادي: �س)1.  .((

الفهر�ست: �س)1.  .((

�سهيلة الجبوري: الخط العربي �تطوره - �س0). �تجدر   .((
االإ�سارة هنا اإلى الوهم المعرفي الذي �قع فيه د. محمد 
االإ�سالم( �س 2)1،  ماهر حمادة بكتابه )المكتبات في 
المن�سوبة  الخطوط  اأ�  المن�سوب  الخط  اأن  يعتقد  حيث 
اإليه«. �هو جهل بفن  فتن�سب  »التي يعرف خطاطها  هي 

الخط؛ الأنه غير خطاط. بل موؤرخ للمكتبات.

�سهيلة الجبوري: الخط العربي - �س)).  .(0

االإ�سالمية:  ـــد�ل  �ال ال�سلطانية  االآداب  فــي  الفخري   .(1
المطبعة   - الكتبي  تــوفــيــق  محمد  تحقيق  �ــــس))1. 

الرحمانية، م�سر - بد�ن تاريخ.

ر�سائل التوحيدي: �س0).  .(2

الم�سدر ال�سابق: نف�س المكان.  .((

�سير اأعالم النبالء )1/)22. �الفخري: �س201.  .((

معجم االأدباء )/)2.  .((

تحقيق  �س210،  �المن�سوب:  الم�ساف  في  القلوب  ثمار   .((
محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار نه�سة م�سر - القاهرة 

)))1هـ/)))1م.

ثمار القلوب: 210.  .((

مـــادة   ،(((/2 الـــبـــالغـــة  ـــا�ـــس  اأ�ـــس الـــزمـــخـــ�ـــســـري:   .(( 
القاهرة،   - الم�سرية  الكتب  دار  من�سورات  ل(  ق.  )م. 

1))1هـ/)2)1م.

ابن خلكان: �فيات االأعيان  )/)11.  .((

0).  اأ�رد االأ�ستاذ بهجت االأثري، بع�س التعليقات الهامة على 
البغدادي«  البيت - راجع ذلك في كتاب »الخطاط  هذا 

�س )).

النبالء  اأعــالم  ��سير   .(10/( المنتظم  الجوزي:  ابن   .(1
.22(/1(

�سالح الدين ال�سفدي: الوافي بالوفيات )/110 – 111   .(2
- تحقيق �س ديدرينغ، دم�سق )))1م.
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المنتظم )/10).  .((

)).  �فيات االأعيان )/)11.

يتيمة الدهر )/100 - 101 �ابن الطقطقي �س 200 -   .((
201، �راجع تعليقات بهجت االأثري على كتاب  الخطاط 

البغدادي - �س )).

الحنبلي:  العماد  ابن  ا  اأي�سً �راجــع  ال�سابقة،  الم�سادر   .((
ط2    - الم�سيرة  دار  طبعة   .(10/2 الــذهــب  �ــســذرات 

بير�ت )))1هـ/)))1م. 

يتيمة الدهر )/101.  .((

االإ�سالمية  الِفرق  �جود  اإلى  بمعناه  ي�سير  االأخير  البيت   .((
�ظهورها.

الوافي بالوفيات )/111.  .((

النجوم الزاهرة )/))2 - ))2؛ �الفخري: �س 200.   .(0

الثعالبي: ثمار القلوب - �س 210 ؛ �ابن خلكان )/)11.  .(1

الفخري: �س 200.  .(2

قيلت  االأبيات  �هذه   .111/( لل�سفدي  بالوفّيات  الوافي   .((
اأيبك  ابــن  نقلها  كيف  اأعـــرف  �ال  ــواب(  ــّب ال )ابـــن  فــي 

ال�سفدي، ��سهى عنها المحّققون؟

ثمال القلوب: �س 210.  .((

انظر الخّطاط البغدادي: �س )1، �تعليقات االأثري فيه   .((
- �س  �تطوره  العربي  الخط  الجبوري:  ��سهيلة  �س ))، 

.((

الخطاط ح�سن الم�سعود: تجربة الخط تجربة الحياة -   .((
مقال �سالم ُمراد: جريدة االإ�سبوع االأدبي/دم�سق/العدد 

0)10 في )11/11/)200م(.

