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م, طوى   2011 �أبريل   3 لـ:  �لمو�فق  هـ,   1432 �لآخر من عام  ربيع   29 �لأحد  في ظهر يوم 

ليقدمه  �لدنيا  هذه  في  كتابه  �لناليكوتي  �أحمد  �إ�سماعيل  �ل�سيخ  وعالمها  كير�ل  ث  محِدّ

رجالتها  �أحد  بها  و�لم�سلمون  �لهند  ودعت  ومعه  �لعالمين,  رب  يدي  بين  �هلل  باإذن  بيمينه 

�لعلمي  و�لعطاء  �لبذل  و�سبعين عاما, ق�سى خم�سين منها في  �ثنين  يناهز  �لعظام عن عمر 

تدري�ساً وت�سنيفاً وخدمة للدعوة �لإ�سالمية, وغيرها من �لأعمال في خدمة هذ� �لدين.

ون�ساأ  كير�ل  بولية  ناليكوت  بمدينة  م   1939 �سنة  �لناليكوتي  �أحمد  �إ�سماعيل  �ل�سيخ  ولد 

فترة  فيها  �أقام  �أو  �لهند  في  يعي�ش  ومن  �سنين,  �سبع  �بن  وهو  و�لده  توفي  حيث  يتيماً, 

في  وبخا�سة  هناك,  حياته  في  �ليتيم  تعتر�ش  �لتي  و�لعقبات  �ل�سعوبات  مدى  يعرف  معينة 

�لعقبات  تلك  جميع  تجاوز  تعالى  �هلل  من  بتوفيق  �سيخنا  ولكن  نوعه,  كان  مهما  �لعلم  طلب 

ر �هلل له �لدر��سة على يد كبار علماء ع�سره, مثل  و�ل�سعوبات في �سبيل طلب �لعلم, حيث ي�َسّ

�لهند,  �سمال  �إلى  �لعلم  طلب  في  �سافر  ثم  �لف�سفري,  �لرحمن  عبد  �لكبير  �لرباني  �لعالم 

حيث �أخذ على يد علمائه معظم �لعلوم �لإ�سالمية؛ مثل �لتف�سير و�لحديث و�لفقه و�لعقيدة 

و�لت�سوف و�للغة و�لمنطق و�ل�سرف و�لنحو و�لمعاني و�لفلك و�لريا�سيات ومقارنة �لأديان 

وغيرها. و�لمذ�هب, 

�ل�سريعة  كلية  في  �لتدري�ش  جانب  فاإلى  عديدة,  منا�سب  في  �إ�سماعيل  �ل�سيخ  تقلَّب  وقد 

قبل  ي�سغل  كان  ماليبرم,  بمدينة  و�لق�ساء  كر�نتور,  بمدينة  �ل�سنية  �لثقافة  مركز  بجامعة 

مركز  جامعة  رئي�ش  نائب  وكذ�  كير�ل  بعموم  �لعلماء  جمعية  رئي�ش  نائب  من�سب  وفاته 

�أكثر  للمجتمع  فقدم  عاماً,  خم�سين  من  �أكثر  و�لوعظ  بالتاأليف  ��ستغل  كما  �ل�سنية,  �لثقافة 

�لدعوة  �أعالم  و�لمليبارية, ومعظم  �لعربية  باللغتين  �لكتب  وع�سر�ت  تلميذ  �آلف  ع�سرة  من 

�لحياة  مناحي  جميع  في  بارز  ن�ساط  له  كان  كما  تالمذته,  هم  كير�ل  ولية  في  �لإ�سالمية 

كير�ل.   بولية  �لجتماعية 

ال�سيخ اإ�سماعيل اأحمد الناليكوتي

عالم كيراال في ذمة اهلل
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�أحمد 

�لناليكوتي

عالم كير�ال 

في ذمة اهلل
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و�لعالمة �ل�سيخ �إ�سماعيل هو �أحد �لمحدثين �لكبار في هذ� �لع�سر, وقد لقب في موطنه 

�إليها بالبنان في �لحديث  بلقب »�سيخ �لحديث« حيث كان من �ل�سخ�سيات �لبارزة �لتي ي�سار 

�لهند. وعلومه في 

�أثر�ً  وتركت  قريحته,  �أنتجتها  كبيرة  علمية  ثروة  خلفه  من  �ل�سيخ  ف�سيلة  ترك  لقد 

�أحد  �أو باللغة �لمليبارية, كما يعُدّ  �إحياء �لمعارف �لإ�سالمية �سو�ء باللغة �لعربية  كبير�ً في 

�لعلماء  �إليها  �لمليبارية, وله نتاجات علمية عديدة يلجاأ  �لرموز في �لأدب �لإ�سالمي باللغة 

و�لطالب على حد �سو�ء.

ومن �أهم موؤلفاته �لتي كتبها باللغة �لعربية؛ فقه �ل�سنة, وعقائد �ل�سنة,  ومرقاة �لم�سكاة, 

وتحقيق جمع �لجو�مع, و�سرح �لجاللين, و�ل�سو�هد �لنحوية و�ل�سرفية, ومخت�سر �لخطبة 

�لتوحيد(,  �ساملة عن  بد�نام )در��سة  �سماكر�  �أورو  �لمليبارية؛ توحيد  باللغة  �لنباتية, وكتب 

وبحوثه  مقالته  �إلى  �إ�سافة  �لأديان(,  علم  في  )رحلُة  بريادهانام  بدهنا  �أورو  ومتانغليلوذي 

في �لجر�ئد و�لدوريات.

ولقد مَنّ �هلل تعالى علينا بال�سفر �إلى �لهند مر�ت كثيرة و�للتقاء بعدد من �لعلماء, ومن 

�ل�سنية,  �لثقافة  لمركز  زيارتنا  عند  به  �ألتقي  كنت  حيث  �لناليكوتي,  �إ�سماعيل  �ل�سيخ  بينهم 

وكنا نجل�ش �إليه ون�سمع من علمه �ل�سيء �لكثير, كما كنا ن�ستفيد منه في معرفة تاريخ �لهند 

�سعبها على تنوع طو�ئفه, حيث كان �ساحب علم غزير, وكان يقيم في جامعة مركز  وعاد�ت 

�أهله. �إلى بيته لزيارة  �آخر �لأ�سبوع عندما يذهب  �إل  �لثقافة �ل�سنية ول يغادرها 

ي�سل  �إيذ�ئهم,  عن  ل�سانه  ويحفظ  �لنا�ش,  مخالطة  يجتنب  جليلة,  خ�سال  �ساحب  وكان 

ليله بنهاره في خدمتهم, �ساحب ر�أي �سديد, وكان دقيقاً في �لتحقيق و�لتدقيق, ووفاته تعد 

�ل�سنية �لثقافة  للعلم ولجامعة مركز  كبيرة  خ�سارة 

�إليه ر�جعون, وتغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته. �آمين ا  �إَنّا هلل و�إَنّ

الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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له،  �شريك  ال  وح��ده  اهلل  اإال  اإل��ه  ال  اأن  واأ�شهد 

واأ�شهد اأن محمدًا عبده ور�شوله �، اأر�شله بالهدى 

ودين الحق ليظهره على الدين كله... اأما بعد:

فعلى الرغم من اأن الحديث النبوي ال�شريف دخل 

االأندل�س مع طالئع الفاتحين االأوائل، اإال اأن الظهور 

المتميز لكتب الحديث كان في القرن الثالث الهجري، 

وهو بحق الع�شر الذهبي لل�شنة النبوية ال�شريفة.

ومع اإطاللة القرن الثالث، ودخول الكتب الحديثية 

المحّدثين  العلماء  من  طائفة  وظهور  المتنوعة، 

القرطبيين  اح  اأمثال بقي بن مخلد ومحمد بن و�شّ

نقلة  باالأندل�س  الحديث  حركة  عرفت  وغيرهما، 

حلقات  تمّيزت  فقد  وم�شمونها.  �شكلها  في  نوعية 

الرجال  ع��ن  وال��ك��الم  االأ�شانيد  بنقد  المحّدثين 

جرحًا وتعدياًل، وجمع الروايات ومقارنتها، وتمييز 

 .� اهلل  ر�شول  حديث  من  ال�شقيم  من  ال�شحيح 

الزدهار  االأولى  اللبنات  بمثابة  الجهود  تلك  فكانت 

الدرا�شات الحديثية باالأندل�س.

بالموطاأ  االأندل�س  علماء  يهتم  ب��اأن  غرابة  وال 

في  المتبع  المذهب  م�شدر  فهو  م��ال��ك،  ل��الإم��ام 

متميزة  عناية  كذلك  اأظهروا  اأنهم  اإال  الديار،  تلك 

اهلل  كتاب  بعد  الكتب  اأ�شح  كونهما  بال�شحيحين 

عّز وجّل.

الجهود  تلك  من  م�شلم  االإمام  �شحيح  نال  وقد 

لمتونه  و�شرحًا  لن�شو�شه  تحقيقًا  واف��رًا،  ن�شيبًا 

وبيانًا الأحكامه وتو�شيحًا لغريبه وتعريفًا برجاله.

و�شاأتناول في هذا البحث جهود علماء االأندل�س 

في خدمة �شحيح االإمام م�شلم وذلك وفق العنا�شر 

االآتية:

- االأ�شانيد التي و�شل بها �شحيح االإمام م�شلم 

اإلى االأندل�س

- اأهم �شروح ومخت�شرات �شحيح م�شلم

مدر�سة الإمام م�سلم في الأندل�س

درا�سة في الن�ساأة والمنهج
د. م�صطفى حميداتو

جامعة باتنة - الجزائر

المقدمة:

�إن �لحمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا، من 

يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له.
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- درا�شة نماذج من ال�شروح االأندل�شية ل�شحيح 

م�شلم

- موؤلفات االأندل�شيين حول رجال م�شلم

رجال  ح��ول  موؤلفاتهم  م��ن  ن��م��وذج  درا���ش��ة   -

م�شلم.

اأوال: االأ�سانيد التي و�سل بها �سحيح االإمام 

م�سلم اإلى االأندل�س

 
(((

�سحيح �لإمام م�سلم بن �لحجاج بن م�سلم

ال�شنن،  المخت�شر من  »الم�شند ال�شحيح  وهو: 

بنقل العدل عن العدل عن ر�شول اهلل �.

ومن اأ�شهر تالميذ االإمام م�شلم الذين رووا عنه 

ال�شحيح:

.
(((

) - اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن محمد بن �شفيان

بن  الح�شين  بن  علي  بن  اأحمد  محمد  اأب��و   -  (

.
(((

المغيرة بن عبد الرحمن القالن�شي

) - اأبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد بن بكر 

.
(((

التميمي الني�شابوري

هوؤالء  بعد  م�شلم  االإم���ام  �شحيح  ا�شتهر  وق��د 

بروايات اأهمها:

بن  عي�شى  ب��ن  )م��ح��م��د  ال��ج��ل��ودي  -رواي����ة   (

.
(((

عمروية( 

يحيى  بن  بن محمد  اأحمد  بكر  اأب��ي  رواي��ة   -  (

(((

الفقيه االأ�شقر

بن  اإبراهيم  بن  )محمد  الك�شائي  رواي��ة   -  (

.
(((

يحيى الك�شائي( 

٭ اأم����ا رواي����ة ال��ج��ل��ودي ف��ق��د ح����ّدث ب��ه��ا من 

      االأندل�شيين:

بن  اهلل  عبد  بن  )محمد  العربي  بن  بكر  اأبو   -

 
(((

محمد بن العربي( عن الح�شين بن علي الطبري

عن عبد الغّفار بن محمد بن عبد الغّفار الزكي عن 

بن  محمد  بن  اإبراهيم  اإ�شحاق  اأب��ي  عن  الجلودي 

.
(((

�شفيان عن االإمام م�شلم � رحمه اهلل �

 ،
((1(

غ�شليان بن  الملك  عبد  بن  الرحمن  عبد   -

، واأبو الح�شن 
((((

ومو�شى بن �شيد بن اإبراهيم االأموي

، كلهم عن الح�شين بن 
((((

عّباد بن �شرحان المعافري

علي الطبري باالإ�شناد المتقدم.

بن  �شعد  ب��ن  الوليد  ب��ن  اهلل  عبد  محمد  اأب��و   -

اأبو العبا�س اأحمد بن  ، قال: نا به 
((((

بكر االأن�شاري

الح�شن بن عبد الرحمن بن بندار بن جبريل الرازي، 

.
((((

قال: نا اأبو اأحمد الجلودي

- اأبو العبا�س اأحمد بن عمر بن اأن�س بن دلهاث 

، قال: نا به ابن بندار بال�شند 
((((

العذري ثم الدالئي

.
((((

المتقدم

اأبو القا�شم حاتم بن محمد الطرابل�شي، عن   -

عن  ال�شجزي  داود  بن  محمد  بن  محمد  بن  عمر 

.
((((

الجلودي

٭ واأما رواية اأبي بكر اأحمد بن محمد بن يحيى 

ابن االأ�شقر فرواها من االأندل�شيين:

، عن 
((((

- محمد بن يحيى بن الحّذاء القا�شي

بن  محمد  بن  اأحمد  عن  ماهان،  بن  الوهاب  عبد 

بن علي  بن محمد  اأحمد  االأ�شقر عن  الفقيه  يحيى 

.
((((

القالن�شي عن االإمام م�شلم

- اأب���و ال��ق��ا���ش��م اأح��م��د ب��ن ف��ت��ح ب��ن ع��ب��د اهلل 

عن ابن ماهان باالإ�شناد المتقدم.
((1(

التاجر

من  االأندل�س  دخلت  فقد  الك�شائي  رواية  واأما  ٭ 

             طريق:
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الملك  عبد  عن  الطرابل�شي  محمد  بن  حاتم   -

بن  محمد  عن  ال�شقلي  اهلل  عبد  بن  الح�شن  ابن 

اإبراهيم بن يحيى الك�شائي، عن اإبراهيم بن محمد 

 - رحمه اهلل -.
((((

ابن �شفيان عن االإمام م�شلم

عن اأحمد ابن محمد بن 
((((

- مكي بن اأبي طالب

عن  �شفيان  ابن  عن  الك�شائي  عن  الف�شوي  زكرياء 

.
((((

االإمام م�شلم

م�شلم  ل�شحيح  عبدان  بن  مكي  رواي��ة  واأم��ا  ٭ 

خلف  بن  �شليمان  الوليد  اأب��و  الحافظ  رواه��ا  فقد 

محمد  بكر  اأبو  اأنا  ذّر،  اأبو  به  اأخبرنا  قال  الباجي 

 
((((

عبدان بن  مكي  اأنا   
((((

الجوزقي اهلل  عبد  ابن 

((((

اأنا م�شلم

التي و�شل من خاللها  االأ�شانيد  اأ�شهر  هذه هي 

�شحيح االإمام م�شلم اإلى االأندل�س.

ثانيا: خدمات االأندل�سيين ل�سحيح

االإمام م�سلم:

اأن  على  اهلل-  -رحمهم  العلماء  اتفق  مدخل: 

ال�شحيحان  ال��ع��زي��ز،  ال��ق��راآن  بعد  الكتب  اأ���ش��ّح 

وكتاب  بالقبول،  االأم��ة  وتلقتهما  وم�شلم،  البخاري 

البخاري اأ�شّحهما واأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة 

اأن  العلماء  اأنه قد ظهر لكثير من  اإال   .
((((

وغام�شة

كتاب  عن  بها  اخت�س  مزايا  م�شلم  االإم��ام  لكتاب 

البخاري فاأولوه االأف�شلية.

ما  الني�شابوري:  علي  بن  الح�شين  علي  اأبو  قال 

.
((((

تحت اأديم ال�شماء اأ�شّح من كتاب م�شلم

من  �شيوخي  من  كان  الطيبي:  م��روان  اأبو  وقال 

.
((((

ل كتاب م�شلم على كتاب البخاري يف�شّ

تف�شيل  اإل��ى  المغرب  اأه��ل  م��ن  طائفة  وذه��ب 

         �شحيح م�شلم على �شحيح البخاري منهم الحافظ 

اأبي  واالإم��ام   
((1(

الظاهري حزم  بن  اأحمد  بن  علي 

»اإن  يقول:  الذي  القرطبي  عمر  بن  اأحمد  العبا�س 

هذا الكتاب اأح�شن االأحاديث م�شاقا، واأكمل �شياقا 

واأ�شرع  للحفظ  واأي�شر  اعتبارا،  واأتقن  تكرارا  واأقل 

لل�شبط مع اأنه ذكر �شدرًا من علوم الحديث ومّيز 

.
((((

طبقات المحّدثين في القديم والحديث«

والظاهر اأن �شبب تف�شيل بع�س العلماء ل�شحيح 

�شياق  ح�شن  اإلى  يرجع  البخاري  كتاب  على  م�شلم 

فيه  النظر  و�شهولة  ترتيبه،  وج��ودة  م�شلم  كتاب 

يقّطع  ف��اإن��ه  ال��ب��خ��اري،  بخالف  منه،  واال�شتفادة 

االأحاديث ويوردها في اأبواب مختلفة متباعدة، وكثير 

منها يذكره في غير بابه الذي ي�شبق اإلى الفهم اأنه 

.
((((

اأولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري

هذا وقد اعتنى االأندل�شيون ب�شحيح م�شلم منذ 

دخوله بالدهم، فعكفوا على درا�شته و�شرحه والكالم 

لذكر  المبحث  هذا  خالل  و�شاأتعر�س  رجاله،  عن 

االأندل�شية  والمخت�شرات  والمجاميع  ال�شروح  اأهم 

التنبيه على المطبوع والمفقود،  ل�شحيح م�شلم مع 

واأماكن وجود المخطوط منها.

و�لمخت�سر�ت  و�ل��م��ج��ام��ي��ع  �ل�����س��روح  �أه����م   -

: مرتبة على وفيات 
((((

�لأندل�سية ل�سحيح م�سلم

�أ�سحابها.

) - الجمع بين ال�شحيحين لمحمد بن فتوح بن 

�شنة  المتوفى  الميورقي  الحميدي  االأزدي  اهلل  عبد 

)))ه� )وهو مطبوع بدار ابن حزم، بيروت(.

م�شلم  كتاب  خطبة  ل�شرح  والبيان  االإيجاز   -  (

مع كتاب االإيمان للقا�شي محمد بن اأحمد بن الحاج 

.
((((

التجيبي المتوفى �شنة )))ه�

المحدث  لل�شيخ  ال�شحيحين  بين  الجمع   -  (

     اأبي عبد اهلل محمد بن ح�شين بن اأحمد بن محمد 



مدر�سة 

االإمام 

م�سلم في 

االأندل�س

درا�سة في 

الن�ساأة 

والمنهج

9 اآفاق الثقافة والتراث

ع�شر  اأحد  بابن  ويعرف  المرية(  )من  االأن�شاري 

.
((((

توفي رحمه اهلل �شنة )))ه�

) - الجمع بين الموطاأ وال�شحاح الخم�شة: الأبي 

 ،
((((

ال�شرق�شطي العبدري  الح�شن رزين بن معاوية 

وهو االأ�شل الذي اعتمد عليه الحافظ بن االأثير في 

كتابه جامع االأ�شول.

 الأبي بكر 
((((

) - كتاب النيرين على ال�شحيحين

ابن العربي، )محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن عبد 

اهلل بن اأحمد( المعافري المتوفى �شنة )))ه�.

للقا�شي   
((((

م�شلم بفوائد  المعلم  اإكمال   -  (

�شنة  المتوفى  ال�شبتي  اليح�شبي  مو�شى  بن  عيا�س 

اهلل محمد  عبد  اأبي  �شيخه  �شرح  به  اأكمل  )))ه���، 

.
((((

ابن علي المازري

– م�شارق االأنوار على �شحيح االآثار للقا�شي   (

عيا�س طبع بدار الكتب العلمية بيروت

فتح  اأو  االآث��ار  �شحاح  على  االأن���وار  مطالع   -  (

وكتاب  م�شلم  وكتاب  الموطاأ  كتاب  من  ا�شتغلق  ما 

البخاري رحمهم اهلل البن قرقول اإبراهيم بن يو�شف 

بالمرية  المولود  الوهراني  الحمزي  اإبراهيم  ابن 

.ن�شج فيه على 
((1(

�شنة )1)ه�  المتوفى �شنة )))ه�

منوال �شيخه القا�شي عيا�س في كتابه الم�شارق.

) - المعلم بفوائد �شحيح م�شلم لعبيد اهلل بن 

عي�شون  بن  م�شعود  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد 

اأو   ((( �شنة  المتوفى  بلن�شية  اأه��ل  من  المعافري 

.
((((

)))ه�

1) - الجمع بين ال�شحيحين لعبد الحق بن عبد 

الرحمن االإ�شبيلي، المتوفى �شنة )))ه�: جمعه من 

االأ�شلين،  باألفاظ  فيه  التزم  وقد  وم�شلم،  البخاري 

المحقق  ب��دار  )طبع  يغّيره  ول��م  عليهما  ي��زد         ول��م 

للن�شروالتوزيع بالريا�س ))))م(.

في  م�شلم  زاد  ال��ت��ي  االأح���ادي���ث  ج��م��ع   -  ((

بن محمد  بيب�س  بكر  الأبي  البخاري  على  تخريجها 

�شاطبة�  اأه��ل  م��ن   � العبدري  بيب�س  ب��ن  علي  اب��ن 

((((

)))ه� المتوفى �شنة 

)) - كتاب »مطالع االأنوار ل�شحاح االآثار« الأحمد 

ابن يحيى بن اأحمد بن عميرة ال�شبّي المتوفى �شنة 

البخاري  �شحيحي  بين  يجمع  كتاب  وه��و  )))ه���، 

قرقول.  البن  االأن��وار  مطالع  غير  وهو   .
((((

وم�شلم

وهو في حكم المفقود، اإذ لم ت�شر اأي من الم�شادر 

المتاحة على مكان وجوده.

بن  بن محمد  الأحمد  �شرح �شحيح م�شلم   - ((

الح�شن بن عتيق بن فرح اأبو جعفر البلن�شي المتوفى 

 .
((((

�شنة )1)ه�

)) - اقتبا�س ال�شراج في �شرح م�شلم بن الحجاج 

الأبي الح�شن علي بن اأحمد بن محمد بن يو�شف بن 

مولده  وكان  )1)ه���  �شنة  المتوفى  الغ�شاني  م��روان 

 
((((

�شنة )1)ه�

)) - الجمع بين �شحيح م�شلم و�شنن اأبي داود 

العافية  اأبي  لعلي بن يحيى بن محمد ين يحيى بن 

االأن�شاري اأ�شله من اأعمال �شرق�شطة ونزل مر�شية 

((((

يكنى اأبا الح�شن. 

على  م�شلم  به  تفّرد  فيما  ال��دراري  نظم   -  ((

مفّرج  بن  محمد  بن  اأحمد  العبا�س  الأبي  البخاري 

الرومية  بابن  المعروف  االأ�شبيلي  االأندل�شي  االأموي 

.
((((

المتوفى �شنة )))ه�

)) - اخت�شار �شحيح م�شلم لعمر بن اأحمد بن 

عمر بن مو�شى االأن�شاري، اأبو علي الزبار المتوفى 

.
((((

       �شنة )))ه�
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)) - المف�شح المفهم والمو�شح الملهم لمعاني 

ه�شام  ب��ن  يحيى  اهلل  ع��ب��د  الأب���ي  م�شلم  �شحيح 

.
((((

االأن�شاري المتوفى �شنة )))ه�

اهلل  عبد  الأب��ي  م�شلم  �شحيح  مخت�شر   -  (1

محمد بن عبد اهلل بن اأبي الف�شل المر�شي المتوفى 

.
((1(

�شنة )))ه�

)) - تلخي�س �شحيح م�شلم الأبي العبا�س اأحمد 

ابن عمر بن اإبراهيم القرطبي المتوفى �شنة )))ه� 

)�شنعّرف به عند تناولنا للنماذج(.

)) - المفهم لما اأ�شكل من تلخي�س كتاب م�شلم 

اإبراهيم القرطبي.  الأبي العبا�س اأحمد بن عمر بن 

)�شنعّرف بهذا الكتاب عند تناولنا للنماذج (.

تاأليف:  عيا�س  للقا�شي  االإكمال  اإكمال   -  ((

اأبو عبد اهلل محمد بن اإبراهيم بن محمد البقوري 

.
((((

االأندل�شي المتوفى �شنة )1)ه�

م�شلم  �شحيح  تهذيب  في  الم�شلم  و�شيلة   -  ((

لمحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى 

.
((((

�شنة )))ه�

والمخت�شرات  ال�����ش��روح  اأه��م  باخت�شار  ه��ذه 

االأندل�س حول �شحيح  األفها علماء  التي  والمجاميع 

يدل  وهذا  اهلل.  - رحمه  الحجاج  بن  م�شلم  االإمام 

االأندل�س  علماء  اأواله��ا  التي  الفائقة  العناية  على 

ال�شنيع على  يدل هذا  كما  م�شلم،  االإمام  ل�شحيح 

اال�شتمرارية في خدمة هذا الكتاب المبارك.

ثالثا: - درا�سة نماذج من ال�سروح 

والمخت�سرات االأندل�سية ل�سحيح م�سلم:

طرق  درا���ش��ة  اإل���ى  المبحث  ه���ذا  ف��ي  ن��ت��ط��رق 

يمكننا  ال  حيث  الكتب،  تلك  بع�س  موؤلفي  ومناهج 

    تناول مناهج جميع الكتب لعدم وقوع كثير منها في 

اأيدينا، وراأيت اأن اأقت�شر على درا�شة مناهج ثالثة 

المباحث  بين  من  االأكبر  هو  المبحث  وهذا  منها، 

كونه درا�شة تحليلية مقارنة.

النموذج االأول:

م�سلم  �سحيح  ���س��رح  ف��ي  �لمعلم  �إك��م��ال  ك��ت��اب   -

ال�شبتي  اليح�شبي  مو�شى  ب��ن  عيا�س  للقا�شي 

الفقيه  �شيخه  �شرح  به  اأكمل  )))ه�.  �شنة  المتوفى 

المالكي  ال��م��ازري  علي  ب��ن  محمد  اهلل  عبد  اأب���ي 

المتوفى �شنة )))ه�.

في  تكمن  االأ�شيل  العلمي  ال�شفر  ه��ذا  اأهمية 

اهلل  عبد  اأبو  �شيخه  بداأه  ما  ا�شتكمال  موؤلفه  ق�شد 

المازري، في كتابه الحافل المو�شوم بالمعلم بفوائد 

م�شلم.

لهذا  العلماء  تلقي  في  االأهمية  هذه  تبرز  كما 

الكتاب بالقبول واال�شتح�شان، كونه من اأجود واأقدم 

منه  واقتب�س  عليه  اعتمد  م�شلم،  ل�شحيح  ال�شروح 

من جاء بعده من اأئمة الحديث والفقه كاأمثال: ابن 

حجر  وابن  والعراقي  والنووي  والقرطبي  ال�شالح 

والعيني في موؤلفاتهم و�شروحهم.

ل�شحيح  �شرحه  في  ال��ن��ووي  االإم���ام  اأكثر  وق��د 

واال�شت�شهاد  عيا�س  القا�شي  اأقوال  ذكر  من  م�شلم 

بها بحيث ال يخلو باب من ذلك. بل قد ال تجد في 

بع�س الف�شول غير كالم القا�شي عيا�س.

منهج القا�سي عيا�س في كتابه اإكمال المعلم: 

كتابه   - اهلل  رحمه   - عيا�س  القا�شي  افتتح   -

ال�شبب  فيها  اأو���ش��ح  بمقدمة  تاآليفه،  في  كعادته 

ما  اأو�شح  ث��ّم  ال�شرح،  ه��ذا  كتابة  على  له  الباعث 

اأنه  من  �شحيحه،  مقدمة  في  م�شلم  االإم��ام  ذك��ره 

ما  االأول   ،
((((

اأق�شام  ثالثة  على  االأح��ادي��ث   ق�ّشم 
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رواه الحّفاظ المتقنون، والثاني ما رواه الم�شتورون 

ال�شعفاء  رواه  ما  والثالث  واالإت��ق��ان،  الحفظ  في 

اأتبعه  االأول  الق�شم  من  فرغ  اإذا  واأنه  والمتروكون، 

القا�شي  ورد  عليه.  يع�ّرج  فال  الثالث  واأم��ا  الثاني 

عيا�س على اأبي عبد اهلل الحاكم و�شاحبه اأبي بكر 

البيهقي في دعواهما اأن المنية اخترمت م�شلما قبل 

اإخراج الق�شم الثاني، واأنه اإنما ذكر الق�شم االأول.

اإن هذا   - اهلل  رحمه   -  
((((

عيا�س القا�شي  قال 

غير م�شلم لمن حّقق نظره ولم يتقّيد بتقليد ما �شمعه، 

اإذا نظرت تق�شيم م�شلم في كتابة الحديث -  فاإنك 

اأن  فذكر  النا�س،  من  طبق�ات  ثالث  قال-على  كما 

الق�شم االأول حديث الحّفاظ ثم قال باأنه اإذا تق�شى 

هذا اأتبعه باأحاديث من لم يو�شف بالحذق واالإتقان 

مع كونهم من اأهل ال�شتر وال�شدق وتعاطي العلم... 

ثم اأ�شار اإلى ترك حديث من اأجمع اأو اتفق االأكثر على 

تهمته، وبقي من اتهمه بع�شهم و�شّححه بع�شهم فلم 

يذكره هنا. ووجدته -رحمه اهلل- قد ذكر في اأبواب 

االأوليين  الطبقتين  اأحاديثه، حديث  كتابه وت�شنيف 

الثانية  الطبقة  باأ�شانيد  وج��اء   اأبوابه  في  ذكر  التي 

طريق  على  باالأولى  جاء  كما  �شماها،وحديثها،  التي 

لم  حيث  بها،اأو  واال�شت�شهاد  االأول��ى  لحديث  االتباع 

يجد في الكتاب لالأولى �شيئا، وذكر اأقواما تكّلم قوم 

فيهم وزكاهم اآخرون وخّرج حديثهم، ممن �شعف اأو 

اتهم ببدعة وكذلك فعل البخ�اري، فعندي اأنه -رحمه 

اهلل- قد اأتى بطبقاته الثالث في كتابه على ما ذكر 

وراأيت في كتابه وتبينت في تق�شيمه، وطرح الرابعة 

كما ن�س عليه.

لكل طبقة  يفرد  اأن  اأراد  اإنما  اأنه  الحاكم  فتاأّول 

ذلك  ولي�س  مفردة،  خا�شة  باأحاديثها  وياأتي  كتابا 

من  وبان  تاأليفه  من  ظهر  بما  اأراد  اإنما  بل  مراده، 

باأحاديث  وياأتي  االأبواب  في  ذلك  يجمع  اأن   عر�شه 

الطبقتين فيبداأ باالأولى ثم ياأتي بالثانية على طريق 

االأق�شام  جميع  ا�شتوفى  حتى  واالتباع  اال�شت�شهاد 

الثالث:  بالطبقات  اأراد  يكون  اأن  ويحتمل  الثالثة، 

طرح...  ال��ذي  والثالثة  يلونهم  الذين  ثم  الحّفاظ 

ياأتي  اأن��ه  ووع��د  ذك��ر  التي  الح�ديث  ِعلل  وك��ذل��ك 

من  االأب����واب،  م��ن  موا�شعها  ف��ي  بها  ج��اء  ق��د  بها 

اختالفهم في االأ�شانيد واالإر�شال واالإ�شناد والزيادة 

حفين، وهذا يدل  والنق�س، وذكر ت�شاحيف الم�شّ

كتابه  في  واإدخاله  تاأليفه  في  غر�شه  ا�شتيفاء  على 

.
((((

كلما وعد به

�شرح �شحيح  القا�شي عيا�س في  اأما طريقة   -

م�شلم فيمكن تق�شيمها اإلى العنا�شر االآتية:

1 - �صبط الروايات:

اهتم القا�شي عيا�س � رحمه اهلل � بهذا الجانب 

وبّين  ال��م��ت��ون،  األ��ف��اظ  �شبط  على  ف��رك��ز  ك��ث��ي��را، 

اختالف الروايات، و�شّحح اأ�شماء الرواة واأن�شابهم، 

وكتابه م�شارق االأنوار على �شحاح االآثار، �شاهد على 

تبّحره في هذا الميدان.

ولتو�شيح ذلك نورد االأمثلة االآتية:

- عند �شرحه لحديث عائ�شة - ر�شي اهلل عنها- 

وقال  اأع��الم  لها  خمي�شة  في  �شّلى   � النبي  اأن 

 
((((

جهم اأبي  اإلى  بها  فاذهبوا  هذه  اأعالم  �شغلتني 

وائتوني باأْنِبجاِنيه.

رويناه  باأنبجانيه«:  »قوله  عيا�س  القا�شي  قال 

بفتح الهمزة وك�شرها وفتح الباء وك�شرها اأي�شا في 

ثعلب، قال: ورويناه  وبالوجهين ذكرها  غير م�شلم، 

بت�شديد الياء في اآخره وبتخفيفها معا في غير م�شلم 

اإذ هو في رواية لم�شلم باأنبجانّيه م�شّدد مك�شور على 

اإلى اأبي جهم، وعلى التذكير كما جاء في  االإ�شافة 

 .
((((

   الرواية االأخرى »ك�شاء له اأنبجانية
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- وعند �شرحه لحديث اأبي قتادة اأن ر�شول اهلل 

بنت  زينب  بنت  اأمامة  حامل  وهو  ي�شّلي  كان   �

قام  الربيع،فاإذا  ابن  العا�س  والأبي   � اهلل  ر�شول 

حملها واإذا �شجد و�شعها 

ابن  هو  االأ�شيلي  وق��ال  عيا�س:  القا�شي  ق��ال 

الربيع بن ربيعة فن�شبه مالك اإلى جّده، قال القا�شي: 

وهذا الذي قاله غير معلوم، ون�شبه عند اأهل الن�شب 

والخبر بغير خالف: اأبو العا�س ابن الربيع بن عبد 

اأبي  وا�شم  مناف،  عبد  بن  �شم�س  عبد  بن  العزى 

.
((((

العا�س لقيط وقيل مه�شم

2 - ال�صرح اللغوي:

اأبا هذا  »اإن  عند تناوله لقول عبد اهلل بن عمر 

ا لعمر بن الخطاب« واإني �شمعت ر�شول اهلل   كان ُودًّ

� يقول: اإن اأبّر البّر �شلة الولد اأهل وّد اأبيه. قال 

القا�شي عيا�س: رويناه: ِوّد )بالك�شر( و-ُود- بدل، 

.
((((

اأي ذو مودة. والِود والَود كله م�شدر

قال  ق��ال:  هريرة  اأب��ي  لحديث  �شرحه  وعند   -

فرغ  اإذا  حتى  الخلق  خلق  اهلل  اإن   � اهلل  ر�شول 

من  العائذ  مقام  هذا  فقالت  الرحم  قامت  منهم 

ل من و�شلك  �شِ
َ
اأ اأن  القطيعة قال نعم، اأما تر�شين 

واأقطع من قطعك قالت بلى، قال فذلك لك...

قال القا�شي عيا�س »اعلم اأن الرحم التي تو�شل 

اإنما هي معنى من  البّر واالإثم  وتقطع ويتوجه فيها 

والن�شب  القرابة  هي  واإنما  بج�شم  لي�شت  المعاني 

وات�شال مخ�شو�س تجمعه رحم والدة، ف�شمى ذلك 

االت�شال رحما، والمعنى ال تو�شف بقيام وال كالم، 

ْرُب َمَثٍل  وال ت�شح منها. وذكر قيامها وتعّلقها هنا �شَ

وح�شن ا�شتعارة على مجارات كالم العرب لتعظيم 

المتوا�شلين  بها  المت�شفين  و�شلة  حقها  ���ش��اأن 

ولذلك  وعقوقهم،  مقاطعتهم  اإثم  وعظم    ب�شببها، 

ال�شّق   العقوق،والعّق  معنى  هو  قطعا  عقوقها  �شمي 

قيام  اأو  به.  ي�شلهم  الذي  ال�شبب  ذلك  قطع  كاأنه 

ملك من مالئكة اهلل تعالى وت�شبثه بالعر�س وكالمه 

.
((1(

عنها  ذلك الكالم باأمر اهلل تعالى

3 - اال�صتنباطات الفقهية:

وا�شعا  الجانب مكانا  القا�شي عيا�س هذا  اأولى 

في �شرحه، ويتجلى ذلك في االآتي:

�لأحاديث وذكر مذهب  �لأحكام من  ��ستخر�ج   - �أ 

�لإمام مالك.

فعند �شرحه لقوله � عند ذبح االأ�شحية »با�شم 

اأمة  وم��ن  محمد  واآل  محمد  من  تقّبل  اللهم  اهلل 

 
((((

محمد«

ُيْدِخله  اأن  ي�شّح  َم��ْن  ��ْب��ُط  »َو���شَ القا�شي:  ق��ال 

الرجل عندنا في اأ�شحيته بثالث �شفات. 

اأح�دها: اأن يكونوا من قرابة والد، وحكم الزوجة 

واأم الولد حكمهم عند مالك والكافة، واأباه ال�شافعي 

في اأم الولد وقال: ال اأجيز لها وال للمكاتب والمدين 

والعبد اأن ي�شحوا.

والثاني: اأن يكونوا في نفقته وجبت عليه اأو تطّوع 

بها. 

غير  وم�شاكنه  بيته   ف��ي  يكونوا  اأن  وال��ث��ال��ث: 

بائنين اأو )نائيين( عنه، فاإن انخرم �شيء من هذه 

�شحّيته...  في  اإ�شراكهم  ا�شم  ي�شّح  لم  ال�شروط 

في  جماعة  �شركة  جميعهم  عند  ي��ج��وز  وال  ق��ال 

في  اأو  اأنف�شهم  عن  ويذبحونها  ي�شترونها  �شحّية 

هدي اإذا كانوا اأكثر من �شبعة، واختلفوا فيما دونها، 

بوجه  ال�شركة ال تجوز  اأن  اإلى  ومالك  الليث  فذهب 

فيها، كانت بدنة اأو بقرة اأو �شاة، اأهدوا اأو �شحوا، 

والكوفيين  الحجازيين  من  الفقهاء  جمهور    وذهب 
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دون  فما  ال�شبعة  ا�شتراك  ج��واز  اإل��ى  وال�شاميين، 

وال  وال�شحية،  الهدي  في  والبدنة  البقرة  في  ذلك 

.
((((

تجزي �شاة اإال عن واحد«

ب - �ل���س��ت��ف��ادة م��ن �ل���زي���اد�ت �ل����و�ردة ف��ي بع�ض 

�لرو�يات لتو�سيح �لمعنى:

فعند �شرحه لحديث ابن عبا�س اأنه بات ليلة عند 

ميمونة اأم الموؤمنين وهي خالته قال فا�شطجعت في 

عر�س الو�شادة وا�شطجع ر�شول اهلل � واأهله في 

اأو  الليل  انت�شف  ر�شول اهلل � حتى  فنام  طولها، 

.
((((

قبله بقليل... الحديث«

قال القا�شي عيا�س »وقد جاء في بع�س روايات 

في  خالتي  عند  بّت  عّبا�س  ابن  قال  الحديث،  هذا 

ليلة كانت فيها حائ�شا«.

وهذه الكلمة واإن لم ي�شح طريقها، فهي �شحيحة 

يطلب  عبا�س  ابن  يكن  لم  اإذ  جدا  ح�شنة  المعنى 

ير�شله  وال  خالية،  ليلة  في   � النبي  عند  المبيت 

اأبوه على ما جاء في الحديث، اإال في وقت يعلم اأنه 

اإذ كان ال يمكنه ذلك مع  للنبي � فيها،  ال حاجة 

الأذاه  هو  يتعر�س  وال  واح��د،  و�شاد  في  معها  مبيته 

.
((((

بمنعه مما يحتاج اإليه من ذلك «

ج� � رّده على �لعلماء و�أدبه فى ذلك:

- رّده على االإمام الخطابي:

عند �شرحه لحديث اأن�س اأن ر�شول اهلل � قال: 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: واهلل ال 

نطلب ثمنه اإال اإلى اهلل، قال اأن�س فكان فيه ما اأقول: 

فاأمر ر�شول  وِخَرٌب  الم�شركين  وقبور  كان فيه نخل 

فُنب�شت  الم�شركين  وبقبور  فقطع  بالنخل   � اهلل 

وبالِخَرِب ف�شّويت.

    قال القا�شي عيا�س: ورويناه بفتح الخاء وك�ش�ر 

الراء...وبك�شر الخاء وفتح الراء وكالهما ما تخّرب 

من البناء. قال الخطابي لعل ال�شواب ُخرب بال�شم 

االأر����س... ف��ي  ال��خ��روق  وه��ي  بال�شم  ُخ��رب��ة  جمع 

�شاعدته  اإن  منه  واأبين  جرفة،  جمع  ُجرف  لعله  اأو 

من  ارتفع  ما  وتعني  جدبة،  جمع  ج��دٌب،  ال��رواي��ة: 

المكان  ي�شّوى  اإنما  الأن��ه  لقوله:«ف�شّويت«،  االأر���س 

اأو ما فيه خرق في االأر�س، واأما الخرب  المجدوب 

فتبنى وتعمر.

قال القا�شي:ال اأدري ما ا�شطره اإلى ه�ذا، وكما 

الخرب  بقايا  �شّوى  كذلك  المثمر،  النخل  قطع � 

واأطالل حيطانها، واأذهب ر�شومها كما فعل بالقبور 

اإلى  يحتاج  ال  والمعنى  اللفظ  �شحيحة  وال��رواي��ة 

.
((((

تغييرها وال اإلى تكلف �شيء اإلى تاأويلها

4 - �صرحه للم�صائل العقائدية:

عيا�س  القا�شي  �شرح  من  الجانب  ه��ذا  احتل 

-رحمه اهلل- مكانًا وا�شعًا، حيث يتوّقف عند اأغلب 

الِفرق  على  وي��رّد  ويناق�شها  العقائدية  الم�شائل 

المخالفة، من ذلك:

�أ - مناق�سته لم�ساألة �لفوقية هلل تعالى:

لمي  - عند �شرحه لحديث معاوية بن الحكم ال�شُّ

حد 
ُ
اأ ِقبل  لي  غنما  ترعى  جارية  لي  وكانت  ق��ال: 

ذهب  قد  الذيب  ف��اإذا  يوم  ذات  فاأطّلت  والجّوانّية 

كما  اآ�شف  اآدم  بني  من  رجل  واأنا  غنمها  من  ب�شاة 

فاأتيت ر�شول اهلل �  لكّني �شككتها �شّكة  ياأ�شفون 

اأعتقها؟  اأفال  اهلل  ر�شول  يا  قلت  علّي،  ذلك  فعّظم 

قال ائتني بها فاأتيته بها فقال لها: اأين اهلل؟ قالت 

قال  اهلل،  ر�شول  قالت  ؟  اأن��ا  من  ق��ال:  ال�شماء  في 

.
((((

اأعتقها فاإنها موؤمنة

الم�شلمين  بين  القا�شي عيا�س: »ال خالف  قال 

ومقلدهم  ومتكّلمهم  فقيههم  و  محّدثهم    قاطبة 
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في  تعالى  اهلل  بذكر  ال��واردة  الظواهر  اأن  ونّظارهم 

 اأنها 
ال�شماء كقوله چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ))))

جميعهم،  عند  متاأّولة  واأنها  ظاهرها  عل�ى  لي�شت 

تعالى  هلل  ف��وق  جهة  ب��اإث��ب��ات  منهم  ق��ال  م��ن  اأم���ا 

المحّدثين  دهماء  من  تكييف  وال  تحديد  غير  من 

والفقهاء،وبع�س المتكلمين منهم فتاأول »في ال�شماء« 

والمتكّلمين  ال��ن��ّظ��ار  ده��م��اء  واأم���ا  »ع��ل��ى«  بمعنى 

يخت�س  اأن  المحيلين  والتنزيه  االإثبات  واأ�شحاب 

بح�شب  تاأويالت  فيها  حد،فلهم  به  يحيط  اأو  بجهٍة 

اآراء  مقت�شاها. قال: ويا ليت �شعري ما الذي جمع 

كافة اأهل ال�شنة والحّق على ت�شويب القول بوجوب 

و�شكتوا،  اأمروا  كما  الذات  في  التفكر  عن  الوقوف 

التكييف  تحريم  على  و�شلموا  هناك  العقل  لحيرة 

والتخييل والت�شكيل واأن ذلك من وقوفهم وحيرتهم 

وغير  بالموجود  الجهل  اأو  الوجود  في  �شاك  غير 

قادح في التوحيد بل هو حقيقة عندهم، ثم ت�شامح 

بع�شهم في ف�شل منه بالكالم في اإثبات جهة تخ�شه 

من  التكييف  بين  وهل  يحاذيه.  بحّيز  اإليه  ي�شار  اأو 

اأو بين التحديد في الذات والجهات من بون؟  فرق 

فوق  )القاهر  اأنه  ال�شرع من  اأطلقه  ما  اإطالق  لكن 

عباده( واأنه )ا�شتوى على العر�س( مع التمثيل باالآية 

المعقول  في  ي�شّح  ال  الذي  الكلي  للتنزيه  الجامعة 

ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ  چ  تعالى:  قوله  من  �شواه 

وفّقه  لمن  ع�شمة   
(((( چ  ٹ   ٹ   ٿ  

.
((((

اهلل تعالى وهداه

ب- تو�سيحه لم�ساألة روؤية �لر�سول � في �لمنام 

وكذلك روؤية �هلل تعالى في �لمنام:

قال  ق��ال:  ه��ري��رة  اأب��ي  لحديث  �شرحه  عند   -

ر�شول اهلل �: »من راآني في المنام فقد راآني، فاأن 

   ال�شيطان ال يتمّثل بي«.

 � قوله  معنى  ويحتمل  عيا�س:  القا�شي  قال 

ال  ال�شيطان  ف��اإن  الحق  راأى  )فقد  اأو  راآن��ي(  )ق��د 

اإذا روؤي على �شفته التي كان عليها  يتمّثل في بي( 

في حياته،ال على �شفة م�شادة لحاله  فاإن ُروؤي على 

غيرها كانت روؤيا تاأويل ال روؤيا حقيقة.

 � نبيه  اهلل  خ�ّس  بع�شهم  قال  القا�شي:  قال 

بعموم �شدق روؤياه كلها ومنع ال�شيطان اأن يتمثل في 

النوم،  في  ل�شانه  على  بالكذب  يتذرع  لئال  �شورته 

وكما خرق اهلل تعالى العادة لالأنبياء دليال على �شحة 

حالهم في اليقظة، وا�شتحالة ت�شّور ال�شيطان على 

�شورته في اليقظة،وال على �شفة م�شادة لحاله،اإذ 

والباطل،ولم  الحق  بين  اللب�س  لدخل  ذلك  كان  لو 

يوثق بما جاء من جهة النبوة  مخافة هذا الت�شّور 

وت�شوره  ال�شيطان  من  لذلك  حماها  اهلل  فحمى 

.
((1(

ونزغه واإلقائه وكيده على االأنبياء

قال القا�شي: ولم يختلف العلماء في جواز روؤية 

اهلل في المنام، واإذا رئي على �شفة ال تليق بجالله 

اأن ذلك المرئي غير  من �شفات االأج�شام للتحقيق 

ذات اهلل، اإذ ال يجوز عليه التج�شيم وال اختالف في 

فكانت  النوم،  في  النبي �  روؤية  الحاالت بخالف 

التمثيل  من  الروؤيا  اأنواع  من  النوم  في  تعالى  روؤيته 

.
((((

والتخييل

ج��� - ت��و���س��ي��ح��ه ل��م�����س��األ��ة �ل�����س��ح��ك ف��ي ح���ّق �هلل 

تعالى:

ر�شول  ق��ال  ه��ري��رة:  اأب��ي  لحديث  �شرحه  عند 

اهلل �: ي�شحك اهلل لرجلين يقتل اأحدهما االآخر 

اهلل؟  ر�شول  يا  كيف  قالوا  الجّنة،  يدخل  كالهما 

قال: ُيْقَتُل هذا فيلُج الجنة ثم يتوب اهلل على االآخر 

اهلل  �شبيل  ف��ي  يجاهد  ث��م  االإ���ش��الم  اإل���ى  فيهديه 

  في�شت�شهد.
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قال القا�شي عيا�س - رحمه اهلل - ال�شحك هنا 

تعالى وال يجوز عليه �شبحانه  ا�شتعارة في حّق اهلل 

االأج�شام  من  ي�شّح  اإنما  الأن��ه  المعلوم،  ال�شحك 

منّزه  تعالى  واهلل  الحاالت،  تغّير  عليه  يجوز  وممن 

والثواب  بفعلهما  الر�شا  اإلى  يرجع  واإنما  ذلك  عن 

ومحبته  فعلهما  حمد  اأو  اإليهما  واالإح�شان  عليه، 

وتلقي ر�شل اهلل لهما بذلك، الأن ال�شحك اإنما يكون 

وبّره  به  و�شروره  ي��راه  ما  موافقته  عند  اأحدنا  من 

لمن يلقاه. قال: وقد يكون ال�شحك هنا على وجهه 

المعلوم والمراد به مالئكة اهلل تعالى ور�شله الذين 

كما  الجنة،  واإدخاله  روحه  وقب�س  للقائه  يوجههم 

.
((((

يقال قتل ال�شلطان فالنا اأي اأمر بقتله

رحمه   - عيا�س  القا�شي  اأن  الحظت  وقد  هذا 

اهلل - يعمد اإلى تاأويل ال�شفات عن ظاهرها فعند 

قال:  بيده«  محمد  نف�س  »وال��ذي   � لقوله  �شرحه 

هلل  نثبت  اأن  واالأ�شلم   .
((((

والملك القدرة  هنا  اليد 

اليد من غير تاأويل وال تكييف، واهلل اأعلم.

5 - ال�صناعة الحديثية:

�شرح  في  بارزا  حّيزا  الحديثية  ال�شنعة  اأخذت 

المحّدثين  اأق��وال  عند  يقف  فهو  عيا�س،  القا�شي 

لرّده بع�س  الموجبة  االأ�شباب  ويعّلق عليها، ويو�شح 

الروايات  بين  الجمع  على  يحر�س  كما  الروايات، 

اإ�شافة  المختلفة ورفع ما يظهر من تعار�س بينها، 

تدّل  التي  الحديثية  اللطائف  من  لكثير  اإيراده  اإلى 

على تبّحره وت�شّلعه في هذه ال�شنعة.

ولتو�شيح ذلك نورد النماذج االآتية:

في  �ل���م���ازري  �هلل  ع��ب��د  �أب����ي  ل�سيخه  ت��ع��ق��ب��ه   - �أ 

م�سطلح �لحديث:

من  عّدة  حدثنا  قال  م�شلم  لحديث  تناوله  عند 

  اأ�شحابنا عن �شعد بن اأبي مريم اأخبرنا اأبو غ�شان، 

عن  اأ�شلم  ب��ن  زي��د  ع��ن  م��ط��ّرف،  ب��ن  محمد  وه��و 

قال  ق��ال:  الخدري  �شعيد  اأب��ي  عن  ي�شار  بن  عطاء 

ر�شول اهلل � لتتبعّن �شنن الذين من قبلكم �شبرا 

�شّب  في جحر  دخلوا  لو  بذراع حتى  وذراع��ا  ب�شبر 

والن�شارى؟  اهلل:اليهود  ر�شول  يا  قلنا  التبعتموهم، 

قال فمن؟«.

االأحاديث  من  هذا  المازري  قال  القا�شي:  قال 

المقطوعة التي نبه عليها)يعني م�شلم( وهي اأربعة 

ع�شر حديثا، هذا اآخرها.

الغ�شاني  علي  اأب��ا  فيه  قّلد  القا�شي:واإنما  قال 

ال�شنعة،  اأه��ل  عند  �شحيحا  ه��ذا  ولي�س  الجياني 

راويه  ي�شم  لم  وفيما  المجهول  في  هذا  يعد  واإنما 

م�شلم:  االإم��ام  ق��ال  لو   
((((

المقطوع واإنما  واأب��ه��م، 

اأبي  بن  �شعيد  عن  اأو  مريم،  اأب��ي  بن  �شعيد  وق��ال 

.
((((

مريم

:
(76(

ب - رّده لق�سة �لغر�نيق

عن  م�شعود  بن  اهلل  عبد  لحديث  �شرحه  عند 

من  و�شجد  فيها  ف�شجد  والنجم  قراأ  اأنه   � النبي 

كان معه، غير اأن �شيخا اأخذ كّفا من ح�شى اأو تراب 

فرفعه اإلى جبهته، وقال يكفيني هذا، قال عبد اهلل 

لقد راأيته بعُد ُقِتَل كافرا.

قال القا�شي عيا�س - رحمه اهلل -: وكان �شبب 

اأنها   - ڤ   - م�شعود  اب��ن  ق��ال  فيما  �شجودهم 

اأ�شحاب  �شورة نزلت فيها �شجدة، وروى  اأول  كانت 

االأخبار والمف�ّشرون اأن �شبب ذلك ما جاء على ل�شان 

في  الم�شركين  اآلهة  على  الثناء  ذكر  النبي � من 

طريق  من  �شيء   في  هذا  ي�شح  وال  النجم،  �شورة 

اآلهة غير اهلل  النقل،وال من طريق العقل، الأن مدح 

وال  كفر،   � النبي   على  ينزل  اأن  ي�شح  وال  كفر، 

   اأن يقول النبي � ذلك من قبل نف�شه مداراة لهم، 



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 16

اأن  ي�شح  ال  اإذ  ل�شانه  على  ال�شيطان  يقوله  اأن  وال 

َهِوَيُه فكيف في طريق  يقول ÷ �شيئا خالف ما 

القراآن وما هو كفر، وال ي�شلط ال�شيطان على ذلك، 

الأنه داعية اإلى ال�شك في المعجزة و�شدق النبّي � 

 تخريج التاأويالت في 
((((

وكل هذا ال ي�شح. وذكرنا

الق�شة لو �شّح نقلها وهو لم ي�شح، وال نقل فيه من 

 .
((((

طريق �شحيح وال م�شند مت�شل

�لأحاديث  بين  و�لجمع  �ل��رج��ال  في  كالمه   - ج� 

�لتي ظاهرها �لتعار�ض: 

اأن  َع��ْم��ِرو  بن  اهلل  عبد  لحديث  �شرحه  عند   -

�شبيل  في  تغزو  غازية  ما من  قال:  ر�شول اهلل �: 

اأجرهم من  ثلثي  تعّجلوا  اإال  الغنيمة  في�شيبون  اهلل 

االآخرة ويبقى لهم الثلث، واإن لم ي�شيبوا غنيمة تّم 

لهم اأجرهم.

اأ�شار القا�شي عيا�س اإلى قول بع�شهم: اإن هذا 

ثوابهم  ينق�س  اأن  وال يجوز  لي�س ب�شحيح  الحديث 

اأف�شل  اأهل بدر وهم  بالغنيمة كما لم ينق�س ثواب 

اأف�شل غنيمة، قال: وزعم بع�س  المجاهدين، وهي 

لي�س  راويه 
((((

هانئ بن  حميد  هانئ  اأبا  اأن  ه��وؤالء 

المجاهد  اأن  في  ال�شابق  الحديث  ورّجحوا  م�شهورا 

على  فرجحوه   
((1(

وغنيمة اأج��ر  من  نال  بما  يرجع 

في  والأن���ه  رج��ال��ه  و�شهرة  ل�شهرته  الحديث  ه��ذا 

ال�شحيحين، وهذا في م�شلم خا�شة.

قال القا�شي: واأما قولهم اأبو هانئ لي�س بم�شهور، 

فغلط فاح�س بل هو ثقة م�شهور روى عنه الليث بن 

�شعد وحيوة وابن وهب، وخالئق من االأئمة، ويكفي 

في توثيقه احتجاج م�شلم به في �شحيحه.

فلي�س  ال�شحيحين،  في  لي�س  اأن��ه  قولهم  واأم��ا 

وال  ال�شحيحين  في  كونه  الحديث  �شّحة  في  الزما 

    في اأحدهما.

قال القا�شي: واأ�شح ما يجمع فيه بين الحديثين، 

اإال الجهاد في �شبيله  اأن االأول قال فيه:« ال يخرجه 

اأو  الجنة،  له  الذي �شمن  »، فهذا  كلماته  وت�شديق 

وهذا  غنيمة،  اأو  اأجر  من  نال  ما  مع  بيته  اإلى  يرد 

الحديث االآخر لم ي�شترط فيه هذا ال�شرط، فيحتمل 

فهذا  المغنم،  وطلب  الجهاد  بنية  خرج  فيمن  اأن��ه 

نيته  فيه،وانق�شمت  ال�شريك  له  يجوز  بما  �شرك 

فكمل  اأخل�س  واالأول  اأج��ره،  فنق�س  الوجهين  بين 

.
((((

اأجره

القا�شي  منهج  عنا�شر  الأهم  العر�س  هذا  بعد 

�شحيح  �شرح  في  المعلم  اإكمال  كتابه:  في  عيا�س 

عمدة  ُيعّد  ال�شرح  هذا  ب��اأن  القول  يمكننا  م�شلم، 

المتاأخرين من ال�شراح حيث ال يكاد يخلو �شرح منها 

من اال�شت�شهاد واال�شتدالل بما قاله القا�ش�ي عيا�س. 

المالكي  الفقه  مراجع  من  مهمًا  مرجعًا  يعّد  كما 

لمكانة موؤلفه بين علماء المذهب ومجتهديه.

النموذج الثاني:

- تلخي�س �صحيح االإمام م�صلم الأبي العبا�س 

القرطبي.

بن  عمر  ب��ن  اأح��م��د  العبا�س  اأب���و  م��وؤل��ف��ه:   - �أ 

المالكي  االأندل�شي  القرطبي  االأن�شاري  اإبراهيم 

الفقيه، يعرف بابن المزين ويلقب ب�شياء الدين. من 

الم�شهورين  االأئمة  من  كان  المالكية،  فقهاء  اأعيان 

علوم  منها  علوم،  لعدة  جامعًا  المعروفين  والعلماء 

على  ول��ه  ذل��ك،  وغير  والعربية  والفقه  الحديث 

واأجاد �شماه  اأح�شن فيه  كتاب �شحيح م�شلم، �شرح 

االأندل�س في  اأبيه من  العبا�س مع  اأبو  المفهم، رحل 

والقد�س  والمدينة  بمكة  كثيرًا  ف�شمع  ال�شغر،  �شّن 

وم�شر واالإ�شكندرية وغيرها من البالد، وكان ي�شار 

الحديث  علم  في  والتقدم  والعلم  بالبالغة   اإليه 
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الم�شرق  اأهل  النا�س من  واأخذ عنه  التام،  والف�شل 

باالإ�شكندرية  وتوفي  )))ه�  �شنة  مولده  والمغرب. 

.
((((

�شنة )))ه�

�خت�سار  ف��ي  �ل��ق��رط��ب��ي  �ل��ع��ب��ا���ض  �أب���ي  منهج   - ب 

�سحيح م�سلم:

القرطبي �شحيح م�شلم بطريقة  االإمام  اخت�شر 

مبتكرة جعلته ينتفع به العام والخا�س، وذلك ل�شهولة 

بغير  وتقديمها  المخت�شرة  المادة  وا�شتيعابه  تناوله 

، ويمكن تلخي�س طريقة االإمام القرطبي 
((((

اإخالل بها

في اخت�شار �شحيح م�شلم في العنا�شر االآتية: 

بمقدمة  ملّخ�شه  القرطبي  االإم��ام  افتتح   -  (

اخت�شار  على  له  الباعث  ال�شبب  عن  فيها  اأف�شح 

�شحيح م�شلم، والمنهج الذي اتبعه في ذلك فقال: 

بلوغ  عن  ال��زم��ان  ه��ذا  في  الهمم  تقا�شرت  »ولما 

ا�شتمل  بما  الكتاب  هذا  جميع  حفظ  من  الغايات 

عليه من االأ�شانيد والروايات، اأ�شار من اإ�شارته غنم، 

وطاعته حتم، اإلى تقريبه اإلى المتحفظ وتي�شيره على 

تكراره،  ونحذف  اأ�شانيده،  نخت�شر  باأن  المتفقه، 

عن  ت�شفر  بتراجم  اأحاديثه  ت�شّمنته  ما  على  وننّبه 

وفحواها...  مو�شوعها  على  الطالب  وتدّل  معناها، 

اإال  ال�شاحب،  ذكر  على  االأ�شانيد  من  فاقت�شرت 

لزيادة  ف��اأذك��ره  غيره  ذك��ر  اإل��ى  الحاجة  تدعو  اأن 

اأكملها  على  المتون  تكرار  وم��ن  ف��ائ��دة،  وح�شول 

م�شاقا، واأح�شنها �شياقًا، ملحقا به ما في غيره من 

واأّخرت  االأح��ادي��ث  بع�س  قّدمت  وربما  ال��رواي��ات، 

ال�شيء  �شم  على  حر�شًا  ا�شطررت،  اإليه  حيثما 

.
((((

لم�شاكله، وتقريبًا له على تناوله

واأكملها  اأتّمها  الباب  رواي���ات  من  يختار   -  (

في  ك��ان  ما  ي�شتعر�س  ثم  المعنى،  اأداء  حيث  من 

الرواية  على  زي��ادات  من  االأخ��رى  الروايات     جميع 

المذكورة، بحيث توؤدي معنى ما اأورده االإمام م�شلم 

في الباب.

والقديد«.قال:  الدباء  اأكل  »باب في  مثال ذلك: 

عن اأن�س بن مالك، قال: اإن خّياطًا دعا ر�شول اهلل 

مع  فذهبت  مالك:  بن  اأن�س  قال  �شنعه  لطعام   �

ر�شول اهلل � اإلى ذلك الطعام، فقّرب اإلى ر�شول 

 وقدّيد. 
((((

اهلل � خبزًا من �شعير ومرقا فيه دّباء

الدّباء من حولي  يتتّبع  النبي �  اأن�س: فراأيت  قال 

ال�شحفة قال فلم اأزل اأحب الدّباء من يومئذ.

- وفي رواية: فجعل ر�شول اهلل � ياأكل من ذلك 

الدّباء ويعجبه، قال: فلّما راأيت ذلك جعلت األقيه وال 

اأطعمه، قال اأن�س: فما زلت يعجبني الدباء.

- وفي اأخرى: قال اأن�س: فما �شنع لي طعام بعد 

.
((((

اأقدر على اأن ي�شنع فيه دّباء اإال �شنع

جمع  على  �شحيحه  في  م�شلم  االإم��ام  درج   -  (

تكرار،  دون  واحد،  مو�شع  في  المت�شابهة  الروايات 

القرطبي  االإم��ام  فقام   ،
((((

م��ع��دودة حاالت  في  اإال 

بجمع تلك االأحاديث المكّررة، وو�شعها في الموا�شع 

موا�شع  على  وينّبه  تكرار،  دون  من  لها،  المنا�شبة 

ِذكرها في �شحيح م�شلم، واالأمثلة على ذلك كثير، 

منها: 

م��ن كل  اأي���ام  ث��الث��ة  ���ش��وم  »ب���اب ف�شل  ف��ي   -

من  اأيام  و�شتة  المحّرم  و�شوم  �شعبان  و�شرر  �شهر 

قوله  تقدم  وقد  القرطبي:  االإم��ام  قال   
((((

���ش��وال«

عليه ال�شالم: �شيام ثالثة اأيام من كل �شهر، �شيام 

.
((((

الدهر

البحر، وفي  التي تموج موج  الفتن  »باب  - وفي 

االإم��ام  ق��ال   
((1(

���ش��ي��ئ��ًا« ي��ذرن  يكدن  ال  فتن  ث��الث 

القرطبي: وقد تقّدم في كتاب االإيمان حديث حذيفة 

 
((((

       في التي تموج موج البحر
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) - جّرد االإمام القرطبي الروايات التي �شّمنها 

مخت�شره، من اأ�شانيدها، واكتفى ب�شرد المتون مع 

قبله  يذكر من  وقد  الحديث،  راوي  ال�شحابي  ذكر 

اإذا دعت الحاجة لذلك.

بذكر   � اهلل  رحمه   � القرطبي  االإم���ام  ق��ام   -  (

تلخي�شه  واأب���واب  كتب  لكل  ودقيقة  وافية  ت�راجم 

الطالب  وت��دل  معناها  عن  ت�شفر  م�شلم،  ل�شحيح 

ال�شبق  ق�شب  نال  وقد  وفحواها،  مو�شوعها  على 

كتابه  الأبواب  االإمام م�شلم  يترجم  لم  اإذ  في ذلك، 

بتراجم تف�شح عّما تحتويه تلك االأبواب.

) - التزم االإمام القرطبي اإلى حّد كبير، بترتيب 

�شحيح م�شلم، االأمر الذي ي�شّهل على القارئ، العودة 

الروايات  عن  تف�شيل  مزيد  لمعرفة  االأ���ش��ل  اإل��ى 

في  اإال  ذلك  على  يحد  ولم  واأ�شانيدها،  المختلفة 

وال�شير  الجهاد  كتاب  نقل  حيث  محدودة،  موا�شع 

اللقطة،  كتاب  بعد  م�شلم  �شحيح  في  مو�شعه  من 

على  االأ�شربة  كتاب  وقدم  الحج.  كتاب  بعد  فجعله 

كتاب االأ�شاحي.

على  تلخي�شه  ف��ي  القرطبي  االإم���ام  درج   -  (

دمج بع�س الكتب التي تتناول موا�شيع متقاربة، مع 

بع�س، بحيث اأ�شبح عدد كتب التلخي�س )))( بداًل 

)))( كتابًا في تق�شيم االأ�شل. مثال ذلك:

- دمج كتاب اللعان في كتاب الطالق.

- ودمج كتاب الحي�س في كتاب الطهارة.

ال�شالة،  وموا�شع  الم�شاجد  كتابي  ودم��ج   -

و�شالة الم�شافرين وق�شرها في كتاب ال�شالة 

- ودمج اللقطة في  كتاب االأق�شية.

كتاب  في    ال�شحابة  ف�شائل  كتاب  ودمج   -

الف�شائل.

�شحيح  في  المنقطعة  االأحاديث  على  يعّلق   �  (

اأبي  لحديث  ذكره  فعند  و�شلها.  من  ويذكر  م�شلم 

من  نه�س  اإذا   � اهلل  ر���ش��ول  ك��ان  ق���ال:  ه��ري��رة 

رب  هلل  بالحمد  ال��ق��راءة  ا�شتفتح  الثانية،  الركعة 

العالمين ولم ي�شكت قال ال�شيخ الفقيه اأبو العبا�س:

يحيى  ْثُت عن  وُحدِّ فقال:  منقطعا.  م�شلم  ذكره 

اأحد االأربعة ع�شر حديثًا  ، قلت: وهو 
((((

ابن ح�شان

بكر  اأب��و  و�شلها  وقد  كتابه،  في  الواقعة  المنقطعة 

.
((((

البزار

هذا وقد بذل العلماء جهودًا كثيرة في اخت�شار 

اأعّده  ال��ذي  المخت�شر  ذل��ك:  من  م�شلم،  �شحيح 

�شنة  المتوفى   
((((

ال��م��ن��ذري العظيم  عبد  االإم���ام 

)))ه� اإال اأن ملّخ�س االإمام القرطبي تمّيز باأمور، 

   نوجزها في الموازنة االآتية بين التلخي�شين:
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تلخي�س �صحيح م�صلم للمنذريتلخي�س �صحيح م�صلم للقرطبياملو�صوع

)) كتابا، بحيث دمج بع�س الكتب التي تتناول عدد الكتب

موا�شيع متقاربة مع بع�س 

)) كتابا، زاد كتبا لم ترد في االأ�شل كعناوين 

كتابين  اإل��ى  الطهارة  كتاب  ق�ّشم  ذل��ك:  من 

� كتاب الو�شوء وكتاب الغ�شل وعقد بعد  هما: 

االأ�شل  في  ت��رد  لم  كتب  ع��دة  الطالق  كتاب 

 � النفقات  كتاب  العدة  كتاب  فقال:  كعناوين 

كتاب الوقف وغيرها.

)))))11)عدد االأبواب

عدد 

االأحاديث

ال��زي��ادات  ذل���ك  ف��ي  ب��م��ا  ح��دي��ث��ا   )(((((

الواردة في بع�س الروايات.

((((

طريقة 

التلخي�س

اأداء  حيث  من  واأكملها  الروايات  اأتّم  يختار 

المعنى فيذكرها، ي�شيف اإليها جميع ما كان 

ال��زي��ادات - مع  االأخ���رى من  ال��رواي��ات  في 

�شحيح  ترتيب  بنف�س  كبير  حد  اإلى  التزامه 

م�شلم مع حذف االأ�شانيد.

حذف االأ�شانيد، ويختار من الروايات ما يراه 

يغطي معنى الترجمة التي ي�شعها للباب دون 

ذكر الزيادات الواردة في الروايات االأخرى - 

مع عدم التزامه بترتيب االأ�شل.

تراجم الكتب 

واالأبواب

عن  تف�شح  بتراجم  واالأب���واب  للكتب  ترجم 

معناها وفحواها.

وكذلك فعل االإمام المنذري.

التنبيه على 

موا�شع 

االأحاديث 

المكررة

موا�شعها،  ونّبه على  القرطبي  االإمام  تتّبعها 

دون تكرار لها.

لم يّنبه عليها االإمام المنذري.

النموذج الثالث: 

اأ�صكل من تلخي�س كتاب  - كتاب المفهم بما 

االإمام م�صلم:

تناولناه  الذي  الكتاب  من  اأ�شكل  لما  �شرح  وهو 

في النموذج ال�شابق الأبي العبا�س اأحمد بن عمر بن 

اإبراهيم االأن�شاري القرطبي المتوفى �شنة )))ه�.

- منهج اأبي العبا�س القرطبي في كتابه المفهم:

هو  المفهم  كتاب  في  النظر  يلفت  ما  اأّول   -  (

ويكتفي  كاملة  االأحاديث  لمتون  الموؤلف  ذكر  عدم 

بغية  الحديث  عبارات  من  اأبهم  اأو  اأ�شكل  ما  بذكر 

التلخي�س  اأن  اعتبار  على  وتو�شيحها،  �شرحها 

وال�شرح متالزمان.

ما  باأنه حول  يوحي  الكتاب  اأن عنوان  ) - رغم 

وجدت  اأني  اإال  م�شلم،  �شحيح  تلخي�س  من  اأ�شكل 

الموا�شيع،  اأغلب  على  الكالم  في  يفي�س  الموؤلف 

ال�شرح  الذي يجعل هذا  االأمر  ويتو�ّشع في �شرحها، 

من اأ�شمل واأو�شع ال�شروح ل�شحيح م�شلم.
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عنها:  اهلل  ر�شي  عائ�شة  لحديث  �شرحه  فعند 

اإذا  بالليل  يخرجن  كّن   � اهلل  ر�شول  اأزواج  »اأن 

تبّرزن اإلى المنا�شع وهو �شعيد اأفيح، وكان عمر بن 

الخطاب يقول لر�شول اهلل �: اأحجب ن�شاءك فلم 

يكن ر�شول اهلل � يفعل، فخرجت �شودة بنت زمعة 

زوج النبي � ليلة من الليالي ع�شاء، وكانت امراأة 

�شودة،  يا  عرفناك  قد  اأال  عمر،  فناداها  طويلة، 

حر�شا على اأن ُينزل الحجاب، قالت عائ�شة، فاأنزل 

الحجاب«.

وعنها قالت: »خرجت �شودة بعد ما �شرب عليها 

ج�شيمة،  ام��راأة  وكانت  حاجتها،  لبع�س  الحجاب 

َتْفَرُع الن�شاء ج�شمًا ال تخفى على من يعرفها، فراآها 

عمر بن الخطاب. فقال: يا �شودة، واهلل ما تخفين 

فانكفاأت  قالت  تخرجين.  كيف  فانظري  علينا، 

ليتع�شى  واإن��ه  بيت�ي،  في   � اهلل  ور���ش��ول  راج��ع��ة، 

اإني  وفي يده َعْرٌق، فدخلت، فقالت: يا ر�شول اهلل، 

خرجت فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فاأوحي اإليه 

اإنه  واإّن العرق في يده، ما و�شعه، فقال:  وُرفع عنه 

.
((((

قد اأِذَن لكّن اأن تخرجن لحاجتكّن«

قال الموؤلف:

»قوله: كّن يخرجن بالليل يتبّرزن، يخرجن اإلى 

فيه،  يبّرز  ال��ذي  المو�شع  وه��و  الباء  بفتح  البراز 

ٿ   چٿ   ومنه  الظهور  والبروز  يظهر،  اأي 

 اأي ظاهرة م�شتوية ال يحجبها �شيء، كما 
ًٿچ))))

 .
قال تعالى: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ))))

والمنا�شع، مو�شع خارج المدينة، وقوله: وهو �شعيد 

عن  كناية  وذلك  مت�شعة،  م�شتوية  اأر���س  اأي  اأفيح، 

في  ُك��ُن��ٌف  لهّن  يكن  لم  اإذ  الحرث  اإل��ى  خروجهن 

البيوت، كانوا ال يتخذونها ا�شتقذارا، فكانت الن�شاء 

اإلى  اإلى خارج البيوت ويبعدن عنها     يخرجن بالليل 

في  عائ�شة  ه��ذا  على  ْت  ن�شّ وم��ن  المو�شع.  ه��ذا 

اهلل  لر�شول   - ڤ   - عمر  وق��ول  االإف��ك.  حديث 

�: اأحجب ن�شاءك م�شلحة ظهرت لعمر -ڤ- 

الم�شلحة  تلك  اأن  بالنبي �  بها، وال يظ�ّن  فاأ�شار 

ذلك،  ف��ي  ال��وح��ي  ينتظر  ك��ان  لكّنه  عليه،  خفيت 

ولذلك لم يوافق عمر على ذلك حين اأ�شار عليه به 

ال �شيما وقد كانت عادة ن�شاء العرب اأن ال يحتجبن 

لكرم اأخالق رجالهم وعفاف ن�شائهم غالبًا ولذلك 

قال عنترة: 

ل���ي جارتي ب����دت  م���ا  و�أغ���������ضّ ط���رف���ي 

ح������ّت������ى ي�������������و�ري ج�������ارت�������ي م��������اأو�ه��������ا.

ينههم  ولم  تركهم  ريبة،  هنالك  تكن  لم  فلّما 

ا�شت�شحابا للعادة وكراهة ابتداء اأمر اأو نهي، فاإنه 

.
((((

كان يحّب التخفيف على اأمته«

قال: وفيه من الفقه:

اإن  ذلك  واإع��ادة  بالراأي  االإم��ام  على  االإ�شارة   -

احتاج اإليه.

- وجواز اإ�شارة المف�شول على الفا�شل.

الجواب  وتاأخير  اإليه،  الم�شار  اإعرا�س  - وجواز 

.
((((

اإلى اأن يتبّين له وجه يرت�شيه

3 ـ اال�صتنباطات الفقهية: 

اإّن مما تمّيز به منهج االإمام القرطبي في كتابه 

المفهم، اهتمامه الكبير با�شتنباط االأحكام الفقهية 

عند تناوله الأحاديث االأحكام.

واالأدلة،  والخالفات  العلم�اء  اأقوال  يذكر  فهو 

الم�شائل  م��ن  ج��زئ��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  اأراد  واإذا 

ثم  )ت��ف��ري��ع(.  بقوله  لذلك  ُي��َع��ْن��ِوُن  المطروحة، 

في  الخ�شو�س  على  ويتو�ّشع  �شرحها،  في  يخو�س 

وي�شرد   - اهلل  رحمه   - مالك  االإم��ام  مذهب    بيان 
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الم�شاألة  ف��ي  العلماء  اأق���وال  يعر�س  كما  اأدل��ت��ه، 

واأدلتهم. ومذاهبهم 

باب  اأح��ادي��ث  م��ن  اأ�شكل  لما  �شرحه  فعند   -

 قال:
((11(

»لالإمام اأن يخ�ّس القاتل بال�شلب«

تفريع: ال �شك في اأن من كان مذهبه اأن ال�شلب 

للقاتل. ال يخّم�شه واإنما يملكه بنف�س القتل الم�شهود 

عليه.

فيه  ي��رى  ل��الإم��ام  ذل��ك  اأن  اإل��ى  واأم��ا من �شار 

راأيه فاختلفوا هل يخّم�س اأو ال يخّم�س.  فقال مالك 

واالأوزاعي ومكحول يخّم�س، وقاله اإ�شحاق اإذا كثر، 

منداذ  خ��واز  اب��ن  وحكى  ڤ،  عمر  ع��ن  ون��ح��وه 

القا�شي  نقله  ذلك،  في  يخّير  االإمام  اأن  مالك  عن 

اإ�شماعيل.

القاتل.  ي�شتحقه  ال��ذي  ال�شلب  في  اختلفوا  ثم 

فذهب االأوزاعي وابن حبيب من اأ�شحابنا اإلى اأنه: 

لبو�س  من  عليه  كان  �شيء  وكل  ركبه  ال��ذي  فر�شه 

حبيب  ابن  اأن  غير  ولفر�شه.  له  وحلية  واآلة  و�شالح 

نفقة  ودراه��م،  دنانير  فيها  التي  المنطقة  اإن  قال 

وقد  االأوزاع����ي.  ذل��ك  ي��ر  ول��م  ال�شلب.  ف��ي  داخ��ل��ة 

ونحوه مذهب  ال�شحابة.  بقولهما جماعة من  عمل 

وما  والحلية  ال�شوارين  في  ترّدد  اأنه  ال�شافعي، غير 

ابن  وذه��ب  ال��ح��رب.  حلية  غير  م��ن  معناهما  ف��ي 

وال�شالح،  الفر�س  اأنه  اإلى  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�س 

وهو معنى مذهب مالك. 

ووقف  ال�شلب،  من  الفر�س  ير  فلم  اأحمد  و�شّذ 

ع�شكر  في  وجد  فيما  قوالن  ولل�شافعي  ال�شيف،  في 

ال  اأم  ال�شلب  من  هو  المقتول. هل  اأموال  من  العدو 

بالعموم،  تم�شكًا  معه،  كان  فيما  العموم  وال�شحيح 

 واهلل تعالى اأعلم.

4 � �هتمام �لإمام �لقرطبي بغريب �لحديث: 

الحظت خالل قراءتي لكتاب المفهم، اأن االإمام 

حّيزًا  الجانب  هذا  اأول��ى   - اهلل  رحمه   - القرطبي 

الغريبة  االأل��ف��اظ  يتتبع  فراأيته  �شرحه،  في  كبيرا 

والغام�شة في الحديث، وي�شرحها �شرحًا لغويًا وافيًا 

ي�شفر عن معناها ومدلولها في الحديث، وي�شت�شهد 

ال�شعر  وديوان  الكريم،  القراآن  باآيات  كله  ذلك  في 

القديم، واأقوال اأئمة اللغة.

بن  الوليد  ب��ن  ع��ب��ادة  لحديث  �شرحه  فعند   -

نطلب  واأب��ي  اأنا  خرجت  قال:  ال�شامت:  بن  عبادة 

يهلكوا،  اأن  قبل  االأن�شار  من  الحي  هذا  في  العلم 

اهلل   ر�شول  �شاحب  الي�شر  اأبا  لقينا:  من  اأول  وكان 

�شحف،  م��ن  َمامة  �شِ ومعه  ل��ه؛  غ��الم  ومعه   ،�

وعلى اأبي الي�شر بردة ومعافري، وعلى غالمه بردة 

ومعافري، فقال له اأبي: يا عم، اإني اأرى في وجهك 

�شفعة من غ�شب، قال: اأجل، كان لي على فالن بن 

فقلت:  ف�شلمت،  اأهله  فاأتيت  مال،  الحرامّي  فالن 

فقلت  جْفر،  له  ابن  علّي  فخرج  ال،  قالوا:  ؟  هو  َثمَّ 

له: اأين اأبوك؟ قال: �شمع �شوتك فدخل اأريكة اأمّي، 

فقلت: اأخرج اإلّي فقد علمت اأين اأنت، فخرج، فقلت 

واهلل  اأن��ا  ق��ال:  ؟  مّني  اختباأت  اأن  على  حملك  ما 

اأحدثك  اأن   ! واهلل  خ�شيت  اأكذبك،  ال  ثم  اأحدثك 

فاأكذبك، واأن اأعدك فاأخلفك، وكنَت �شاحب ر�شول 

اهلل �، وكنت واهلل مع�شرًا. قال: قلت: اآهلل ! قال 

اهلل - قلت: اآهلل. قال اهلل، قلت اآهلل. قال اهلل. قال: 

وجدت  اإن  فقال:  بيده،  فمحاها  ب�شحيفته  فاأتى 

ُر  َب�شَ �ْشَهُد 
َ
فاأ  ، ح��لٍّ في  اأن��ت  واإال  فاق�شني؛  ق�شاء 

ُذَنيَّ 
ُ
عينيَّ هاتين )وو�شع اإ�شبعه في عينيه( و�شمع اأ

هاتين، ووعاه قلبي )واأ�شار اإلى مناط قلبه(، ر�شول 

اهلل �  وهو يقول: «من اأنظر مع�شرا اأو و�شع عنه، 

.
((1((

 اأظله اهلل في ظله«
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العام،  معناه  على  تكّلم  اأن  بعد  القرطبي:  قال 

غريب هذا الحديث:

الحي: القبيل. 

َماَمة من �شحف: هو بك�شر ال�شاد بغير األف.  و�شِ

وهي  اإ�شمامة  و�شوابه:  م�شلم،  كتاب  في  وقع  كذا 

�شممت  �شيء  وك��ل  اأ�شاميم،  وجمعها  االإ�شبارة، 

بع�شه اإلى بع�س فهو اإ�شمامة.

من  ال��ورق��ة  وه��ي  �شحيفة،  جمع  ��ُح��ُف:  وال�����شُّ

الكتب، وكل ما انب�شط فهو �شحيفة، ومنه �شحيفة 

الطعام. 

-و-  ُبرد  وجمعها:  المخططة،  ال�شملة  والبردة: 

ُبرود.

اإلى معافر  وَمعافري: بفتح الميم، ثوب من�شوب 

هو  وقيل  الفرج،  اأبو  قاله  بالف�شطاط،  محلة  وهي 

رجل كان يعملها.

وال�شفعة: تغّير اللون ب�شواد م�شرب بحمرة قاله 

الخليل.

والجفر من الغلمان: الذي قوي منهم في نف�شه 

وقوي في اأكله، يقال منه ا�شتجفر ال�شبي اإذا �شار 

كذلك، واأ�شله في اأوالد الغنم، فاإذا اأتى عليه اأربعة 

عليه  قيل  الرعي  في  واأخ��ذ  اأم��ه  عن  وُف�شل  اأ�شهر 

جفر، واالأنثى جفرة. 

الذي  ال�شرير  وه��ي  االأرائ���ك  واح��دة  واالأري��ك��ة: 

.
((1((

عليه كّلة وهي الحجلة

ر�شول  »نهى  قال:  لحديث جابر  �شرحه  وعند   -

في  الو�شم  وع��ن  الوجه  في  ال�شرب  عن   � اهلل 

.
الوجه"))1))

واأ�شله  ب��ال��ن��ار،  ال��ك��ي  وال��و���ش��م  ال��م��وؤل��ف:  ق��ال    

العالمة، يقال: َو�َشَم ال�شيء َي�ِشُمُه، اإذا علََّمُه بعالمة 

يعرف بها. ومنه ال�شيما: العالمة، ومنه قوله تعالى: 

.
چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ))1))

وقد  المهملة،  بال�شين  الو�شم  الرواية:  ومعروف 

رواه بع�شهم بال�شين المعجمة. وهو وهم، الأن الو�شم 

وت�شويدها  باالإبرة  االأذرع  اأو  ال�شفاه  غرز  هو  اإنما 

.
((1((

بالنوؤوِر وهو الكحل اأو ما �شابهه

5 - ال�صنعة الحديثية:

القرطبي - رحمه اهلل - في  االإمام  لم يقت�شر 

�شرحه ل�شحيح م�شلم، على الجانب الفقهي واللغوي 

من  مكانها  الحديثية  ال�شنعة  اأخذت  فقد  فح�شب، 

ال�شرح.

االأحاديث  اأ�شانيد  يذكر  لم  الموؤلف  اأن  ورغ��م 

الم�شروحة، اإال اأّنني راأيت اأنه يهتم بت�شحيح األفاظ 

نا�شخ  ويبّين  فيها،  ال���واردة  واالأ���ش��م��اء  ال��رواي��ات 

الحديث من من�شوخه، ويعّلق على الزيادات الواردة 

في بع�س الروايات بما يف�شح عن درجتها من حيث 

القبول اأو الرد.

�أ- �سبط �لأ�سماء:

ب��ي 
ُ
اأ ُرِم���ي  ق���ال:  ج��اب��ر،  لحديث  �شرحه  فعند 

اهلل  ر�شول  فكواه  ق��ال:  اأكحله،  على  االأح��زاب  يوم 

.
((1((

�

اأبي  ُرم��ي  -ڤ-  جابر  »ق��ول  ال��م��وؤل��ف:  ق��ال 

الرواية،  ه��ذه  �شحيح  اأكحله،  على  االأح���زاب  ي��وم 

ب�شّم الهمزة وفتح الباء وبالت�شغير، ورواها العذري 

على  الباء  وك�شر  الهمزة  بفتح   
((1((

وال�شمرقندي

بدليل  ال�شحيح  هو  واالأول  المتكّلم،  لياء  اإ�شافته 

بي بن كعب. وكان 
ُ
الرواية التي ن�ّس فيها على اأنه اأ

واإنما  ڤ - لم يدرك يوم االأحزاب      اأبا جابر  - 
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.
((1((

ا�شت�شهد يوم اأحد«

ب - �لتنبيه على �لنا�سخ و�لمن�سوخ من �لأحاديث:

عند �شرحه لحديث عبد اهلل بن عمر »اأن ر�شول 

ه  اهلل � ا�شطنع خاتما من ذهب وكان يجعل ف�شّ

اإنه  ثم  النا�س،  ف�شنع  لب�شه،  اإذا  كفه  باطن  في 

جل�س على المنبر فنزعه فقال: اإني كنت األب�س هذا 

قال:  ثم  به،  فرمى  داخل  ف�شه من  واأجعل  الخاتم 

.
((1((

واهلل ال األب�شه اأبدا، فنبذ النا�س خواتمهم«

النبي �  خاتم الذهب  الموؤلف: ا�شطناع  قال 

باب  من  فهو  التحريم،  قبل  ذلك  كان  اإي��اه،  ولب�شه 

ُمجمع  وهو  الحديث،  �شياق  عليه  يدل  كما  الن�شخ، 

بن  بكر  اأبي  عن  ُروي  ما  اإال  للرجال،  تحريمه  على 

، وه��و خ��الف �شاذ 
(((((

 وخ��ب��اب
(((1(

عبد ال��رح��م��ن

التحريم  يبلغه  لم  منهما  وكل  بالن�شو�س،  م��ردود 

.
(((((

واهلل اأعلم«

حيث  �لمختلفة:  �ل��رو�ي��ات  بين  �لتوفيق   - ج� 

بين  ت��ع��ار���س  ه��ن��اك  اأن  ب��دا  كلما  ال��م��وؤل��ف  يعمد 

حديثين، اإلى رفع ذلك التعار�س واإزالة االإ�شكال:

 قال 
(((((

- فبعد �شرحه لحديثي عمر ال�شابقين

القرطبي - رحمه اهلل: وقول عمر - ر�شي اهلل - في 

هذا الحديث: اأال قد عرفناك يا �شودة، يقت�شي اأن 

ذلك كان من عمر قبل نزول الحجاب، الأن عائ�شة 

- ر�شي اهلل عنها - قالت فيه: ِحْر�شا على اأن ينزل 

الحجاب فنزل الحجاب.

بعد  كان  ذلك  اأن  تقت�شي  االأخ��رى  وال��رواي��ة   -

اأن  على  ذل��ك  ُيْحَمَل  اأن  ف��االأول��ى  الحجاب.  ن��زول 

الحجاب  ن��زول  قبل  هذا  منه  تكّرر  -ڤ-  عمر 

اأن  اأن ُيحمل ذلك على  ُبْعَد فيه، ويحتمل  وبعد. وال 

اأولى،  واالأول  اأخ��رى،  اإلى  ق�شة  �شّم  ال��رواة  بع�س 

نفرة  قلبه  وقع في  الخطاب -ڤ-  بن        فاإن عمر 

حرم  على  اأحد  يطلع  اأن  من  �شديدة  واأنفة  عظيمة 

ن�شاءك  اأح��ج��ب  بقوله:  ل��ه  �شرح  حتى   � النبي 

عنده  ذلك  يزل  ولم  والفاجر،  البر  يراهن  فاإنهن 

اأال  ق�شده  ك��ان  فاإنه  وب��ع��ده.  الحجاب،  ن��زل  حتى 

يخرجن اأ�شاًل، فاأفرط في ذلك، غير اأنه مف�س اإلى 

محتاجات  فاإنهن  بهن،  واالإ�شرار  والم�شّقة  الحرج 

اإلى الخروج، ولذلك قال النبي � لّما تاأّذت بذلك 

.
(((((

ذن لكن اأن تخرجن لحاجتكن«
ُ
�شودة، قد اأ

هكذا اأو�شح االإمام القرطبي باأن ال تعار�س وال 

اإ�شكال بين الروايتين.

د - تعليقه على بع�ض �لزياد�ت �ل�ساذة:

عند �شرحه لقوله � »�شالة في م�شجدي هذا 

اإال  الم�شاجد  م��ن  غيره  ف��ي  �شالة  األ��ف  م��ن  خير 

الم�شجد الحرام«.

الم�شجد  ا�شتثناء  في  »اختلف  القرطبي:  قال   -

من  اأف�شل  الحرام  الم�شجد  الأن  ذلك  هل  الحرام 

اأف�شل  ال��ح��رام  الم�شجد  اأن  ه��و  اأو   � م�شجده 

اأف�شل  فاإنه   � م�شجده  غير  الم�شاجد  �شائر  من 

الخالف  الخالف،  هذا  مع  وانجّر  كلها،  الم�شاجد 

في اأي البلدين اأف�شل مكة اأو المدينة. فذهب عمر 

واأكثر  ومالك  عنهم،  اهلل  ر�شي  ال�شحابة  وبع�س 

الكوفيون  وذهب  المدينة...  تف�شيل  اإلى  المدنين 

اإلى  اأ�شحابنا  وابن حبيب من  وابن وهب  والمكيون 

تف�شيل مكة واحتجوا بما زاده قا�شم بن اأ�شبغ وغيره 

في هذا الحديث من رواية عبد اهلل بن الزبير ر�شي 

قال:  الحرام،  الم�شجد  اإال  قوله:  بعد  عنهما  اهلل 

في  �شالة  من  اأف�شل  الحرام  الم�شجد  في  و�شالة 

-رحمه  ال�شي��خ  ق��ال  �شالة.  بمائة  ه��ذا  م�شج�دي 

 
(((((

ابن حميد الحديث عبد  روى هذا  وقد   :- اهلل 

منكرة  زي��ادة  وه��ذه  �شالة،  األ��ف  بمائة  فيه:    وق��ال 
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ال�شحيح. اأهل  خّرجه  وال  الحّفاظ  عند  ت�شتهر  لم 

والم�شهور المعلوم، الحديث من غير هذه الزيادة، 

فال ُيعّول عليها وينبغي اأن يجّرد النظر اإلى الحديث 

.
(((((

الم�شهور واإلى لفظه

6 ـ تعقبات االإمام القرطبي للعلماء:

تّت�شم تعقبات االإمام القرطبي لبع�س العلماء في 

�شروحهم، بالطابع العلمي المجّرد من الق�شوة على 

المخالفين، ومن التع�شب المذهبي.

في  المالكية  علماء  يتعّقب  ما  كثيرًا  راأيته  فقد 

الم�شائل الخالفية ويدافع عن وجهة نظره بطريقة 

علمية تعتمد على و�شوح الدليل وقوة الحّجة:

�أ - تعقبه لالإمام �أبي عبد �هلل �لمازري -رحمه �هلل-:

الكرم،  العنب  ت�شموا  »ال   � لقوله  �شرحه  عند 

 وفي رواية »ال يقولّن 
(((((

فاإن الكرم الرجل الم�شلم«

اأحدكم الكْرم، فاإن الكرم قلب الموؤمن«.

بالكرم  العنب  ت�شمية  عن   � النبي  نهى  واإنما 

طباعهم  وك��ان��ت  عليهم،  الخمر  ح���ّرم  لما  الأن���ه 

تحّثهم على الكرم، كره � اأن ي�شمى هذا المحّرم 

ذلك  فيكون  ذكره،  عند  اإليه  طباعهم  يهّيج  با�شم 

اأبو عبد  كالمحرك على الوقوع في المحّرمات قاله 

اهلل المازري.

محّل  الأن  نظر  وفيه   - اهلل  رحمه   - ال�شيخ  قال 

العنب  ولي�شت  بالكرم  العنب  ت�شمية  هو  اإنما  النهي 

محّرمة، واإن المحّرمة الخمر، ولم ي�شم الخمر عنبا 

حتى ينهى عنه، واإنما العنب هو الذي ي�شمى خمرًا 

تعالى:  قال  كما  الخمرية،  من  اإليه  يوؤول  ما  با�شم 

.
چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ)))))

اهلل  ر�شول  كره  )المازري(  اهلل  عبد  اأبي  وقول 

الطباع  يهّيج  ما  با�شم  المحّرم  هذا  ي�شمى  اأن   �   

عن  ينه  لم   � الر�شول  الأن  ب�شحيح،  لي�س  اإليه 

هذا  في  بالعنب  الخمر  هو  ال��ذي  المحرم  ت�شمية 

الحديث، بل عن ت�شمية العنب بالكرم فتاأمله، واإنما 

يحمل الحديث عندي محمل قوله � لي�س الم�شكين 

واإنما  بال�شرعة  ال�شديد  ولي�س  عليكم،  بالطّواف 

االأحق  اأي  الغ�شب.  عند  نف�شه  يملك  من  ال�شديد 

لما  وذل��ك  الم�شلم  قلب  اأو  الم�شلم  الكرم  با�شم 

ال�شالحات  واالأعمال   والف�شائل  العلوم  من  حواه 

والكرم"  الكريم  با�شم  اأحق  فهو  العامة،  والمنافع 

.
(((((

من العنب

ب � تعقبه للقا�سي عيا�ض � رحمه �هلل-:

نبي  اأن  الخدري  �شعيد  اأبي  لحديث  �شرحه  عند 

اهلل � قال: »كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ت�شعة 

وت�شعين نف�ًشا، ف�شاأل عن اأعلم اأهل االأر�س فُدل على 

راهب فاأتاه، فقال اإنه قتل ت�شعة وت�شعين نف�ًشا فهل 

له من توبة ؟ فقال: ال، فقتله فكّمل به مائة، ثم �شاأل 

فقال:  عالم  رجل  على  َفدّل  االأر���س  اأهل  اأعلم  عن 

نعم،  فقال:  ؟  توبة  من  له  فهل  نف�س  مائة  قتل  اإنه 

كذا  اأر�س  اإلى  انطلق  التوبة،  وبين  بينه  ومن يحول 

معهم  اهلل  فاعبد  اهلل  يعبدون  اأنا�شا  بها  فاإن  وكذا 

وال ترجع اإلى اأر�شك فاإنها اأر�س �شوء، فانطلق حتى 

فاخت�شمت  الموت  ملك  اأت��اه  الطريق  ن�شف  اإذا 

مالئكة  فقالت  العذاب،  ومالئكة  الرحمة  مالئكة 

وقالت  اهلل.  اإل��ى  بقلبه  مقبال  تائبا  جاء  الرحمة: 

فاأتاهم  قط.  خيرا  يعمل  لم  اإن��ه  العذاب:  مالئكة 

ملك في �شورة اآدمي فجعلوه بينهم. فقال: قي�شوا ما 

بين االأر�شين فاإلى اأيتهما كان اأدنى فهو له. فقا�شوا 

فوجدوه اأدنى اإلى االأر�س التي اأراد، فقب�شته مالئكة 

.
(((1(

الرحمة

- قال القا�شي عيا�س: جعل اهلل قربه من القرية،    
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(((((

عزمهم مع  اختالفهم  عند  للمالئكة  عالمة 

ولو  عليها.  اهلل  اطلع  التي  باطنه  حقيقة  معرفة 

تحققوا توبته لم يختلفوا وال احتاجوا للمقاي�شة.

وهذه   :- اهلل  رحمه   - القرطبي  االإم��ام  قال   -

تائبًا  ج��اءن��ا  الرحمة  مالئكة  ق��ول  ع��ن  منه  غفلة 

مقباًل بقلبه اإلى اهلل عّز وجّل وهذا ن�ّس باأن مالئكة 

الرحمة علمت ما في قلبه، فلو علمت مالئكة العذاب 

يتنازعوا،  لم  الرحمة  مالئكة  علمت  ما  قلبه  من 

اإذا  التوبة  اأن  عليهم  يخفى  ال  كلهم  المالئكة  الأن 

بالجوارح  مقت�شاها  على  وعمل  القلب  في  �شّحت 

بالقدر الممكن، مقبولة بف�شل اهلل ووعده ال�شدق، 

اهلل  جعل  واإنما  اهلل،  �شاء  اإن  ذكرناه  ما  واالأح�شن 

تعالى قرب تلك االأر�س �شبًبا مرّجحًا لحجة مالئكة 

الرحمة وم�شّدًقا ل�شحة التوبة، وفيه دليل على اأن 

.
(((((

اأعمال الظاهر عنوان على الباطن

7 ـ تراجم االأبواب ومنا�صبتها للأحاديث:

-رحمه  ال��ن��ووي  االإم���ام  اأن  الكثير  بين  ا�شتهر 

اهلل- هو الذي ترجم الأبواب �شحيح م�شلم، واأنه لم 

ي�شبق في ذلك، حتى قال اأحد العلماء »واإنما هي من 

و�شع النووي - رحمه اهلل تعالى - كما هو م�شهور، 

ال  فاإنك  عليه،  �شرحه  في  �شنيعه  عليه  يدل  وكما 

واإنما هي في �شرحه  اأّي باب،  تجد في ن�شخة متنه 

.
(((((

فقط«

اهلل-  -رحمه  القرطبي  االإم���ام  اأن  والحقيقة 

المتوفى قبل االإمام النووي بع�شرين عاما، قد اأحرز 

من  انتهى  حيث  المجال،  ه��ذا  في  ال�شبق  ق�شب 

تلخي�س �شحيح م�شلم وو�شع تراجم اأبوابه قبل �شنة 

.
(((((

)))ه�

ويدرك من اأمعن النظر في التراجم التي و�شعها 

   االإمام القرطبي الأبواب �شحيح م�شلم اأنها اختيرت 

بدّقة متناهية، وو�شعت لت�شفر عن م�شمون اأحاديث 

عبارات  في  فحواها،  على  الطالب  وت��دل  االأب��واب 

وتزداد  ن��در.  فيما  اإال  الغمو�س  من  خالية  ب�شيطة 

الباب و�شوحا  معاني التراجم ومنا�شبتها الأحاديث 

بالرجوع اإلى ال�شرح.

بح�شب  ال��ت��راج��م  �شيغ  وت��ع��ّددت  تنّوعت  وق��د 

في  اأوج��ه  من  لل�شارح  يظهر  وم��ا  ال��ب��اب،  مو�شوع 

ولل�شرح  للتلخي�س  مطالعتي  خ��الل  ذل��ك.وم��ن 

يلي  وفيما  ال�شيغ.  تلك  من  العديد  ر�شد  اأمكنني 

نماذج منها:

�أ � �لتر�جم �لظاهرة:

وهي التي تدل داللة وا�شحة ومطابقة لما ت�شمنه 

الباب من م�شائل، وهي االأكثر، كقول القرطبي:

، كاأنه 
(((((

- »باب االإيمان باهلل اأف�شل االأعمال«

اأف�شل  االإيمان باهلل  اأن  الدليل على  يقول باب ذكر 

االأعمال.

للموؤمن  غير مخرج  الكبائر  ركوب  »باب  وقوله: 

من اإيمانه«، �شرد فيه االأدلة على اأن مرتكب الكبيرة 

الخوارج  رّد على  وفيه  االإيمان،  دائرة  ال يخرج من 

الذين يكّفرون مرتكب الكبيرة.

اأي  الخطاب«  بن  عمر  ف�شائل  »ب��اب  وقوله:   -

ذكر ف�شائل ومناقب عمر بن الخطاب ڤ.

ب � قد تكون �لترجمة بلفظ �ل�ستفهام كقوله:

»باب كم كان �شّن ر�شول اهلل � يوم قب�س وكم 

؟.
(((((

اأقام بمكة«

- يلجاأ االإمام القرطبي لمثل هذه ال�شيغ، عند 

ما ال يتجه له الجزم في المو�شوع، حيث وردت في 

هذا الباب روايات متباينة في ال�شّن التي ُبعث فيها 

�شّنه  كان  وكم  مكة  في  بقي  وكم   � اهلل  الر�شول 

.
(((((

   عند وفاته �
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- اأو للتنبيه على اختالف العلماء وتباين اآرائهم 

في المو�شوع.

� قد تكون �لترجمة بمعنى �لمترجم له: حيث  ج� 

يختار العبارة المنا�شبة الدالة على معنى حديث اأو 

اأحاديث الباب، كقوله:

»باب ظلم دون ظلم« فهذه العبارة لي�شت جزءًا 

للتعبير عن  اخ��ت��اره��ا  واإن��م��ا  ال��ب��اب  اأح��ادي��ث  م��ن 

الظلم  اأن  على  والتدليل  الباب  اأح��ادي��ث  م�شمون 

تعالى:  قال  كما  باهلل  ال�شرك  اأب�شعه  واأن  درج��ات 

.
چڦ  ڄ  ڄ  ڄچ)))))

د - وقد تكون �لترجمة باآية من �لقر�آن ورد ذكرها 

في حديث �لباب هي لب مو�سوعه كقوله: 

- باب في قوله تعالى:چۓ  ڭ  ڭ  

ا�شتمتع  الرجل  حديث  في  وردت   
ڭچ)))))

ذلك  في   � الر�شول  فا�شتفتى  يم�ّشها  ولم  بامراأة 

.
(((1(

فتلى عليه هذه االآية

ڱ   ڳ   تعالى:چڳ   قوله  في  باب   -

.
ڱ  ڱ  ڱچ)))))

گ   ک   ک   ک   چ   تعالى  قوله  في  ب��اب   -

ر�شول  اإل��ح��اح  حديث  في  وردت   .
گچ)))))

اهلل � على عّمه اأبي ط�الب اأن ي�شه�د اأن ال اإله اإال 

اهلل.

يختاره  ع��ّم��ا  تعّبر  �لترجمة  ت��ك��ون  م��ا  كثير�   � ه��� 

�لباب و�لرّد على من ل يرى  �ل�سارح في مو�سوع 

ذلك كقوله:

 :
(((((

- باب �شالة الفذ جائزة والجماعة اأف�شل       

ذكر بعدها االأحاديث الواردة في جواز �شالة الفّذ، 

ويرّد على الظاهرية الذين يعتبرون �شالة الجماعة 

واجبة.

اليمين  ال�����ش��الة ع��ن  م��ن  االن�����ش��راف  ب��اب   -

 اأي اأن كال الحالتين جائزة.
(((((

وال�شمال«

و - مو�فقة �لإمام �لقرطبي لالإمام �لبخاري في 

بع�ض �لتر�جم:

كثير  البخاري في  االإمام  القرطبي  االإمام  وافق 

من التراجم وا�شتح�شنها واأثبتها بلفظها في كتابه، 

من ذلك:

وهو  كفر«،  دون  وكفر  الع�شير  كفران  »ب��اب   -

للباب  البخاري  االإمام  به  ترجم  الذي  اللفظ  نف�س 

رقم )))( من كتاب االإيمان.

- »باب ظلم دون ظلم« وهي نف�س عبارة االإمام 

البخاري التي ترجم بها للباب رقم)))( من كتاب 

االإيمان.

تلخي�شه  تراجم  �شيغ  الأه��م  العر�س  هذا  بعد 

�شحيح م�شلم لالإمام اأبي العبا�س القرطبي يمكننا 

تراجم  تلخي�شه،  واأب��واب  لكتب  انتقى  باأنه  القول 

هذا  ف��ي  ال�شبق  ق�شب  بها  اأح���رز  ودقيقة  واف��ي��ة 

المجال.

هذا وقد بذلت جهود كثيرة � خالل القرن ال�شابع 

اأ�شهرها  م�شلم،  االإم��ام  �شحيح  ل�شرح   - الهجري 

�شرح االإمام النووي - رحمه اهلل.

متعا�شرين  والنووي  القرطبي  االإمام  كان  ولما 

بين  التالية  الموازنة  اإج���راء  المنا�شب  من  راأي��ت 

�شرحيهما.

 



مدر�سة 

االإمام 

م�سلم في 

االأندل�س

درا�سة في 

الن�ساأة 

والمنهج

27 اآفاق الثقافة والتراث

م�سلم �لمو�سوع كتاب  تلخي�ض  م��ن  �أ�سكل  لما  �لمفهم 

لالإمام �لقرطبي.

�سرح �لنووي على �سحيح م�سلم.

كما يظهر من العنوان، فاإن الموؤلف رّكز على مو�شوع الكتاب

تو�شيح ما اأ�شكل من تلخي�شه ل�شحيح م�شلم.

�شرح ل�شحيح م�شلم كاماًل.

تما�شيا مع اأ�شلوب االخت�شار، دمج القرطبي عدد الكتب

بع�س االأبواب مع بع�س حتى اأ�شبح عدد الكتب 

هو )) كتابا.

اأ�شاف بع�س الكتب لم تكن موجودة 

في االأ�شل كعناوين م�شتقلة، مثل كتاب 

قتل الحّيات ونحوها. وق�ّشم كتاب 

الزهد اإلى كتابين: كتاب الزهد وكتاب 

الرقاق وبذلك اأ�شبح عدد الكتب في 

�شرح النووي )) كتابا.

ذكر اأقوال 

ال�شّراح 

المتقدمين

نقل عن كثير من ال�شراح المتقدمين لكنه لم 

يقت�شر في اأي من االأبواب على كالم اأحد من 

العلماء.

اأكثر ِمْن �َشْرِد اأقوال القا�شي عيا�س 

ومن �شبقه من ال�شّراح � حتى اأنه 

في بع�س االأبواب يقت�شر على كالم 

القا�شي عيا�س فح�شب. انظر مثال: 

كتاب ال�شالة باب ا�شتحباب يمين 

االإمام �س: )/))).

�شرح اأحاديث 

االأبواب

م�شى القرطبي في �شرحه على ن�شق واحد من 

اأول الكتاب اإلى اآخره، ي�شرح ما اأ�شكل من 

االأحاديث من غير اإطالة وال تق�شير اإال في 

بع�س االأبواب فاإنه اأفا�س في �شرحها فمثال 

باب ف�شائل اأبي بكر �شرحه القرطبي في 

حوالي ))) �شطر بينما �شرحه النووي في 1) 

�شطر.

واأق�شر باب راأيته في المفهم هو باب الرخ�شة 

في لبا�س الحرير لعّلة حيث لم يتجاوز فيه 

الثالثة اأ�شطر.

بع�س االأبواب لم يتجاوز �شرحها 

ثالثة اأ�شطر اأو اأقل: مثل: باب ف�شل 

قراءة القراآن في ال�شالة لم يتجاوز 

فيه ) اأ�شطر )�س: )/))( وكذلك 

باب التو�شط في القراءة في ال�شالة 

الجهرية )�س: )/)))(.

وبع�س االأبواب لم يذكر فيها ال�شارح 

�شيئًا، واأحال القارئ على باب اآخر 

)انظر مثاًل باب ت�شبيح الرجل 

وت�شفيق المراأة اإذا نابهما �شيء في 

ال�شالة )/))))
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م�سلم �لمو�سوع كتاب  تلخي�ض  م��ن  �أ�سكل  لما  �لمفهم 

لالإمام �لقرطبي.

�سرح �لنووي على �سحيح م�سلم.

مخت�شرة ودقيقة في مجملها تم�شيا مع اأ�شلوبه تراجم االأبواب

في اخت�شار �شحيح م�شلم، فمثاًل )باب النهي 

عن الَعْوِد في ال�شدقة( وترجم االإمام النووي 

لنف�س الباب بقوله: )باب تحريم الرجوع في 

ال�شدقة والهبة اإال ما وهبه لولده واإن �شفل(.

وافية يغلب على بع�شها الطول.

لم يتطرق القرطبي اإلى درا�شة االأ�شانيد. اإال درا�شة االأ�شانيد

في حاالت نادرة وذلك الأن كتابه المفهم هو 

�شرح لتلخي�س �شحيح م�شلم الذي جّرده من 

االأ�شانيد.

تمّيز �شرح النووي على �شرح القرطبي 

بدرا�شة اأ�شانيد االأحاديث والكالم على 

رجالها.

رابعا:ـ  م�صّنفات االأندل�صيين حول رجال م�صلم:

رجال  حول  عديدة  م�شّنفات  االأندل�شيون  اأّلف 

االإمام م�شلم نذكر منها ما يلي:

) - كتاب »تقييد المهمل وتمييز الم�شكل« الأبي 

علي الغ�شاني المتوفى �شنة )))ه�.

التطرق  عند  بالدرا�شة  الكتاب  هذا  و�شاأنتاول 

للنماذج.

الحجاج:  ب��ن  م�شلم  رج���ال  ف��ي  المنهاج   -  (

المعروف  يربوع  بن  �شعيد  بن  اأحمد  بن  اهلل  لعبد 

.
(((((

بال�شنتريني المتوفى �شنة )))ه�

الأبي  الحجاج:  بن  م�شلم  في رجال  ) - مجموع 

ابن  عي�شى  بن  علي  بن  طاهر  بن  اأحمد  العبا�س 

المتوفى  الخزرجي  االأن�شاري  اأ�شترمني  بن  محمد 

.
(((((

�شنة )))ه� وكانت والدته �شنة )))ه�

لعبد  الحجاج  بن  المنهاج في رجال م�شلم   - (

 
(((((

الحق االإ�شبيلي المتوفى �شنة )))ه�

بكر  الأب��ي  وم�شلم  البخاري  ب�شيوخ  المعلم   -  (

   محمد بن اإ�شماعيل بن خلفون االأونبي المتوفى �شنة 

بتحقيق  بيروت   - العلمية  الكتب  بدار  )))ه�، طبع 

عادل بن �شعد.

وم�شلم  البخاري  �شيوخ  ت�شمية  في  كتاب   –  (

واأبي داود والن�شائي والترمذي لعبد اهلل بن داود بن 

�شليمان بن حوط اهلل المتوفى بغرناطة �شنة )))ه�  

.(((
(((((

وكان موله باأنده �شنة

- درا�سة نموذج من كتب رجال ال�سحيحين:

كتاب »تقييد المهمل وتمييز الم�صكل«.

1 - موؤلفه:

الغ�شاني  اأحمد  بن  محمد  بن  الح�شين  علي  اأبو 

الجياني:

الوليد  اأبي  عن  اأخذ  )))ه���،  �شنة  بقرطبة  ولد 

ولم  وخ��ل��ق،  البر  عبد  واب��ن  عتاب  واب��ن  الباجي، 

الحّفاظ  جهابذة  من  وك��ان  االأن��دل�����س،  من  يخرج 

الب�شراء.

واأخذ  قرطبة،  بجامع  وت�شّدر  اإليه،  النا�س  رحل 

عنه االأعالم، مع التوا�شع وال�شيانة، توفي ليلة الجمعة 

 .
(((((

  ثاني ع�شر �شعبان �شنة ثمان وت�شعين واأربعمائة
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من �آثاره �لعلمية:

اأ - تقييد المهمل وتمييز الم�شكل الذي كان وال 

يزال من اأهم المراجع في مو�شوعه.

ب - �شيوخ اأبي داود في م�شّنفه )في جزاأين( 

ا�شتنبول تحت  لي في  وهو مخطوط في مكتبة الله 

.
(((1(

رقم ))))) 

.
(((((

ج� - ذيل على اال�شتيعاب البن عبد البر

د - جزء منتخب من تاريخ علماء االأندل�س البن 

الفر�شي.

.
(((((

ه� - فهر�شة �شيوخه ومروياته

وتمييز  �لمهمل  تقييد  كتابه  في  �لغ�ساني  منهج 

�لم�سكل:

�أ - مقدمة �لكتاب:

قّدم الغ�شاني لكتابه بمقدمة على عادة العلماء، 

من  جملة  وذكر  لكتابته،  الباعث  ال�ّشبب  فيها  بّين 

ب�شبط  االهتمام  �شرورة  في  ال�شلف  علماء  اأق��وال 

اأ�شماء الرواة، واأن اأ�شّد الت�شحيف يكون في اأ�شماء 

ترتيب  في  اّتبعه  ال��ذي  المنهج  بّين  ثم  ال��رج��ال، 

االإمامين  اأخبار  من  عيون  بذكر  وختمها  الكتاب، 

البخاري وم�شلم.

:
(((((

قال الغ�شاني في مقدمة كتابه

اأجمع  اأن  �شاألتني  فاإنك  اهلل،  يرحمك  بعد  »اأما 

لك ما ا�شتبه عليك مّما ياأتلف خطه ويختلف لفظه 

ال�شحابة  واأن�شابهم من  وكناهم  الرواة  اأ�شماء  من 

والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين مّمن ُذكر في 

الكتابين ال�شحيحين في ال�شنن الم�شندة عن ر�شول 

اأبي عبد اهلل محمد بن  اهلل � ت�شنيف االإمامين 

م�شلم  الح�شين  واأبي  الجعفي،  البخاري      اإ�شماعيل 

ابن الحجاج الني�شابوري ثم الق�شيري - رحمة اهلل 

االأ�شماء  التب�س عليك في هذه  ما  واأقّيد  عليهما -، 

في  االإ�شكال  من  يحفظه  بتقييد  واالأن�شاب  والكنى 

الخط ويخرجه عن االإهمال بالت�شكيل والنقط.

واأن اأمّيز بين من تتفق اأ�شماوؤهم واأ�شماء اآبائهم 

عنه  ج  ُخ��رِّ ممن  اأع�شارهم  تقارب  مع  كناهم  اأو 

فيهما.

واأن اأذكر االأوهام التي في االأ�شانيد، التي العمدة 

ال�شواب في  واأبّين وجه  الكتابين،  نقلة  اأكثرها  في 

�شيوخ  عن  ح��ّدث  ربما  البخاري  اأن  وذك��رت  ذل��ك. 

اأن تقف  في الجامع ال�شحيح ولم ي�شّمهم فاأحببت 

على اأ�شمائهم من�شوبين معّرفين، فاأجبتك اإلى ذلك 

كله...

اإ�شعاف ما رغبت فيه باأن ذكرت  اإني تتّبعت  ثم 

لك في اآخر الكتاب من �ُشهر بلقب وُعرف به ممن 

ُروي عنه في الكتابين ال�شحيحين ليكون ذلك زائدًا 

.
في فائدة الكتاب")))))

ب � ترتيب �لكتاب:

�س  اإلى ع�شرة اأجزاء خ�شّ ق�ّشم الغ�شاني كتابه 

لفظه  المختلف  خطه  للموؤتلف  االأول����ى  ال��ث��الث��ة 

في  ال��واردة  الن�شبة،  وم�شتبه  والكنى  االأ�شماء  من 

ال�شحيحين.

في  الم�شكل  لتمييز  فجعله  ال��راب��ع  الجزء  اأم��ا 

وت�شكل  اآبائهم  واأ�شماء  اأ�شماوؤهم  تتفق  قوم  اأ�شماء 

�شورة الخط فيها بزيادة اأو تغيير بع�س الحروف.

على  للتنبيه  االأخرى  االأربعة  االأجزاء  �س  وخ�شّ

ال�شحيحين، وذلك  الم�شندين  الواقعة في  االأوهام 

على  فيها  والحمل  وال��رواة،  االأ�شانيد  يخ�س  فيما 

 نقلة الكتابين.
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ب�شيوخ  للتعريف  �شه  فخ�شّ التا�شع  الجزء  اأما 

اأن�شابهم،  واأهمل  كتابه  في  البخاري  عنهم  ح��ّدث 

مّمن  بلقب  �ُشهر  من  فيه  ذكر  بجزء  الكتاب  وختم 

ُرِوَي عنه العلم في الم�شندين ال�شحيحين.

ج� - منهجه في �لتقييد:

�شها الموؤلف  ) - في االأجزاء الثالثة التي خ�شّ

للموؤتلف خطه والمختلف لفظه من االأ�شماء والكنى، 

المعجم،  حروف  على  ورّتبها  بابًا،  ا�شم  لكل  عقد 

�َشْيد واأ�شير )بالراء(. 
ُ
�ِشيد، واأ

َ
فبداأها بمن ا�شمه: اأ

بال�شكل،  مقّيدًا  حدة  على  واحد  كل  ا�شم  فذكر 

واأطراف  اأ�شلم،  ومتى  وكنيته  كاماًل  ن�شبه  ذكر  مع 

االأحاديث التي رواها عنه ال�شيخان اأو االأبواب التي 

ارتباط  الواحد  لال�شم  كان  واإذا  فيها.  عنه  رووا 

اأكثر من وجه،  كتابته على  باب الحتمال  باأكثر من 

ا�شتوفى  الذي  المنا�شب  الباب  على  في ذلك  يحيل 

فيه الكالم عليه. 

ْخَرم 
َ
)اأ مثل  االألف  حرف  اأبواب  بقّية  تابع  ثم 

اآخ���ر حرف  ْج����َزم( وغ��ي��ره��ا، وف��ي 
َ
اأ اأََْخ����َزم -   -

�َشِدي، 
َ
)االأ مثل:  منه  االأن�شاب  اإل��ى  تطّرق  االأل��ف 

االأفراد  ذك��ر  ثم  وغيرها،  ��ْي��ِدي(  ���شَ
ُ
واالأ ��ِدي  ���شْ

َ
االأ

بفتح  ْبَناوي 
َ
كاالأ المن�شوبين  من  االألف  حرف  من 

الهمزة وتقديم الباء المعجمة بواحدة على النون، 

ولد  من  باليمن  يكونون  قوم  االأبنا  اإلى  ين�شب  من 

ذي  ابن  �شيف  مع  ك�شرى  وّجههم  الذين  الفر�س 

الحب�شة  فغلبوا  باليمن  الحب�شة  ملك  اإل��ى  ي��زن 

وهب  منهم  االأبنا  يقال  فلولدهم  باليمن  واأقاموا 

بن  هّمام  واأخ��وه  ال�شنعاني  ْب��ن��اوي 
َ
االأ منّبه  اب��ن 

.
(((((

منّبه

وبنف�س االأ�شلوب تابع جميع الحروف على ترتيب 

 المعجم.

) - في الجزء الرابع تطّرق اإلى تمييز الم�شكل 

من المت�شابه في االأ�شماء وهم قوم تّتفق اأ�شماوؤهم 

واأ�شماء اآبائهم، وت�شكل �شورة الخط فيها اإما بزيادة 

حرف اأو تغيير بع�س الحروف، واآخرون تتفق كناهم 

وال يعرفون اإال بها.

فمن ذلك في ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم -:

عقبة بن عمرو - وعقبة بن عامر

م�شعود  اأب���و  ع��م��رو  ب��ن  عقبة  منهما  ف�����االأول 

ال��خ��زرج يعرف  ب��ن  ال��ح��رث  بني  م��ن  االأن�����ش��اري 

بالبدري م�شهور بكنيته.

اأبو  الجهني  عب�س  بن  عامر  بن  عقبة  والثاني 

رجل  ال�شحابة  وفي  م�شر.  �شكن  �شحبة  له  حّماد 

زيد  بن   
(((((

)نابي( بن  عامر  بن  قبة  ي�شمى  ثالث 

يرو  ولم  بدرًا  �شهد  الم�شلمي  الخزرجي  حرام  ابن 

.
(((((

عنه

وممن ا�شتهر بالكنية من ال�شحابة والتابعين في 

هذا النوع من المت�شابه:

اأبو اأمامة واأبو اأمامة: رجالن من اأ�شحاب ر�شول 

اهلل �.

بن  َدي  �شُ وا�شمه  الباهلي  اأمامة  اأبو  اأحدهما: 

عجالن، رويا له معًا.

واالآخر: اأبو اأمامة الحارثي من االأن�شار اختلف 

اأيا�س بن ثعلبة، وقيل ثعلبة، واالأول  في ا�شمه فقيل 

اقتطع مال  له م�شلم وحده حديث: من  روى  اأ�شّح، 

.
(((((

امرئ م�شلم بيمنية. حّرم اهلل عليه الجن�ة

الثامن  اإلى  الخام�س  من  االأربعة  االأج��زاء   -  (

�شها للّتنبيه على االأوهام الواقعة في الم�شندين  خ�شّ

واأ�شماء  االأ�شانيد  يخ�ّس  فيما  وذلك  ال�شحيحين، 

   الرواة، واأزال اللب�س فيها عند من ظن اأن الخطاأ اأو 
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على  فيها  الحمل  اأن  واأو�شح  ال�شيخين،  من  الوهم 

نقله الكتابين، وبّين ال�شواب في ذلك.

قال الغ�شاني:

»واعلم وّفقك اهلل اأنه قد تندر لالإمامين موا�شع 

الرواة  فوقهما من  لمن  اأو  االأوهام  ي�شيرة من هذه 

الح�شين  اأبو  ال�شيخ  ا�شتدركه  ما  جملة  في  تقع  لم 

بع�س  على  ونّبه  عليهما،  الدارقطني  عمر  بن  علي 

هذه الموا�شع اأبو م�شعود الدم�شقي الحافظ وغيره 

لتتم  الباب  هذا  في  نذكرها  اأن  فراأينا  اأئمتنا،  من 

.
(((((

الفائدة بذلك«

هذه  ورّتبها  االأوه��ام  هذه  الغ�شاني  تناول  وقد 

المرة على االأبواب وفق ورودها في الكتابين، فبداأ 

بالتي وردت في كتاب البخاري، ثم تالها بالتي في 

.
(((1(

م�شلم

من ذلك قول البخاري: »حدثنا عمرو بن خالد 

نا زهير نا اأبو اإ�شحاق عن البراء، وذكر �شاأن تحويل 

القبلة.

زيد  اأبي  ن�شخة  في  كان   - ڤ   - ال�شيخ  قال 

اأبو  المروزي حدثنا عمر بن خالد، هكذا نقله عنه 

محمد  بن  عبدو�س  الفرج  واأب��و  القاب�شي  الح�شين 

الطليطبي وذلك وهم، وال�شواب عمرو »بفتح العين 

و�شكون الميم، وهو عمرو بن خالد الحردي، ولي�س 

.
(((((

في �شيوخ البخاري من يقال له: عمر بن خالد

مما  م�شلم  كتاب  اأ�شانيد  في  الواقعة  العلل  ومن 

لم يذكره الدارقطني في كتابه اال�شتدراك.

قال الغ�شاني: »ومن كتاب الجنائز، قال م�شلم: 

�شعيد بن  وكيع عن  نا  �شيبة  اأبي  بن  بكر  اأبو  حدثنا 

ربيعة  بن  علي  عن  قي�س  بن  ومحمد  الطائي  عبيد 

   قال اأول من نيح عليه بالكوفة َقَرَظة بن كعب، وفي 

ن�شخة ابن الحّذاء في اإ�شناد هذا الحديث �شعد بن 

عبيد ب�شكون العين وحذف الياء، وال�شواب: �شعيد، 

هو  هذا  عبيد  بن  و�شعيد  ياء.  وزي��ادة  ال�شين  بفتح 

اأخو عقبة بن عبيد يكنى اأبا الهذيل، ويكنى عقبة اأبا 

.
(((((

الرّحال براء مهملة وحاء مهملة م�شّددة«

) - وفي الجزء التا�شع من كتاب تقييد المهمل 

وتمييز الم�شكل عّرف االإمام الغ�شاني: ب�شيوخ حّدث 

وذكر  اأن�شابهم  واأهمل  كتابه  في  البخاري  عنهم 

يقول:  ما  مثل  وبلدانهم  قبائلهم  من  به  يعرفون  ما 

وحدثنا  ين�شبهما  وال  اأحمد  حدثنا  محمد،  حدثنا 

اأبو  جمع  وق��د  �شيئًا.  ذل��ك  على  يزيد  وال  اإ�شحاق 

عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الني�شابوري المعروف 

بالحاكم في كتابه الذي و�شمه بالمدخل اإلى معرفة 

لكنه  المعنى،  هذا  في  بابًا  ال�شقيم،  من  ال�شحيح 

ونّبه   ،
(((((

الكتاب من ذل��ك ي�شتوعب كل ما في  لم 

فذكر  المو�شوع  ه��ذا  في  تكلم  من  على  الغ�شاني 

منهم: 

- اأبو ن�شر اأحمد بن محمد بن الح�شن المعروف 

باالإر�شاد في معرفة  الم�شمى  بالكالباذي في كتابه 

اأهل الثقة وال�شداد في رجال ال�شحيح للبخاري.

- واأبو علي بن ال�شكن في ن�شخته التي رواها عن 

الفربري.

- واأبو ذر عبد بن اأحمد الهروي في كتابه من الجامع، 

الدارقطني  اأهل ال�شناعة كاأبي الح�شن  وغيرهم من 

واأبي اأحمد بن عدي واأبي م�شعود الدم�شقي.

اإلي  قال الغ�شاني: »فجمعت في الباب ما انتهى 

من كالمهم ولخ�شته وبّينته ليرفع اللب�س في ذلك 

على الناظر في جمعنا هذا، وخّرجت ما انتهى لي 

ذكره من هذه االأ�شماء على حروف المعجم تقريبًا 

.
(((((

   على الطالب«
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ا�شمه  ممن  الحاء  ح��رف  »وم��ن  الغ�شاني:  ق��ال 

 - اهلل  رحمه   - البخاري  قال  الح�شين،  اأو  الح�شن 

في عمرة الحديبية، حدثنا الح�شن بن اإ�شحاق عن 

محمد بن �شابق عن مالك بن مغول.

وقال في غزوة خيبر حدثنا الح�شن بن اإ�شحاق 

حدثنا محمد بن �شابق حدثنا زائدة 

قال اأبو ن�شر واأبو عبد اهلل الحاكم: هو الح�شن 

بني  مولى  المروزي  علي  اأب��و  زي��اد  بن  اإ�شحاق  بن 

.
(((((

ليث، وقال اأبو حاتم الرازي هو مجهول«

�س الجزء العا�شر واالأخير من الكتاب  ) - خ�شّ

في  العلم  عنه  ُروي  م��ّم��ن  بلقب  �ُشهر  م��ن  ل��ذك��ر 

الم�شندين ال�شحيحين.

قال الغ�شاني: » وهو نوع من علوم الحديث، وقد 

تكّلم فيه الجلة من العلماء واأجازه الفقهاء، ولم نر 

اإذا ق�شد به التعريف بالمحّدث  حرجًا على ذاكره 

عبد  اأبو  جعله  وقد  العيب،  وال  النق�س  به  ُيِرد  ولم 

اهلل الحاكم في كتاب تق�شيم علوم الحديث، فنًا من 

.
(((((

فنونه وق�شمًا من اأق�شامه«

في  ج��اء  بما  الجزء  ه��ذا  الموؤلف  ا�شتهل  وق��د 

ىئ   مئ   چ   وج����ل:  ع��ز  اهلل  ق����ول  ت��اأوي��������ل 

، واأعقب ذلك بما يجوز من ذكر 
يئجب  چ)))))

النا�س نحو قولهم الطويل والق�شير، يراد به تبيين 

 ،
(((((

الرجل، كقول النبي �، »ما يقول ذو اليدين«

ويبداأ  الهجاء  حروف  على  مرّتبة  االألقاب  ذكر  ثم 

في كل حرف بال�شحابة ثم يعقبهم بالتابعين ومن 

الحروف،  كل  في  �شار  المنوال  هذا  وعلى  بعدهم، 

ومن ذلك قوله:

»االأحنف بن قي�س: ا�شمه �شخر وقيل ال�شحاك 

اأبو بحر ال�شعدي التميمي اأدرك النبي � ودعا له، 

    ولم يره، ح�ّدث عن اأبي ذر وابن م�شعود واأبي بكرة، 

 ،
(((((

ال�شخير« بن  العالء  واأب��و  الح�شن  عنه  روى 

ومن  التابعين  ذكر  ال�شحابة  ذكر  من  تمامه  وبعد 

بعدهم.

األفت  التي  الكتب  اأح�شن  من  الكتاب  هذا  ويعّد 

من  بعده  جاء  من  كل  اعتمده  المو�شوع،  هذا  في 

العلماء.

الخاتمة:

ال�شالحات،  ت��ت��م  بنعمته  ال���ذي  هلل  ال��ح��م��د 

�شيدنا  المهداة،  الرحمة  على  وال�شالم  وال�شالة 

محمد واآله ومن وااله... وبعد:

فهذه اإطاللة �شريعة على جهود علماء االأندل�س 

بن  م�شلم  الح�شين  اأب��ي  االإم��ام  �شحيح  خدمة  في 

و�شل  التي  الطرق  فيها  بّينت  الني�شابوري  الحجاج 

اأهم  اإلى االأندل�س،وذكرت  بها هذا ال�شفر المبارك 

ال�شروح والمخت�شرات عليه.كما تطرقت لموؤلفاتهم 

حول رجال م�شلم. وخ�ش�شت حيزا لدرا�شة نماذج 

مما ذكرت بغية االطالع على مناهجهم فيها. 

عناية  ب��اأن  لنا  يت�شح  العر�س،  هذا  خالل  من 

عنايتهم  من  تقّلل  لم  بالموطاأ  االأندل�س  محدثي 

م�شلم  االإم����ام  �شحيح  ن���ال  وق���د  بال�شحيحين. 

-رحمه اهلل- منهم عناية كبيرة تحقيقا لن�شو�شه 

لغريبه  وتو�شيحا  الأحكامه  وبيانا  لمتونه  و�شرحا 

وتعريفا برجاله. وهي بذلك ت�شكل زادا لطلبة العلم 

والعلماء.

كما اأو�شحت لنا هذه االإطاللة الكم الهائل من 

مفقود  من  الجانب،  هذا  في  االأندل�شية  الموؤلفات 

ومطبوع ومخطوط ينتظر من يخرجه اإلى النور. 

ت��������ل��������ك �آث���������������ارن���������������ا ت���������������دل ع����ل����ي����ن����ا

ف�������ان�������ظ�������رو� ب�����ع�����دن�����ا �إل������������ى �لآث������������ار

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.  
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�لحو��سي

بن  ورد  ابن  م�شلم  بن  الحجاج  بن  م�شلم  الحافظ  االإم��ام  ( -

كو�شاظي اأبو الح�شين الني�شابوري، روى عن اأحمد ويحيى 

�شاعد  واب��ن  عوانة،  واأب��و  الترمذي  وعنه  وخلق  واإ�شحاق 

)طبقات  )))ه���  �شنة  رج��ب  في  اهلل  رحمه  م��ات  وخلق. 

الحفاظ �س: )))، رقم: )))(.

اإبراهيم بن محمد بن �شفيان الفقيه اأبو اإ�شحاق الني�شابوري  ( -

بن  محمد  عن  روى  م�شلم،  �شحيح  راوي  ال�شالح  الرجل 

�شنة  توفى  والحجاز،  والكوفة  ببغداد  و�شمع  ورحل  رافع، 

)1)ه� )�شذرات الذهب )/)))(.

. انظر فهر�شة ابن خير االإ�شبيلي �س: )))- )

حاتم  اأب��و  م�شلم،  بن  بكر  بن  محمد  بن  عبدان  بن  مكي  ( -

ال�شحيح  �شاحب  م�شلم  من  �شمع  الني�شابوري،  التميمي 

ماأمون  ثقة  الني�شابوري:  علي  اأبو  الحافظ  قال  وجماعة. 

مقدم على اأقرانه في الم�شايخ. مات رحمه اهلل في جمادي 

االآخرة �شنة )))ه�.- �شير اأعالم النبالء للذهبي ))/1)

راوية  الني�شابوري  عمرويه  بن  عي�شى  بن  محمد  اأحمد  اأبو  ( -

جماعة  من  �شمع  الفقيه،  �شفيان  ابن  عن  م�شلم  �شحيح 

ولم يرحل، قال الحاكم: هو من كبار عّباد ال�شوفية، وكان 

�شنة  الحجة  ذي  في  توفي  وينتحله  �شفيان  مذهب  يعرف 

)))ه� وله 1) �شنة )�شذرات الذهب )/))(.

اأحمد بن محمد بن يحيى اأبا بكر الني�شابوري االأ�شقر، �شيخ  ( -

اأهل الكالم في ع�شره بني�شابور. قال الحاكم: �شدوق في 

)وثالثمائة(. وخم�شين  ت�شع  �شنة  اآخر  في  الحديث،توفي 

عنه.  القالن�شي  علي  ابن  اأحمد  عن  م�شلم  �شحيح  يروي 

)تاريخ االإ�شالم ل�شم�س الدين الذهبي ))/)))

توفي �شنة )))ه� - ل�شان الميزان البن حجر )/))- ) 

الفقيه  ح�شين  بن  علي  بن  الح�شين  الطبري  اهلل  عبد  اأبو  ( -

بن  الغفار  عبد  عن  روى  ونزيلها  مكة  محّدث  ال�شافعي 

)))ه�  �شنة  توفي   � االأ�شعري  بمذهب  عارفا  وكان  محمد، 

)�شذرات الذهب )/)1)(.

. فهر�شة ابن خير �س: ))- )

ال�شرق�شطي  غ�شليان  بن  الملك  عبد  بن  الرحمن  عبد  (1 -

اأبو الحكم توفي بقرطبة �شنة )))ه� )بغية الملتم�س �س: 

)))، رقم: ))1)(.

الجزيرة  اأه��ل  من  االأم��وي  اإبراهيم  بن  �شيد  بن  مو�شى  (( -

اهلل  عبد  اأب��ي  م��ن  بمكة  �شمع  بكر  اأب��ا  يكنى  الخ�شراء 

علي  اأب��و  له  واأج��از  مالك  وموطاأ  م�شلم  �شحيح  الطبري 

منه  �شماعه  وك��ان  خير  بن  بكر  اأب��و  عنه  الغ�شاني،حدث 

ذي  في  المرية  من  ان�شرافه  عند  الخ�شراء  بالجزيرة 

القعدة �شنة )))ه�)التكملة لكتاب ال�شلة)/)))(.

فقيه  �شاطبي  المعافرين،  �شرحان  بن  عّباد  الح�شن  اأبو  (( -

يروي  بالمرية،  واأق���راأ  العدوة  �شكن  تواليف،  له  محّدث 

عنه،  ن�شر  اأبي  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبي  الحميدي  م�شند 

بالمرية.  )1)ه�  �شنة  في  النعمة  بن  الح�شن  اأبو  عنه  رواه 

)بغية الملتم�س �س: )))، رقم: ))))(.

اأبو محمد عبد اهلل بن الوليد بن �شعد بن بكر االأن�شاري،  (( -

اأندل�شي فقيه محّدث زاهد، رحل من االأندل�س قبل الثمانين 

وثالثمائة، فتفقه بالقيروان و�شمع اأبا محمد بن اأبي زيد، 

ورحل اإلى مكة و�شمع بها كثيرًا واأقام بها مدة وبم�شر ثم 

�س:  الملتم�س  )بغية  مات.  وبها  المقد�س  بيت  اإلى  انتقل 

)))، رقم: )))(.

. فهر�شة ابن خير �س: ))- ))

بابن  يعرف  العبا�س  اأبو  العذري  اأن�س  بن  عمر  بن  اأحمد  (( -

ف�شمع  مكة  اإل��ى  االأربعمائة  بعيد  وال��ده  مع  رح��ل  ال��دالي 

الكثير من �شيوخها ومن القادمين اإليها، توفي �شنة )))ه� 

)بغية الملتم�س �س: )))، رقم: )))(.

. فهر�شة ابن خير �س: ))- ))

. الم�شدر ال�شابق �س: 11)- ))

محمد بن يحيى القا�شي عرف بابن الحّذاء، فقيه محّدث  (( -

اأبي زيد ومحمد بن اأحمد  حافظ له رحلة، يروي عن ابن 

ابن مفّرج، روى عنه الحافظ ابن عبد البر وجماعة اأعالم 

توفي �شنة )))ه� )بغية الملتم�س �س: )))، رقم: )))(.

. فهر�شة ابن خير �س: )1)- ))

اأحمد بن فتح بن عبد اهلل التاجر، رحل ف�شمع بم�شر من  (1 -

اأبو عمر بن عبد البر توفي  ابن ماهان وطبقته، روى عنه 

 (((( رقم:   ،((( �س:  الملتم�س  11)ه�.)بغية  من  قريبًا 

وانظر فهر�شة ابن خير �س: )1) 

. الم�شدر ال�شابق �س: 11)- ))

فقيها  القي�شي  محمد  بن  طالب  اأبي  بن  مكي  محمد  اأبو  (( -

اأخذ  ال��ق��راآن.  علم  عليه  وغلب  رواي���ة  ل��ه  اأدي��ب��ًا،  مقرئًا 

)))ه�  �شنة  قرطبة  ودخ��ل  زي��د،  اأب��ي  ابن  عن  بالقيروان 

فن�شر علمه وعال ذكره ورحل النا�س اإليه. �شنف الكثير في 

علوم القراآن وغير ذلك، توفي  في �شنة: )))ه� )الديباج 

المذهب البن فرحون �س: )))(.

. فهر�شة ابن خير �س: 11)- ))

اأبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد بن زكريا ال�شيباني  (( -
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�شنة  توفي  م�شلم  �شحيح  على  م�شتخرج  له   � الجوزقي 

)))ه� )تذكرة الحفاظ )/))1)(.

محّدث ني�شابوري اأبو حاتم مكي بن عبدان التيمي المتوفى  (( -

�شنة )))ه� )تذكرة الحفاظ )/)))(.

التعديل والتجريح للباجي ) المقدمة( (( -

. مقدمة �شحيح م�شلم ب�شرح النووي �س: ))- ))

نف�س الم�شدر ال�شابق. (( -

. تلخي�س �شحيح م�شلم الأبي العبا�س  القرطبي �س: ))- ))

كتاب �شروط االأئمة الخم�شة للحافظ المقد�شي �س: ))- 1) 

تلخي�س �شحيح االإمام م�شلم الأبي العبا�س القرطبي �س:  (( -

.((

. مقدمة �شحيح م�شلم ب�شرح النووي �س: ))- ))

ال يفوتني في هذا المقام اأن اأ�شير اإلى اأن االأ�شتاذ الفا�شل  (( -

عمر الجيدي قد كتب مو�شوعا قيما حول ال�شروح المغربية 

دعوة  مجلة  من  الثالث  العدد  في  ن�شره  م�شلم  ل�شحيح 

الحق �شنة ))))، وقد ا�شتفدت منه.

ه�و محمد بن اأحمد بن خلف بن اإبراهيم التجيبي يعرف  (( -

بابن الحاج قا�شي الجماعة بقرطبة. ا�شت�شهد رحمه اهلل 

الملتم�س �س:  )))ه� )بغية  �شنة  وكان مولده  )))ه�  �شنة 

)) رقم )) وفهر�شة ابن خير )))) 

 (( -(( �س:  الملتم�س  وبغية   -  (1(  /  ( خير  ابن  فهر�شت 

رقم ))

هو اأبو الح�شن رزين بن معاوية بن عمار العبدري االأندل�شي  (( -

�شنة  بمكة  توفي  موؤلفات  له  م�شهور  محّدث  ال�شرق�شطي 

�شنة  توفي  الم�شتطرفة  الر�شالة  في  الكتاني  وقال  )))ه� 

ابن  � فهر�شة   ((( ))) رقم  الملتم�س �س:  )))ه�. )بغية 

خير �س: ))) و ))) � الر�شالة الم�شتطرفة �س: 1))(.

، وذك�ره موؤلفه في عار�شة االأحوذي  نفح الطيب �س: )/))- ))

�س: ))/1)د.

 – ط) - )) الريا�س  الندوة  وب��دار  م�شر  الوفاء  ب��دار  طبع 

)11) بتحقيق الدكتور يحيى اإ�شماعيل.

ال�شقلي  المالكي  المازري  علي  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  (( -

المتوفى �شنة )))ه�)الديباج المّذهب �س: )))) 

انظر تاريخ االأدب العربي لبروكلمان )/)))- 1)

. التكملة لكتاب ال�شلة البن االأبار ) / )))- ))

. التكملة البن االأبار �س: )/))) رقم 1))- ))

انظر بغية الملتم�س لل�شبّي �شفحة: ز. (( -

. الديباج المّذهب �س: ))- ))

. الديباج المّذهب �س: )))- ))

التكملة البن االأبار ) / )))- )) 

تاريخ االأدب العربي )/)))- )) 

ال�شفر الخام�س من كتاب الذيل والتكملة لكتابي المو�شول  (( -

وال�شلة )/1)).

. تاريخ التراث العربي لفوؤاد �شزكين �س: )/)))- ))

. طبقات المف�ّشرين للداودي �س: )/)))- 1)

. الديباج المذهب �س: )))- ))

. نفح الطيب )/)))، والديباج المّذهب �س: )))- ))

اإكمال المعلم بفوائد م�شلم للقا�شي عيا�س ) / )) - ))- ))

الم�شدر ال�شابق )/))- ))

. اإكمال المعلم )/))-))- ))

زوج  �شلمة  اأم  اأخو  القر�شي،  حذيفة  بن  عامر  جهم  اأبو  (( -

النبي � له �شحبة، وروى عن اأخته فقط )تقريب التهذيب 

�س: ))) رقم ))1)(.

ال�شالة في  باب: كراهة  الم�شاجد-  المعلم كتاب  اإكمال  (( -

ثوب له اأعالم )حديث رقم))) �س:) / ))))

باب جواز  ال�شالة  ) / )))-)))- )) -كتاب  المعلم  اإكمال 

حمل ال�شبيان في ال�شالة حديث رقم: ))).

اإكمال المعلم كتاب البّر وال�شلة واالآداب، باب ف�شل �شلة  (( -

اأ�شدقاء االأب واالأم ) / ))

الرحم  �شلة  باب  وال�شلة،  البّر  كتاب  ال�شابق  الم�شدر  (1 -

وتحريم قطيعتها حديث: )))) �س:)/))-1)

الم�شدر ال�شابق كتاب االأ�شاحي باب ا�شتحباب ال�شحية  (( -

وذبحها حديث رقم ))))�س:)/))) 

. الم�شدر ال�شابق نف�س الكتاب والباب �س: )/)))- ))

الم�شافرين  �شالة  كتاب  ف��ي  م�شلم  اأخ��رج��ه  الحديث  (( -

وق�شرها - باب الدعاء في �شالة الليل وقيامه حديث:))) 

�س:)/))).

اإكمال المعلم -كتاب �شالة الم�شافرين -باب الدعاء في  (( -

�شالة الليل.حديث:)))�س:)/)))-)))

وموا�شع  الم�شاجد  كتاب  �����س:)/)))- ))  المعلم  اإك��م��ال 

ال�شالة، باب ابتناء م�شجد النبّي �.

باب تحريم   � الم�شاجد  اأخرجه م�شلم في كتاب  الحديث  (( -

الكالم في ال�شالة حديث:))) �س)/))).

. �شورة الملك اآية: ))- ))
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. �شورة ال�شورى اآية: ))- ))

اإكمال المعلم )/)))- )) كتاب الم�شاجد باب تحريم الكالم 

في ال�شالة.

اإكمال المعلم)/)))- 1) كتاب الروؤيا باب قول النبي � من 

راآني في المنام فقد راآني - حديث: )))).

. الم�شدر ال�شابق - نف�س الكتاب والباب )/)))-1))- ))

يقتل  الرجلين  بيان  ب��اب  االإم���ارة  كتاب  المعلم  اإك��م��ال  (( -

اأحدهما االآخر يدخالن الجنة  �س )/))).

ف�شيلة  ب��اب   - االإم���ارة  كتاب   (( -(((/( ال�شابق  الم�شدر 

الجهاد والخروج في �شبيل اهلل. 

واأطلق  فعال،  اأو  قوال  التابعي  على  الموقوف  هو  المقطوع  (( -

بع�س العلماء، المقطوع على منقطع االإ�شناد غير المو�شول 

)انظر التمهيد البن عبد البر �س: )/))(.

اليهود  �شنن  ات��ب��اع  ب��اب  العلم  ك��ت��اب  المعلم-  اإك��م��ال  (( -

والن�شارى حديث )))) �س:)/))).

الغرانيق  اأن ق�شة   (( -(((/( الفتح �س:  في  ابن حجر  قال 

�شرط  ع��ل��ى  رج��ال��ه��م��ا  م��ر���ش��ل��ي��ن  ط��ري��ق��ي��ن  م���ن  وردت 

طري��ق  من  الط��بري  اأخرج�ه  ما  اأحدهما  ال�شحيحين 

عبد  بن  بكر  اأب��و  حدثني  �شهاب  ابن  عن  يزيد  بن  يون�س 

من  اأخرجه  ما  ه�شام،والثاني  بن  الحارث  بن  الرحمن 

فرقهما،  �شلمة  اب��ن  وحماد  �شليمان  بن  المعتمر  طريق 

اهلل  ر�شول  »ق��راأ  العالية.  اأب��ي  عن  هند  اأب��ي  بن  داود  عن 

والعزى  ال��الت  {اأف��راأي��ت��م  بلغ  فلما  والنجم،  ب�مكة   �

تلك  ل�شانه:  على  ال�شيطان  األقى  االأخ��رى}  الثالثة  ومناة 

الم�شركون:  فقال  لترتجى،  �شفاعتهن  واأن  العلى  الغرانيق 

فنزلت  و�شجدوا،  ف�شجد  اليوم،  قبل  بخير  اآلهتنا  ذكر  ما 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   چ   االآي���ة  ه��ذه 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
چ  ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

الحج اآية)).

العلمية  الكتب  دار   (( -(((/( ال�شفا  كتابه  في  ذل��ك  ذك��ر 

بيروت.

التالوة  ���ش��ج��ود  ب���اب  الم�شاجد  ك��ت��اب  المعلم  اإك��م��ال  (( -

.(((/(

باأ�س  ال  الم�شري  الخوالني  هانيء  اأبو  هانيء  بن  حميد  (( -

اأخرج  )))ه���.  �شنة  مات  وهب،  البن  �شيخ  اأكبر  وهو  به، 

المفرد. االأدب  في  والبخاري  ال�شنن،  واأ�شحاب  م�شلم  له 

)تقريب التهذيب ))) رقم: ))))) 

ف�شيلة  باب   � االإم��ارة  كتاب  في  م�شلم  اأخرجه  الحديث  (1 -

الجهاد والخروج في �شبيل اهلل تعالى، عن اأبي هريرة عن 

النبي � قال: تكّفل اهلل لمن جاهد في �شبيله ال يخرجه 

باأن يدخله  �شبيله وت�شديق كلمته،  اإال جهادا في  بيته  من 

الجنة اأو يرجعه اإلى م�شكنه الذي خرج منه مع ما نال من 

اأجر اأو غنيمة.

قول  باب   - المخم�س  فر�س  كتاب  في  البخاري  واأخرجه   

النبي � »حّلت لكم الغنائم« وقال اهلل عّز وجل چھ  

ھ  ے  ے  ۓ  چ )الفتح اآية 1)( حديث 
رقم: )))) بنف�س اللفظ 

ثواب  قدر  بيان  باب  االإمارة  .كتاب  (( -(((/( المعلم  اإكمال 

من غزا فغنم ومن لم يغنم.

 . الديباج المذهب البن فرحون �س: ))- ))

.) انظر تعليق المحققين )مقدمة التحقيق �س:)- ))

  . تلخي�س �شحيح م�شلم �س: )/)) � ))- ))

في  دّباءة.)النهاية  الدباء:اليقطين،القرع،والواحدة:  (( -

غريب الحديث)/))

تلخي�س �شحيح م�شلم للقرطبي �س: )/))) -)))- ))  كتاب 

اآداب االأطعمة، باب في اأكل الدباء والقديد. 

اأح�شاها ونّبه عليها االأ�شتاذ محمد فوؤاد عبد الباقي في  (( -

و�شبعة  مائة  حوالي  وهي  م�شلم  االإم��ام  ل�شحيح  تحقيقه 

انظر  مو�شع.  اأكثر من  في  كررت  وثالثين حديثا ))))( 

�شحيح م�شلم بتحققه �س: )/))) � )))) 

تلخي�س �شحيح م�شلم �س: )/)1)- )) � كتاب ال�شوم.

كراهية  باب   � ال�شوم  كتاب  في  القرطبي  ذكره  الحديث  (( -

�شرد ال�شوم انظر الم�شدر ال�شابق �س:)/))). 

واأ�شراط  الفتن  كتاب   (1 -((((/( ���س:  ال�شابق  الم�شدر 

ال�شاعة.

حديث حذيفة ذكره في كتاب االإيمان - باب رفع االأمانة  (( -

حديث رقم )1) انظر الم�شدر ال�شابق �س: )/)).ولمزيد 

من االأمثلة انظر: �س: )/11)) - )))) - )))) - )))) 

.(((( - (((( -

هو يحيى بن ح�شان الّتني�شي، اأ�شله من الب�شرة، ثقة، من  (( -

التا�شعة، مات �شنة )1)ه� وله )) �شنة، اأخرج له الخم�شة 

)التقريب �س: ))) رقم ))))(.

 (( -(((  - �س:)))  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي��س  انظر 

في  والقراءة  التكبيرة  بين  ال�شكوت  باب،  ال�شالة،  كتاب 

الركعة االأولى وما يقال فيه.

الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل المنذري  (( -
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له  وال��وف��اة.  وال���دار  المولد  الم�شري  االأ���ش��ل  الدم�شقي 

موؤلفات منها:الترغيب والترهيب - مخت�شر �شحيح م�شلم 

- مخت�شر �شنن اأبي داود وغيرها توفي �شنة )))ه� وهي 

اهلل.  رحمهما  القرطبي  االإم���ام  فيها  توفي  التي  ال�شنة 

)طبقات الحفاظ �س: )1) رقم 1)))(.

� باب  . )كتاب االأدب  (( -(((/( تلخي�س �شحيح م�شلم �س: 

احتجاب الن�شاء وما يخّفف عنهّن من ذلك( 

 . �شورة الكهف اآية: ))- ))

 . �شورة ط�ه اآية: )1)- ))

المفهم )/)))- )) كتاب االأدب باب في احتجاب الن�شاء وما 

يخفف عنهن من ذلك.. 

الم�شدر ال�شابق )/)))- ))

يخ�س  اأن  لالإمام  باب  الجهاد  كتاب   (11 -(((/( المفهم 

القاتل بال�شلب. 

�س:  القرطبي  لالإمام   � م�شلم  �شحيح  تلخي�س  انظر  (1( -

 .(11( � (11(

كرامات  بع�س  ذكر  باب  النبوات  كتاب   (1( -((/( المفهم 

ر�شول اهلل � 

 (1( -(((  -  (((/( �س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س 

-كتاب اللبا�س - باب النهي عن و�شم الوجه 

 . �شورة الفتح اآية: ))- )1)

المفهم )/)))-)))- )1) كتاب اللبا�س باب النهي عن و�شم 

الوجوه.  

)/)))- )1) كتاب الرقي والطب،  تلخي�س كتاب م�شلم �س: 

باب التداوي بقطع العرق والكي وال�شعوط. 

بن  قا�شم  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  الح�شن  محمد  اأب��و  (1( -

في  مات  الم�شانيد«  �شحاح  في  االأ�شانيد  »بحر  له  جعفر، 

رقم   ((( �س:  الحفاظ  )طبقات  )))ه�  �شنة  القعدة  ذي 

 .)(1((

المفهم )/)))- )1) كتاب الرقي والطب، باب التداوي بقطع 

العرق والكي وال�شعوط. 

النهي عن  باب  اللبا�س -  تلخي�س كتاب م�شلم - كتاب  (1( -

التختم بالذهب. 

بن  ه�شام  ب��ن  ال��ح��ارث  ب��ن  الرحمن  عبد  ب��ن  بكر  اأب��و  ((1 -

اأحد  المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم القر�شي - 

بكر  اأبو  ا�شمه  وقيل  محمد  ا�شمه  قيل   - ال�شبعة  الفقهاء 

وكنيته اأبو عبد الرحمن وال�شحيح اأن ا�شمه وكنيت��ه واحد 

فقيها  ثقة  تابعي   - الخطاب  ابن  عمر  خالفة  في  ولد   -

)تهذيب  ))ه���  اأو  ))ه���  �شنة  م��ات  الحديث  كثير  عالما 

الكمال ))/))) رقم ))))(. 

بن  م�شلم  ج��ّد   - المق�شورة  �شاحب  المدني  خ��ّب��اب  ((( -

ال�شائب بن خّباب. روى عن اأبي هريرة وعائ�شة. روى عنه 

داود.  واأب��و  م�شلم  له  روى  وقا�س   اأبي  بن  �شعد  بن  عامر 

)تهذيب الكمال: )/))) رقم ))))(. 

التختم  عن  النهي  باب   � اللبا�س  كتاب   ((( -(1(/( المفهم 

بالذهب. 

انظر الحديثين في تلخي�س �شحيح م�شلم للقرطبي �س:  ((( -

يخّفف  وما  الن�شاء  احتجاب  باب   � االأدب  )كتاب   (((/(

عليهّن من ذلك. 

احتجاب  ب��اب   � االأدب  كتاب   ((( -(((-(((/( المفهم  

الن�شاء وما يخّفف عليهّن من ذلك.  

بالِك�شّي،  المعروف  محمد  اأبو  ن�شر  بن  حميد  بن  عبد  ((( -

والترمذي،  م�شلم  عنه  روى  الحميد.  عبد  ا�شمه  اإن  قيل: 

و�شّنف  وكان ممن جمع  قال:  الثقات  في  ابن حبان  ذكره 

رقم   (((/(( ���س:  الكمال  )تهذيب  )))ه����  �شنة  م��ات 

 .)((((

م�شجد  ف�شل  ب��اب  الحج  كتاب   ((( -(1(-(1(/( المفهم 

ر�شول اهلل �. 

كتاب   �  ((( -(((/( �س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س 

االأدب � باب النهي عن ت�شمية العنب كرًما. 

. �شورة يو�شف اآية رقم ))- )))

عن  النهي  ب��اب   � االأدب  كتاب   ((( -(((-((1/( المفهم  

ت�شمية العنب كرًما. 

  ((1 -((((/( �س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س  انظر 

مائة  قتل  ولو  التوبة  قبول  من  باأ�س  ال  باب  الرقاق  كتاب 

نف�س. 

المخطوط:  االأ����ش���ل  وف���ي  ع��دم��ه��م.  ال��م��ط��ب��وع:  ف���ي  ((( -

المكتبة  مخطوط  م��ن  ���ش��ورة  اأ(   ((( ع��زم��ه��م)ل��وح��ة 

االأزهرية في مكتبة مركز البحوث االإ�شالمية باإ�شالم اآباد 

رقم عك�شيات )))-))).

المفهم )/))-))- ))) كتاب الرقاق � باب ال باأ�س من قبول 

التوبة ولو قتل مائة نف�س. 

تحقيق  ���س:)- )))  للمنذري  م�شلم  �شحيح  مخت�شر  انظر 

االألباني)المكتب االإ�شالمي ط )- )1))  بيروت( 

 ((( -((((/( �س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س  انظر 

تحقيق الدكتور � رفعت فوزي. 
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كتاب   -  ((( -((/( ���س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س 

االإيمان. 

الم�شدر ال�شابق �س: )/1)1)- ))) كتاب النبوات. 

رجح القرطبي رواية اأنه � توفي و�شنه ))- ))) �شنة، قال: 

قولي  اأحد  هذا  �شنة،  �شتين  راأ�س  على  اهلل  وتوفاه  "قوله 
اأن�س، وفي الرواية االأخرى ثالث و�شتين، ووافقه على ذلك 

االأقوال  اأ�شح  وهو  وعائ�شة،  ومعاوية  عبا�س  بن  اهلل  عبد 

على ما ذكره البخاري )المفهم )/1)) كتاب النبوات باب 

في ح�شن اأو�شاف النبي �(. 

كتاب   ((( -((/( ���س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س 

االإيمان، )واالآية من �شورة لقمان رقم ))(. 

. �شورة هود اآية: )))- )))

كتاب   ((1 -((((/( �س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س 

الرقاق. 

الم�شدر ال�شابق �س: )/)))- ))) كتاب ال�شالة، واالآية هي 

من )�شورة االإ�شراء اآية: )))(.

. �شورة الق�ش�س اآية رقم: ))- )))

كتاب   �  ((( -((/( ���س:  للقرطبي  م�شلم  �شحيح  تلخي�س 

االإيمان.  

الم�شدر ال�شابق �س: )/)))- ))) � كتاب ال�شالة. 

وفهر�شة   ، ((( -((( رقم   (((/( ب�شكوال  الأبي  ال�شلة  انظر 

ابن خير �س: ))).

التكملة لكتاب ال�شلة للق�شاعي )/))- )))

 ، انظر كتاب ال�شلة )/)))، وفهر�شة ابن خير �س: )))- )))

وهدية العارفين )/))).

 ((( -(((/( الق�شاعي  اهلل  عبد  الأبي  ال�شلة  لكتاب  التكملة 

االأندل�س  ق�شاة  )))).وتاريخ  بيروت  للطباعة  الفكر  دار 

الأبي الح�شن المالقي )/))) دار االآفاق الجديدة - بيروت 

/ لبنان - )1)) ه�.

، وبغية  ترجمته في طبقات الحفاظ �س: 1)) رقم ))1)- )))

للذهبي  الحفاظ  وتذكرة   ،((( رقم   ((( �س:  الملتم�س 

.((((/(

. انظر تاريخ االأدب العربي لكارل بروكلمان )/)))- 1))

. تذكرة الحفاظ )/))))- )))

. فهر�شة ابن خير �س: )))- )))

من  )���ش��ورة   ((( -( ���س  الم�شكل"  وتمييز  المهمل  تقييد 

وهي   ((( رق��م  الر�شائية  العثمانية  المكتبة  مخطوطة 

مكتبة  �شمن  االآن  الموجودة  الحلبية  بالن�شخة  المعروفة 

بن  محمد  االإمام  جامعة  في  �شورة  (منها  بدم�شق  االأ�شد 

�شعود االإ�شالمية بالريا�س )رقم ))))(.

. تقييد المهمل �س: )- )))

. تقييد المهمل وتمييز الم�شكل �س: ))- )))

الكلمة بين قو�شين غير منقوطة في االأ�شل، والت�شحيح  ((( -

من االإ�شابة البن حجر )/))) رقم )1)).

. تقييد المهمل وتمييز الم�شكل �س: 1)) � )))- )))

. نف�س الم�شدر �س: )))- )))

. تقييد المهمل وتمييز الم�شكل �س: )))- )))

. الم�شدر ال�شابق �س: )))- 1))

. الم�شدر ال�شابق �س: )))- )))

. تقييد المهمل وتمييز الم�شكل �س: 1))-)))- )))

. نف�س الم�شدر �س:))) � 1))- )))

. نف�س الم�شدر �س: )))- )))

. نف�س الم�شدر �س: )))- )))

. تقييد المهمل �س: )))- )))

. �شورة الحجرات اآية: ))- )))

من  يفعل  ما  ب��اب  الموطاأ  في  مالك  اأخ��رج��ه  الحديث  ((( -

كتاب  في  والبخاري   )((/(( �شاهيًا  ركعتين  من  �شّلم 

ال�شهو � باب من لم يت�شهد في �شجدتي ال�شهو، وم�شلم في 

ال�شالة  ال�شهو في  ال�شالة باب  الم�شاجد وموا�شع  كتاب 

التمهيد  البر في  وابن عبد   ،(( له حديث رقم  وال �شجود 

.(((/(

تقييد المهمل �س: ))).- )))

قائمة �لم�سادر و�لمر�جع

القراآن الكريم ( -

 � م�شر   � محمد  م�شطفى  )مطبعة  حجر  الب��ن  االإ�شابة  ( -

))))ه� / ))))م(.

ودار  م�شر  الوفاء  دار   - عيا�س  للقا�شي  المعلم  اإكمال  ( -

الندوة الريا�س ط) - )11)

بغية الملتم�س لل�شبّي المكتبة الع�شرية بيروت ( -

تاريخ االأدب العربي لبروكلمان دار المعارف ط )- ) القاهرة 

((((

تاريخ االإ�شالم ل�شم�س الدين الذهبي -دار الكتاب العربي  ( -

بيروت ط)– )1))ه�

تاريخ التراث العربي لفوؤاد �شزكين الهئية الم�شرية العامة  ( -

للتاأليف والن�شر ))))
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االآفاق  دار  المالقي  الح�شن  الأب��ي  االأندل�س  ق�شاة  تاريخ  ( -

الجديدة- بيروت/ لبنان )1)) ه�.

بيروت  العلمية  ال��ك��ت��ب  دار  لل�شيوطي  ال����راوي  ت��دري��ب  ( -

ط)-)))).

تذكرة الحفاظ - ط) - الهند ))))ه�/ ))))- 1)

 - لبابة ح�شين ط)- )) اأبو  تحقيق  للباجي  والتجريح  التعديل 

دار اللواء الريا�س )))).

�شوريا  ال��ر���ش��ي��د  دار   - ح��ج��ر  الب���ن  ال��ت��ه��ذي��ب  ت��ق��ري��ب  (( -

))))ه�/)))).

للطباعة  الفكر  دار   ( االأب��ار  البن  ال�شلة  لكتاب  التكملة  (( -

)))) تحقيق عبد ال�شالم الهرا�س

تلخي�س �شحيح م�شلم الأبي العبا�س القرطبي)دار ال�شالم  (( -

للطباعة والن�شر ط ) /))))م( 

. التمهيد البن عبد البر - مطبعة ف�شالة المغرب 1)))- ))

م(. تهذيب الكمال دار الفكر بيروت ))))ه� / ))))- ))

 - العربي  التراث  دار   - فرحون  البن  المذهب  الديباج  (( -

م�شر )))).

)ال�شفر  وال�شلة  ال��م��و���ش��ول  لكتابي  والتكملة  ال��ذي��ل  (( -

الخام�س( دار الثقافة بيروت ))))

دار   - الكتاني  جعفر  بن  لمحمد  الم�شتطرفة  الر�شالة  (( -

الكتب العلمية بيروت.

الر�شالة  م��وؤ���ش�����ش��ة   - ل��ل��ذه��ب��ي  ال��ن��ب��الء  اأع����الم  ���ش��ي��ر  (1 -

ط)-)1))ه�/))))م

الم�شيرة  دار   - الحنبلي  العماد  الب��ن  الذهب  ���ش��ذرات  (( -

بيروت ))))ه�/)))).

دار  المقد�شي  طاهر  بن  لمحم�د  الخم�شة  االأئمة  �شروط  (( -

الكتب العلمية بيروت ))))م

الكتب  دار   � الم�شطفى  بحقوق  التعريف  في  ال�شفا  (( -

العلمية بيروت

 (( -(((( ط)،  ب��ي��روت   - كثير  اب��ن  دار  البخاري  �شحيح 

تحقيق: د. م�شطفى ديب البغا

تحقيق   - -بيروت  اللبناني  الكتاب  دار   - م�شلم  �شحيح  (( -

محمد فوؤاد عبد الباقي.