�سبح االأع�سى )/2).  .((

الم�سدر ال�سابق )/)).  .((

من  ُقّبتها  في  اجتمع  ما  �هي  ــد�اة،  ال ليقة  هي  الليقة:   .((
هو  كما  �الليقة:  )ليق(.  مادة  الل�سان.  بمائها،  �سوادها 
معر�ف عنها االآن: هي قطعة �سغيرة من الحرير يو�سع 
عليها القلم، كي َتُغبَّ منه ما زاد من المداد –الحبر-. 
لها  الد�اة جعل  �ليقة:  ليقا  اللغة: الق  قال �ساحب متن 
لزق  اإذا  الــد�اة:  “القت  يقال:  مدادها،  اأ�سلح  اأ�  ليقة، 

 - انظر  ــق.  �الئ �ملوقة  مليقة،  فهي  ب�سوفها  مــدادهــا 
ال�سيخ اأحمد ر�سا: متن اللغة - مادة )لوق(. من�سورات 

مكتبة الحياة )/)22، بير�ت 0))1هـ/0))1م.

�سبح االأع�سى )/)).  .(0

الم�سدر ال�سابق )/1).  .(1

تحقيق  التبريزي،  الخطيب  ب�سرح   12(/( ديوانه  انظر   .(2
محمد عبده عزام، من�سورات دار المعارف بم�سر، بد�ن 

تاريخ.

بح االأع�سى )/1) - 2). �سُ  .((

راأ�سه، �هي مكان  اإلى  مبراه  القلم من  الجلفة: هي من   .((
البري من القلم.

)).  الجه�سياري: الوزراء �الُكّتاب - �س 2).

ال�سولي: اأدب الُكّتاب - �س 0).    .((

ال�سولي: اأدب الكّتاب - �س 1).  .((

ابن الطقطقي: الفخري في االآداب ال�سلطانية - �س ))1   .((
،ن�سرة محمد توفيق الكتبي.

ال�سولي:اأدب الكّتاب - �س 2).  .((

الم�سدر ال�سابق: �س )).  .(0

ال�سولي: اأدب الكّتاب - �س ))  .(1

القلق�سندي: �سبح االأع�سى )/))1.  .(2

حيث  ال�سفحات،  بقية  �انظر   ،1((/( االأع�سى  �سبح   .((
فيها تف�سيالت هامة للخّطاطين المبتدئين.

�سبح االأع�سى )/))1.  .((

الع�سر  في  الرئي�سية  بغداد  اأبواب  اأحد  هو  الطاق:  باب   .((
العبا�سي، �بالقرب منه كان »�سوق الوّراقين«.

الخطرفة: م�ستقة من خطرف، �الخطر�ف: الم�ستدير،   .((
حديث  في  جاء  تو�سع،  �تخطرف:  م�سيتِه  في  �خطرَف 
)مو�سى �الخ�سر )ع( االإندالت �التخطرف من االإنقمام 
�التعّكف. �تخطرف ال�سيء، اإذا جا�زه �تعداه - الل�سان، 

مادة »خطرف«.

ر�سائل التوحيدي: �س )).  .((
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الم�صــادر والمراجع

اأ�صا�ص البالغة، للزمخ�سري، مادة )م. ق. ل( من�سورات دار   -
الكتب الم�سرية - القاهرة، 1))1هـ/)2)1م.

 - الم�سعود:  للخطاط ح�سن  الحياة،  الخط تجربة  تجربة   -
االأدبي/دم�سق/العدد  االإ�سبوع  جريدة  ُمــراد:  �سالم  مقال 

0)10 في )11/11/)200م(.
ثمار القلوب في الم�صاف والمن�صوب، تح. محمد اأبو الف�سل   -

اإبراهيم، دار نه�سة م�سر - القاهرة )))1هـ/)))1م.
جحطة البرمكي، لمزهر ال�سوداني، مطبعة النجف العراق   -

- ط1، )))1م.
العراق،  العبا�صية في  الع�صور  العربي وتطوره في  الخط   -

ل�سهيلة يا�سين الجبوري، المكتبة االأهلية، 2))1. 
اأنور،  �سهيل  للدكتور  هــالل؛  بن  علي  البغدادي  الخطاط   -
مطبوعات  �سامي،  �عــزيــز  االأثـــري  بهجت  محمد  ترجمة 

المجمع العلمي العراقي )))1هـ/)))1م.
اأنور،  �سهيل  للدكتور  هــالل؛  بن  علي  البغدادي  الخطاط   -
مطبوعات  �سامي،  �عــزيــز  االأثـــري  بهجت  محمد  ترجمة 

المجمع العلمي العراقي )))1هـ/)))1م.