بيروت  العربي  الكتاب  )دار  النووي  ب�شرح  م�شلم  �شحيح  (( -

)1))ه� / ))))م

االإ�شالمية  الثقافة  ن�شر  مكتب   - ب�شكوال  الأب��ي  ال�شلة  (( -

-القاهرة ))))ه� / )))) 

ه�  طبقات الحفاظ دار الكتب العلمية � بيروت � ط ) � )1))- ))

/))))م

طبقات المف�ّشرين للداودي )دار الكتب العلمية بيروت(. (( -

عار�شة االأحوذي  البن العربي -دار اإحياء التراث العربي   (1 -

بيروت ط ) � ))))ه� 

ترقيم   - بيروت  اغلمعرفة  دار   - البن حجر  الباري  فتح  (( -

محمد فوؤاد عبد الباقي.

فهر�شة ابن خير اال�شبيلي تحقيق محمد فوؤاد من�شور دار  (( -

الكتب العلمية ))))م

للمطبوعات   االأعلمي  موؤ�ش�شة  حجر  البن  الميزان  ل�شان  (( -

بيروت )1))ه�

االألباني  تحقيق   � للمنذري  م�شلم   �شحيح  مخت�شر  (( -

)المكتب االإ�شالمي  ط )- )))) � 

دار  المفهم للقرطبي تحقبق محيي الدين ديب واآخرين– - ))

ابن كثير دم�شق ط)-))))ه�

جمعية اإحياء التراث االإ�شالمي-  الموطاأ لالإمام مالك –- ))

الكويت-ط) – ))))م.

 - �شادر  دار   - التلم�شاني  للمقري  الطيب  نفح   -  (( -((

بيروت، )))).

النهاية في غريب الحديث لمحمد بن المبارك الجزري- (( -

دار اإحياء التراث العربي بيروت.

هدية العارفين اإ�شماعيل با�شا البغدادي - مكتبة المثنى  (( -

بغداد.

�لمخطوطات و�لدوريات:

�شورة  م�شلم  �شحيح  تلخي�س  م��ن  اأ�شكل  لما  المفهم  (1 -

البحوث  مركز  مكتبة  في  االأزهرية  المكتبة  مخطوط  من 

االإ�شالمية باإ�شالم اآباد رقم عك�شيات )))-))). 

مخطوطة  من  �شورة   - الم�شكل«  وتمييز  المهمل  تقييد  (( -

المعروفة  وه��ي   ((( رق��م  الر�شائية  العثمانية  المكتبة 

االأ�شد  مكتبة  �شمن  االآن  ال��م��وج��ودة  الحلبية  بالن�شخة 

بدم�شق.

. مجلة دعوة الحق - المغرب- العدد الثالث �شنة ))))- ))
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وقد تردد اأكثر من باحث في تحديد االتجاه 

خلدون،  واب���ن  ال�شاطبي  م��ن  لكل  ال��ك��ام��ي 

اأبي  اإلحاق  في  احتار  الذي   
(((

الطيب كاأحمد 

والحيرة  المعروفة،  االتجاهات  باأحد  اإ�شحاق 

 في ت�شنيف الفكر 
(((

نف�شها تملكت عمر فروخ

الكامي البن خلدون. 

في مدى كامية  للنظر  الدرا�شة  هذه  تاأتي 

االرتباط  وابن خلدون وحدود تازم  ال�شاطبي 

الكلي بتلك الت�شنيفات التقليدية، وللبحث في 

اأبعاد التداخل العلمي بين علم الكام من جهة 

من  التاريخ  اأ�شول  وعلم  الفقه  اأ�شول  وعلمي 

جهة ثانية، ثم في نطاقات 

من  كل  درا�شات  في  العقدي  اال�شت�شحاب 

ال�شاطبي وابن خلدون.

اأوال:  في التداخل المعرفي 

اأ-  في التداخل الأ�صولي الكالمي 

بين  ح�شل  ال���ذي  المعرفي  ال��ت��داخ��ل  اإن 

البدايات  منذ  الكامية،  االأ�شولية  المعرفتين 

الفكر الكالمي

بين ال�شاطبي وابن خلدون: 

مقاربة معرفية 
د. الح�شان �شهيد

المغرب

مقدمة:

الكتابات  في  العقدي  البعد  ح�صور  بقوة  ي�صجل  الإ�صالمية  للعلوم  التاريخي  التطور  اإن 

العلمية لمفكري الإ�صالم، ولذلك ينذر- اأو على �صبيل القطع- يعدم وجود اأحد من العلماء 

وحتى  الكالم،  علم  تاريخ  عبر  المعروفة  والتجاهات  ال��روؤى  من  عقدية  روؤي��ة  عن  مجردا 

الذين �صلكوا منهم طريقا مجانباً للبحث في العلوم الأكثر ارتباطا بعلوم ال�صريعة كالفقه 

بالكتابة  ا�صتهر  ال��ذي  مثال،  خ��ل��دون  كابن  الحكم،  ه��ذا  ي�صملهم  وال��ح��دي��ث،..،  و  واأ���ص��ول��ه 

التاريخية والعمرانية.
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االأثر  وا�شح  له  كان  الفقه،  اأ�شول  لعلم  االأولى 

تفرعت  التي  االأ�شولي  الدر�س  منهجيات  على 

الروؤية  م�شتوى  على  اإن  بعد،  فيما  وت�شعبت 

اإ�شكال  ذل��ك  ومثال  المو�شوع؛  في  الحاكمة 

التعليل، اأو على م�شتوى اال�شتدالل على الم�شائل 

لاأدوات  تبعا  اال�شتقراء،  كاإ�شكال  االأ�شولية؛ 

العلمية الم�شتثمرة.

عند  االأ���ش��ول��ي  للنظر  ي��م��ك��ن  ال  وع��ل��ي��ه، 

الثابت  ه��ذا  عن  يخرج  اأن  ال�شاطبي  االإم���ام 

خ�شو�شا  االأ�شولية،  الممار�شة  في  التاريخي 

المواقف  تلك  اأذه��ان��ن��ا  ف��ي  ا�شت�شحبنا  اإذا 

الأ�شاليب  العلمية  والمراجعات  الت�شحيحية، 

ت�شانيفه  بها  تزخر  التي  والتحليل،  الدرا�شة 

الذين  االأ�شوليين،  بع�س  لدى  النظر  لمناهج 

في  اإل��ي��ه��ا  الم�شتند  لمرجعياتهم  ت��رج��م��وا 

التي  و  العلمية،  االأ�شولية ومباحثهم  مدوناتهم 

اإلى  العلمية  االآراء  بع�س  على  قوة  بكل  اأث��رت 

النظر  �شحيح  على  ح�شورها  ترجيح  ح��دود 

المعتبر في عدد من المباحث.

تم  ق��د  دام  م��ا  غ��ري��ب��ا،  لي�س  االأم���ر  وه���ذا 

علم  ت��اري��خ  م��ن  بعيد  اأم��د  منُذ  عليه  التنبيه 

يقول:«  الحنفي  الدين  ع��اء  فهذا  االأ���ش��ول، 

اعلم اأن اأ�شول الفقه فرع الأ�شول الدين، فكان 

من ال�شرورة اأن يقع الت�شنيف فيه على اعتقاد 

 .
(((

م�شنف الكتاب«

المرجعيات  في  التباين  ه��ذا  اأن  �شك  وال 

المواقف  في  تباينا  �شرورة  ي�شتلزم  العقدية 

وال�شواب  الخطاأ  اختبار  حيث  من  النظرية 

والخطورة  االأهمية  غاية  في  اأم��ر  وه��ذا  فيها، 

خ�شو�شا  العقيدة،  اأ���ش��ول  لم�شائل  بالن�شبة 

متفرعة  اأخ��رى  ق�شايا  اإل��ى  االأم��ر  انتقل  اإذا 

الفقه والفقه، الأن  اأ�شول  العقيدة كم�شائل  عن 

الخاف الفقهي النا�شئ عن الخاف في اعتبار 

االأ�شولي  ال��خ��اف  ع��ن  اأث���را  يقل  ال  االأ���ش��ول 

العائد اإلى الخاف الكامي.

المرتبطة  الكامي  النظر  دواع��ي  اأن  كما 

في  ال�����ش��رع��ي،  ال��خ��ط��اب  حفظ  على  بالعمل 

اأحكام  عنه  �شتتفرع  وال��ذي  العقدي،  جانبه 

مع  فيها  ت�شاهل  ال  وق��اط��ع��ة،  ج��ازم��ة  عقدية 

اأ�شاليب  اإلى  �شتنتقل  الدواعي  هذه  مخالفها، 

البحث ومناهجه في علم االأ�شول، مما �شتخدم 

الخاف والنزاع بين االأ�شوليين، وهذا ما األمح 

اإليه ال�شاطبي حين قال:«اإن المخالف في اأ�شل 

عن  يق�شر  ال  العملية،  ال�شريعة  اأ���ش��ول  م��ن 

في  االعتقادية  االأ�شول  من  اأ�شل  في  الخاف 

.
(((

هدم القواعد ال�شرعية«

االأ�شباب  اأهم  من  كان  اعتقادي،  في  وهذا 

المباحث  بين  الف�شل  ���ش��رورة  على  الباعثة 

االأ�شولية  المباحث  عن  الكامي  البعد  ذات 

العلمي  االخ��ت��اف  اإل���ى  بالنظر  المخت�شة، 

واالأ�شاليب  ال��م��ق��ا���ش��د  ج��ان��ب  م��ن  بينهما، 

والمو�شوع والنتائج المترتبة عن ذلك.

ب-  في التداخل التاريخي الكالمي

 
ّ
ال ي�شل م�شتوى التداخل المعرفي بين علمي

المعرفي  التقاطع  ذلك  اإل��ى  والتاريخ  الكام 

علمي  بين  ح�شل  ال���ذي  الكبير  والمنهجي 

االأ�شول والكام، وذلك الأ�شباب عدة منها:

وغير  التاريخ  لعلم  المحت�شمة  البداية  -اأن 

على  �شفينتها  ا�شتوت  اأن  اإل���ى  المن�شبطة، 

كتابه  مع  خ�شو�شا  الخلدوني  الفكر  �شاطئ 

والتكامل  التداخل  ذلك  من  اأجلت  المقدمة، 
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بع�س  قبل  من  بوادرهما  بدت  واإن  المعرفيين 

المحاوالت التاأريخية غير المبا�شرة مع الطبري 

والم�شعودي، وغيرهما.

-اأن علم الكام علم مق�شود ومطلوب من 

التعبدي في  التمثل  المبا�شر مع  ارتباطه  حيث 

التاريخ الذي  اأ�شول  االإن�شان، عك�س علم  حياة 

ال يحوز نف�س الدرجة، لذلك فاإن اأوجه التداخل 

الرغم  معالمها.وعلى  ور�شم  اإدراكها  ي�شعب 

من ذلك فا يعدم البحث الوقوف والعثور على 

بينهما،  المنهجية  اأو  المعرفية  الروابط  بع�س 

في  النظر  ي�شعفها  ال  الكامية  فالدرا�شات 

المباحث المخت�شة دون التحقيق في المراحل 

اأن  كما  الكام،  علم  بها  مر  التي  التاريخية 

ذلك من �شاأنه االإ�شهام في فقه االأ�ش�س العلمية 

ابن  يقول  العقدي،  الفكر  تاريخ  في  الفاعلة 

خلدون: »واإذا تاأملت حال هذا الفن في حدوثه 

النا�س فيه �شدرا بعد �شدر  وكيف تدرج كام 

وي�شتنه�س  �شحيحة  العقائد  يفر�س  وكلهم 

لك  ق��ررن��اه  ما  حينئذ  علمت  واالأدل���ة  الحجج 

ظروف  .اأي 
(((

يعدوه« ال  واأنه  الفن  مو�شوع  في 

ن�شاأته وتطوره كما حددها من قبل.

الكام  لعلم  ال��ت��اري��خ��ي  التحقيق  اإن  ب��ل 

المذاهب  ظ��ه��ور  اأ����ش���ب���اب  ع���ن  ���ش��ي��ك�����ش��ف 

يقول  وانت�شارها،  تطورها  وعوامل  الكامية، 

برهان  في  لطيفة  هنا  »فلنقدم  خلدون:  ابن 

اأق��رب  على  التوحيد  ع��ن  لنا  يك�شف  عقلي 

علمه  تحقيق  اإلى  نرجع  ثم  والماآخذ،  الطرق 

وما  الملة،  اإلى حدوثه في  وي�شير  ينظر  وفيما 

الخلدونية  الكتابات  ولعل   ،
(((

و�شعه« اإلى  دعا 

في هذا المجال خير مثال على ذلك، فحينما 

يتحدث ابن خلدون عن تاريخ علم الكام في 

اإحدى ف�شول المقدمة �شيتك�شف للقارئ ذلك 

للكتابة  الزمني  والت�شل�شل  التاريخي  الربط 

مذاهبها  ن�����ش��اأة  وك���ذا  وت��ط��وره��ا  ال��ك��ام��ي��ة 

وتطورها، ويقول في هذا ال�شدد:»هذه اأمهات 

اأدلتها  العقلية  باأدلتها  معللة  االإيمانية  العقائد 

االأدل��ة  تلك  وع��ن  كثير  وال�شنة  الكتاب  م��ن 

وحققها  العلماء  اإليها  واأر�شد  ال�شلف  اأخذها 

في  خ��اف  ذل��ك  بعد  ع��ر���س  اأن��ه  اإال  االأئ��م��ة 

االآي  من  مثارها  اأكثر  العقائد  هذه  تفا�شيل 

والتناظر  الخ�شام  اإلى  فدعا ذلك  المت�شابهة 

فحدث  النقل  اإلى  وزيادة  بالعقل  واال�شتدالل 

.
(((

بذلك علم الكام«

الكام  علمي  بين  العاقة  وثاقة  تبدو  و 

واأ�شول التاريخ في التف�شير العقدي لاأحداث 

بالروؤية  الم�شروطة  التاريخية  وال��ت��ط��ورات 

والت�شور الخلدوني، حيث نلم�س ح�شور البعد 

الكتابات  ثنايا  بين  العقيدة  المذهبي في علم 

علم  في  الت�شنيف  وقع  كما  الأنه  الخلدونية، 

�شيء  فا  الم�شنف  اعتقاد  على  الفقه  اأ�شول 

الكتابة  على  االأثر  بنف�س  ووروده  وقوعه  يمنع 

المقدمة  على  يظهر  م��ا  وه���ذا  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

اأي�شا. 

علم  ق�شايا  في  التاريخي  النب�س  اأن  كما 

الم�شائل  بع�س  عن  محالة  ال  �شيك�شف  الكام 

الخا�شعة لتطورها؛ كق�شية االإمامة مثا التي 

بهذا  تاريخها  ارتبط  كيف  خلدون  ابن  يطلعنا 

اأنها لم تكن جزءا منه حين  العلم على الرغم 

ن�شاأته، يقول:«وق�شارى اأمر االإمامة اأنها ق�شية 

م�شلحية اجتماعية وال تلحق بالعقائد، فلذلك 

مجموعه  و�شموا  الفن  هذا  بم�شائل  األحقوها 

 .
(((

علم الكام«
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ثانيا: في اأهم الق�ضايا الكالمية

اأ: التح�صين والتقبيح 

الحا�شل  االنق�شام  اإلى  بداية  التنبيه  يجدر 

�شموا  فمن  العلماء،  بين  الم�شاألة  ه��ذه  ف��ي 

بالتح�شين  ال��ق��ول  عنهم  يحفظ  بالمعتزلة 

باالإدراك  العقل  وا�شتقال  العقليين،  والتقبيح 

واالأعيان،  الذوات  في  والقبح  الح�شن  لمكامن 

واالأفعال  االأ�شياء  في  ذاتيان  والقبح  فالح�شن 

واالأحكام من حيث اعتبار العقل، وهو قادر على 

والعقل  والطالح،  منها  ال�شالح  بين  التمييز 

عندهم لقدرته النظرية باإمكانه معرفة الح�شن 

اإنهم  ثم  وال�شرع.  الن�س  ح�شور  قبل  والقبح 

العقل،  بمح�س  ي�شتدرك  ما  اإلى  ذلك  ق�شموا 

اإليه،  ال�شرع  بان�شمام  اإال  ي�شتدرك  ال  ما  واإلى 

العبادات،  واأنواع  وال�شلوات  الزكوات،  كح�شن 

الأن م�شالحهما الخفية ال يطلع عليها بالتنبيه 

العقلي.

زعمهم  على  العقل  بمح�س  ي�شتدرك  »وما 

ينق�شم اإلى:

كح�شن  عندهم،  العقل  ب�شرورة  المعلوم 

ال�شكر واإنقاذ الغرقى والهلكى، وكقبح االإيام 

ابتداء، اأو الكذب الذي ال غر�س فيه .

يرتبط  الذي  بالنظر كالكذب  المعلوم  واإلى 

.
(((

به غر�س«

ال  عقلي  هو  المعتزلة  وعند  القرافي:«  قال 

ي�شتقل  العقل  بل  ال�شرائع،  ورود  اإل��ى  يفتقر 

موؤكدة  ال�شرائع  واإن��م��ا  ال��ر���ش��ل،  قبل  بثبوته 

لحكم العقل، فيما علمه �شرورة كالعلم بح�شن 

نظرا  اأو  ال�شار،  الكذب  وقبح  النافع  ال�شدق 

النافع،  الكذب  وقبح  ال�شار  ال�شدق  كح�شن 

نظرا،  وال  �شرورة  العقل  يعلمه  لما  مظهرة  اأو 

ك�شوم اآخر يوم من رم�شان، وتحريم اأول يوم 

.
((1(

من �شوال«

االإدراك���ي«  »ال��زم��ن  اأن  ذل��ك  في  وحجتهم 

القبلي للعقل معلوم ال�شتحالة اإدراكه، والعلم به 

في الوقت االإيرادي لل�شرع ما لم يكن مت�شورا 

المثبتون  »واحتج  ال�شوكاني:  يقول  ومعقوال، 

للتح�شين والتقبيح العقليين باأن الح�شن والقبح 

اأن  ال�شرع، ال�شتحال  لو لم يكونا معلومين قبل 

اإن لم يكونا معلومين  يعلما عند وروده، الأنهما 

قبله، فعند وروده بهما يكون واردا بما ال يعقله 

اأن  فوجب  محال،  يت�شوره،ذلك  وال  ال�شامع، 

.
((((

يكونا معلومين قبل وروده«

خاف  على  فهم  باالأ�شاعرة  �شموا  من  اأما 

ال�شابقين، فال�شرع هو الحاكم على قيم االأ�شياء 

اأو  بالح�شن  اإما  و�شفاتها،  واالأحكام،  واالأفعال 

»اعلموا  البغدادي:  من�شور  اأب��و  يقول  القبح، 

ورود  قبل  العقل  عليها  يدل  العقلية  االأم��ور  اأن 

غير  عليها  دليل  ال  ال�شرعية  واالأحكام  ال�شرع، 

، فا ا�شتقال للعقل في اإدراك ذلك، 
((((

ال�شرع«

واإن توافق معه في اإطاق الحكم، »الأنها لي�شت 

الأن  �شادقا،  حكما  دائما  تحكم  الأن  م�شتعدة 

االأهواء كثيرا ما تزيغ بالعقول، فتجعلها تراعي 

في حكمها م�شلحة الجزء االأقل، وتتغافل عن 

فتحكم  المجتمع،  من  االأعظم  الجزء  م�شلحة 

 ،
((((

على الفعل بح�شن اأو قبح حكما غير �شادق«

ذاتيا،  ثبوتا  ثابتة  �شفات  تحمل  ال  اأنها  كما 

فيه  �شفة  متعلقه  اإلى  الم�شاف  الحكم  فلي�س 

ثابتة، »فاإذا قلنا �شرب الخمر محرم، لم يكن 

ال�شرورة،  عند  لل�شرب  ذاتية  �شفة  التحريم 

والمعنى  االختيار،  عند  المحرم  كال�شرب  فهو 
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واجبا  وبكونه  النهي،  متعلق  اأنه  محرما  بكونه 

متعلق االأمر، ولي�س لما يتعلق به قول قائل على 

.
((((

جهة �شفو حقيقية من ذلك القول«

كما اأنه في المقابل »اإذا كان االأمر من اهلل 

علينا  واجبا  منا  به  الماأمور  وجود  �شار  تعالى 

هلل تعالى، وال يجوز في الحكمة اأن يجب علينا 

اإيجاده هلل تعالى اإال لح�شنه عند اهلل تعالى على 

. يقول القرافي: »وعندنا ال�شرائع 
((((

الحقيقة،«

الواردة من�شئة للجميع، فعلى راأينا ال يثبت حكم 

قبل ال�شرع خافا للمعتزلة في قولهم: اإن كل ما 

.
((((

يثبت بعد ال�شرع فهو ثابت قبله

بالماتريدية، وموقفهم ال  وهناك من �شموا 

يبتعد كثيرا عن المعتزلة فهم يقولون بالتح�شين 

والتقبيح العقليين اأي اأن الح�شن والقبح ذاتيين 

دون  العقلي،  بالنظر  االأ�شياء  في   
((((

وعينيين

احتكام ل�شرورة ال�شرع، غير اأنهم مختلفون مع 

المعتزلة في ق�شايا االأحكام الفقهية والتكاليف 

اإثباتها  تم  واإن  النقل  اإلى  يفتقر  اإذ  ال�شرعية، 

عندهم بالعقل.

غير اأن اأقوى االتجاهات التي فر�شت نف�شها 

االأوالن   
((((

االتجاهان الكام،  علم  تاريخ  عبر 

النزاع  وي�شمل  بينهما،  الخاف  عظم  حيث 

ق�شايا اأ�شولية خارجة عن مجال علم الكام.

ب: التعليل

يربط بين هذه الم�شاألة والتي �شبقتها ميثاق 

دقيق، الأن القول بالتح�شين و التقبيح العقليين، 

في  النظر  عنه  �شيتفرع  بهما  القول  ع��دم  اأو 

باأنها  وع��ا  جل  واأفعاله  ال�شرعية،  االأح��ك��ام 

معللة، اأو غير معللة.

الذوات،  في  والقبح  بالح�شن  القائلون  اأما 

فا ي�شعهم اإال التزام مذهب التعليل في اأفعال 

اهلل تعالى واأحكامه ال�شرعية، و اأن لكل معلول 

واأنه  واأحكامه،  اأفعاله  تعليل  وجب  وعليه  علة، 

اإال معلا  اأو حكم  اأن ي�شدر عنه فعل  ال يمكن 

بعلة اأو غر�س. »وخا�شة ا�شتداللهم: اأنه لو لم 

منفي  وهو  تعالى،  عليه  العبث  لزم  معللة  تكن 

الداعي  النتفاء  الفعل  يقع  ال  اأن  ولزم  باتفاق، 

ال  �شرط  وال��داع��ي  التعليل،  بعدم  القول  على 

لوجود  المخالف  وت�شليم  الوقوع،  في  منه  بد 

يترتب  ومق�شودة،  باعثة  غير  واأنها  الحكم، 

ال�شريعة  ومحا�شن  العالم  نظام  يكون  اأن  عليه 

اإلحاق النق�س بالباري  كلها اتفاقية، وفيه من 

.
((((

جل وعا ما ال يخفى«

اأما االأ�شاعرة فمنع تعليل االأحكام مذهبهم، 

على �شبيل االإجمال، اأما تف�شيا فاإن بع�شهم ال 

ينكر التعليل على �شبيل الجواز، وتجنبا لل�شقوط 

بوجوبه،  القائلين  االع��ت��زال  اأه��ل  مذهب  في 

وبع�شهم االآخر ينفيه، ويجعله �شربا من المحال 

تحا�شيا للزلل والتقاطع مع �شرورة الحاجة اإلى 

�شلبي«  م�شطفى  يقول  اال�شتكمال،  في  الغير 

منع  اإل��ى  بع�شهم  اأو  كلهم  االأ���ش��اع��رة  وذه��ب 

وجوبه،  عدم  اأو  ا�شتحالته  معنى  على  التعليل، 

كما اختلف النقل والترجيح عنهم، فمن قائل: 

في  الأنه  التعليل،  يجب  ال  اأنه  المذهب  حقيقة 

هذا  ومقت�شى  بالوجوب،  المعتزلة  قول  مقابل 

باأنها  بع�شهم  عنه  عبر  م��ا  وه��و  ي��ج��وز،  اأن���ه 

معللة تف�شا واإح�شانا، ومن قائل: اإن مذهبهم 

ا�شتحالة التعليل كما نطقت به بع�س االأدلة من 

لزوم اال�شتكمال بالغير، وهذا كما يلزم التعليل 

.
((1(

يلزم جوازه«

العلمية  الم�شالك  الأه��م  العر�س  ه��ذا  بعد 
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لكل من االأ�شاعرة والمعتزلة من اأهم الق�شايا 

م�شاألتي  من  التباين  هذا  ظل  وفي  المرجعية، 

التح�شين والتقبيح العقليين، ثم تعليل االأحكام، 

يمكنني  اأن اأت�شاءل:

ما هو موقف ال�شاطبي وابن خلدون من هذا 

التنوع واالختاف؟

العقدية  االأ���ش��ول��ي  النظر  اأ���ش��ول  ماهي  و 

والتاريخ  العلمي  التطور  هذا  ظل  في  عندهما 

وعلم  الكام  علم  بين  ح�شل  الذي  المعرفي، 

االأ�شول، وباقي العلوم االأخرى؟

و اأين يمكن ت�شنيف مذهبهما �شمن هذين 

اآخر  راأي  لهما  اأم  حقيقته؟،  وما  االتجاهين؟ 

انفردا به؟

ثالثا: موقف ال�ضاطبي  وابن خلدون من 

نظرية االأ�ضاعرة 

اأ- ال�صاطبي ونظرية الأ�صاعرة 

ومحددات  ال�شاطبي  موقف  حقيقة  لمعرفة 

اتجاهه العقدي، ينبغي البحث بين ثنايا �شطور 

ع��ن هذا  ال��ج��واب  تح�شم  ل��م  ال��ت��ي  م��ق��والت��ه، 

بع�س  اإال  اللهم  الت�شريح،  جانب  من  ال�شوؤال 

الن�شو�س المتناثرة هنا وهناك من الموافقات 

واالعت�شام، �شاأحاول الربط بين خيوطها حتى 

يتح�شل لدي ما يمكن اأن يقطع بالجواب.

تعتر�س  ال��ت��ي  ال�شعوبات  اأه���م  م��ن  ول��ع��ل 

الباحث في هذا ال�شاأن جملة اأمور:

الم�شائل  من  ال�شاطبي  موقف  تباين  اأولها: 

العقدية المذكورة من مو�شع اإلى اآخر .

ثانيها: غياب ن�س وا�شح �شريح ي�شرح فيه 

اأبو اإ�شحاق بمرجعيته العقدية.

ترجمت  ال��ت��ي  ال��م�����ش��ادر  �شمت  ث��ال��ث��ه��ا: 

لل�شاطبي عن تحديد مذهبه الكامي. 

رابعها: اإ�شافة اإلى ذلك، االختاف الحا�شل 

بين الدار�شين في اتجاهه.

وقبل البحث في حقيقة موقف ال�شاطبي التي 

ارتباطاتها  اإلى  بالنظر  اإ�شكاليا  طابعا  اأخذت 

االإ�شارة  تجدر  االأ�شولية،  انتاجاته  مع  العلمية 

اإلى اأن الت�شنيفات العقدية لمرجعية ال�شاطبي 

تختلف لدى الدار�شين. 

فاالأ�شتاذ الري�شوني في نظرية المقا�شد علل 

ال�شاطبي  »والأن  قال:  حيث  باالأ�شعرية،  تاأثره 

لها،  ال�شلبية  االآث���ار  بع�س  من  ينج  لم  نف�شه 

 ،
((((

االأ�شعرية..« بالنظرة  تاأثره  بالذات  واأعني 

لتوارد  االأم����ر  ف��ي  ال��ب��ع�����س  اح��ت��ار  ف��ي ح��ي��ن 

انتمائه  ب�شاأن  النظريتن  المعطيات من جانبي 

العقدي، يقول عبد المجيد التركي: »..بل وقد 

اأنه  ليبدو  حتى  االأول��ى  المعطيات  على  يركز 

منتم اإلى فقهاء المعتزلة عند بحثه في �شروط 

ب�شورة  يركز  ق��د  ولكنه  اليقينية،  المعرفة 

خا�شة على المعطيات الثانية، حتى اإنه ليقترب 

.
((((

من الظاهرية..« 

اأما االأ�شتاذ اأحمد الطيب في مقال له بمجلة 

مرجعيته  اأم��ر  يح�شم  فلم  المعا�شر،  الم�شلم 

االتجاهات،  �شمن  ت�شنيفه  في  وتردد  العقدية 

محتجا بافترا�شات تتنازع فيما بينها في انتمائه، 

اأ�شعريا  ال�شاطبي  يكن  لم  »واأخيرا  ق��ال:  حيث 

ولم  ظاهريا  وال  معتزليا،  وال  الدقيق،  بالمعنى 

وال  بالحكمة  القول  في  الفقهاء  �شنن  يجر على 

تفرد باكت�شاف اأ�شل جديد لم يعرفه القدماء، 

في  جديدة  نظرية  �شوغ  ا�شتطاع  ذل��ك  ورغ��م 

المقا�شد، ولوالها لظل جانب كبير من جماليات 

.
((((

ال�شريعة ومحا�شنها رهن الخفاء واال�شتتار«
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تواترت  ال��ت��ي  الن�شو�س  م��ن  ع��دد  ه��ن��اك 

االأ�شاعرة  وبين  بينه  تجعل  اإ�شحاق  اأب��ي  عن 

المعتزلة،  مذهب  من  فيها  يقترب  بل  فا�شا، 

واإن ورد عنه ن�س في م�شاألة مراعاة الم�شالح 

فيه:  يقول  لاأ�شاعرة  ميله  منه  يفهم  تف�شا 

»..هذا ال ي�شوغ بناء على مراعاة الم�شالح في 

االأحكام تف�شا كما اخترناه اأو لزوما كما يقوله 

، فاإن ذلك غير كاف للداللة على 
((((

المعتزلة«

بخاف  ت�شهد  اأخ��رى  ن�شو�شا  الأن  اأ�شعريته، 

اأن هذا الن�س ال يحمل على القطع  ذلك، كما 

بالم�شاألة.

ولعل اأهم تلك الن�شو�س، ما يت�شمنه موقفه 

ال�شريعة،  اأحكام  في  التعبد  لمبداأ  المخالف 

الذي يقول به اأغلب االأ�شاعرة في مقابل التعليل 

بين  البداية  في  فرقا  و�شع  حيث  �شبق،  كما 

واعتبر  تعليلهما،  جهة  من  والعادات  العبادات 

بخاف  العبادات،  في  النظر  اأ�شا�س  التعبد 

العادات فا يجزئ فيها التوقف عند الن�شو�س 

والظواهر في البحث في عللها، ومقا�شدها اأولى 

في االعتبار، قال رحمه اهلل:« اإن ال�شارع تو�شع 

في بيان العلل والحكم في ت�شريع باب العادات 

كما تقدم تمثيله، واأكثر ما علل فيها بالمنا�شب 

بالقبول،  تلقته  العقول  على  عر�س  اإذا  ال��ذي 

اتباع  فيها  ق�شد  ال�شارع  اأن  ذلك  من  ففهمنا 

المعاني ال الوقوف مع الن�شو�س، بخاف باب 

 ،
((((

ذلك« خاف  فيه  المعلوم  فاإن  العبادات 

واالأغرب  االأ�شاعرة،  به  يقول  ما  خاف  وهذا 

من ذلك اأنه ا�شتدرك بعيد هذا التقرير النافي 

بالتعليل  القول  في  ليبالغ  العبادات  في  للتعليل 

حتى في جزء هام منها. وجاء ذلك جوابا عن 

»فاإن  ق��ال:  اإذ  فيه  نحن  فيما  جوهري  �شوؤال 

قيل: هل توجد لهذه االأمور التعبديات علة يفهم 

 ،
((((

منها مق�شد ال�شارع على الخ�شو�س اأم ال«

ومبعث الغرابة في كامه حين قال: » فالجواب 

المطلوبة  فعلتها  التعبدات  اأمور  اأما  يقال:  اأن 

نق�شان،«  اأو  زي��ادة  غير  ومن  االنقياد  مجرد 

ثم ي�شتدرك م�شيفا: »واأما العاديات وكثير من 

وهو �شبط  معنى مفهوم،  فلها  اأي�شا  العبادات 

والنظر،  النا�س  ترك  لو  اإذ  الم�شالح؛  وج��وه  

اأ�شل  اإلى  الرجوع  وتعذر  ين�شبط،  ولم  النت�شر 

وجد  ما  االإنقياد  اإل��ى  اأق��رب  وال�شبط  �شرعي 

 .
((((

اإليه �شبيل«

غريب  فاأمر  العاديات  في  التعبد  نفي  واأما 

عن نظرية اأغلب االأ�شاعرة، واأما نفيه عن كثير 

االعتبار  في  االأغرب  فهو  اأي�شا،  العبادات  من 

من ذلك عندهم. وقد ينجلي جانب من اللب�س 

فهمنا  ما  اإذا  العبادات،  من  كثير  قوله:  في 

المق�شود بالكثير عند فقهاء المالكية، فالثلث 

{الثلث   � النبي  بقول  ارتباطا  عندهم  كثير 

 في الحديث المعروف.
((((

والثلث كثير}

التعليل:  �شحة  على  اال�شتدالل  بعد  وق��ال 

مثل  في  وكان  هذا،  على  اال�شتقراء  دل  »واإذا 

باأن  نقطع  فنحن  للعلم،  مفيدا  الق�شية  ه��ذه 

 ،
((((

االأمر م�شتمر في جميع تفا�شيل ال�شريعة«

غير  على  التعليل  ترتيب  في  اال�شتمرار  فهذا 

الم�شتقراأ من الن�شو�س ينافي ما قاله االأ�شاعرة 

ابتداء، وال ي�شتقيم مع مذهبهم انتهاء.

لقد ثبت عن ال�شاطبي القول بتعليل االأحكام 

ال�شرعية في منا�شبات عديدة، كما اأن نظريته 

في المقا�شد، وتو�شعه فيها ب�شكل غير م�شبوق 

ال�شروع  التعليل، يقول:« قبل  اأ�شا�س  بناها على 

في النظر في م�شائل كتاب المقا�شد« اإن و�شع 
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العاجل  في  العباد  لم�شالح  هو  اإنما  ال�شرائع 

واالآجل معا، وهذه دعوى ال بد من اإقامة البرهان 

عليها �شحة اأو ف�شادا«، وهو يعلم قطعا بما وقع 

الخاف  وقع  »وقد  قال:  اإذ  حولها  خاف  من 

لجاأ  الخاف  وليح�شم  الكام«  علم  في  فيها 

على  قائم  قراآني  با�شتدالل  التعليل  اإثبات  اإلى 

ا�شتقرينا  اأنا  هو  »والمعتمد  فيقول:  اال�شتقراء 

العباد  لم�شالح  و�شعت  اأن��ه��ا  ال�شريعة  م��ن 

 ،
((1(

غيره« وال  ال��رازي،  فيه  ينازع  ال  ا�شتقراء 

ثم ينطلق في �شرد االآيات القراآنية الدالة على 

معنى التعليل في ال�شريعة.

فيبدو اإذا من خال هذا العر�س اأن الت�شنيف 

العقدي لل�شاطبي والمنتهي عند االأ�شاعرة غير 

�شليم مع القراءة الدقيقة لن�شو�شه. 

ب- ابن خلدون ونظرية الأ�صاعرة 

الدار�شون  احتار  االآخر  هو  خلدون  ابن  اإن 

في ت�شنيفه العقدي كما ح�شل مع ال�شاطبي، 

فقارئ المقدمة يتردد اأكثر من مرة في و�شفه 

اأثبته  ما  على  اطلع  اإذا  خ�شو�شا  باالأ�شعري 

المنطق  اإل��ى  اإ�شافة  ثم  المح�شل،  كتاب  في 

التاريخية  كتاباته  في  اعتمده  ال��ذي  الفكري 

فعمر  وال�شببية،  العلية  قانون  على  المعتمدة 

ف�شل  بل  موحد  تحديد  على  ي�شتقر  لم  فروخ 

حياته  عن  العملية  وحياته  خلدون  ابن  �شلوك 

اأ�شعري  خلدون  »فابن  يقول:  والعلمية  العقلية 

اإدراك  ع��ن  قا�شر  العقل  اأن  يعتقد  ال�شلوك 

في  نراه  ولذلك  والغيبية،  الماورائية  الحقائق 

ال�شرع  على  يعول  والعملية  ال�شخ�شية  حياته 

تاآليفه  وف��ي  العقلية،  حياته  في  واأم��ا  وح��ده، 

العقل  يعتمد  التفكير  معتزلي  ف��اإن��ه  خا�شة 

وتحكيم  الكائنات  وطبائع  المنطقية  واالأقي�شة 

.
((((

النظر والب�شيرة في االأخبار«

اأما البع�س االآخر فقد اعتبره اأ�شعريا مقلدا 

جول:«  زاهد  محمد  يقول  االأ�شعرية،  للطريقة 

لباب  اأي  الكتاب،  هذا  في  خلدون  ابن  ويظهر 

المح�شل، الذي لم يذكره في موؤلفاته، مقلدا 

للن�شق االأ�شعري، اإذ ال نجد فيه اأ�شالة وتجديدا، 

االأمر  ال��رازي  اإليه  ذهب  لما  تكرار  هو  واإنما 

الكتاب  ن�شبة  في  يت�شكك  البع�س  جعل  ل��ذي 

.
((((

اإليه«

و�شاأحاول في العنا�شر االآتية تقريب النظر 

والمعتزلة  االأ���ش��اع��رة  نظرية  م��ن  موقفه  ف��ي 

الأخل�س اإلى التعرف على مذهبه الكامي.

باإيراد  المبحث  النظر في هذا  يمكن ح�شم 

اإلى  االنت�شاب  ن�س �شريح البن خلدون بدعوى 

زمرة االأ�شاعرة واعتقاد مذهبهم الكامي، لكن 

الم�شاألة ال تتحرر في اعتقادنا اإال باال�شتدالالت 

وغير  المبا�شر  التوظيف  ف��ي  الثاوية  العلمية 

الق�شايا  تف�شير  في  العقدية  للروؤية  المبا�شر 

الن�س  ه��ذا  في  خلدون  اب��ن  يقول  التاريخية، 

المتعين الذي ت�شير »نا« الدالة على الفاعل فيه 

قالوا:  ».المعتزلة  بها  المقطوع  اأ�شعريته  اإل��ى 

�شدور الثواب والعقاب واجب ال ي�شتلزم تركهما 

اأو الحاجة الممتنعين، واأ�شحابنا قالوا:  الجهل 

فهي  تغير  وال  بالمعينات  واالإرادة  القدرة  تتعلق 

.
((((

واجبة«

اإلى  نف�شه  بن�شبة  خ��ل��دون  اب��ن  يكتف  ل��م 

موؤ�ش�س  ينعت  نجده  ب��ل  فح�شب،  االأ���ش��اع��رة 

المذهب االأ�شعري باإمام المتكلمين الذي واجه 

لاأ�شاعرة  ال��ل��دود  الخ�شم  االع��ت��زال  بدعة 

الح�شن  اأب��و  ال�شيخ  بذلك  »وق��ام  يقول:  حيث 

االأ�شعري اإمام المتكلمين فتو�شط بين الطرف 
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ونقي الت�شبيه واأثبت ال�شفات المعنوية وق�شر 

التنزيه على ما ق�شره عليه ال�شلف و�شهدت له 

.
((((

االأدلة المخ�ش�شة لعمومه«

متاأثرا  خلدون  ابن  يظهر  اأخ��رى  جهة  ومن 

العقيدة  االأ�شعري في ق�شايا  بالفكر  تاأثير  اأيما 

خ�شو�شا م�شائل ال�شبب والم�شبب والت�شورات، 

حيث يقول: »وكل ما يقع في النف�س من الت�شورات 

مجهول �شببه اإذ ال يطلع اأحد على مبادئ االأمور 

النف�شانية وال على ترتيبها اإنما هي اأ�شياء يلقيها 

اهلل في الفكر يتبع بع�شها بع�س و االإن�شان عاجز 

عن معرفة مبادئها وغاياتها واإنما يحيط علما في 

.
((((

الغالب باالأ�شباب التي هي طبيعة ظاهرة«

بل اإن بع�س االآثار االأ�شعرية الخا�شة بمذهب 

خلدون  اب��ن  ك��ام  ف��ي  حا�شرة  تجدها  مالك 

»اال�شتواء  اال���ش��ت��واء:  ق�شية  ف��ي  مالك  كقولة 

معلوم والكيف مجهول وال�شوؤال عنه بدعة..« ومع 

تاأثير  »فوجه  م�شمرا:  ذلك  يلفى  االآت��ي  الن�س 

الكثير من م�شبباتها مجهول  االأ�شباب في  هذه 

اإنما يوقف عليها بالعادة القتران ال�شاهد  الأنها 

وكيفيته  التاأثير  وحقيقة  الظاهر  اإلى  باال�شتناد 

.
((((

مجهولة وما اأوتيتم من العلم اإال قليا«

اإدراكاتنا  الن�س »الأن  اأي�شا في هذا  وانظر 

مخلوقة محدثة وخلق اهلل اأكبر من خلق النا�س 

من  نطاقا  اأو���ش��ع  وال��وج��ود  مجهول  والح�شر 

اإدراكك  فاتهم  محيط  ورائهم  من  واهلل  ذلك 

.
((((

ومدركاتك في الح�شر«

رابعا: موقف ال�ضاطبي وابن خلدون من 

نظرية المعتزلة

اأ: موقف ال�صاطبي من نظرية المعتزلة

بينها،  فيما  تتكامل  عديدة  ن�شو�س  ت�شهد 

على وجود حدود علمية بين المذهب الكامي 

لل�شاطبي و االتجاه االعتزالي، وتجعله اأقرب اإلى 

االأ�شاعرة من غيرهم، ولم يعثر على ن�س �شمن 

باقترابه من  اأو توحي  تثبت  ال�شاطبي  ن�شو�س 

المعتزلة، �شواء في م�شاألة التح�شين و التقبيح 

غيرهما،  اأو  التعليل  م�شاألة  في  اأم  العقليين، 

منها  يظهر  ن�شو�س  عنه  وردت  ق��د  اإن���ه  ب��ل 

المعتزلة  الآراء  المناق�شة  ال�شريحة  مواقفه 

من ذلك قوله:« كون الم�شلحة م�شلحة تق�شد 

بالحكم، والمف�شدة مف�شدة كذلك، مما يخت�س 

قاعدة  على  بناء  فيه  للعقل  مجال  ال  بال�شارع 

قد  ال�شارع  كان  فاإذا  والتقبيح،  التح�شين  نفي 

لها  الوا�شع  فهو  م��ا،  لم�شلحة  الحكم  �شرع 

تكون  ال  اأن  عقا  يمكن  فكان  واإال  م�شلحة، 

و�شعها  اإلى  بالن�شبة  كلها  االأ�شياء  اإذ  كذلك، 

االأول مت�شاوية، ال ق�شاء للعقل فيها بح�شن وال 

.
((((

قبح«

يمكن  ال  ال�شراحة  غاية  ف��ي  ك��ام  وه��ذا 

بالنظرية  متاأثر  اأو  معتزلي،  م��ن  ي�شدر  اأن 

في  ق��ول��ه  ال��م��ق��ال  ه��ذا  ويع�شد  االع��ت��زال��ي��ة، 

باإطاق،  حاكما  العقل  يجعل  »ال  االعت�شام: 

بل  ال�شرع،  وهو  باإطاق  حاكم  عليه  ثبت  وقد 

وهو  التقديم،  حقه  ما  يقدم  اأن  عليه  الواجب 

ال�شرع، ويوؤخر ماحقه التاأخير وهو نظر العقل، 

الأنه ال ي�شح تقديم الناق�س حاكما على الكامل، 

الأنه خاف المعقول والمنقول، بل �شد الق�شية 

.اإذ راأى 
((((

الموافق لاأدلة فا معدل عنه« هو 

تعالى من كان  االأدب مع اهلل  يعتبر م�شيئا  اأنه 

معتقده:« تحكيم العقل على اهلل تعالى، بحيث 

عليه  ويجب  الر�شل،  بعثة  عليه  يجب  ي��ق��ول: 

اللطف، ويجب  ال�شاح واالأ�شلح، ويجب عليه 
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عليه كذا اإلى اآخر ما ينطق به في تلك االأ�شياء، 

وهو  المتقدم،  االأ�شل  ن�شاأ من ذلك  اإنما  وهذا 

.
((1(

االعتياد في االإيجاب على العباد«

لبع�س  ال���اذع  ن��ق��ده  ف��ي  ذل��ك  يظهر  كما 

زيغا  اعتبارها  حد  اإل��ى  االعتزالية  المواقف 

ب��ا���ش��ت��دالالت عقلية  ذل���ك  وي��رب��ط  و���ش��اال، 

دقائق  بحقائق  العلم  دون  لبع�شهم  محتملة 

االأمور، وتفا�شيلها، قال رحمه اهلل:« واإذا �شئل 

عن اأ�شل هذا العمل المتاأخر: هل عليه دليل من 

ال�شريعة؟ لم ياأت ب�شيء، اأو ياأتي باأدلة محتملة 

ال علم له بتف�شيلها، كقوله هذا خير اأو ح�شن، 

ھ   ھ   ہ   چ   تعالى  اهلل  قال  وقد 

ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  
يقول:  اأو   ،

چ)))) ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
وئ   وئ   ەئ   چ   تعالى  اهلل  وقال  بر،  هذا 

، فاإذا �شئل عن اأ�شل كونه خيرا 
ۇئۇئ    چ))))

اأنه  بعقله  له  ظهر  اأنه  اإلى  وميله  وقف،  برا  اأو 

مذهب  وهو  عقليا،  التح�شين  فجعل  وبر،  خير 

اأهل الزيغ، وثابت عند اأهل ال�شنة اأنه من البدع 

.
((((

والمحدثات«

با�شتقال   القائلين  المعتزلة  منتقدا  ويقول 

على  ال�شرع  دلنا  اإذا  »فاإنا  النظر:  في  العقل 

عليه  بالمن�شو�س  عنه  الم�شكوت  اإل��ح��اق  اأن 

ال�شارع،  ق�شدها  التي  االأم��ور  من  معتبر،واأنه 

واأمر بها ونبه النبي � على العمل بها، فاأين 

ا�شتقال العقل بذلك، بل هو مهتد فيه باالأدلة 

ال�شرعية يجرى بمقدار ما اأجرته، ويقف حيث 

.
((((

وقفته«

المعتزلة  �شنف  ال�شاطبي  االإم��ام  اأن  كما 

لتحكيمهم  ال��دي��ن،  ف��ي  االب��ت��داع  اأه���ل  �شمن 

ال�شال  من  فاعتبر  عقولهم  اأه��واء  مقت�شى 

واالبتداع »راأي اأهل التح�شين والتقبيح العقليين، 

الرجال  عقول  تحكيم  مذهبهم  مح�شول  فاإن 

بنى  التي  االأ�شول  من  اأ�شل  وهو  ال�شرع،  دون 

عليها اأهل االبتداع في الدين، بحيث اإن ال�شرع 

، وفي بيانه 
((((

اإن وافق اآراءهم قبلوه، واإال ردوه«

»كونها  يقول:  وال�شيئة  الح�شنة  البدع  لحقيقة 

ح�شنة اأو �شيئة ال يعرف اإال من جهة ال�شرع، الأن 

مدخل  ال  بال�شرع،  مخت�س  والتقبيح  التح�شين 

للعقل فيه، وهو مذهب جماعة اأهل ال�شنة، واإنما 

والتقبيح  التح�شين  اأعني  المبتدعة،  به  يقول 

اإما  الحديث  في  ال�شنة  تكون  اأن  فلزم  بالعقل، 

 .
((((

ح�شنة في ال�شرع، واإما قبيحة بال�شرع«

اإيجاد  في  عناء  كبير  ال��دار���س  يجد  ال  ثم 

عن  ال�شاطبي  بعد  منها  يفهم  التي  الن�شو�س 

اأهل االعتزال، و من اأبرزها قوله: »وبيان ذلك؛ 

من  يراعيه  اأن  بواجب  لي�س  االإن�شان  حظ  اأن 

له  ال�شرع  اإثبات  اإن  حيث هو حظه، على قولنا 

تف�شل  مجرد  هو  اإنما  اإليه،  االلتفات  واإباحة 

امتن اهلل به، اإذ لي�س بواجب على اهلل مراعاة 

القول  على  ج��ار  اأي�شا  وه��و  العبيد،  م�شالح 

.
((((

بالوجوب العقلي«

بع�س  اإي��راد  من  تبين  �شبق،  ما  على  وبناء 

اإ�شحاق،  اأب��ي  ع��ن  االع��ت��زال  نفي  الن�شو�س 

اعتماده مرجعية  يثبت في مواقفه  بع�شها  واأن 

اأخرى غير االعتزالية، واأخرى تتجلى فيها اآراوؤه 

العقدية  الم�شائل  لبع�س  الت�شحيحية  النقدية 

عند المعتزلة، مما يجلي بو�شوح اأن اأبا اإ�شحاق 

اأبعد من اأن يكون معتزليا.

ب-: موقف ابن خلدون من المعتزلة

المعتزلة  و�شف  في  خلدون  ابن  يتواني  ال 

العقيدة  ق�شايا  في  اآرائهم  واعتبار  بالمبتدعة 
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العقدي  الفكر  يعرفها  ل��م  م�شتحدثة  ب��دع��ا 

الذكر  في  تابعين  اأحيانا  يجعلهم  بل  ال�شني، 

الكام  علم  ف�شل  اآخر  في  قال  كما  للملحدة، 

قد  والمبتدعة  الملحدة  »اإذ  المقدمة:  م��ن 

�شاأنهم  ال�شنة كفونا  اأهل  واالأئمة من  انقر�شوا 

.
((((

فيما كتبوا ودونوا«

وهو يتحدث في تاريخ علم الكام وظروف 

المعتزلة  بدعة  ظهور  بداية  اإلى  خل�س  ن�شاأته 

الذي  الحاد  الجدل  مع  وخا�شة  �شماها،  كما 

ق�شية  وخ�شو�شا  ال�شفات  م�شاألة  حول  �شاد 

التنزيه التي ينكر فيها على المعنزلة مذهبهم 

ال�شال يقول الح�شرمي: »ثم لما كثرت العلوم 

في  والبحث  بالتدوين  النا�س  وول��ع  وال�شنائع 

التنزيه  في  المتكلمون  واأل��ف  االأن��ح��اء  �شائر 

التنزيه  هذا  تعميم  في  المعتزلة  بدعة  حدثت 

المعاني  �شفات  بنفي  فق�شوا  ال�شلوب  اآي  في 

على  زائدة  والحياة  والإرادة  والقدرة  العلم  من 

القديم  تعدد  يلزم على ذلك من  لما  احكامها 

.
((((

بزعمهم وهو مردود«

وفي م�شاألة التقديم والتاأخير للنظر العقلي 

االأ�شباب  اإدراك  من  والحياة  الوجود  فقه  في 

وتف�شير الم�شببات ينبه ابن خلدون اإلى �شرورة 

واالتباع  المطلق  واالإيمان  النقل  اإلى  االحتكام 

الكلي لما جاء به ال�شرع، ومنبها الطالب لذلك 

بقوله: »تفطن في هذا الغلط ومن يقدم العقل 

وق�شور  الق�شايا  هذه  اأمثال  في  ال�شمع  على 

الحق  لك  تبين  فقد  راأي��ه  وا�شمحال  فهمه 

ذلك واإذ تبين ذلك فلعل االأ�شباب اإذا تجاوزت 

في االأرتقاء نطاق اإدراكنا ووجودنا خرجت عن 

العقل في بيداأ االأوهام  اأن تكون مدركة في�شل 

.
((1(

ويحار وينقطع«

خلدون  ابن  ينظر  الم�شاألة  بهذه  وارتباطا 

�شبحانه  للحق  العقلي  االدراك  م�شاألة  ف��ي 

والتح�شين  ال�شلح  بوجوب  العقدية  وعاقتها 

ك���ثيرا  اأخ�����ذت  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا  وال��ت��ق��ب��ي��ح 

ابن  يخالف  و�شغلتهم،  الكاميين  اهتمام���ات 

خلدون راأي المعتزلة و يلزم راأي االأ�شاعرة كما 

�شمعي  النظر  »وج��وب  يقول:  عنه  هومعروف 

والحنفية،  ال�شافعية  وبع�س  للمعتزلة  خافا 

فائدة  والأن   ،
چ)))) ائ   ى   ى   ې  چ  ل��ن��ا: 

اهلل  على  يجب  وال  والعقاب  ال��ث��واب  ال��وج��وب 

لو  قالوا:  الوجوب،  وهو  ملزومها  فينتفي  �شيء 

لزم  بالنظر  اإال  ي�شح  وال  بال�شمع  اإال  يثبت  لم 

اإفحام النبياء، قلنا وكذا في ثبوته بالعقل، الأن 

وجوبه نظري، لما مر، فكذا العلم به، والمعتمد 

ال  العلم  اإم��ك��ان  عل  يتوقف  اإنما  ال��وج��وب  ان��ا 

علي  المحقق  علق  .وقد 
((((

حا�شل« وهو  عليه، 

»ويرد  بقوله:  خلدون  ابن  كام  على  ريان  اأبو 

العقلي وحده في  النظر  ابن خلدون على دعاة 

طور  ف��وق  المعرفة  ه��ذه  اأن  ويثبت  االإلهيات، 

ما  وكل  والنبوة  الوحي  معرفة  مثل  اإدراكاتنا 

يتعلق بااللهيات اإنما يحتاج اإلى معلم، اأي وحي 

المعتزلة  بع�س  مع  يتفق  ال  فهو  واإذن  منزل، 

ابن �شينا ب�شفة خا�شة في قولهم جميعا  ومع 

باإثبات معرفتنا باالالهيات عنن طوؤيق االدراك 

.
((((

العقلي فح�شب«

خام�ضا: محل النزاع بين المعتزلة واالأ�ضاعرة:

المعتزلة  ب��ي��ن  اب��ت��داء  ال��خ��اف  يتاأ�ش�س 

والتقبيح  التح�شين  م�شاألة  ف��ي  واالأ���ش��اع��رة 

العقليين، ثم في م�شاألة التعليل، في ارتباطهما 

عن  يترتب  ما  خلفية  على  االأ�شولي،  بالنظر 

االأحكام،  نتائج   من  منهما  واح��د  كل  موقف 
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الدنيا  ف��ي  عقابا  اأو  ث��واب��ا  اأو  ذم��ا  اأو  م��دح��ا 

واالآخرة. 

العقليين،  والتقبيح  بالتح�شين  القائلون  اأما 

وجه  على  عقا  اإال  عندهم  ذل��ك  يثبت  ف��ا 

الغالب، واالأ�شعرية يعرف ذلك عندهم بال�شرع 

وح�شب، وقد اأ�شار اأبو المعالي اإلى ذلك بقوله: 

اأربابها  م��ن  تقت�شي  العقول  اأن  ننكر  »ل�شنا 

الممكنة  المنافع  واب��ت��دار  المهالك،  اجتناب 

عن  خ���روج  ه��ذا  وج��ح��د  فيها،  تفا�شيل  على 

المعقول، ولكن ذلك في حق االآدميين، والكام 

في  ويح�شن  يقبح  ما  على  م��داره  م�شاألتنا  في 

ينالنا منه �شرر،  واإن كان ال  تعالى،  حكم اهلل 

وال يفوتنا ب�شببه نفع ال يرخ�س العقل في تركه، 

وما كان كذلك فمدرك قبحه وح�شنه من عقاب 

اأفعالنا،  عند  اإلينا  واإح�شان  اإيانا  تعالى  اهلل 

يتاأثر  ال  وتعالى  �شبحانه  وال��رب  غيب،  وذل��ك 

.
((((

ب�شررنا ونفعنا«

»اأما  بقوله:  ذلك  القرافي  االإم��ام  ويلخ�س 

كون الفعل يثيب اهلل عليه اأو يعاقب، فهو ال يعلم 

غريقا  اأنقد  فمن  بالعقل،  ال  عندنا  بال�شرع  اإال 

ففي فعله اأمران، اأحدهما: كون الطباع ال�شليمة 

تن�شرح له، وهذا عقلي، وثانيهما: اأن اهلل تعالى 

يثيبه على ذلك، وهذا محل النزاع، وكذلك من 

كونه  اأحدهما:  اأم��ران  فيه  ظلما  اإن�شانا  غرق 

يتاألم منه الطبع ال�شليم، وهذا عقلي، وثانيهما: 

اأنه يعاقبه اهلل تعالى عليه، وهذا محل النزاع، 

.
((((

فهذا تلخي�س محل النزاع«

النزاع بينهم كما  ال�شوكاني: »ومحل  ويقول 

اأطبق عليه جمهور المتاأخرين، واإن كان مخالفا 

كون  هو  المتقدمين،  من  كثير  عليه  ك��ان  لما 

والعقاب  وال��ذم  وال��ث��واب  المدح  متعلق  الفعل 

اآجا وعاجا، فعند االأ�شعرية ومن وافقهم، اأن 

ومن  المعتزلة  وعند  بال�شرع،  اإال  يثبت  ال  ذلك 

وافقهم اأن ذلك لي�س اإال لكون الفعل واقعا على 

الذم،  فاعله  ي�شتحق  الأجله  مخ�شو�س،  وجه 

قالوا وذلك وجه قد ي�شتقل العقل باإدراكه وقد 

 .
((((

ال ي�شتقل«

ال  وعقدية  �شرعية  اأحكام  كله  هذا  ونتيجة 

�شبحانه  لذاته  بل  فح�شب،  للمكلف  بالن�شبة 

الكافر  خلود  بالعقل  يوجبون  »فاإنهم  اأي�شا، 

الموؤمن  وخ��ل��ود  ال��ن��ار،  ف��ي  الكبيرة  و�شاحب 

ال��ج��ن��ة، وغ��ي��ر ذل��ك مما هو  ووج���وب دخ���ول 

عندهم من باب العدل وفروع الح�شن والقبح، 

اهلل  على  يجوز  كلها  االأم��ور  هذه  عندنا  ونحن 

نعلم وقوعها، وعدم وقوعها  تركها وفعلها، وال 

الخاف  جوهر  فاإن  لذلك   ،
((((

بال�شرائع« اإال 

الثواب  وج��وب  في  يكمن  الجويني،  يقول  كما 

اإجراء  يمتنع  »ول��م  تعالى  اهلل  على  والعقاب 

اأمكن  اأو  تنجز �شرر  اإذا  فينا  الو�شفين  هذين 

يوجب  وال  اهلل،  اإل��ى  يعزى  ال  اأن  ب�شرط  نفع، 

.
((((

عليه اأن يعاقب اأو يثيب«

�ضاد�ضا: تحرير االإمام والعالمة لمحل النزاع

بين  الخاف  اإل��ى  ال�شاطبي  ينظر  بداية، 

المعتزلة واالأ�شاعرة على اأنه خاف فيما ال اأثر 

للم�شالح  االعتباري  الو�شع  على  �شرر  وال  له، 

والتقبيح  التح�شين  م�شاألة  ف��ي  والمفا�شد 

العقليين، الأن االختاف في المدارك والطرق 

النتائج  في  االختاف  بال�شرورة  ي�شتوجب  ال 

اأورد  حين  ذل��ك  عنه  ���ش��در  وق��د  وال��غ��اي��ات، 

والقا�شي  للفريقين،  ال��ازم  القرافي  اإ�شكال 

على  يوؤثر  الذي  والمفا�شد،  الم�شالح  بتداخل 

�شحة موقفيهما من منافع حقيقية االأ�شل فيها 
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المنع،  فيها  االأ���ش��ل  حقيقية  وم�شار  االإذن، 

وما ي�شتتبع ذلك من تح�شين وتقبيح باالإعمال 

بمراجعة  االإ�شكال  ويرتفع  النقلي،  اأو  العقلي 

متاأنية لحقيقة الخاف ومحله االأ�شا�س. 

اأما م�شاألة اعتبار الم�شالح والمفا�شد عند 

االأ�شاعرة فيتح�شل ذلك ب�:

على  ال��دال��ة  ال�شريعة  ل��م��وارد  ا���ش��ت��ق��راء 

وا�شتقراء  المف�شدة  درء  و  الم�شلحة  اعتبار 

الم�شتقيم  ال�����ش��راط  على  ال��ج��ادي��ن  اأح����وال 

اأحوال  وا�شتقراء  مفا�شد  من  عنهم  درئ  ما 

فاتهم  وما  الم�شتقيم  ال�شراط  عن  الحادين 

من م�شالح، يقول رحمه اهلل: »اأما على مذهب 

ما  على  دل  ال�شريعة  ا�شتقراء  فاإن  االأ�شاعرة، 

وجه  على  لكن  بمعتبر،  لي�س  مما  المعتبر  هو 

يح�شل �شوابط ذلك، والدليل القاطع في ذلك 

ال�شرع،  ج��ادة  على  الجارين  اأح��وال  ا�شتقراء 

على  جريانها  ف��ي  بالخروج  اإخ���ال  غير  م��ن 

ال�شراط الم�شتقيم، واإعطاء كل ذي حق حقه 

من  لقاعدة  هدم  وال  بنظام،  اإخ��ال  غير  من 

الخلل فيها بمقدار  االإ�شام، وفي وقوع  قواعد 

.
((((

ما يقع من المخالفة في حدود ال�شرع«

ليوؤكد في نهاية تحريره للنزاع باأنه: »ال فرق 

الم�شاألة،  مح�شول  في  االأ�شاعرة  وبين  بينهم 

فيه  واختافهم  ال��م��درك،  في  اختلفوا  واإن��م��ا 

�شرعا،  معتبرة  الم�شالح  ك��ون  ف��ي  ي�شر  ال 

نف�شه  ال�شاأن  وفي   .
((1(

اأنف�شها« في  ومن�شبظة 

اأن  ينكرون  ال  المعتزلة  »اأن  ال�شبكي  ابن  يقرر 

واإنما يقولون:  ال�شارع لاأحكام،  اهلل تعالى هو 

االأفعال  اأحكام  �شرع  اهلل  اأن  ي��درك  العقل  اإن 

ومفا�شدها،  م�شالحها  من  يظهر  ما  بح�شب 

فهي طريق عندهم اإلى العلم بالحكم ال�شرعي.« 

. لذلك فاإن »المعتزلة ال يجعلون العقل هو 
((((

على  يوافقوننا  البناني-بل  قال  -كما  الحاكم، 

النزاع  محل  واإنما  تعالى،  اهلل  هو  الحاكم  اأن 

الحكم  ي��درك  هل  العقل  اأن  في  وبينهم  بيننا 

فعندهم:  ال؟  اأو  ال�شرع  اإل��ى  افتقار  غير  من 

بقطع  ذاتها  حد  في  االأفعال  اإن  لقولهم  نعم، 

اأوامر ال�شرع ونواهيه، يدرك العقل  النظر عن 

ال�شرع  يجيء  واإن��م��ا  منه،  وت�شتفاد  اأحكامها 

التي  االأحكام  لتلك  كا�شف  فهو  لذلك،  موؤكدا 

 .
((((

اأثبتها العقل«

ال�شاح  وج��وب  م�شاألة  في  اختافهم  اأم��ا 

كونه  ي��ع��دو  ف��ا  تف�شا،  اأو  ل��زوم��ا  واالأ���ش��ل��ح 

حيث  من  اأم��ا  كذلك،  �شكليا  �شوريا  اختافا 

الوفاق، وقد  جوهره وغايته، فاالأ�شل في ذلك 

في  والت�شويب  التخطيء  مثال  لذلك  �شرب 

االجتهاد، اإذ قال رحمه اهلل: »ويظهر اأن القاعدة 

على  االأحكام  الأن  المذهبين،  كا  على  جارية 

مذهب الت�شويب اإ�شافية، اإذ حكم اهلل عندهم 

للحكم  تابعة  والم�شالح  المجتهد،  لنظر  تابع 

المفا�شد  اأو  الم�شالح  فتكون  ل��ه،  متبوعة  اأو 

نف�س  في  ما  بح�شب  ثابتة  الخاف  م�شائل  في 

االأمر عند المجتهد وفي ظنه، وال فرق هنا بين 

.
((((

المخطئة والم�شوبة«

فكل مجتهد ا�شتحكم نظره بح�شب ما ترجح 

عنده من اأدلة في ظنه، ال بح�شب حقيقة االأمر 

واقعا  التناق�س  يكون  »واإنما  الذاتية،  و�شفته 

بل  واحد،  ناظر  من  مرجوحا  الراجح  عد  اإذا 

هو من ناظرين، ظن كل واحد منهما العلة التي 

بح�شب  المحل،  في  الحكم موجودة  عليها  بني 

هو  ما  ال  ظنه،  وف��ي  عنده  االأم��ر  نف�س  في  ما 

اإذ ال ي�شح ذلك اإال في م�شائل  عليه في نف�شه 

.
((((

االإجماع فههنا اتفق الفريقان«
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ينه�س  فا  بينهما  الحا�شل  االختاف  اأما 

لذلك  المبدئي،  اتفاقهما  في  قادحا  تناق�شا 

»يتفق ههنا من يقول باعتبار الم�شالح لزوما اأو 

تف�شا، وكذلك من قال اإن الم�شالح والمفا�شد 

�شفات  م��ن  لي�شت  اأو  االأع���ي���ان  ���ش��ف��ات  م��ن 

في  ينح�شر  الخاف  فاإن  .لذلك 
((((

االأعيان«

مدى ا�شتقال العقل باإدراك الحكم من عدمه، 

هلل  الحكم  اأن  ت��رى  الفرقتين  نجد  دمنا  وم��ا 

في  ي�شتوي  �شواه،  حاكم  ال  واأن��ه  اأ�شا،  تعالى 

اأو غير مدرك، فاإن  للعقل  ذلك ما كان مدركا 

اإلى  منه  اأق��رب  اللفظي،  اإل��ى  يكون  الخاف 

.
((((

المعنوي، واهلل اعلم«

اأما العامة ابن خلدون فهو على العك�س من 

المعتزلة  على  مرة  من  اأكثر  تهجم  فقد  ذلك 

وو�شفهم بالمبتدعة وحذر منهم ومن الوقوع في 

بينهم  للقاء  قابلة  غير  فروقا  وجعل  اأفكارهم، 

اكتمال  يعني  ه��ذا  هل  لكن  االأ���ش��اع��رة،  وبين 

الت�شنيف الكلي �شمن زمرة االأ�شاعرة؟

واإن بدا في بع�س مواقفه الكامية يبتعد عن 

اآراء المعتزلة واأقرب اأحيانا من اآراء االأ�شاعرة 

موقفي  بين  اأخ��رى  اأحيانا  موفقا  يظهر  فاإنه 

الحاجة  م�شاألة  في  الحال  هو  كما  المذهبين 

رحمه  يقول  تعالى  اهلل  معرفة  في  المعلم  اإلى 

اهلل تعالى يقول: »العلم باهلل تعالى م�شتغن عن 

له موؤثر،  العالم  لنا  المعلم، خافا للماحدة، 

جمهور  واعتمد  ال.  اأو  المعلم  كان  ممكن،  الأنه 

المعتزلة واأ�شحابنا في اإبطاله على اأمرين:

ويت�شل�شل.  اآخر  اإلى معلم  يفتقر  الأنه  االأول: 

اأكمل  عقله  م��ن  اإل��ى  ينتهي  اأن  يحتمل  ورد: 

في�شتقل كالنبي واالإمام.

اأن العلم ب�شدقه يتوقف على العلم  الثاني: 

باهلل لتوقفه على ت�شديقه اإياه بالمعجزة فيدور، 

 .
((((

ي�شتقل« ال  بل  مطلقا،  العقل  النعزل  ورد: 

هذا  على  المح�شل  لباب  تحقيق  مقدم  ويعلق 

االتجاه الخلدوني قائا: »ونراه في هذه الم�شاألة 

الذين  المعتزلة  اأ�شاطين  بين  يميز  ب��ال��ذات 

قالوا بمعرفة اهلل بالفعل فح�شب، وبين جمهور 

المعتزلة الذين يتفقون في ت�شوره مع االأ�شاعرة 

.
((((

في القول ب�شرورة الوحي والنبوة«

راأي  بين  توفيقه  اأي�شا  ذل��ك  اأمثلة  وم��ن 

بين  االإمامة  م�شاألة  في  واالأ�شاعرة  المعتزلة 

ذلك  رابطا  ال�شمعي  والوجوب  العقلي  الجواز 

بالنظر المق�شدي المتعلق بدفع ال�شرر فقال: 

وقال  اهلل،  على  عقا  واجبة  قيل  »..االإم��ام��ة 

الخلق،  على  الح�شين  واأب��ي  والكعبي  الجاحظ 

وقال  �شمعا،  والمعتزلة  اأ�شحابنا  جمهور  وقال 

االإمام  ن�شب  لنا  تجب،  ال  وال��خ��وارج  االأ�شم 

يت�شمن دفع ال�شرر؛ الأن الخلق ما لم يكن لهم 

رئي�س قاهر يخافونه ال يحترزون عن المفا�شد، 

اأو اإجماعا  اإما عقا عند قائليه،  ودفعه واجب 

.
((((

عندنا«

�ضابعا: حقيقة اتجاه ال�ضاطبي وابن خلدون 

اإلى تف�شيل  االإمام والعامة يركنا  اأن  يبدو 

المذكورة  االتجاهات  من  المقت�شد  االتجاه 

ن�شو�س  جملة  من  االأمر  هذا  وي�شتفاد  �شلفا، 

المنزع الكامي، ومنه  لهما، يظهر منها ذلك 

قول ال�شاطبي مثا: فالحا�شل من هذه الق�شية 

اأن يتقدم بين يدي ال�شرع،  اأنه ال ينبغي للعقل 

فاإنه من التقدم بين يدي اهلل ور�شوله، بل يكون 

، ويقول اأي�شا: »وذلك معنى 
((1(

ملبيا من وراء«

كون العقل ال ي�شتقل باإدراك االأحكام حتى ياأتي 

.
((((

الم�شدق للعقل اأو المكذب له«
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وقد تم ح�شر اختيارهما الكامي في هذا 

االتجاه العتبارات علمية منها:

منه  ال��م��راد  الق�شد،  م��ن  مق�شدي  اأن���ه 

الو�شطية واالعتدال، اإذ جاء و�شطا بين االتجاه 

الق�شائي والتبعي العقديين، كما �شبق بيانه في 

المبحث ال�شابق يقول ال�شاطبي: »االأدلة العقلية 

اإذا ا�شتعملت في هذا العلم فاإنما ت�شتعمل مركبة 

اأو  اأو معينة في طريقها،  ال�شمعية،  االأدلة  على 

اأ�شبه ذلك؛ ال م�شتقلة  اأو ما  محققة لمناطها، 

�شرعي  اأمر  في  نظر  فيها  النظر  الأن  بالداللة، 

ي�شرح  »ال  فاإنه  وعليه   .
((((

ب�شارع« لي�س  والعقل 

.
((((

في النظر اإال بمقدار ما ي�شرحه النقل«

اإل��ى  نظرهما  ح��ي��ث  م��ن  م��ق�����ش��دي،  وه���و 

اختلفت  واإن  لاتجاهين،  المتحد  المق�شد 

م�شالكهما ومداركهما في النظر.

وهو مق�شدي اأي�شا؛ من حيث قولهما بتعليل 

االأحكام، ال على �شبيل الكلية، واإنما في توافق 

يزيغ  ال  ال�شريعة، حتى  مقا�شد  في  البحث  مع 

اإلى اأحكام العقل الق�شائية.

يعتبر  وهو مق�شدي كذلك؛ الأنهما يعتبران 

علم اأ�شول الدين علما مق�شودا باالأ�شالة كباقي 

فهو  و�شيطا  علما  ال  �شرعا  المطلوبة  العلوم 

متحقق ثمراته عما وتنزيا في مواقع الوجود 

العلم  ه��ذا  اأ�شول  في  التبحر  وم��ا  االإن�شاني، 

وتفريع  والمنطق  الفل�شفة  اآليات  على  اعتمادا 

الم�شائل فيه ال ينفع وال يخدم المق�شود لذلك 

المتعارفة  العلوم  اأن  »علم  خلدون:  ابن  يقول 

بين اأهل العمران على �شنفين علوم مق�شودة 

والحديث  التف�شير  من  كال�شرعيات  ب��ال��ذات 

واالإلهيات  وكالطبيعيات  الكام  وعلم  والفقه 

من الفل�شفة وعلوم هي و�شيلة اآلية لهذه العلوم 

لل�شرعيات  وغ��ي��ره��م��ا  وال��ح�����ش��اب  كالعربية 

الكام  لعلم  اآلة  كان  وربما  للفل�شفة  كالمنطق 

.»
((((

والأ�شول الفقه على طريقة المتاأخرين

وهو مق�شدي الأنهما يريان اأن العلم باأ�شول 

وت�شديقه  االت�شاف  ب��ه  يق�شد  اإن��م��ا  ال��دي��ن 

ال  م�شاألة  ذلك:«كل  في  ال�شاطبي  يقول  بالعمل 

ينبني عليها عمل فالخو�س فيها خو�س في ما 

واأعنيى  �شرعي،  دليل  ا�شتح�شانه  على  يدل  لم 

حيث  من  الجوارح،  وعمل  القلب  عمل  بالعمل 

، اأما ابن خلدون فيقول: 
((((

هو مطلوب �شرعا«

االإيمان  لي�س هو  التوحيد  المعتبر في هذا  »اإن 

من  ذلك  ف��اإن  حكمي  ت�شديق  هو  ال��ذي  فقط 

�شفة  ح�شول  فيه  الكمال  واإنما  النف�س  حديث 

يوؤكد  ال�شياق  نف�س  وفي   .
((((

بها« تتكيف  منه 

العلم  مجرد  عن  بحا�شل  االت�شاف  »لي�س  اأنه 

منح�شرة  غير  مرارا  ويتكرر  العمل  يقع  حتى 

والتحقيق  االت�شاف  ويح�شل  الملكة  فتر�شخ 

فاإن  االآخ���رة  في  النافع  الثاني  العلم  ويجيء 

العلم االأول المجرد عن االت�شاف قليل الجدوى 

.
((((

والنفع«

خاتمة:

لم يغب البعد الكامي في الدرا�شة االأ�شولية 

عند ال�شاطبي كما لم يتجرد البحث التاريخي 

ف��اإن��ت��اج��ات مفكري  اب���ن خ��ل��دون،  م��ن��ه ع��ن��د 

العقدية،  بالروؤية  متاأثرة  عادة  كانت  االإ�شام 

بل اإنها كانت اأحد الدوافع االأ�شا�شية في الكتابة 

ختام  في  ت�شجيله  ينبغي  ال��ذي  لكن  عندهم، 

هذه الدرا�شة ملحظين اثنين:

كانت  الثامن  القرن  مرحلة  ان  هو  االأول: 

االتجاهات  ف��ي  حقيقي  لتحول  فعلية  ب��داي��ة 

الكامية القائمة، فكان ح�شور البعد المق�شدي 
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تبين  م��ا  وه���ذا  التغير  ذل��ك  ف��ي  ال��ق��وي  اأث���ره 

ال�شاطبي  المق�شدي لدى  الكامي  مع االتجاه 

وابن خلدون.

اإلحاق  بمكان  ال�شعب  من  اأنه  وهو  الثاني: 

خلدون  وابن  كال�شاطبي  النظار  االأع��ام  اأحد 

رغم  الم�شهورة؛  الكامية  ال��م��دار���س  ب��اأح��د 

الأن  الكلي،  االإل��ح��اق  م��وؤ���ش��رات  بع�س  ظ��ه��ور 

كان  الكام  علم  الذي عرفه  التاريخي  التطور 

اإ�شافة  الرجلين،  فكر  في  الخا�س  تاأثيره  له 

ال�شلوكي  العملي  مع  العلمي  النظر  تمايز  اإلى 

الدار�شين  عند  حيرة  ولد  ما  وذلك  عندهما، 

في ت�شنيفهما.

الحوا�صي

انظر: نظرية المقا�شد عند ال�شاطبي ومدى ارتباطها  ( -

ع)1)،  المعا�شر،  الم�شلم  مجلة  الكامية،  باالأ�شول 

�س))  

انظر: فروخ، عمر، الفكر العربي اإلى اأيام ابن خلدون،  ( -

دار العلم للمايين، بيروت لبنان ط)، )))).،�س)))

نقا عن �شلبي، م�شطفي، تعليل االأحكام، دار النه�شة  ( -

العربية، بيروت لبنان،د ت،)1))/))))، �س))  

اأ�شول  ف��ي  ال��م��واف��ق��ات  اإ���ش��ح��اق،  اأب���ي  ال�شاطبي،  ( -

العلمية،  ال�شريعة، تحقيق عبد اهلل دراز، دار الكتب 

بيروت لبنان،))))/)))).، )/)))

الجيل،  دار  المقدمة،،  الرحمن،  عبد  خلدون،  ابن  ( -

بيروت لبنان.، �س)))

الم�شدر نف�شه، )1)- )

نف�شه، )))- )

نف�شه، )))- )

الغزالي،  حامد  اأبو  االأ�شول،  تعليقات  من  المنخول   ( -

دم�شق،  ط)  الفكر،  دار  هيتو،  ح�شن  محمد  تحقيق 

11))/))))، �س)

تنقيح  �شرح  العبا�س،  اأب��و  الدين  �شهاب  القرافي،  (1 -

الف�شول، تحقيق طه روؤوف عزت، دار الفكر،بيروت، 

لبنان، �س))

اإلى  الفحول  اإر���ش��اد  علي،  ب��ن  محمد  ال�شوكاني،  (( -

تحقيق علم االأ�شول، تحقيق اأبي م�شعب محمد �شعيد 

البدري، موؤ�ش�شة الكتب الثقافية، ط))))،)/))))،  

�س))

دار  الدين،  اأ�شول  كتاب  من�شور،  اأب��و  البغدادي،  (( -

 ،((((/((1( ط)،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب 

�س))

الحديث،  دار  الفقه،  اأ���ش��ول  محمد،  الخ�شري،  (( -

م�شر،دون رقم ط،�س))، )). 

الفقه،  اأ�شول  في  البرهان  المعالي،  اأبى  الجويني،  (( -

تحقيق عبد العظيم الديب، قطر ط)، ))))، )/))

خليل  تحقيق  االأدل���ة،،  تقويم  زي��د،   اأب��و  الدبو�شي،  (( -

بيروت  العلمية،  الكتب  دار  المي�س،  الدين  محيي 

لبنان، ط االأولى،))))/ )11)،  �س)) 

التنقيح، م�شدر �شابق،  �س))- ))

ال�شيا�شة  ف��ي  االإ�شامية  المذاهب  ت��اري��خ  اأن��ظ��ر   (( -

زهرة،  الأب��ي  الفقهية،  المذاهب  وت��اري��خ  والعقائد 

العقليان،  والتقبيح  التح�شين  كذلك  ينظر  �س)))، 

فل�شفة  اإل���ى  ال��ك��ام  علم  م��ن  ب��خ��ارى  حنفية  عند 

مجلة  الخليفي،  يو�شف  بن  الحكيم  لعبد  الت�شريع، 

ذو  ���س))،  ع))،  االإ�شامية،  والدرا�شات  ال�شريعة 

الحجة ))))/مار�س)11)، جامعة الكويت، �س))) 

لمزيد من التف�شيل، ينظر اآراء المعتزلة االأ�شولية:  (( -

ال�شويحي،  �شالح  بن  �شعد  بن  علي  وتقويما،  درا�شة 

مكتبة الر�شد الريا�س،ط)، ))))/111).