الزيبق،  اإبراهيم  تحقيق  للذهبي:  الــنــبــالء،  اأعـــالم  �صير   -
من�سورات موؤ�س�سة الر�سالة - ط1، بير�ت )0)1هـ/)))1.

�صذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، طبعة دار الم�سيرة -   -
ط2  بير�ت )))1هـ/)))1م. 

االإ�صالمية، تحح.  ال�صلطانية والدول  االآداب  الفخري في   -
بد�ن   - الرحمانية، م�سر  المطبعة   - الكتبي  توفيق  محمد 

تاريخ.

الفهر�صت، البن النديم، تح. ر�سا تجدد )د.ت(.  -

�دار  �سادر  دار  طبعة  االأثــيــر:  البــن  الــتــاريــخ،  فــي  الــكــامــل   -
بير�ت، )))1هـ/)))1م.

المنتظم، البن الجوزي د. مزهر ال�سوداني ، مطبعة النجف   -
العراق - ط1، )))1م.

الوافي بالوفيات، ل�سالح الدين ال�سفدي. تح. �س ديدرينغ،   -
دم�سق )))1م. 

الوزراء والكّتاب، للجه�سياري، ترجمة ابن مقلة.   -

وفيات االأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ابن خلكان، تح. اإح�سان   -
عبا�س، دار �سادر، بير�ت - لبنات )د.ت(.
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ما لم يُن�شر من كتاب :
الأق�شى القريب في علم البيان للتنوخي

امن )رحمه اهلل( اأ. د. حاتم �شالح ال�شّ
بغداد - العراق

الحمد هلل رّب العالمين، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف خلقه الّنبّي العربي االأمين.

علم  في  القريب  )االأق�شى  كتاب:  بم�صر  ال�صعادة  مطبعة  عن  �صدر  1327هـ،  ففي  وبعد، 
اأبي عبد اهلل محمد  بن محمد بن محمد بن عمرو التنوخّي، المتوّفى  البيان(  لزين الدين 

نحو �صنة 700هـ.

اأَحمد االأَميوطي  اأبو عبد اهلل بن  واعتمدت هذه الن�صرة على ن�صخة نفي�صة قراأَها عز الدين 
ال�صافعي �صنة 692هـ على الموؤلف. وتوفي االأَميوطي �صنة725هـ.

ومّما يوؤ�صف عليه �صقوط ورقتين من هذه الن�صخة المخطوطة.

ورقة،   94 في  وتقع   ،3425 المرقمة  ا�صتانبول  جامعة  ن�صخة  على  ح�صلت  1999م  �صنة  وفي 
وفيها ما �صقط من المطبوع، ويقع في )ق18ب –ق21ب(.

ورغبة في ا�صتدراك هذا ال�صقط، واإفادة الباحثين، اأَن�صر هذه ال�صفحات ال�صاقطة، كما جاءت 
في ن�صخة جامعة ا�صتانبول.

ل�سفحة  �ــســورة  هــذا  ببحثي  األحقت  �قــد 

من  �ــســور  �ثـــالث  المخطوطة،  مــن  الــعــنــوان 

 :)2(( �ال�سفحة  العنوان،  ل�سفحة  المطبوع: 

�فيها   :)(1( �ال�سفحة  ال�سقط،  بداية  �فيها 
نهاية ال�سقط.

ا. �الحمد هلل اأَ�اًل �اآخِرً
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�صورة مخطوطة
�صفحة العنوان من ن�صخة جامعة ا�صتانبول
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�صورة من ن�صخة الكتاب في ثالث �صفحات 
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)الن�ّس ال�ساقط(

كونه  اإِْذ  �الــغــائــب؛  المخاطب  ...بــخــالف 
متكلًما يغني عن ذلك، لكونه مدرًكا بالح�ّس.

من  ُذِكـــَر  ا  ممَّ �احــدة  كــّل  جملة  اإِّن  �قــيــَل: 
ال�سمائر المن�سوبة هو ال�سمير.

�هو  بعدها،  ما  اإلــى  م�سافة  )اإِّيـــا(  �قيَل: 
ال�سمير.

بعد)اإِّيا(،  الكاف  نَّ  اإِ الّزمخ�سرّي:  �قــال 
خطاب.  حرفا  الــمــرفــوع  ال�سمير  فــي  �الــتــاء 
َحْرَفْي  )نــا(   � التاء  تكون  اأَْن  هذا  من  �يلزم 
�لم  غيبة.  حرف  الغائب  �سمير  �الهاء  تكلم، 

اأَعلم اأَّن اأحًدا قاله.

فللمتكلم منه  المت�سل  البارز  ال�سمير  ا  �اأَمَّ
اإاّل في مو�سع رفع.  الم�سمومة، �ال تكون  التاء 

�الياء �تكون في مو�سع ن�سب �جّر.

�)نا( �يقع في مو�سع الرفع �الن�سب �الجّر 
جميًعا.

�للمخاطب التاء مفتوحة للمذكز، �مك�سورة 
للموؤنث، �يتبعها م�سمومًة )ما( للتثنية، �الميم 

لجمع المذّكر، �النون لجمع الموؤنث.

تقع  �ال  �تفعلين،  افعلي  في  للموؤنثة  �الياء 
ا اإاّل في مو�سع رفع. هذه ال�سمائر اأي�سً

�سمير  ��ا�  االثنين،  �سمير  اأَلــف  �منها: 
بل  بالمخاطب،  ان  يخت�سّ �ال  الذكور،  جماعة 
�الم�سارع،  الما�سي  في  ا  اأي�سً للغائب  يكونان 

ا اإاّل في مو�سع رفع. �ال يكونان اأي�سً

المذّكر  للواحد  �تكون  الهاء،  للغائب  �منها 
بعد  الو�سل  في  �م�سمومة  الوقف  في  �ساكنة 

�تكون  الياء،  غير  �ال�ساكن،  �ال�سّمة  الفتحة 
�رّبما  مك�سورة،  ال�ساكنة  �الياء  الك�سرة.  بعد 
�ك�سرتها  �سمتها  �ت�سبع  م�سمومة،  جـــاءت 
مو�سولة  للواحد  �تــكــون  �يـــاًء،  �اً�ا  فتكونان 
باأَلف، �للتثنية �جمع المذكر �الموؤنث مو�سولة 
بهّن  مو�سولة  �حالها  �الــنــون،  �الميمم  بما 
الك�سرة  بعد  �سّمها  �يــجــوز  مــفــردة،  كحالها 
�ساكنة  الميم  �تكون  بالميم،  مو�سولة  �الياء 
ا بعد ك�سرة الهاء، �تقع  �مو�سولة بوا� �ياء اأي�سً

في مو�سع الن�سب �الجّر.

اإاّل  يــكــون  فــال  الم�ستكن  ال�سمير  ـــــا  �اأمَّ
�الم�سارع  الما�سي  الفعل  �يتحمله  مرفوًعا، 
�ال�سفة  المفعول  �ا�سم  الفاعل  �ا�سم  �االأمــر 
من  م�ستقة  �سفة  �كّل  الفاعل  با�سم  الم�سّبهة 
الم�سدر �الظرف �الجار �المجر�ر، �اإذا ُذِكَر 
بعده �سمير منف�سل مرفوع كان توكيًدا له. �ال 
يجوز اأْن يكون حاالًّ محلَّه، �كّل حامل له يجوز 
نفعل  اأفعل،  اإِاّل  للظاهر،  رافًعا  عنه  يخلو  اأَْن 
ال  االأَربعة  هذه  فــاإِنَّ  �يفعل،  للمخاطب  �تفعل 

تخلو عنه بحال.