 تعليل االأحكام، مرجع �شابق،  �س))- ))

 تعليل االأحكام، مرجع �شابق،  �س))- 1)

الري�شوني، اأحمد، نظرية المقا�شد، المعهد العالمي  (( -

للفكر االإ�شامي، دار االأمان،ط)، ))))/))))، �س 

(((

م��ن��اظ��رات ف��ي اأ����ش���ول ال�����ش��ري��ع��ة ب��ي��ن اب���ن حزم  (( -

والباجي، عبد المجيد التركي، ترجمة عبد ال�شبور 

دار  محمود،  الحليم  عبد  محمد  راج��ع��ة  �شاهين، 

الغرب االإ�شامي، ط)، ))))/))))، �س)))

ارتباطها  وم��دى  ال�شاطبي  عند  المقا�شد  نظرية  (( -

ع)1)،  المعا�شر،  الم�شلم  مجلة  الكامية،  باالأ�شول 

�س))

الموافقات، م�شدر �شابق، )/1))- ))
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الم�شدر نف�شه، )/)))- ))

الم�شدر نف�شه، )/)))- ))

نف�شه، )/)))- ))

- )) رواه مالك في الموطاأ، كتاب الو�شية، باب الو�شية 

في الثلث ال تتعدى، رقمه ))))

 نف�شه، )/)- ))

 نف�شه، )/)- 1)

خلدون،  ابن  اأيام  اإلى  العربي  الفكر  عمر،  فروخ،   (( -

م�شدر �شابق، �س )))

مجلة  الخلدوني،  الكام  علم  زاهد،  محمد  جول،   (( -

للفكر  العالمي  المعهد  ي�شدرها  المعرفة،  اإ�شامية 

االإ�شامي،  �س)) ع))، �شتاء))))/)11)، �س1))

- )) ابن خلدون،لباب المح�شل في اأ�شول الدين،تحقيق 

علي  محمد  مراجعة  �شليمان،  ح�شن  محمد  عبا�س 

دار  ع��ي��ان��ة،  اأب���و  فتحي  محمد  ت�شدير  ري���ان،  اأب���و 

القومي  التراث  مركز  من�شورات  الجامعية،  المعرفة 

م�شر،  اال�شكندرية،   جامعة   -(- والمخطوطات، 

))))، �س )))

 المقدمة، م�شدر �شابق، )))- ))

 الم�شدر تف�شه، )1)- ))

 نف�شه، )1)- ))

 نف�شه، )1)- ))

 الموافقات، )/)))- ))

مكتب  عناية  االعت�شام،  اإ�شحاق،  اأبو  ال�شاطبي،   (( -

عبد  اهلل  ع��ب��د  ري��ا���س  فهر�شة  ال���ت���راث،و  تحقيق 

الهادي،ط))))،)/)))) )/)))

 الم�شدر نف�شه، )/)))- 1)

 �شورة الزمر، اأية ))- ))

 �شورة المائدة، اآية )- ))

 الم�شدر نف�شه، )/)))- ))

 الموافقات، )/))-))- ))

 االعت�شام، )/)))- ))

 االعت�شام، )/)))- ))

 الموافقات، )/)))- ))

 المقدمة، )))- ))

 المقدمة، )))- ))

 المقدمة، )1)- 1)

 �شورة االإ�شراء، اآية ))- ))

 لباب المح�شل، ))- ))

 مقدمة لباب المح�شل، ))- ))

 البرهان في اأ�شول الفقه، )/))- ))

 التنقيح، �س))- ))

 اإر�شاد الفحول، �س))- ))

 التنقيح، �س1)- ))

 البرهان في اأ�شول الفقه، )/))- ))

 الموافقات، )/))- ))

 الموافقات، )/))- 1)

المنهاج،  �شرح  االإبهاج  كافي،  بن  علي  ال�شبكي،   (( -

الكليات  مكتبة  اإ�شماعيل،ن�شر  محمد  �شعبان  تحقيق 

االأزهرية، )/))

- )) حا�شية البناني على �شرح الجال المحلي،  على متن 

جمع الجوامع، عبد الرحمن بن جاد اهلل البناني، دار 

الفكر، بيروت، لبنان، ط))))/)11)، )/))

 الموافقات، )/))- ))

 الموافقات، )/))- ))

 الموافقات، )/))- ))

عبد  االأ�شوليين،  عند  القيا�س  في  العلة  مباحث   (( -

لبنان،  بيروت  ال�شعدي،  اأ�شعد  الرحمن  الحكيم عبد 

ط)، ))))/111) �س))،))

 لباب المح�شل، �س))- ))

 مقدمة لباب المح�شل، �س1)/))- ))

 الم�شدر نف�شه، )))- ))

 االعت�شام، �س)))- 1)

 االعت�شام، �س)))- ))

 الموافقات، )/))- ))

 الموافقات، )/))- ))

 المقدمة، )))- ))

 الموافقات، )/))- ))

 الم�شدر نف�شه، )))- ))

 الم�شدر نف�شه، 1))- ))
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لئحة الم�صادر والمراجع

في  االإ�شامية  المذاهب  تاريخ  محمد،  زه��رة،  اأب��و  ( -

دار  الفقهية،  المذاهب  وتاريخ  والعقائد  ال�شيا�شة 

الفكر العربي، القاهرة، د ت.

اآراء المعتزلة االأ�شولية: درا�شة وتقويما، علي بن �شعد  ( -

الريا�س،ط)،  الر�شد  مكتبة  ال�شويحي،  �شالح  بن 

.(111/((((

الجيل،  دار  المقدمة،،  الرحمن،  عبد  خلدون،  ابن  ( -

بيروت لبنان.

ابن خلدون،عبد الرحمن، لباب المح�شل في اأ�شول  ( -

�شليمان، مراجعة  الدين،تحقيق عبا�س محمد ح�شن 

محمد علي اأبو ريان، ت�شدير محمد فتحي اأبو عيانة، 

التراث  مركز  من�شورات  الجامعية،  المعرفة  دار 

اال�شكندرية،   جامعة   -(- والمخطوطات،  القومي 

م�شر، )))).

البغدادي، اأبو من�شور، كتاب اأ�شول الدين، دار الكتب  ( -

العلمية، بيروت، لبنان، ط)، )1))/)))) 

التركي، عبد المجيد، مناظرا ت في اأ�شول ال�شريعة  ( -

بين ابن حزم والباجي، ترجمة عبد ال�شبور �شاهين، 

الغرب  دار  م��ح��م��ود،  الحليم  عبد  محمد  راج��ع��ة 

االإ�شامي، ط)، ))))/))))، �س)))

الفقه،  اأ�شول  في  البرهان  المعالي،  اأبى  الجويني،  ( -

 (  ،(((( ط)،  قطر  ال��دي��ب،  العظيم  عبد  تحقيق 

حا�شية البناني على �شرح الجال المحلي،  على متن 

جمع الجوامع، عبد الرحمن بن جاد اهلل البناني، دار 

الفكر، بيروت، لبنان، ط))))/)11).

الخ�شري، محمد، اأ�شول الفقه، دار الحديث، م�شر،  ( -

دون رقم ط . 

خليل  تحقيق  االأدل���ة،،  تقويم  زي��د،   اأب��و  الدبو�شي،  ( -

بيروت  العلمية،  الكتب  دار  المي�س،  الدين  محيي 

لبنان، ط االأولى،))))/ )11). 

الري�شوني، اأحمد، نظرية المقا�شد، المعهد العالمي  (1 -

للفكر االإ�شامي، دار االأمان،ط)، ))))/)))) 

المنهاج،  �شرح  االإب��ه��اج  كافي،  بن  علي  ال�شبكي،  (( -

اإ�شماعيل، ن�شر مكتبة الكليات  تحقيق �شعبان محمد 

االأزهرية.

ال�شعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن اأ�شعد، مباحث  (( -

العلة في القيا�س عند االأ�شوليين، بيروت لبنان، ط)، 

.(111/((((

مكتب  عناية  االعت�شام،  اإ�شحاق،  اأب��و  ال�شاطبي،  (( -

عبد  اهلل  ع��ب��د  ري��ا���س  فهر�شة  ال���ت���راث،و  تحقيق 

الهادي،ط)، ))))/))))

اأ�شول  ف��ي  ال��م��واف��ق��ات  اإ���ش��ح��اق،  اأب���ي  ال�شاطبي،  (( -

العلمية،  ال�شريعة، تحقيق عبد اهلل دراز، دار الكتب 

بيروت لبنان،))))/)))).

اإلى  الفحول  اإر���ش��اد  علي،  ب��ن  محمد  ال�شوكاني،  (( -

تحقيق علم االأ�شول، تحقيق اأبي م�شعب محمد �شعيد 

البدري، موؤ�ش�شة الكتب الثقافية، ط)، ))))/))))

الغزالي، اأبو حامد، المنخول  من تعليقات االأ�شول،  (( -

دم�شق،  ط)  الفكر،  دار  هيتو،  ح�شن  محمد  تحقيق 

. ((((/((11

تنقيح  �شرح  العبا�س،  اأب��و  الدين  �شهاب  القرافي،  (( -

الف�شول، تحقيق طه روؤوف عزت، دار الفكر،بيروت، 

لبنان.

النه�شة  دار  االأح��ك��ام،  تعليل  م�شطفي،  �شلبي،  (( -

العربية، بيروت لبنان،دت،)1))/)))) 

فروخ، عمر، الفكر العربي اإلى اأيام ابن خلدون، دار  (( -

العلم للمايين، بيروت لبنان ط)، ))))

مقالت

مجلة  الخلدوني،  الكام  علم  زاه��د،  محمد  جول،  (1 -

للفكر  العالمي  المعهد  ي�شدرها  المعرفة،  اإ�شامية 

االإ�شامي،  �س)) ع))، �شتاء))))/)11)

التح�شين  ي��و���ش��ف،   ب��ن  الحكيم  عبد  الخليفي،  (( -

والتقبيح العقليان، عند حنفية بخارى من علم الكام 

والدرا�شات  ال�شريعة  مجلة  الت�شريع،  فل�شفة  اإل��ى 

/(((( ال��ح��ج��ة  ذو  ������س))،  ع))،  االإ���ش��ام��ي��ة، 

مار�س)11)، جامعة الكويت

ال�شاطبي  عند  المقا�شد  نظرية  اأح��م��د،  الطيب،  (( -

الم�شلم  مجلة  الكامية،  ارتباطهاباالأ�شول  وم��دى 

المعا�شر، ع)1).ال�شنة))))/)11).  



اال�شت�شراق 

االألماني 

و�أثره في 

�لثقافة 

العربية

»اآنا ماري 

�شيمل 

نموذجاً« 

57 اآفاق الثقافة والتراث

لكل هذه الأ�سباب برزت عندي فكرة الكتابة 

الثقافة  في  واأث��ره  الألماني  »ال�ست�سراق  عن 

العربية-اآنا ماري �سيمل نموذجًا«.

�سيحاول هذا البحث انطالقا من هذه الأفكار 

اأن يَقّدم عينة من اأعمال الم�ست�سرقين المن�سفين 

الألمان وفًقا للخطوات المنهجية الآتية:

�أواًل:معطيات

1- مدلولت كلمة ا�ست�سراق

2- مدلولت كلمة م�ست�سرق

3- تاريخ ال�ست�سراق

4 -دوافع واأهداف ال�ست�سراق والم�ست�سرقين

�ل�شت�شر�ق �لألماني و�أثره في 

�لثقافة �لعربية

»�آنا ماري �شيمل نموذجًا«
�أ.د. �سعد بوفـالقـة

جامعة عنابة- الجزائر

تـمهيد:

اهتم المفكرون العرب في القرن الما�شي باال�شت�شراق والم�شت�شرقين، فظهر لكثير من 

والذم،  المدح  بين  تراوحت  عنهم،  ومختلفة  متعددة  درا�شات  العرب  والباحثين  المفكرين 

اأية  ومقد�شاتنا  العربي،  لتاريخنا  م  تقدِّ لم  �شّريرة  حركة  كان  اال�شت�شراق  اأنَّ  بع�شهم  راأى 

للعروبة  المعادية  االأه��داف  لها من  كان  اال�شت�شراق حركة  اأن  اآخ��رون  وراأى  نفع،  اأو  خدمة 

ي ّعما كان لها من مردود  واالإ�شالم، ولكنه َيَظلُّ م�شاهمة ال يمكن تجاهل اأهميتها اأو التَّغا�شِ

هم  »واتُّ واآفاقها  حقولها،  مختلف  في  واالإ�شالمية  العربية  الدرا�شات  اإغناء  في  االأثر  وا�شح 

اال�شت�شراق  وتَظلُّ ظاهرة   ،
)1(

مّتهم« اأي�شا  تجنَّى عليهم هو  الم�شت�شرقين، ومن  اأن�شف  من 

البحث  من  حظه  ينل  لم  اال�شت�شراق  ب��اأنَّ  القول  اإلى  يدعونا  ما  وهذا  وبحث،  جدل  مو�شع 

اإعادة  اإل��ى  بحاجة  ت��زال  ما  المو�شوع  ه��ذا  في  الدرا�شات  من  الكثير  واأن  المتجرد،  العلمي 

النظر، وخا�شة ونحن على اأعتاب العولمة )العالمية( التي يجب التعامل معها »كظاهرة ال 

مفر من االإقرار بوجودها، ولكن من ال�شرورة االهتمام بها ومحاولة اال�شتفادة من جوانبها 

االإيجابية، والتحفظ على جوانبها ال�شلبية.. اأي: َن�ْشَتطيع اإعداد خطة علمية لال�شتفادة من 

.
)2(

العولمة العالمية ومواجهة العولمة االأمريكية«
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5- مجالت ال�ست�سراق وو�سائله

6- منهج الم�ست�سرقين في درا�ساتهم

ثانياً:اال�شت�شراق االألماني و اأثره في الثقافة 

العربية 

1-ن�ساأة ال�ست�سراق الألماني واأعالمه

على  والمو�سوعية  العلمية  ال���روح  2-غ��ل��ب��ة 

الم�ست�سرقين الألمان

3-موازنة بين ال�ست�سراق الفرن�سي وال�ست�سراق 

الألماني

4-اأثر ال�ست�سراق الألماني في الثقافة العربية

ثالثاً: اآنا ماري �شيمل عا�شقة ال�شرق

1- موجز ترجمتها

2- معرفتها باللغات

3- ات�سالها بالعالم الإ�سالمي

ال�سرقية  الجامعات  في  العلمية  منا�سبها   -4

والغربية

5- م�سنفاتها

ل�سلمان  وانتقادها  الكريم  للقراآن  حبها   -6

ر�سدي

7- الجوائز والأو�سمة

8- و�سيتها: بتاأ�سي�س نادي حوار الثقافات 

9- فذلكة

توطئة:

القرن  في  ال�ست�سراقية  الدرا�سات  كثرت 

العرب  المفكرين  من  لكثير  فظهر  الما�سي، 

والم�سلمين درا�سات وكتابات متعددة ومختلفة، 

يجمع  لم  بحتة  فردية  درا�سات  اأكثرها  ولكن 

لنعرف  منظم  علمي  موؤتمر  في  فيها  ال���راأي 

 .
)3(

�سائب الآراء واأثر ال�ست�سراق ونفعه و�سرره

المعالم  وا�سح  غير  ال�ست�سراق  مفهوم  وظل 

اإعجاب  نظرة  اإليه  ينظر  من  فمنهم  لديهم، 

يرف�س  من  ومنهم  النبهار،  اإلى  اأحيانا  ت�سل 

كل ما ياأتي عن هذا المفهوم حتَّى ولو ا�سطبغ 

ب�سبغة علمية، والآخر المتاأمل فلم ينبهر ولم 

لأحكام  المفهوم  ه��ذا  نتاج  واأخ�سع  يرف�س، 

وا�سح  تحديد  هناك  ولي�س  خال�سة،  علمية 

اإطالق  معه  يمكن  بحيث  ال�ست�سراق  لمفهوم 

ولي�س  بعينها،  ظ��اه��رة  على  الم�سطلح  ه��ذا 

هناك تحديد وا�سح ودقيق لن�ساأة ال�ست�سراق، 

هذا  ف��ي  المطلع  اأو  الباحث  ي�ستطيع  بحيث 

تكن  ول��م  بعينه،  تاريخا  َد  ي��ح��دِّ اأن  المجال 

متميزة،  وا�سحة  دواف��ع  ال�ست�سراق  لمفهوم 

العربية متداخلة  الأدبيات  الدوافع في  فجاءت 

بع�سها مع بع�س، كما اأنه لم يكن هناك و�سوح 

اأحيانا  خلط  هناك  بل  الأه���داف،  تحديد  في 

.
)4(

بين الدوافع والأهداف

المفاهيم  ه��ذه  بع�س  تحديد  و�سنحاول 

من  كثيرًا  لأنَّ  ن�ستعملها؛  التي  والم�سطلحات 

عن  ن��ات��ج  الخ��ت��الف  اإل���ى  ال��م��وؤدي  اللتبا�س 

الخالف في دللت الم�سطلح، واأنَّ الم�ساألة ل 

تنح�سر في حدود فقه اللغة، بل تتجاوزها اإلى 

.
)5(

اأبعاد �سيا�سية وثقافية واأيديولوجية

�أّواًل:مـعـطيـات:

1-مدلوالت كلمة ا�شت�شراق:

عام  مفهوم  اأو  »م�سطلح  هو:  ال�ست�سراق 

بدرا�سة  ُيعَنى  فكري  اتجاه  على  ع��ادة  يطلق 

ب�سفة  ال�سرقية  ل��الأم��م  الح�سارية  ال��ح��ي��اة 

والعرب  الإ����س���الم  ح�����س��ارة  ودرا����س���ة  ع��ام��ة، 

اأنَّ  اإلى  فروخ  عمر  ويذهُب   .
)6(

خا�سة« ب�سفة 

بعلوم  الغرب  علماء  اهتمام  هو  ال�ست�سراق 
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الم�سلمين وتاريخهم ولغاتهم واآدابهم وعلومهم 

كما   .
)7(

واأ�ساطيرهم ومعتقداتهم  وعاداتهم 

بن  ومالك   ،
)8(

�سعيد اإدوارد  تعريفه:  ح��اول 

ح�سين  ومحمد   ،
)10(

ال��زي��ات واأح��م��د   ،
)9(

ن��ب��ي

 ،
)12(

ح�سن الغني  عبد  ومحمد   ،
)11(

ال�سغير

، و�سواهم.
)13(

ومحمود زقزوق

ا المدلول اللغوي: فيقرب من هذا الّتعريف  اأمَّ

اأي�سا، فكلمة « ال�ست�سراق » م�ستقة من ال�سرق، 

ويعّرفه  الإ�سالمي،  العربي  ال�سرق  وبالتدقيق 

المعارف  مجموعة  »باأنه  الفرن�سي  القامو�س 

التي تتعلق بال�سعوب ال�سرقية ولغاتهم وتاريخهم 

تذّوق  عندهم  يعني  المجاز  وفي  وح�سارتهم، 

.
)14(

اأ�سياء ال�سرق«

2-مدلوالت كلمة م�شت�شرق:

�سرقيا،  �سار   « م�ست�سرق   » كلمة  معنى  اإن   - اأ 

ْطلقت هذه اللفظة على كل عالم غربي 
ُ
وقد اأ

درا�سة  اإلى  وتجرد  �سرقية  لغة  اإتقان  يهوى 

والتركية  كالفار�سية  ال�سرقية  اللغات  بع�س 

طلبا  اآداب��ه��ا  ى  وتق�سّ والعربية.  والهندية 

حيث  من  �سرقية  اأم��م  اأو  اأم��ة  �ساأن  لمعرفة 

اأو  ودياناتها  وتاريخها  وعاداُتها  اأخالُقها 

...
)15(

علومها

اللغات  درا�سة  يتعاطى  �سخ�س  -الم�ست�سرق  ب 

�س  والح�سارات ال�سرقية، اأي: ر�سام متخ�سّ

.
)16(

في ت�سوير مناظر ونماذج ا�ستغرابية

التي  المعرفة  ف��روع  م��ن  ف��رع  ف��ي  الباحث  ج- 

ال�سرق،  بهذا  بعيد  من  اأو  قريب  من  تتعلق 

.
)17(

ى م�ست�سرًقا ي�سمَّ

ينتمي  اأن  الم�ست�سرق  في  بع�سُهم  وي�سَتِرُط  د- 

اأو  يابانيا  العالم  هذا  كان  »ولو  الغرب:  اإلى 

يو�سف  اأن  ا�ستحق  لما  هنديا  اأو  اأندون�سيا 

وبيئته  مولده  �سرقي بحكم  لأنه  بالم�ست�سرق 

.
)18(

وح�سارته«

ه� واإذا كانت كلمة الم�ست�سرق تحمل دللة اأكاديمية 

اإليه  اأ���س��ارت  كما  »ال��غ��رب«  نظر  وجهة  من 

بع�س التعريفات ال�سابقة فهي اأي�سا ل تخلو 

من تعميم على كل َمن ُيْعَنى بدرا�سة ح�سارة 

الذين  »ال�سرقيين«  من  والم�سلمين  العرب 

ي�سبح اللفظ »م�ست�سرًقا« لديهم محل ال�سك 

والرتياب، وي�سير مثيًرا لأحا�سي�س مختلفة 

لها ما ي�سّوغها، كعدم اقت�ساره على ال�سواغل 

العلمية المجردة، وان�سرافه اإلى ق�سايا لي�س 

لأن   .
)19(

ال�سيا�سية والأبعاد  الحتواء  اأقلها 

كما  عام،  ب�سكل  ال�ست�سراق  اأو  الم�ست�سرق 

في  كامن  عقلي  موقف  هو  بع�سهم،  يعّرفه 

والتحكم،  ال�سيادة  حيث  من  الغرب  طبيعة 

بما  النفو�س  لإ�سباع  منهجي  اأ�سلوب  وه��و 

اأنَّ ال�سرق لكي  يفتر�سون م�سبقا، بالت�سور، 

الذي  بالمعنى  �سرقيا  ال�سرق  ه��ذا  ُي�سبح 

ولي�س  لمطالبهم،  في�ست�سلم  هم،  يريدونه 

هو  كما  ال�سحيح،  الحقيقي  بالمعنى  �سرقا 

ور ي�سمون فيه كّل ما لديهم  واقعه... اإنه ت�سّ

من مخلفات ل تمتُّ اإلى الغرب ب�سلة، كما لو 

كان �سندوًقا للقمامة، فكلُّ ما لي�س )نحن(، 

وتحت  �سرقي  اأي:  )ه��و(،  فهو  غربي،  اأي: 

)هو(  وتحت  الف�سائل،  كل  تندرج  )نحن( 

.
)20(

تندرج كل الرذائل

3-تاريخ اال�شت�شراق: 

اختلفت الآراء حول بداية ال�ست�سراق، فلي�س 

هناك تحديد وا�سح ودقيق لن�ساأة ال�ست�سراق، 

اأن  المجال  ه��ذا  في  الباحث  ي�ستطيع  بحيث 
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المنطلقات  فيه  تكون  َبعْيِنه،  تاريخا  ي��ح��ّدَد 

الأولى لهتمام ال�ست�سراق بعلوم الأمم الأخرى 

وثقافاتها وعقائدها واآدابها وعاداتها وتقاليدها 

التي كانت تغطي « ال�سرق ». وقد تعّددت الآراء 

اأحد  اإل��ى  لال�ست�سراق  الأول��ى  البدايات  ح��ول 

ع�سر راأيا، بع�سها يعطي تاريخا بعينه، وبع�سها 

الآخر يعطي حقبة اأو ع�سرا من الع�سور التي 

ل  الثالث  والبع�س  العالم،  اأو  ال�سرق  بها  َم��ّر 

يعطي زمنا، واإنَّما يعتمد على حوادث اأو غايات 

هي  فُجعلت  اإليها،  الو�سول  ال�ست�سراق  اأراد 

.
)21(

البدايات

ال�ست�سراق  ن�ساأة  بع�سهم  ي��ع��زو  فبينما 

الم�سلمين  احتكاك  ب�سبب  الإ�سالم  �سدر  اإلى 

ومن  تبوك،  وغ��زوة  موؤتة  غ��زوة  في  بالرومان 

موقف  وال��ّن�����س��ارى  الم�سلمون  وق���ف  ي��وم��ه��ا 

خ�سومة �سيا�سية.

ويذهب فريق اإلى اأنَّ الباعث على ن�سوئه هو 

الحروب ال�سليبية التي كانت نتيجة ال�ستباك 

والن�سرانية  الإ�سالم  بين  والديني  ال�سيا�سي 

الغربية في فل�سطين.

وهناك من يرى اأنَّ فكرة ال�ست�سراق يمكن 

التي  الدموية  الحروب  مع  ب��داأت  قد  تكون  اأن 

ن�سبت بين الم�سلمين والّن�سارى في الأْندل�س، 

عام  طليطلة  ���س��ق��وط  اإث���ر  ع��ل��ى  وب��الأخ�����س 

قبل  من  عليها  وال�ستيالء  م.  ه���/1085   433

.
)22(

الن�سارى

ال�ست�سراق  ن�ساأة  اإل���ى  ينظر  اآخ���ر  وراأي 

ي�سمونه  ما  بفترة  والجدي  المبا�سر  وارتباطها 

ع�سر  ال�ساد�س  القرن  في  الديني  بالإ�سالح 

الميالدي، وهو ع�سر بداية الهجوم على العالم 

اأّول عالم غربي برز  العربي والإ�سالمي، فكان 

وليم  الم�ست�سرق  هو  ال�ست�سراقي  العمل  في 

با�ستيل )1510 ه�/1531 م( الذي كان مخل�سا 

.
)23(

للكني�سة كل الإخال�س

ا الذين يحاولون تحديد ن�ساأة ال�ست�سراق  اأمَّ

تحديًدا علميا قائما على حدث علمي، فيعودون 

بن�ساأة ال�ست�سراق اإلى �سنة )712 ه�/1312م( 

ونادى  الكن�سي  »فيينا«  موؤتمر  عقد  حينما 

والعبرية،  العربية،  اللغات:  باإن�ساء كرا�سي في 

الأربع  الجامعات  في  وال�سريالية  واليونانية، 

واأك�سفورد،  باري�س،  وهي:  اأوروبا،  في  الّرئي�سة 

خام�سة  جامعة  في  ثم  و�سالمنكا،  وبولونيا، 

ال���راأي  ال��ب��اب��وي، وق��د راأى ه��ذا  ال��ب��الط  ف��ي 

ال�ست�سراق،  ن�ساأة  عن  كتبوا  الذين  من  كثير 

 ،
)25(

حمدان ونذير   ،
)24(

�سعيد اإدوارد  اأمثال: 

ونجيب   ،
)27(

وزان وع���دن���ان   ،
)26(

وزق��������زوق

، وغيرهم...
)28(

العقيقي

اإل��ى  الأق�����رب  ال�����راأي ه��و  اأنَّ ه���ذا  وي��ب��دو 

وَحادثة،  بَعْينِه،  تاريخا  يعطي  لأنه  ال�سواب؛ 

علمية محددة بالزمان والمكان والنتائج، ولذا 

على  به،  واأخذوا  الدار�سين  من  كثير  اإليه  مال 

التي  الآراء  من   « اأكاديمية   » اأكثر  اأّن��ه  اعتبار 

 .
)29(

�سبقته

4- دوافع واأهداف اال�شت�شراق والم�شت�شرقين:

اإنَّ درا�سة ق�سية الدوافع والأهداف المبتغاة، 

كاملة  تتم  ل  الم�ست�سرقين  اأب��ح��اث  وراء  م��ن 

والتركيبة  الفكرية  بالبنية  التب�سر  عن  بمعزل 

النف�سية، التاريخية التي �سّممْت عن وعي اأو دون 

وعي، فل�سفة هذه الأهداف واتجاه هذه المرامي 

اأوروبا،  الآن  عليه  يطلق  الذي  الغرب  هذا  لدى 

الإ�سالمي  ال�سرق  على  اهتماماتها  المن�سبة 

.
)30(

بالذات في تحليلها ال�ست�سراقي



اال�شت�شراق 

االألماني 

و�أثره في 

�لثقافة 

العربية

»اآنا ماري 

�شيمل 

نموذجاً« 

61 اآفاق الثقافة والتراث

اإنَّ لال�ست�سراق دوافع واأ�سبابا واأهدافا ياأتي 

المتعددة،  باألوانه  الديني  الدافع  مقدمتها  في 

ال�سيا�سية  الدوافع  الثانية  الدرجة  في  تاأتي  ثم 

والتجارية،  والق��ت�����س��ادي��ة  وال���س��ت��ع��م��اري��ة 

الوحيدة  ال�سامية  والأه����داف  ال��دواف��ع  ولعل 

يخل  لم  التي  النزيهة  العلمية  الأ�سباب  هي 

الدافع  اإنَّ هذا  بل  باأّي حال،  منها  ال�ست�سراق 

يزداد مع �سمور الدوافع الأخرى. ثم تاأتي في 

وال�سخ�سية  النف�سية  البواعث  الثالثة  المرتبة 

والخا�سة والتاريخية والإيديولوجية غير الدينية 

تدفعهم  ال��ذي��ن  ال�سيوعّيين  كالم�ست�سرقين 

 .
)31(

اأيديولوجيتهم اإلى التجاه اإلى ال�ست�سراق

5- مجاالت اال�شت�شراق وو�شائله:

ات�سعت مجالت ال�ست�سراق، واأخذت ت�سهد 

انعقاد الموؤتمرات الدولية، وقد احت�سنت فرن�سا 

باري�س  بذلك  و���س��ارت  م.   1873 ع��ام  اأول��ه��ا 

ال�ست�سراق  واأخ�����س��ع  ال���س��ت�����س��راق،  عا�سمة 

لالإمبريالية والعرقية والمارك�سية وغيرها، غير 

وجمعيات  للبحث،  منطلقات  يملك  اأ�سبح  اأنه 

كرا�سي  عدد  نّمت  خا�سة،  وموؤ�س�سات  علمية 

عدد  عبر  ال�سرقية  الدرا�سات  في  الأ�ستاذية 

لن�سر  وا�سًعا  مجاًل  اأتاح  ا  ممَّ الغرب،  دول  من 

من  الميدان  وهذا   .
)32(

الأكاديمية الدرا�سات 

الم�ست�سرقون  يعتمد عليها  التي  الميادين  اأبرز 

في الو�سول اإلى اأغرا�سهم، لأنه الميدان الذي 

واإخ�ساعهم  الباحثين  توجيه  منه  ي�ستطيعون 

غربيين  اأك��ان��وا  �سواء  ال�ست�سراقي،  للمنهج 

من  العليا  ال�سهادات  طالبي  من  �سرقيين  اأم 

العرب والم�سلمين... وفي هذا المجال ا�ستطاع 

ع�سر،  التا�سع  القرن  من  ب��دءا  الم�ست�سرقون 

المجهر  تحت  الإ�سالمي  العربي  الفكر  و�سع 

لالأهداف  وفًقا  وتكييفه  جديد،  من  لقولبته 

ال�ست�سراقية الم�سبقة. واإلى جانب هذا الميدان 

اإلى مجال  الم�ست�سرقين  الأ�سا�س، امتدَّ ن�ساط 

المحا�سرات في الجامعات والجمعيات العلمية 

الوطن  داخ��ل  في  اأم  اأوروب���ا  داخ��ل  في  �سواء 

التي  الميادين  ومن  نف�سه.  والإ�سالمي  العربي 

واإ�سدار  الكتب،  تاأليف  كذلك  عليها  اعتمدوا 

اإ�سدار  على  اعتمدوا  كما  العلمية  المو�سوعات 

اأبرز  وم��ن  كبيًرا،  اعتمادا  العلمية  المجالت 

الآ�سيوية«،  »المجلة  اأ�سدروها،  التي  المجالت 

»�سوؤون  ومجلة  ال�سرقية«،  »الدرا�سات  ومجلة 

الإ�سالمي«،  »العالم  ومجلة  الأو�سط«،  ال�سرق 

بال�سم  الم�سماة  الفرن�سية  والمجلة  الأمريكية 

 و�سواها.
)33(

نف�سه، 

�����ا ال��م��و���س��وع��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا هذه  واأمَّ

الدرا�سات فاإنها قد بداأت بدرا�سة اللغة العربية 

والإ�سالم، ثم تو�سعت اإلى درا�سة جميع ديانات 

ال�سرق، وعاداته، وجغرافيته، وتقاليده، واأ�سهر 

الدرا�سات  هو  به  اعتنوا  ما  اأهم  ولكن  لغاته، 

والح�سارة  العربية  والآداب  بالإ�سالم  الخا�سة 

.
)34(

العربية والإ�سالمية

6- منهج الم�شت�شرقين في درا�شاتهم:

اأغلب  عليه  ي�سير  ال��ذي  العام  المنهج  ��ا  اأمَّ

الم�ست�سرقين في درا�ساتهم، فيت�سمن عادة:

1- ف�ساًل مخت�سًرا عن حياة الر�سول �.

2- ف�ساًل مخت�سًرا عن العقيدة.

3- ف�ساًل عن ال�سريعة.

4- ف�ساًل عن الخالفة.

5- ف�ساًل عن الفرق الإ�سالمية.

6- ف�ساًل مخت�سرا عن الحياة العقلية.
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الكتب  من  كثير  في  موجودة  الخطة  وهذه 

الموؤلفة باللغة الإنجليزية والفرن�سية والألمانية، 

ودائ���رة  الأ���س��ي��وي��ة  المجلة  ب��ذل��ك  تنطق  كما 

الكتب  من  هذين  وغير  الإ�سالمية،  المعارف 

.
)35(

المفردة

ولكن معظم الم�ست�سرقين حّرفوا كثيرا من 

الأكاديمي،  العلمي  المنهج  وخانوا  الن�سو�س 

والتزييفات  التحريفات  هذه  بع�س  و�سنعر�س 

 .
)36(

في فر�سة اأخرى 

ثانيًا:ال�ست�سراق الألماني و اأثره في الثقافة 

العربية:

1-ن�شاأة اال�شت�شراق االألماني واأعالمه:

ال�ست�سراق  ب��داي��ة  ف��ي  الباحثون  اختلف 

دقيق  و  وا�سح  تحديد  هناك  فلي�س  الألماني، 

ي�ستطيع  بحيث  الألماني،  ال�ست�سراق  لن�ساأة 

الباحث اأن يحدد �سنة معينة اأو تاريخا بعينه.

عن  للبحث  التاريخ  عمق  في  ُغ�سنا  ف��اإذا   

القرن  جعلنا  الأل��م��ان��ي،  ال�ست�سراق  ج���ذور 

ال�ست�سراق  لتاريخ  بداية  الثالث ع�سر ميالدي 

اإلى  باأذهاننا  نتجه  حينما  وذل��ك  الأل��م��ان��ي، 

اأحد كبار رجالت اأوربا: الإمبراطور فريدريك 

)1194-1250م(   »  Frédéric 2« الثاني 

)األماني(  جرماني  اإمبراطور  ثم  �سقلية  ملك 

ُملمًا  الثقافة،  وا�سع  ك��ان  )1220-1250م( 

متجها  الم�سيحي،  الدين  في  �ساكا  بالعربية 

ُيخفي  كان  لكنه  و  اأ�سلم،  لعله  و  الإ�سالم،  اإلى 

اإ�سالمه، كونه اإمبراطورًا لدولة م�سيحية، وكان 

العربية  للكتب  والمطالعة  بالقراءة،  �سغوفا 

والإ�سالمية وقد �سجع الآداب والفنون و العلوم، 

واألف كتابا )في فن ال�سيد بالباز(، وهو بحث 

في علم الطيور، و كان ُمعا�سرا، وُمعجبا بعالم 

ت:1248م(،  البيطار)  اب��ن  الم�سلم  النبات 

و»بعد اأن م�سته نفحات الفكر العربي المنع�سة، 

العرب  ال��ع��ل��م��اء م��ن  ف��ط��اح��ل  اإل��ي��ه  اج��ت��ذب 

الحائط كل ما  الم�سلمين �ساربا بذلك عر�س 

من  الم�سيحية  الرومانية  الكني�سة  عن  �سدر 

ليخيفه  اأب��دا  يكن  لم  و  تهجمات.  و  تحريمات 

راأينا  هكذا  و  الإ�سالمي.  الفكر  اإل��ى  الركون 

بهذه  يت�سفان كالهما  العربي  و  الجرماني  اأن 

األ  الغرب،  علماء  كبار  افتقدها  التي  ال�سفة 

اإلى )الطبيعة  النافذة  و هي النظرة الوا�سحة 

وعيا  من  وحدهما  لالأ�سياء...فهما  الحقيقية( 

ذاته،  ريك«  »فريد  يقول  كما  الطبيعية  الأمور 

اأي حكم  ما  دون   - و حدهما من عرفا  و هما 

م�سبق كيف يالحظان وكيف يفح�سان، وكيف 

 .
)37(

ي�ستك�سفان الواقع المح�سو�س «

و هناك من جعل �سنة 1633م بداية لتاريخ 

ال�ست�سراق الألماني، وذلك حينما اأر�سل الدوق 

هول�ستين«  »�سليزفيج  دوق  الثالث  »فردي�س« 

الثالثين مجموعة  اأثناء حرب  في  و»جوتروب« 

ورو�سيا  فار�س  اإل��ى  رج��ال  وثالثين  اأربعة  من 

خم�س  دام��ت  الأت����راك،  �سد  معهم  للتحالف 

اأنها  اإل  المرجو  يتحقق  لم  واإن  �سنوات، وحتى 

اأقامت ج�سرا ثقافيا عبرت اإليه اأوربا والألمان 

اأنتجت  وقد  ال�سرقية،  الح�سارة  اإلى  بخا�سة 

هذه الرحلة كتاب »ادم اوليري« و�سف الرحلة 

�سعدي«  »كل�ستان  بترجمة  قام  كما  ال�سرقية، 

.
)38(

الذي اأثر كثيرا في الأدب الألماني«

يبداأ  ل��م  الأل��م��ان��ي  ال�ست�سراق  اأن  وي��ب��دو 

الثامن  القرن  اأوائ��ل  في  اإل  الحقيقية  بدايته 

 reiske راي�����س��ك��ي��ه  وي��ع��د  ال��م��ي��الدي،  ع�����س��ر 
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الم�ست�سرقين  اأوائ����ل  م��ن   )1774-1716(

اللغة  تعلم  على  حياتهم  وقفوا  الذين  الألمان 

فقد  الإ�سالمية،  الح�سارة  ودرا���س��ة  العربية 

ون�سر  الإ�سالمي،  التاريخ  في  عاما  بحثا  كتب 

الفداء،  اأب��ي  تاريخ  من  لجزء  لتينية  ترجمة 

للميداني،  الأمثال  مجمع  من  مقت�سبات  ون�سر 

وجزءًا من ديوان المتنبي، وحقق معلقة طرفة 

ترجمًة  و  متنًا  النحا�س،  ابن  ب�سرح  العبد  ابن 

بديوان  مقارنتها  مع  حوا�س،  و  بتف�سير  لتينية 

الهذليين، وحما�ستي البحتري واأبي تمام و�سعر 

. »وقد تعر�س ل�سطهاد 
)39(

المتنبي واأبي العالء

لي�ست  الذين  المتع�سبين  من  علمي  و  فكري 

لدرا�ساتهم قيمة علمية.

اأي�سا  الأل��م��ان  الم�ست�سرقين  اأوائ���ل  وم��ن 

»جورج« فرايتاغ freytag )1788-1861( الذي 

بون  جامعة  في  ال�سرقية  للغات  اأ�ستاذًا  اختير 

وكان  )1818م(،  �سنة  مبا�سرة  تاأ�سي�سها  بعد 

-لتيني(،  )عربي  الم�سهور  معجمه  قدم  قد 

ب�سرح  تمام،  لأبي  الحما�سة  ديوان  بن�سر  وقام 

التبريزي، وترجمه اإلى الالتينية، واأ�سدر كتابًا 

�سرًا  تاأبط  مرثية  قدم  كما  العرو�س،  علم  في 

متنا وترجمة، والبردة لكعب بن زهير، وترجمة 

 
)40(

معلقة طرفة وغيرها. 

الأوائ��ل  الأل��م��ان  الم�ست�سرقين  من  ونذكر 

 ،) )1802-1870م  فليغل«  غو�ستاف   « كذلك 

القراآن  لألفاظ  المفهر�س  المعجم  األف  الذي 

الكريم.

القرن  في  الألمان  الم�ست�سرقين  اأبرز  ومن 

التا�سع ع�سر »هانري فالي�سر« )1801-1888م( 

وذلك  الألمان،  للم�ست�سرقين  يعّد عميدًا  الذي 

فقد  التحقيق  في  المتميزة  العلمية  باأعماله 

نذكر  العربية  الكتب  اأمهات  من  طائفة  حقق 

البلدان  ومعجم  للمقري،  الطيب  نفح  منها: 

النديم،  لب��ن  والفهر�ست  الحموي،  لياقوت 

لبن  التاريخ  ف��ي  والكامل  للمبرد،  والكامل 

.
)41(

الأثير، وغيرها

ونذكر من بين الم�ست�سرقين الألمان المن�سفين 

)1956/1865م(  ب��روك��ل��م��ان  ك���ارل  اأي�����س��ا: 

الأدب  بتاريخ  عالم  وهو  الألماني،  الم�ست�سرق 

العربي، و�سّنف بالألمانية كتابه الم�سهور تاريخ 

العربية،  اللغة  اإلى  ُترجم  وقد  العربي،  الأدب 

فيه اأ�سماء الأدباء العرب من  وهو كتاب قّيم عدَّ

ُكّتاب و�سعراء وعلماء وفال�سفة، وغيرهم، على 

نمط كتب الطبقات والتراجم، وهو يذكر اأ�سماء 

مختلف  في  العربية  والموؤلفات  الم�سنفات 

اأ�سلوب  على  والآداب  والمعارف  العلوم  ف��روع 

لحاجي  الطنون  وك�سف  النديم،  ابن  فهر�ست 

وفهار�س  الكتب  معاجم  من  وغيرهما  خليفة، 

منها:  اأخ���رى،  كتب  ولبروكلمان  المكتبات، 

تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية، وكتاب في نحو اللغة 

ال�سريالية،  للغة  ومعجم  بالألمانية،  العربية 

الفاح�س  نظرة  بروكلمان  األقى  وقد  وغيرها. 

اأزمنته  مختلف  في  العربي  الأدب  على  الخبير 

من  العربي  الأدب  تاريخ  كتابه  ويعد  واأمكنتة. 

اأهم الكتب التي ت�ساعد الطالب الباحثين على 

تهم  التي  والمراجع  الم�سادر  اأماكن  معرفة 

في  كثيًرا  اأخطاأ  قد  بروكلمان  ولكن  اأبحاثهم. 

كتابه هذا، وقد ذكر بع�س هذه الأخطاء مولود 

الدينية  وال�سوؤون  الأ�سلي  التعليم  وزير  قا�سم 

الجزائري الأ�سبق في الملتقى ال�ساد�س للتعرف 

�سنة  بالجزائر  المنعقد  الإ�سالمي  الفكر  على 

.
)42(

1392ه�/1972 م 
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ومن اأ�سهر الم�ست�سرقين الألمان المعا�سرين 

كتاب:  �ساحبة   ) هونكه  )زيغريد  الم�ست�سرقة 

اأث��ر  اأو  ال��غ��رب  ع��ل��ى  ت�سطع  ال��ع��رب  �سم�س 

اأوروبة، وهو كتاب علمي  الح�سارة العربية في 

عدة  خ��الل  زيغريد  الدكتورة  األفته  اأكاديمي 

العربية  الح�سارة  عن  فيه  تحدثت  �سنوات، 

الغرب  ح�سارة  تطوير  في  واأثرها  والإ�سالمية 

لظهور  كان  وقد  والآداب،  والفنون  العلوم  في 

واأوروبة،  األمانية  في  كبير  حدث   » هذا  كتابها 

بدليل  والمجالت،  ال�سحف  مئات  عليه  علقت 

اأنَّ نقاد اأوروبة لم يهتموا ب�سيء في ذلك العام، 

اهتمامهم بهذا الكتاب، فهاجم ع�سرات منهم 

بالتع�سب  واتهموها  معا،  والكتاب  الموؤلفة 

للعرب والتحيز لهم. بيد اأنَّ اأ�سدقاء العرب في 

كل مكان انبروا يفندون مزاعم هوؤلء ويرّدون 

الأول  عامه  في  الكتاب  ف�سهد  افترائهم،  على 

غيره  كتاب  يعرفها  لم  الوطي�س  حامية  معركة 

لقى  وبهذا  الأخيرة،  ال�سنوات  في  األمانية  في 

منقطع  نجاًحا  ال�سجة،  ه��ذه  و�سط  الكتاب، 

من  ع��دٍد  اإل��ى  وترجم  طبعه،  فاأعيد  النظير، 

ال�سحافة  ب��ه  رحبت  كما  الأجنبية،  اللغات 

زيغريد  وللدكتورة   ،
)43(

بالًغا« ترحيبا  العربية 

العربية  الح�سارة  عن  اأخ��رى  موؤلفات  هونِكه 

منها:

اأكدت  تاريخي،  الرجل والمراأة، وهو كتاب   -1

التي  كلها  كتبها  في  فعلت  كما  الكاتبة  فيه 

تتالت، ف�سل العرب على الح�سارة الغربية 

.
)44(

خا�سة، والح�سارة الإن�سانية عامة

 .
)45(

2- اأثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية

في  هونِكه  زيغريد  ال��دك��ت��ورة  �سئلت  وق��د 

الملتقى ال�ساد�س للتعرف على الفكر الإ�سالمي 

م  ه����/1972   1392 �سنة  بالجزائر  المنعقد 

كتابها )�سم�س  تاأليف  الأ�سا�س من  عن هدفها 

العرب ت�سطع على الغرب(، فاأجابت:

لالألمان  لأظ��ه��ر  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  كتبُت  لقد 

العرب قد قّدموا م�ساهمة هامة  اأن  والغربيين 

اأي�سا  فيه  واأردت  الغربية،  والثقافة  للح�سارة 

العام  ال��راأي  لأن  ن�سابه  اإل��ى  الحق  اأعيد  اأن 

عندنا يعتبر م�ساهمة اليونان والرومان كاأ�سا�س 

العرب  باأن  ب��رز 
ُ
اأ اأن  كذلك  واأردت  لح�سارته، 

القديمة  الح�سارات  حاملي  فقط  يكونوا  لم 

مثلما تعّلمنا ذلك، ولم يكونوا همجيين، واإنما 

اأ�سياء  اأنجزوا  اأّنهم  كما  ح�سارة،  ذوي  كانوا 

م�ساعدات  وقّدموا  باختراعات  وقاموا  كثيرة، 

اإلى العالم الأوروبي، ولقد اأعجبت اأيما اإعجاب 

البلدان  ف��ي  الكبير  الإق��ب��ال  لح��ط��ُت  عندما 

باأنَّ  البلدان  هذه  واعتبار  كتبي  على  العربية 

موؤلفاتي قد األقت اأ�سواء جديدة على الح�سارة 

عن  الكثير  لي  عّبر  ولقد  الإ�سالمية،  العربية 

العرب  ت��دف��ع  كمحاولة  كتبي  وو���س��ف��وا  ذل��ك 

ما�سيهم  وت��ب��رز  �سخ�سيتهم  ا�سترجاع  اإل��ى 

 .
)46(

المجيد

على  والمو�شوعية  العلمية  ال���روح  2-غ��ل��ب��ة 

�لم�شت�شرقين �الألمان:

ال�ست�سراق  بذلها  التي  الجهود  كانت  لقد 

الألماني تكاد تكون اأبرز الجهود على الإطالق، 

وقد تميز معظم الم�ست�سرقين الألمان بالجدية 

والإ�سالم  ال��ع��روب��ة  ع��ن  كتبوا  و  البحث،  ف��ي 

يخ�سعوا  ولم  التقدم،  وقائع  عليهم  اأملته  ما 

ب�سبب  وا�ستعمارية،  ودينية،  �سيا�سية  لغايات 

عدم تورط األمانيا بال�ستعمار، وعدم اهتمامها 

بن�سر الدين الم�سيحي في ال�سرق.



اال�شت�شراق 

االألماني 

و�أثره في 

�لثقافة 

العربية

»اآنا ماري 

�شيمل 

نموذجاً« 

65 اآفاق الثقافة والتراث

وقد تميز ال�ست�سراق الألماني »بالدرا�سات 

والآداب  بالآثار  والهتمام  القديمة،  ال�سرقية 

خاليًا  يكون  ع��ادة  الدرا�سات  من  النوع  وه��ذا 

م���ن الأغ����را�����س ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وك���ذل���ك غلب 

العلمية،  ال���روح  الأل��م��ان��ي  ال���س��ت�����س��راق  على 

ومبعث  والإن�ساف،  والتجرد،  والمو�سوعية، 

الدقة  على  المجبولة  الأل��م��ان  خ�سال  ذل��ك 

.
)47(

وال�سبر والمنهج العلمي ال�سارم«

3-م������وازن������ة ب���ي���ن اال����ش���ت�������ش���راق االأل����م����ان����ي 

واال�شت�شراق الفرن�شي:

هناك فرق بين ال�ست�سراق الألماني ال�سالف 

والمو�سوعية  العلمية  بالروح  المتميز  الذكر، 

وال�ست�سراق  والإن�ساف  والتجرد،  والنزاهة 

بحق  ا�ستعماري  ما�س  له  كان  الذي  الفرن�سي 

»مك�سيم  مثل  ال�سخ�سيات  بع�س  با�ستثناء 

اأ�سل  من  فرن�سي  م�ست�سرق  »وه��و  رودين�سون 

يهودي الذي ع�سق الثقافة العربية الإ�سالمية، 

فاأتقن اللغة العربية، وتعمق في درا�سة الح�سارة 

العربية الإ�سالمية، واأ�سدر اأكثر من �ستة كتب 

وح�سارتهم،  الم�سلمين  العرب  بتاريخ  تتعلق 

وكان عالمًا معتدًل بعيدًا عن التع�سب العرقي 

والديني. 

والم�ست�سرق »دينيه« الذي عا�س في الجزائر، 

فاأعجب بالإ�سالم و الم�سلمين، واأعلن اإ�سالمه، 

عالم  م��ع  واأل���ف  دينيه«  ال��دي��ن  »نا�سر  با�سم 

جزائري كتابا عن �سيرة الر�سول �، وله كتاب 

تحامل  فيه  بّين  الإ�سالم«  بنور  خا�سة  »اأ�سعة 

هذا  توفي  وق��د  ور�سوله،  الإ���س��الم  على  قومه 

جثمانه  ونقل  فرن�سا،  في  الم�سلم  الم�ست�سرق 

.
)48(

اإلى الجزائر ودفن فيها«

الفرن�سيين،  الم�ست�سرقين  غالبية  اأم���ا 

ا�ستغلوا  جوا�سي�س  واأك��ث��ره��م  فمتع�سبون، 

قيمة  لدرا�ستهم  لي�ست  وه��وؤلء  بال�ست�سراق، 

يرتاب  ل  دور  الفرن�سي  لال�ست�سراق  و  علمية، 

والإ�سالمية  العربية  الأر����س  تمهيد  ف��ي  فيه 

الفرن�سي  فالم�ست�سرق  الفرن�سي،  لال�ستعمار 

من  كان  المعروف   )Massignon( ما�سينيون 

ال�سرق،  في  جا�سو�سا  وكان  المتع�سبين،  كبار 

وينبغي اأن نعرف ذلك جيدا، لقد بذل ما�سينيون 

العقل  لتخريب  كبيرة  جهودا  اأمثاله  من  وكثير 

العربي والإ�سالمي، وتنويمه عن طريق تمجيد 

الت�سوف الكاذب، واإ�ساعة الخرافات والأباطيل 

واإبراز دور الحالج والرقا�سين والدراوي�س على 

خ�س�س  لقد   .
)49(

م��وؤل��ف��ات��ه ف��ي  ن��راه  م��ا  نحو 

فجعله  الحالج،  عن  للكتابة  حياته  ما�سينيون 

ما  )ما�سينيون(،  »اأنَّ  ويبدو  م�سوهة،  �سورة 

ج قدر عنايته بتنفيذ مخطط  كان ُيعَنى بالحالَّ

كتابه  م���الأ  ف��ق��د  �سنعه،  اأح��ك��م  ا���س��ت��ع��م��اري 

ال�سخم عن الحالج بح�سد هائل من الخرافات 

بين  الهوة  يعمق  حتى  والأب��اط��ي��ل،  والترهات 

تتم�سك  طائفة  بالجزائر:  توجدان  طائفتين 

اعتقاد  اإل���ى  ظنه  ح�سب  فتن�ساق  بالقديم، 

�سميم  ه��ي  وال��ه��ذي��ان��ات  ال��خ��راف��ات  ه��ذه  اأن 

الحديثة  بالثقافة  مثقفة  وطائفة  الإ���س��الم، 

ال�سخرية  اإل��ى  جانبها  من  اعتقاده،  في  تتجه 

والزراية بهذا الإ�سالم الخرافي بل من الإ�سالم 

اأنَّ  علمنا  اإذا  ذل��ك  ف��ي  غ��راب��ة  ول   .
)50(

ك��ل��ه«

في  م�ست�سارًا  »ك��ان  ه��ذا(  ما�سينيون  )لوي�س 

وزارة الم�ستعمرات الفرن�سية في �سوؤون ال�سمال 

الإفريقي والراعي الروحي للجمعيات التب�سيرية 

الفرن�سي  بالجي�س  الفرن�سية في م�سر، وخدم 

 .
)51(

خم�س �سنوات في الحرب العالمية الأولى«
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وقد ا�ستطاع هذا الم�ست�سرق واأمثاله اأن يعيثوا 

يوؤثروا  واأن  واإف�سادًا،  ف�سادًا  النا�س  عقول  في 

في بع�س �سعاف العقول من )الطرقيين( في 

الجزائر الذين اأ�سبحوا يرددون خرافات هوؤلء 

الم�ست�سرقين، ويقولون: »اعتقد ول تنتقد«، اأي: 

ل تنتقد فرن�سا، واأّن اهلل هو الذي جاء بها اإلى 

�ساء...  متى  �سيخرجها  ال��ذي  وهو  الجزائر، 

جمعية  رئي�س  بادي�س  بن  الحميد  عبد  ولكن 

والزعيم  ال��ج��زائ��ري��ي��ن،  الم�سلمين  العلماء 

حاربهم  الجزائرية،  التحرير  لحرب  الروحي 

بفكره النير من خالل جريدة »المنتقد«، التي 

الطرقيين  للرد على هوؤلء  اأ�سدرها خ�سي�سا 

التجاه  ه��ذا  في  ���س��اروا  الذين  والمت�سوفين 

ال�ستعماري الخبيث.

»دي  الفرن�سي  الم�ست�سرق  اأي�����س��ًا  ومثله 

الم�ست�سرق  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  �سا�سي«، 

عام  منذ  الفرن�سية  الخارجية  ب��وزارة  المقيم 

الجزائر  الفرن�سيون  غ��زا  وعندما  1805م. 

الذي  ه��و  �سا�سي«،  »دي  ك��ان  م،   1830 �سنة 

لل�سعب الجزائري، وكان  الموجه  البيان  ترجم 

ي�ست�سار بانتظام في كثير من الم�سائل المتعلقة 

ووزارة  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  قبل  م��ن  بال�سرق 

. وكان له ولغيره من الم�ست�سرقين 
)52(

الحربية

ارتباط وثيق بال�ستعمار واحتالل الدول العربية 

احتالل  في  جليا  ذلك  ظهر  فقد  والإ�سالمية، 

ال�ستدمارية  فرن�سا  مهدت  عندما  الجزائر، 

درا����س���ات  ب��ع��دة  م   1830 ���س��ن��ة  لح��ت��الل��ه��ا 

فرن�سا  اأر�سلت  فقد  فرن�سيين،  لم�ست�سرقين 

بعثة علمية مخت�سة في الآثار والحفريات )في 

بقيت  ال��ب��اط��ن(،  )ف��ي  وجوا�سي�س  الظاهر( 

الجزائر،  في  �سنة  ع�سرين  نحو  البعثة  ه��ذه 

واآثار  حفريات  درا�سة  مجرد  من  فيها  تحولت 

كانت  ذلك  وقبل  منظمة.  عقالنية  درا�سة  اإلى 

الفرن�سية على  الحملة  قد تطورت فكرة علماء 

العربي  العالم  لدرا�سة  م�ست�سرقين  اإلى  م�سر 

والإ�سالمي، فقامت عدة درا�سات على ال�سعوب 

هوؤلء  طليعة  في  وك��ان  والإ�سالمية،  العربية 

الم�ست�سرقين)اإدوارد لين( الذي األف كتابا عن 

عادات ال�سعب الم�سري وخ�سائ�سه.

اأما ليون رو�س )LEON Roche( تلميذ دي 

�سا�سي فقد اأعّد « م�سروع اإ�ست�سدار فتوى من 

علماء الإ�سالم تمكن فرن�سا الم�ستعمرة الغازية 

هادئة  ال��ج��زائ��ر  ف��ي  وال���س��ت��ق��رار  البقاء  م��ن 

�سدها  الجهاد  حركة  باإخماد  وذل��ك  ال��ب��ال، 

اأيام المقاومة ال�سعبية التي كان يقودها الأمير 

عبد القادر الجزائري«. وكان ن�س الفتوى التي 

باركها الحكام في فرن�سا و�سجعوها: »اإذا دافع 

الم�سلم عن بلده اأو تغلب عليها الن�سارى فيها 

اأباحوا له �سوؤون دينه واحترموا ن�ساءه  ولكنهم 

وم�ساجده، وهو يرجو اأن يتحّرر من غلبتهم عليه 

؟  ي�سقط  اأو  الجهاد  عليه  يجب  هل  يوم،  ذات 

وقد ح�سل رو�س با�ستعماله كل و�سائل الترغيب 

من  الفتوى  هذه  على  الموافقة  على  والترهيب 

 .
)53(

الحجاز والأزهر والقيروان«

الفرن�سيين  الم�ست�سرقين  اأعمال  مع  ونبقى 

ون�سير  الخ�سو�س،  وج��ه  على  المحترفين 

 /  1894( بروفن�سال«  »ليفي  درا���س��ات  اإل���ى 

َتْبرُز فيها الروح  1956م( عن الأندل�س، والتي 

ال�ستعمارية، وخا�سة في مجال ال�سراع القبلي 

 .
)54(

بين العرب والبربر

اأعمال  ف��ي  فلينظر  اآخ��ر  دل��ي��اًل  اأراد  وم��ن 

ال��م�����س��ت�����س��رق ال��ف��رن�����س��ي »ارن�������س���ت ري��ن��ان« 
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مخّططًا  يعمل  كان  ال��ذي  )1892/1823م(، 

، وغيرهم كثير. 
)55(

لال�ستعمار الفرن�سي

الثقافة  ف���ي  االأل���م���ان���ي  اال���ش��ت�����ش��راق  4-اأث�����ر 

العربية االإ�شالمية:

تاأثير  اأكبر  اأن  ال�سيد  ر�سوان  الدكتور  يرى 

العربية  الثقافة  ف��ي  الأل��م��ان��ي  لال�ست�سراق 

الكتابة  و  التاريخ  مجال  في  كان  الإ�سالمية، 

ال��ت��اأث��ي��ر م��ن كتاب  ال��ت��اري��خ��ي��ة، وج����اء ه���دا 

»فلهاوزن« المو�سوم: »الدولة العربية و�سقوطها« 

في  العربية،  اإل��ى  مرتين  الكتاب  ُترجم  وق��د 

من  اأج��ي��ال  ع��دة  في  واأث��ر  دم�سق،  و  القاهرة 

اأما في المجال الأدبي فكان  الباحثين العرب، 

من  لبروكلمان«  العربي  الأدب  »ت��اري��خ  كتاب 

العربي،  الجانب  في  اأث��رت  التي  الكتب  اأه��م 

ول  الباحثين.  من  اأجيال  عدة  منه  وا�ستفادت 

ينبغي تجاوز هنا ما تركه من تاأثير كبير اأي�سا 

�سدر  الذي  الإ�سالم«،  »نه�سة  ميتز  ادم  كتاب 

قي  العربية  »الح�سارة  بعنوان  العربية  باللغة 

النه�سة  »ع�سر  اأو  الهجري«،  ال��راب��ع  القرن 

فيه  بلغت  ال��ذي  الع�سر  وه��و  الإ���س��الم«،  ف��ي 

الح�سارة والعلوم والفنون الإ�سالمية، ذروتها، 

عليه  واعتمدت  م��رات،  عدة  الكتاب  ُطبع  وقد 

والم�سنفين،  الباحثين  من  اأجيال  عدة  اأي�سا 

على  ت�سطع  ال��ع��رب  ك��ت��اب:»���س��م�����س  وك��ذل��ك 

اأوروبا«  في  العربية  الح�سارة  »اأثر  اأو  الغرب« 

يتناول  كتاب  وهو  هونكه،  زيغريد  للم�ست�سرقة 

الح�سارة العربية والإ�سالمية، وقد ا�ستعان به 

عدد هام من الباحثين والدار�سين، في القرن 

للطالب  هامًا  م�سدرًا  ي��زال  ول  المن�سرم، 

اأخرى  ناحية  ومن  هذا.  يومنا  اإلى  والباحثين 

»المعهد  به  قام  ال��ذي  الإ�سهام  ذكر  من  لبد 

الألماني لالأبحاث ال�سرقية«الذي اأن�ساأته جمعية 

ال�سنة  خالل  بيروت  في  الألمان  الم�ست�سرقين 

ال��درا���س��ي��ة:1962/1961م، وق��د اأ���س��در هذا 

المحققة،  العربية  الن�سو�س  ع�سرات  المعهد 

والنكليزية،  بالألمانية،  الموؤلفة  الكتب  ومئات 

المتخ�س�سة،  العلمية  ال��م��وؤت��م��رات  وع��ق��د 

.
)56(

والموا�سم الثقافية ال�سنوية 

ثالثًاً:اآنا ماري �شيمل (

 /ANNA MARIESCHIMMEl
)1922/2003( عا�شقة ال�شرق:

1 - موجز ترجمتها: 

»ايرفورت  بمدينة  �سيمل  م��اري  اآن��ا  ول��دت 

م   1922 عام  اأفريل  من  ال�سابع  في  الألمانية« 

كانون  في  باألمانية«  »ب��ون  مدينة  في  وتوفيت 

يناهز  2003 م، عن عمر  الثاني )يناير( عام 

الثمانين عاما.

بروت�ستانتية  دينية  اأ�سرة  في  وحيدة  ن�ساأت 

�سغوفين  اأب���واه���ا  وك����ان  ال���ح���ال،  م��ت��و���س��ط��ة 

الدواوين  وجمع  الكال�سيكي،  ال�سعر  بقراءة 

ول  ال�سعر  ي�ستهوها  لم  ذل��ك  وم��ع  ال�سعرية، 

نحو  واتجهت  )الغربي(،  الكال�سيكي  الأدب 

تتعلم  ب��داأت  و  ح�سارته،  و  وروحانيته  ال�سرق 

تجاوزت  قد  تكن  ولم  واأتقنتها،  العربية،  اللغة 

عن  هي  تقول  عمرها،  من  ع�سرة  الخام�سة 

نف�سها »منذ الطفولة ارتبطت بال�سرق، ل اأدري 

متى توجهت نحو الإ�سالم وال�سرق، وكيف كان 

ق�سة  اأول  ق��راأت  اأنني  اأت��ذك��ر  ولكنني  ذل��ك، 

عمري،  من  ال�سابعة  بنت  واأن��ا  �سرقية  جميلة 

الإ�سالم  نحو  جذبتني  التي  هي  الق�سة  وهذه 

»درا�ساتي  م��ادة  وجعلتهما  ال�سرق،  وح�سارة 

عمري  من  ع�سرة  الخام�سة  في  وتخ�س�سي، 



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 68

ومنذ  األماني،  اأ�ستاذ  يد  على  العربية  تعلمت 

البداية كنت اأحب العربية واأع�سقها، حقًا كنت 

والق�س�س  الكتب،  بمطالعة  فبداأت  اأع�سقها، 

من  كاماًل  ج��زءًا  حفظت  اإنني  حتى  العربية، 

جامعة  في  درا�ستها  تابعت  ثم   .
)57(

ال���ق���راآن«

والدرا�سات  العربية  اللغة  ق�سم  ف��ي  برلين 

الإ�سالمية، وح�سلت على درجة الدكتوراه عام 

والقا�سي  »الخليفة  مو�سوم  بمو�سوع   1941

وكان  الو�سطى«  القرون  اأواخ��ر  في  م�سر،  في 

ح�سلت  ثم  عاما،  ع�سر  ت�سعة  يومئذ  عمرها 

على درجة الأ�ستاذية عام: 1946 عن ر�سالتها: 

في  الع�سكريين  للطلبة  الجتماعية  »البنية 

زمن المماليك في م�سر«، اأي في �سن الرابعة 

على  ح�سلت   ،1951 �سنة  وف��ي  الع�سرين.  و 

دكتوراه ثانية في تاريخ الأديان، وكان عنوانها: 

الع�سور  ف��ي  م�سر  ف��ي  القا�سي  و  »الخليفة 

في  ثالثة  دكتوراه  على  ح�سلت  ثم   .» الو�سطى 

.
)58(

الفل�سفة عام 1952 م 

2 - معرفتها باللغات:

لغات  �ست  منها  لغات،  عدة  �سيمل  تعلمت 

والتركية،  والفار�سية،  وهي:العربية،  �سرقية، 

والبنجاب،  والب�ستو،  ال�سند  ولغة  والأردي����ة، 

و�ست لغات غربية، وهي:الألمانية، والنجلزية، 

وغيرها. والهولندية،  والالتينية،  والفرن�سية، 

بالألمانية،  وكتبها  درا�ساتها  تكتب  كانت  لقد 

اللغات  اإلى  بنف�سها  تترجمها  ثم  والنجلزية، 

الآخرين  اأن  ف��ي  ت�سك  كانت  لأن��ه��ا  الأخ���رى، 

وت�سوراتها  تحليلها  ينقلوا عمق  اأن  ي�ستطيعون 

.
)59(

اإلى لغة ثانية

3 - ات�شالها بالعالم االإ�شالمي:

 كانت �سيمل مولعة بحب ال�سرق وروحانيته، 

لزاما  فكان  ولغاته،  ال�سرق  ثقافات  فدر�ست 

لغته،  خالل  من  ال�سرق  عرفت  اأن  بعد  عليها 

وثقافته، اأن تتعرف عليه ميدانيًا، فكان لها ما 

اأرادت، ففي �سنة 1952 �سدت الرحال اإلى ال�سرق 

الأو�سط »ف�سافرت اإلى اأول مدينة اإ�سالمية هي 

المكتبات،  مخطوطات  في  للتحقيق  ا�سطنبول 

. في قوينة، 
)60(

وزارت قبر جالل الدين الرومي

وتوثقت  تركيا،  اإل��ى  زياراتها  تكررت  وبعدها 

عالقاتها باأدباء تركيا وكتابها، وترجمت الكثير 

وتوثقت  ودّر����س���ت،  وح��ا���س��رت  ال��ت��رك��ي��ة،  ع��ن 

التي  تركيا  في  الإ�سالمية  بالثقافة  عالقاتها 

قبلت  ثم  مبكرا،  لالإ�سالم  حبها  عن  يك�سف 

اإدارة كر�سي التاريخ واأ�سول الأديان في جامعة 

اللهيات باأنقرة، وحينها كان في هذه الجامعة 

القراآن  يدر�سون  اأ�سبحوا  طالبة  و  طالب   400

جانب  اإل��ى  والعربية  الفقه  واأ�سول  والحديث 

الفل�سفة الأوربية وعلم الجتماع الديني، وعلم 

 .
)61(

الأديان المقارن باإ�سراف �سيدة األمانية

واليمن،  القاهرة  و  ب��غ��داد  اإل��ى  و�سافرت 

 » وف���ن  »ف��ك��ر  مجلة  تاأ�سي�س  ف��ي  وا���س��ت��رك��ت 

اهتماماتها  جل  اأن  اإل  األمانيا  في  ال�سادرة 

ان�سبت على تركيا، واإيران، والهند، وباك�ستان، 

الم�سادر  من  كان  العلمي  اإنتاجها  اأكثر  واأن 

اأن ذلك ل  اإل  الفار�سية، و التركية، و الأردية، 

يعني عدم اهتمامها بالعربية، والبالد العربية، 

مجلة  تحرير  في  �سيمل  ال�سيدة  ا�ستركت  فقد 

ال�سادرة   FIKRAN WA FAN وف��ن«  »فكر 

اأعوام  ع�سرة  لمدة  العربية  باللغة  األمانية  في 

اآخر ح�سورها  وكان  ع��ام:1963-1973م،  من 

في الوطن العربي قبل وفاتها )يناير2003( هو 

زيارة مركز الملك في�سل للبحوث والدرا�سات 
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الإ�سالمية بالريا�س بالمملكة العربية ال�سعودية 

العربي  الأدب  عن  المركز  في  حا�سرت  حيث 

.
)62(

في الهند في �سهر نوفمبر 2001م 

4 - منا�شبها العلمية في الجامعات ال�شرقية 

والغربية:

جامعات  عدة  في  بالتدري�س  �سيمل  قامت 

�سرقية وغربية، في األمانيا حيث ُعّينت اأ�ستاذة 

ال�ست�سراق في جامعة»ماربورغ«،  في  م�ساعدة 

ُتدر�س  وكانت  عمرها،  من  �سن23  في  وه��ي 

كالآداب  والإ�سالم،  ال�سرق  المواد عن  مختلف 

الإ�سالمي  والفن  والتركية،  والفار�سية  العربية 

ت��رك��ي��ا، وقامت  اإل���ى  ���س��اف��رت  ث��م  وال��ت��اري��خ، 

اأنقرة عام:1954م بكلية  بالتدري�س في جامعة 

باللغة  ُتحا�سر  وكانت  الإ�سالمية،  ال�سريعة 

القديم،  التركي  الأدب  دّر�ست  كما  التركية، 

وُعينت  ع������ام:1961م،  األ��م��ان��ي��ة  اإل���ى  وع���ادت 

الإ�سالمي  وال��دي��ن  ال��ع��رب��ي  ل���الأدب  اأ���س��ت��اذة 

�سافرت  ع����ام1965  وف��ي  »ب����ون«.  جامعة  ف��ي 

الأمريكية  المتحدة  بالوليات  كاليفورنيا  اإلى 

فعر�س  الأدي���ان،  تاريخ  موؤتمر  في  للم�ساركة 

في  الهند  في  الإ�سالمية  الثقافة  كر�سي  عليها 

الهنود  اأح��د  اأ�س�سه  ال��ذي  جامعة)هارفارد( 

الم�سلمين، واأو�سى باأمواله لخدمة �سعراء الهند 

الم�سلمين، وهناك قامت ال�سيدة �سيمل بتدري�س 

والت�سوف،  والأدب،  الإ�سالمي،  الخط  م��ادة 

ترجمة  على  واأ�سرفت  الهند،  في  الأردو  ولغة 

الأنجلزية.كما  اإلى  الهندية  الإ�سالمية  الآداب 

الهندية  الإ�سالمية  الح�سارة  بتدري�س  قامت 

اأمريكية،  بالهند، وحا�سرت في عدة جامعات 

اإلى  بالإ�سافة  الدرا�سات في لندن،  وفي معهد 

التدري�س في جامعات تركيا، واألمانيا، والهند، 

وال�سويد، وقد راأ�ست معهد »غوته« في بيروت، 

وكانت ع�سوًا في كثير من الأكاديميات العالمية، 

وع�سوًا في دائرة المعارف الإ�سالمية لالأديان، 

. 
)63(

وكثيرًا من الموؤ�س�سات الأخرى

5 - م�شنفاتها:

ثالثين  نحو  �سيمل  م��اري  م�سنفات  بلغت 

بالإ�سالم،  والتعريف  بالت�سوف،  تتعلق  كتابًا 

وغيرها،  المتخ�س�سة  الإ�سالمية  والدرا�سات 

نذكر منها:

ع�سر  اأواخر  م�سر  في  والقا�سي  الخليفة   -1

المماليك، وهي ر�سالة جامعية، 1943.

2- اأخي اإ�سماعيل:ذكريات عن تركيا، 1990.

3- كتاب: بدائع الزهور في وقائع الدهور لبن 

اإيا�س»درا�سة«، 1945.

4 - مختارات من مقدمة ابن خلدون، )ترجمة 

من العربية اإلى الألمانية(، 1951.

المعا�سر،  العربي  ال�سعر  من  مختارات   -  5

.1975

6 - تعليم اللغة العربية، 1975.

7 - الأ�سماء الإ�سالمية من علي اإلى الزهراء، 

.1973

8 - محمد اإقبال الالهوري، )ترجمت له عدة 

جبرائيل،  وجناح  هي:جاويدنامة،  دواوي��ن 

ور�سالة ال�سرق، وزيوم عجم(.

وكتبت  له  الرومي)ترجمت  الدين  جالل   -  9

التبريزي،  �سم�س  ديوان  من  عنه:مختارات 

والرومي:حياة وتراث جالل الدين الرومي. 

وال�سم�س المنت�سرة.واأنظر اإلى الحب...(.

)مجموعة  ال��ن��اي  �سيمل:�سوت  م���اري   -10

�سعرية(، 1948.
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)مجموعة  ال�سرقية  المراأة  �سيمل:  ماري   -11

�سعرية(1998.

من  )ترجمة  اإ�سالمية  ومناجاة  اأدع��ي��ة   -12

العربية اإلى الألمانية(.

13- محمد ر�سول اهلل �.

بالإ�سافة اإلى كل ذلك فقد كتبت وترجمت 

وتركيا،  فار�س  بالد  في  وال�سعراء  ال�سعر  عن 

في  م��ق��الت  ع��دة  ون�����س��رت  ال��ع��رب��ي،  والأدب 

باللغة  األمانيا  التي ت�سدر في  مجلة»فكر وفن« 

العربية، وفي غيرها.

ل�شلمان  وانتقادها  الكريم  ل��ل��ق��راآن  6-حبها 

ر�شدي:

الكريم  القراآن  �سيمل  ال�سيدة  اأحبت  لقد 

في  وه��ي  منه،  ج��زءًا  حفظت  وق��د  جمًا،  ُحبًا 

ُجدران  زينت  وق��د  عمرها،  من  الع�سرينيات 

قراآنية  اآي���ات  عليها  ُنق�ست  بلوحات  منزلها 

ومو�ّساة  والفار�سي،  الكوفي،  بالخطين  مكتوبة 

بع�سها:»وقل  في  ج��اء  ما  نذكر  الذهب  بماء 

جاء الحق وزهق الباطل اإن الباطل كان زُهوقا« 

بت�سحيح  اه��ت��م��ت  وق���د  )الإ������س�����راء-18-(. 

الألمانية  اإلى  وتكميله  القراآن،  معاني  ترجمة 

عام:1960م التي كان قد اأعدها �سابقًا ماك�س 

يوم  وف��ي   ،)MAX HENNING( هينينغ 

الألمان  للنا�سرين  ال�سلح  جائزة  ا�ستالمها 

الذين  من  واأمثالي  اأنني  قالت:»لو  عام1995م 

عالم  وك�سف  وتحقيق  لدرا�سة  اأعمارنا  �سرفنا 

اأن  ا�ستطعنا  لو  المختلفة،  باأبعاده  الإ���س��الم 

الإ�سالم  من  والبناء  الإيجابي  الجانب  نعر�س 

عدم  عليهم  يغلب  ال��ذي��ن  النا�س  عامة  على 

التي  الهزة  اأن  لراأينا  ن��ادرًا،  اإل  عليه  الطالع 

خ�سو�سًا  و�سديدة،  عظيمة  هي  كم  �ست�سيبنا 

القرن  خ��الل  حدثت  التي  الأح���داث  ه��ذه  بعد 

منا  الكثير  الإ���س��الم��ي.اإن  العالم  في  الأخ��ي��ر 

ين�سى ذلك المقام العظيم لل�سيد الم�سيح واأمه 

كيف  القراآن  واأن  ال��ق��راآن،  في  مريم  العذراء 

 ..
)64(

مريم« وطهارة  تقوى  لنا  ويمجد  ي�سور 

روؤيتها  وعمق  ب��ال��ق��راآن  اعتقادها  �سدة  وم��ن 

كتابها  ف�سول  م��ن  ف�سل  ك��ل  افتتحت  فاإنها 

 THE TRIUMPHAL المنت�سرة«  »ال�سم�س 

SUN حول اأفكار جالل الدين الرومي باآية من 

كل  مو�سوع  �سياق  ح�سب  الكريم  القراآن  اآيات 

.
)65(

ف�سل

ويرى ال�سيخ اأحمد زكي يماني اأنها اأ�سلمت، 

ُيذكر  ومما   ،
)66(

اإ�سالمها ُتخفي  كانت  ولكنها 

كافة  الم�سلمين  عند  قدرها  من  ويرفع  لها، 

كتابه:  �سدور  عند  ر�سدي  ل�سلمان  انتقادها 

له  وو�سفها  عليه،  وهجومها  �سيطانية«،  »اآيات 

الخميني من  الإمام  قرره  ما  »واأيدت  بالإلحاد 

. وقالت: »اإنني اأعتقد اأن اأّلَم�سَّ 
)67(

اإهدار دمه«

باأحا�سي�س وعواطف جمع عظيم من الموؤمنين، 

اأقبلها،  اأن  اأ�ستطيع  ل  واإن��ن��ي  �سيئة،  طريقة 

اأنتقد هذا الموقف حتى الموت.اإن  اإنني �سوف 

ل  ر�سدي  ل�سلمان  الموؤيدين  ال�سغط  جماعات 

الر�سول  �سخ�سية  اإن  يخيفوني،  اأن  ي�ستطيعون 

الأكرم، �، في الغرب لم ُتطرح ب�سكل �سحيح 

يعرفون  اأوروبا  في  فقط  القليل  واإن  ومنا�سب، 

والمحبة  ال��ولء  مركز  هو  الإ���س��الم  ر�سول  اأن 

ي�ستثير  الكالم  هذا  وكم  الم�سلمين،  لماليين 

يفعل  اأن  يمكن  هل  وت�ساءلت   .
)68(

م�ساعرهم«

الغربي  العالم  كان  وهل  الإنجيل؟  باآيات  ذلك 

ي�سمح بذلك؟
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7 - الجوائز واالأو�شمة:

ح�سر  ل  جوائز  على  �سيمل  ماري  ح�سلت 

في  والعلم  للثقافة  خدمة  من  قدمته  لما  لها 

ال�سرق والغرب، فقد نالت عدة دكتوراه فخرية 

الأعظم  القائد  وجامعة  ال�سند،  جامعة  من 

بي�ساور  وجامعة  1975م،  ع��ام:  باك�ستان  في 

عام: 1978 م، وجامعة اأوب�سال ال�سويدية عام: 

1988م، وجامعة  1985م، وجامعة قونية عام: 

في  ا�سمها  ورد  وعندما  1998م.  عام:  طهران 

جائزة ال�سلح لجمعية دور الن�سر الألمانية، اأو 

جائزة ال�سالم للنا�سرين الألمان �سنة: 1995م، 

وهي اأهم جائزة ثقافية اجتماعية، وقد اأعدتها 

قد  .و 
)69(

ع��ل��ي��ه��ا ح�سلت  ج��ائ��زة  اأه��م  �سيمل 

وموؤيد  معار�س  بين  الألمان  المثقفون  »انق�سم 

وا�ستحقاقها  كفاءتها  على  متفقون  فالجميع 

مواقفها  في  يكمن  الختالف  ولكن  الجائزة، 

فهي تدافع عن الإ�سالم والم�سلمين، فهذا بحد 

اليمين  �سفوف  م��ن  اأع���داء  لها  يك�سب  ذات��ه 

عندما  ه���وؤلء  ث��ائ��رة  ث��ارت  وق��د  وال�سهاينة، 

انتقدت �سلمان ر�سدي وروايته»اآيات �سيطانية« 

التي �سفق لها الغرب كثيرًا ودعي �سلمان ر�سدي 

لفرن�سا تقديرًا له و�سدرت طبعة فرن�سية لكتابه 

تحتج  اأ�سوات  ارتفعت  األمانيا  وفي  المذكور. 

النا�سرين  جائزة  �سيمل  م��اري  اآن��ا  منح  على 

هذه  على  اأح��رزت  ذلك  ومع  لل�سالم،  الألمان 

قبل  من  ر�ّسحْت  وكانت  �سنة1995،  الجائزة 

ولكن  نوبل،  لنيل جائزة  الألمان  الكتاب  اتحاد 

عن  انحرفت  قد  نوبل  وجائزة  ذل��ك،  لها  اأن��ى 

األمانيا  جمهورية  رئي�س  اأن  المهم  اأهدافها. 

تقديمه  بمنا�سبة  األقى خطابًا  رومان هيرتزوغ 

في  وق��ال  �سيمل،  م��اري  لآن��ا  ال�سالم  ج��ائ��زة 

يقومون  اأ�سخا�س  اإل��ى  حاجة  في  كلمته:اإننا 

عنها،  المعارف  ونقل  الح�سارات  بين  بالربط 

والقدرة  ال�ستعداد  لديها  �سيمل  ماري  اآنا  اإن 

والتجارب  ال��ت�����س��ورات  ومعاي�سة  تفهم  على 

الغربية والقيام بتبليغ ذلك اإلى غيرهم، وبذلك 

ي�ستطيعون بناء ج�سور الثقة بين ال�سعوب. وقد 

األف مارك   15 تبرعت بقيمة الجائزة ومبلغها 

األماني لتمويل اإقامة الطلبة والعلماء الم�سلمين 

.
)70(

في األمانيا لأغرا�س البحث العلمي« 

8 - و�شيتها: بتاأ�شي�س منتدى للحوار الثقافي 

والديني: 

قبل وفاتها عام 2003 اأبت �سيدة ال�ست�سراق 

والحوار  التفاهم  قيم  ت��ذه��ب  اأن  الأل��م��ان��ي��ة 

اأدراج  اأجلها  من  حياتها  نذرت  التي  الثقافي، 

باأن  دربها  رف��اق  اأو���س��ت  فقد  لذلك  ال��ري��اح، 

والثقافي،  الديني  للحوار  منتدى  في  يجتمعوا 

ال�سداقة  ج�سور  رب��ط  الأ�سمى  هدفه  يكون 

وال�سرق  الم�سيحي،  ال��غ��رب  بين  وال��ت��ف��اه��م 

الإ�سالمي.

وقد بداأ ُحلم �سيمل يتحقق بتنفيذ و�سيتها، 

فقد اأ�س�س رفاق دربها منتدى، و�سموه با�سمها 

الثقافي  ل��ل��ح��وار  �سيمل  م���اري  اآن���ا  »م��ن��ت��دى 

ثقافتين  م��ن  �سخ�سان  وي��راأ���س��ه  وال��دي��ن��ي«، 

الأفغاني:غالم  ه��م��ا:  مختلفتين،  وديانتين 

الإ�سالمي  للمجل�س  ال�سابق  الرئي�س  توتاخيل، 

وزن،  ليفرنغها  والألماني:كالو�س  األمانيا،  في 

الراين  �سمال  ولي��ة  لحكومة  ال�سابق  المكلف 

و�ستفاليا ب�سوؤون اندماج المهاجرين، وفي حوار 

لموقع المنتدى يوؤكد ُكٌل منهما على اأ�س�س القيم 

رغم  المتبادل  الحترام  وهي  تجمعهما،  التي 

اختالف العقيدة، واأن غايتهما هي تنفيذ و�سية 
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من  به  قامت  ما  يبقى  لكي  �سيمل،  م��اري  اآن��ا 

خدمات علمية من اأجل حوار الثقافات، وتفاهم 

الأديان، قائمًا في الق�سايا ال�سيا�سية الحالية، 

لذلك فاإننا نرى اأن من اأهم اأولوياتنا اأن ن�سلك 

نف�س طريق اآنا ماري �سيمل، اأي:طريق الحوار 

والنقا�س، واأن نجمع ممثلي الأديان والثقافات، 

في منتدى واحد، لخدمة ال�سالم، على حد قول 

فيتمثل  ذلك  من  الهدف  كالو�س.اأما  الدكتور 

في »تجنيب ن�سوء ال�سراعات بين الح�سارات 

بال�ستفادة  اإذا قمنا  باأننا  اإيماننا  انطالقًا من 

من العالقات المتواجدة في الأديان والثقافات، 

بالنفع  لعاد ذلك  الآخر،  ال�سلمي مع  والتعاي�س 

هذه  ا�ستغالل  من  ب��دًل  وذل��ك  الجميع،  على 

التعاي�س  �سفو  لتعكير  �سيئة  ب�سورة  الطاقات 

غالم  ق��ول  حد  على  ال��دم��اء،  واإراق���ة  ال�سلمي 

 .
)71(

توتاخيل«

9 - فذلكة:

»خالل الفترة الطويلة من عمرها الذي امتد 

للغربيين  �سيمل  قدمت  عامًا،  ثمانين  من  اأكثر 

باإخال�س و�سدق كل ما كان في جعبتها من اأجل 

الإن�سانية  والآداب  والح�سارة  الثقافة  تعريف 

عن  ال��غ��رب  روؤي���ة  ت�سحح  ل��م  وه��ي  ال�سرقية، 

ال�سرقي  الباحث  اأثارت  واإنما  الإ�سالم فح�سب، 

الأدبية  الكنوز  ل�ستك�ساف  اأي�����س��ًا  والم�سلم 

والروحية لتراثنا التي كانت مختفية في المكتبات 

عن  تبتعد  �سيمل  كانت  الكتب.لقد  دفات  وبين 

في  وتركز  لالختالف،  المثيرة  المو�سوعات 

الأر�سية  اأوجدت  لأنها  الب�سرية،  الوحدة  نقاط 

المنا�سبة لتبادل الثقافات بين ال�سرق الإ�سالمي 

اأن ُترمم  والغرب الم�سيحي، وا�ستطاعت بذلك 

 .
)72(

ال�سدع الذي اأوجده الم�ست�سرقون الأوائل«

هوام�س ومراجع:

الأدبيات  ف��ي  ال�ست�سراق  النحلة:  اإب��راه��ي��م  علي  1 -

للبحوث  في�سل  الملك  مركز   ،9 ���س:  ال��ع��رب��ي��ة..، 

والدرا�سات الإ�سالمية، الريا�س، 1414 ه�/1993م.

الح�سارات  ح���وار  ا�سطيف:  النبي  عبد  د.  ان��ظ��ر  2 -

حوار  في  محا�سرات  كتاب  في  العولمة  ع�سر  في 

الم�ست�سارية  323 وما بعدها، ن�سر  الح�سارات، �س: 

بدم�سق،  الإيرانية  الإ�سالمية  للجمهورية  الثقافية 

ط2، 1421 ه�/2001 م.

وما  وماله  وبواعثه  ال�ست�سراق  الدين:  عز  يو�سف  3 -

المغربية،  الم�سكاة  مجلة  في  من�سور  مقال  عليه، 

العدد: 29، 1419 ه�/1998 م، �س: 14.

بعدها.  وما   4 -13 �س:  ال�سابق،  المرجع  النحلة:  علي 

وانظر مجلة الفي�سل التي ت�سدر في المملكة العربية 

ه�/يونيو   1424 الآخر  ربيع   322 العدد:  ال�سعودية، 

2003 م، �س: 132.

- 5 د.اأحمد طالب الإبراهيمي: حوار الح�سارات، مقال 

من�سور في كتاب العربي »الإ�سالم والغرب«، �س:115، 

يوليو 2002 م.

عدنان محمد وزان: ال�ست�سراق والم�ست�سرقون: وجهة  6 -

، مكة المكرمة: رابطة 
)24(

نظر )�سل�سلة دعوة الحق 

العالم الإ�سالمي، 1404 ه�/1984م، �س: 15.

َفّروخ: « ال�ست�سراق في نطاق العلم وفي  انظر: عمر  7 -

نطاق ال�سيا�سة » في كتاب: الإ�سالم والم�ست�سرقون، 

تاأليف نخبة من العلماء الم�سلمين، جدة، دار المعرفة، 

1405 ه�/1985 م. وانظر اأي�سا: عبد الرحمن ح�سن 

وخوافيها،  الثالثة  المكر  اأجنحة  الميداني:  جبنكة 

كتابه:  ف��ي  مغلي  الب�سير  محمد  اقتب�سه:  ����س:5. 

الم�ست�سرقين  لدى  الإ�سالميات  في  البحث  مناهج 

وعلماء الغرب، �س: 41، مركز الملك في�سل للبحوث 

والدرا�سات، 1422 ه�/2002 م.

اأبي  ك��م��ال  )ت��ع��ري��ب  ال���س��ت�����س��راق  �سعيد:  اإدوارد   8 -

ديب(، �س: 101، موؤ�س�سة الأبحاث العربية، بيروت، 

1984م.

الفكر  في  واأث��ره  الم�ست�سرقين  اإنتاج  نبي:  بن  مالك  9 -
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بيروت،  الإر�ساد،  دار   ،50 �س:  الحديث،  الإ�سالمي 

1388ه�/1969م.

في  واأثرها  ال�ست�سراق  فل�سفة  يلوفت�س:  �سما  اأحمد  10 -

الأدب العربي المعا�سر، �س: 21-38، دار المعارف، 

القاهرة، 1980 م.

والدرا�سات  الم�ست�سرقون  ال�سغير:  ح�سين  محمد  11 -

القراآنية، �س: 11-13، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات 

والن�سر والتوزيع، بيروت، 1406 ه�/1986 م.

)�سل�سلة  فكري  اهلل  عبد  ح�سن:  الغني  عبد  محمد  12 -

للطباعة،  الم�سرية  الدار   ،89 �س:  العرب(،  اأعالم 

القاهرة )د.ت(.

محمد حمدي زقزوق: ال�ست�سراق والخلفية الفكرية  13 -

قطر،  الدوحة،   ،18-17 �س:  الح�ساري،  لل�سراع 

1404 ه�.

مناهج  مغلي:  الب�سير  نقال عن محمد   ) 14 -Loc, Cit(

الملك  مركز   .39 ���س:  الإ���س��الم��ي��ات..  ف��ي  البحث 

الريا�س،  الإ�سالمية،  والدرا�سات  للبحوث  في�سل 

1422 ه�/2002 م.

�س:  الم�ست�سرقين،  زلت  من  الوهاب حمودة:  عبد  15 -

نف�سه،  المرجع  مغلي:  الب�سير  محمد  اقتب�سه   ،27

�س: 26.

الب�سير  محمد  عن  نقال   16 -646  D.E. Larousse, p

في  به  ا�ستعنا  وقد   .36 �س:  نف�سه،  المرجع  مغلي: 

معظم هذه التعريفات.

ال�سامرائي: ال�ست�سراق بين المو�سوعية والفتعالية،  17 -

المرجع  مغلي،  الب�سير  محمد  عن  نقال   .107 �س: 

نف�سه وال�سفحة نف�سها.

علي الخربوطلي: الم�ست�سرقون والتاريخ الإ�سالمي،  18 -

المرجع  مغلي:  الب�سير  محمد  عن  نقاًل   .69 ���س: 

نف�سه، �س: 37.

. محمد الب�سير مغلي: المرجع ال�سابق، �س: 37- 19

د. عبد الحليم عوي�س: مواجهة التحدي ال�ست�سراقي  20 -

الخام�س  ال��ق��رن  ف��ي  الإ�سالمية  ال��دع��وة  اآف���اق  م��ن 

للفكر  ع�سر  الرابع  الملتقى  اأعمال  الهجري  ع�سر 

ه�/اأغ�سط�س،   1400 �سوال  الجزائر،  الإ���س��الم��ي، 

الدينية،  ال�سوؤون  وزارة  من�سورات  1980م.  �سبتمبر 

الجزائر، �س: 231.

وانظر   . 21 -14-13 ال�سابق، �س:  المرجع  النحلة:  علي 

�س: 23 وما بعدها.

ال�سامرائي: ال�ست�سراق بين المو�سوعية والفتعالية،  22 -

�س: 19-21. نقال عن محمد مغلي: المرجع ال�سابق، 

�س: 45.

والحقيقة   . 23 -232 �س:  ال�سابق،  المرجع  النملة:  علي 

اأن هناك من برز في العمل ال�ست�سراقي قبل با�ستيل، 

فقد ن�ساأ ال�ست�سراق على اأيدي الرهبان الذين تثقفوا 

 ،»  JERBERT ج��رب��رت   « اأم��ث��ال  م��ن  الأن��دل�����س  ف��ي 

الثاني  �سلف�ستر  با�سم  البابوية  من�سب  اعتلى  الذي 

 PIERRE المحترم  و»بطر�س  م،   )1003  –  999(

LEVENE « )1092-1156( م، و»جيرار دي كريمون 

م،   )1181-1114(  »  GERARDDE CREMONE

وغيرهم...

. اإدوارد �سعيد: ال�ست�سراق، �س: 19- 24

في  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حمدان:  نذير  25 -

جدة،  المنارة،  دار   ،34 �س:  الم�ست�سرقين،  كتابات 

1406 ه�.

محمود حمدي زقزوق: ال�ست�سراق والخلفية الفكرية  26 -

لل�سراع الح�ساري، �س: 19.

والم�ست�سرقون:  ال�ست�سراق  وزان:  محمد  عدنان  27 -

وجهة نظر، �س: 28 – 29، دار المنار، جدة، 1406 

ه�.

دار   ، 28 -122 �س:  الم�ست�سرقون، ج1،  العقيقي:  نجيب 

المعارف، القاهرة، 1980 م.

. علي النحلة: المرجع ال�سابق، �س: 29- 29

ما  وانظر   . 30 -53 �س:  ال�سابق،  المرجع  مغلي:  محمد 

بعدها.

ما  وانظر   . 31 -40 �س:  ال�سابق،  المرجع  النحلة:  علي 

بعدها.

. اإدوارد �سعيد: المرجع ال�سابق، �س: 74- 32

�س:  ال�����س��اب��ق،  ال��م��رج��ع  ع��وي�����س:  الحميد  د.ع��ب��د  33 -

.233-232

من  الم�ست�سرقين  موقف  مالكي:  العلوي  د.محمد  34 -

ال�ساد�س  الملتقى  اأع��م��ال  في  من�سور  بحث  ال�سنة 

للتعرف على الفكر الإ�سالمي المنعقد بالجزائر �سنة 
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التعليم  وزارة  من�سورات   ،6 �س:  1392ه����/1972م، 

الأ�سلي وال�سوؤون الدينية، الجزائر.

وال�ست�سراق  ل��ل��ب��ان،  والإ����س���الم  الم�ست�سرقون  35 -

المرجع  العلوي مالكي:  لل�سباعي، نقال عن د.محمد 

ال�سابق، �س: 6.

بين  والم�ست�سرقون  ب��ح��ث��ن��ا:ال���س��ت�����س��راق  اأن��ظ��ر  36 -

الإن�ساف والتجني، مجلة بونة للبحوث والدرا�سات، 

التي ت�سدر بالجزائر، العدد:03-2005م، �س:115، 

وما بعدها.

ميالد  في  الإ�سالمي  الفكر  دور  هونكه:  زيغريد  د.  37 -

النه�سة في اأوربا: كيف ا�ستطاعت الثقافة الإ�سالمية 

اأن تمار�س تاأثيرها القوي في اأوربا بالذات؟ محا�سرات 

ومناق�سات الملتقى العا�سر للفكر الإ�سالمي المنعقد 

 21  -  12 الفترة:  في   ) الجزائر   ( عنابة  بمدينة 

من�سورات   ،1976 يوليو   19  -  10/ ه   1  396 رج��ب 

مج1،  م.   1976 الجزائر،  الدينية،  ال�سوؤون  وزارة 

�س:102- 103.

الم�ست�سرقين  جهود  ال��روؤوف:  عبد  عوني  محمد   38 -

في التراث العربي بين التحقيق و الترجمة المجل�س 

)نقال   .24 �س،   ،2004 القاهرة،  للثقافة،  الأعلى 

خدمات  كتاب:  عر�س  الإدري�سي:  دالح�سين  عن: 

)الم�ست�سرقون  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ت��راث  الم�ست�سرقين 

عن  ت�سدر  التي  ال��راف��د  مجلة  نموذجا(  الأل��م��ان 

العدد:  ال�سارقة،  بالحكومة  والأعالم  الثقافة  دائرة 

146، �سوال )1430ه/ اكتو بر 2009.�س:13 ونرمز 

العربي  ال��ت��راث  ف��ي  الم�ست�سرقين  ب»ب��ج��ه��ود  ل��ه 

وما   13 �س:   146 العدد:   - الرافد  عن  نقال  ودوما 

بعدها«.

.  محمد عوني:المرجع نف�سه، �س:25- 39

.  المرجع نف�سه، �س:26- 40

.  المرجع نف�سه، �س:27- 41

محا�سرات وتعقيبات الملتقى ال�ساد�س للتعرف على  42 -

�سنة:1972م،  بالجزائر  المنعقد  الإ�سالمي  الفكر 

ك��ت��اب كارل  وان��ظ��ر  ب��ع��ده��ا.  165 وم��ا  م���ج3، ���س: 

بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، دار المعارف بم�سر. 

من هذه الأخطاء التي ذكرها مولود قا�سم رحمه اهلل، 

بدول  العربي  المغرب  دول  بروكلمان  �سمى  عندما 

 )Barbaresques( القرا�سنة. وكذلك ا�ستعماله لكلمة

في غير معناها. وغيرها من الأخطاء الكثيرة...

الغرب،  على  ت�سطع  العرب  �سم�س  هونِكه:  زيغريد   43 -

�س: 8، من�سورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.

.  المرجع نف�سه، �س:07- 44

.  المرجع نف�سه، �س:07- 45

للتعرف  ال�ساد�س  الملتقى  وتعقيبات  محا�سرات   46 -

 1392 �سنة  بالجزائر  المنعقد  الإ�سالمي  الفكر  على 

ه�/1972 م، مج4، �س: 428.

الثقافي  ال�سفير  �سيمل:  ماري  اآنا  العبادي:  �سادق   47 -

بين ال�سرق و الغرب، مقال من�سور في مجلة الفي�سل 

يونيو  1424ه� /  322، ربيع الأخر  العدد:  ال�سعودية، 

2003، �س: 117.

ال�ست�سراق  ال�����س��ب��اع��ي:  م�����س��ط��ف��ى  ال���دك���ت���ور   48 -

والم�ست�سرقون ) مالهم و ما عليهم (، �س: 33، دار 

الوراق للن�سر و التوزيع، بيروت، 1420 ه�/ 1999 م.

الجزائر  في  الدينية  ال�سوؤون  )وزي��ر  قا�سم  مولود   49 -

الدكتور  محا�سرة  على  وتو�سيحات  تعقيب  �سابقا( 

في  الإ�سالمية  الثقافة  المو�سومة:  العروي  اهلل  عبد 

للتعرف  ال�ساد�س  الملتقى  محا�سرات  الغرب،  مراآة 

 1392 �سنة  بالجزائر  المنعقد  الإ�سالمي  الفكر  على 

ه�/1972 م، �س: 166.

بادي�س  بن  الحميد  عبد  الإم��ام  قا�سم:  د.محمود   50 -

 .7 الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية، �س: 

وانظر اأي�سا، �س: 35 وما بعدها.

و�سلته  الحديث  الإ�سالمي  الفكر  البهي:  د.محمد   51 -

بال�ستعمار الغربي، �س: 556.

.  علي النحلة: المرجع ال�سابق، �س: 68- 52

- 53 انظر مقالة اأبي القا�سم �سعد اهلل في مجلة المنهل 

نقال  م،   1996 اأوت  �سهر   ،534 ال��ع��دد  ال�سعودية 

في  الإ�سالم  �سورة  بكري:  الكريم  عبد  الدكتور  عن 

من�سور  مقال  والحديث،  القديم  ال�ست�سراقي  الفكر 

في مجلة المجل�س الإ�سالمي الأعلى بالجزائر، العدد 

الأول، �سنة 1998 م، �س: 146.

وليفي   . 54 -70 ���س:  ال�سابق،  المرجع  النحلة:  علي 

له  الجزائر،  في  ولد  فرن�سي  م�ست�سرق  بروفن�سال: 
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اآثار كثيرة تركزت في مجملها على الأندل�س.

. وله   انظر اإدوارد �سعيد: ال�ست�سراق، �س: 70 و 73- 55

اأعمال في ال�سامية ويعد من الفال�سفة.

الن�سوء  الألمان:  الم�ست�سرقون  ال�سيد:  د.ر�سوان   56 -

عن:  )نقال  لبنان  ب��ي��روت،  ووالم�سائر،  والتاأثير 

بما  الألماني:  ال�ست�سراق  م.الرن���اوؤوط:  د.محمد. 

مركز  موقع  ف��ي  من�سور  مقال  ؟  غيره  ع��ن  يختلف 

البيت،  ال  جامعة   – الإ���س��الم��ي  العالم  درا���س��ات 

بتاريخ: 2007/05/19 �س:6 »بت�سرف«.

.  �سادق العبادي:المرجع ال�سابق، �س:112- 57

الألمانية  الم�ست�سرقة  م��ع  وقفة  ب��زي��ان:  �سعدي   58 -

الراحلة ماري �سيمل، مقال من�سور في جريدة �سوت 

02�سبتمبر2004،  العدد:1980،  الجزائرية،  الأحرار 

�س:16. 

.  �سادق العبادي:المرجع ال�سابق، �س:114- 59

- ال��روم��ي)604- 60 ال��دي��ن  ����س:119.وج���الل  نف�سه،   

670ه�(مولنا محمد بن بهاء الدين البلخي الرومي، 

هاجر  ال�سوفية،  �سعراء  اأك��اب��ر  وم��ن  حنفي،  فقيه 

كتبه  �سنة:616ه�.من  في  قونية  اإلى  كابول  من  اأب��وه 

320األف  على  يحتوي  الذي  معنوي«  المهمة:»مثنوي 

بيت في ق�سايا الأخالق والعرفان والدين، والتربية.

الوهاب عزام،  عبد  بوا�سطة  اأوًل  العربية  اإلى  ترجم 

اإبراهيم  للدكتور  ترجمة  واآخ��ر  1946م،  القاهرة، 

للثقافة،  الأع��ل��ى  المجل�س  ال��ق��اه��رة،  ال��د���س��وق��ي، 

1996م.

.  �سادق العبادي:المرجع ال�سابق، �س:112- 61

.  �سادق العبادي:المرجع نف�سه، �س:116- 62

.  �سادق العبادي:المرجع ال�سابق، �س:116- 63

- 64 المرجع نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

- 65 المرجع نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

الألماني  ال�ست�سراق  ال�سيد:ن�سوء  ر���س��وان  د.   66 -

في جريدة عكاظ،  من�سور  مقال  المبكرة،  وتطوراته 

العدد:9468، 30اأكتوبر، 2004م، �س:5. 

الم�ست�سرقين  الإدري�����س��ي:خ��دم��ات  الح�سيني  د.   67 -

الّرافد،  مجلة  ف��ي  من�سور  مقال  ال��ع��رب��ي،  للتراث 

العدد:146، اأكتوبر2009م، �س:17. 

(، خوان عرفان،  68 -A.R.D(في مقابلة مع تلفاز األمانيا 

�س:29، )اقتب�سه �سادق العبادي في المرجع ال�سابق، 

�س:119(. 

.  �سادق العبادي:المرجع ال�سابق، �س:119- 69

.  �سعدي بزيان:المرجع ال�سابق، �س:16- 70

�سيمل  اآنا ماري  الدين �سرحان:موقع منتدى  - 71 عالء 

للحوار الديني والثقافي، �س:02.

.  �سادق العبادي:المرجع ال�سابق، �س:115- 72
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ت�سمية بغداد

�أ�سم  بيان  في  وحديثًا  قديمًا  �لموؤرخون  �أختلف 

�أ�سله  �إنَّ  قال  من  فمنهم  معناه،  وتعيين  )بغد�د( 

بعل(  )مع�سكر  ومعناه  �لبابلية  باللغة  جاد(  )بعل 

م�س،  �ل�سَّ �إل��ه  �أي  د�د(  )بعل  ��ه  �إنَّ ق��ال  من  ومنهم 

)بلد�د(.  �أ�سله  و�إنَّ  كلد�ني  ��ه  �إنَّ ق��ال  من  ومنهم 

و)بل( �أ�سم �لإله �لإله �لكلد�ني و)د�د( كلمة �آر�مية 

في  حدث  �إنَّ  �إلى  ه��وؤلء  ويذهب  )�لفتك(  معناها 

بغداد: مدينة المن�صور المدورة
معت�سم زكي ال�سنوي

بغد�د - �لعر�ق

المقدمة:

�أ�سا�س في حياة �لأمم و�ل�سعوب و�لح�سار�ت على مر  علم �لتاريخ من �لعلوم �لإن�سانية �لتي لها دور 

الع�ضور واالأحقاب واالأزمنة، بل ال يوجد �ضيء في الوجود اإال وله تاريخ، فبعدما كانت الح�ضارة 

الظلمات وفي  الع�ضر في غيابات  اأ�ضبحنا في هذا  االأخرى،  لل�ضعوب  االإ�ضالمية مناراً  العربية 

ما،  يوم  الح�ضارة  قادت  نكن من رحم ح�ضارة  لم  وكاأننا  بتاريخنا،  وعابثون  قرار بحر مدلهم، 

واإذا ما اأردنا مواكبة الح�ضارة االإن�ضانية المعا�ضرة، علينا اأن نكمل ما بداأ به االأجداد وما اأنتهوا 

التاريخ  ف�ضناعة  يخيب،  لن  بالح�ضارة  ينطلق  من  اأن  التاريخية  ال�ضواهد  اأثبتت  وقد  اإليه، 

اأنطلقت  تقدمت،  التي  فالدول  االأمام  نحو  والتقدم  الم�ضيرة  اأجل  من  المئز  ربط  اإلى  تحتاج 

اأن تتخل�ص  التي تنير بح�ضارة م�ضرقة لكي تو�ضف مع الدول المتقدمة، بعد  اأمتها  من مجد 

اأبي�ص  نا�ضع  تاريخ  وغيرت  الموازين  قلبت  التي  ال�ضوداء،  الما�ضي  ُحقب  وتر�ضبات  براثن  من 

اإلى دخان كثيف و�ضوداء ورماد يحتاج اإلى جلي، وهذا ال يتم اإال با�ضراك الجميع لكون تاريخنا  

وما  كان  وعلمياً  وح�ضارياً  ثقافياً  اأرثاً  نمتلك  واأننا  خا�ضة  واحدة  التراثية  ومرجعيتنا  واحد 

العالم، لهذا حر�ضت تقديم درا�ضة عن )بغداد مدينة  اإعجاب وتقدير �ضعوب ودول  زال مو�ضع 

الوقائع  التاريخية والتراثية لغر�ص تثبيت  الكُتب  اأمهات  اإلى  المن�ضور المدورة(، بعد الرجوع 

وتعزيزاً  الحقائق  مع  يتفق  بما  الجادة،  المعرفة  تحقيق  في  متوا�ضعة  وكم�ضاهمة  واالأحداث 

اأمين  ح�ضين  الدكتور  اأمثال  لموؤرخين  المعا�ضرة  والبحوث  بالدرا�ضات  اال�ضتئنا�ص  تم  قد  لها، 

بكتابه المو�ضوم )بغداد: تاريخ وح�ضارة( طبع عام2006م، والدكتور محمد مكية بكتابه المو�ضوم 

)بغداد( وبم�ضاهمة الدكتور م�ضطفى جواد واالأ�ضتاذ ناجي معروف ال�ضادر عن دار الوراق للن�ضر 

عام2005م، التي توغلت في التاريخ لتكت�ضف بعد جهود م�ضنية اأ�ضرار تلك الحقبة من التاريخ 

الح�ضارة  ب�ضكل متوا�ضع في  و�ضاهمت  االإ�ضالمية  العربية  الح�ضارة  في  مهماً  دوراً  لعبت  التي 

واالإن�ضانية المعا�ضرة.
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عهد )بختن�سر604-562ق.م(ملحمة عظيمة ظفر 

لظفره  تخليدً�  �لقرية  هذه  فاأن�ساأ  باأعد�ئه،  فيها 

باأنَّ  يقول  من  ومنهم  )بل(  �ل�سنم  با�سم  و�سميت 

�لثامن  �لقرن  في  حمور�بي  عهد  من  بابلي  �ل�سم 

ع�سر قبل �لميالد و�أنَّ �أ�سله )بيت كد�د�(، �أي بيت 

�آرية  �أنَّ كلمة )بغد�د(  �لباحثين  �لغنم ويرى بع�س 

في  م��ّرة  �أول  ��ستعملوها  )�لك�سيين(  و�نَّ  �لأ�سل 

)عطية  ومعناها  �لميالد  قبل  �لثاني  �لألف  م�ستهل 

�لإله(. و�لفر�س يف�ّسرونها على عاد�تهم ويرجعونها 

د�دويه  ب�ستان  �أي  د�د«،  »باغ  هو  فار�سي  �أ�سل  �إلى 

»باغ  �أو  �أع��ط��ان��ي«،  بغ  »�ل�سنم  �أي  د�دي«  »ب��غ  �أو 

�أنو�سرو�ن  ك�سرى  �أن�ساأه  ب�ستان  ��سم  وهو  د�د«،  �أي 

�لقرية  ف�سميت  �لبقعة  ه��ذه  ف��ي  )522-579م( 

فكان  )ب��غ(  �ل�سين  ملك  ��سم  كان  وقيل،  با�سمه 

باأرباحهم  بالدهم  �إلى  �ن�سرفو�  �إذ�  �ل�سين  تجار 

�لو�فرة من �سوق بغد�د قالو� )بغ د�د( �أي هذ� �لربح 

من عطية �لملك، وهو �أ�سعف �لأقو�ل و�أبعدها عن 

فتح  �أخبار  في  )بغد�د(  ��سم  ورد  وقد  �لحتمال.. 

�ل�سابع  �لقرن  من  �لأول  �لثلث  في  للعر�ق  �لعرب 

للميالد و�أخبار �لدولة �لأموية، وقد ذكر �لموؤرخون 

ة �أ�سباب حملت �أبا جعفر �لمن�سور على تاأ�سي�س  عدَّ

عزم  وق��د  �ل�سالم(،  ب�)مدينة  �لمعروفة  مدينته 

ة  عدَّ بين  ح�سينة  مدينة  �إن�ساء  على  �أكيدً�  عزمًا 

قرى م�سكونة مزدهرة وهي )بغد�د �لعتيقة �لبابلية 

و�سونايا �لآر�مية( �لتَّي من بقاياها �لإ�سالمية �ليوم 

و�لخطابية  و�لكاظمية،  بغد�د  بين  �لمنطقة  م�سجد 

و�سرفنانية وبناور� وورثال وبر�ثا وقطفتا  �لتي هي 

�ليوم »محلة �لم�ساهدة« بالجانب �لغربي من بغد�د، 

مزرعة  �لمدينة  لمو�سع  �أختير  وق��د  و�ل��ورد�ن��ي��ة، 

�لعرب  ع��ادة  على  با�سمها  تيمنًا  بالمباركة  تعرف 

ل�ستين  �لمزرعة ملكًا  بالأ�سماء، وكانت  �لتفاوؤل  في 

�سخ�سًا من �أهل بغد�د فعو�سهم )�لمن�سور( عنها 

�لب�ساتين  مو�سع  في  �لمزرعة  هذه  وكانت  بالنقد، 

�لح�سين  عبد  �ل��ر�ح��ل  �إل��ى  ��ام��ن��ا  �أيَّ ف��ي  �لم�ستوية 

�لجلبي بين �لمنطقة و�لكاظمية في �لجانب �لغربي 

من بغد�د.

هند�صة مدينة المن�صور �بنا�ؤها

و�لبنائين  �لمهند�سين  �ل��م��ن�����س��ور  �أح�����س��ر 

من  و�ل�سناع  و�لفعلة  و�لم�ّساحين  و�ل��ذّر�ع��ي��ن 

بلد  �إلى كل  �لنجارين و�لحد�دين و�لحفارين وكتب 

ن يفهم �سيئًا من �لبناء، فح�سره  في حمل من فيه َممَّ

فمثل  و�ل�سناعات،  �لمهن  �أ�سناف  من  �ألف  مائة 

�إن�ساءها  يريد  �لتي  �لح�سينة  �لمدينة  �سورة  لهم 

�أن ير�ها بالختطاط ر�أي �لعين، فخّطت له  وطلب 

بخطوط مهند�سة فاأمر �أن يو�سع على تلك �لخطوط 

ار،  �لنَّ فيه  وتوقد  نفط  عليه  وُي�سبُّ  �لقطن  حب 

ار فيها ح�سب �لخطوط  فامتثلو� �أمره و��سطرمت �لنَّ

ار ت�ستعل فيها فتحّققها وعرف ر�سمها..  فتاأملها و�لنَّ

وهند�سوها  �لمدينة  ت�سميم  و�سعو�  �لذين  وك��ان 

)�ليعقوبي(  قول  ح�سب  على  بنائها  على  و�أ�سرفو� 

�لمهند�سين هم عبد  �أربعة من  »�لبلد�ن«  في كتاب 

بن  و�سهاب  �لو�ساح  ب��ن  وع��م��ر�ن  محرز  ب��ن  �هلل 

كثير و�لحجاج بن يو�سف ح�سرة نوبخت و�إبر�هيم 

�أ�سحاب  �لمنجمين  و�لطبري  �لفز�ري  محمد  بن 

�أرباعًا  �لبناء  عمل  �لمن�سور  ق�ّسم  ثم  �لح�ساب 

ا�س ومر�فقهم  �أربا�س �لمدينة وهي م�ساكن �لنَّ في 

امات و�لم�ساجد وجعلها  كالأ�سو�ق و�لحو�نيت و�لحمَّ

قطائع، وهي جمع قطيعة �أي �أر�س مفو�سة محددة. 

و�أمر �أن تكون �لحو�نيت و��سعة ويكون عر�س �ل�سارع 

�ست ع�سر ذر�عًا  و�لدرب  بال�سود�ء  خم�سين ذر�عًا 

خط  �لذي  �لمهند�س  �أنَّ  �لبغد�دي  �لخطيب  وذكر 

ب��غ��د�د ه��و �أب��و �أرط����اأة )�ل��ح��ج��اج ب��ن �أرط����اأة( مع 
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معاونين من �أهل �لكوفة وذكر �أنَّ هذ� �لحجاج كان 

عربيًا قحطانيًا نخعيًا كوفيًا، وقد قام باأكثر هند�سة 

بغد�د ون�سب قبلة جامعها، وكان مع علمه بالهند�سة 

�أحد علماء �لحديث �لنبوي و�لحافظين له و�لرو�ين 

له و�لمحّدثين به وكان �سريفًا �سريًا م�ساحبًا لأبي 

�لمهدي  �بنه  بطانة  من  جعله  ثم  �لمن�سور،  جعفر 

وقال  فيها،  حكم  �لتي  �لبالد  �إل��ى  �لمهدي  ور�ف��ق 

�لمن�سور  �إنَّ  �ل�سالم:  مدينة  خبر  ف��ي  �لطبري 

و�لفقه  و�لعد�لة  �لف�سل  ذوي  من  قوم  باختيار  �أمر 

ن ح�سر لذلك  و�لأمانة و�لمعرفة بالهند�سة فكان ممَّ

ثابت،  بن  �لنعمان  حنيفة  و�أب��و  �أرط��اأة  بن  �لحجاج 

وقد ذكر )�ليعقوبي( �أنَّ �لمن�سور قّلد ربع �لمدينة 

وباب  �لب�سرة  ب��اب  �إل��ى  �لكوفة  ب��اب  من  �لممتد 

بن  �لم�سيب  كله  بذلك  �ت�سل  وما  و�لكرخ  �لمحول 

�لمهند�س  �لو�ساح  بن  وعمر�ن  و�لربيع موله  زهير 

بن  �سليمان  �ل�سام  باب  �إلى  �لكوفة  باب  و�لربع من 

مجالد وو��سح موله وعبد �هلل بن محرز �لمهند�س 

و�لربع من باب �ل�سام �إلى �لج�سر على منتهى دجلة 

حرب بن عبد �هلل وغزو�ن موله و�لحجاج بن يو�سف 

�إلى �لج�سر �لذي على  �لمهند�س ومن باب خر�سان 

عمرو  بن  ه�سام  دجلة  على  �ل�سارع  في  م��ارً�  دجلة 

�لتغلبي وعمارة بن حمزة و�سهاب بن كثير �لمهند�س، 

ووقع �إلى كل �أ�سحاب )ربع( ما ي�سير لكل رجل من 

للحو�نيت  قدره  وما  �أ�سحابه  من  معه  ولمن  �لذر�ع 

كل  في  يجعلو�  �أن  و�أمرهم  رب�س  كل  في  و�لأ�سو�ق 

رب�س من �ل�سكك و�لدروب �لنافذة وغير �لنافذة ما 

يعتدل بها �لمنازل، و�أن ي�سمو� كل درب با�سم �لقائد 

�لنازل فيه و�لرجل �لذي ينزله �أول �أهل �لبلد �لذي 

�لذهب،  »مروج  في  )�لم�سعودي(  وذكر  ي�سكنونه، 

�أنه كان يعمل في كل يوم خم�سون �ألف رجل في بناء 

باأو�ئل  مدينته  ببناء  )�لمن�سور(  و�أبتد�أ  �لمدينة.. 

لجمادي  �لمو�فق  �سنة762م  �أغ�سط�س،  �آب/  �سهر 

وهو  �لموؤرخين  بع�س  �أنَّ  غير  145ه���.  �سنة  �لأول��ى 

)�ليعقوبي( ينفرد بخبر �أنَّ �لمن�سور �ختط مدينته 

في �سهر ربيع �لأول �سنة 141ه� �أي �سهر تموز �سنة 

�لإلهامية(،  )�لتوفيقات  كتاب  موؤلف  وذكر  758م. 

�أنَّ �لمن�سور بد�أ باإن�ساء مدينته في �سهر ربيع �لآخر 

�سنة 145ه� �لمو�فق ل�سهر تموز762م وهو من �أ�سهر 

�ل�سيف �أي�سًا، وتّم بناء بغد�د �لمن�سور �أي مدينة 

�ل�سالم في )�أربع �سنو�ت و�سهرين �إلَّ يومًا و�حدً�(، 

من  �لموؤرخين  من  �أنَّ  �لختالف  هذ�  في  و�ل�سبب 

من  ومنهم  لالإن�ساء  �ب��ت��د�أ  �لختطاط  تاريخ  يعّد 

هذه  �سميت  وقد  �لبتد�ء..!  هو  �لإن�ساء  تاريخ  يعّد 

تفاوؤًل  �ل�سالم..  ومدينة  �لمن�سور  مدينة  �لمدينة 

بال�سالمة و�لأمان من �لخطر و�لعدو�ن، وقد ت�سمى 

»د�ر �ل�سالم« وهو ��سم مقتب�س من �لقر�آن �لكريم، 

مدينة  به  ي��ر�د  فاإنَّما  »�لمدينة«  لفظ  �أطلق  و�إذ� 

�لمن�سور  لأنَّ  »�ل��زور�ء«  �أي�سًا  و�سميت  �لمن�سور، 

لما عّمرها جعل �أبو�بها �لد�خلة مزورة عن �أبو�بها 

هذه  و��ستقاق  �سمتها  على  لي�ست  �أي  �لخارجية، 

�ل�سفة يوؤيد هذ� �لمعنى، ويوؤيد �أي�سًا كون جامعها 

مزورً� عن �لقبلة، وكانت �لنفقات على �إن�ساء مدينة 

درهمًاَ  وثمانمائة  ماليين  �أربعة  وحدها  �لمن�سور 

 مليون درهم وقد يكون في هذ� 
)18(

وقيل �إنَّها كانت 

�لرقم مبالغة قيا�سًا للمرحلة �لزمنية �آنذ�ك..!

��صف مدينة ال�صالم

مدن  ة  ع���دَّ مثل  م���دورة  �ل�����س��الم  مدينة  ك��ان��ت 

�أن�سئت قديمًا قبلها كمدينة �لح�سر و�لمد�ئن ومثل 

ارً�  جبَّ ح�سنًا  �إلَّ  تكن  ول��م  �لآ���س��وري��ة،  �لح�سون 

و�أ�سباب  �لح�سار  عند  �لمقاومة  مر�فق  جميع  فيه 

�لعي�س و�لم�سابرة، و�أ�سح �لأقو�ل في �سعة �لمدينة 
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ذر�عًا   )21،916،338( تبلغ  �أنَّها  هو  وم�ساحتها 

 )2126( �أو  مربعًا  مترً�   )5،314،262( �أي  مربعة 

م�سارة، وعلى هذ� يكون طول قطر محيط �لمدينة 

�لد�ئرة  وط��ول  مترً�   )2615( �أو  ذر�ع��ًا   )5283(

 )8132( �أو  ذر�عًا   )16597( �لأبعاد  هذه  بح�سب 

بابين  كل  كبار  �أبو�ب  �أربعة  للمدينة  وجعل  مترً�... 

�لمدينة  يق�سم  بينهما  ريق  و�لطَّ متقابالن  منهما 

�لمتعامدين  بالطريقين  �لمدينة  ف�سارت  ق�سمين، 

عمارة  ك��ان��ت  ول��ذل��ك  �أرب����اع  �أرب��ع��ة  �لمتقاطعين 

�أربا�سها �أرباعًا �أي�سًا، فالباب �ل�سرقي �سمي )باب 

كان  لأن��ه  �لدولة(  )ب��اب  �أحيانًا  و�سمي  خر��سان( 

�لعبا�سيين  ث��ورة  ولأّن  خر��سان؛  طريق  �إل��ى  ي��وؤدي 

وخطة �إن�ساء �لدولة كانتا في خر��سان، ويقابل باب 

خر��سان من �لغرب »باب �لكوفة« لوقوع �لكوفة في 

�لغرب من مدينة �ل�سالم، وكان في جنوب �لمدينة 

»باب �لب�سرة« لأنه موؤٍد �إلى جهة �لب�سرة، ويقابله 

بغد�د  �أخبار  في  ويرد  �ل�سام«..  »باب  �ل�سمال  من 

ه غير ما ذكرناه منها، كباب )�لتبن(  ذكر �أبو�ب عدَّ

وب��اب )ح��رب( وب��اب )�لأن��ب��ار( وب��اب )قطربل( 

)�لمحول(  وباب  )�لحديد(  وباب  )�ل�سعير(  وباب 

وكانت  �لغربي،  �لجانب  �أبو�ب  من  )�لكرخ(  وباب 

هذه �لأبو�ب منافذ وطرقًا ومد�خل لأربا�س مدينة 

قبل  �لأب��و�ب  هذه  �أ�سماء  تد�ول  يتم  ولم  �لمن�سور 

ة ع�سور، وهي غير معروفة �لآن.. وبني للمدينة  عدَّ

�أر�س خالية من �لبناء  �أثنان تف�سل بينهما  �سور�ن 

�أعّدت لحركات �لدفاع ت�سمى »�لف�سيل« كاأنَّه مف�سول 

عن �لعمارة �أو فا�سل لل�سور عن �لعمارة، و�ل�سور�ن 

فكان  �لن�سف  يقارب  بما  �لآخر  �أعلى من  �أحدهما 

وهو  �لمدورة  �ل�سرفات  مع  �لأعظم  �ل�سور  �رتفاع 

�لأقرب �إلى �لأبو�ب �لد�خلية( �ستين ذر�عًا بالذر�ع 

مائة  بقيا�سهم  �ل�سود�ء  �ل���ذر�ع  وط��ول  �ل�����س��ود�ء، 

وع�سرون �أ�سبعًا و�ل�ستون ذر�عًا ت�ساوي ثالثين مترً� 

�أ�سفله  من  �ل�سور  عر�س  وكان  �لتقريب،  وجه  على 

ع�سرين ذر�عًا �أي نحو ع�سرة �أمتار وقيل عر�سه من 

�أ�سفل خم�سون ذر�عًا �أي نحو خم�سة وع�سرين مترً� 

وهو �لر�جح، وكان عر�سه يقل في �لرتفاع بعد ثلثه 

وع�سرين  خم�سًا  �أعاله  في  ي�سير  حتَّى  ثلثيه  وبعد 

ذر�عًا، �أي زهاء �ثني ع�سر مترً�، وكان يو�سع في كل 

�ألف  و�ستون  و�ثنتان  مائة  �ل�سور  �أ�سو�ف  من  �ساف 

)�لجعفري  با�سم  �لمعروف  �لعظام  �للبن  من  لبنة 

ع�سر  و�سبعة  مائة  منه  لبنة  كل  وزن  �لذي  �لمربع( 

وم�ساحتها  كيلوغر�مًا،    )117( زه��اء  �أي  رط��اًل، 

�ل�سور  ه��ذ�  �سخامة  في  و�ل�سبب  ذر�ع،  في  ذر�ع 

و�سماكته كونه من �للبن، فاإنَّ نقب �أ�سو�ر �للبن في 

�لح�سار وهدمها بالمنجنيق �أ�سهل من غيرها وكان 

على �ل�سور �لأعظم �سرف مدّورة و�أبر�ج عّدتها 113 

ثمانية  �لد�خلية  �لأب��و�ب  من  بابين  كل  بين  برجًا، 

�لكوفة  وب��اب  �لب�سرة  باب  وبين  برجًا،  وع�سرون 

29 برجًا و�رتفاع كل برج فوق �ل�سور خم�س  خا�سة 

�أذرع، �أما �ل�سور �لخارج، وهو �ل�سور �ل�سغير، فكان 

نحو  �أ�سفله  في  عر�سه  �لأعظم  كال�سور  �للبن  من 

ذر�عًا،  وثالثون  خم�س  و�رتفاعه  ذر�ع��ًا  ع�سرين 

�لمدينة  ح��ول  وحفر  م��ت��رً�..  ع�سر  �سبعة  نحو  �أي 

)خندق( عري�س وله م�سناة محكمة عالية من جهة 

بنائية  مادة  وهو  و�ل�ساروج  بالآجر  مبنية  �لمدينة 

من  �لماء  فيه  و�أج��ري  و�للون  ة  �لُقوَّ في  كالإ�سمنت 

قناة تاأخذ ماءها من نهر �أ�سمه )كرخايا(، �أوكرخيا 

ي�ستمد ماءه من نهر ياأتي من �لفر�ت. 
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اإن�صاء الر�صافة في الجانب ال�صرقي من 

بغداد

)للمهدي(  ين�سئ  �أن  ع��زم  قد  �لمن�سور  ك��ان 

بغد�د  من  �لغربي  �لجانب  في  كبيرة  محلة  ول��ده، 

في  �لمحلة  جعل  فقرر  رة،  �ل��م��دوَّ مدينته  ب�سرقي 

�لجند  على  لي�سيطر  بغد�د  من  �ل�سرقي  �لجانب 

يجعلهم ق�سمين �سرقي وغربي.. لم يذكر �لموؤرخون 

�ل�سرقي  �لق�سم  ت�سميته  في  �ل�سبب  �لمن�سور  عن 

وهذ�  »�لر�سافة«  با�سم  هو  �أن�ساأه  ا  ممَّ بغد�د  من 

»�لبقية«  على  ي��دلُّ  �لعربية  باللغة  )فعاله(  �ل��وزن 

�لحجارة  ر�سف  من  ��ا  �إمَّ وهي  �لكثير،  �ل�سيء  من 

�أنَّ  نح�سب  ونحن  و�لمغر�س.  �لمنبت  بمعنى  ��ا  و�إمَّ

�لمن�سور �سّمى هذ� �لق�سم من �لمدينة بهذ� �لأ�سم 

بالأنبار  بنى  فاإنَّه  اح(  )�ل�سفَّ لأخيه  تقليدً�  بالأنبار 

�أبي  )ر�سافة  با�سم  وعرف  »�لر�سافة«  �سّماه  بناًء 

�لت�سمية  بهذه  قلَّد  اح  �ل�سفَّ ا�س  �لعبَّ و�أبو  ا�س(،  �لعبَّ

�أن�ساأ  ه  فاإنَّ �لأم��وي  �لخليفة  �لملك  عبد  بن  ه�سام 

»ر�سافة �ل�سام« في غرب �لفر�ت وغربي �لرقة بينها 

وبين �لفر�ت زهاء ع�سرين كيلومترً�.. و�ل�سبب في 

�إن�ساء �لر�سافة قرب قبر �لإمام �أبي حنيفة �لمتوفى 

�لمن�سور قدم من  بن  �لمهدي  �أن  �سنة )150ه���(، 

�سنة  �سو�ل  في  ببغد�د  و�لده  على  بالري  دية  �لمحمَّ

معه  وك��ان  �سنة768م(  �لأول  )ت�سرين  )151ه����( 

في  يع�سكر  ب��اأن  ف��اأم��ره  وف��ود  عليه  ووف���دت  جي�س 

وين�سئ  دورً�  ول�سحابه  له  ويبني  �ل�سرقي  �لجانب 

�أن�ساأ له  �أن �لمن�سور هو �لذي  �أخرى، وقيل  مر�فق 

�لأ�سم،  بهذ�  ت�سمى  �أن  قبل  �لر�سافة  ف�سكن  ذلك، 

و�أول ما �ختط �لمهدي من �أبنيته »�لم�سجد �لجامع« 

وجامع  �لر�سافة  بجامع  ذل��ك   بعد  ع��رف  �ل��ذي 

�أبيه بمدينة �ل�سالم  �لمهدي وجعله �أكبر من جامع 

و�أح�سن رونقًا، و�إلى جانبه بنى ق�سره �لذي عرف 

�سنة  �لبناء  وكمل  �لمهدي  وق�سر  �لر�سافة  بق�سر 

5

)117 (

113

29

 ..) (

)(

 .
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�لر�سافة  و�سارت  )159ه���(  �سنة  وقيل  )154ه���( 

�لمن�سور  وم���ّد  �لمن�سور،  مدينة  ب��ق��در  وح��ده��ا 

ج�سرً� من �لزو�رق بين مدينته في �لجانب �لغربي 

�أ�سفله  �آخر  �ل�سرقي وج�سرً�  �لجانب  و�لر�سافة في 

�لجانب  �إل��ى  �لغربي  �لجانب  م��ن  يعبرون  للذين 

�ل�سرقي..  

عمارة الكرخ في الجانب الغربي

وقال  و�لق�سر،  �ر  �ل��دَّ معناه  بالفار�سية  �لكرخ 

هي  �إّنما  عربية،  �لكرخ  �أظ��ن  ما  �لحموي:  ياقوت 

�آر�مية  بالعر�ق  �لنبطية  و�أكثر�لكلمات  »نبطية« 

با�سم  عرفت  مو��سع  ة  ع��دَّ �ل��ع��ر�ق  وف��ي  �لأ���س��ل، 

�آر�مية مثل )كرخ  �أ�سماء  �إلى  »�لكرخ« وهي م�سافة 

مثل  غيرها  �إلى  م�سافة  �أو  �سامر�ء(  وكرخ  باجد� 

�لجانب  �أن��ه��ار  �أ�سماء  في  �أّن  كما  مي�سان«  »ك��رخ 

�لغربي »كرخيا« وهو �آر�مي كذلك ومنها »كرخيني« 

�لآر�ميين.  من  �أخذوه  �لفر�س  �أّن  فيجوز  »كركوك« 

كرخ  مو��سع  بع�س  في  كانت  قديمة  قرية  و�لكرخ 

�ل�سر�ة  نهر  منها  بالقرب  ر  يمُّ وك��ان  ا�سيين  �لعبَّ

ونهر �لرفيل �لذي عرف بعد �إن�ساء مدينة �لمن�سور 

)157ه�(  �سنة  وفي  �لعّبا�سي  علي  بن  عي�سى  بنهر 

�إلى مو��سع  �أ�سو�ق مدينته  �لمن�سور  )773م( نقل 

و�لباعة  بالتجار  �ساق  �لمدينة  لأنَّ  خارجها  في 

ولأن دخاخينهم كانت ترتفع فت�سّود حيطان �لمدينة 

وذكر �لبغد�دي �أّن �لذي بنى �سوق �لكرخ هو �لربيع 

�ل�سرقية  في  �أ�سو�ق  �أي�سًا  وُبنْت  �لمن�سور،  مولى 

�أنَّ  �إّل  �لمدينة  �أربا�س  من  و�لمحول  �ل�سعير  وباب 

�سوقه  و�لتجار فامتدت  بال�سكان  ب�سرعة  نما  �لكرخ 

�ل�سالح  خز�نة  �ساحب  و�ساح  ق�سر  من  �لعظمى 

�إلى ما يقابل �سوق )�لثالثاء( في �لجانب �ل�سرقي 

طوًل بمقد�ر فر�سخين، �أي زهاء ع�سرة كيلومتر�ت، 

�إلى  �لمن�سور  مدينة  م��ن  �لأ���س��و�ق  نقل  و��ستمر 

�لبطيخ«  »�سوق درب  فاإّن  �لمهدي  �أيام  �إلى  �لخارج 

بدرب  يعرف  �لمدينة  دروب  م��ن  درب  ف��ي  كانت 

)�ل�ساكفة( ودرب يعرف بدرب �لزيت ودرب يعرف 

بدرب �لعاج فنقلت �إلى د�خل �لكرخ في �أيام خالفة 

�لمهدي..

الحياة االجتماعية في بغداد

في الع�صر العبا�صي االأ�ل

1-عنا�صر ال�صكان �اأثرها في الحياة 

االجتماعية:

)اأ( العرب والفر�س والترك:

رئي�سة  عنا�سر  �إلى  بغد�د  �سعب  �نق�سم  �لعرب: 

�لعرب  وينق�سم  و�ل��ت��رك(  و�لفر�س  )�ل��ع��رب  ه��ي 

�إلى  عمومًا  �ل�سكان  و�أنق�سم  ويمينه(  )قي�سيه  �إلى 

�سنة  �إلى  �نق�سمو�  و�لم�سلمون  ذمة،  و�أهل  م�سلمين 

و�سيعة. قامت �لدولة �لعبا�سية على �أكتاف �لفر�س، 

بني  دول��ة  في  حظوًة  ينالو�  �أن  �لطبيعي  من  وك��ان 

تدبير  في  �لعبا�سيون  عليهم  �عتمد  وفعاًل  �لعبا�س، 

�لعهد  في  كذلك  �لحال  ولم  دولتهم  �أمور  من  كثير 

�لأموي، �إذ �عتمد �لأمويون �لعرب �عتمادً� كليًا في 

. و�لعتماد على )�لفر�س( �أدى �إلى 
)1(

تدبير ملكهم

في  )�لعرب(  نفوذ  على  بغد�د  في  نفوذهم  �زدياد 

في  ولي�س  �لأول.  �لعبا�سي  �لحكم  من  �سنين  ب�سع 

�لعبا�سيين  �لخلفاء  �أن  ذلك  �لحكم،  هذ�  �سني  كل 

�لعربي، فهم عرب  �أ�سلهم  يتجاهلو�  �أن  يمكنهم  ل 

وحتى  بها،  ويفخرون  بعروبتهم  يعتزون  ها�سميون 

نفوذ  على  �لفر�س  نفوذ  فيها  طغى  �لتي  �لفتر�ت 

�لفر�س  مكنهم  �لذين  �لخلفاء  �أن  فالحظ  �لعرب 

من �ل�سلطة هم �أنف�سهم �لذين يقلبون عليهم ظهر 

�لمجن، ويتخل�سون منهم، كما تخل�س �لمن�سور من 

�أبي �سلمة �لخالل و�أبي م�سلم �لخر�ساني، و�لمهدي 
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�لبر�مكة،  من  و�لر�سيد  د�ود،  بن  يعقوب  وزير  من 

و�لماأمون من �لف�سل بن �سهل. ويذكر �لجاحظ �أن 

دولة بني �لعبا�س )�أعجمية خر��سانية( ويردد بع�س 

�لموؤرخين �أن �لعرب ذلو� و�سعف �ساأنهم في �لع�سر 

  يرويان 
)3(

 و�ل�سيوطي
)2(

�لعبا�سي �لأول فالم�سعودي

وغلمانه،  مو�ليه  ��ستعمل  خليفة  �أول  �لمن�سور  �أن 

و�سرفهم في مهماته وقدمهم على �لعرب، فاأتخذت 

ذلك �لخلفاء من بعده من ولده �سنة، ف�سقطت وبادت 

من  وهناك  مر�تبها،  وذهبت  باأ�سها،  وز�ل  �لعرب، 

يعتقد �أنه ل يمكن قبول هذه �لرو�ية؛ لأن �لعبا�سيين 

جانبهم  �إلى  �لعرب  من  رجال  بع�س  على  �عتمدو� 

في �ل�سد�ئد، فحينما ثار )�لر�وندية �لفر�س( على 

رجل  �إل  ينقذه  لم  به  يفتكو�  �أن  وك��ادو�  �لمن�سور، 

من �ساد�ت �لعرب هو )معن بن ز�ئدة �ل�سيباني(، 

 .
)4(

�ليمن ولية  �إليه  و�أ�سند  �لمن�سور  كافاأة  لذلك 

�لكبيرة  �لدولة  منا�سب  بع�س  �لعبا�سيون  و�أ�سند 

من  خليفة  ع�سر  يخل  لم  حتى  �لعرب  من  لرجال 

خلفاء �لع�سر �لعبا�سي �لأول من عرب يتقلدون في 

بغد�د منا�سب �لوز�رة و�لحجابة و�لكتابة و�لق�ساء 

�أ�سد فتر�ت �زدياد �لنفوذ �لفار�سي.. فعليه ل  وفي 

�سحة لما ذهب �إليه بع�س �لموؤرخين من �أن �لخلفاء 

�عتمادً�  �لفر�س  على  و�عتمدو�  �لعرب،  تجاهلو� 

على  يحر�سون  �لعبا�سيون  �لخلفاء  ك��ان  بل  كليًا، 

وهناك  �إذللهم.  من  وياأنفون  �لعرب،  منزله  رفع 

من  يكن  ومهما  �لأق��و�ل.  هذه  تدعم  كثيرة  �سو�هد 

�أمر فقد كانت �لحياة �لجتماعية عربية في روحها 

ف�سادت  توجيهها،  في  رئي�س  ب��دور  �لعرب  و�ساهم 

تقاليد �لعرب وعاد�تهم و�أ�ساليب حياتهم على نمط 

حمل  �لذي  �لإ�سالمي  فالدين  بغد�د.  في  �لمعي�سة 

ب�سرو�  كما  �لعر�ق،  في  به  وب�سرو�  �لعرب.  ل��و�ءه 

يحدد  �أن  �لطبيعي  م��ن  ك��ان  �ل��ع��ر�ق،  غير  ف��ي  ب��ه 

�لأ�س�س �لجتماعية لحياة �لنا�س، كما هو �لحال في 

�لجو�ري  و�تخاذ  و�لق�ساء  �ل�سخ�سية  �لمعامالت 

و�لغلمان وبناء �لم�ساجد، وغير ذلك من �لحدود �لتي 

ر�سمها �ل�سرع، وظهر �أثر �لدين في تعدد �لمذ�هب 

�لرئي�سة،  �لمذ�هب  �أئمة  بغد�د  و�سهدت  �لفقهية، 

كما �أن �للغة �لعربية –لغة �لقر�آن- و�للغة �لر�سمية 

للدولة –لها �أثرها في تاأكيد مركز �لعرب، ونبغ من 

�لعرب في بغد�د في �لع�سر �لعبا�سي �لأول كثيرون 

مرموقًا  �لعرب  مركز  وظل  و�للغة،  �لدين  علوم  في 

فمنهم  �لع�سر،  ذ�ك  في  عامة  ب�سفة  بغد�د  في 

ها�سم،  بني  و�سائر  �لحاكم  �لبيت  و�أمر�ء  �لخليفة 

فهم  �لأخرى  �لعنا�سر  �أمام  مركزهم  لهم  و�لعرب 

�أمو�لهم ودماءهم  �لذين م�سرو� �لأم�سار، وبذلو� 

في �سبيل رفع ر�ية �لإ�سالم.

الفر�ص: قلنا �إن �لفر�س �زد�د نفوذهم في بغد�د 

في ب�سع �سني �لع�سر �لعبا�سي �لأول و��ستعان بهم 

ملكهم  �أقامو�  لأنهم  حكمهم،  بد�ية  في  �لعبا�سيون 

على �أكتافهم، ويت�سح ذلك من قول �لمن�سور لأهل 

و�أهل دعوتنا. كما  و�أن�سارنا  �سيعتنا  �أنتم  خر�سان: 

�أو�سى ولي عهده بهم بقوله: و�أو�سيك باأهل خر�سان 

في  �أمو�لهم  بذلو�  و�سيعتك،  �أن�سارك  فاإنهم  خيرً� 

تخرج محبتك من  ل  ومن  دونك،  ودماءهم  دولتك 

م�سيئهم،  عن  وتتجاوز  �إليهم،  تح�سن  �أن  قلوبهم 

، ولما �أ�س�س �لمن�سور 
)5(

وتكافئهم على ماكان منهم

مدينة بغد�د �سمى باب خر�سان، باب �لدولة لإقبال 

�لفر�س  �أن �لعتماد على  �لعبا�سية منه على  �لدولة 

�آثار  �لأول  �لعبا�سي  �لع�سر  في  �ساأنهم  من  و�لرفع 

طموحون  �لفر�س  �أن  ذلك  بغد�د،  في  عدة  م�ساكل 

�إلى  ويميلون  �لقديم،  مجدهم  �إحياء  على  يعملون 

لذلك  �ل�سيعة.  وينا�سرون  �لقديمة،  نحلهم  �إب��ر�ز 

بهم  ولحق  عليهم،  و�سخطو�  �لخلفاء  لهم  ت�سدى 
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من �لعبا�سيين �لكثير من �لنكبات، لأن �تجاهاتهم 

�أ�سند  و��ستقر�رها..  و�سالمتها  �لدولة  �أمن  تهدد 

�لعبا�سيون �إلى �لفر�س في بغد�د منا�سب كبيرة مثل 

�لوز�رة وقيادة �لجي�س، لكن كثيرً� منهم لم ينج من 

بط�س �لعبا�سيين لالأ�سباب �لتي ذكرناها. فالخليفة 

وقتل  �لمورياني(،  �أيوب  )�أبا  وزيره  قتل  �لمن�سور 

��ستغالل  �أ�ساء  لأنه  �أمو�لهم،  و��ست�سفى  �أقاربه، 

بين  �لتقلبات  و��ستمرت   
)6(

فيه �لخليفة  وثقة  نفوذه 

بين  �لحكم  على  تو�لو�  �لذين  �لعبا�سيين  �لخلفاء 

�لتخل�س  �أو  �لفر�س،  عنه  يبعد  �أو  �إليه  يقترب  من 

�لذي  �لخالفة.  �لمعت�سم  ولي��ة  �إل��ى  قتاًل،  منهم 

�أبعد �لفر�س كما �أبعد �لعرب، و��ستعان بالترك لكون 

�أمه تركية.. و�سفوة �لقول: �أن �لفر�س ��ستركو� في 

و��سح  دور  لهم  وكان  بغد�د  في  �ل�سيا�سية  �لحياة 

�لذي  �لجي�س،  في  و��ستركو�  �لدولة  �أمور  �إد�رة  في 

كبير  بن�سيب  و�ساهمو�  منهم،  فرقة  ي�سم  ك��ان 

�إ�سالمه  ي�سح  لم  بع�سهم  لكن  �لفكرية  �لحياة  في 

�لخلفاء  وبذل  كالزندقة،  �لقديمة  نحلهم  فاأظهرو� 

�ساأفئتهم  و��ستئ�سال  تعقبهم  في  جهدهم  ق�سارى 

ظاهرً�  �لإ���س��الم  دخ��ل��و�  ق��د  �لفر�س  ه���وؤلء  وك��ان 

لي�ستفيدو� من حقوق �لمو�طن �لم�سلم لكنهم ظلو� 

يخل�سون لعقيدتهم �لقديمة، ويعملون على بثها في 

�لعلوم و�لآد�ب..

االأتراك: ��ستاء �لمعت�سم من �لفر�س و�لعرب، 

له  لي�س  �آخ��ر،  بعن�سر  ��ستبد�لهم  ���س��رورة  ور�أى 

مطامح �لفر�س �لقومية، ول �لأهو�ء �ل�سيا�سية �لتي 

تركية،  �أمه  �لمعت�سم  �أن  ذلك  �إلى  ي�ساف  للعرب 

وقوة  �ل�سجاعة  حيث  من  �لأت��ر�ك  �سفات  به  وكان 

بالروح  يتميزون  �لأت���ر�ك  �أن  عن  ف�ساًل  �لباأ�س، 

ما  بالد  من  بغد�د  �إلى  �لأت��ر�ك  جلب  �لع�سكرية.. 

رعاة  يعي�سون  �أ���س��د�ء  رج���اًل  وك��ان��و�  �لنهر،  ور�ء 

لذلك  �لعالية،  وجبالهم  ه�سباتهم  في  و�سيادين 

و�أثرت  �ل�سكيمة،  وقوة  �لطبع  خ�سونة  عنهم،  عرف 

�أ�ساليب  في  يرعو�  لذ�  �أخالقهم  في  �لحياة  هذه 

�لحرب و�لقتال، و�ساعدهم على �لندماج في مجتمع 

�لعربية.  �للغة  وتعلمهم  �لإ�سالم  �عتناقهم  بغد�د، 

منذ  بغد�د  مدينة  على  بكثرة  �لأت��ر�ك  تو�فد  وقد 

لهم لأن مميز�تهم  �لخلفاء  و�زد�د طلب  تاأ�سي�سها، 

�لع�سكرية توؤهلهم للعمل في حر��سة �لخلفاء، وكان 

بل،  كحر�س  �لأت��ر�ك  ��ستخد�م  من  �أول  �لمن�سور 

 
)7(

و�عتمد عليهم في �لأعمال �لمدنية فالجه�سياري

كبار  �أحد  �لتركي-  حماد  �أمر  �لمن�سور  �أن  يذكر 

�ل�سو�د،  ف��ي  �ل�سر�ئب  نظام  بتعديل  موظفيه- 

�لغلمان  �لر�سيد ي�سم ب�سعة مئات من  وكان ق�سر 

بلغ  حتى  �لترك  من  �لمعت�سم  ��ستكثر   ..
)8(

�لترك

من  فرق  منهم  وتكون  رجل،  �آلف  ثمانية  عددهم 

�لجي�س يقودها قو�د من �لترك، وكانت هذه �لفرق 

في عزلة تامة عن بقية �لجي�س، و�زد�د نفوذ �لترك 

في بغد�د، و�أ�سبح لهم �ل�سلطة و�لنفوذ فيها، بينما 

�لعرب و�لفر�س.. وبذلك دخل في نز�ع  �أمر  �سعف 

من  �لنز�ع  كان  فقد  جديد،  قوي  عن�سر  �لع�سبية 

�لعرب  فاأ�سبح  و�لعرب  �لفر�س  بين  مح�سورً�  قبل 

و�لفر�س من ناحية و�لترك من ناحية �أخرى، ووجه 

و�لم�ستبدين  �لفر�س  من  للنيل  جهودهم  كل  �لترك 

باأعالم  تت�سل  �لأحد�ث  كانت  �أن  وبعد  بال�سلطان، 

�لفر�س كاأبي م�سلم �لخر�ساني و�لبر�مكة وبني �سهل، 

�إذ  و�أيتاخ(،  )باأ�سنا�س  �أحد�ثه  مرتبط  تاريخ  ظهر 

و�لمت�سرفين  �لدولة  زم��ام  على  �لقاب�سين  كانو� 

�لمعت�سم،   و�ساقت )بغد�د( بع�سكر 
)9(

في �سوؤونها

مر�فق  كل  في  وز�حموهم  �لنا�س،  منهم  ف��ت��اأذى 

�لحياة �لجتماعية و�لقت�سادية، فخ�سى �لمعت�سم 

�أن تحدث فتنة في بغد�د بين جنده من ناحية  من 
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و�أهل بغد�د �لعرب و�لفر�س من ناحية �أخرى. لذلك 

جنده  �إليها  ونقل  �سامر�ء،  �إلى  دولته  حا�سرة  نقل 

حادث  بغد�د  ع�ساكر  من  ر�بني  �إن  وق��ال:  �لترك 

كنت بنجوة، وكنت قادرً� على �أن �أتيهم في �لبر وفي 

في  �ل�سكان  عنا�سر  �أن  �لقول:  و�سفوة   .
)10(

�ل��م��اء

و�لترك(،  و�لفر�س  تتكون من )�لعرب  بغد�د كانت 

و�أنهكت �لعنا�سر �لعربية و�لفار�سية قو�ها بال�سر�ع 

و�لنفوذ،  بال�سلطة  �ل�ستئثار  بينهما حول  د�ر  �لذي 

وحلو�  �لأح��د�ث،  م�سرح  على  �أخيرً�  �لترك  وظهر 

في  نفوذهم  �أزدي��اد  �أن  غير  و�لفر�س،  �لعرب  محل 

)بغد�د( �أدى �إلى طغيانهم فنقل �لمعت�سم حا�سرة 

�إلى �سامر�، ففقدت بغد�د )مركز  دولته من بغد�د 

تركت  �أن  بعد  �لإ���س��الم��ي(،  �لعالم  على  �ل�سيادة 

�آثارها �ل�سلبية على �لحياة �لجتماعية و�لقت�سادية 

�لترك،  على  بغد�د  �أه��ل  نقمة  وز�دت  بغد�د،  في 

�لمحدثون  و�سعها  �لتي  �لأحاديث  في  ذلك  وتجلى 

�أهل  و�سعور  �سعورهم  عن  تعبيرً�  �لترك  ذم  في 

بلدهم..

)ب( اأهل الذمة:

�سكل �أهل �لذمة في بغد�د في �لع�سر �لعبا�سي 

و�لو�قع  �لمجتمع  عنا�سر  من  هامًا  عن�سرً�  �لأول 

عن  تتم  لهم  �لدولة  ورج��ال  �لخلفاء  معاملة  كانت 

لروؤ�سائهم  �لخلفاء  و�أط��ل��ق  وك��رم،  وت�سامح  ع��دل 

وكان  �أبناء ملتهم،  و�سوؤون  �أمور  �لروحيين مبا�سرة 

)�لجاثليق(  ي�سمى  بغد�د  في  �لن�سارى  لرئي�س 

ويتم  �لأ�ساقفة،  كبار  ��ست�سارة  بعد  �لخليفة  ويعينه 

و�لمتياز�ت  �لحقوق  يت�سمن  من�سور  �أو  بعهد  تعينه 

وتمنحه  للجاثليق-  -�أي  له  �ل��دول��ة  تمنحها  �لتي 

�لتي  �لأم��ور  في  بغد�د  حكومة  مر�جعة  في  �لحق 

. ومن حق )�لجاثليق( 
)11(

تتعلق بالم�سحيين �لرعايا

تعيين  قر�ر�ت  و�إ�سد�ر  �لن�سارى،  �سوؤون  مبا�سرة 

�لكني�سة  رجال  و�سائر  و�لأ�ساقفة  �لق�ساو�سة  �أف�سل 

ومن حقه معاقبة �لن�سارى، وذلك بفر�س �لغر�مات 

ي�ستحق  من  على  �لحرمان  ق��ر�ر  و�إ���س��د�ر  عليهم 

�أن �لأحكام �لجنائية �لكبيرة كالإعالم  منهم، غير 

حق  م��ن  ك��ان��ت  �إن��م��ا  �خت�سا�ساته،  ف��ي  ت��دخ��ل  ل 

 ومن �أبرز من ولى )من�سب �لجاثليق( 
)12(

�لحكومة

في بغد�د )طيمثاو�س �لأول780م-832م( وقد كان 

�لخم�سة  �لعبا�سيين  بالخلفاء  وثيقة  عالقة  على 

�لأول من عا�سرهم ولقى منهم كل رعاية وتقدير، 

ق�سره  �إلى  ي�ستدعيه  �لهادي  مو�سى  �لخليفة  وكان 

مع  يتفق  بما  ويجيبه  �لدين،  م�سائل  في  ويحاوره 

خا�س،  رئي�س  فلهم  )�ليهود(  �أما   .
)13(

نظره وجهة 

ملته  �أ���س��ل  ل��ه  يدفع  )م��ل��ك(  بلقب  �أح��ي��ان��ًا  يلقب 

�ل�سر�ئب، وكان ن�سف ما يح�سل من �ليهود يعطى 

�لمال  بيت  �إلى  �لآخ��ر  �لن�سف  وير�سل  لرئي�سهم، 

بخالف ما كان �لحال عليه بالن�سبة للن�سارى �لذين 

. �أذن 
)14(

كانو� يوؤدون �ل�سر�ئب لبيت �لمال مبا�سرة

�لخلفاء �لعبا�سيون للن�سارى و�ليهود بت�سيد كنائ�س 

ودور �لعبادة لهم، فو�فق �لمهدي على ت�سييد كني�سة 

�ل�سرقي من  بالجانب  )�لروم(  للن�سارى في محل 

بغد�د –�لر�سافة- وتق�سي �لقاعدة �لفقهية بترك 

�لن�سارى  ويخرج  �ل��ذم��ة،  لأه��ل  و�لكنائ�س  �لبيع 

بال�سلبان �أيام �أعيادهم، ومن حق �أهل �لذمة على 

من  �لم�سلمون  ويقاتل  دمائهم،  حقن  �لم�سلمين 

 وبلغ من ت�سامح 
)15(

ناو�أهم من عدوهم، ويلبو� عنهم

بع�س �لخلفاء �أن يح�سر مو�كبهم و�أعيادهم، وياأمر 

ب�سيانتها، ففي �أيام �لر�سيد كان �لن�سارى يخرجون 

كبير  م��وك��ب  ف��ي  �لف�سح(  )ع��ي��د  ي��وم  ب��غ��د�د  ف��ي 

�أنهم كانو� يخرجون بال  �إل  �أيديهم �ل�سليب،  وبين 

، وكان �أهل �لذمة يقيمون حفالتهم �لدينية 
)16(

ر�يات

بحرية تامة يظهر فيها �للهو و�لطرب، ويبلغ �ل�سرور 
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�أق�ساه، وي�ساركهم �لم�سلمون في هذه �لحتفالت، 

�أهل  �أمور  في  بالنظر  يهتم  �لماأمون  �لخليفة  وكان 

ممثلي  من  يتاألف  ��ست�ساريًا  مجل�سًا  ويعقد  �لذمة، 

جميع �لطو�ئف، وي�ستمع �إلى مطالبهم، ويعمل على 

. ول �أدل على ت�سامح �لخلفاء من �أنهم 
)17(

تحقيقها

تركو� �أرقاءهم وجو�ريهم على ملتهم، وكان للمهدي 

وتعلق  �لقومي  رد�ءه���ا  ت��رت��دي  ن�سر�نية،  ج��اري��ة 

�لأديرة  وكانت   .
)18(

ذه��ب من  �سليبًا  �سدرها  على 

لم  بغد�د حتى  �أنحاء  منت�سرة في جميع  �لم�سيحية 

�سعائرهم  للن�سارى  فيها  ويقيم  ناحية،  منها  تخل 

�لدينية في �أمن وطماأنينة، وتحاط بالأ�سو�ر �لعالية 

و�لأبو�ب �لحديدية وتوؤي �لالجئ �إليها و�لمجتاز بها، 

وعابري  �لزو�ر،  لمبيت  �سيافة  دور  رهبانها  و�أقام 

في  �أعيادهم  بغد�د  في  �لن�سارى  ويق�سي  �ل�سبيل، 

�أماكن  �لديار�ت كانت  �أن  و�لو�قع  ديار�ت معروفة، 

�أماكن  تقع  فكانت  و�لترفيه.  للنزهة  جدً�  منا�سبة 

و�لرياحين،  و�لنخل  و�ل�سجر  بالب�ساتين  غا�سة 

بغد�د على ق�ساء  �أهل  �لم�سلمون من  لذلك حر�س 

 .
)19(

�أوقات فر�غهم بها، وعقد مجال�س �للهو هناك

)قوطا(  بغد�د  مدينة  �إل��ى  �ل��دي��ار�ت  �أق��رب  وم��ن 

عن  ويف�سله  دجلة،  �ساطئ  على  �لبرد�ن  قرية  في 

�أ�سهر  ومن   ،
)20(

متتابعة ومتنزهات  ب�ساتين  بغد�د 

)بيع بغد�د( بيعة )�سمالو( وبيعة )درب �لدينار(، 

وبيعة درب  )�لقر�طي�س(، وبيعة )�سوق �لثالثاء(، 

�لماأمون  وق��و�ت  �لأمين  ق��و�ت  بين  �لحرب  �أن  عل 

بكنائ�س  و�لتدمير  �لتخريب  من  �لكثير  �ألحقت  قد 

في  بغد�د  في  �لذمة  �أه��ل  �ساهم  و�أديرتها،  بغد�د 

�لأول  �لعبا�سي  �لع�سر  في  �لعلمية  �لحركة  �زدهار 

ون�سر �لمعرفة، فاأ�س�سو� �لمد�ر�س وقامو� بالتدري�س 

�لكتب من  وت��رج��م��و�  ب��غ��د�د،  ك��ب��ار رج���ال  لأب��ن��اء 

�أن �لخلفاء  �إلى �للغة �لعربية ذلك  �للغات �لأجنبية 

�لعلمية  �لكتب  بترجمة  عنو�  �لأو�ئ���ل  �لعبا�سيين 

هذه،  �لترجمة  حركة  في  �لذمة  باأهل  و��ستعانو� 

وقدر �لخلفاء جهودهم ومنحوهم �لرو�تب �لجزيلة، 

وكان �لخلفاء ير�سلون �لعلماء �لموثوق بهم من �أهل 

طر�ئف  لبتياع  )�لبيزنطية(  �لدولة  �إلى  )�لذمة( 

و�لهند�سة  �لفل�سفة  في  �لم�سنفات  وغر�ئب  �لكتب 

من  �لمترجمين  �إلى  ويعهدون  و�لطب  و�لمو�سيقى 

.
)21(

�أهل �لذمة بنقل هذه �لكتب �إلى �لعربية

د�ر بغداد في ن�صر الح�صارة

العربية االإ�صالمية

�لعربية  �لح�سارة  بعظمة  بغد�د  ��سم  �قترن 

�لإ�سالمية وكان لهذه �لمدينة دور كبير في �لقرون 

�لو�سطى في ميد�ن �لعلم و�لثقافة و�لفنون و�لعمر�ن 

و�لزدهار �لح�ساري، و�أن مدر�سة بغد�د لها �أهمية 

في  وبخا�سة  �لإ�سالمي  �لعربي  �لفكر  في  كبيرة 

ميادين �لفقه وعلم �لكالم و�لفل�سفة و�لفنون و�لعلوم 

�لطبيعية و�لآد�ب.. �أن بغد�د بلغت في عهد �لر�سيد 

�لماأمون  وول���ده  م   809  -  786/ ه���   193  -  70

�أ�سه���ر  من  و�أ�سبح��ت  ه���/813-823م   218-198

�لمدن �لعالمية.. لت�سبح مدر�سة بغد�د متكاملة في 

�ستى �سنوف �لمعرفة و�لثقافة وخا�سة في مو��سيع 

و�لعلوم  و�ل��ف��ن��ون  و�لفقه  �ل��ك��الم  وع��ل��م  �لفل�سفة 

�لتقدم  مكانة  ب��غ��د�د  وبلغت  و�لآد�ب  �لطبيعية 

�لأو�ئل  �لعبا�سيين  �لخلفاء  بف�سل جهود  و�لزدهار 

و�لماأمون( وقد  و�لر�سيد  و�أخ�س منهم )�لمن�سور 

�أ�ساد �لمفكر �لفرن�سي )لويون( بالر�سيد كما �أ�ساد 

�لأديب  غ��وغ��ول(  )نيكول�س  �أ���س��اد  كما  بالماأمون 

�لرو�سي �لمعروف في �لقرن �لتا�سع ع�سر �لميالدي 

بالر�سيد  �نتفعت  �لرعية و�لدولة معًا  �أن  �لذي ذكر 

وحزمه ومتابعته وحنكته في �ل�سيا�سة و�إد�رة �سوؤون 
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 .
)22(

�لدولة، �أكثر مما �نتفعت بعلم �لماأمون وثقافته

ذلك  �أثر  )لوبون(  يو�سح  �لدولة  �إد�رة  مجال  وفي 

في �لزدهار �لح�ساري فيقول: )كان �نتظام مالية 

على  تعود  باأعمال عظيمة  �لقيام  في  �سببًا  �لخلفاء 

�لفنادق  و�إن�����س��اء  �ل��ط��رق  كتعبيد  بالخير  �لنا�س 

نو�حي  جميع  في  و�لمد�ر�س  و�لم�سافي  و�لم�ساجد 

و�ت�سع  و�لمو�سل،  و�لب�سرة  بغد�د  ول�سيما  �لدولة 

نطاق �لزر�عة و�ل�سناعة... وتو�سعت د�ئرة �لتعليم 

�لعام و��ستدعى �لأ�ساتذة من مختلف �أقطار �لعالم 

وبلغ علم �لفلك درجة رفيعة من �لتقدم و�نتهى �إلى 

نتائج لم ينته �إليها �لأوربيون �إّل في �لع�سر �لحديث 

كقيا�س د�ئرة ن�سف �لنهار ونقلت �إلى �لعربية كتب 

�لفل�سفة  كتب  ول�سيما  و�لالتين  �ليونان  علماء 

�لمد�ر�س  جميع  في  تدر�س  و�سارت  و�لريا�سيات 

وبحث �لعرب في �آثار �لقدماء ف�سبقو� �لأوربيون �إلى 

�إن�ساء �لمكتبات  ذلك بب�سعة قرون... و�أكثرو�  من 

�لعامة و�لمد�ر�س و�لمختبر�ت في كل مكان وكانت 

هذه   
)23(

و�ل��ع��ل��وم �أك��ث��ر  ف��ي  مهمة  �كت�سافات  لهم 

�لإنجاز�ت مهدت لبغد�د �أن تتبو�أ مركزً� مهمًا يمهد 

�أبو�ب �لأدب و�لعلم و�لفن وقد  �أن يطرقو�  لأبنائها 

خا�س �لبغد�ديون �لأبو�ب بكل همة و�أخال�س وبرزو� 

و�نتقلت  و�لفنون  و�لعلوم  �لآد�ب  ف��روع  جميع  في 

�لع�سور  ف��ي  �لعالم  ب��ل��د�ن  مختلف  �إل��ى  �آث��اره��م 

على  �لأندل�س  �إل��ى  بغد�د  كتب  ودخلت  �لو�سطى.. 