ذا  االإ�سارة، �هي:  اأَ�سماء  المبنية  االأَ�سماء  �من  ٭ 
للواحد المذّكر، �تا ]للمفردة[، �ُيثنيان �ُيعريان 
جمع  اإلى  االإ�سارة  �ت�ستوي  التثنية.  حال  في 

المذكر �الموؤنث، فُيقال: اأُ�الء فيهما.

�تلحق اأَ�سماء االإ�سارة بهاء، فُيقال: هذا، �هاتا،  ٭ 
�هوؤالء.

للواحد،  مفتوحة  الخطاب  كــاف  �تلحقه 
بما  مو�سولة  �م�سمومة  للواحدة،  �مك�سورة 
لجمع  �بالنون  المذّكر،  لجمع  �بالميم  للتثنية، 

الموؤنث.
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االإ�سارة  اأَ�سماء  من  به  ُ��سلت  �ما  �الكاف 
حر�ف خطاب �لي�ست باأَ�سماء.

المفرد  اإلى  االإ�سارة  ا�سم  بين  الالم  �ُتزاد 
�الجمع �بين حرف الخطاب داّلة على البعد.

ا  �في االإ�سارة اإلى االثنين ُي�سّعف نونه عو�سً
عن زيادة الالم.

ذي  �تلحق  �ِتــي،  بِذي  الواحدة  اإلى  �ي�سار 
هاء ال�سكت، �ُتحذف الياء فُيقال: ِذه.

�يختلف الم�سار اإليه �المخاطب في التذكير 
فيح�سل  �الجمع،  �التثنية  �االإفــراد  �التاأنيث 
�ع�سر�ن  خم�س  �اختالفهما  اتفاقهما  مــن 
�سورة؛ الأّنَّ اأَ�سماء االإ�سارة اإلى المذكر �المثنى 

�المجموع خم�سة، �حر�ف الخطاب خم�سة.

المذكر  ــواحــد  ال ـــى  اإل االإ�ـــســـارة  فــي  تــقــول 
�اثنان:  ذاِك،  �يوؤنث  ذاك  مثله،  �المخاطب 
ذاكما، �جماعة من الذكور: ذاكم، �من االإناث: 

ذاكن، �على هذا القيا�س.

�قيل: �سّبه ا�سم االإ�سارة بالحرف. اإنَّ معنى 
اأْن يدّل عليها  االإ�سارة من المعاني التي ينبغي 
اإ�سارة. �يجوز  لم يوجد حرف  �اإْن  بالحر�ف، 
اأْن يقال: اإّن ا�سم االإ�سارة كال�سمير في االفتقار 

اإلى المف�ّسر، فهو م�سبه للحرف في افتقاره.

االأَ�سماء  للحر�ف  االأَ�سماءالم�سبهة  �مــن 
المو�سولة، �هي الذي �التي �فر�عهما، �ما في 
قولك:  نحو  في  �ذا،  �ما،  َمْن،  �هو  معناهما، 
قول  �منه  ء،  َطـــيِّ لغة  في  �ذ�  �سنعت؟  مــاذا 

ال�ساعر )1(:
طويُت وذو  حفرُت  ذو  وبئري 

قولك:  نحو  الــذي،  بمعنى  �الــالم  �االألـــف 

مررُت بالكريم اأَبوُه. 

معناه: الذي ُكرَم اأَبوه، ��سلتها ا�سم الفاعل 
�نحوه، �مّما عمل فيه، نحو اأَبوه، �هو �معموله 
على  يعود  �سمير  اإِلى  تفتقر  المعنى  في  جملة 

لة الذي. االأَلف �الالم، ك�سِ

ُجزَءْي  اأحد  �يحذُف  اأَّي،  المو�سالت:  �من 
تعالى:  قوله  نحو  في  ال�سم  على  فُتبنى  �سلتها 

ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ 
ڌچ  )مريم: ))(، �ال تكوُن اإاّل م�ساف، كما 

هي في االآية.