كتاب  �لبالد  تلك  دخ��ل  كتاب  و�أول  �لمثال  �سبيل 

عبد  �أي��ام  �لفر�هيدي  �أحمد  بن  للخليل  )�لعيون( 

852م �لذي  206 - 238ه�/821 -  �لثاني  �لرحمن 

�لعلوم  �سجع  و�أن��ه  و�ل�سكينة  بالهدوء  ع�سره  تميز 

�لقالي  علي  �أب��ا  �أن  ويذكر   
)24(

و�لفل�سفة و�لآد�ب 

من  كثيرة  �أحماًل  قطرجة  �إلى  معه  �لبغد�دي حمل 

�للغوية  �لأدب��ي��ة  ب��غ��د�د  لعلماء  �لموؤلفات  نفائ�س 

 ف�ساًل عن كتاب )�لأمالي( 
)25(

و�ل�سعرية و�لتاريخية

 .
)26(

�لذي �أماله على �أهل �لأندل�س و�نتفعو� به كثير

�لحاكم  رعاية  ونال  بالبغد�دي،  �لأندل�سيون  ولقبه 

�أملى  �لتي  �لتدري�سية  بحلقاته  و�أ�ستهر  �لم�ستن�سر 

بالأمالي،  �لمعروف  كتابه  �لأندل�سيين  على  فيها 

�ل�ساعر )�لرمادي( �لذي  و�أخذ عنه كثيرون منهم 

و�أبو بكر محمد بن �لح�سن  �لنو�در  روى عنه كتاب 

و�أدبائها  �لأندل�س  علماء  �أب��رز  �لأ�سبيلي  �لزبيدي 

. وفي مجال �لفن 
)27(

حتى توفى �سنة 356ه�/966م

على  �ساهد  فهناك  و�لغناء،  �لمو�سيقى  وبخا�سة 

�لمو�سيقي  �لفن  تطوير  على  لبغد�د  �لكبير  �لأث��ر 

�لبغد�دي  �لمغني  ب��دخ��ول  �لأن��دل�����س  ف��ي  و�ل��غ��ن��اء 

)زرياب: علي بن نافع �لمتوفي �سنة 230ه�/845م 

�أقام  �ل��ذي  �لأم��وي  �لحكم  بن  �لرحمن  عبد  �أي��ام 

من  )ري�سة(  �لعود  م�سر�ب  �أخترع  وبها  بقرطبة 

قو�ئم �لن�سر وكانو� ي�سنعونه من خ�سب وجعل للعود 

مجال  وفي   .
)28(

�أرب��ع��ة �أوت��اره  وكانت  �أوت��ار  خم�سة 

�لعاِلم  �حت�سنت  بغد�د  ف��اأن  �لفقهية  �لدر��سات 

�لأندل�سي بقي بن مخلد  بن يزيد �لأندل�سي �لمتوفي 

وتتلمذ على  بغد�د  ز�ر  �لذي  �سنة )276ه�/889م( 

�إلى  يد �لفقيه �لإمام �لفقيه �أحمد بن حنبل، وعاد 

مخلد  بن  بقي  وق��ال:  بغد�د  بفقه  متاأثرً�  �لأندل�س 

)لما رجعت من �لعر�ق �أجل�سني يحيى بن بكير �إلى 

بن  محمد  وكان  �أحاديث،  �سبعة  مني  و�سمع  جنبه 

عبد �لرحمن �أمير �لأندل�س قد �أيده و��ستن�سخ كتبه 

من  خا�سة  ذ�  مخلد  بن  بقى  كان  حزم:  �بن  وقال 

كبار  �أن  �لمعلوم  وم��ن  ه��ذ�   ..
)29(

حنبل بن  �أحمد 

فقهاء �لإ�سالم �لذين ن�ساأو� ون�سطو� ببغد�د �لإمام 

�أب����و ح��ن��ي��ف��ة �ل��ن��ع��م��ان ب���ن ث��اب��ت �ل��م��ت��وف��ي �سنة 

150ه�/768م و�لإمام �أحمد بن حنبل 240ه�/854م 

�أنحاء  مختلف  �إل��ى  �لفقهية  �آر�وؤه��م  �نت�سرت  فقد 
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�لعالم �سرقًا وغربًا ومن �لمعروف �أن م�سر تاأثرت 

يز�ل  ول  حنيفة  �أب���ي  فقه  وبخا�سة  ب��غ��د�د  بفقه 

�لمذهب )�لحنفي( معموًل به في م�سر حتى وقتنا 

�لحالي حتى �أن عقود �لزو�ج في معظمها تعقد على 

مذهب �لنعمان �أبي حنيفة ومن �لذين تاأثرو� بفقهاء 

�لطرطو�سي  بكر  �أب���و  �لأن��دل�����س  �أه���ل  م��ن  �ل��ع��ر�ق 

�إذ دخل بغد�د وتفقه  520ه�/1126م  �لمتوفي �سنة 

�ل�سا�سي  �أح��م��د  ب��ن  محمد  بكر  �أب��ي  �ل�سيخ  على 

�لنظامية  �لمدر�سة  ف��ي  �ل�سافعي  �لفقه  م��در���س 

�ل�سام  �إل��ى  ذل��ك  بعد  �لطرطو�سي  و�نتقل  ببغد�د 

ودر�س بها ثم �نتقل �إلى بيت �لمقد�س ومن بعد ذلك 

 ..
)30(

هناك توفي  حيث  �لأ�سكندرية  مدينة  �سكن 

ومن �لذين نقلو� تر�ث بغد�د �لعلمية، �لعالم �لكبير 

�للباد  )بابن  و�لمعروف  �لبغد�دي  �للطيف  عبد 

وبابن نفطة( وهو من فال�سفة �لإ�سالم و�أحد �لعلماء 

�لنف�س  وعلم  �لحكمة  في  �لت�سنيف  من  �لمكثرين 

من  ع��ددً�  ز�ر  و�لآد�ب،  و�لبلد�ن  و�لتاريخ  و�لطب 

�لبلد�ن و�أقام بحلب و�لقد�س ودم�سق وحر�ن وبالد 

�ل�سام و�لحجاز كما �أقام مدة في م�سر ومن �أ�سهر 

كتبه: �لإفادة و�لعتبار بما في م�سر من �آثار وتوفي 

�سنة  ب����ب����غ����د�د  �ل�����ب�����غ�����د�دي  �ل���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د 

في  �أن�سئت   �لتي  وللمد�ر�س   ..
)31(

629ه����/1273م

بغد�د منذ منت�سف �لقرن �لخام�س �لهجري �لحادي 

�لتي  )�لنظامية(  �لمدر�سة  مثل  �لميالدي  ع�سر 

ومدر�سة  459ه�����/1066م  �سنة  للتدري�س  �فتتحت 

نف�س  في  �لتدري�س  با�سرت  �لتي  حنيفة  �أبي  م�سهد 

و�أن�سئت  �لنظامية  �لمدر�سة  بها  بد�أت  �لتي  �ل�سنة 

�لمدر�سة  �أه��م��ه��ا  م��ن  ع��دي��دة  م���د�ر����س  ب��ع��ده��ا 

�لم�ستن�سر  �لخليفة  �أ�س�سها  �لتي  )�لم�ستن�سرية( 

�سنة  ل��ل��ت��دري�����س  و�ف���ت���ت���ح���ت  �ل��ع��ب��ا���س��ي  ب�����اهلل 

. ومن �لمعلوم �أن مد�ر�س بغد�د 
)32(

631ه�/1233م

يوؤمها  كان  و�لم�ستن�سرية(  )�لنظامية  وبخا�سة 

بلد�ن  م��ن  �ل��و�ف��دي��ن  �لعلم  طلبة  م��ن  كبير  ع��دد 

بقائهم  بحكم  �أولئك  �أن  ولب��د  و�لمغرب  �لم�سرق 

ببغد�د تاأثرو� بعاد�ت �لبغد�ديين من ماأكل وم�سرب 

وملب�س وبهذ� تكون �لمد�ر�س �لبغد�دية قد �أثرت في 

�أخالق �لطالب �لو�فدين �لذين �سارو� ينقلون تلك 

�لعاد�ت و�لأخالق بعد تخرجهم من تلك �لمد�ر�س 

بلد�نهم  في  و�أ�سدقائهم  ذويهم  �إلى  يتحدثون  كما 

تاأثر  وبذلك  �لعلمي،  وتقدمها  بغد�د  ح�سارة  عن 

�لكثيرون �لذين �سارو� يحاولون زيارة بغد�د للتعرف 

�لعلماء  لزيارة  وكانت  �لح�سارية..  معالمها  على 

في  �أثره  �لعبا�سي  �لع�سر  في  �لبغد�دية  للمد�ر�س 

مدنهم  �إلى  �لبغد�دية  �لتعليم  نظم  من  �لكثير  نقل 

�لدين بن  �لعالم جمال  �لمثال،  �سبيل  �لبعيدة على 

�لأندل�سي  �ل��ب��ك��ري  �أح��م��د  ب��ن  محمد  �ل�سري�سي 

�سنة  )�سري�س(،  في  �لمولود  �لمالكي  �ل�سري�سي 

بن  محمد  من  بالإ�سكندرية  �سمع  601ه����/1204م 

عمار وببغد�د من �أبي �لح�سن �لقطيعي �سيخ حديث 

مدر�س  �ل�����س��ب��اك  ب���ن  وم��ح��م��د  �ل��م�����س��ت��ن�����س��ري��ة 

ودر���س  �لم�سرية  �ل��دي��ار  ودخ���ل  �لم�ستن�سرية، 

بالفا�سلية وتخرج عليه جماعة ثم قدم �إلى �لقد�س 

عنه  �لنا�س  و�أخ��ذ  دم�سق  �أت��ى  ثم  م��دة  بها  و�أق���ام 

وكانت  هذ�   ..
)33(

685ه�����/1286م �سنة  بها  وتوفي 

�ل�سالت  لمعظم  و�لنت�سار  �لحركة  مركز  بغد�د 

طلبة  بها  يقوم  �لتي  و�لغرب  �ل�سرق  بين  �لثقافية 

�إلى  علمية  برحالت  يقومون  �لذين  و�لعلماء  �لعلم 

بالدهم  �إلى  ويعودو�  �لمعرفة  من  ليتزودو�  بغد�د 

و�ستى  و�لعلوم  �لآد�ب  م��ن  ب��ه  ت��اأث��رو�  م��ا  لينقلو� 

�لنظم  في  �أثرت  بغد�د  �أن  ببغد�د..حتى  �لمعارف 

هي  �لم�ستن�سرية  فالمدر�سة  �لإ�سالمية،  �لتعليمية 

�لأربعة  �لمذ�هب  فقه  لتدري�س  توؤ�س�س  مدر�سة  �أول 



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 88

�لطب  لتعلم  مدر�سة  �لحاق  تبادر  مرة  لأول  و�أنها 

لتاأ�سي�س  وك��ان  �لكريم،  �ل��ق��ر�آن  لتدري�س  ومعهد 

ي��ب��ادر  �أن  �أث���ره���اف���ي  ب��ب��غ��د�د  �ل��م�����س��ت��ن�����س��ري��ة 

)�لم�سريون( �إلى بناء مد�ر�س جديد تاأخذ بنظام 

�لمدر�سة �لم�ستن�سرية كالمدر�سة )�لقمحية( �لتي 

كانت خا�سة بالفقه )�لمالكي( ومدر�سة )�بن زين 

�لنجار( �لتي كانت خا�سة )لل�سافعية(، و�لمدر�سة 

بادر  حتى   .
)34(

ب�)�لحنفية( �لخا�سة  )�ل�سيوفية( 

�ل�سالح نجم �لدين �أيوب �لملك �لكامل �إلى �إن�ساء 

�لمدر�سة �ل�سالحية على غر�ر �لم�ستن�سرية وذكر 

�أيوب  �لدين  نجم  �ل�سالح  �ل�سلطان  �أن  �لمقريزي 

 .
)35(

�أول من عمل بديار م�سر درو�سًا �أربعة في مكان

)كر�جكوف�سكي(  �لأ�ستاذ  ذكره  ما  �لقول:  و�سفوة 

�لذي ن�سر كتابه �لبديع )لبن �لمعتز( وكتاب )لبن 

�لجغر�في  �لأدب  )ت��اري��خ  كتاب  وتاأليفه  منقذ( 

�لعربية  ودولتها  بغد�د  تاأثير  �أن  يقول:  �لعربي( 

�أبدً� في  بارزً�  �لع�سور، ظل  �لإ�سالمية في مختلف 

ما  )بالد  �لإ�سالمية  �ل�سغرى  و�آ�سيا  رو�سيا  جنوب 

�لبغد�دية  و�لعملة  �ل��ق��ر�آن  و�أن  بل  �لنهر(،  ور�ء 

بغد�د  وخلفاء  و�لماأمون  �لر�سيد  عهد  في  و�سو�ها 

.. هذ� ويبقى 
)36(

بلغت �لبلطيق وتجاوزته �إلى فلند�

كتاب )�ألف ليلة وليلة( �سورة ناطقة لمدينة بغد�د 

�لفكر  �لكبير في مجال  �أثره  �لكتاب  ترك هذ�  كما 

يعترفون  �لأدب��اء  من  �لعديد  و�أن  �لعالمي،  و�لأدب 

بتاأريخ هذ� �لكتاب �لر�ئع على �إبدعاتهم �لق�س�سية 

وهذ�  �لفل�سفية،  وحتى  و�لفنية  و�لفكرية  و�ل�سعرية 

�لعربي  �لأدب���ي  �لتاأثير  �سعة  م��دى  على  ي�سير  م��ا 

يزل  ولما  �لكتاب  ه��ذ�  وظ��ل  بغد�د،  من  �لمنطلق 

مدينة  تحكي ق�سة  �لعالم  مكتبات  في  ر�ئعة  تحفة 

بغد�د وترجم ما ُكتب �إلى لغات عالمية عديدة، كان 

لها تاأثيرها في �لفكر و�لأدب �لعالمي.. مع �لتذكير 

في  ظهرو�  �لإ���س��الم  في  �لمت�سوفة  �أو�ئ���ل  �أن  في 

كما  �ل�سوفية،  ر�ئد  �لكرخي  معروف  ويعد  بغد�د 

�لمت�سوفة  روؤو���س��اء  من  ك��ان  �ل��ذي  �لخلدي  �أورد 

ومعروف   .
)37(

348ه����/959م �سنة  ببغد�د  �لمتوفي 

�أ�ستاذ  كان  وقدمائهم.  �لم�سايخ  جلة  من  �لكرخي 

وقبره  200ه���  �سنة  ببغد�د  توفي  �ل�سقطي  �ل�سري 

�أول  �ل�سقطي هو  و�ل�سري   
)38(

يومنا هذ� قائم حتى 

�إمام  وه��و  و�لحقائق  �لتوحيد  علوم  في  تكلم  من 

و�أ�ستاذه.  �لبغد�دي  �لجنيد  خال  وهو  �لبغد�ديين 

مثل  �لم�سلمين  �لمت�سوفة  ك��ب��ار  ب��ب��غ��د�د  وظ��ه��ر 

بكر  و�أب��و  �ل��خ��ز�ر  �سعيد  و�أب��و  �لبغد�دي  )�لجنيد 

�ل�سبلي وب�سر �لحافي( و�نت�سر  طالبهم ومريدوهم 

حمل  �لمثال  �سبيل  وعلى  �لإ�سالمية،  �لأقطار  في 

تالميذ �ل�سري �ل�سقطي و�لجنيد �لبغد�دي مذ�هب 

�أنحاء �لدولة �لإ�سالمية فنقل مو�سى  �إلى  �ل�سوفية 

�أفك���ار  320ه�/933م  �س�ن���ة  �لمت��وف�ي  �لأن�س���اري 

�ل��ب��غ��د�دي��ي��ن �إل���ى خ��ر���س��ان، ون��ق��ل ت��ل��ك �لأف��ك��ار 

�لمت�سوف �أبو علي �لروذباري، �أحمد بن محمد �إلى 

م�سر وتوفي �سنة 320ه� ودفن بالقر�فة قريبًا من 

�لمت�سوف ذي �لنون �لم�سري ولعل �أبرز مت�سوفة 

�لإ�سالمي  �لعالم  في  كبيرً�  �أثره  كان  و�لذي  بغد�د 

)ت561ه����/1166م(  �لكيالني  �لقادر  عبد  �ل�سيخ 

وهو موؤ�س�س �لطريقة )�لقادرية( في �لت�سوف، فقد 

�نت�سرت طريقته في �لهند و�ل�سود�ن ومعظم �لدول 

�لإ�سالمية في �لقارة �لأفريقية، وبذلك تكون بغد�د 

كما  ببغد�د.  �لمت�سوفة  مذ�هب  ظهور  منذ  موؤثرة 

�سكلت مدر�سة بغد�د في �لت�سوف منهجًا خا�سًا بها 

�لعالم  ف��ي  �ل�����س��وف��ي��ة  �ل��ف��رق  معظم  ب��ه  �أخ����ذت 

.
)39(

�لإ�سالمي
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يدع  ال  وبما  القول  ن�ستطيع  �سبق،  ما  على  بناء 

مراء  ال  تاريخية  حقيقة  ثمة  اأن  لل�سك،  م��ج��ااًل 

بكل  الب�سري،  التاريخ  درا���س��ة  اأن  وه��ي  اأال  فيها، 

�سوف  واعية،  علمية  درا�سة  الح�سارية،  منجزاته 

الباحثين - في هذا الحقل  الباحثين - كل  ت�ساعد 

ت�سور  بناء  على  االإن�سانية  المعرفة  من  الحيوي 

�سامل اإلى حّد ما، عن بانوراما الم�سيرة الح�سارية 

وال�سيما  االأر�سي،  الكوكب  هذا  على ظهر  للإن�سان 

بعد المعاي�سة الحّية لهذه الم�سيرة المديدة. وف�سًل 

عن هذا يمكن للباحثين ر�سد معالم ع�سور التاألق 

التجربة ال�صناعية في ع�صر 

محمد علي من المنظور الح�ضاري
د. م�صطفى محمد طه

باحث علمي في الح�سارة االإ�سلمية

مدخل:

الحقبة  خالل  عا�ش  الذي  الكبير،  علي  محمد  ع�صر  على  عام  مائتي  من  اأكثر  مرور  اإن 

العام  في  م�صر  في  الحكم  �صّدة  اإلى  الو�صول  وا�صتطاع  1769-1848م[،   / ]1184-1265هـ  من 

]1220هـ=1805م[، بعد محاوالت �صّتى اإنما تحّتم على الباحث الح�صاري �صرورة ر�صد مقدمات 
على  كانت  علّي  محمد  تجربة  اأن  منطلق  من  وذلك  الأمته،  الم�صتقبلي  الح�صاري  الم�صروع 

في  مو�صوعية  نظرة  اإليها  نظرنا  اإذا  وال�صيما  المقايي�ش  بكل  رائدة  ح�صارية  تجربة  الحقيقة 

اإيجاد  اإلى  قواًل  ال  فعاًل  ترنو  زالت  ال  االأمة  فهذه  االإ�صالمية،  لالأمة  العام  التاريخي  ال�صياق 

الواقع  في  الماأمول  الم�صروع  لهذا  البارزة  الق�صمات  تتحقق  ولن  البديل،  الح�صاري  الم�صروع 

معطيات  ا�صتلهام  عبر  ذلك  تّم  �صواء  الحّية،  اأبعاده  وتحقيق  اإيجاد  عبر  اإال  لالأمة،  التاريخي 

اأنها تعّبر تعبيراً حيوياً عن نزوعات االأمة - كل االأمة - وذلك من  اأم الحا�صر، طالما  الما�صي 

الزمانّيين،  البعدين  لهذين  الطبيعي  االإفراز  بمثابة  الحقيقة  على  هو  الم�صتقبل  اأن  منطلق 

ولهذا  معاً.  بهما  اإال  م�صتقبل  فال  ثم  ومن  ما�صي،  بال  حا�صر  فال  والحا�صر،  الما�صي  اأي 

اأع�صاره المتطاولة ودوراته  اأن التاريخ - بجميع  اإلى  يمكن الذهاب وبكل المو�صوعية العلمية، 

المنظومة  يتكّون من هذه  الذي  الجاري  الحياة  نهر  الحقيقة  - هو على  المتتالية  الح�صارية 

عبر  حياً،  ع�صوياً  المتالحمة تالحماً  الثالثة  واأبعادها  باآفاقها  والمتناغمة  الفريدة،  الزمانية 

اآ�صرة وّدية تربو على اآ�صرة الدم واللحم، ترتبط مفرداتها التكوينية معاً برباط وثيق ال تنف�صم 

عراه، ومن ثم فال مندوحة اأمام الباحث هنا اإال اعتماد التنظير التاريخي الواعي، الذي يدرك 

الخلفيات التاريخية الأي تجربة ح�صارية يريد درا�صتها.
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الذي  المبدع،  االإن�سان  ا�ستطاع  التي  الح�ساري، 

الح�ساري  اإب��داع��ه  عبر  ي�سهم  اأن  اإب��ان��ه��ا،  عا�ش 

اإ�سهامًا  النواحي،  �ستى  في  ومعطياته  المتمّيز، 

حيويًا في تقدم القافلة االإن�سانية نحو االأمام، تطلعًا 

لتحقيق التقدم الح�ساري ال�سامل.

التاأكيد  يمكن  التاريخية  الروؤية  هذه  �سوء  وفي 

على اأن ع�سر محمد علي الكبير في م�سر، ُيعتبر وال 

ريب من الع�سور المتاألقة ح�ساريًا، �سواء نظرنا اإليه 

اأمتنا الح�ساري،  بتاريخ  الدائرة الخا�سة  اإطار  في 

الأن  وذلك  االأرحب،  االإن�سانية  الدائرة  اإطار  في  اأم 

ح�ساري  تحول  نقطة  مّثل  قد  الحيوي  الع�سر  هذا 

الذي  الحديث،  الم�سري  التاريخ  م�سار  في  هامة 

ي�سكل بطبيعة الحال، جزًء ع�سويًا حّيًا، بل اأ�سا�سي 

االإ�سلمية على  للأمة  العام  الح�ساري  التاريخ  من 

الزمانية  واأطوارها   ، الجغرافية  اأ�سقاعها  امتداد 

المتتالية.

ولعل مرجع ذلك كله، يعود اإلى اأن ع�سر محمد 

علي يعتبر بالن�سبة لم�سر الحديثة والأمتها االإ�سلمية 

الأن  وذل��ك  الطريق،  مفترق  بمثابة  واح��د،  اآن  في 

الع�سر  لهذا  ال�سابقة  الع�سور  في  الحياة  ملمح 

وم�سمونًا،  �سكًل  تختلف   - وح�ساريًا  �سيا�سيًا   -

عن ملمح الحياة اللحقة له، وتاأتي اأهمية ع�سر 

محمد علي با�سا من المنظار التاريخي والح�ساري، 

من كون اأن محمد علي قد جاء اإلى حكم م�سر بعد 

هزيمة الحملة الفرن�سية �سنة ]1216ه�=1801م[، 

على  الغربية  الهيمنة  م��ح��اوالت  اأول��ى  مثلت  التي 

وا�ستعمارها،  لم�سر  فرن�سا  احتلل  عبر  المنطقة 

ف�سًل عن اأنها �ساعدت الغرب على االنتباه اإلى مدى 

وتاريخيًا  جغرافيًا  لم�سر  اال�ستراتيجية  االأهمية 

وح�ساريًا...

ُب��ع��د حيوي  ث��م��ة  اأن  ���س��ب��ق،  م��ا  اإل���ى  وي�����س��اف 

من  طابعًا  با�سا،  علي  محمد  ع�سر  على  ي�سفي 

با�سا  علي  محمد  اأن  وهو  اأال  المتفّجرة  الدينامية 

في  قد حاول محاولة �سادقة  الحديثة،  باني م�سر 

قد  التوفيق  كان  واإن  حتى  الحيوي،  الم�سمار  هذا 

التعثر  اأ�سابها  وبالتالي  عدة،  م�سارات  في  جانبها 

اللم�سات  تتبلور  فلم  المطاف،  نهاية  الح�ساري في 

بله  الفعالية  الحديثة، عبر  الدولة  لبناء  التجديدية 

اال�ستمرارية، واإنما كانت كالوم�سة الخاطفة، التي 

�سرعان ما تل�ست اأنوارها بموت مفّجرها ورائدها، 

اأ�س�ش  على  وم�سّيدة  قائمة  تكن  ل��م  الأن��ه��ا  وذل��ك 

والخطاأ  الخلل  مكمن  هو  هذا  ولعل  ثابتة،  نه�سوية 

فرادتها  رغم  علي  محمد  تجربة  في  واحد،  اآن  في 

وريادتها.

لبناء  با�سا  علي  محمد  نظرة  اإن  الواقع،  وفي 

ال�سواب،  من  �سيء  على  كانت  الحديثة،  ال��دول��ة 

التوفيق  ه��ذا  ولكن  االأول���ى،  مراحلها  في  وال�سيما 

الدولة عند  انهارت  ما  و�سرعان  ي�ستمر طويًل،  لم 

المواجهة الح�سارية مع الغرب، وذلك على الرغم 

الناه�سة  ال��دول��ة  لهذه  الهرمي  البناء  متانة  من 

الم�ستوى  على  اأم��ا  البحت،  التقني  الم�ستوى  على 

هو  وه��ذا   - االإن�سانية  باأبعاده  ال�سامل  الح�ساري 

االأهم - فلم تكن هذه الدولة م�ستلهمة في تكوينها 

المنحى،  هذا  في  للأمة  التاريخي  للواقع  الع�سوي 

وال�سيما في �سفحاته الم�سرقة، وبالتالي لم ت�ستطع 

كانت  التي  الدقيقة  ال��ظ��روف  ه��ذه  و�سط  البقاء 

واإ�سلميًا  عربيًا  الحيوي  ومحيطها  م�سر  بها  تمّر 

اآنذاك.

اإن دعائم بناء الدولة الحديثة التي كّونها محمد 

تقوم  ال  عقود  ب�سعة  اإال  عمرها،  يطل  ول��م  علي 

على  حتى  وال  فح�سب،  ال�سيا�سي  اال�ستقلل  على 

�سمة  للدولة  يعطي  ال��ذي  االقت�سادي،  اال�ستقلل 

البعد  ذل��ك،  اإل��ى  ي�ساف  الخال�سة،  اال�ستقلل 

الحيوي  البعد  هذا  الأن  وذلك  الق�سية،  في  الديني 

هو الذي ي�سفي على التجربة الح�سارية طابعًا من 

التوازنية والديمومة، وهذا ما غاب عن بال محمد 
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علي، وهو ب�سدد بناء م�سروعه، لذا كان االنتكا�ش 

الح�ساري المروع من ن�سيب تجربته، وهي ال تزال 

التحّدي  اأم��ام  ت�سمد  ول��م  النهو�سي،  مهدها  في 

اال�ستعماري الغربي عند الت�سادم الذي ُفر�ش عليه 

فر�سًا.

اأ�صباب اختيار المو�صوع

في  ال�سناعة  عن  الكتابة  اختيار  اأ�سباب  تعود 

هذه التجربة الح�سارية الرائدة، اإلى اأنها تعتبر من 

اأبرز، بل ال نعدو الحقيقة اإذا قلنا وبكل المو�سوعية، 

اأهم الجوانب المدنية التي ر�سمت ملمح  اأنها من 

النه�سة  فجر  في  الباكر  النهو�سي  الم�سروع  هذا 

االإ�سلمية الحديثة.

االإنجاز  هذا  في  االأ�سالة  معالم  تج�ّسدت  ولقد 

اأن  حيث   - ع�سره  بمقايي�ش   - المتقّدم  ال�سناعي 

الع�سر، وبالتالي  اإيقاع  التقنية قد واكبت  معطياته 

لّبى احتياجات االأمة عبر تاأمين ا�ستقللها الناجز 

الذي  الهاج�ش  يمثل  يزال  وال  كان  الذي  المن�سود، 

يوؤرق كل ال�سعوب وخ�سو�سًا �سعوب االأّمتين العربية 

واالإ�سلمية، بل و�سعوب ما ُي�سمى العالم الثالث باآن 

وال�سيما   - ال�سناعة  اأن  منطلق  من  وه��ذا  معًا... 

لبناء  االأ�سا�سية  القاعدة  هي   - الثقيلة  ال�سناعات 

الدولة الع�سرية، التي تن�سجم ان�سجامًا متناغمًا مع 

لحمة و�سداة الع�سر.

ثمة �سبب اآخر - اأي�سًا - ال يقل حيوية وال اأهمية 

عن �سابقه، دفعنا دفعًا اإلى �سرورة الكتابة في هذا 

المو�سوع، ونحن نحتفي بمرور اأكثر من قرنين من 

الزمان على بداية هذا الم�سروع النه�سوي الرائد، 

كل  اأن  في  يكمن  الذي  التاريخي  العامل  به  ونعني 

ال�ساحة  على  االآن  الموجودة  الح�سارية  م�ساكلنا 

تاريخية،  ج��ذور  لها  الراهن،  بو�سعها  االإ�سلمية 

لكل  الناجع  العلج  تقديم  يمكن  ال  فاإنه  ثم  وم��ن 

هذه االإ�سكاليات الح�سارية، اإال بعد قراءة التجارب 

وذلك  دقيقة،  قراءة  والراهنة،  ال�سابقة  التاريخية 

التي  القاتلة  ال�سلبيات  كل  تلفي  لنا  يت�سنى  حتى 

اأّدت اإلى ف�سل كل تجاربنا التحديثية، التي �سعينا - 

اأو بمعنى اأدق حاولنا - من خللها اللحاق بالع�سر، 

المتقدمة...  ال��دول  م�ساف  اإلى  االرتقاء  ثم  ومن 

التجارب،  ه��ذه  كل  ن�سيب  الف�سل  ك��ان  ذل��ك  وم��ع 

كان  واأحيانًا  اأحيانًا،  داخلية  عوامل  ب�سبب  وذلك 

ثمة عوامل خارجية �ساعدت على اإجها�ش كل هذه 

التجارب، كما هو الحال مع تجربة محمد علي في 

من  علي  محم�د  تجرب�ة  ُتَعدُّ  ذل�ك  وم�ع  م�س�ر... 

اأجل تكوين بنية �سناعية عملقة في م�سر الحديثة 

- خ�سو�سًا اإذا نظرنا اإليها بالمنظار الح�ساري - 

�ساأنها  من  التي  الفعالة  القيم  بكل  لنا  حّية  تجربة 

ملب�ساتها  ويعي  يحتذيها،  اأن  يريد  من  ت�ساعد  اأن 

وياأخذ  �سلبياتها،  وي��ت��لف��ى  واآف��اق��ه��ا  واأب��ع��اده��ا 

بدولته  االرتقاء  له  يت�سنى  وذلك حتى  باإيجابياتها، 

في اأي زمان ومكان، ي�ساف اإلى ذلك اأن الم�ستقبل 

ظهر  على  االإ�سلمية  للأمة  المرتجئ  الح�ساري 

هذا الكوكب االأر�سي في الغد المنظور، ال يمكن اأن 

التكاملية،  باأبعاده  الواقع  اأر�ش  على  بالفعل  يتحقق 

اإال من خلل اإعطاء المنظومة االقت�سادية بتكوينها 

بعدًا  التجارة[،   - ال�سناعة   - ]الزراعة  ال�سامل 

حيويًا يوؤكد الدور البارز للقت�ساد في ت�سكيل الهيكل 

الع�سوي للبناء الح�ساري الأي اأمة من االأمم. ولهذه 

االأ�سباب مجتمعة جاءت رغبتنا في الكتابة في مثل 

هذا المو�سوع الهام.

ول��م��ا ك���ان م��ن ال�����س��ع��وب��ة ب��م��ك��ان ع��ل��ى بحث 

والمنا�سط  الجوانب  بكل  واالإلمام  االإحاطة  كهذا 

نهو�ش  في  االإ�سهام  �ساأنها  من  التي  االقت�سادية 

دعائم  اإر�ساء  وبالتالي  الراهن،  واقعها  في  االأمة 

راأينا  ل��ذا  ل��لأم��ة،  الم�ستقبلي  الح�ساري  البناء 

من  نلقي  موؤ�سرات  بمثابة  البحث  ه��ذا  يكون  اأن 

اقت�سادي  جانب  على  الكا�سفة  االأ�سواء  خللها 
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اإن   - تتاح  اأن  وناأمل  ال�سناعة،  به  ونعني  واح��د، 

لتناول  ق��ادم��ة  فر�سة  لغيرنا  اأو  لنا   - اهلل  �ساء 

معالم  ر���س��م��ت  ال��ت��ي  االأخ�����رى  ال��ج��وان��ب  ب��اق��ي 

والتحليل،  بالدرا�سة  الحديثة،  االإ�سلمية  النه�سة 

االإقلع  االإ�سلمية  اأمتنا  مقدور  في  يكون  وذل��ك 

عّم  الذي  التخلف  ربقة  من  واالنعتاق  الح�ساري، 

وطم، وبالتالي يتاح لها ا�ست�سراف اآفاق الم�ستقبل 

الماأمول على �سوء االإفرازات الح�سارية في �سقها 

المنحى  ذلك  في  م�ستفيدة  ]المدينة[،  المادي 

ال�سلبيات،  تاركة  االإيجابية،  بالجوانب  الفّعال 

ال  الذي  الح�ساري،  الخواء  من  بحالة  تّت�سم  التي 

اإلى  اال�ستاتيكية  تغير حالها من  اأن  اأمة  الأي  يمكن 

نهائيًا. التخل�ش منه  بعد  اإال  الديناميكية 

ق�صايا الدرا�صة �ت�صا�ؤالتها

�سوف  اأنها  هي  الدرا�سة  هذه  ق�سايا  اأب��رز  لعل 

ت�سلط االأ�سواء الكا�سفة على المعالم البارزة لملمح 

الكبير،  علي  محمد  ع�سر  في  ال�سناعية  التجربة 

وذلك من خلل درا�سة وتحليل موقع ال�سناعة في 

وكذا  الناجز،  التحديثي  النه�سوي  الم�سروع  هذا 

من  طابعًا  اأ�سفت  التي  ال�سناعات  اأن��واع  معرفة 

كانت هذه  واإذا  الرائدة،  التجربة  التفرد على هذه 

الدرا�سة  ه��ذه  ف��اإن  للدرا�سة،  االأب��رز  الق�سية  هي 

ت�ساوؤالت  عدة  تطرح  �سوف  الح�سارية  التاريخية 

محورية - ذات �سلة ع�سوية حية بالمو�سوع - ومن 

في  الح�ساري  المنظور  من  عنها  تجيب  �سوف  ثم 

�سياق الدرا�سة من مثل:

الت�ساوؤل االأول: هل كانت التجربة ال�سناعية في 

عهد محمد علي ناجحة؟

وراء  الكامنة  االأ�سباب  هي  ما  الثاني:  الت�ساوؤل 

نجاح هذه التجربة؟

التي  ال�سناعات  اأهم  هي  ما  الثالث:  الت�ساوؤل 

اأبدعتها م�سر في ع�سر محمد علي؟

الت�ساوؤل الرابع: هل اأ�سهمت ال�سناعة فعًل في 

تكوين م�سر الحديثة؟

التي  العوامل  اأه��م  هي  ما  الخام�ش:  الت�ساوؤل 

ع�سر  في  ال�سناعية  التجربة  اإخفاق  في  اأ�سهمت 

محمد علي؟

هدف الدرا�صة

وملمح  الآف��اق  التاريخية  الدرا�سة  هذه  تهدف 

المنظور  م��ن  علي  عهد  ف��ي  ال�سناعية  التجربة 

تاأكيد االأهداف  اإلى التعرف ف�سًل عن  الح�ساري، 

التالية:

الهدف االأول: هو التعرف على ع�سر محمد علي 

في م�سر من حيث الملمح العامة؟

في  ال�سناعة  ح��ال  معرفة  هو  الثاني:  الهدف 

م�سر قبل ع�سر محمد علي؟

من  التاريخية  ال��درا���س��ة  ه��و  ال��ث��ال��ث:  ال��ه��دف 

المنظار الح�ساري لل�سناعة في ع�سر محمد علي 

من حيث التطور واالأنماط.

اإليه هذه  تطمح  اأهم هدف  لعل  الرابع:  الهدف 

الدرا�سة، هو التقويم المو�سوعي للق�سمات البارزة 

ع�سر  اإب���ان  م�سر  ف��ي  ال�سناعية  التجربة  لهذه 

الدور  اأب��ع��اد  بلورة  اإل��ى  تطمح  وك��ذا  علي،  محمد 

علي،  لمحمد  النه�سوي  الم�سروع  في  لها  التنموي 

الذي هدف من خلله اإلى بناء م�سر الحديثة.

اأهمية الدرا�صة

تبرز اأهمية الدرا�سة التاريخية لو�سعية ال�سناعة 

من  با�سا،  علي  لمحمد  الح�سارية  التجربة  ف��ي 

اّتبعها في بناء دولته  اأهمية المنهجية التي  منطلق 

الحديثة واهتمامه بال�سناعة - قاعدة بناء الدولة 

تكنولوجيًا - وعلى الرغم من هذا االهتمام الفريد 

التي  االأخطاء  بع�ش  كان هناك  اأنه  اإال  بال�سناعة، 

وبالتالي  التجربة،  لهذه  المبتغى  النماء  عرقلت 
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التي  اال�ستمرارية،  ب�سمة  التجربة  هذه  تت�سم  لم 

البقاء.  على  ي�ساعده  م���ردودًا  م�سروع  اأي  تعطى 

ومع اأن تجربة محمد علي في هذا الم�سلك، لي�ست 

اأو  التاريخ  �سهدها  نه�سوية  تجربة  ف��اأي  ن�سازًا، 

�سوف ي�سهدها في قابل االأيام ال ترتكن على ثوابت 

االأمة، �سوف يكون م�سيرها الذبول، فكم من ورقة 

يومًا ما، ثم ذبلت بين ع�سية  يانعة  ح�سارية كانت 

التاريخ العاملة في  ال�سنن  الأنها تجاهلت   و�سحاها 

ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   چ  
االأح���زاب،  ]�سورة  چ«  ی   ی   ی   ی  

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   چ    .]62 اآي��ة: 

ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ ]�س�ورة ف�اط��ر، 
اآية:43[.

الكتابة  اأهمية  تاأتي  ال�سابقة  ال�سطور  �سوء  وفي 

في مثل هذه التجربة، الأننا نرى اأن هنالك اإمكانية 

التجربة  ه��ذه  معطيات  من  الق�سوى  لل�ستفادة 

الخّلقة، وما واكبها من اإنجازات اأخرى بارزة على 

علي،  محمد  ع�سر  في  والتجارة  ال��زراع��ة  �سعيد 

االإ�سلمي  اأخرى في عالمنا  تجارب  وما تلها من 

ذات  التجارب  هذه  تكون  ولن  والمعا�سر.  الحديث 

التاريخية  الظروف  فهمنا  اإذا  اإال  حقيقية،  جدوى 

تكوين  ف��ي  اأ�سهمت  ال��ت��ي  االقت�سادية  وال��ع��وام��ل 

وم�ستقبلنا  واقعنا  بناء  الأن  ذلك  البارزة،  ق�سماتها 

االقت�سادي المن�سود اليوم وفي عالم الغد المنظور، 

لن يكون حقيقة ملمو�سة في دنيا الواقع، اإال بعد فهم 

الخلفية التاريخية للم�سروع الح�ساري البديل، هذا 

ف�سًل عن انفتاحنا ح�ساريًا على تجارب االآخرين، 

تاريخي  در���ش  اإن��ه  قبل،  من  علي  محمد  فعل  كما 

ينبغي اال�ستيعاب المو�سوعي له، ونحن ب�سدد بناء 

االأمة،  اإقلع  عبر  المعا�سرة  االإ�سلمية  الح�سارة 

ودخولها في دورة ح�سارية جديدة، ولن يتم لها هذا 

اإال بعد تخل�سها من �سلبيات الدورة الثقافية الراهنة، 

الدكتور  ذل��ك  اإل��ى  ذه��ب  كما  االآن،  بها  تمّر  التي 

]1350-1421ه�=1930-2000م[.  فك��ار  ر�س��دي 

فاإننا  ال�سابقة،  التاريخية  االإ�سارات  وفي �سوء هذه 

تبرز  التي  الموؤ�سرات،  هذه  حيوية  مدى  على  نوؤكد 

مدى اأهمية مثل هذه الدرا�سات في واقعنا الح�ساري 

المعا�سر.

منهج الدرا�سة

الذي  التاريخي  المنهج  الدرا�سة  ه��ذه  تعتمد 

والمعطيات  التاريخية  الظواهر  درا�سة  في  ُيعتمد 

التي  البحثية،  المعطيات  تحليل  على  الح�سارية، 

ي�ساف  التاريخية،  الم�سادر  محتوى  �سمن  جاءت 

محتوى  �سمن  ال��واردة  المعلومات  توثيق  ذلك  اإلى 

المخطوطات في حالة التعامل معها، عبر اال�ستيعاب 

المو�سوعي لكل ما جاء عن التجربة ال�سناعية في 

ع�سر محمد علي.

اإطار الدرا�صة

اأوًل: الإطار المو�صوعي

تتحدد المعالم البارزة لهذا االإطار، عبر درا�سة 

وتحليل اأبعاد التجربة ال�سناعية اإبان ع�سر محمد 

علي في م�سر من المنظور الح�ساري اأي ال�سامل، 

وذلك من خلل ما و�سل اإلينا من وثائق اأو معطيات 

الم�سادر  وم��ح��ت��وى  �سياق  �سمن  ج���اءت  بحثية 

وموقعها  التجربة  هذه  ملمح  لنا  تبرز  التاريخية، 

في اإطار الم�سروع النه�سوي التحديثي لمحمد علي 

وهو ب�سدد بناء م�سر الحديثة.

ثانيًا: الإطار الزمني

هذه  فلكه  في  ت��دور  ال��ذي  الزمني  االإط��ار  يمتد 

الن�سف  تقارب  الزمن  من  لي�سمل حقبة  الدرا�سة، 

با�سا  علي  محمد  حكم  فترة  هي  الزمان،  من  قرن 

]1220-1265ه�=1805- لم�سر خلل المدة من 

ال�سناعية في ع�سر محمد  التجربة  اإن  1848م[. 

علي با�سا، التي تعددت لت�سمل الكثير من ال�سناعات 
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لهذا  الح�ساري  الف�ساء  ب��اأن  لنا  ت�سي  المتنوعة، 

ولكن  واع،  هو  ما  بقدر  واع���دًا  ف�ساًء  ك��ان  العهد 

ل  عجَّ و�سوب  ح��دب  كل  من  عليه  االأع���داء  تكالب 

يبقى  ذل��ك  وم��ع  منجزاته،  على  المبرم  بالق�ساء 

در�سًا ح�ساريًا للتعلم منه.

عنا�سر البحث واأق�سامه

]المالمح  علي  محمد  ع�صر  الأول:  المحور 

العامة[

رغبة  على  بناء  م�سر  حكم  علي  محمد  تولى 

الم�سريين  لمعرفة  ونتيجة  واختيارهم،  االأهالي 

منهم.  التخل�ش  في  ورغبتهم  المماليك  بم�ساوئ 

على  كبيرة  تعديلت  باإدخال  علي  قام محمد  ولقد 

واالإنتاج  الزراعي،  واالإنتاج  العقارية.  الملكية  نظام 

ال�سناعي، وعمليات الت�سويق ب�سكل جعل منه منفذًا 

.
)1(

للق�ساء على النظام االإقطاعي وب�سكل حا�سم

الواقع  ي��وؤك��د  ال�����س��ي��ا���س��ي،  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 

الع�سر  ال�سنوات  باأن  علي  محمد  لع�سر  التاريخي 

االأولى ]1220-1231ه�=1805-1815م[ من حكم 

محمد علي، كانت �سنوات �سعبة حدث فيها ال�سيق 

هذه  كانت  هل  ولكن  ال��ك��رب،  وا�ستداد  والمحن، 

لظروف  كانت  اأم  نف�سه؟!  علي  محمد  بفعل  جميعًا 

الدولة العثمانية، التي اأّدت �سيا�ستها اإلى جلب هذه 

القا�سية  الظروف  ه��ذه  مثل  جابه  لقد  ال�سرور؟! 

هوؤالء  وقام  علي.  قبل محمد  اآخ��رون  اأت��راك  حكام 

نف�سه،  علي  محمد  به  قام  ما  ي�سبه  ب�سيء  الحكام 

ا�ستخدموا  الأنهم جميعًا  الت�سرف واحدًا  نوع  وكان 

القمع وتوقيع الجزاء، وكان الجزاء دائمًا هو القتل 

.
)2(

الناجز ال�سريع

والقوى  ال��داخ��ل��ي��ة  االأو����س���اع  ���س��اع��دت  ول��ق��د 

اأوائل  الخارجية على ن�سوء دولة م�سر الحديثة في 

ع�سر  الثالث   = ال��م��ي��لدي  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن 

دورها  الم�سرية  ال�سعبية  الزعامة  واأّدت  الهجري، 

الوا�سح في اختيار حاكم معين مثل )محمد علي(، 

في  الدولة  هذه  ونجحت  االأم��ور  مقاليد  له  اأ�سلمت 

توطيد االأمن و�سرب االإقطاع، ومّد حدودها على كل 

منطقة ال�سرق االأدنى، وو�سعت بذلك البذور االأولى 

لوحدة اأقاليم عربية داخل حدود دولة واحدة، وفي 

تما�سك تام بينها، وكانت تجربة فريدة في التاريخ 

رغم اأنها حملت عوامل موتها في نف�ش الوقت الذي 

.
)3(

حملت فيه عوامل الحياة

وعلى الرغم من اأن الزعامة ال�سعبية الم�سرية 

هي التي �ساعدت محمد علي على توّلي حكم م�سر 

مبا�سرة، اإال اأن محمد علي با�سا كان حالمًا طموحًا، 

يعرف  ال  ال��ذي  النوع  من  ك��ان  قد  طموحه  اإن  بل 

على  والي��ت��ه  م��ن  االأول���ى  ال�سنوات  ففي  ال��ح��دود!! 

وال�سلطان  ال�سلطة  من  يتزايد  �سيقه  ك��ان  م�سر 

اللذين يتمتع بهما الزعيم ال�سعبي ال�سيد عمر مكرم 

]1168-1237ه�=1755-1822م[، وكان يزيد من 
قد  ال�سعبية  مكرم  عمر  زعامة  ر�سوخ  اأن  مخاوفه 

اأكثر من زعيم  اأركان الدولة«، فهو  جعله »ركنًا من 

ال�سعب،  ب��اإرادة  »ال�سلطة«،  في  �سريك  اإنه  �سعبي، 

الذي  اإن عمر مكرم هو  ثم  ال�سلطان!  وبت�سليم من 

تزعم �سعي العلماء واالأعيان لتولية محمد علي على 

اأنه  في  �سك  ال  »المنح«  �سلطة  يملك  ومن  م�سر، 

يريد!!.  وحالما  اللزوم  عند  »المنع«،  �سلطان  يملك 

مكرم  عمر  يزيح  اأن  با�سا  علي  محمد  ق��رر  ولقد 

ذلك  يكون  اأن  على  تخطيطه  وا�ستقّر  الطريق،  من 

»بوا�سطة« عدد من »العلماء«، الذين كانوا زاهدين 

اأو طامعين  لعمر مكرم،  اأو حا�سدين  ال�سيا�سة،  في 

مجتمعًا،  ذلك  كل  كانوا  اأو  علي،  محمد  اإغ��راء  في 

ولقد اأتاح تطور االأحداث في م�سر لمحمد علي اأن 

.
)4(

يحقق ما اأراد

اإن محمد علي با�سا هو اأكثر من عا�سروا تجربة 

على  الفرن�سية  الحملة  مّثلته  كما  الغربي،  العدوان 

م�سر ]1798-1801م[، عبر الفهم الواعي لداللة 
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للدولة  بالن�سبة  الخطير  التاريخي  الحدث  ذل��ك 

اأن �سعف هذه الدولة االإ�سلمية  العثمانية، فاأدرك 

مرّده اإلى تخلفها وعجزها الع�سكري، واأن ما حدث 

في م�سر ال بّد اأن يتكرر فيها اأو في غيرها من بلد 

الدولة العثمانية، واأنه ال منجاة للدولة من الم�سير 

الذي يتهّددها اإال اإذا تزّودت باأ�سباب القوة والمنعة 

التحّدي  وجه  في  ال�سمود  على  قادرة  تجعلها  التي 

الغربي، وهو ما ال يمكن تحقيقه اإال باإ�سلح االأداة 

على  العمل  من  ذلك  يتطلبه  بما  للدولة،  الع�سكرية 

بلد  منه  تعاني  ال��ذي  الح�ساري  التخلف  فجوة 

.
)5(

الدولة

األبانيًا  جنديًا  ك��ان  با�سا  علي  محمد  اأن  وم��ع 

متوا�سعًا، �ساعدته ظروف م�سر على اأن يلي اأمرها، 

وال يتيح له مركزه المتوا�سع كوالي لم�سر اأن ي�سلح 

من �ساأن الدولة العثمانية كلها اإال اإذا فّو�سه ال�سلطان 

لمثله.  بالن�سبة  المنال  بعيد  اأم��ر  وه��و  ذل��ك،  في 

فلماذا ال يحاول اأن يحقق ما ي�سبو اإليه في البلد 

الدولة  ي�ستغّل �سعف  ولماذا ال  يتولى حكمها؟  التي 

وعجزها ليو�سع من رقعة نفوذه حتى تحين الفر�سة 

عن  يتقاع�ش  ولماذا  اأمله؟  تحقيق  من  تمكنه  التي 

تحقيق حلمه وقد اأثبتت االأيام غياب الم�ستحيل من 

حياته؟ األم ي�ستطع اأن يغّير م�سار حياته من �سابط 

اأ�سبح با�سا يحكم والية  اأن  اإلى  غير نظامي مغمور 

علي  محمد  �سعى  وهكذا  الدولة؟!  واليات  اأهم  من 

حديثة  نموذجية(  )دول��ة  م�سر  في  يقيم  اأن  اإل��ى 

توفر له فر�سة اإقامة دولة اإ�سلمية قوية من خلل 

ذاتها،  العثمانية  الدولة  على  م�سر  نموذج  تطبيق 

لم�سروعه  كقاعدة  لم�سر  علي  اختيار محمد  وكان 

الذي كان  الرجل  ينّم عن بعد نظر ذلك  ال�سيا�سي 

رجل  موهبة  يمتلك  كان  ولكنه  الثقافة،  من  عطل 

الدولة الذي يدرك اأبعاد الظرف التاريخي، وُيح�ّسن 

.
)6(

توظيفه

ومن هنا يمكن القول باأن محمد علي كان م�سلمًا 

في اأفكاره واتجاهاته اأكثر من كونه عربي، واإن كان 

العربية  االإمبراطورية  فكرة  وجود  يمنع من  ال  هذا 

]1204-1265ه���=1789- اإب��راه���يم  اب�ن���ه  ل��دى 

1848م[ الذي قاد جيو�ش والده في كّل من الحجاز، 

ونجد، وال�سودان، وال�سام، وكثيرًا ما اأعلن اإبراهيم 

عليها،  غبار  ال  وا�سحة  ورجاله عروبته  قّواده  اأمام 

ولقد عا�ش مع هوؤالء الرجال و�سارك العرب حياتهم 

عجب بهم كم�ساة 
ُ
في معظم مناطقهم واأقاليمهم، واأ

ما  وكثيرًا  االأولى.  الدرجة  من  ومحاربين  وفر�سان 

ترّبى  واأن��ه  �سغيرًا  البلد  اإل��ى  ح�سر  باأنه  �سّرح 

بمائها  وترعرع  اأبنائها،  وبين  العربية  االأقاليم  في 

وهوائها، ولقد كان اإبراهيم با�سا عربيًا، في الوقت 

.
)7(

الذي كان فيه والده األبانيًا م�سلمًا

�ساحب   - اإذن  ك��ان   - با�سا  علي  محمد  اإن 

م�سروع �سيا�سي نه�سوي تحديثي، يهدف في المقام 

االأول اإلى بناء قاعدة ع�سكرية و�سيا�سية حديثة ذات 

�ساأن تقي الم�سرق العربي من عدوان الغرب، ال عن 

باأ�سباب  التزّود  طريق  عن  واإنما  المواجهة،  طريق 

المنعة والقوة التي تحقق نوعًا من توازن القوى مع 

العثمانية  الدولة  مع  يتعامل  االأخير  وتجعل  الغرب، 

معاملة النّد للنّد. ومن ثم كانت حروب محمد علي 

في �سبه الجزيرة العربية وبلد اليونان، تلبية لدعوة 

ال�سلطان، تت�سق مع تلك الروؤية اال�ستراتيجية، وحتى 

ال�سام  في  ال�سلطان  �سد  وحروبه  لل�سودان،  فتحه 

القوة  اإحياء  اإطار  االإطار،  تدور في هذا  اإنما كانت 

الع�سكرية للدولة باعتبارها حجر الزاوية للإ�سلح 

ال�سيا�سي فيها، ولعل الفكرة التي دارت براأ�سه يومًا 

يومًا  البعيدة، فقد �سّرح  االأيام تك�سف مراميه  من 

االآ�ستانة،  اإلى  الو�سول  في  برغبته  لبع�ش خل�سائه 

وخلع ال�سلطان، وتولية ابنه ال�سبي، وتن�سيب نف�سه 

.
)8(

و�سيًا عليه لتتاح له فر�سة اإ�سلح الدولة كلها

اأن اكتمال بناء  وفي هذا ال�سياق التاريخي نرى 

يقوم  كان  علي،  محمد  لروؤية  وفقًا  الحديثة  م�سر 
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وخا�سة  الغربية،  الع�سكرية  االأخطار  مواجهة  عبر 

التي حاولت احتلل م�سر بحملة  اأخطار بريطانيا 

فريزر في ]المحرم 1222ه�=اأبريل 1807م[، كما 

م�سر  في  المماليك  خطر  على  الق�ساء  على  عمل 

فو�سع  ]1226ه������=1811م[،  في  القلعة  بمذبحة 

اال�ستعمارية،  للقوة  المماليك  لم�ساندة  حدًا  بذلك 

على  يق�سي  اأن  قبل  الداخلية  االإقطاعية  والقوى 

اإلغاء  على  عمل  اأن��ه  ذل��ك،  اإل��ى  وي�ساف  االإق��ط��اع. 

االإنتاج  الإخ�ساع  يمهد  حتى  وذلك  االلتزام،  نظام 

محمد  ونفذ  وتوجيهها،  الدولة،  لتخطيط  الزراعي 

�سنة  في  االأول���ى  مرحلتين:  على  ه��ذه  خطته  علي 

1809م، والثانية في �سنة 1811م، وذلك قبل اأن يتم 

.
)9(

له اإلغاء نظام االلتزام نهائيًا في �سنة 1813م

عند  كانت  م�سر  ب��اأن  ال��ق��ول  يمكن  هنا  وم��ن 

لم�سروع  ان��ط��لق  ق��اع��دة  ع��ن  ع��ب��ارة  علي  محمد 

�سيا�سي اإقليمي يعتمد على بناء قوة ع�سكرية كبيرة 

موارد  اإل��ى  يحتاج  القوة  ه��ذه  مثل  وبناء  حديثة، 

مالية �سخمة تق�سر دونها خزانة والي م�سر، التي 

ي�ستطيع  وال  والمكو�ش.  الخراج  على  تعتمد  كانت 

م�سادر  م��ن  ال��م��وارد  تلك  ين�سد  اأن  علي  محمد 

خارجية كاال�ستدانة مثًل، فقد جعله الحر�ش على 

ا�ستقلل قراره ال�سيا�سي ينفر من فكرة اال�ستدانة 

االأخير  العقد  في  عليه  ُعر�ست  عندما  ويرف�سها 

يدبر  اأن  اإال  اأمامه  مفّر  ال  اأ�سبح  ولذا  حكمه،  من 

م�سر  من  ال�سيا�سي  لم�سروعه  ال��لزم��ة  ال��م��وارد 

اإذا ا�ستطاعت  اإال  اأمر ال يمكن تحقيقه  ذاتها. وهو 

كلها،  البلد  م��وارد  على  يدها  ت�سع  اأن  )الدولة( 

تديرها وتنّميها بالقدر الذي يوفر االأموال اللزمة 

تلك  تتطلبه  بما  الحديثة،  الع�سكرية  القوة  لبناء 

القوة من موؤ�س�سات اإنتاجية وخدمية. ومن ثم كانت 

علي  محمد  نفذها  التي  االقت�سادية،  ال�سيا�سيات 

اإدارة  تحت  االقت�ساد  بو�سع  وانتهت   - تدّرجيًا   -

ال�سلطة المركزية، وتعبئة الموارد لخدمة الم�سروع 

على  هيكلية  تغييرات  واإدخ��ال  االإقليمي،  ال�سيا�سي 

في  تطور  من  بذلك  ارتبط  وم��ا  االإداري،  النظام 

.
)10(

نظام التعليم، وما نتج عنه من �سحوة ثقافية

علي،  اأن ع�سر محمد  نرى  تقّدم  ما  �سوء  وفي 

هامة  ح�ساري  تحول  نقطة  بمثابة  ريب  وال  يعتبر 

في تاريخ م�سر الحديثة، وذلك الأنه مع قدوم عهد 

التركيب  المعالم في  تتغير بع�ش  محمد علي بداأت 

المماليك  فيت طبقة  الم�سري، فقد �سُ االجتماعي 

ع�سكرية  بقوة  مركزية  حكومة  وب��رزت  القديمة، 

لم  التطورات  ه��ذه  اأن  غير  اأخ��رى؛  وبيروقراطية 

تاريخه  اأن  حيث  الجبرتي،  كتاب  في  بجلء  تظهر 

يقف عنه �سنة ]1231ه�=1821م[، ثم اإن الجبرتي 

– كموؤرخ – لم ي�ستطع اأن يفهم مغزى ظهور محمد 
قيا�سًا  جديد،  طراز  من  دولة  رجل  باعتباره  علي، 

بالمماليك وباعتبار دولته م�سروعًا تحديثيًا متميزًا 

المبكر  من  كان  وربما  والمنطقة،  م�سر  تاريخ  في 

واأيًا  بذلك.  موؤرخ  يره�ش  اأن   - الوقت  ذلك  في   -

كان االأمر فاإن اال�ستنتاج الذي يمكن الخروج به من 

مجمل البحث. وفي �سوء اال�ستنتاجات ال�سابقة، هو 

اأن الواقع الم�سري في العقود االأخيرة من الحقبة 

�سد  بقوة  يتململ  كان  الفرن�سية  للحملة  ال�سابقة 

اأو�ساع الحكم المملوكي العثماني اجتماعيًا وفكريًا، 

ولعل ذلك هو الذي �سّهل اإلى حّد كبير مهمة محمد 

واإقامة  االأو���س��اع  تلك  ت�سفية  ب�سدد  وه��و  علي، 

نظامه الجديد، ولو لم تكن التربة االجتماعية كلها 

على  الفرن�سية  الحملة  م��رور  ا�ستطاع  لما  مهّياأة، 

م�سر، تحقيق كل هذه النتائج، فاالحتلل الفرن�سي 

الم�ش و�سعًا مليئًا بالتراكمات النوعية، ف�ساعد على 

اإخراجها اإلى �سطح االأحداث، وربما كان من الجدير 

الخليج  منطقة  على  البرتغالية  الحملة  باأن  التاأمل 

العربي، و�سرق �سبه الجزيرة العربية، التي ا�ستمرت 

الفرن�سية  الحملة  اأعقب  ما  يعقبها  لم  اأطول،  وقتًا 

للختلف  بالنظر  وذلك  تحوالت،  من  م�سر  على 
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.
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في درجة الن�سج الذاتي للمجتمعين

وعلى الرغم من كل االإنجازات التي حققها محمد 

علي في عهده الذي جاوز االأربعين عامًا، اإال اأنه لم 

يكت�سب اأي قدر من ال�سعبية مثل تلك التي اكت�سبها 

]1336-1390ه����=1918- الن���ا�سر  عب��د  جم���ال 

1970م[، لي�ش فقط الأنه لم يكن ينحدر من اأ�سول 

كان  اأخ��رى  الأ�سباب  واإن��م��ا  االأخ��ي��ر،  مثل  م�سرية 

حكام  من  مطلوبة  تكن  لم  ال�سعبية  تلك  اأن  اأهمها 

غيره...  اأم  علي  محمد  ك��ان  �سواء  الع�سر،  ذل��ك 

اإلى  ت�سل  اأن  باأ�ش  وال  الهيبة،  هو  كان  فالمطلوب 

حّد التخويف، وهو ما �سنعه البا�سا المرموق �ساأنه 

اإلى   ...
)12(

ال��وق��ت ذلك  حكام  �سائر  �ساأن  ذلك  في 

.
)13(

اآخره

اأن ع�سر محمد علي، كان  القول هي  وخل�سة 

اإرها�سة حقيقية نحو بناء دعائم النه�سة الحديثة 

باأ�سرها.  المنطقة  ف��ي  ب��ل  وح��ده��ا،  م�سر  ف��ي  ال 

وفي  اآن��ذاك  الكبرى  ال��دول  جعل  ما  هو  ه��ذا  ولعل 

مقدمتها بريطانيا وفرن�سا، تجتمع كلمتها ومواقفها 

الغ�ّش،  النه�سوي  الجنين  اإجها�ش هذا  للعمل على 

اإلى  ويخرج  التاريخ  رحم  في  نمّوه  يكتمل  اأن  قبل 

والم�سلمين  العرب  على  ينبغي  وكان  النور عملقًا. 

التاريخي  الدر�ش  هذا  معطيات  من  ي�ستفيدوا  اأن 

لم  للأ�سف  ولكن  اليابان،  فعلت  كما  والح�ساري، 

يحاول العرب ومعهم الم�سلمين قراءة التاريخ قراءة 

جاّدة اإال موؤخرًا... وهذه مهمة �ساقة تقع على عاتق 

الباحثين واأ�ساتذة التاريخ، الذين هم �سمير اأّمتهم 

تاريخية  يعرفوا من حقائق  لما  نظرًا  وذلك  الحّي، 

�ساهد  يوؤكد  وكما  الحية.  االأم��م  ذاك��رة  هي  تعتبر 

كل  فقدت  ذاكرتها  فقدت  اإذا  االأمم  فاإن  التاريخ، 

واأطلله  التاريخ  ذكريات  اإال  لها  يبق  ول��م  �سيء، 

في  فتيًل  تجدي  ال  الحال  بطبيعة  وهي  الدار�سة، 

عن  ف�سًل  المعا�سر،  الم�سلم  العقل  ت�سكيل  اإعادة 

تكوين ح�سارة اإ�سلمية معا�سرة، ت�ساهي ح�سارة 

األي�ش  التكنولوجي...  الجانب  في  وال�سيما  الع�سر 

هذا هو منزع تقدمي ن�سعى اإليه جاهدين، كما �سعى 

اإليه محمد علي با�سا من قبل؟!!

المحور الثاني: ال�سناعة في م�سر قبل 

ع�سر محمد علي ]الواقع �المجاالت[

اأن يفهم ماذا حدث  المعا�سر  الباحث  اأراد  اإذا 

من نقلة نوعية لل�سناعة في ع�سر محمد علي، حتى 

و�سلت اإلى هذا التقدم واالزدهار، فما عليه اإذن، اإال 

ال�سناعة  اأح��وال  على  الكا�سفة  االأ�سواء  يلقي  اأن 

له  يت�سنى  حتى  وذل��ك  التحّولي،  الع�سر  هذا  قبل 

عقد مقارنة تاريخية، تبلور اإلى اأّي مدى و�سل هذا 

التطور في ال�سناعة الم�سرية، خلل حقبتين من 

ثمة  اأن  ن��رى  المقارن،  ال�سياق  ه��ذا  وف��ي  ال��زم��ن. 

حال  كان  كيف  مفاده:  نف�سه  يفر�ش  حيوي  ت�ساوؤل 

الميلدي  ع�سر  الثامن  القرن  اأواخر  في  ال�سناعة 

بع�ش  واق��ع  من  وذل��ك  الهجري؟!  ع�سر  الثاني   =

اآخر،  ت�ساوؤل  وثمة  المعروفة؟!  لل�سناعات  النماذج 

هو  ما  وه��و:  اأال  �سابقه،  عن  واأهمية  حيوية  يقل  ال 

مدى تاأثير طوائف الحرف على تطور ال�سناعة اإبان 

هذه الحقبة؟! وللإجابة المو�سوعية عن مثل هذين 

الت�ساوؤلين نقول: كان االقت�ساد الم�سري قبل حكم 

الحاجة  اقت�ساد  اإلى  اأق��رب  غالبه  في  علي  محمد 

العام  رك��وده  عن  ف�سًل  ال�سوق،  اقت�ساد  اإل��ى  منه 

وتدهوره طوال فترة الحكم المملوكي - العثماني... 

تزال  ما  كانت  علي  محمد  ع�سر  قبل  فال�سناعة 

يدوية ب�سيطة لم ت�سل بعد اإلى االآلية التي حققتها 

القرن  منت�سف  في  ال�سناعية  الثورة  بفعل  اأوروب��ا 

ال�سناعية  الحرف  طوائف  وكانت  ع�سر.  الثامن 

للحكومة،  خ�سعت  قد  ح��ّرة  ذاتية  تنظيمات  وهي 

يدفع  يتواله من  الطائفة من�سبًا  واأ�سبحت م�سيخة 

اأكثر، فلم تعد الطائفة والحال كذلك و�سيلة للرتقاء 

.
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ب�سوؤون الحرفة
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وُيرجع بع�ش الباحثين في الدرا�سات التاريخية 

في  �ساهمت  التي  االأ�سباب  المقارنة،  والح�سارية 

تاأخر ال�سناعة الم�سرية اإلى هذا الم�ستوى الرديء، 

اإبان فترة ما قبل حكم محمد علي، اإلى اأخذ ال�سلطان 

�سليم االأول العثماني جميع روؤ�ساء حرف ال�سناعات 

اإلى  ونقلهم  وال�سناعة،  الفن  في  المتخ�س�سين 

االآ�ستانة لين�سروا فيها �سناعاتهم، فكان ذلك �سببًا 

في ن�سوب ال�سناعة والفن في البلد وتل�سي بع�ش 

.
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ال�سناعات الن�سطة

الباحثين  بع�ش  اأن  نرى  االآخ��ر،  الجانب  وعلى 

التاريخية  الرواية  هذه  يحيطون  التاريخ  ودار�سي 

من  كثير  �ساأن  ذل��ك  في  �ساأنها  والريبة،  بال�سك 

الروايات المتهافتة، التي راجت عبر التاريخ الب�سري 

الت�سورات  من  لكثير  واأ�س�ست  المتعاقبة  باأع�ساره 

والم�سّلمات التاريخية التي كانت من البداهات، ثم 

اأمام  الوا�سحة  وق�سماتها  البارزة  معالمها  تهاوت 

هذا  اعتمد  ولقد  الواعي.  التاريخي  النقد  معاول 

االأدلة  بع�ش  على  ال��رواي��ة  لهذه  نقده  في  الفريق 

التاريخية الحيوية الداّلة على ه�سا�سة هذه الرواية، 

وبطبيعة الحال لي�ش هنا مو�سع مناق�سة مدى �سحة 

لنا معرفة هل  اأو بطلنها، حتى يت�سنى  االآراء  هذه 

هي رواية �سادقة اأم اأنها غير ذلك؟!.

اأثناء  م�سر  في  ال�سناعة  ف��اإن  حال  اأي��ة  وعلى 

الفترة ال�سابقة لع�سر محمد علي، قد تاأثرت بتغّير 

طرق التجارة الدولية بين ال�سرق والغرب، وتحولها 

الرجاء  راأ�ش  طريق  اإلى  االأدنى  ال�سرق  منطقة  من 

الميلدي  الخام�ش ع�سر  القرن  اأواخر  ال�سالح في 

ع�سر  ال�ساد�ش  القرن  واأوائ��ل  الهجري،  التا�سع   =

الفترة  وه���ذه  ال��ه��ج��ري.  ال��ع��ا���س��ر   = ال��م��ي��لدي 

الحملت،  وتجريد  بالحروب،  المليئة  الع�سيبة 

�سنة  في  م�سر  على  العثمانيين  با�ستيلء  انتهت 

االأول  �سليم  ال�سلطان  قام  ثم  ]923ه����=1517م[، 
العثماني - وفقًا للرواية التي �سبق االإ�سارة اإليها - 

قبل رجوعه اإلى مقّر �سلطنته بترحيل ما يقرب من 

خم�سمائة من العمال، واأرباب الِحرف اإلى ا�سطنبول 

في  ال�سناعة  وتطوير  ارتقاء  في  بهم  لل�ستعانة 

عا�سمة الدولة العثمانية، وكانت هذه خ�سارة كبيرة 

البلد  في  وج��ده  من  اأق��در  اختار  اأن��ه  اإذ  لم�سر، 

.
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فُحرمت م�سر من عملهم، وُحرمت من فّنهم

الم�سرية  ال�سناعة  فاإن  ذلك  الرغم من  وعلى 

 = الميلدي  ع�سر  التا�سع  القرن  حتى  بقيت  قد 

فترات  اأعظم  ُيعّد من  الذي  الهجري،  الثالث ع�سر 

االإ�سلمي، محافظة  ال�سرق  في  االجتماعية  النظم 

برغم  وذل��ك  التقليدية،  وطرائقها  تنظيمها  على 

فقر العمال، وانحطاط م�ستوى معي�ستهم واإنتاجهم 

ع�سر  الثاني   = الميلدي  ع�سر  الثامن  القرن  في 

الهجري، وبمقارنة ذلك باالنتعا�ش ال�سناعي، الذي 

ع�سر  الثالث  اإل��ى  العا�سر  القرن  من  ال�سرق  �ساد 

فاإنهم  الهجري،  ال�سابع  اإل��ى  الرابع   = الميلدي 

با�ستثناء تغييرات طفيفة حافظوا على ما درج عليه 

اأ�سلفهم في الع�سور الو�سطى، من طوائف الحرف 

.
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وعمليات ال�سناعة

م�ستقلة  كدولة  لمكانتها  م�سر  فقدان  اأثر  ولقد 

اأن  وبعد  الموجودة فيها،  والحرف  ال�سناعات  على 

كان الجي�ش واالأ�سطول اأ�سا�سًا لكثير من ال�سناعات 

والدروع  والترو�ش  وال�سروج  كاالأ�سلحة  الحربية، 

والخيام، و�سناعة ال�سفن ا�سمحّلت هذه ال�سناعات 

التي كانت تقوم على وجود الجي�ش واالأ�سطول، بعد 

اأن كانت هي ال�سناعات الهامة، كما اأن انتقال مقر 

ق�سى  ا�سطنبول  اإل��ى  القاهرة  من  الدولة  عا�سمة 

على كثير من مظاهر الترف، و�سناعة الكماليات، 

.
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التي كانت تخدم لوازم الملك

كانت  ال�سناعية  المن�ساآت  اأن  الباحث  وُيلحظ 

ال�سوق،  ل�سيق  ن��ظ��رًا  وذل���ك  �سغير،  حجم  ذات 

كان  االأح��ي��ان  غالب  وف��ي  ال��م��وا���س��لت،  و�سعوبة 

�ساحب العمل يعمل فيها وحده اأو بمعاونة ال�سبيان، 
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وكان ي�ستطيع اأن يوفر الحاجات المحلية من االأواني 

الفخارية، واالأدوات الخ�سبية، واالآجر واللبن، اإذ اأن 

في  الحياة  ببنيان  مرتبطة  كانت  ال�سناعات  هذه 

القرية فهي تتبع نظام القرية ال نظام الحرفة، ومن 

ال�سناعات والحرف ما كان ُيمار�ش في المنازل ال 

.
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في مكان خا�ش ُيعد لها �سلفًا

تلك  خلل  �سادت  التي  ال�سناعات  اأه��م  ولعل 

الفترة، ال�سناعات االآتية:

ال�سناعة االأولى: �سناعة الغزل والن�سيج.

ال�سناعة الثانية: �سناعة االأواني الخزفية.

ال�سناعة الثالثة: �سناعة الطوب.

ال�سناعة الرابعة: �سناعة المواد الغذائية.

ال�سناعة الخام�سة: �سناعة تفريخ الدجاج.

مثل:  متنوعة،  �سناعات  ال�ساد�سة:  ال�سناعة 

�سناعة  الن�سادر،  ملح  �سناعة  الح�سر،  �سناعة 

�سناعة  الكتب،  تجليد  �سناعة  ال�سباغة،  م��واد 

.
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نترات البوتا�سيوم

ونكتفي بهذا العر�ش المب�ّسط الأهم ال�سناعات 

التي عرفتها م�سر اإبان حقبة ما قبل ع�سر محمد 

ظروف  ملب�سات  وتحليل  درا�سة  دون  با�سا،  علي 

ن�ساأتها اأو حتى تطورها، ف�سًل عن تقديم موؤ�سرات 

ال�سناعي  التكنيك  حيث  من  التقني  م�ستواها  عن 

 .
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ال�سناعات لهذه  الجمالية  واللم�سات  والجودة 

وذلك حتى ال تخرج الدرا�سة عن نطاقها وف�سائها 

المعرفي والح�ساري، الذي ينبغي اأن تدور فيه.

لحال  اأّط��رت  قد  ال�سابقة  ال�سطور  كانت  واإذا 

القرنين  بحوالي  علي  محمد  ع�سر  قبل  ال�سناعة 

في  ال�سناعة  ح��ال  ه��و  م��ا  ُت��رى  فيا  ال��زم��ان،  م��ن 

اأر�سها  على  الفرن�سية  الحملة  وج��ود  اإب��ان  م�سر 

]1798-1801م[، وللإجابة عن مثل هذا الت�ساوؤل 
بعد  اأ�سبحت  قد  م�سر،  ب��اأن  القول  يمكننا  فاإنه 

قير  اأب��ي  موقعة  ف��ي  الفرن�سي  االأ���س��ط��ول  تحطيم 

البحرية، ومحا�سرة االأ�سطول االإنجليزي لل�سواطئ 

الم�سرية، مفقودة ال�سلة بالخارج، وبالتالي ا�ستدت 

واالأ�سلحة  الملب�ش  اإل��ى  الفرن�سي  الجي�ش  حاجة 

من  ال���واردات  انقطعت  اأن  بعد  خا�سة  والذخائر، 

اإنتاجها  اإلى  دعا  مما  اأ�سعارها،  وارتفعت  الخارج، 

محليًا، لت�سبح عملية مربحة، فقد عمل الفرن�سيون 

ممكنة،  طاقة  باأق�سى  البلد  موارد  ا�ستغلل  على 

ل�سنع  الحربية  الم�سانع  اإن�ساء  على  عملوا  ولذلك 

.
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المدافع والذخائر وال�سفن

وهكذا ن�ستطيع اأن ن�ست�سّف اأن الحملة الفرن�سية 

اإيجاد  على  عملت  واإنما  م�سر،  بت�سنيع  تهتم  لم 

�سناعات تخدم الوجود الفرن�سي في م�سر، ولذلك 

اإقامة  اأثناء  وجدت  التي  ال�سناعات  معظم  كانت 

الفرن�سيين في م�سر، �سناعات حربية بحتة، وهناك 

عامل اآخر اأّدى اإلى عدم ازدهار ال�سناعة في م�سر 

اأثناء وجود الحملة الفرن�سية، اأال وهو اأن الفرن�سيين 

ال�سناعة  خ�سو�سًا   - ال�سناعة  اأن  يعتبرون  كانوا 

اال�ستراتيجية - �سّر ينبغي اأال ُيعلم للم�سريين.

المحور الثالث: ال�سناعة في ع�سر محمد 

علي ]التطور واالأنماط[

باني  با�سا،  باأن محمد علي  القول  يمكن  بداية، 

مجد م�سر الحديثة، قد حاول جاهدًا اإدخال تغيير 

عالم  على   - والمحتوى  ال�سكل  حيث  من   - جذري 

وذلك  ح��ال،  اإل��ى  حال  من  به  واالنتقال  ال�سناعة 

التي  الحديثة  الدولة  معالم  ت�سييد  له  يت�سنى  حتى 

كان يريد بناءها على اأ�س�ش نه�سوية ثابتة، تتناغم 

مع روح الع�سر الحديث الذي بداأت ق�سماته البارزة 

تتبلور في الغرب اآنذاك...

في  الت�سنيع  ق�سية  من  علي  محمد  موقف  اإن 

لقيام  اللزمة  الح�سارية  للأبعاد  واإدراك��ه  م�سر، 

للدولة  قاعدة  بمثابة  تكون  واعدة،  �سناعية  نه�سة 
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الواقع  اأر����ش  على  اإي��ج��اده��ا  اأراد  التي  الحديثة، 

الم�سري عمليًا، يوؤكد وبما ال يدع مجااًل لل�سك على 

مدى الح�ّش الح�ساري، الذي تمّتع به الرجل، ولوال 

النه�سوي  التي حيكت الإجها�ش م�سروعه  الموؤامرة 

ق له ما اأراد من بناء دولة ناه�سة تعتمد على  لتحقَّ

الذات.

يد  في  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ا�ستقّرت  اأن  فبعد 

محمد علي اإثر تخل�سه من تهديد بريطانيا ]حملة 

فريزر 1807م[، وكانت تحر�ش ال�سلطان العثماني 

]1809م[  �سنة  مكرم  عمر  لل�سيد  واإبعاده  �سده، 

الوالية،  كر�سي  اإل��ى  رفعته  �سعبية  لزعامة  ممثًل 

كما   - ]1811م[  المماليك  من  اأخيرًا  تخل�سه  ثم 

�سبق اأن األمحنا - تفرغ لبناء اقت�ساديات م�سر في 

منها  بكل  يرتبط  وما  والتجارة  وال�سناعة  الزراعة 

.
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من مجاالت

البناء  من  الحيوي  الجانب  اإل��ى  جئنا  ما  واإذا 

و�سع  ب��ه  ونعني  اآن����ذاك،  الم�سري  االق��ت�����س��ادي 

اأن  نجد  با�سا،  علي  محمد  ع�سر  ف��ي  الت�سنيع 

من  االأول  الن�سف  في  م�سر  في  الت�سنيع  عملية 

ع�سر  الثالث   = ال��م��ي��لدي  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن 

الهجري، تعتبر �سيرًا على �سيا�سة االكتفاء الذاتي، 

بلغ  والن�سيج  للغزل  م�سانع  الدولة  اأن�ساأت  فلقد 

هذه  من  الدولة  وربحت  األفًا.  ثلثين  عمالها  عدد 

تكلفها  التي  القما�ش،  قطعة  تبيع  وكانت  العملية، 

واهتمت  قر�ش.  مائة  من  باأكثر  قر�سًا،  خم�سين 

الدولة ب�سناعة ال�سكر، والتقطير في الوجه القبلي، 

واإن كان نجاحها في هذه ال�سناعة يقّل عن نجاحها 

بال�سناعات  الدولة  واهتمت  الن�سيج.  �سناعة  في 

بالمهمات  ال��ج��ي�����ش  ل��ت��زوي��د  ال���لزم���ة  ال��ح��رب��ي��ة 

واالأ�سلحة، وبناء ال�سفن اللزمة للأ�سطول، ووفرت 

الزمة  كانت  التي  االأم��وال،  من  الكثير  نف�سها  على 

ال�ستيراد هذه الم�سنوعات من الخارج، وكانت هذه 

لل�سوق  ال�سناعات مدر�سة تعلم الم�سريين، وتوفر 

.
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المحلي كثيرًا من احتياجاته

في  ال��وث��اب،  طموحه  علي  محمد  يحقق  ولكي 

في  الحديثة،  لم�سر  ذات��ي  �سناعي  كيان  اإق��ام��ة 

مطالع القرن التا�سع ع�سر الميلدي = الثالث ع�سر 

عنايته  من  االأكبر  ال�سطر  وجه  قد  نراه  الهجري، 

اإلى ال�سناعات، التي تمّت اإلى الحرب ب�سلة وثيقة، 

عقب  ]1816م[،  �سنة  الت�سنيع  علي  محمد  فبداأ 

و�سار  النظامي،  الجي�ش  لتكوين  االأول��ى  محاولته 

�سيرًا حثيثًا بعد الفراغ من حملته الع�سكرية خارج 

بوجه  الحربية  بال�سناعات  االهتمام  اإل��ى  م�سر 

الم�سانع  اإن�ساء  يقت�سي  ذلك  كل  وكان   .
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خا�ش

الحربية للأ�سلحة والذخائر، وهذه الم�سانع كانت 

على  للقيام  مهرة  و�سّناع  مهند�سين  اإل��ى  بحاجة 

علي  محمد  اأن�ساأ  ولذلك  الحربي،  االإن��ت��اج  �سوؤون 

عدة موؤ�س�سات للتعليم ال�سناعي والهند�سي، فاأن�ساأ 

مدر�سة  ث��م  للمعادن،  واأخ���رى  للكيمياء  مدر�سة 

اأن�ساأ مدر�سة  اأو الفنون وال�سناعات، كما  العمليات 

المهند�سخانة... وعندما الحظ محمد علي اإحجام 

تقديرهم  وعدم  ال�سناعات  تعلم  عن  الم�سريين 

التعليم  خريجي  �سجع  بها  وي�ستغل  يتعلمها  لمن 

للعمل،  ومحل  كبير  براأ�سمال  بمّدهم  ال�سناعي 

الملزم  رتبة  ومنحهم  بالنيا�سين  عليهم  اأنعم  كما 

.
)26(

واأجرها

وفي �سوء ما تقدم يمكن التاأكيد على اأن محمد 

علي وهو في �سبيله لل�سيطرة على مقدرات النه�سة 

على  عمل  قد  البلد،  في  اأحدثها  التي  ال�سناعية 

مثلما  الدولة  الإ�سراف  ال�سناعي  االإنتاج  اإخ�ساع 

هذا  في  و�سيلته  وكانت  الزراعي.  االإنتاج  في  فعل 

لل�سّناع  الخام  المواد  بيع  اأ�سعار  رفع  هي  المجال 

وخف�ش اأ�سعار �سراء منتجاتهم لتحقيق ربح منا�سب 

العام  القطاع  مرة  الأول  اأن�ساأ  وقد  العامة.  للخزينة 

الدولة  تتبع  اإقامة م�سانع  ال�سناعة عن طريق  في 

مثل  الحرف  طوائف  عليه  تقبل  ما  الإنتاج  مبا�سرة 
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من  خبراء  لذلك  وا�ستقدام  الحربية،  ال�سناعات 

اإيطاليا وفرن�سا وبريطانيا لتدريب العمالة الم�سرية 

على هذه ال�سناعات الجديدة، التي لم تكن مجال 

للخارج  بعثات  اأوف��د  كما  الحرف.  طوائف  اهتمام 

على  و�سجع  ال�سناعة  فنون  لدرا�سة  الغر�ش  لذات 

ترجمة الكتب ال�سناعية، وكان محمد علي قد اأجبر 

ال�سبية  الحارات على جمع عدد معين من  م�سايخ 

فاأ�سبحت  اإج��ب��اري��ًا  الحكومة  م�سانع  ف��ي  للعمل 

اأن�ساأ  اأي��ام��ه  اأواخ���ر  في  �سناعية،  م��دار���ش  بمثابة 

اأ�سبحت  التي  ]1839م[،  �سنة  العمليات  مدر�سة 

في  ن�سئت 
ُ
اأ التي  وال�سنائع  الفنون  مدر�سة  اأ�سا�ش 

.
)27(

اأيام الخديوي اإ�سماعيل

بما  بال�سناعة  للنهو�ش  البا�سا  يكتف  ول��م 

هذا  وفي  م�سانع،  اإن�ساء  على  عمل  اإن��ه  بل  �سبق، 

علي  محمد  اإن�ساء  اأهمية  تاأتي  ال�سناعي  ال�سياق 

با�سا لم�سانع كبيرة بروؤو�ش اأموال حكومية، ما دام 

االأهالي يعملون في الزراعة وروؤو�ش االأموال الوطنية 

غير متوافرة في االأ�سواق، والثروة مركزة في اأيدي 

الم�سانع  هذه  في  الدولة  ح�سدت  وقد  الحكومة. 