�معنى االأَ�سماء المبنية اأ�سماء االأفعال، نحو 
ٍه، �َمٍه �نزاِل، �ترِك. �ُبنيت؛ الأَّنها في معاني  �سَ
الجمل، �معنى الجملة هو التركيب، �لي�س من 
يتعلَّق  زائد  اأَمٌر  هو  بل  االأفعال،  اأَ�سماء  معاني 
بكّل �احد منهما، ال من حيث هو ا�سم، �ال من 
حيث هو ِفْعل، فكان من المعاني التي ينبغي اأَْن 
يدّل عليها بحر�ف، �لم يو�سع له حرف كمعنى 

االإ�سارة.

النّد،  في  �نحوهما  �َخباِث،  َلكاِع،  �منها: 
َخذاِم،  �هو  الوزن،  في  �َتــراِك،  بنزاِل،  لل�سبه 
من  ممنوعة  �هي  اللغتين،  اإحدى  في  �َقطاِم، 

رف في اللغة الثابتة .  ال�سّ

�مّما جاء من االأفعال ما يت�سمن معاني ت�سبه 
�اأَخواتها،  كــان  ذلــك:  فمن  الــحــر�ف،  معاني 
تكتفي  ال  ــهــا  الأَّن الناق�سة؛  ــال  ــع االأَف �ُت�سمى 
بالمرفوع، بل ال ُبدَّ من الخبر المن�سوب. �قيل: 
الحدث،  على  تدّل  �ال  الزمان،  على  تدّل  الأَّنها 
الحدث  على  تدّل  ال  اأَّنها  اأّمــا  �سيء:  هذا  �في 
تدّل  ال  اأَّنها  �اأّما  فُم�َسّلم،  ا�سمها  عن  ال�سادر 
على الحدث مطلًقا فال، الأَّنها تدّل على حد�ث 
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على  داللتها  ا  �اأَمَّ �خبرها.  ا�سمها  بين  الن�سبة 
الزمان فاإنها �اإْن دّلت على الم�سي �اال�ستقبال 
االأَمر في الحال  اأََن  الغالب تدّل على  فاإّنها في 

چ   چ  تعالى:  قوله  ُيحمل  هذا  �على  كذلك، 
النبي)2(  �قول  )الن�ساء ))(،  چ  چ  ڇچ 
اأَبــا  جعله  به  يــرد  لم  َخْيَثَمة(،  ــا  ب اأَ ــْن  )ُك  :�
َخْيَثَمة في الم�ستقبل، �لم يرد اإال اأنه اأَبو َخْيَثَمة 
في كّل حال، �لي�س غيره. �هذا في اأد�ات كان 
اأكثر منه في كان، بل ال تكاد تنفّك عنه، �كّلها 
تتعّلق بكالم  فاإّنها  اإاّل ما دام  باأَنف�سها،  ت�ستقّل 
ما  كذا  اأَفعُل  �ال  كذا،  اأفعُل  تقول:  فاإّنَك  اآخر، 
قائًما  زيــٌد  داَم  ما  قلَت:  �لــو  قائًما.  زيــٌد  دام 

�حدها لم تفد �سيًئا.

�اأَّما لي�س فلفظها ما�ٍس لدخول تاء التاأنيث 
عند  منها  يفهم  �الــذي  عليها.  ال�سمير  �تــاء 
اإذا  �لذلك  فقط؛  الحال  نفي  القرائن  عــدم 
بزيادة  ذلك  دنا  �كَّ بها  اال�ستقبال  نفي  ــا  اأَردن
بـ  اأَ�  لي�س زيٌد بقائٍم،  الباء في خبرها، فقلنا: 
)اأبًدا( فقلنا: لي�س زيٌد قائًما اأبًدا، �غير ذلك 

مّما يدل على الم�ستقبل.

توغاًل  اأَ�سّد  �هي  المقاربة،  اأَفعال  ذلك  �من  ٭ 
�لذلك  �اأَخواتها،  كان  من  الحر�ف  �سبه  في 
اأَْن  خبرها  في  �التزم  الت�سرف،  اأَكثرها  ُمِنَع 
)اأَْن( بخبر ع�سى  �تقترن  يكون فعاًل م�سارًعا، 

�اأَ��سك غالًبا.

اأّما اأَ��سك فلي�س لها معنى غير المقاربة.  