اآالفًا من العمال االأجراء، وكانت مدر�سة فريدة من 

واإن  ال�سناعة حتى  الم�سريين على  لتدريب  نوعها 

.
)28(

كان الربح يعود اإلى جيوب الدولة وخزانتها

لتحديث  ال��ح�����س��اري  علي  محمد  م�����س��روع  اإن 

الميلدي،  ع�سر  التا�سع  القرن  م�ستهّل  في  م�سر 

الم�سري،  ال�سناعي  الموقف  تر�سيخ  منه  اقت�سى 

الذي  الحديث  للع�سر  م�سايرًا  يكون  حتى  وذل��ك 

الفرن�سية.  الحملة  اأعقاب  في  م�سر  اإليه  انتقلت 

تلك  هو  ذل��ك،  على  ال��دال  الحيوي  الموؤ�سر  ولعل 

التي عرفتها م�سر  والكثيرة،  المتنوعة  ال�سناعات 

في عهده، وكانت على النحو االآتي:

- الم�سانع الحربية واالأ�سلحة ]م�سانع القلعة[

ن�سئت هذه الم�سانع عام ]1820م[، ل�سناعة 
ُ
اأ

الم�سيو  اإ���س��راف  تحت  المدافع  و�سبك  االأ�سلحة 

عامل[.   600[ بها  يعمل  وكان   ،]Gonon[ جونو 

اأنواع من االأ�سلحة، وهي البنادق  وكانت تنتج ثلثة 

االأنواع  نوع من هذه  لكل  واالأ�سلحة. وكان  والمدافع 

والمهند�سين.  وال�سناع  باالآالت  ق�سم خا�ش مجهز 

بخبراء  با�سا،  علي  محمد  حكومة  ا�ستعانت  وق��د 

 ،Rey ري  اأمثال:  فرن�سا  من  االأ�سلحة  �سناعة  في 

 Perron والبارون بواتيه، والكولونيل جودان، وبارون

فو  ودي   ،Gadet وكاديه   ،Cantrebec وكانتربك 

.
)29(

Devoux،... وغيرهم

- م�سنع الحو�ض المر�سود

محمد  ع�سر  في  الحربية  المعامل  اأ�سهر  اإن 

وقد  المر�سود،  الحو�ش  في  البنادق  معمل  علي 

في  القلعة  معمل  تاأ�سي�ش  عقب  المعمل  هذا  تاأ�س�ش 

هذا  ف��ي  العمال  ع��دد  بلغ  وق��د  ]1831م[.  ع��ام 

على  العدد  هذا  وي�ستمل  عامل[،   1200[ الم�سنع 

في  اإنتاجه  بلغ  وق��د  وال�سبيان  والعمال  الرئي�ش 

. وكانت البندقية 
]900 بندقية[)30( ال�سهر الواحد 

ع�سر  اثني  الدولة  تكلف  الوقت  ذلك  في  الم�سرية 

التي  البندقية،  نف�ش  اأم��ام  و�سعها  ويمكن  قر�سًا، 

كانت ت�سنع في اأوروبا، وتباع بثمانية اأ�سعاف ثمن 

.
)31(

البندقية الم�سرية

ولعل اأبرز ال�سناعات الحربية التي عرفها ع�سر 

محمد علي، �سناعة البارود التي بداأها محمد علي 

بلغ  وق��د  ال��رو���س��ة،  بجزيرة  ]1816م[،  ع��ام  ف��ي 

اأ�سبح  اأن��ه  حتى  ال��ج��ودة،  من  رفيع  م�ستوى  اإنتاجه 

ي�ساهي ملح البارود، الذي كان ُي�ستورد من بريطانيا 

ل�سبك  م�سنعًا  اأي�سًا  هناك  وك��ان  الوقت،  ذلك  في 

الحديد، اأن�ساأه محمد علي في بوالق، وتكلف اإن�ساوؤه 

اآالف[   6000[ اأي ما يعادل  ]1،500،000 فرنك[، 
م�سنع  اأي�سًا  وهناك  االإ�سترلينية،  الجنيهات  من 

بملب�ش  اأي�سًا  علي  محمد  واهتم  بالقلعة.  النحا�ش 
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الطرابي�ش  ل�سناعة  م�سنعًا  اأن�ساأ  ولذلك  الجنود، 

بحاجته  الجي�ش  لتزويد  ]1824م[  عام  فّوه  بمدينة 

نوعًا  ينتج  الم�سنع،  هذا  وكان  الراأ�ش.  اأغطية  من 

ممتازًا من الطرابي�ش ي�ساهي طرابي�ش تون�ش، وقد 

ا�ستعان بالتون�سيين لتعليم الم�سريين هذه ال�سناعة. 

وكان مبنى الم�سنع مرتبًا ومنظفًا وُت�ستخدم الثيران 

اأنواع ال�سوف،  في ت�سغيله، كما كان ي�ستخدم اأجود 

الذي كان ُي�ستورد من اأ�سبانيا. ولم يكتف محمد علي 

بهذا القدر من ال�سناعات الحربية، بل اأن�ساأ �سناعة 

اأخرى تتعلق باإمداد الجي�ش، باحتياجاته واأعطيته، اأال 

اأن�ساأ م�سنعًا  اأنه  وبالرغم من  الجوخ،  وهي �سناعة 

�سخمًا ل�سناعة الجوخ ببوالق، اإال اأن هذه ال�سناعة 

�سناعة  اأي�سًا  وهناك  المر�سية،  بالنتيجة  ت��اأت  لم 

الأنها  بالجي�ش  ترتبط  �سناعة  وهي  الجلود،  دباغة 

انت�سرت  وقد  ذل��ك.  وغير  وال�سروج  باالأحذية  تمده 

اأ�ساليب خا�سة في  الدباغة في م�سر، واتُّبعت فيها 

.
)32(

دبغ الجلود

- ال�سناعات البحرية

ُتعّد تر�سانة االإ�سكندرية اأهم المن�ساآت الحربية 

قا�سرًا  المحلي  االإنتاج  كان  اإن�سائها  فقبل  ط��رًا. 

الطراز  م��ن  الحربية  ال�سفن  م��ن  قليل  ع��دد  على 

الداخلية.  للملحة  المعّدة  المراكب  وعلى  القديم 

مار�سيليا  من  الحربية  ال�سفن  ي�ستري  البا�سا  وكان 

كان  اأن��ه  اإال  وجنوة.  ليفورنة  ومن  وب��وردو  وطولون 

يفكر في بناء ال�سفن محليًا حتى يتي�سر اإنجازها في 

وقت منا�سب. ولكي يطمئن اإلى متانة �سنعها. وبعد 

الق�ساء على االأ�سطول الم�سري في معركة نافارين 

البحرية �سنة ]1827م[، اهتمت اإرادة ح�سرة ولي 

بحيث  المن�سورة  والمراكب  ال�سفن  باإن�ساء  النعم 

تكون هيئتها و�سورتها و�سائر اآالتها واأدواتها موافقة 

ل�سفن االإفرنج الحربية. ولما كان ذلك متوقفًا على 

اأو  االإف��رن��ج  ب��لد  من  ح��اذق  كامل  مهند�ش  مجيء 

ا�سمه  ماهر  مهند�ش  فقدم  المذكور  بمجيء  حتى 

�سيريزي. وقد ابتداأ العمل في التر�سانة في 9 يونيو 

نزلت اأول �سفينة اإلى البحر 
ُ
]حزيران[ 1829م. واأ

.
)33(

في 3 يناير ]كانون الثاني[ 1831م

ومن ال�سناعات الهامة المرتبطة بتوفير المهمات 

الحربية البحرية، �سناعة الحبال، وقلع المراكب، 

بعد  ال�سناعات،  هذه  بمثل  علي  محمد  اهتم  وقد 

للحبال  معامل  باإن�ساء  فبداأ  بوالق،  تر�سانة  بنى  اأن 

ُي�ستخدم  وكان  ]1820م[،  عام  المراكب  واأ�سرعة 

القنب، وُتر�سل م�سنوعاته اإلى تر�سانة االإ�سكندرية، 

الغر�ش  هذا  الأجل  واأن�ساأ  اأي�سًا،  اإنتاجها  ومتابعة 

م�سنع الإنتاج قلع المراكب. وكان بالتر�سانة اأي�سًا 

لل�سفن،  اللزمة  الحدايد  لعمل  للحدادة  م�سانع 

للأهالي  االأن����وال  بع�ش  ي��وؤج��ر  علي  محمد  وك���ان 

.
)34(

لين�سجوا قما�سًا للقلع، و�سجعهم على ذلك

اأن�ساأه  ال���ذي  الم�سري  االأ���س��ط��ول  ك��ان  ول��ق��د 

في  الح�ساري  م�سر  كيان  عن  يدافع  علي  محمد 

فعال  اأثر  �سيادتها،  على  والمتاآمرين  اأعدائها  وجه 

عبر  وذلك  الم�سرية،  ال�سناعة  م�سار  تطوير  في 

حيث  باالأ�سطول،  الحيوية  ال�سناعة  بع�ش  ارتباط 

تلك  اإب��ان  م�سر  في  ال�سفن  �سناعة  مراحل  مرت 

الفترة الهامة من تاريخ م�سر الحديث بعدة مراحل 

على النحو التالي:

ال�سفن. المرحلة  المرحلة االأولى: مرحلة �سراء 

المرحلة  الخارج.  في  ال�سفن  بناء  مرحلة  الثانية: 

تر�سانة  في  م�سر  في  ال�سفن  بناء  مرحلة  الثالثة: 

.
)35(

االإ�سكندرية

والبحرية،  الحربية  ال�سناعات  اأن  نرى  وهكذا 

قد ا�ستولت على جانب كبير من اهتمام البا�سا، مما 

جعلها واجهة الم�سروع ال�سناعي، الذي �سرع محمد 

علي في تكوينه من اأجل بناء م�سر الحديثة، وذلك 

من خلل اإقامة العديد من الم�سانع الحديثة محل 

.
)36(

ال�سناعات الحرفية القديمة
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ثانيًا: ال�سناعات المدنية في ع�سر محمد 

علّي

ع�سر  عرفها  التي  المدنية  ال�سناعات  تنّوعت 

محمد علي اأّيما تنوع، حتى اأنه يمكن للباحث التاريخي 

اأن ير�سد �سمن محتوياتها عدة اأنماط �سناعية على 

وكب�سه، �سناعة  القطن  التالي: �سناعة حلج  النحو 

الزيتية،  ال�سناعات  النيلة،  �سناعة  االأرز،  تبيي�ش 

�سناعة  الحرير،  �سناعة  والن�سيج،  الغزل  �سناعة 

الزجاج، �سناعة  ال�سكر، �سناعة  ال�سوف، �سناعة 

والع�سل،  ال�سمع  �سناعة  ال�سابون،  �سناعة  الورق، 

الفخار،  �سناعة  الح�سر،  �سناعة  التفريخ،  معامل 

�سناعة البارود وملح البارود ]نترات البوتا�سيوم[، 

�سناعة �سرب النقود - اأو كما ُيعرف قديمًا بال�سكة 

- ال�سناعات الخ�سبية.

اإن هذه ال�سناعات المدنية التي عرفتها م�سر 

بالدرا�سة  تناولها  با�سا،  علي  محمد  ع�سر  اإب��ان 

�سمن  ه��ري��دي،  اأح��م��د  �سلح  الدكتور  والتحليل 

في  والحرف  ال�سناعات  عن  االأكاديمية  اأطروحته 

المتاح  المجال  ل�سيق  ون��ظ��رًا  علي،  محمد  عهد 

روؤية  بتقديم  �سنكتفي  فاإننا  ل��ذا  الدرا�سة،  لهذه 

تاريخية عن بع�ش نماذجها، وذلك حتى تتبلور لنا 

اأبعاد االأهمية االقت�سادية لهذه ال�سناعات الهامة، 

البارز  ال��دور  ماهية  نعرف  اأن  ن�ستطيع  وبالتالي 

الذي اأّدته هذه ال�سناعات في تقدم وارتقاء ال�سعب 

ولعل  الحديثة،  دولته  بناء  ب�سدد  وهو  الم�سري، 

ال�سناعات  ندر�سها  �سوف  التي  ال�سناعات  اأب��رز 

االآتية:

ال�سناعة االأولى: �سناعة ال�سكر

ال�سناعات  من  في م�سر  ال�سكر  �سناعة  تعتبر 

ولكن  االإ�سلمي،  العهد  منذ  البلد  عرفتها  التي 

اإال  تعرفها م�سر  لم  الحديثة  االآلية  ال�سكر  �سناعة 

ن�سئ اأول م�سنع حديث 
ُ
اأ في عام ]1818م[، حيث 

في  اآخران  م�سنعان  اأعقبه  ثم  ملوى،  قرب  لل�سكر 

.
)37(

�ساقية مو�سى والرو�سة بالمنيا في نف�ش العام

ال�سكر،  ل�سناعة  التطوري  ال�سياق،  هذا  وفي 

اأنه في  يذكر مازويل،  با�سا،  في ع�سر محمد علي 

ل�سنع  دكان(،  )مائة  هناك  كان  ]1818م[،  �سنة 

اأول  علي  محمد  اأن�ساأ  وق��د  بدائية.  بطرق  الع�سل 

مع�سرة لل�سكر �سنة ]1818م[، في الريرمون »على 

الهند  العظيمة في جزر  ال�سناعية  المن�ساآت  غرار 

الغربية«. وكانت اآالتها تدار بالقوة الحيوانية ويعمل 

بها مائة عامل. وقد ُعهد باإدارة الم�سنع في مبداأ 

 ،Brinam اإنجليزي ماهر ا�سمه  اإلى مهند�ش  االأمر 

وتله اإيطاليان. وقد اأر�سل اإبراهيم با�سا اأحد خبراء 

اأفندي  عمر  المدعو  وهو  العرب،  اأوالد  من  ال�سكر 

.
)38(

اإلى جاميكا لدرا�سة اأحدث طرق ال�سناعة

كان  حيث  �سغيرًا،  ال�سكر  تكرير  معمل  وك��ان 

في  قنطارًا[   30[ على  يزيد  ما  البداية  في  يكرر 

اليوم، وكان ينتج نوعين من ال�سكر اأحدهما )�سكر 

 1،5[ ب�سعر  منه  الرطل  يباع  نوع جيد  وهو  خرز(، 

اأكثر بيا�سًا، الأنه مكرر،  قر�ش[، والنوع االآخر كان 

ولكنه كان اأقل جودة من ال�سكر الممتاز، الذي يباع 

الرطل منه ب�]6،5 قر�ش[. وكان هذا النوع ال ينتج 

تكرير  عملية  وكانت  نف�سه.  علي  محمد  باأمر  اإال 

الم�سلمين  العمال  اأن  ذلك  �سعوبات  تقابلها  ال�سكر 

اأنه  مع  وغيره  الثيران  دم  ا�ستعمال  يحّرمون  كانوا 

مما  التكرير  عملية  في  ال�سرورية  المكّونات  من 

اأف�سد عملياته تقريبًا، وذلك الأن البي�ش واللبن وهي 

المواد البديلة ال تفي بالمطلوب، وكان اإنتاج ال�سكر 

.
)39(

رديئًا وقد الحظ محمد علي ذلك

ال�سناعة الثانية: �سناعة الغزل والن�سيج

يرجع تاريخ بدء هذه ال�سناعة اإلى العقد الثاني من 

القرن التا�سع ع�سر حينما احتكر محمد علي �سناعة 

الن�سيج وتجارتها، وكانت هناك اأربعة م�سانع للغزل 
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]1818م[، تركزت  وال�سباغة والتبيي�ش منذ عام 

وال�سبتية  وبوالق  الخرنف�ش  القاهرة في مناطق  في 

وال�سيدة زينب، وقد توطدت هذه ال�سناعة في مثل 

التي  المتفرعة  والقنوات  النيل  على  المناطق  هذه 

توفير  ل�سمان  اآن��ذاك  القاهرة  مدينة  تتخلل  كانت 

اأو ال�ستخدامها  للعمليات ال�سناعية  المياه اللزمة 

كطريق رخي�ش لنقل القطن الخام من المحافظات 

وفي  القاهرة.  من  قريبة  وتقع  للقطن،  المنتجة 

تتوطن  الأن  ال�سناعة  هذه  اتجهت  ]1821م[  عام 

ن�سئت ثلثة م�سانع في 
ُ
خارج مدينة القاهرة حيث اأ

قليوب والمن�سورة عام ]1821م[، والمحلة الكبرى 

.
عام ]1826م[)40(

باأنواعها  والن�سيج  الغزل  �سناعة  اأهمية  وترجع 

بها.  تبداأ  كانت  ما  عادة  الت�سنيع  حركات  اأن  اإلى 

اأولية  حاجة  ت�سبع  والأنها  لب�ساطتها  نظرًا  وذل��ك 

تو�سعًا  �سهد ع�سر محمد علي  وقد  ومطلبًا محليًا. 

وكانت  باأنواعها،  المن�سوجات  �سناعة  في  كبيرًا 

ال�سناعات  اأه��م  القطنية  المن�سوجات  �سناعة 

المدنية قاطبة من حيث عدد العمال ومقدار االإنتاج 

االأول(  ا�ستعمال االآالت، ففي موؤلف )منجن  ومدى 

و�سفًا مف�سًل لم�سنعين كبيَرين اأحدهما في بوالق 

 ،Jumel جومل  الفرن�سي  المهند�ش  اإ�سراف  تحت 

الإنتاج  الم�سنع  هذا  ُيخ�س�ش  اأن  مقررًا  كان  وقد 

نظرًا  وذل��ك  ف�سلت،  التجارب  اأن  غير  ال�سوف، 

لعجز المديرين ورداءة ال�سوف المحلي، مما حمل 

البا�سا على التحول اإلى ال�سناعة القطنية، واالآخر 

الفرن�سي  المهند�ش  اإ�سراف  تحت  الخرنف�ش  في 

باإنتاج  اأي�سًا  الم�سنع  بداأ هذا  وقد   ،Morel موريل 

اإلى القطن. وكان عدد  الحرير والقطيفة ثم تحول 

العمال في هذين الم�سنعين �سنة ]1823م[ يناهز 

من  ع��دد  اإ���س��راف  تحت  يعملون  عامل،  ثمانمائة 

.
)41(

المهند�سين االإيطاليين وال�سوي�سريين

انت�سرت  التي  ال�سناعية  المراكز  اأب��رز  ولعل 

فيها �سناعة الغزل والن�سيج في م�سر المحرو�سة، 

فابريقة  التالية:  المراكز  علي،  محمد  ع�سر  اإبان 

قلعة  فابريقات  ببوالق،  مالطا  فابريقة  الخرنف�ش، 

فابريقة  قليوب،  فابريقة  زينب،  وال�سيدة  الكب�ش 

زفتى  فابريقتا  الكبرى،  المحلة  فابريقة  �سببين، 

دمياط،  فابريقة  المن�سورة،  فابريقة  غمر،  وميت 

.
)42(

فابريقتا دمنهور وفوه

وفي التحليل االأخير، فاإننا نكتفي بهذا الت�سور 

التجربة  معالم  عن  لدينا  ن  تكوَّ ال��ذي  التاريخي 

وال�سيما  با�سا.  علي  محمد  ع�سر  في  ال�سناعية 

ال�سناعتين  هاتين  اأن  حيث  المدني،  �سقها  في 

اإ�سهامًا حيويًا في  اأ�سهمتا  الهامتين، قد  المدنّيتين 

عن  ف�سًل  اآن���ذاك،  م�سر  �سعب  احتياجات  تلبية 

ت�سديرهما، ولوال م�ستوى الجودة الذي تمتعا به، ما 

كان لهما تحقيق مثل هذا االرتقاء الم�سهود.

تطور  لم�سار  الواعية  التاريخية  الدرا�سة  اإن 

م�ستهل  في  با�سا  علي  محمد  ع�سر  في  ال�سناعة 

ع�سر  الثالث   = ال��م��ي��لدي  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن 

هذه  الأنماط  اآخ��ر  تق�سيم  ثمة  ب��اأن  ت�سي  الهجري، 

ال�سناعات المدنية، يختلف بع�ش ال�سيء عن ذلك 

على  وهو   - تناوله  �سبق  الذي   - ال�سابق  التق�سيم 

النحو االآتي:

مثل:  التجهيزية  ال�����ص��ن��اع��ات  االأول:  الق�صم 

المحلي  لل�ستهلك  الزراعية  المح�سوالت  تجهيز 

ودبغ  النيلة  وم�سانع  القطن  وحلج  للت�سدير  اأو 

الجلود والطحن وا�ستخراج الزيوت النباتية.

وت�سمل:  التحويلية  ال�صناعات  الثاني:  الق�صم 

�سناعة الغزل والن�سيج باأنواعها، �سناعة الطرابي�ش، 

�سناعة ال�سكر، ال�سناعات التحويلية االأخرى مثل: 

�سناعة الزجاج والورق.

.
)43(

الق�صم الثالث: ال�صناعات الحربية

محمد  ع�سر  في  ال�سناعة  عن  الحديث  وعند 
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عن  الحديث،  الحال  بطبيعة  يفوتنا  ال  با�سا،  علي 

اأهم المراكز ال�سناعية في ع�سره. فلقد بداأ محمد 

لم  اأن��ه  غير  القاهرة،  في  الم�سانع  باإن�ساء  علي 

يقت�سر على العا�سمة بل اأن�ساأ الم�سانع في االأقاليم 

القبلية والبحرية بغية ن�سر العمران، وبحيث ال تتركز 

ال�سناعة في عدد قليل من المواقع ال�سناعية، ولم 

تكن تلك ال�سيا�سة ت�سحي باالعتبارات االقت�سادية، 

الأن  وذل��ك  المنا�سب،  الموقع  اختيار  تحكم  التي 

في  التركيز  تتطلب  تكن  لم  الجديدة  ال�سناعات 

الفحم  مناجم  اأو  االأول��ي��ة  ال��م��واد  م�سادر  ج��وار 

م�سانع  ن�سئت 
ُ
اأ وقد  المياه.  م�ساقط  اأو  والحديد 

الغزل الميكانيكية في المدن، التي ا�ستهرت بها منذ 

.
)44(

فجر التاريخ

بت�سهيل  يت�سل  فعالة  ات�ساالت  �سبكة  وجود  اإن 

وال�سناعي  ال��خ��ام[،  ]ال��م��واد  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 

با�سا  علي  محمد  عمل  لهذا  ]الت�سويق[،  والتجارة 

والموا�سلت،  النقل  و�سائل  توفير  على  ج��اه��دًا 

البريد  وتنظيم  البرية،  الطرق  بتمهيد  قيامه  عبر 

والتلغراف، وبناء اأ�سطول تجاري، واإ�سلح الموانئ، 

وتطهير البحر االأحمر من القر�سنة حتى لقد ف�سلت 

طريق  ا�ستخدام  البريطانية  ال�سرقية  الهند  �سركة 

البحر االأحمر لمرور تجارتها بداًل من الدوران حول 

.
)45(

اإفريقيا

ال�سناعية  للتجربة  الح�ساري  المنظور  ويوؤكد 

 - الكبرى  ال��دول  باأن  با�سا،  علي  محمد  ع�سر  في 

تر�ش  لم   - وفرن�سا  بريطانيا  منها  الطليعة  وفي 

م�سر،  �سهدته  الذي  ال�سناعي،  النهو�ش  هذا  عن 

من  ت�سررًا  االأوروبية  الدول  اأ�سبق  بريطانيا  وكانت 

�سيا�سة محمد علي االقت�سادية فهي دولة �سناعية، 

للدخل  اأ�سا�سيًا  م�سدرًا  ال�سناعي  االإنتاج  ويمثل 

ت�سريف  اإلى  �سديدة  بحاجة  فاإنها  ثم  ومن  العام. 

االإنتاج في ال�سوق الخارجية تحقيقًا لزيادة الموارد 

اأخرى.  ناحية  من  المال  راأ�ش  ولتدوير  ناحية،  من 

وكانت ال�سوق الم�سرية اأحد مجاالت اإنعا�ش االإنتاج 

اأن �سيا�سة محمد علي  اإال  المعنى،  االإنجليزي بهذا 

كان من �ساأنها اأن توؤدي اإلى اإ�سابة �سرايين االقت�ساد 

ن�ساط  توؤثر تدريجيًا على  البريطاني بجلطة دموية 

الذي  فما  هذا  اإزاء  المال.  لراأ�ش  الحيوية  ال��دورة 

ففي  المواقف؟...  هذه  لمواجهة  بريطانيا  تفعله 

رجال  اأحد  م�سر  اإلى  قدم  ]1837م[  عام  اأواخ��ر 

ال�سناعة االإنجليز للتعرف على اأ�سباب توقف دورة 

 25 وفي  الم�سرية،  ال�سوق  في  البريطانية  التجارة 

دي�سمبر من العام نف�سه كتب هذا الرجل تقريرًا عن 

م�سر  �سلحية  ومدى  والزراعة  ال�سناعة  اأح��وال 

لقيام ال�سناعة بها، وانتهى اإلى اأن م�سر تفتقر اإلى 

مقّومات ال�سناعة من اأدوات وم�سادر طاقة، واأنها 

�ستبقى زراعية حتى ولو زاد �سكانها اأربعة اأ�سعاف 

.
)46(

ما هم عليه... اإلى اآخره

وفي �سوء معطيات هذا التقرير يمكن القول باأن 

التاآمر الدولي هو الذي اأّدى بالتجربة ال�سناعية في 

اأ�سا�ش  اإليه، فعلى  انتهت  اإلى ما  ع�سر محمد علي 

هذا التقرير لجاأت الحكومة البريطانية اإلى و�سيلة 

اأخرى لت�سجع محمد علي هذا »المحتكر« على فتح 

ومن  االإنجليزية،  المنتجات  اأمام  الم�سرية  ال�سوق 

تجارية  معاهدة  1838م  اأغ�سط�ش  في  اأبرمت  ثم 

»بلطة  با�سم  ُعرفت  العثماني  ال�سلطان  مع  جديدة 

ُتفتح  ب��اأن  تق�سي  عقدها،  مكان  اإل��ى  ن�سبة  ليمان« 

اأ�سواق الواليات العثمانية للب�سائع االإنجليزية مقابل 

من  الت�سدير  حالة  في  و%3  جمارك   %9 تح�سيل 

اأن  غير  علي.  محمد  ي�سجع  ذل��ك  فلعل  ال��والي��ات. 

تنفيذها  الأن  االتفاقية  تنفيذ  رف�ش  علي  محمد 

وفي   - االقت�سادية  �سيا�ساته  دعائم  تقوي�ش  يعني 

ي�ستّد  بداأ  قد  عودها  وكان   - ال�سناعية  مقدمتها 

اأعطاه مهلة  اأن  اإال  ال�سلطان  ويتر�سخ، فما كان من 

عام للتنفيذ اإال اأن محمد علي تم�سك بموقفه واأبى اأن 

ين�ساع اإلى التهديد. وفي اأغ�سط�ش �سنة ]1839م[ 
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عن  علي  محمد  يتراجع  اأن  دون  المهلة  عام  انتهى 

موقفه، ثم كان ما كان من تحالف القوى االأوروبية 

للإيقاع  العثماني  ال�سلطان  مع  بريطانيا  بزعامة 

بمحمد علي ولكل طرف اأ�سبابه لكن الهدف واحد، 

محمد  تهديد  يخ�سى  كان  الذي  العثماني  ال�سلطان 

تريد  التي  وبريطانيا  ا�ستانبول،  على  بالزحف  علي 

بمقت�سى  المراد  تّم  واأخيرًا  الم�سرية،  ال�سوق  فتح 

.
)47(

اتفاقية لندن في يوليو ]تموز[ 1840م

مفاده:  نف�سه،  يفر�ش  حائر  ت�ساوؤل  ثمة  وهنا 

االقت�سادية،  علي  محمد  �سيا�سة  كانت  فعًل  هل 

وخ�سو�سًا في الجانب ال�سناعي منها، �سببًا مبا�سرًا 

بهذه  المطاف  نهاية  في  اأودى  ال��ذي  التاآمر  لهذا 

التجربة الح�سارية؟! وللإجابة عن مثل هذا الت�ساوؤل، 

نقول: نعم، وذلك الأن الدليل على اأن �سيا�سة محمد 

اأن  به  االإي��ق��اع  في  ال�سبب  كانت  االقت�سادية  علي 

ت عليه على اأن محمد  ت فيما ن�سّ اتفاقية لندن ن�سّ

علي ملزم بتنفيذ االتفاقيات التي يعقدها ال�سلطان 

العثماني مع اأي دولة، وهي اإ�سارة اإلى اتفاقية بلطة 

ليمان. والحق اأن محمد علي قد حاول اأن يراوغ لعدم 

اأنه لم يكن  اإال  بت�سجيع من فرن�سا  المعاهدة  تنفيذ 

بعد  االإذع��ان، ثم حدث  النهاية من  هناك مفّر في 

ذلك ما كان من تجميد �سيا�سته االقت�سادية وبداية 

.
)48(

الرجوع عنها في عهد اأوالده

وهكذا انتهت التجربة ال�سناعية التي كادت اأن 

اآنذاك،  المتقدمة  الدول  اإلى م�ساّف  بم�سر  ت�سل 

اإن لم تكن قد و�سلت بها بالفعل اإلى هذا الم�ستوى 

الرفيع من التقدم واالرتقاء. ولهذا يمكن القول باأن 

علي  محمد  اأحدثها  التي  ال�سناعية،  النه�سة  هذه 

با�سا داخل م�سروعه الح�ساري لتحديث م�سر، قد 

اأحدثت - مع باقي معطيات تجربته الرائدة - نقلة 

وذلك  وتحديثها،  م�سر  تطور  في  مهمة  ح�سارية 

�سيا�سيًا  انهيار م�سروع محمد علي  الرغم من  على 

.
)49(

وع�سكريًا

المحور الرابع: التقويم المو�صوعي لتجربة محمد 

علي ال�صناعية في �صوء المنظور الح�صاري

مبكرة  محاولة  اأول  علي  محمد  تجربة  مّثلت 

لتكوين دولة عربية حديثة، وهي محاولة للنتقال اإلى 

الراأ�سمالية، واإن كانت راأ�سمالية الدولة اأتت »بالثورة 

اإدارة محمد علي  اإن  اأي  الدولة.  اأي من  اأعلى«  من 

للقت�ساد الم�سري المو�سومة باالحتكار ا�ستهدفت 

يعتمد على  م�ستقل  اقت�ساد  لبناء  قوية  اأ�س�ش  و�سع 

المحلي  االإن��ت��اج  وحماية  المحلية  ال��م��وارد  تنمية 

 - األمحنا  اأن  �سبق  كما   - الخارجية  المناف�سة  من 

الغرب  ك��ان  وق��ت  في  ج��اءت  ال�سيا�سة  ه��ذه  اأن  اإال 

ال�سناعي الراأ�سمالي يبحث فيه عن اأ�سواق خارجية 

اإزاحته  اإلى  لت�سريف المنتجات والتو�سع، مما اأدى 

- كما عرفنا من قبل - والتخل�ش من اإزعاجه. لم 

الحملة  اأجه�ست  وربما  فراغ،  من  علي  يبداأ محمد 

الفرن�سية اإرها�سات النه�سة الوطنية المتاأخرة في 

نهاية القرن الثامن ع�سر، وكانت نواتها تنمية عملية 

تجارية،  راأ�سمالية  و�سعود  راأ�سمالي،  طابع  ذات 

وبخا�سة  فكري  ازده��ار  يوازيها  ومدنية  وزراع��ي��ة 

الدرا�سات  وتجديد  ال�سوفية،  والطرق  االأزهر،  في 

بالعلوم  وااله��ت��م��ام  ال��ن��ب��وي،  بالحديث  الخا�سة 

ير�سدها  كما  لغة،  وفقه  وتاريخ  اأدب  االإن�سانية من 

الراأ�سمالية  عن  ال�سهيرة  درا�سته  في  ج��ران  بيتر 

الم�سرية، اإْذ تجمعت في م�سر خلل نهاية القرن 

وفكرية  واجتماعية  اقت�سادية  الثامن ع�سر ظروف 

الجزية، وخلق  االن�سلخ عن نظام  اتجاه  ت�سير في 

.
)50(

م�ساحة اأو�سع للراأ�سمالية التجارية

الن�سقي  المنظور  ف���اإن  االأخ��ي��ر  التحليل  وف��ي 

كان  باأنه  ي�سي  الفريدة،  التجربة  لهذه  والح�ساري 

بمكان  ال�سرورة  ولعله من  و�سلبيات،  اإيجابيات  لها 

االإيجابيات  ه��ذه  وم��لم��ح  اآف���اق  وتحليل  درا���س��ة 

اإمكانية  م��دى  لنا  يت�سح  حتى  وذل��ك  وال�سلبيات، 

كثيرة،  وهي  االإيجابيات  حال  في  منها  اال�ستفادة 
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على  كانت  التي  ال�سلبيات،  بدرا�سة  يتعلق  فيما  اأما 

حالت   - اأغلبها  ف��ي   - معوقات  بمثابة  الحقيقة 

دون اكتمال النهو�ش ال�سناعي المن�سود في ع�سر 

محمد علي با�سا. ولذا فاإن درا�ستها على جانب كبير 

ونحن  تلفيها  لنا  يت�سنى  وذلك حتى  االأهمية،  من 

المعا�سرة  االإ�سلمية  الح�سارة  بناء  اإعادة  ب�سدد 

- كما �سبق القول - وفي هذا االإطار يمكن تق�سيم 

النحو  على  التجربة  لهذه  وال�سلبيات  االإيجابيات 

االآتي:

اأواًل: اإيجابيات التجربة

اإن اأهم الدرو�ش الم�ستخل�سة من تجربة محمد 

علي، والتي تبقى مفيدة في ع�سر العولمة هذا اإنما 

وهو  التنمية،  اإح��داث  في  المركزي  الدولة  دور  هو 

ال�سوق  في  االندماج  عملية  عبر  االآن  يتّم  ما  عك�ش 

المركزية  الدولة  لهذه  وكان  العالمي.  الراأ�سمالي 

عملية  ويحميان  يحميانها،  قويان  واأ�سطول  جي�ش 

على  واالعتماد  الذاتي،  االكتفاء  وتحقيق  التنمية، 

ا�ستثمار  ف��ي  محلي،  تراكمي  اإن��ج��از  عبر  النف�ش 

للمحا�سيل الت�سديرية، واحتكار للتجارة الخارجية، 

للخارج،  التبعية  لتقلي�ش  الت�سنيع  اإل��ى  وانتقال 

وتو�سيع  المدفوعات،  ميزان  في  فائ�ش  وتحقيق 

المجاورة  االأرا�سي  في  التحكم  طريق  عن  ال�سوق 

لم�سر، و�سمان المواد االأولية فيها، وفر�ش �سيطرة 

فماذا  المتو�سط،  البحر  �سرق  على  لم�سر  بحرية 

الحادي  قرننا  بداية  المرتكزات في  تبقى من هذه 

.
)51(

والع�سرين؟!

هو  الرائدة،  التجربة  هذه  اإيجابيات  اأهم  ولعل 

الكبيرة،  للم�سانع  علي  محمد  اإقامة  عن  نتج  ما 

وتزويدها باالآالت البخارية ثم تجميع اأعداد �سخمة 

من القوة الب�سرية للعمل بها، وكان من الممكن اأن 

ولكن  عاملة،  طبقة  اإيجاد  في  النظام  هذا  ي�ساعد 

نظام محمد علي لم يكن يوفر ال�سروط المو�سوعية 

.
)52(

لن�سوء مثل هذه الطبقة العاملة

التجربة ذات  اأن هذه  نرى  تقّدم،  وفي �سوء ما 

محاولة  اأول  واأن��ه��ا  خا�سة  ف���اردة،  اإيجابية  �سمة 

محمد  اعتبر  حديثة،  دول��ة  لتكوين  عربيًا  مبكرة 

علي موؤ�س�سها اأن االقت�ساد هو على الحقيقة اأ�سا�ش 

ال�سيا�سة، ولهذا ارتبطت بن�سج بم�سروع تنمية م�سر 

وبتو�سيع تدخل الدولة المركزية. وقد تّم ذلك عبر 

تنظيم اإداري حديث جررت فيه اإقامة �سبع وزارات 

والبحرية،  والحرب،  والمالية،  الداخلية،  لل�سوؤون 

وكذا  الخارجية،  والتجارة  وال�سناعة،  والمعارف، 

 - م��راك��ز  اأو  م��دي��ري��ة   13 اإل���ى  م�سر  تق�سيم  ت��ّم 

ذلك  عن  عّبر  كما  اأقاليم،  ع�سرة  اإلى  اأق�سام” ثم 

بذلك  ونق�سد  النه�سة.  كوادر  تكوين  �سيا�سة  اإتباع 

اإر�سال البعثات اإلى دول اأوروبا المتقدمة، وا�ستقدام 

الخبراء االأجانب للم�ساهمة في التنمية ال�سناعية. 

ومن اأهم البعثات بعثة �سنة 1809م، واإيفاد عثمان 

م�سابكي  ونيقوال  وباري�ش،  اإيطاليا  اإلى  الدين  نور 

اإلى اإيطاليا، وبعثة �سنة 1818م اإلى بريطانيا والتي 

1826م  �سنة  الكبرى  والبعثة  مبعوثًا،   28 �سّمت 

رفاعة  اإلى  باالإ�سافة  طالبًا   44 و�سمت  فرن�سا  اإلى 

.
)53(

الطهطاوي

ثانيًا: �سلبيات التجربة

من  ل��ه��ا  وح�����س��اري��ة  ت��اري��خ��ي��ة  ت��ج��رب��ة  اأي  اإن 

ال�سلبيات كما لها من االإيجابيات، ولهذا فاإن تجربة 

محمد علي ال�سناعية اإذا ما نظرنا اإليها في �سوء 

لنا عن جوانب  تك�سف  والح�ساري  التاريخي  النقد 

التاريخية،  واالأو�ساع  الظروف  اأملتها  الق�سور  من 

تاريخية وح�سارية  اأي تجربة  �ساأن  �ساأنها في ذلك 

.
)54(

اأخرى

ولعل من اأهم العوامل ال�سلبية، التي حالت دون 

�سناعية  نه�سة  بناء  في  علي  اأحلم محمد  تحقيق 

العوامل  حديثة،  دول��ة  لبناء  متينًا  اأ�سا�سًا  تكون 

االآتية:
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يملك  ك��ان  علي  محمد  اأن  هو  االأول:  ال��ع��ام��ل 

العمال  م�سائر  على  ي�سيطر  كان  كما  المال،  راأ�ش 

يملك  اأن  يكاد  ال��ذي  الحّد  اإل��ى  المطلقة  ب�سلطاته 

جهدهم حياتهم، ملكية تامة، كما اأنه كان ي�ستخدم 

الرجال والن�ساء واالأطفال في القرى والكفور واأحياء 

االأ�سلوب  نف�ش  يتبع  وكان  ق�سرًا.  ويجمعهم  المدن 

في اإح�سارهم اإلى التجنيد. وقد كان هذا االأ�سلوب 

كانوا  ال�سبب  ولهذا  ال�سناعي.  التجنيد  من  نوعًا 

يتحّينون الفر�سة للفرار من اأعمالهم باالإ�سافة اإلى 

اأن اأجورهم كانت ال ُتدفع لهم بانتظام ف�ساهم ذلك 

.
)55(

في هروبهم

اأه��م معوقات نجاح  ال��ث��ان��ي: وه��و م��ن  ال��ع��ام��ل 

واجهت  كثيرة  م�ساكل  هناك  كانت  حيث  التجربة، 

م�سروعه  اإن��ج��اح  دون  حالت  ثم  وم��ن  علي،  محمد 

ال�سناعي، الذي كان يهدف من ورائه اإلى بناء م�سر 

الحديثة. وهذه الم�ساكل - وفقًا لروؤية الدكتور علي 

الجريتلي - تتمثل في المعوقات التالية: حالة ال�سكان، 

�سيا�سة العمل االإجباري، قلة العمال الفنيين، البعثات 

 .
)56(

وا�ستخدام االأجانب، �سعف االأجور وحالة العمال

اأما - وفقًا لروؤية الدكتور �سلح اأحمد هريدي - فاإن 

اأبرز الم�ساكل التي اأ�سهمت في اإعاقة م�سروع محمد 

التالية:  المعوقات  في  تتج�سد  اإنما  ال�سناعي،  علي 

�سعف  المدربة،  العاملة  االأي��دي  قلة  العمال،  حالة 

.
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االأجور، �سوء االإ�ساءة في الم�سانع

وعلى اأية حال فاإن ال�سبب الرئي�سي لعرقلة النمو 

ال�سناعي في م�سر، خلل الن�سف االأول من القرن 

التا�سع ع�سر الميلدي = الثالث ع�سر الهجري، اإنما 

يرجع اإلى اأن محمد علي با�سا، كان قد حطم طبقة 

التجار المحليين وطبقة الحرفيين المحليين فعرقل 

ال�سناعي  النمو  وع��وق  م�سرية  طبقة  نمو  بذلك 

الم�سري. اأما تجربته ال�سناعية فقد منيت بالف�سل. 

واأغلقت الم�سانع واأعيد العمال اإلى حقولهم وقراهم 

)طبقة  ماهرة  �سناعية  بروليتاريا  ظهور  وتاأجل 

هذا  اإل��ى  ي�ساف  م�سّمى؛  غير  اأج��ل  اإل��ى  عمالية(، 

اأن محمد علي، قد عمل على خلق طبقة من ملك 

وحا�سيته،  اأ�سرته  اأف��راد  من  تتكّون  كانت  االأر���ش 

واأجبره التدخل االأوروبي الع�سكري على التخلي عن 

احتكاراته، وقد زاد الدخل القومي، ولكنه ف�سل في 

علي  محمد  كان  فبينما  الفلحين،  اأحوال  تح�سين 

ير�سي دعائم اأ�س�ش الدولة الع�سرية الم�سرية من 

ناحية، كان من ناحية اأخرى ير�سي اأ�سا�ش كثير من 

زالت  ما  التي  واالجتماعية،  االقت�سادية  الم�ساكل 

.
)58(

م�سر ت�سارعها

ت�سورات ختامية حول تجربة الت�سنيع في 

ع�سر محمد علي

نهاية هذه  في  اإليه  ن�سل  ت�سّور حيوي  اأول  لعل 

المحورية  الت�ساوؤالت  تلك  هو  التاريخية،  الدرا�سة 

بين  نف�سها  تفتاأ تطرح  ولم  اآن واحد،  والحائرة في 

الفينة والفينة، فمنها على �سبيل المثال ال الح�سر: 

واإلى  اإلى محمد علي،  الم�ستمرة  العودة  لماذا هذه 

ع�سره وتجربته في البناء الوطني؟ هل هي مجرد 

كبرى  وانت�سارات  وطني  �سعود  مرحلة  اإلى  حنين 

اأنه  به  ف  يو�سَ اأن  يمكن  ما  اأق��ل  واق��ع  من  ه��روب��ًا 

وعبقريته  بالرجل  االإعجاب  اأم هو  للآمال؟  مخّيب 

كتاب  ترجمة  طلب  ال���ذي  ال��رج��ل  ه��ذا  ال���ف���ّذة... 

االأمير لميكيافيللي، فلما بداأوا يقراأون عليه ف�سوله 

لي�ش  »كفى،  ال�سهيرة:  كلمته  قائًل  اأوقفهم  االأولى، 

بالفعل«.  اأع��رف��ه  ال  ال��ذي  الكثير  الكتاب  ه��ذا  في 

مارك�ش  ك���ارل  عنه  ق��ال  ال���ذي  ال��رج��ل  نف�ش  وه��و 

االإمبراطورية  في  الوحيد  »اأنه  ]1818-1883م[: 
مفكرًا«.  عقًل  بالطربو�ش  ا�ستبدل  الذي  العثمانية 

التي  المحاوالت،  كل  بقوة  رف�ش  الذي  الرجل  وهو 

ُبذلت الإقناعه بقبول ا�ستيطان اليهود في فل�سطين. 

وهو اأي�سًا الذي رف�ش كل محاوالت ال�سان �سيمونيين 

الفرن�سيين بقيادة برو�سيير انفنتان الإقناعه بم�سروع 

حفر قناة ال�سوي�ش، الأنه كان يعرف جيدًا اأنه في ظل 
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علقات القوى ال�سائدة في ع�سره لن تكون القناة 

.
)59(

لم�سر... ولكن م�سر هي التي �ستكون للقناة

اإن ال�سطور ال�سابقة ال تفي باأي حال من االأحوال 

التي  الحائرة  الت�ساوؤالت  عن  المو�سوعية  باالإجابة 

الختامية  الت�سورات  �سدر  في  طرحها  لنا  �سبق 

لهذه الدرا�سة، ولكي ن�ستكمل هذه االإجابة المن�سودة 

اإلى  بالحنين  ال  يتعلق  ال  االأم���ر  اأن  نعتقد  فاإننا 

وعبقريته  ال�سخ�ش  اإل���ى  وال  واأم���ج���اده  الع�سر 

الفّذة، ولكنه يتجاوز ذلك بكثير من قبل الموؤرخين 

بمحمد  اليوم  م�سر  في  والمفكرين  وال�سيا�سيين 

لهما  الرائدة  تجربته  اإلى  الم�ستمرة  والعودة  علي 

�سببان رئي�سّيان:

اأن ما يحدث في م�سر وفي  االأول: هو  ال�صبب 

ال�سلة  منبت  لي�ش  اليوم  كلها  العربية  المنطقة 

بتجربة محمد علي وما اأثارته من مخاوف وعداوات، 

وب�سكل خا�ش بما جرى في نهاية حكم محمد علي 

والرحلة التي تلت ذلك.

ال�صبب الثاني: وهو االأهم اأن تجربة محمد علي 

تطرح علينا باإلحاح ق�سية محورية نظن اأنها ق�سية 

دور الدولة في عملية البناء الوطني الم�ستقل، وهي 

بعيدًا عن �سراخ  اإلى فهم عميق  ق�سية تحتاج منه 

التي  الجديدة،  الليبرالية  واأوهام  العولمة  منّظري 

بداأت تتهاوى ب�سكل اأ�سرع بكثير بما توقعه لها اأ�سد 

خ�سومها عداوة.

واإذا كان ال�سبب االأول يقودنا اإلى ميدان البحث 

علينا  يطرح  الثاني  ال�سبب  ك��ان  واإذا  التاريخي، 

البحث  مجال  اإل��ى  بالتالي  وتقودنا  فكرية  ق�سية 

ارتباطًا  مرتبطان  الحقيقة  في  اأنهما  اإال  النظري، 

هنالك  ما  وكل  واح��دة،  اإ�سكالية  ويطرحان  وثيقًا، 

الم�ستوى  ع��ل��ى  م���رة  ُت��ط��رح  االإ���س��ك��ال��ي��ة  ه���ذه  اأن 

النظري، ومرة اأخرى على م�ستوى الممار�سة الفعلية 

.
)60(

التاريخية

التاريخية  الحيوية  هذه  كل  اأ�سفى  ال��ذي  ولعل 

تجربة محمد  اأن  هو  با�سا،  علي  على ع�سر محمد 

ال�ساملة في  النه�سة  اأولى محاوالت  كانت هي  علي 

المركزية  الدولة  بف�سل  وذل��ك  الحديث  تاريخنا 

اأنقا�ش  على  علي  محمد  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة، 

يطلق  ال��ذي   – االإقطاعي  �سبه  المملوكي  النظام 

نمط  و�سف  اأدق  بتعبير  اأمين  �سمير  الدكتور  عليه 

التي  المركزية  ال��دول��ة  تلك  ال��خ��راج��ي.  االإن��ت��اج 

اإ�سدار القرار  فر�ست �سيطرتها على جميع مراكز 

ظل  وف��ي  واالقت�سادية،  ال�سيا�سي  المجالين  في 

التي  والتجارية،  وال�سناعية  الزراعية  االحتكارات 

ا�ستطاعت م�سر تحقيق  المركزية،  الدولة  اأقامتها 

اأول م�سروع للبناء الوطني الم�ستقل في ال�سرق كله، 

قبل يابان الميجي بحوالي ن�سف قرن، وكانت اأهم 

ملمح هذا الم�سروع اإقامة �سناعات حديثة خا�سة 

بال�سناعات الع�سكرية، المهم في كل هذا اأن البناء 

االأمر  وجي�سها،  الدولة  وحول  بالدولة  قام  قد  كله 

الذي مّكنها من تحديث نظام االإنتاج الزراعي وبناء 

.
)61(

ال�سناعات الكبرى تحت اإمرة الدولة

الذي  الثاني،  الختامي  الت�سور  ياأتي  هنا  ومن 

�سهدها  التي  الكبرى  ال�سناعة  مرحلة  ب��اأن  ي�سي 

ع�سر محمد علي، قد مّرت عبر مراحل فرعية على 

النحو االآتي:

البدائية  ال�سناعة  مرحلة  االأول����ى:  المرحلة 

]1816-1818م[.
الكبرى  ال�سناعة  مرحلة  ال��ث��ان��ي��ة:  المرحلة 

الن�سيج  �سناعة  وب��خ��ا���س��ة  ]1818-1830م[. 
م�سنعًا  ثلثين  اإن�ساء  تم  حيث  الت�سليح،  وم�سانع 

والبحري  القبلي  الوجه  في  ون�سجه  القطن  لغزل 

والكتان  وال�سكر  ال�سوف  ن�سج  م�سانع  جانب  اإلى 

والتيلة والزجاج والجلود والورق ونترات البوتا�سيوم، 

والمدافع  للأ�سلحة  فكانت  الحربية  الم�سانع  اأما 
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والمدافع  المر�سود  بالحو�ش  والبنادق  بالقلعة، 

باالإ�سكندرية،  ال�سيانة  وحو�ش  البحرية  بالتر�سانة 

وهي الم�سانع التي ي�سفها دون راجوزا قائًل: »اإن 

جمال  م�ستوى  في  )المانيفاتورة(  الم�سانع  هذه 

لها  مثيًل  يكون  ما  كاأح�سن  التكلفة  ووف��رة  وج��ودة 

هذه  الع�سكرية  ال�سناعة  مجموعة  اإن  فرن�سا«.  في 

نقارنها بم�سانع ثورة يوليو ال�سبيهة بها، وهي التي 

اإن�ساء �سناعة ع�سكرية عربية  جددت الحديث عن 

االآن. فقد و�سلت ن�سبة عمالها اإلى 40% من مجموع 

المجهود  هذا  مح�سلة  اإن  بل  الم�سرية،  العمالة 

نوعه  من  االأول  ب��ات  �سخم  اأ�سطول  اإن�ساء  كانت 

قال  بك  كلوت  اأن  حتى  االأوروبية  الع�سكرية  خارج 

باأن البحرية الم�سرية اأده�ست اأ�ساطين علم البحر 

وثقاته �سواء بدقة حركات ال�سفن، اأو بتدريب بحارتها 

وكاأن الم�سريين قد خلقوا للإبحار”. واأما المرحلة 

الثالثة من ال�سناعة: فهي مرحلة االنهيار بعد عام 

1830م، المواكبة النهيار االقت�ساد الم�سري ب�سبب 

اإن  التدخل االأوروبي، وتحطيم االأ�سطول الم�سري. 

الخا�سة  الكبرى  العملية  ه��ذه  ي�سف  علي  محمد 

االأرباح  تحقيق  لي�ش  »اإن هدفنا  بالقول:  بال�سناعة 
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واإنما �سبغ ال�سعب بال�سبغة ال�سناعية«

الت�سور  اعتماد  اإل��ى  يقودنا  لعله  ما  ه��ذا  وف��ي 

هنا  م��ن  ن��ق��ول،  يجعلنا  ال���ذي  ال��ث��ال��ث،  الختامي 

القوى  فر�ستها  التي  1840م،  لندن  معاهدة  كانت 

بقوة  علي  محمد  على  بريطانيا  بقيادة  االأوروب��ي��ة 

بفتح  بمقت�ساها  م�سر  التزمت  وال��ت��ي  ال�سلح، 

لتعلن  التجارية،  الدولة  احتكارات  واإلغاء  اأ�سواقها 

مرحلة  هي  م�سر،  تاريخ  من  جديدة  مرحلة  بداية 

م�سروع  في  دورها  واإنهاء  المركزية  الدولة  ت�سفية 

ذاته،  النه�سة  م�سروع  ت�سفية  وبالتالي  النه�سة، 

الذي  الهائل  ال�سناعي  البناء  انهار  فقد  وبالفعل 

االأجنبية،  المناف�سة  وطاأة  تحت  علي  محمد  اأقامه 

ولم تم�ش �سنوات حتى اأ�سبح كل ما تبقى من هذا 

البناء ال�سامخ، الذي تكلف بناوؤه المليين - مجرد 

اآالت علها ال�سداأ في مبان متداعية مهجورة. ومع 

الدولة  دور  وت�سفية  علي  محمد  احتكارات  انهيار 

في مجمل العملية االإنتاجية دخلت م�سر اإلى ال�سوق 

�سناعة  لتواجه  والب�سائع  االأموال  لروؤو�ش  العالمي 

وُفتح  كان..  نوع  اأي  من  دون حماية  اأوروب��ا  وتجارة 

بعد  الخارجية  الهيمنة  علقات  اأمام  وا�سعًا  الباب 

.
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اأن انهار ال�سّد العظيم الذي كان يمنع دخولها

ومع ذلك تبقى تجربة محمد علي مفتوحة على 

م�سر  محاولة  وعلى  المعا�سر  الم�سري  ال��وع��ي 

الدور  ويبقى  والتحديث،  والنه�سة  اال�ستقلل  في 

ماثًل  التاآمر على م�سر ومحمد علي  في  االأوروب��ي 

اأمامنا في ع�سر هيمنة القطب الواحد اليوم تحت 

الفتة العولمة. وتبقى تجربته واعدة بالدرو�ش، وفي 

مقدمتها التعبئة الذاتية واالعتماد على الذات وتفعيل 

الدور الم�سري العالمي في اإقليمه، وخطورة احتقار 

الجماهير وعزلهم عن الم�ساركة ال�سيا�سية. واأخيرًا 

فقد  بم�سر،  الغربي  الترب�ش  م�ساألة  اإلى  بالن�سبة 

قوة  انفراد  عدم  على  الغرب  اإ�ستراتيجية  ارتكزت 

ارتباط  بال�سيطرة عليها، وعلى فك  بعينها  اأوروبية 

الواليات  ع��ن  عزلها  على  والعمل  بتركيا،  م�سر 

للغرب.  الم�سري  الحكم  تبعية  وتعميق  العربية، 

وكان اأمام ال�سيا�سة االأوروبية اأن تختار بين بلدين: 

الموافقة على انف�سال محمد علي بم�سر وبوالياته 

الدولة  حظيرة  ف��ي  م�سر  تبقى  اأن  اأو  العربية، 

الغرب  وخ�سي  خا�ش،  و�سع  �سمن  لكن  العثمانية 

العثماني  لل�سلطان  يغري تحّدي محمد علي  اأن  من 

في  والتحكم  العثمانية،  الدولة  على  باالنق�سا�ش 

الدولية،  القوى  بتوازن  يخّل  مما  الب�سفور،  م�سيق 

الأنها  اإ�سلحاته  ناه�ست  االأوروبية  الدول  اأن  عدا 

واإن  برحيله،  تنهار  وقد  ووجوده  ب�سخ�سه  ارتبطت 

اأقل عداء لمحمد علي  اأن فرن�سا كانت  كنا نلحظ 

من غيرها لتوافق م�سروعه مع م�سالحها القومية، 
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لكنها في النهاية، حافظت على علقاتها االأوروبية 
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فاتخذت مواقف م�سايرة لها

ال�سابط  هذا  اأن  اإلى  نخل�ش  تقدم  ما  ظل  وفي 

على  بم�سر  يرتقي  اأن  يريد  كان  الم�سلم،  االألباني 

�سلم الح�سارة، وبالتالي ي�سل بها اإلى م�ساف الدول 

الكبرى اآنذاك، ولكن ثمة عوامل عدة اجتمعت وحالت 

دون تحقيقه لهذه االآمال العرا�ش. ولعل من اأبرز هذه 

العوامل ما هو داخلي بفعل �سيا�سة محمد علي نف�سه، 

وتركيبة ال�سعب الم�سري االجتماعية واالقت�سادية، 

الم�سري،  ال�سعب  لنف�سية  علي  محمد  فهم  وع��دم 

الدول  تكتل  تج�ّسدت في  ثم هنالك عوامل خارجية 

اال�ستعمارية �سد هذا الم�سروع النه�سوي، الذي كان 

يريد محمد علي من خلله بناء دولة محورية، تعتبر 

التاريخي  العدو   - االإ�سلمي  العالم  رائ��دة  ريب  وال 

الأوروبا - وكان يهدف اأي�سًا وفقًا لروؤيته الخا�سة، اإلى 

انعتاق م�سر - اأي�سًا - من اآ�سار الجهل والتخلف - 

ومن ثم الوقوف على اأعتاب الع�سر الحديث.

وق�سية  ح�سارية  �سرورة  باعتبارها  التنمية  اإن 

االأول   - الهاج�ش  بمثابة  زالت  وال  كانت  تاريخية، 

في  والتحديثية  التنموية  التجارب  في   - واالأخير 

التنمية  ف��اإن  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  الثالث،  عالمنا 

كل  لدى  الغائب  الحا�سر  الهاج�ش   - اأي�سًا   - هي 

تنمية  وال  والتاريخ.  واالجتماع  االقت�ساد  منّظري 

حقيقة بدون �سناعة وت�سنيع، وذلك الأن ال�سناعة 

والت�سنيع، هما - �سئنا اأم اأبينا - لّب ومحور المعركة 

الح�سارية الدائرة رحاها االآن بين العالم المتقدم 

والعالم المتخلف، اأو بمعنى اآخر بين ال�سرق والغرب 

الغني  ال�سمال   - والجنوب  ال�سمال  بين  حتى  اأو 

والجنوب الفقير - وغير خاف على اأحد باأن طبيعة 

هذه المعركة الح�سارية - اأو معركة البقاء - ذات 

االأ�سلحة ال�ساملة، لن يكون االنت�سار الحا�سم فيها 

الع�سر،  علوم  في  التفوق  يملكون  الذين  لهوؤالء  اإال 

عبر  قبل،  من  علي  محمد  حاول  التي  العلوم  تلكم 

في  ولكنه  بنا�سيتها...  االإم�ساك  الرائدة  تجربته 

بل  الذات،  يعتمد على  لم  الأنه  النهاية ف�سل، وذلك 

خلل  من  تبلور  كما  واال�ستيراد،  اال�ستيراد،  حاول 

الكلمة،  بمعنى  حديثة  دول��ة  يبني  ال  التجربة  هذه 

والزراعة،  اال�ستنبات  هو  ال��دول  يبني  الذي  واإنما 

بمعناها  الزراعة  اإليه هنا، هو  الم�سار  االأمر  ولي�ش 

 - بمعناها  ال��زراع��ة  واإن��م��ا   - الفلحي   - المهني 

اال�سطلحي - اأي اال�ستنباتي ال�سامل اأي ا�ستنبات 

وزراعة التكنولوجيا ال ا�ستيرادها من الخارج.

واأخيرًا ولي�ش اآخرًا علينا ونحن في مرحلة االإقلع 

التاريخ،  درو���ش  من  ن�ستفيد  اأن  ه��ذه،  الح�ساري 

وذلك الأن التاريخ هو خير �ساهد على م�سائر االأمم 

وملمح  اآف��اق  ر�سد  الأن  وذل��ك  االأي���ام...  وتقلبات 

تجربة محمد علي با�سا في م�سمار ال�سناعة لبناء 

كانت  التاريخي  واقعها  في  هي  الحديثة،  م�سر 

اإذا  خ�سو�سًا   - رائ���دة  تاريخية  تجربة  ري��ب  وال 

نظرنا اإليها بالمنظار الح�ساري ]ال�سامل[ - ولذا 

الدر�ش  �سوء  في  دقيقة،  درا�سة  ُتدر�ش  اأن  ينبغي 

نهتدي  نبرا�سًا  تكون  وذلك حتى  الواعي،  التاريخي 

اأمتنا  م�ستقبل  لبناء  ج��ادًا  �سعيًا  ن�سعى  ونحن  به، 

بعد  وما  العولمة،  ع�سر  في  الناه�سة  االإ�سلمية 

العولمة، وال يمكن لهذا البناء الح�ساري المن�سود، 

ركيزة  هنالك  كان  اإذا  اإال  ملمو�سًا  واقعًا  يكون  اأن 

�سناعية قوية تحقق اال�ستقلل االقت�سادي الناجز 

اإذا  اإال  حقيقي  �سيا�سي  ا�ستقلل  فل  االأم��ة،  لهذه 

حتى  وذل��ك  يحميه،  اقت�سادي  ا�ستقلل  ثمة  كان 

يت�سنى لنا اأن نعتمد على الذات في �سّد احتياجاتنا 

دون  قبل،  م��ن  علي  محمد  ح��اول  كما  ال�سرورية 

التفريط في الثوابت، التي من �ساأنها الحفاظ على 

مقومات هويتنا االإ�سلمية، وذاتنا الح�سارية، فلن 

يبني الح�سارة االإ�سلمية المعا�سرة اإال اأبناء عالم 

اأننا  اأم  فاعلون؟!...  نحن  فهل  وحدهم،  االإ�سلم 

�سوف نظل نبكي على االأطلل حتى حين؟...
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. د. يونان لبيب رزق: المرجع ال�سابق، �ش94- 36

درا�سة  37 -“ ال�سناعية  المواقع  �سيف:  محمد  محمود  د. 

تحليلية في الجغرافيا االقت�سادية”، مكتبة نه�سة ال�سرق، 
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القاهرة 1405ه�=1985م، �ش41.

. د. علي الجريتلي: المرجع ال�سابق، �ش59-58- 38

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش215-214- 39

. د. محمود محمد �سيف: المرجع ال�سابق، �ش110- 40

. د. علي الجريتلي: المرجع ال�سابق، �ش54- 41

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش216- 42

. د. علي الجريتلي: المرجع ال�سابق، �ش52 و62- 43

. د. علي الجريتلي: المرجع ال�سابق، �ش62- 44

. د. عا�سم الد�سوقي: المرجع ال�سابق، �ش74- 45

. د. عا�سم الد�سوقي: المرجع ال�سابق، �ش75- 46

. د. عا�سم الد�سوقي: المرجع ال�سابق، �ش76- 47

د. عا�سم الد�سوقي: المرجع نف�سه، نف�ش ال�سفحة. 48 -

. د. محمد اأبو االأ�سعاد: المرجع ال�سابق، �ش85- 49

د. مح�سن خ�سر: 150- 50 �سنة على وفاة محمد علي »تجديد 

�سوؤال النه�سة« مجلة الجيل، العدد 1، المجلد 22، بيروت، 

كانون الثاني ]يناير[ 2001م، �ش91.

. د. مح�سن خ�سر: المرجع ال�سابق، �ش92-91- 51

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش279- 52

. د. مح�سن خ�سر: المرجع ال�سابق، �ش92- 53

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش86- 54

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش280-279- 55

. د. علي الجريتلي: المرجع ال�سابق، �ش114-105- 56

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش137-126- 57

. د. �سلح اأحمد هريدي: المرجع ال�سابق، �ش282- 58

د. ح�سام عي�سى: محمد علي وحلم النه�سة، مجلة الهلل،  59 -

نوفمبر  المائة،  بعد  ال�سابع  العام  القاهرة،  الهلل،  دار 

1998م = رجب 1419ه�، �ش53.

. د. ح�سام عي�سى: المرجع ال�سابق، �ش54-53- 60

. د. ح�سام عي�سى: المرجع ال�سابق، �ش54- 61

. د. ح�سام عي�سى: المرجع ال�سابق، �ش93- 62

. د. ح�سام عي�سى: المرجع ال�سابق، �ش55- 63

. د. ح�سام عي�سى: المرجع ال�سابق، �ش95- 64

ثبت بالمراجع المعتمدة بالدرا�صة

اأواًل: المراجع العربية

اأحمد خاكي: الجبرتي ومحمد علي »بحث م�ستل من كتاب:  1 -

عبد الرحمن الجبرتي درا�سات وبحوث«، الجمعية الم�سرية 

للدرا�سات التاريخية، القاهرة 1394ه�=1974م.

دار  المدخل،   - الحديث  العربي  العالم  يحيى:  جلل  د.  2 -

المعارف، القاهرة 1387ه�=1967م.

دار  الحديثة،  م�سر  تاريخ  في  المجمل  يحيى:  جلل  د.  3 -

حراء، المنيا 1409ه�=1989م.

عهد  في  وال�سناعات  الحرف  هريدي:  اأحمد  �سلح  د.  4 -

محمد علي، دار المعارف، االإ�سكندرية 1405ه�=1985م.

د. علي الجريتلي: تاريخ ال�سناعة في م�سر خلل الن�سف  5 -

القاهرة  المعارف،  دار  ع�سر،  التا�سع  القرن  من  االأول 

1313ه�=1952م.

درا�سة  6 -“ ال�سناعية  ال��م��واق��ع  �سيف:  محمد  محمود  د. 

تحليلية في الجغرافيا االقت�سادية”، مكتبة نه�سة ال�سرق، 

القاهرة 1405ه�=1985م.

ثانياً: الدوريات العربية

د. ح�سام عي�سى: محمد علي وحلم النه�سة، مجلة الهلل،  1 -

نوفمبر  المائة،  بعد  ال�سابع  العام  القاهرة،  الهلل،  دار 

1998م = رجب 1419ه�.

�سمن  علي،  لمحمد  ال�سيا�سي  الم�سروع  عبا�ش:  روؤوف  د.  2 -

الهلل،  روؤية جديدة، مجلة  جزء خا�ش عن: محمد علي 

اأكتوبر  المائة،  بعد  ال�سابع  العام  القاهرة،  الهلل،  دار 

1998م = جمادى االآخرة 1419ه�.

اقت�ساديات  وبناء  با�سا  علي  محمد  الد�سوقي:  عا�سم  د.  3 -

جديدة،  روؤية  علي  محمد  عن:  خا�ش  جزء  �سمن  م�سر، 

بعد  ال�سابع  العام  القاهرة،  الهلل،  دار  الهلل،  مجلة 

المائة، اأكتوبر 1998م = جمادى االآخرة 1419ه�.

د. مح�سن خ�سر: 150- 4 �سنة على وفاة محمد علي »تجديد 

�سوؤال النه�سة«، مجلة الجيل، العدد 1، المجلد 22، بيروت، 

كانون الثاني ]يناير[ 2001م.

�سمن  م�سر،  وتحديث  التعليم  االأ���س��ع��اد:  اأب��و  محمد  د.  5 -

الهلل،  روؤية جديدة، مجلة  جزء خا�ش عن: محمد علي 

اأكتوبر  الهجرة،  بعد  ال�سابع  العام  القاهرة،  الهلل،  دار 

1998م = جمادى االآخرة 1419ه�.

د. محمد جابر االأن�ساري: قراءة جديدة في تاريخ الجبرتي  6 -

النه�سة  لحركة  التاريخية   - االجتماعية  الخلفية  »معالم 

الواحد  العدد  االإن�سانية،  للعلوم  العربية  المجلة  العربية«، 

والثلثون، المجلد الثامن، جامعة الكويت، الكويت، �سيف 

.1988

»روؤية  النا�سر  عبد   - علي  محمد  رزق:  لبيب  يونان  د.  7 -

مقارنة«، �سمن جزء خا�ش عن: محمد علي روؤية جديدة، 

بعد  ال�سابع  العام  القاهرة،  الهلل،  دار  الهلل،  مجلة 

المائة، اأكتوبر 1998م = جمادى االآخرة 1419ه�.
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وقال ابن �شالم: » وكان ال�شعر في الجاهلية 

به  العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم،  عند 

(((

ياأخذون واإليه ي�شيرون.« 

اإلى  الهادي  بكتابه  الإ�للشللالم  جللاء  وعندما 

اأنقذ هذه الأمة من ال�شالل، كان  الدين الذي 

هذا الكتاب بالن�شبة للعرب لي�س الموجه فقط 

اإلى الإيمان والتقوى واإنما كان اأي�شا - وما زال 

اآيات بينات،  - كتاب علم لما احتوى عليه من 

والق�ش�س  والأحللللداث  الأخللبللار  فيها  تنوعت 

واآفاقهم  فات�شعت معارفهم  والمواعظ  والحكم 

الفكرية، واأ�شبحوا 

اأ�شحاب ر�شالة دينية وعلمية وفكرية يجب 

اأن يبلغوها للنا�س اأينما كانوا بدعوة من الكتاب 

في  فانت�شروا  كافة،  للنا�س  جاء  الذي  العزيز 

المجيد  الفرقان  معهم  حاملين  الأر�للس  بقاع 

و�شنة ر�شولهم، عليه ال�شالة وال�شالم، وتراثهم 

منهج التاأليف في التراجم في كتاب 

»الذيل والتكملة

لكتابي ال�صلة والمو�صول«

لأبي عبد اهلل محمد بن عبد الملك الأن�شاري الأو�شي المراك�شي.

)634- 703هـ(

د. محمد بن محمد الحجوي

�شلال - المغلرب.

في  متميزة  ظ��اه��رة  تعد  وال��ق��ادة،  والم�شاهير  ل��اأع��ام  ال��ت��اأري��خ  علم  وه��ي  ال��ت��راج��م، 

والإ�شادة  الأح��داث  تدوين  على  الجاهلي  الع�شر  منذ  حر�شوا  فقد  العرب،  عند  التاأليف 

اآنذاك  تكن  ولم  النبيلة،  والمواقف  وال�شجاعة  والجود  بالحلم  ا�شتهروا  الذين  بالرجال 

ما يحفظ  كل  فيه  دونوا  الذي  المجال  هو  ال�شعر  وكان  لديهم.  متوفرة  وو�شائلها  الكتابة 

يكن  لم  قوم  علم  ال�شعر  كان   «  : الخطاب،  بن  عمر  قال  والحرب،  ال�شلم  في  تاريخهم 

(((

لهم علم اأ�شح منه.« 
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قامت  التي  ح�شارتهم  لهم  فكانت  ال�شعري، 

العدل.واأبدعوا  وب�شط  والعمران  العلم  على 

والتدري�س  والتاأليف  بالبحث  العلوم  كل  في 

بين  جمعت  علوم  ووهي  العلمية،  والمناظرات 

تمييز  دون  والعلمية  والأدبية  الدينية  المعارف 

ل�شنف  وكللان  منها.  والتطبيقي  النظري  بين 

التراجم في هذه العلوم حظ كبير من العناية 

باأن  منهم  �شعورا  العلمي،  والتوثيق  بالتاأليف 

التاأريخ لالأعالم الذين برزوا في الثقافة والفكر 

للح�شارة  الحقيقية  ال�شورة  اإعطاء  في  ي�شهم 

وهذه  الدنيا.  على  اأ�شرقت  التي  الإ�شالمية 

على  تقت�شر  لم  لالأعالم  التاأريخ  اأي  الظاهرة 

ا�شتوت  واإنما  الإ�شالم،  اأر�للس  في  معينة  جهة 

فيها الأقالم في كل اأر�س انت�شر فيها الإ�شالم، 

فاأ�شبح لتراث العرب والإ�شالم مو�شوعة علمية 

�شخمة في التعريف بالأعالم.

التعريف بموؤلف الذيل والتكملة.

هو محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد 

ابن �شعيد الأن�شاري الأو�شي المراك�شي، ا�شتقر 

تاأ�شي�شها، وكان مولده  جدوده في مراك�س بعد 

يوم الأحد 0) من ذي القعدة عام 634هج.وقد 

اأرخ لمولده في اأبيات �شعرية قال فيها:

اع������ل������م ب�����������اأن م�������ول�������دي ب���ال���ح�������ش���رة

الإم�������������ارة دار  ال�����ع�����ل�����ي�����اء  م�����راك�����������ش 

ليلة م������ن  م���������ش����ى  ق������د  ه��������دء  ب����ع����ي����د 

ف�������ي ل�����ي�����ل ي���������وم الأح�������������د ال����ع����ا�����ش����رة

اأرب����ع����ة م�����ن  ال����ق����ع����دة  ذي  ����ش���ه���ر  م�����ن 

ت����ت����ل����و ال����ث����اث����ي����ن و������ش�����ت ال����م����ائ����ة.

المرابطين  علل�للشللر  فللي  مللراكلل�للس  وكللانللت 

والموحدين حا�شرة المغرب، وم�شتقر العلماء 

اإليها من كل جهة  والأدباء وال�شعراء الوافدين 

ولما  الملوك،  رعاية  من  وجللدوا  لما  ومللكللان، 

عرفت به هذه المدينة من �شحر وجمال طبيعي، 

كل  تاأ�شر  فكانت  اأهللل،  واأن�س  هللواء،  واعتدال 

زائر، فعرفت في هذين الع�شرين نه�شة علمية 

في  العلم  عوا�شم  عن  تقل  ل  وثقافية  وفكرية 

الم�شرق والأندل�س.

اأهلها  واأخللللالق  اللل�للشللاحللرة  طبيعتها  وفلللي 

واأن�شهم يقول ابن عبد الملك:

ب���ل���د م��������ن  ال���������غ���������راء  م������راك�������������ش  هلل 

�شكن م����ن  ال���������ش����ادات  اأه���ل���ه���ا  وح����ب����ذا 

مغترب الأوط�������������ان  ن��������ازح  ح���ل���ه���ا  اإن 

اأ����ش���ل���وه ب���الأن�������ش ع���ن اأه����ل وع����ن وطن

لها ال����ع����ي����ان  اأو  ب���ه���ا  ال����ح����دي����ث  ع�����ن 

والأذن. ال��ع��ي��ن  ب��ي��ن  ال��ت��م��ا���ش��ك  ن�����ش��ا 

تلم�شان  في  منيته  توافيه  اأن  الأقدار  وت�شاء 

بعيدا  703هج  عام  اأواخر محرم  في  الجديدة 

فيه جل  وق�شى  اأحللبلله  الللذي  وبلللللده  اأهللللله  عللن 

حياته.

االأعالم الذين اأرخ لهم في كت�به

على  يقت�شر  لم  الملك  عبد  ابن  كتاب  اإن 

العلماء  كتابه  �شم  واإنما  معينة،  لفئة  التاأريخ 

والفقهاء والمحدثين والقراء والوعاظ والأدباء 

والموؤرخين  واللغويين  والللنللحللاة  واللل�للشللعللراء 

التعريف  كتابه  �شرط  كللان  اإذ  والمتكلمين، 

بالأعالم الذين دخلوا الأندل�س، لكن هناك فئة 

الأندل�س،  يدخلوا  لم  الم�شرق  الأعالم من  من 

عند  بهم  المترجم  مع  كتابه  في  ذكرهم  وقد 
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اأن  اأو   ،
(3(

خا�شة للم�شرق  رحلتهم  اإلى  اإ�شارته 

وا�شتقروا  المغرب  اإلى  الم�شارقة جاءوا  اأولئك 

فيه، فكان ذكرهم على �شبيل ال�شتطراد.

بهذا المنهج في الترجمة لالأعالم ا�شتطاع 

العلمية  للحركة  مكتملة  �شورة  لنا  يقدم  اأن 

في  والم�شرق  والأندل�س  المغرب  في  والأدبية 

كتابه  في  بذلك  فتجد  ع�شره،  وقبل  ع�شره 

الفقيه والمحدث والأديب والنحوي والعرو�شي 

والموؤرخ، وكل هوؤلء ذكر �شعة علومهم، ومهارة 

من  المغربية  الثقافة  به  اأغنوا  وما  معارفهم، 

ودار�شا  ومحلال  ناقدا  كان  .و  وبحوث  موؤلفات 

للكثير من الق�شايا العلمية التي برعوا فيها، ول 

ن�شتغرب من ذلك فقد كان ابن عبد الملك من 

علم  في  كتابا  تجد  قلما  الكبار  ع�شره  اأعالم 

محمد  الدكتور  قال  عليه،  يطلع  لم  العلوم  من 

نعجب  كنا  ولقد   « كتابه:  محقق  �شريفة  ابللن 

الموؤلفات  من  عليه  وقللف  الللذي  الهائل  للكم 

والوثائق التاريخية في ن�شخها الأ�شلية وبخطوط 

(4(

اأ�شحابها.« 

اإذن ل نبالغ اإذا قلنا اإن كتابه هذا يعد من 

والأدبية  الدينية  العلوم  في  الدفينة  الم�شادر 

والنحوية واللغوية، اإذ كان بحرا في هذه العلوم 

دراية وتمكنا. 

بيان  و  كتابه،  في  منهجه  اإبللراز  و�شنحاول 

ثقافته المو�شوعية من خالل الحديث عن:

والوفاة  الميالد  وتواريخ  اأ�شماء  اأول: �شبط 

لالأعالم. 

ثانيا: توثيق الأخبار.

ثالثا: تحليله ونقده لعلوم ومعارف المترجم 

بهم.

اأوال:�صبط االأ�صم�ء والتواريخ.

اإن التاأريخ لالأحداث والأعالم ل يقل اأهمية 

اأنواعها،  اختالف  على  العلوم  في  التاأليف  عن 

وقد  الم�شبوطة،  وقواعده  اأ�شوله  له  علم  فهو 

ت�شجيل  على  يحر�شون  القدم  منذ  العرب  كان 

الأحداث وذكر الأعالم بالرواية ال�شفهية و في 

كانوا  كما  علمهم،  ديللوان  كانت  التي  الأ�شعار 

اأعلى  اإلى  اأن�شابهم في ت�شل�شل ي�شل  ي�شبطون 

ما  مقدار  عن  ينم  الحر�س  وهللذا  جللدودهللم، 

والأحلللداث  لالأن�شاب  عناية  من  يولونه  كانوا 

والأعالم . وحينما بداأ الم�شلمون بعد الفتوحات 

في  للتاأليف  كللان  علومهم  تدوين  في  الكبرى 

الأعالم و الأن�شاب حظ كبير في هذه الحركة 

باأن  منهم  �شعورا  ال�شبط  على  الحر�س  مع 

الإ�شالم  قبل  العرب  وتاريخ  الأن�شاب  �شبط 

لهذه  الحقيقية  ال�شورة  يعطي  الذي  وبعده هو 

الأمة التي حافظت على اأ�شولها وجذورها حتى 

واأ�شبح  به،  علت  الذي  بالإ�شالم  اهلل  اأكرمها 

.
(((

لها �شاأن كبير بين الأمم

واإذا ما بحثنا في قدرة ابن عبد الملك في 

لالأعالم  التراجم  في  القويم  المنهج  اتباعه 

اإل  العلم  يقدم على هذا  لم  الرجل  نجد  فاإننا 

على  تعينه  التي  واأ�شبابه  عدته  له  هياأ  بعدما 

التوثيق وال�شبط الذي يت�شم بالمنهجية العلمية 

الأ�شماء  في  والخلط  الت�شرع  يتجنب  تجعله 

والرجال حتى ل يكون عر�شة للنقد مثل ما وقع 

فيه بع�س من تقدمه من العلماء.وهذا الحر�س 

بوادره  العلمي قد ظهرت  والتوثيق  ال�شبط  في 

م�شائل  يتدار�س  كان  اإذ  مبكرة،  �شن  في  عنده 

ع�شرة  �شت  ابن  وهو  �شيوخه  مع  دقيقة  علمية 

�شنة، واعترف له هوؤلء ال�شيوخ بالنبوغ والذكاء 
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والفطنة والقدرة على ا�شتيعاب العلوم الدقيقة 

اأبي  ل�شيخه  ترجم  حينما  ال�شن.قال  هذه  في 

القا�شم البلوي: »ولقد ذاكرني بم�شائل واأنا ابن 

�شت ع�شرة �شنة اأو نحوها، فذكرت له ما عندي 

بخطه  مقيدة  عليها  وقفت  حين  بعد  ثم  فيها 

الأنجب  الطالب  اأفادنيها  بقوله:  ختمها  وقد 

حفظه  الملك،  عبد  بللن  اهلل  عبد  اأبللو  الأنللبللل 

(6(

اهلل.«

في  حياته  طللول  �شحبته  قللد  الللدقللة  فهذه 

ظهر  وقد  و�شبطها،  وتقييدها  العلوم  اكت�شاب 

ولو  كنية  اأو  ا�شم  �شبط  على  حر�شه  في  ذلك 

تغير حرف واحد فيها، و كذلك في تاريخ ميالد 

الأعالم واأماكن ازديادهم ووفاتهم، و اإقامتهم 

اأمام  نقف  جعلنا  الحر�س  هذا  كل  وتنقلهم، 

تراجم غير 

لعلي بن عيا�ش  م�شكوك فيها؛ ففي ترجمته 

الأن�شاري اأبي الح�شن ابن الدقاق المتوفى بتطيلة 

بعد الثمانين وثاثمائة بي�شير قال: »ووهم ابن 

اأبيه  ا�شم  وفي  الدقاق،  فقال:  فيه،  الفر�شي 

(7(

فجعله �شيبان.« 

عبد  ال��ق��ا���ش��م  اأب�����ي  ب���ن  ل��ع��ل��ي  ترجمته  وفلللي 

الرحمن بن اأبي قنون اأبي الح�شن قال: » وتوفي 

قا�شيا �شنة �شبع و�شبعين وخم�س مائة.قال ابن 

الأبار:كان حيا في اآخر الثمانين وخم�س مائة، 

(((

ولم ي�شبط ذلك.« 

و�شحح ابن عبد الملك ما وقع فيه ابن الأبار 

مودود  ب��ن  عمر  ترجمة  في  لالأ�شماء  قلب  من 

الفا�شي المتوفى �شنة 639هج فقال: »كذا نقلت 

فقال  ا�شمه  الأبللار  ابن  وقلب  خطه،  من  ن�شبه 

(9(

فيه: مودود بن عمر بن مودود.« 

وتارة اأخرى تجده يذكر الخلط الكبير الذي 

من  وتمكنه  علمه  برغم  الأبلللار  ابللن  فيه  وقللع 

عبد  ابن  ذلك  على  وقف  وقد  الرجال،  اأخبار 

ابن  الح�شن  اأبي  للقا�شي  ترجم  حينما  الملك 

فذكر  ))6هج،  �شنة  بمراك�س  المتوفى  قطرال 

اأورده ابن الأبار ثم �شححه ، فقال: »وذكر  ما 

وقفت  ما  خالف  اأ�شياخه  من  كثيرا  لقائه  في 

عليه في خط اأبي الح�شن نف�شه، فراأيت التنبيه 

على ذلك تحقيقا وتثبيتا، فاأقول:ذكر اأنه �شمع 

ببلده يعني قرطبة اأبا العبا�س ابن م�شاء، وقال 

ابن قطرال: انه لقيه بمراك�س، وهو ال�شحيح، 

طلب  وقللت  بالأندل�س  يكن  لم  م�شاء  ابللن  لأن 

باآخرة،  اإليها  عللاد  واإنللمللا  العلم،  قطرال  ابللن 

وبعد تاأخيره عن الق�شاء كما تقدم في ر�شمه.