�التوقع،  �التمني  الترجي  معنى  ع�سى  �في   
�خبرها في المعنى مفعول حقيقًة، �المفعول به 
ال يكون اإاّل ا�سًما، فاقترنت به )اأَْن( ��سارت معه 

في تاأ�يل ا�سم.

�تدخل )اأَْن( في خبر كاد قلياًل لذلك المعنى،   
ا))(: �يدّل عليه قول تاأبط �سرًّ

اآيبا ِكــْدُت  اإلى فهٍم وما  فاأُْبُت 

فُيقال:  بالخبر فقط،  �تجيء ع�سى مكتفيًة 
�ذلك  ا�سمها؛  اإِّنه  �ُيقال:  زيٌد،  يقوَم  اأَْن  ع�سى 

ل�سّدة توغلها في �سبه الحر�ف.

�رّبما جاء مثل ذلك في اأَ��سك، �كاد.

�يمكن اأَن ُيقاَل: اإِّن الفعل �الفاعل �سّد م�سدَّ 
�خبرها  �ا�سمها  اأَّن  ت�سّد  كما  �الخبر،  اال�سم 

م�سّد مفعولي ظننت �اأَخواتها.

كانت  اإِذا  خبرها،  بانتفاء  كــاد  �تخت�ّس 
مثبتة،�ثبوته اإِذا كانت منفية.

�قد تجيء كاد �معنى النفي فيها، يفي �قوع 
خبرها �مقارنة �قوعه جميًعا، نحو قوله تعالى: 

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   چڱ  

ۀ چ )النور 0)(، �لو كان المعنى اأَنه يراها، 
لم يكن مالئًما لظلمات بع�سها فوق بع�س. �قد 

جاء هذا المعنى �سريًحا في قول ال�ساعر))(:
ــــــــــــــــاُد اإِي َقــــــْبــــــلَــــــنــــــا  ـــــــ�ـــــــصـــــــاَة  الـــــــُف اإّن 

ـــــــكـــــــاُد َن وال  ــــــو  ــــــصُ ــــــ� ــــــْف َن ال  ونــــــــحــــــــُن 

�قوعه  يريد  اأن  ينافي  اأ�اًل  الف�سو  نفيه  فاإن 
غير  المقاربة،  اأفعال  نكاد.�باقي  �ال  بقوله: 
�التلبُّ�س  الفعل  ابتداء  معانيها  �اأَ��سك،  ع�سى، 

به. �ت�سمية ذلك مقاربة تجوُّز �لي�س حقيقة.

ا تتعّلق  �اأَّما اأفعال ال�سك �اليقين فاإّنها اأي�سً
بالن�سبة بين المبتداأ �الخبر، من حيث اإّنها بين 
هو  �هذا  مطقلة.  ن�سبة  الأَّنها  �الخبر؛  المبتداأ 

الت�سديق الذي هو اأَحد ق�سمي العلم.
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فاأفعال اليقين منها لي�ست لمطلق العلم، بل 
هي مق�سورة على الت�سديق. 

لل�سك في  لي�ست  ال�سّك منها  اأفعال  �كذلك 
ا. مطلق العلم بل لل�سّك في الت�سديق اأي�سً

چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   تعالى:  قوله  �اأّما 
ۀ  ۀ  ہ چ )المائدة)11(، فاإنَّ عي�سى عليه 
ُر، �يلزُم  ال�سالم، اأراد بقوله: �ال اأَعلُم، ال اأَت�سوَّ
ُر  من عدم ت�سوره عدم األُحكم، فاإِّن ما ال ُيَت�سوَّ
على  مق�سور  هنا  ها  فالعلم  عليه،  ُيحكم  ال 
مفعولين  اإلــى  ى  يتعدَّ حين  ــه  اأَنَّ كما  الت�سور، 

مق�سور على الت�سديق.
على  ي�ستمل  ـــذي  ال المطلق  الــعــلــم  ــــا  �اأَم

جئ   ی   ی   چ  تعالى:  قوله  فهو  النوعين 
حئ چ )البقرة 2)2(.

الكالم  فاإّن  �الّذّم،  المدح  ِفْعال  ذلك  �من  ٭ 
بالمدح  �المخ�سو�س  فاعلهما،  اإِعراب  في 
نحن  مّما  �لي�س  النحو،  علم  في  ى  ُم�ستق�سً

ب�سدده.
�اأَّما الذي نحن... ٭ 

الحوا�صي

البيت ل�سنان بن الفحل في �سرح المرز�قي لحما�سة اأبي   -1
 ،(((/1 المف�سل  ��سرح   ،((( �االإن�ساف   ،((1 تمام 

��سدره:
اأَبـــــــــي وجـــــدي الـــــمـــــاء َ مـــــــاُء  فـــــــــاإنَّ 

�الحديث   .(2-(0/1( الــنــو�ي  ب�سرح  م�سلم  �سحيح   -2
مذكور في كتب ال�سيرة عند ذمر غز�ة تبوك.

عجز البيت :  -(
ـِفُر َت�صْ وهــي  فــاَرْقــُتــهــا  ِمــْثــِلــهــا  وكــم 

�البيت في �سرح المرز�قي ))، ��سرح المف�سل )/)1،  
البيت في جمهرة االأمثال 1/)))، �ثمار القلوب 201/1،   -(

�ف�سل المقال 02)، �مجمع االأمثال 1/)0).

الم�صــادر والمراجع

االإن�صاف في م�صائل الخالف بين النحويين والب�صريين   -
والكوفيين، الأبي بركات عبد الرحمن بن محمد  االأنباري، 

ج1،ط1، دار الفكر - دم�سق، )د.ت(.

عبد  من�سور  الأبي  المن�صوب،  و  الم�صاف  في  القلوب  ثمار   -
تح.  الني�سابوري،  الثعالبي  اإ�سماعيل  بن  محمد  بن  الملك 
اإبراهيم �سالح، دار الب�سائر للطباعة �الن�سر �التوزيع، ط1، 

ج1، )1)1هـ/)))1م.

تح.   ، الع�سكري  هالل  اأبي  االأديب  لل�سيخ  االأمثال،  جمهرة   -
 ، اأبو الف�سل، �عبد المجيد قطام�س، ط2، ج1، دار  محمد 

بير�ت – لبنان)0)1هـ/)))1م.

النحوي،  يعي�س  بن  علي  ابن  الدين  لموفق  المف�صل،  �صرح   -
ج)، ج) مكتبة المتنبي، القاهرة،)))1م

�صرح �صحيح م�صلم لالإمام النووي، لمحي الدين اأبي زكريا   -
ال�سيخ  ف�سيلة  مراجعة  ال�سافعي،  النو�ي  �سرف  بن  يحيى 

خليل المي�سج)1، دار القلم، بير�ت - لبنان )د.ت(. 

ف�صل المقال في �صرح كتاب االأمثال، الأبي عبيد البكري ،   -
تح. د. اإح�سان عبا�س � د. عبد المجيد عابدين، دار االأمانة، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بير�ت - لبنان1))1هـ/1))1م.

اأحمد  بن  محمد  بن  اأجمد  الف�سل  لــذي  االأمــثــال،  مجمع   -
تــومــا، ط1،مــــــج1، دار �ــســادر  تــــح.د. جـــان  ــدانــي،  ــمــي ال

بير�ت،22)1هـ/2002م.
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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. 

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. 

The cultural identity of Sharif Idrissi

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 al-
Mushtaq’ 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

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.

Finally, gravity is the property of physical objects that gives them weight and causes them to fall 
toward the ground.  

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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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -
�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.
مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 
�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 
�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.
7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.
8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات
1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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الدرا�شات  ت�شـدر عـن ق�شم 
والن�شر وال�شوؤون الخارجية
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يو�شف بن ح�شن بن عبد الهادي

The first page of the book ‘Al-Shajart al-Nabawiyya fi nasabi khairil bariyya’ 
By. Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi
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The first page of the book ‘Tahrir Al-Majasti’  
By. Nasiruddin Mohammad bin Mohammad bin al-Hasan, Al-Tusi (D. 672 A.H)

 الورقة الأولى من كتاب تحرير المج�شطي للموؤلف: 
الن�شير الطو�شي: محمد بن محمد بن الح�شن ن�شير الدين، اأبو جعفر )ت 672 هـ(

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــشــــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة
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