ر�شيد  بن  القا�شم  اأبا  بقرطبة  �شمع  اأنه  وذكر 

القي�شي، وابن قطرال اإنما لقيه بمراك�س، وقراأ 

في  عليه  وقفت  كللذا  للله،  واأجلللاز  ونللاوللله  عليه 

خطه؛وقد كان اأبو القا�شم القي�شي هذا انقطع 

ابن  لقي  اأنه  قديما.وذكر  مراك�س  �شكنى  اإلى 

في  وزاد  بمراك�س،  لقيه  واإنما  بمالقة،  الفخار 

ولم  زمنين،  اأبي  بن  بكر  اأبا  بغرناطة  لقي  من 

((0(

يجر له اأبو الح�شن ذكرا في �شيوخه.« 

كان  الللتللي  الللدقللة  تبين  الملحوظات  هللذه 

يعتد  ولم  لالأعالم،  ترجمته  في  عليها  يحر�س 

ابن  مثل  التراجم  في  كبار  اأعللالم  اأورده  بما 

في  الطويل  الباع  ولهما  الأبللار،  وابن  الفر�شي 

ذكر اأعالم واأخبار المغرب والأندل�س. 

ث�ني�: توثيق االأخب�ر.

الأخللبللار  ورود  �للشللحللة  علللللى  الللحللر�للس  اإن 

به  يت�شم  ل  العلمي  والمنهج  الدقيق  بالتوثيق 

اأهمية  الذين يدركون  العلماء  اإل فئة قليلة من 
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والتو�شل  الأحللكللام  بناء  في  ال�شحيح  الخبر 

تاريخ  في  نجد  ولذلك  ال�شليمة،  النتائج  اإلللى 

الذين  الو�شاعين  من  كثيرا  الإ�شالمي  الفكر 

وتزييفهم  بكذبهم  التاريخية  الحقائق  حرفوا 

وجوهه  من  الخبر  �شبط  على  حر�شهم  وعدم 

ال�شحية، ومن مظانه الموثوق بها. وقد ت�شدى 

.
((((

العلماء الثقاة اإلى هوؤلء، وبينوا زيفهم

العلماء  هللوؤلء  من  الملك  عبد  ابللن  ونجد 

الذي  والتحريف  الللزيللف  على  وقللفللوا  الللذيللن 

م�شتعمال  لهم،  ترجم  ممن  الكثير  فيه  وقللع 

يعتمد  الللذي  الدقيق  العلمي  منهجه  ذلك  في 

على الرواية من العلماء الثقاة الذين عا�شروا 

اأ�شافوا كذبا  اأولئك المزيفين، ووقفوا على ما 

وزورا. ومما وقف عليه في ذلك حديثه عن اأبي 

بالقاهرة  توفي  الأندل�شي،  الجميل  بن  الخطاب 

م�شهورا  العالم  هللذا  كللان  ف��ق��د  633ه�����ج.  ���ش��ن��ة 

العلم،  طلب  في  الهمة  عالي  الللروايللة،  ب�شعة 

والم�شرق،  الأندل�س  في  كبيرة  �شهرة  وا�شتهر 

ونال حظوة عند ملوك ع�شره.لكن برغم هذه 

المكانة العلمية والجتماعية فانه كان كذابا ل 

يوثق بما يذكره في رواياته، ومن ذلك ادعاوؤه 

الكلبي، �شاحب  دحية  �شاللة  اأنه من  ن�شبه  في 

عبد  ابللن  ن�شبه  اأثبت  وقللد   ،÷ اهلل  ر�شول 

ح�شن  ب��ن  ع��م��ر  فقال:  خطه،  من  نقال  الملك 

بن قوم�ش  بن خلف  بن فرج  بن محمد  ابن علي 

بن دحية  اأحمد  بن  بدر  بن  م��زلل بن مال  ابن 

الكلبي، �شاحب ر�شول اهلل �، ثم قال: » كذا 

((((

نقلت ن�شبه من خطه.« 

لللكللن هلللذا الللنلل�للشللب �للشللك فلليلله الللكللثلليللر من 

تاج  الم�شارقة  فمن  والأندل�شيين،  الم�شارقة 

فيما  كاذب  انه   « قال:  الذي  اليمن  اأب��و  الدين 

الملك  عبد  ابن  واأ�شار   .
((3(

ذلك.«  من  ادعاه 

كان  وكذلك   « فقال:  الأندل�شيين  موقف  اإلللى 

اأنه  الأندل�س  اأهللل  من  واحللد  غير  عليه  ينكر 

ن�شبة  – بالنون-  كنبي  هو  اإنما  ويقول:  كلبي، 

ال�شرقي  الأندل�س  ب�شاحل  مو�شع  كنب،  اإلللى 

((4(

بمقربة من دانية.« 

وهذا ما جعل ابن عبد الملك يتهمه حتى في 

رواياته فقال انه كان » متهما في روايته، مرميا 

.
((((

بالكذب فيما يحدث به« 

هذا التحري الدقيق في تتبع اأخبار الرجال 

في �شلوكهم وعلمهم، والأحداث التي وقعت في 

ع�شرهم، كان ابن عبد الملك يذكرها اإما نقال 

الأعالم  من  الثقاة  عن  اأو  نف�شه  الموؤلف  عن 

بالمترجم  لقائه  طريق  عن  اأو  عا�شروه  الذين 

بهم اأنف�شهم و�شماعه منهم في�شدر حكمه فيما 

ي�شاهد من ذكائهم واجتهادهم ومثابرتهم على 

يكتبونه  لما  واإتقانهم  �شبطهم  و   ، العلم  طلب 

ترجم  .فحينما  تقدمهم  عمن  بلله  ويحدثون 

لعمران بن مو�شى بن ميمون الهواري اأبو مو�شى، 

يتميز  كان  ما  ذكر  )64هج  �شنة  توفي  �شلوي، 

به من �شعة في العلم مما حدثه به �شيوخ ثقاة، 

فقال: » حدثنا عنه اأبو بكر بن يربوع، واأبو عبد 

اهلل بن خمي�س، واأبو محمد قا�شم بن اأحمد بن 

((6(

ال�شكوت.« 

 « فيه:  قال  الأعالم  هوؤلء  رواية  عن طريق 

وكان مف�شرا حافظا م�شتبحرا في ذكر الم�شائل 

ومعرفة النوازل والإ�شراف على اللغات والآداب، 

في  متقدما  النوادر،  طريف  المجال�شة،  ممتع 

له  تعر�س  ال�شعر،  قر�س  من  حظ  ذا  النحو، 

؛واأقراأ  بها م�شحكات  اأحيانا غفلة ت�شدر عنه 

((7(

ببلده وبمالقة ومراك�س وغيرها.« 
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بن  اأح��م��د  ب��ن  ب��ن محمد  ع��م��ر  ترجمة  وفللي 

اأبو  محمد بن مطرف بن �شعيد التجيبي، فا�شي، 

حف�ش - بدون تحديد تاريخ وفاته - يذكر اأنه 

الرجال،  اأحوال  ذاكرا  تاريخيا،  محدثا   « كان 

ب�شاأن  العناية  �شديد  الأ�شانيد،  بتطريق  عارفا 

الرواية، مواظبا على التقييد، جيد الخط، كتب 

((((

الكثير واأتقنه.« 

توفرت  التي  العلمية  الأو�شاف  هذه  برغم 

في هذا العالم فانه كان كذابا ومزورا، ولذلك 

هذه  اإلللى  الإ�للشللارة  الملك  عبد  ابللن  يهمل  لللم 

مزورا  خبيثا  كذابا  وكللان   « فقال:  الحقيقة، 

خطوط ال�شيوخ لنف�شه ولأبيه ولغيرهما، وقفت 

الع�شمة  اهلل  ن�شاأل  ف�شائح،  على  ذلك  من  له 

((9(

من مواقعة اأمثالها.« 

العلمية  الللمللزايللا  علللللى  يللقللف  كلللان  هللكللذا 

اأو  كانت  اإيجابية   ، تراجمه  في  وال�شخ�شية 

المنهج  وبهذا  نق�شان،  اأو  زيللادة  دون  �شلبية، 

ولأحللوال  للع�شر  والللدار�للس  الباحث  ي�شتطيع 

بمو�شوعية،  العلمية  الحقائق  يجلو  اأن  الرجال 

الثقافي  الللمللجللال  فللي  بللدقللة  اأحللكللاملله  ويللبللنللي 

والفكري.

ث�لث�: تحليله ونقده لعلوم ومع�رف 

المترجم بهم.

اإن قدرة ابن عبد الملك على اإ�شدار الأحكام 

والفكرية  العلمية  الحركة  وتقويم  بمو�شوعية، 

للفترة الزمنية التي عا�س فيها الأعالم الذين 

للعلوم  ونقده  تحليله  في  تجلت  قد  لهم  ترجم 

الأعالم.واإذا  اأولئك  فيها  برز  التي  والمعارف 

كان هوؤلء الأعالم ممن كانت لهم �شعة وغزارة 

في  معروفة  كانت  التي  والعلوم  المعارف  في 

اأو  تاريخية  اأو  اأدبية  اأو  كانت  دينية  ع�شرهم، 

ذلك  جانب  اإلللى  يجمع  كللان  ومنهم  فل�شفية، 

في  والتر�شل  ال�شعر  في  الإبلللداع  على  القدرة 

الكتابة، فان ابن عبد الملك اأظهر قدرة فائقة 

في تحليل ودرا�شة ونقد تلك المعارف والعلوم، 

وهذا ما جعلنا نقف اأمام كتاب مو�شوعي، ننتقل 

فيه من علم نقلي اإلى اآخر عقلي، ومن فن في 

نقد  ومن  والكتابة،  التر�شل  في  فن  اإلى  ال�شعر 

بهذا  كتابه  فجاء  الأدب،  في  نقد  اإلى  للتاريخ 

فيجد  النفو�س،  تبهج  غناء  حديقة  مثل  التنوع 

فيها القارئ كل ما يريح عقله و يطمئن قلبه.

هذه  من  قليلة  نماذج  على  وقفنا  ما  واإذا 

من  العجب  ياأخذنا  فانه  كتابه  في  الدرا�شة 

قدرة هذا العالم على القراءة المتاأنية لكل ما 

يقع بين يديه، وعلى ال�شتيعاب العميق والنقد 

العلوم.  تلك  في  الدار�س  يفيد  الللذي  الموجه 

�شرب  فللي  اأو  واحلللد  علم  فللي  ذلللك  تجد  ول 

من  الكثير  قللراأ  اأنلله  ت�شعر  واإنما  الإبلللداع،  من 

الفهم  المتنوعة، وفهم م�شامينها غاية  الكتب 

ذلك  فللي  الموؤلفين  الأعلللالم  اأحللد  كللاأنلله  حتى 

الجزيري  الح�شن  لأبللي  ترجمته  ؛ففي  العلم 

علي بن يحيى بن القا�شم الحميري ال�شنهاجي 

المتوفى �شنة )))هل ذكر براعة تاأليفه في عقد 

�شماه  الللذي  فيها  »وم�شنفه  فقال:  ال�����ش��روط 

من  العقود«  تلخي�س  في  المحمود  »المق�شود 

اأنبل ما األف في ذلك واأ�شدقه دللة على تمكن 

((0(

معرفة م�شنفه.« 

هذه الملحوظة لم ت�شدر منه اإل بعد قراءة 

متاأنية لهذا الكتاب ومعرفة جهد الرجل الذي 

بذله في هذا التاأليف، ومقارنة هذا الجهد بما 

األفه غيره.

تللكللويللن ابلللن عللبللد الللملللللك فللي النحو  وفلللي 
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الت�شنيف  في  اأجللادوا  الذين  الرجال  ومعرفة 

الدقيق  تحليله  نذكر  العلم  هذا  في  والبراعة 

ل�شخ�شية نحوية وقع خالف فيها من مجموعة 

العزيز  ع��ب��د  ب��ن  عي�شى  وهللو  الأندل�شيين  مللن 

اأبو   - الم�شددة  ال��ام  وفتح  ال��ي��اء  -بفتح  يلبخت 

كان  الرجل  فهذا  607هج؛  �شنة  المتوفى  مو�شى 

بالإ�شافة  مراك�س  في  النحاة  كبير  في ع�شره 

واإتقانه  الحديث  وروايللة  بالفقه  معرفته  اإلللى 

من  له  المعا�شرين  عند  به  عللرف  ما  و  للغة، 

ينال  اأن  مللن  مكنته  وتللقللوى  وا�شتقامة  زهللد 

عند  اإللليللهللا-  ي�شعى  اأن  دون   - كبيرة  حظوة 

الخليفة الموحدي. قال ابن عبد الملك: »وكان 

ح�شن  التالوة،  جيد  مدافع،  غير  النحاة  كبير 

يقيد، ح�شن  لما  للغة، �شابطا  الإلقاء، حافظا 

الخط الم�شرقي، وافر الحظ من الفقه، بارعا 

روايته  من  �شالح  بطرف  متعلقا  اأ�شوله،  في 

الحديث مع الورع والزهد وال�شالح والنقبا�س 

الدنيا،  اأبناء  ومداخلة  النا�س،  مخالطة  عن 

اإلى  الجوهري«  »�شحاح  اأدخللل  من  اأول  وهللو 

((((

المغرب.« 

في  النحاة  كبار  من  العالم  هذا  كان  واإذا 

وتاأليفه  بتدري�شه  كبيرة  �شهرة  ونللال  ع�شره، 

في  الجيدة  كتبه  اأحللد  عليه  اأنكر  البع�س  فان 

من  الرجل  اإليه  بلغ  لما  منهم  ح�شدا  النحو، 

والتاأليف  العلم  هللذا  اإتللقللان  في  عالية  براعة 

في  م�شنفات  »وله  الملك:  عبد  ابن  قال  فيه، 

به  المحاذي  التقييد  اأ�شهرها  مفيدة،  النحو 

بالعتماد،  الم�شمى  للزجاجي  الجمل  اأبللواب 

وبالقانون اأي�شا، الجاري عليه بين النا�س ا�شم 

الكرا�شة القزولية. ومن النا�س - واأكثرهم بع�س 

 من ين�شبها ل�شيخه اأبي محمد 
((((

الأندل�شيين- 

ح�شبما لقنوه عنه. ومنهم من ياأثر 
((3(

ابن بري 

عن اأبي مو�شى اأنها من اإمالءات ابن بري على 

اأبواب الجمل، واأن اأبا مو�شى كملها. وكل ذلك 

((4(

مما ل ينبغي التعريج عليه.«

الملك  عبد  ابللن  فيه  اأظللهللر  الن�س  هللذا 

ن�شبة  ينكرون  الذين  الأندل�شيين  بع�س  موقف 

الكرا�شة اإلى اأبي مو�شى، ونراه قد ختمه بقوله: 

ليوؤكد  عليه.«  التعريج  ينبغي  ل  مما  ذل��ك  »ك��ل 

اأبي مو�شى، لكنه ل يكتفي  اإلى  الكرا�شة  �شحة 

الكثير  عليه  يردها  قد  التي  الملحوظة  بهذه 

من الدار�شين لفتقارها للحجة، ولذلك نجده 

يو�شح راأيه بتف�شيل وبالحجة التي تقنع القارئ، 

وترد اإنكار المنكرين، فقال: »واإنما هي تقولت 

اإل  الناف�شين عليه، واإل فلم لم يعرف  ح�شدته 

عنه  النا�س  اأخذها  وقد  مو�شى،  اأبللي  قبل  من 

وقفت  وقد  له،  اإل  ت�شهر  ولم  اإياها،  ودر�شهم 

بع�س  اإياها  محمال  منها  ن�شخ  في  خطه  على 

اآخذيها عنه، ولم ياأت بها اأحد زاعما اأنه اأخذها 

عن ابن بري على كثرة تالميذه والآخذين عنه 

يتولى  مو�شى  اأبللو  يزل  ولم  هللذا.  ع�شرنا  اإلللى 

والنق�س  فيها  والللزيللادة  وتنقيحها  تهذيبها 

اإليه  منها وتغيير بع�س عباراتها ح�شبما يوؤديه 

يزعه  ورعه  اختياره؛و�شهير  ويقت�شيه  اجتهاده 

عن التعر�س اإلى مثل هذه الت�شرفات في غير 

م�شنفه، اللهم اإل اأن يكون ابن بري قد اأذن له 

في ذلك، وهو بعيد اإن لم يكن باطال، لما تقدم 

اإليه  ن�شبها  ول  عنه،  اأحد  بها  ياأت  لم  اأنه  من 

منذ مئة وثالثين �شنة اأو نحوها وهلم جرا. 

في  الللقللدم  را�للشللخ  كللان  فانه  الجملة  وعلى 

وم�شنفاته  ذلك،  اإنكار  اإلى  �شبيل  ول  النحو، 

مقا�شد  فيه  ب�شط  الذي  ككتابه  بذلك،  ت�شهد 
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هذا العتماد، وتوفي قبل اإكماله، و�شرح اأي�شا 

�شواهده  و�شرح  جملة،  للفار�شي  »الإيلل�للشللاح« 

مفردة، اإلى غير ذلك من التنبيهات والمعلقات 

على كتاب �شيبويه، و»مف�شل« الزمخ�شري، وغير 

اإدراكه  ذلك مما يعرب عن وفور ملكته، و�شعة 

.
((((

في هذا الفن« 

الن�س  هذا  في  الملك  عبد  ابن  ح�شم  لقد 

اأو معاند  اإل جاحد  بحجج قوية ل يجادل فيها 

اأبي  تاأليف  من  القزولية هي  الكرا�شة  كون  في 

مو�شى، وما اعتمده في هذه الحجج:

اأول: اإن الكتاب عرف با�شم اأبي مو�شى منذ 

زمن طويل، وكان يدر�س محتوياته للطلبة دون 

اأن تقع الإ�شارة اإلى ذكر ا�شم اآخر.

ن�شخ من  الملك على  ابن عبد  وقوف  ثانيا: 

فيها  يذكر  مو�شى،  اأبللي  بخط  منقحة  الكتاب 

اأ�شماء من اأخذها عنه.

في  التغيير  دائللم  كللان  مو�شى  اأبللا  ثالثا:اإن 

وهذا  والنق�شان،  والزيادة  بالتنقيح  الكرا�شة 

العمل ل يقوم به اإل �شاحب الكتاب، ول يمكن 

اأن ي�شدر من اأبي مو�شى مثل هذا العمل اإذا لم 

يكن الكتاب من تاأليفه، اإذ عرف بالورع والزهد 

والتقوى بين كل من عا�شره اأو تتلمذ عليه. 

رابعا: اإن اأبا مو�شى له م�شنفات عديدة في 

النحو، ت�شهد على �شعة تمكنه فيه واقتداره على 

اأن  عليه  بغريب  فلي�س  العلم،  هذا  في  التاأليف 

يوؤلف مثل تلك الكرا�شة.

ولكن برغم هذه الحجج القوية فان ابن عبد 

وهو  راأيلله،  به  يدعم  اآخر  خبرا  اأ�شاف  الملك 

قدوم العالم النحوي الم�شهور اأبي علي ال�شلوبين 

مو�شى  اأبللو  كللان  حينما  مراك�س  ح�شرة  اإلللى 

م�شجد  ي�شمى  مغمور  م�شجد  في  النحو  يدر�س 

الفترة  هللذه  في  ال�شلوبين  وكللان  دكللالللة،  بللاب 

بباب  مر  فلما  والمغرب،  الأندل�س  في  م�شهورا 

باب  من  مراك�س  ح�شرة  دخوله  عند  الم�شجد 

المكان  عن  ف�شاأل  الطلبة،  �شجيج  �شمع  دكالة 

فيه،  يدر�س  العربية  اأ�شاتيذ  اأحد  اإن  له:  فقيل 

فدخل وجل�س مع الطلبة لي�شتمع لهذا المدر�س، 

قال   ، المغرب  في  النحوي  الدر�س  ويطلع على 

ابن عبد الملك يذكر هذه الحادثة:

»ولما ا�شتقر باأبي مو�شى المجل�س اأخذ يتكلم 

في بع�س اأبواب العربية ب�شبط قوانينها، وتقييد 

م�شائلها، واإحكام اأ�شولها، بما ل عهد لأبي علي 

وقال:  يده،  و�شقط في  بمثله، فبهت عند ذلك 

اإذا كان مثل هذا المو�شع الخامل الذي ل يكاد 

يوؤبه له، ول يعد من كبار مجال�س العلم، لكونه 

مثل  فيه  للتدري�س  ينت�شب  البلد،  اأخريات  في 

هذا البربري البعيد في بادي الراأي عن التكلم 

ف�شال عن مثل هذا ال�شتبحار في النحو، فما 

الظن بالمجال�س المحتفلة والم�شاجد الم�شهورة 

ويعظم  الأمر،  وبمدر�شيها ولة  بها  يعتني  التي 

العلم.  طلبة  اأكابر  اإليها  ويجتمع  الحفل،  فيها 

هذا بلد ل اأ�شود فيه بعلمي ، فانكفاأ للحين من 

ح�شر  ول  بمراك�س  يحل  ولللم  المو�شع،  ذلللك 

بلده  اإلى  وعاد  اأ�شاتيذها،  مجل�شا من مجال�س 

((6(

ا�شبيلية مق�شيا العجب مما �شاهده.«

العميق  التكوين  بهذا  مو�شى  اأبللو  كللان  اإذا 

في النحو الذي جعل اأكبر النحاة في الأندل�س 

يتعجب من ا�شتبحاره فيه فلي�س بغريب عليه اأن 

يوؤلف تلك الكرا�شة التي جاءت اآية في الإتقان 

والبراعة كما قال ابن حوط اهلل.

والدرا�شة  العميق،  التحليل  هللذا  وبمثل 
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المعتمدة على ا�شتقراء الحقائق بمنهج علمي، 

الحديث،  علم  في  دقيقة  ق�شايا  يناق�س  نجده 

نجده  بل  عند هم،  الإ�شناد  وطرق  رجاله  وفي 

فيه،  التاأليف  فللي  ال��ح��دي��ث  علماء  مللع  ي�شهم 

وت�شحيح ما وقع فيه اأعالم هذا العلم من اأوهام 

و�شهو، وكاأنه من كبار رجال علم الحديث دراية 

لتعقيب  درا�شته  في  لحظناه  ما  وهذا  وعلما. 

الح�شن  اأب��ي  �شيخه  كتاب  على   
((7(

ال���م���واق اب��ن 

والإيهام  الوهم  »بيان  المو�شوم ب  القطان  ابن 

((((

الواقعين في كتاب الأحكام«

واأح�شن في هذا  اأجاد  المواق قد  ابن  وكان 

»ظهر  الللملللللك:  عبد  ابللن  فيه  قللال  التعقيب، 

الحديث،  ب�شناعة  ومعرفته  ونبله  اإدراكلله  فيه 

وا�شتقالله بعلومه، واإ�شرافه على علله واأطرافه، 

((9(

وتيقظه وبراعة نقده وا�شتدراكه.« 

الملك  عبد  ابن  من  القول  هذا  ي�شدر  لم 

المواق،  ابن  لكتاب  العميقة  الدرا�شة  بعد  اإل 

ولكتاب »الأحكام ال�شغرى« وكتاب »بيان الوهم 

والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام«، ولم يكتف 

بهذه الدرا�شة المعمقة واإنما وجدناه يوؤلف كتابا 

يرتب فيه ق�شايا الكتابين الأخيرين، ويكمل ما 

هذا  كتابه  اعتبر  انلله  حتى  نق�س  من  فيهما 

قال   ، وتوثيقا  فائدة  الأحاديث  كتب  اأغزر  من 

بين هذين  بالجمع  وقد عنيت  بيان ذلك:«  في 

الكتابين م�شافين اإلى �شائر اأحاديث الأحكام، 

منهما، ف�شار  نق�س  ما  وتكميل  ترتيبها  وعلى 

واأغزرها  الم�شنفات،  اأنللفللع  مللن  هللذا  كتابي 

مثله  بابه  في  يوؤلف  لم  قلت:انه  لو  فائدة حتى 

 .
(30(

لم اأبعد، واهلل ينفع بالنية في ذلك«

اآخر  مو�شع  في  الملك  عبد  ابن  برهن  وقد 

اأ�شول  فهم  فللي  والتعمق  الللدرايللة  هللذه  على 

ومعرفة  والتوثيق  الإ�شناد  حيث  من  الأحاديث 

رجاله ، كما نقد اأكبر علماء الأحاديث فيما وقع 

لهم من وهم، وذلك ما فعله في ترجمة المغيرة 

اأب��ي هريرة، وكان  الذي روى عن  ب��ردة  اأب��ي  اب��ن 

ن�شير  بن  لمو�شى  البحر  غزو  ولي  قد  المغيرة 

مالكا،  اأن  الملك  عبد  ابن  فذكر  )9هج،  �شنة 

المغيرة  حديث  »الموطاأ«  كتابه  في  خرج   ،
البحر من  الو�شوء من ماء  اأبي هريرة في  عن 

رواية �شعيد بن �شلمة، لكن اأبا عمر بن عبد البر، 

الرواية  هذه  اأنكر  بالحديث،  النا�س  اأعلم  وهو 

وقال: »لم يرو عنه، فيما علمت، اإل �شفوان بن 

�شليم، ومن كانت هذه حاله فهو مجهول ل تقوم 

.
(3((

به حجة« 

بحجة  القول  هذا  الملك  عبد  ابن  رد  لقد 

قوية اعتمد فيها على ذكر رواية الأعالم الثقاة 

اإلى  م�شيرا  فقال  ال�شحاح،  كتب  في  للحديث 

ما وقع فيه ابن عبد البر من وهم: »معدود في 

عي�شى  اأب���و  اأخرجه  فقد  اهلل،  رحمه  اأوهللاملله، 

�شحيح،  حديث  وقللال:  جامعه،  في  ال��ت��رم��ذي 

هو عندي  فقال:  عنه  البخاري  الترمذي  و�شاأل 

يقول:  ه�شيم  للبخاري:  فقلت  قللال:  �شحيح، 

اإنما  فيه،  وهللم  فقال:  ب����رزة،  اأب���ي  ب��ن  ال��م��غ��ي��رة 

ربما وهم في  ب��ردة، وه�شيم  اأبي  بن  المغيرة  هو 

هذا  وقع  اأحفظ.  المقطعات  في  وهو  الإ�شناد، 

.
(3((

للترمذي في علله« 

موقف  على  علق  قللد  ال��ب��ر  ع��ب��د  اب����ن  وكلللان 

اأدري  »ل  بقوله:  الحديث  هللذا  مللن  ال��ب��خ��اري 

�شحيحا  عنده  كان  ولو  البخاري،  من  هذا  ما 

لخرجه في م�شنفه ال�شحيح عنده، ولم يفعل 

لأنه ل يعول في ال�شحيح اإل على الإ�شناد، وهذا 

.
(33(

الذي ل يحتج اأهل الحديث بمثل اإ�شناده«
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ابن  �شححه  البر  عبد  ابن  من  الوهم  هذا 

�شحيحه،  ف��ي  ال��ب��خ��اري  عمل  من  الملك  عبد 

لكنه  الأحللاديللث،  من  الكثير  �شحح  اأنلله  وذلللك 

الخت�شار،  لأجللل  كتابه  في  كلها  يخرجها  لم 

البخاري نف�شه، قال ابن عبد  وقد �شرح بذلك 

الملك: »وهذا وهم اآخر لأبي عمر، فان البخاري 

اإلى ت�شحيح ما خرج ل  اإنما ق�شد في جامعه 

بالإ�شناد  روينا  وقد  �شحح،  ما  كل  اإخراج  اإلى 

اإلى اأبي اأحمد بن عدي، قال: �شمعت الح�شن بن 

الح�شين البزاز يقول:�شمعت اإبراهيم بن مغفل - 

هو الن�شفي- يقول: �شمعت محمد بن اإ�شماعيل 

الكتاب،  هللذا  في  اأدخلت  ما  يقول:  البخاري 

يعني الجامع، اإل ما �شح، وتركت من ال�شحاح 

.»
(34(

كي ل يطول الكتاب

الحجة  على  المبني  الدقيق  التوثيق  بهذا 

القوية من علماء الحديث يخرج ابن عبد الملك 

بحكم قوي وثابت وهو اأن راويي الحديث: �شعيد 

اأبي بردة، هما في عداد  ابن �شلمة والمغيرة بن 

اأن  ل�شيما  الحديث،  روايللة  منهما  يقبل  من 

النزاهة  وهللي  الللرواة  في  المطلوبة  ال�شفات 

والعدل وال�شدق موجودة فيهما، قال ابن عبد 

با�شتعمال  المغيرة  في  ذلللك  »ويقوي  الملك: 

اهلل  ر�شي  يكن،  فلم  اإياه،  العزيز  عبد  بن  عمر 

عنه، لي�شتعمل اإل اأهل العدل والف�شل من خيار 

.»
(3((

هذه الأمة

هذا هو المنهج الذي اتبعه ابن عبد الملك 

يقف  كللان  فقد  كتابه،  في  بهم  المترجم  في 

بتحليل دقيق، وروؤية نقدية، ومعرفة وا�شعة في 

وهي  العلماء،  هللوؤلء  يتقنها  كان  التي  العلوم 

يناق�س  فكان  وتاريخية،  واأدبلليللة  دينية  علوم 

هذه العلوم بدراية العالم المتمكن من مادته، 

كتاب  كل  يقراأ  كان  باأنه  عنه  عرف  الذي  وهو 

لم�شامينه  وفهم  ا�شتيعاب  قراءة  يده  في  يقع 

الق�شايا  تلك  في  اآراء  له  وكانت  ومحتوياته، 

والم�شامين تعبر عن ثقافته الوا�شعة، وفطنته 

معرفته،  �شعة  في  الزبير  ابللن  قللال   ، وذكللائلله 

نبيل  اهلل،  رحمه  وكان،   « المو�شوعي:  وتكوينه 

نقادا  والأ�شانيد،  بالتاريخ  عارفا  الأغللرا�للس، 

قل  واإن  الت�شرف،  جيد  التهدي،  ح�شن  لها، 

امتدح  مجيدا،  �شاعرا  بارعا  اأديبا  �شماعه، 

بع�س كبراء وقته. وكان مع نقده الإ�شنادي ذا 

معرفة بالعربية واللغة والعرو�س وم�شاركة في 

معارفه  من  اإليه  الإ�شارة  تقدمت  وما  الفقه. 

.
(36(

اأغلب عليه«

الللتللي كان  والللعلللللوم  مللعللارفلله  فللي  قللوللله  اإن 

تمكنه  على  قوي  لدليل  عليه،  اأغ��ل��ب  يجيدها: 

فيها  يوؤلف  التي  مادته  من  العالم  تمكن  منها 

ويناظر ويجادل.

الحوا�شي :

ال�شعراء. فحول  طبقات   . ( -(4  /( �شالم  ابن  طبقات 

محمد  محمود  تحقيق  الجمحي،  �شالم  بن  محمد 

�شاكر مطبعة المدني. القاهرة.

الم�شدر نف�شه. ( -

والمغرب  والأندل�س  الم�شرق  بين  العلماء  رحلة  كانت  3 -

العلماء  ولللقللاء  المعرفة  ا�شتكمال  اأجللل  مللن  دائللمللة 

»الأهلللداف  مقالنا  انظر  األللفللوا.  مللا  على  والطلللالع 

اإلى  الإ�شالمي  الغرب  علماء  لرحلة  والعلمية  الدينية 

�شنة   .(( المناهل عدد  في مجلة  المن�شور  الم�شرق« 

)00)م.

الذيل   . �للس7- 4 والتكملة  الللذيللل  كتاب  مقدمة  انظر 

عبد  اأبي  وال�شلة.تاأليف  المو�شول  لكتابي  والتكملة 

الأن�شاري  الملك  عبد  بن  محمد  بن  محمد  اهلل 
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بن  محمد  الللدكللتللور  المراك�شي.تحقيق  الأو�للشللي 

المغربية،  المملكة  اأكاديمية  �شريفة.مطبوعات 

4)9)م. 

كتاب  منها  الللعللرب،  اأن�شاب  في  كثيرة  كتب  األفت  ( -

للزبير  قري�س  ن�شب  وجمهرة  لل�شمعاني،  الأن�شاب 

ابن بكار، ون�شب قري�س للم�شعب بن الزبير، ون�شب 

حزم  لبن  العرب  اأن�شاب  وجمهرة  للمبرد،  عدنان 

مثل  ال�شحابة  طبقات  فللي  األللفللوا  الأندل�شي.كما 

كتاب الإ�شابة، وطبقات ال�شعراء مثل طبقات فحول 

ال�شعراء لبن �شالم الجمحي، وطبقات الق�شاة مثل 

الفقهاء  وطبقات  للنباهي،  الأندل�س  ق�شاة  تاريخ 

هذه  وكل  للجعدي.  اليمن  فقهاء  طبقات  كتاب  مثل 

بهم  المترجم  باأن�شاب  اأ�شحابها  فيها  عني  الكتب 

واأدب  وفقه  علم  من  به  ا�شتهروا  ومللا  واأخللبللارهللم 

و�شعر.

. الذيل والتكملة )/4)4- 6

. وابن الفر�شي  الذيل والتكملة، الق�شم الأول �س 60)- 7

الأزدي  يو�شف  بن  بن محمد  الوليد عبد اهلل  اأبو  هو 

تاريخ  في  م�شهور  كتاب  له  الفر�شي،  بابن  المعروف 

علماء الأندل�س من الرواة والفقهاء والق�شاة والأدباء.

كتابه  ب�شكوال  ابن  به  و�شل  الللذي  هو  الكتاب  وهللذا 

المو�شوم بال�شلة. 

اهلل  عبد  بن  محمد  هو  الأبللار  نف�شه.وابن  الم�شدر  ( -

ابن اأبي بكر بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الق�شاعي 

اأحد  وكللان  ))6هلللج،  �شنة  قتل  البلن�شي  الأندل�شي 

اأعالم ع�شره، �شاعرا كاتبا، له ديوان �شعر مطبوع، 

ومن اأهم موؤلفاته: )- كتاب التكملة، وهو تتمة لكتاب 

ال�شلة لأبي القا�شم خلف بن عبد الملك بن ب�شكوال. 

)-كتاب الحلة ال�شيراء في اأ�شعار الأمراء.

. الم�شدر نف�شه )/ 40)- 9

 . الم�شدر نف�شه )/7))-3))- 0)

من ذلك نقد ابن �شالم الجمحي ما وقع محمد بن  (( -

طبقات  ال�شيرة.  في  وا�شطراب  خلط  من  اإ�شحاق 

فحول ال�شعراء)/7-). 

. الذيل والتكملة )/ 6))- ))

الم�شدر نف�شه. (3 -

الم�شدر نف�شه (4 -

الم�شدر نف�شه. (( -

. الذيل والتكملة )/ 43)- 6)

الم�شدر نف�شه.  (7 -

الم�شدر نف�شه )/ 34)- ))

الم�شدر نف�شه. (9 -

 . الم�شدر نف�شه )/ 4))- 0)

. الم�شدر نف�شه )/47)- ))

لم يذكر ابن عبد الملك اأ�شماء هوؤلء الأندل�شيين،  (( -

ق�شمان،  اأنهم  �شريفة  ابن  كتابه  محقق  ذكر  وقد 

الزبير  ابللن  ومنهم  للله،  لي�شت  اأنللهللا  الأول:اعللتللقللد 

ال�شلوبين.  علي  اأبو  والنحوي  ال�شلة«،   « كتابه  في 

واأعجبوا  تاأليفه،  من  اأنها  اعتقد  الثاني،  وال�شنف 

الذي  اهلل  حوط  ابن  ومنهم  تاأليفها،  في  ببراعته 

فيها: قال 

ك�������را��������ش�������ة ف��������ي ال������ن������ح������و ل���ك���ن���ه���ا

ت�������ح�������وي م���������ن ال������ع������ل������م ك�����راري�����������ش�����ا 

اأ�ش�شت وق������د  ال����ح����ج����م،  ����ش���غ���ي���رة 

ق����������واع����������د ال�����������ش�����ن�����ع�����ة ت�����اأ������ش�����ي�����������ش�����ا

ق��������د م�����خ�����������ش ال��������زب��������د ن����ح����وه����ا

ف����ا�����ش����ت����وج����ب ال���������ش����ك����ر اأب����������و م���و����ش���ى

عبد  بن  بري  بن  عبيد اهلل  اأبو محمد  هو  بري  ابن  (3 -

الجبار ابن بري، رئي�س النحويين بالديار الم�شرية، 

اإلى  رحلته  في  النحو  عنه  اأخذ  قد  مو�شى  اأبو  وكان 

الم�شرق، وقد لزمه مدة طويلة، وعلى يده اأتقن هذا 

العلم.

. الذيل والتكملة )/ )4)- 4)

. الم�شدر نف�شه )/ )4)- 49)- ))

 . الم�شدر نف�شه )/49)- 6)

المواق  ابن  اهلل  عبد  اأبي  يحيى  اأبي  بن  محمد  هو  (7 -

وكان  )64هللج،  �شنة  المتوفى  المراك�شي  الأن�شاري 

فقيها محدثا مقيدا �شابطا. 
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اأبو الح�شن بن القطان هو علي بن محمد بن عبد  (( -

اإبراهيم  بن  يحيى  بن  محمد  بن  يحيى  بن  الملك 

فا�شي  الكتامي،  للحميري  �شماحة  بن  خل�شة  ابن 

اأفا�س  وقللد  )6)هلللج،  �شنة  توفي  مللراكلل�للس،  �شكن 

علمه  في  وقللال  الملك،  عبد  ابن  عنه  الحديث  في 

للحديث م�شتبحرا  ال�شريف:« وكان ذاكرا  بالحديث 

عاكفا  برجاله،  عارفا  بطرقه،  ب�شيرا  علومه،  في 

�شقيمه،  من  �شحيحه  مميزا  ناقدا  خدمته،  على 

الذيل  عمره.«  وتقييده  بالعلم  التلب�س  على  مثابرا 

والتكملة )/67). وكتاب الأحكام هذا هو » الأحكام 

ابن  الحق  اأبو محمد عبد  الذي جمع فيه  ال�شغرى« 

اأحاديث الأحكام. الخراط 

. الذيل والتكملة )/73)- 9)

الم�شدر نف�شه. 30 -

. الذيل والتكملة )/ 376- )3

. م�شدر نف�شه )/ 377- )3

الم�شدر نف�شه. 33 -

. الم�شدر نف�شه )/377- 34

الم�شدر نف�شه. 3( -

الزير،  لبن  ال�شلة  �شلة  من  الغرباء  تراجم  انظر  36 -

جمعه محقق كتاب ابن عبد الملك في الق�شم الثاني 

من كتابه الذيل والتكملة �س 3)). 
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كانت الكتابة عن المكتبات العلمية الكبرى 

االتحاد  اأي��ام  �سهلة  عملية  النفي�سة  وكنوزها 

االأمور  تعقدت  فقد  للأ�سف،  ولكن  ال�سوفياتي. 

كثيرًا بعد تق�سيم االتحاد ال�سوفياتي وانف�سال 

تخ�سع  م�ستقلة  دول  اإلى  وتحولها  جمهورياته 

في  وكذلك  الدولية  والتنقل  ال�سفر  لقوانين 

تعامل الباحثين مع المكتبات العلمية واإمكانية 

الح�سول على ن�سخ من المخطوطات لدرا�ستها 

التعريف  اإم��ك��ان��ي��ة  ف���اإن  هنا  وم��ن  ون�����س��ره��ا. 

ومع ذلك  ي�سيرًا.  اأمرًا  يعد  لم  المكتبات  بتلك 

�سنحاول اإلقاء نظرة على اأ�سهر المكتبات التي 

تحفظ فيها مخطوطات علمية عربية واإ�سلمية 

نادرة.

مكتبة  ع�شرة  خم�س  عن  الحديث  ويمكن 

حولها  تفا�صيل  على  الح�صول  من  تمكننا 

وهي:

لينين  )مكتبة  الرو�سية  الحكومية  المكتبة  1 .

�سابقًا(.

ال��م��ك��ت��ب��ة ال���وط���ن���ي���ة ال���رو����س���ي���ة )����س���ان  2 .

بطر�سبورغ(.

)معهد  ال�سرقية  المخطوطات  معهد  مكتبة  3 .

التابع الأكاديمية العلوم  اال�ست�سراق �سابقًا( 

الرو�سية )فرع �سان بطر�سبورغ(.

الق�سم ال�سرقي في المكتبة العلمية لجامعة  4 .

�سان بطر�سبورغ.

كنوز التراث العربي والإ�سالمي

 في خزائن الجمهوريات

ال�سوفياتية ال�سابقة
اأ.د. محمود حمو الحمزة 

معهد تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

التابع الأكاديمية العلوم الرو�سية - مو�سكو

المقدمة:

من  كنوز  على  ال�سابقة  ال�سوفياتية  والجمهوريات  رو�سيا  في  الكبرى  المكتبات  تحتوي 

وغيرها.  والتركية  والفار�سية  العربية  باللغات  والإ�سالمية  العربية  العلمية  المخطوطات 

)الح�ساب  الريا�سيات  علوم  مجموعة  اإل��ى  هنا،  عنها  نتحدث  التي  المخطوطات،  وتنتمي 

والجبر والهند�سة وح�ساب المثلثات( والفيزياء والفلك والميكانيكا وال�سيدلة والطب وتعود 

اإلى الع�سر الذهبي الإ�سالمي )الع�سور الو�سطى(. 
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جامعة  في  العلمية  لوبات�سيف�سكي  مكتبة  5 .

قازان الحكومية )الق�سم العربي(.

التابع  اال�ست�سراق  لمعهد  البيروني  مكتبة  6 .

اأوزبك�ستان  جمهورية  في  العلوم  الأكاديمية 

)ط�سقند(.

في  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ط�سقند  ج��ام��ع��ة  مكتبة   7 .

جمهورية اأوزبك�ستان.

)ماتينا  القديمة  المخطوطات  معهد  مكتبة  8 .

داران( في جمهورية اأرمينيا )يريفان(.

العلوم  اأكاديمية  مخطوطات  معهد  مكتبة  9 .

الجورجية )تبيلي�سي(.

في  للمخطوطات  الجمهورية  الخزينة  10 .

اأكاديمية العلوم االأذربيجانية )باكو(.

لجمهورية  الحكومية  ال��ج��ام��ع��ة  مكتبة  11 .

اأذربيجان )باكو(.

جمهورية  ف��ي  ال��ع��ل��وم  اأك��ادي��م��ي��ة  مكتبة  12 .

طاجك�ستان )دو�سنبيه(.

مكتبة معهد اللغة واالأدب في اأكاديمية العلوم  13 .

في جمهورية طاجك�ستان )دو�سنبيه(.

جمهورية  في  الحكومية  الفردو�سي  مكتبة  14 .

طاجك�ستان )دو�سنبيه(.

مكتبة معهد اللغة واالأدب في اأكاديمية العلوم  15 .

في جمهورية تركمن�ستان )ع�سق اأباد(.

اأن هناك ع�سرات المكتبات  ومن المعروف 

في داغ�ستان والمناطق االإ�سلمية االأخرى في 

من  الخا�سة  المقتنيات  اإلى  باالإ�سافة  رو�سيا 

المخطوطات النادرة الموجودة بحوزة عائلت 

واأ�سخا�ص يتناقلونها عبر القرون من جيل اإلى 

جيل.

وتعد مكتبة معهد اال�ست�سراق في ط�سقند من 

والفار�سية  العربية  المخطوطات  اأغنى خزائن 

المخطوطات  م��ن  مجلد  اآالف   8 )ح���وال���ي 

المخطوطات  م��ن  مجلد  اآالف  و6  ال��ع��رب��ي��ة 

المخطوطات  وكذلك مكتبة معهد  الفار�سية(. 

 - الرو�سية  العلوم  الأكاديمية  التابع  ال�سرقية 

فرع �سان بطر�سبورغ )حوالي 5 اآالف مجلد من 

المخطوطات العربية و6 اآالف من المخطوطات 

لوبات�سيف�سكي  مكتبة  اأي�سًا  ونذكر  الفار�سية(. 

العلمية في جامعة قازان )حوالي 3 اآالف مجلد 

الوطنية  والمكتبة  العربية(.  المخطوطات  من 

 3 على  تحتوي  بطر�سبورغ(  )�سان  الرو�سية 

و100  العربية  المخطوطات  من  مجلد  اآالف 

والق�سم  الفار�سية.  المخطوطات  من  مجلد 

بطر�سبورغ  �سان  جامعة  مكتبة  من  ال�سرقي 

العربية  المخطوطات  من  مجلد   900 )حوالي 

الفار�سية(.  المخطوطات  م��ن  مجلد  و600 

بينما يوجد في ق�سم المخطوطات في المكتبة 

الحكومية الرو�سية حوالي 9 مخطوطات فقط. 

الريا�سيات  ف��ي  المخطوطات  تلك  ومعظم 

والفيزياء والفلك. 

ونظرًا ل�سعوبة القيام، حاليًا، بو�سف كامل 

حفظ  وم��راك��ز  الخزائن  جميع  اإن�ساء  لتاريخ 

المخطوطات العربية والفار�سية المذكورة اأعله 

فاإننا نكتفي بعر�ص تاريخ اإن�ساء خم�ص مكتبات 

فقط وهي االأ�سخم، علمًا اأن اأكثرها اأهمية وقيمة 

مكتبات �سان بطر�سبورغ وط�سقند وقازان. 

العلمية  المجاميع  ه��ذه  تاأ�سي�ص  تاريخ  اإن 

.كما  اأحيانًا  الماأ�ساوية  حد  اإلى  وي�سل  متنوع 

بع�ص  في  والمغامرات  بالتعقيدات  مليء  اأن��ه 

ي�سكل  اأن  يمكن  ذات���ه  بحد  وه���ذا  االأح��ي��ان. 

مو�سوعًا خا�سًا للبحث.
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مجموعة المخطوطات ال�سرقية في 

معهد المخطوطات ال�سرقية - فرع �سان 

بطر�سبورغ:

والفار�سية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��خ��ط��وط��ات  ت��ع��دُّ 

�سان  ف��ي  ال�سرقية  المخطوطات  معهد  ف��ي 

في  واالأه����م  االأك��ب��ر  المجموعة  ب��ط��ر���س��ب��ورغ 

اكت�سبت  وقد  المعهد.  مخطوطات  مجموعات 

وعلى  وا�سعة.  عالمية  �سهرة  المجموعة  هذه 

القيمة  العلمية  االآثار  التعرف على  اأ�سا�سها تم 

�سمنها  وم��ن  والفار�سية.  العربية  للمراجع 

والثقافي  ال�سيا�سي  التاريخ  في  ر�سينة  بحوث 

ل�سعوب ال�سرق في القرون المتو�سطة.

الخزينة  ه����ذه  ت��اأ���س��ي�����ص  ارت���ب���ط  وق����د 

المخطوطاتية بن�سوء المعهد االآ�سيوي الأكاديمية 

1818 )تحول  العلوم في �سان بطر�سبورغ عام 

تغير  ثم  اال�ست�سراق،  معهد  اإل��ى   1930 ع��ام 

ا�سمه منذ ب�سع �سنوات اإلى معهد المخطوطات 

الرو�سية(.  العلوم  الأكاديمية  التابع  ال�سرقية 

مجموعات  اأ���س��ا���ص  على  المجموعة  وتكونت 

المخطوطات الكثيرة التي كانت حينئذ بحاجة 

اإلى درا�سة وتحقيق.

�سان  ف��ي  االآ���س��ي��وي  المتحف  تاأ�سي�ص  بعد 

بطر�سبورغ بداأت تنهال اإليه المخطوطات التي 

والدبلوما�سيين  الم�ست�سرقين  اأيدي  بين  وقعت 

وهواة جمع المخطوطات والموظفين والمدنيين 

�سان  ف��ي  ن�ساأت  كما  ال��رو���ص.  والع�سكريين 

بطر�سبورغ اإلى جانب خزينة المتحف االآ�سيوي 

ثلثة مراكز اأخرى لحفظ المخطوطات العربية 

الرو�سية  الوطنية  المكتبة  وه��ي  والفار�سية 

للجامعة   العلمية  للمكتبة  ال�سرقي  والق�سم 

ومكتبة االإدارة التعليمية في وزارة الخارجية.

واإ�سلمي  بخا�سة،  عربي  ر�سيد  اأول  وكان 

مجموعتان  االآ���س��ي��وي  المتحف  ف��ي  ب��ع��ام��ة، 

 1819 ع��ام��ي  ال��رو���س��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  اقتنتهما 

و1825 من الدبلوما�سي الفرن�سي ج. ل. رو�سو 

عامًا  قن�سًل  حينها  عمل  ال��ذي  )ت1831( 

وطرابل�ص.  حلب  في  وقبلها  بغداد  في  لفرن�سا 

من  االأول  ال��ج��زء  رو���س��و  عر�ص  البداية  ففي 

ن�سفها  من  اأكثر  مخطوطة   500( مجموعته 

لم  لكنها  الفرن�سية  الحكومة  على  عربية( 

باإعادة  مرتبطة  مالية  ل�سعوبات  ت�ستريها 

اأما  رو�سيا.  اإلى  رو�سو  باعها  ولذلك  الترميم، 

الجزء الثاني من مجموعته في�سم حوالي 200 

مخطوطة عربية.

كرات�سكوف�سكي  االأك��ادي��م��ي  اأ����س���ار  وق���د 

المجموعتين،  هاتين  اأن  اإل��ى   
)1(

)1951 )ت 

المقتنيتين بمح�ص ال�سدفة ال�سعيدة، واللتين 

�سملتا �سل�سلة كاملة من المخطوطات النفي�سة 

لمجموعة  مهمًا  اأ�سا�سًا  اأ�سبحتا   ، وال��ن��ادرة 

المتحف االآ�سيوي.

اأب���ح���اث���ًا   )1851 )ت  ف���ري���ن  خ.  وب������داأ 

واإنما  رو�سو،  لمخطوطات  فقط  لي�ص  ج��ادة، 

في  االأخ��رى  والفار�سية  العربية  للمخطوطات 

مديره.  فرين  اأ�سبح  الذي  االآ�سيوي،  المتحف 

فقام مبا�سرة بلفت انتباه المجتمع الرو�سي اإلى 

عامة  مقاالت  بن�سره  المجموعات  هذه  اأهمية 

بطر�سبورغ  �سان  �سحافة  ف��ي  عنها  مب�سطة 

�سكلت تقارير مميزة عن هذه الخزينة الفعلية 

االأولى للمخطوطات ال�سرقية في رو�سيا.

اقتناء  ع���ام  نف�ص  وه���و   ،1819 ع���ام  ف��ي 

فرين  ق��ام  رو���س��و،  م��ن  االأول���ى  المخطوطات 

�سحيفة   في  ن�سره  عنها  موجز  عر�ص  باإعداد 
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عام  وفي   .  
)2(

بطر�سبورغ« �سان  »فيدومو�ستي 

عن  مقالة  ن�سر  ال�سحيفة  نف�ص  في  تم   1826

1846 قام  . وفي عام 
)3(

مجموعة رو�سو الثانية

العر�ص  ن�سر  باإعادة   )1881 دورن)ت  اأ.  ب. 

مكر�ص  كتاب  ف��ي  وذل��ك  فرين  اأن��ج��زه  ال��ذي 

. 
)4(

للمتحف االآ�سيوي

لمجموعات  الكبرى  االأه��م��ي��ة  ف��ري��ن  ق���ّدر 

العلمية  للأبحاث  بالن�سبة  االآ�سيوي  المتحف 

اأهمية  وبرزت  الرو�ص.  للم�ست�سرقين  المثمرة 

المخطوطات  لتلك  العلمية  الفهار�ص  اإن�ساء 

وقام  بعد.  ن�سر  ق��د  معظمها  يكن  ل��م  وال��ت��ي 

في  منتظم،  ب�سكل  م��داخ��لت،  باإلقاء  فرين 

حول  الرو�سية  العلوم  اأكاديمية  اجتماعات 

المتحف  اإلى  ترد  التي  الجديدة  المخطوطات 

تقارير  عن  عبارة  م�ساركاته  وكانت  االآ�سيوي. 

وهي  عادة طيبة  اأدرج  اأنه  كما  متميزة.  علمية 

�سنويًا  المجتمع  لتعريف  ال�سحافة  ا�ستخدام 

علمية  بطريقة  �سواء  الجديدة  بالمخطوطات 

بحتة اأم بطريقة مب�سطة.

الحثيثة  وج��ه��وده  فرين  م��ب��ادرات  وبف�سل 

مركز  اإل��ى  بالتدريج  االآ�سيوي  المتحف  تحول 

ومجتمعة  منفردة  المخطوطات  اإليه  ت��ت��وارد 

�سكل  على  بع�سها  وكان  رو�سيا.  اأنحاء  كل  من 

والدبلوما�سيين  الم�ست�سرقين  قبل  من  هدايا 

والموظفين الرو�ص المرتبطين بالم�سرق بحكم 

وْرَث���ُة  للمتحفِ  وانتقلت  ون�ساطاتهم  عملهم 

بع�سها من قبل عائلت المقتنين بعد وفاتهم. 

المجموعات  اأول��ى  من  فرين  مجموعة  وكانت 

رو�سو.  مجموعة  بعد  المتحف  اإل��ى  ال����واردة 

المعروف  الرو�سي  والم�ست�سرق  االأديب  وكذلك 

و.ي.  ع�سر  التا�سع  القرن  االأول  الن�سف  من 

بامبيو�ص  ب��ارون   -  )1858 )ت  �سينكوف�سكي 

على مخطوطات  المتحف  كما ح�سل  ال�سهير. 

االأجنا�ص  وعالم  الم�ست�سرق  من  مهداة  اأخرى 

المعروف ن.ف. خانيكوف. 

المتحف  اإدارة  اإل����ى  و���س��ل  ف��ري��ن  وب��ع��د 

بالثقافة  والمتخ�س�ص  المعروف  الم�ست�سرق 

الفار�سية ب.اأ. دورن وهو موؤلف الكتاب المذكور 

اأعله عن تاريخ المتحف االآ�سيوي في الفترة من 

اأهداه لذكرى فرين.  1844 والذي  1819 حتى 

المتحف  مكتبة  باإغناء  ب��دوره  دورن  وا�ستمر 

بمخطوطات اإ�سافية ودرا�سة مجموعاته ون�سر 

مقاالت اإخبارية عن المخطوطات الجديدة.

من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  وات�سمت 

للم�ست�سرق  مكثف  بن�ساط  ع�سر  التا�سع  القرن 

روزن  ف.ر.  الكبير  ال��رو���س��ي  والم�ستعرب 

)ت1908( الذي اعتبر من اأولى واجباته اإعداد 

تو�سيف علمي للمخطوطات العربية المحفوظة 

فرين  لجهود  كا�ستمرار  بطر�سبورغ  �سان  في 

ودورن المبذولة في هذا االإطار.

مكتبة  لمحتويات  فهر�سًا  فرين  اأنجز  وقد 

بداأ  ثم  الخارجية   وزارة  في  التعليمية  االإدارة 

المتحف  للمخطوطات  منتظم  فهر�ص  باإن�ساء 

توقف  العمل  ه��ذا  ول��ك��ن  العربية.  االآ���س��ي��وي 

عليه.  العلوم  اأكاديمية  موافقة  لعدم  للأ�سف 

واإلى جانب الفهر�ص العام قام روزن  بتو�سيف 

المنفردة  العربية  المخطوطات  بع�ص  ون�سر 

بالتعاون  ق���ام  ك��م��ا  ال��م��ت��ح��ف.  مجموعة  م��ن 

بطر�سبورغ  �سان  جامعة  في  البروفي�سور  مع 

عربية«  »م��خ��ت��ارات  بن�سر  غيرغا�ص  ف.ف. 

)1875-1876( والتي اعتمدا في كتابتها على 

اأ�سبح   1890 عام  وفي  االأ�سلية.  المخطوطات 
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للمتحف  م��دي��رًا   )1916 )ت  زاليمان  غ.  ك. 

المنية  وافته  حتى  من�سبه  في  وبقي  االآ�سيوي 

وت�سجيل  ت�سنيف  في  عمله  في  منهمك  وه��و 

و�سيرًا   .
)5(

الجديدة االإ�سلمية  المخطوطات 

على تقاليد �سابقيه اأولى زاليمان اهتمامًا خا�سًا 

المتحف  واإث��راء  المخطوطات  ودرا�سة  بحفظ 

بمخطوطات جديدة وخا�سة من اآ�سيا الو�سطى 

التي �سافر اإليها مرتين من اأجل المخطوطات. 

جلب   1897 ع��ام  �سمرقند  اإل��ى  رحلته  فبعد 

الثانية عام  رحلته  وفي  96 مخطوطة  للمتحف 

1908 اأح�سر عددًا من المخطوطات. 

اإع���داد  ع��ل��ى  بن�ساط  زال��ي��م��ان  ع��م��ل  وق���د 

بن�سره  وذلك  االإ�سلمية  للمخطوطات  فهر�ص 

العلوم  اأكاديمية  »اأخبار  في  )خا�سة  المتتالي 

االإ�سافات  عن  تتحدث  لمقاالت  الرو�سية«( 

الجديدة في مكتبة المتحف. اإال اأن ذلك العمل، 

اإعداد  في  زاليمان  ووا�سله  روزن  ب��داأه  ال��ذي 

اللمع  الم�ستعرب  وجاء  يكتمل.  لم  الفهر�ص، 

ليتابع  كرات�سكوف�سكي  اأغناطيو�ص  واالأكاديمي 

بن�ساط،  �ساعده  وقد  الفهر�ص.  هذا  في  العمل 

االآ�سيوي،  المتحف  مجموعات  تو�سيف  ف��ي 

بارتولد  ف.ف.  ال��ب��ارز  وال��م��وؤرخ  الم�ست�سرق 

من  كاملة  �سل�سلة  تعود  واإليهما   .)1930 )ت 

منفردة.  لمخطوطات  التو�سيفية  الدرا�سات 

مجموعات  بتو�سيف  فقام  كرات�سكوف�سكي  اأما 

جديدة بكاملها.

القرن  نهاية  م��ن  الممتدة  الفترة  ات�سمت 

التا�سع ع�سر وحتى بداية القرن الع�سرين بن�ساٍط 

والفار�سية  العربية  المخطوطات  مع  العمل  في 

الموجودة في المتحف، كما ح�سل المتحف على 

اإ�سافات جديدة من المخطوطات النادرة.

في  المتحف  اإل��ى  �ُسلِّمت  روزن  وف��اة  وبعد 

روزن.  اإل���ى  ت��ع��ود  مخطوطات  زال��ي��م��ان  عهد 

جديدة  بمقتنيات  المتحف  مكتبة  تو�سعت  كما 

كاملة  و�سل�سلة  بخارى  تجار  من  �سراوؤها  تم 

واأ�سخا�ص  موظفون  جلبها  المخطوطات  من 

فرادى.

على  ال��م��ت��ح��ف  ح�����س��ل   1909 ع���ام  وف���ي 

مجموعة كبيرة، تقدر بحوالي 127 مخطوطة، 

بتروف�سكي  ن.ف.  الرو�سي  العام  القن�سل  من 

تركمن�ستان(.  )�سرقي  كا�سغار  في   )1908(

المتحف  ب��ت��زوي��د  ب��وغ��دان��وف  ل.ف.  وق����ام 

المخطوطات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سم  بمجموعة 

طهران(.  )م��ن  الفار�سية  وخا�سة  النفي�سة 

وتحتوي هذه المجموعة على مخطوطة ال تقدر 

»التاأريخ«  وهي  العلمية  قيمتها  حيث  من  بثمن 

ون�سرت عام    1912 اقتنيت عام  التي  للبيروني 

.
)6(

1957

بحق   1917  -1915 االأع�����وام  واأ���س��ب��ح��ت 

متميزة في تاريخ تو�سع الر�سيد االإ�سلمي من 

الفترة  تلك  في  ت�ساعف  حيث  المخطوطات، 

اأهم  وم��ن  م��ج��ل��دًا(.   5315 اإل��ى   2515 )م��ن 

الكتب الجديدة: مجموعات بخارى وفان. ولقد 

قام  رحلتين  نتيجة  بخارى  مجموعة  اأن�سئت 

ال�سوؤون  في  والمتخ�س�ص  الم�ست�سرق  بهما 

اإلى بخارى في �سيف  اإيفانوف  االإيرانية ف.اأ. 

المخطوطات  اقتناء  تم  حيث   ،1915 وخريف 

مكتبات  وفي  المحليين  والتجار  االأ�سواق  من 

اإيفانوف  وتمكن  الدينية.  والمدار�ص  االأوق��اف 

من جمع كمية كبيرة من المخطوطات العربية 

مجلدًا   1057 فيها  بما  والتركية.  والفار�سية 

اإيفانوف  واأج��رى  عنوانًا.   1157 على  يحتوي 
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في  و�ساعده  للمجموعة  اأوليًا  تو�سيفًا  بنف�سه 

ذلك زاليمان. بينما تابع كرات�سكوف�سكي ذلك 

ي.  ف.  واأك��م��ل   .1917 ع��ام  م��ن  ب���دءًا  العمل 

بيلياييف فهر�سة المخطوطات العربية، واأنجز 

الفار�سي  الجزء  ب�سكل كامل تو�سيف  اإيفانوف 

عام  وه��و   -  1915 ع��ام  في  المخطوطات  من 

.
)7(

الح�سول على تلك المجموعة

اأما الحدث الهائل االآخر في تاريخ المتحف 

االآ�سيوي فكان اقتناء مجموعة فان عام 1916، 

المخطوطات  من  كبير  ع��دد  تجميع  تم  حيث 

العالمية  ال��ح��رب  خ��لل  والعربية  الفار�سية 

االأولى على الجبهة القوقازية في منطقة جزيرة 

المنكوبة  المناطق  من  وغيرها  واإر�سروم  فان 

اإلى  ذل��ك  في  الف�سل  ويعود  الحرب.  بنتيجة 

المخطوطات  خ���ازن  اأفيت�سيان  تير  ����ص.ف. 

وفق  عمل  وال��ذي  القوقاز،  متحف  في  ال�سهير 

وتم  وبم�ساندتها.  العلوم  اأكاديمية  توجيهات 

خلل  المخطوطات  من  مجلدًا   1239 اإنقاذ 

ن�سف �سنة 1916-1917 واأر�سلت اإلى المتحف 

عربية.  مخطوطة   1000 فيها  وكان  االآ�سيوي. 

العربي  الجزء  بتو�سيف  كرات�سكوف�سكي  وقام 

اأ.اأ.  الم�ستعرب  اأم��ا   .
)8(

ف��ان  مجموعة  م��ن 

روما�سكيفيت�ص فقد اأعد فهر�ص الجزء الفار�سي 

من المخطوطات. 

المتحف  تاريخ  في  ب��داأت   1917 عام  وبعد 

فقد  االأهمية.  غاية  في  جديدة  فترة  االآ�سيوي 

اأوائل  في  ال�سوفياتية  الحكومة  من  بدعم  تم 

�سنوات الثورة، رفد المتحف ب�سل�سلة كاملة من 

المجموعات �سواء من االأفراد اأو من الموؤ�س�سات 

من  اأهمية  االأكثر  منهما  واثنتان  الحكومية. 

تم  التي  المجموعة  وه��م��ا:  العلمية  الناحية 

الح�سول عليها عام 1919 من الق�سر ال�ستوي 

العربية  المخطوطات  م��ن  مجلدًا   42 وفيها 

ومجموعة االإدارة التعليمية في وزارة الخارجية 

من  والمكونة   1921 عام  المتحف  اإلى  الواردة 

الق�سر  مجموعة  اأ�سا�ص  وفي  مخطوطة.   250

االأولى،  بالدرجة  م�سيحية  ال�ستوي مخطوطات 

اأهديت اإلى القي�سر نيقوالي الثاني عام 1913 

)لقاء مبلغ معين( من قبل بطريرك  اأنطاكية 

المنال  �سعبة  كانت  والتي  ال��راب��ع  غريغوري 

كرات�سكوف�سكي  وق��ام  ال��ث��ورة.  قبل  للباحثين 

التعليمية  االإدارة  مجموعة  اأم��ا   .
)9(

بو�سفها 

بعد  مبا�سرة  تكونت  فقد  الخارجية  وزارة  في 

تاأ�سي�ص هذه االإدارة عام 1823. و�سكلت نواتها 

الكتب  جمع  ه��واة  مجموعات  من  مخطوطات 

اإيتالين�سكي  ي��ا.  اأ.  الدبلوما�سي  المعروفين: 

المكتبة  رف���دت  بعد  وفيما  م��ج��ل��دًا(.   116(

االإدارة  وخريجو  مدر�سو  اأهداها  بمخطوطات 

المتحف  في  الفار�سي  الر�سيد  اأما  التعليمية. 

 1920-1919 الفترة  خلل  زود  فقد  االآ�سيوي 

اأ. جوكوف�سكي،  بمجموعة غنية )مجموعة ف. 

ف.ف. ويليامينوف- زيرنزف، اأ.اأ.بولوفت�سوف، 

اأ.اأ. �سيميونوف وغيرهم(.

�سبقت  ال��ت��ي  �سنوات  الع�سر  تميزت  وق��د 

 ،1930 عام  منذ  اأي  الثانية،  العالمية  الحرب 

باقتناء وا�سع للمخطوطات من تتاريا وبا�سكيريا 

وحو�ص  وداغ�ستان  واأذربيجان  وكازاخ�ستان 

من  جزء  على  الح�سول  وتم  االأدن��ى.  الفولغا 

تلك المخطوطات عن طريق بعثات التنقيب عن 

اأو �سراء )مثًل المواطن  االآثار والباقي كهدية 

ي.م. بيكت�سنتييف من اأوفا، ومن مواطني باكو 

اأ.ي. تاماييف و ي.م. ماميدوف، ومن مواطن 
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اأ�ستراخان �ص.اأ. عليموف(.

 ،1944 ع��ام  ف��ي  ال��ح��رب،  فترة  ف��ي  وحتى 

ح�سل معهد اال�ست�سراق التابع الأكاديمية العلوم 

الرو�سية اأثناء وجوده في ط�سقند )هكذا اأ�سبح 

على   )1930 عام  منذ  االآ�سيوي  المتحف  اأ�سم 

مجلدًا،   16 من  مكونة  ونادرة  كبيرة  مجموعة 

نقلت الحقًا اإلى لينينغراد عام 1947. 

والعربية  الفار�سية  المخطوطات  وت�ستمر 

بالتوارد اإلى ر�سيد المعهد حتى االآن، واإن كانت 

بطريقة  اإم��ا  وذل��ك  ال�سابق،  من  اأق��ل  بكميات 

وانعك�ص  فردية.  هدايا  �سكل  على  اأو  ال�سراء 

تاريخ تكون ر�سيد تلك المخطوطات في مقاالت 

وكرات�سكوف�سكي  وزال��ي��م��ان  دورن  واأب��ح��اث 

وكذلك  اأعله.  عنهم  تحدثنا  الذين  واإيفانوف 

ب.  اأن�ص  و   
)10(

لبيليايف االأخيرة  االأعمال  في 

خالدوف )ت2001 (.

)من  االإ���س��لم��ي  الر�سيد  ي�سكل  وح��ال��ي��ًا 

مخطوطات عربية وفار�سية( الجزء االأهم من 

الر�سيد الكلي للمخطوطات ال�سرقية  في معهد 

من  اأكثر  وه��و  لينينغراد.  ف��رع  اال�ست�سراق- 

1000 مخطوطة عربية و500 فار�سية. وقد تم 

.
)11(

اإعداد فهار�ص كاملة بتلك المخطوطات 

ال�صرقية  ال��م��خ��ط��وط��ات  م��ج��م��وع��ة   -1

)�صان  ال��رو���ص��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  المكتبة  ف��ي 

بطر�صبورغ(:

�سان  في  الرو�سية  الوطنية  المكتبة  تاأتي 

بطر�سبورغ في المرتبة الثانية من حيث االأهمية 

لر�سيدها من المخطوطات العربية والفار�سية. 

�سرقي  مخطوط   100 المخزون  ذلك  واأ�سا�ص 

مقتني   - دوبروف�سكي  ب.ب.  مجموعة  م��ن 

المخطوطات ال�سهير وخازن ق�سم المخطوطات 

»خزينة المخطوطات«.

المخطوطات  ع��دد  و���س��ل   1814 ع��ام  ف��ي 

العربية في الخزينة اإلى 42 مخطوطة والفار�سية 

اإلى 29. ثم تواردت المخطوطات في ال�سنوات 

اللحقة على دفعات م�ستمرة. وكما هو الحال 

بالن�سبة للمتحف االآ�سيوي فقد ح�سلت المكتبة 

على تلك المخطوطات اإما كهدية اأو عن طريق 

المعروفين  الم�ست�سرقين  قبل  م��ن  ال�����س��راء 

العاملين  والموظفين  الرو�ص  والدبلوما�سيين 

في البلد العربية واالإ�سلمية. وبناء على طلب 

المكتبة فقد تم �سراء المخطوطات من الرحالة 

المخت�سين  �سواء  الم�سرق:  بلد  زاروا  الذين 

ذلك  اإل����ى  وب��اال���س��اف��ة  ال���ه���واة.  اأم  م��ن��ه��م 

فردية  مخطوطات  للحفظ  المكتبة  ا�ستقبلت 

ومجموعات كاملة من موؤ�س�سات واأفراد. ولعبت 

بالمخطوطات  المكتبة  اإغناء  في  كبيرًا  دورًا 

االآ�سيوي،  المتحف  مثل   ، والفار�سية  العربية 

المخطوطات  من  ال�سخمة  المجموعات  تلك 

اإلى  و�سلت   1859 عام  وفي  للمكتبة.  الوافدة 

المكتبة مجموعة المبعوث الرو�سي اإلى طهران 

د.ي. دولغوروكي )99 مخطوطة معظمها باللغة 

الفار�سية(.

واالقتناء المهم الثاني للمكتبة هو مجموعة 

المعروف  الرو�سي  والدبلوما�سي  الم�ست�سرق 

تراأ�ص  ال���ذي   )1876 )ت  خانيكوف  ن.ف. 

تبريز.  في  طويلة  لمدة  الرو�سية  القن�سلية 

وو�سلت مجموعته اإلى المكتبة عام 1864. كما 

مجموعة  على  العام  نف�ص  في  المكتبة  ح�سلت 

المكتوبة  العربية  المخطوطات  من  جدًا  قيمة 

بالخط الكوفي )مقتطفات من القراآن الكريم( 
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المكتبة  ا�سترتها  وقد  م�سر.  في  اقتناوؤها  تم 

ج.  المعروف  الفرن�سي  الم�ستعرب  ورث��ة  من 

مار�سيل. وفي عام 1868 ح�سلت المكتبة اأي�سًا 

على 27 مخطوطة فار�سية من ن. �سيميونوفيت�ص 

المبعوث ال�سابق في طهران.

للمكتبة   1876-1871 االأعوام  في  واأر�سلت 

المخطوطات  م��ن  ك��ب��ي��رة  م��ج��م��وع��ات  ث���لث 

المكتوبة باللغات العربية والفار�سية والطاجيكية 

واالأوزبيكية القديمة من قبل الجنرال الرو�سي 

 )1882 )ت  ك��اوف��م��ان  ك.ب.  وال��م��ح��اف��ظ 

االأعوام   في  اأما  الو�سطى.  اآ�سيا  في  المعروف 

الر�سيد  اأث���ري  فقد  و1898   1879  ،1875

ال�سرقي للمكتبة بثلث مجموعات اأخرى وردت 

الذي  �سميرنوف  د.  ف.  قبل  من  المكتبة  اإلى 

في  الكتب  اأ�سواق  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  اقتناها 

الق�سطنطينية.

ال�ستوي  الق�سر  من  نقلت   1913 عام  وفي 

اإلى المكتبة مجموعة ذات قيمة اأدبية رفيعة من 

االنتاج ال�سعري لموؤلفين فر�ص و طاجيك كانت 

قد اأهديت للقي�سر نيقوالي  الثاني كهدية من 

اأمير بخارى. وبعد الثورة ح�سلت المكتبة على 

عدة مجموعات نادرة من حيث قيمتها العلمية. 

مجموعة  المكتبة  اإل��ى  وردت   1919 عام  وفي 

يو. ن. دانزا�ص المكونة من 42 مخطوطة. وفي 

من  بمجموعتين  المكتبة  ت��زودت   1939 ع��ام 

المخطوطات العربية من اأ.ي. تامايف مواطن 

تدفق  ا�ستمر  ثم  اأعله.  ذكره  ورد  الذي  باكو، 

المخطوطات اإلى المكتبة حتى وقت قريب.

المخطوطات  اإلى  باال�سافة  المكتبة  وت�سم 

المخطوطات  م��ن  ع��دد  والفار�سية  العربية 

العربية- العبرية والعبرية التي ت�سكل ما يقارب 

12 األف مخطوطة ومقتطف من المخطوطات. 

وتوجد كذلك مخطوطات مترجمة من العربية 

مكتوبة  ع��رب��ي��ة  وم��خ��ط��وط��ات  ال��ع��ب��ري��ة  اإل���ى 

من  الر�سيد  هذا  ويتكون  العبرية.  بالحروف 

مجموعتين وردتا اإلى المكتبة في عامي 1862 

و1876 من العالم والرحالة الكارايمي المعروف 

اأ. �ص. فيركوفيت�ص وكذلك المخطوطات المهداة 

الرو�سية  البعثة  رئي�ص  من   1899 عام  للمكتبة 

في القد�ص - االأر�سمندريت اأ. كابو�ستين.  

خزينة  في  المخطوطات  عدد  االآن  وي�سل 

فيها  )بما  عربية  مخطوطة   800 اإلى  المكتبة 

مجلدات تحتوي على عدة موؤلفات ومخطوطات 

األف  وح��وال��ي  ج����دًا(.  قيمة  ور���س��ائ��ل  ن����ادرة 

اإلى  تنتمي  طاجيكية  ف��ار���س��ي��ة-  مخطوطة 

القرنين الرابع ع�سر والخام�ص ع�سر )وخا�سة 

االآثار االأدبية من الفترة الكل�سيكية(. وتتميز 

المخطوطات الفار�سية الطاجيكية باأنها مكتوبة 

ر�سامين وخطاطين  قبل  رائع من  بخط جميل 

ال�سغيرة  واللوحات  الكتابة  فن  في  بارعين 

)المنمنمات(.

وتعود اأقدم مخطوطات الر�سيد اإلى القرن 

لتكوين  م��وازي��ة  وب�سورة  ال��م��ي��لدي.  التا�سع 

الدرا�سة  ف��ي  ال��ع��م��ل  ب���داأ  ال��ر���س��ي��د  وت��ط��وي��ر 

بهذا  وق��ام  الفهار�ص.  اإع��داد  وفي  والتو�سيف 

المكتبة  ف��ي  العاملون  الم�ست�سرقون  العمل 

باال�سافة اإلى المخت�سين المدعوين من المتحف 

االآ�سيوي ومن جامعة �سان بطر�سبورغ. 

ه��و ب.  ال��ع��م��ل  ه���ذا  ف��ي  ���س��رع  م��ن  واأول 

في  عمل  ال���ذي  ال��م��ع��روف  االأك��ادي��م��ي  دورن 

اللغات  ق�سم  تراأ�ص  وال��ذي  االآ�سيوي  المتحف 

ال�����س��رق��ي��ة وال��له��وت��ي��ات ف��ي ال��م��ك��ت��ب��ة. فقد 
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اأعمال  على  معتمدًا   ،1852 عام  دورن  اأ�سدر 

لجميع  فهر�سًا  وغيره،  المخطوطات  في  فرين 

المكتبة  في  المحفوظة  ال�سرقية  المخطوطات 

حتى ذلك الحين. 

هذا  مثل  على  تمتلك  لم  الحين  ذل��ك  في 

المخطوطات  لمجموعات  ال��دق��ي��ق  ال��و���س��ف 

اأما  اأجنبية.  اأو  رو�سية  مكتبة  اأي  ال�سرقية، 

 1865 ع��ام  لي�سدر  بعمله  ا�ستمر  فقد  دورن 

فهر�سًا بمجموعة خانيكوف ومجموعات اأخرى 

المخت�ص  غاركافي  يا.  اأ.  وق��ام  المكتبة.  من 

مجموعة  من  العربي  الجزء  بفهر�سة  بالعبرية 

فيركوفيت�ص.

وقد احتوى الر�سيد ال�سرقي للمكتبة في تلك 

المخطوطات  من  مجموعات  عدة  على  الفترة 

والفلك.  الريا�سيات  في  والفار�سية  العربية 

دورن  مجموعة  وهي  الحقًا.  عندها  و�سنتوقف 

)اأي المجموعة المحفوظة في المكتبة حتى عام 

عام  فهر�ص  اإعداد  في  عمله  بداية  وهو   1851

خانيكوف  ومجموعة  ال�سرقية(  للمخطوطات 

�سل�سلت كاملة  ومجموعة فيركوفيت�ص وكذلك 

الجديدة  والفار�سية  العربية  المجموعات  من 

بعد  ال�����واردة  ال��م��خ��ط��وط��ات  م��ج��م��وع��ة  )اأي 

المجموعات ال�سابقة(. 

واإلى االآن لم ين�ساأ فهر�ص �سامل للمخطوطات 

العربية والفار�سية في المكتبة. 

وق����د ت���ح���دث االأك����ادي����م����ي اأغ��ن��اط��ي��و���ص 

كرات�سكوف�سكي ب�سورة معبرة عن اأهمية ق�سم 

لل�ستعراب  بالن�سبة  المكتبة  في  المخطوطات 

واال�ست�سراق ب�سكل عام حيث قال: » كان ق�سم 

المخطوطات و�سيبقى دومًا بالن�سبة لنا - مع�سر 

ندخل  كنا  فقد  نادرة.  مدر�سة  الم�ست�سرقين- 

ال�سباب.  ريعان  في  ونحن طلبًا  بورع  المكتبة 

وبعد م�سي  العلمية  اأعمالنا  اأولى  اأنجزنا  وهنا 

ع�سرات ال�سنين، حيث دب ال�سيب في روؤو�سنا 

هنا  اإلى  بالح�سور  ا�ستمرينا  بال�سن،  وتقدمنا 

طلب  بتوجيه  وقمنا   ، طلبنا  مع  للدرا�سة 

 .
)12(

طلبنا اإلى هنا« 

المكتبة  في  ال�صرقي  الق�صم  مجموعة   -2

العلمية في جامعة �صان بطر�صبورغ:

العلمية  المكتبة  في  ال�سرقي  الق�سم  تاأ�س�ص 

و�سمل   .1819 عام  بطر�سبورغ  �سان  لجامعة 

وكتب  مخطوطات  ع��دة  على  حينئذ  ر�سيده 

اأهديت  قد  كانت  والغربية  ال�سرقية  باللغات 

وبداأ  للتحف.  بيتروف  دار  قبل  من  للجامعة 

وكانت  العام.  هذا  مطلع  مع  الر�سيد  تو�سيع 

االإ�سافات محدودة في البداية. وزودت المكتبة 

في االأعوام 1819 وحتى 1845 من الموؤ�س�سات 

بحوالي  منفردين،   اأ�سخا�ص  ومن  المختلفة 

من  والتركية  العربية  باللغتين  مخطوطة   35

في  لكنها  فقط،  عربية  مخطوطات   4 بينها 

الر�سيد  اأما  التدري�ص.  اأجل  من  االأهمية  غاية 

االأ�سا�سي للمخطوطات العربية والفار�سية فبداأ 

اللغات  كلية  ن�ساط  وبداية  افتتاح  مع  بالت�سكل 

ال�سرقية للجامعة في الفترة 1855-1845.

الق�سم  لر�سيد  الفعلي  النمو  تاريخ  ويرتبط 

ال�سرقي مع تطور اال�ست�سراق في رو�سيا واإعداد 

كانت  وق��د  المتخ�س�سين.   - الم�ست�سرقين 

الم�ستوى  الكلية هي  لخريجي  المميزة  ال�سفة 

الرفيع من االإعداد و�ستبقى هكذا. ومما �ساعد 

في ذلك اإلزام الطلب منذ ال�سنة االأولى على 

العمل مع المخطوطات. ومع افتتاح كلية اللغات 

المكتبة  في  ال�سرقي  للق�سم  قدمت  ال�سرقية 
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والمراجع  المخطوطات  من  كبيرة  مجموعات 

جامعة  من  اال�ست�سراق،  مجال  في  الدرا�سية 

مركز  اأكبر  الفترة  تلك  في  كانت  التي  ق��ازان 

مدر�سة  ومن  ال�سرقية  اللغات  لتعليم  جامعي 

ال�سرقية  اللغات  معهد  وم��ن  الثانوية  ق���ازان 

و�سكلت  اأودي�����س��ا.  ف��ي  ري�سيليف  مدر�سة  ف��ي 

العربي  الق�سمين  اأ�سا�ص  المخطوطات  تلك 

فيما  وا�ستمر  المكتبة.  خزينة  من  والفار�سي 

كبار  من  فعالة  بم�ساركة  المكتبة  اإث��راء  بعد 

االإ�سافات  اأولى  وكانت  الرو�ص.  الم�ست�سرقين 

الكبيرة من مجموعات المخطوطات التي تعود 

 )1870 بيك )ت  اأ. كاظم  الكلية:  اأ�ساتذة  اإلى 

ف.  و   )1861 )ت  طنطاوي  محمد  وال�سيخ 

 )1884( ليرخا  ب.  و   )1887 )ت  غيرغا�ص 

تدفقت  التي  الر�سيد  مخطوطات  من  وغيرها 

با�ستمرار. 

وي�سل عدد المخطوطات العربية حاليًا اإلى 

ال�سرقي،  الق�سم  خزائن  في  مخطوطة   800

تبلغ  الطاجيكية   - الفار�سية  والمخطوطات 

عدد  �سمنها  )وم���ن  مخطوطة   600 ح��وال��ي 

احتوت  وقد  ج��دًا(.  النادرة  المخطوطات  من 

المجموعة العربية مخطوطات كثيرة في ال�سعر 

والجغرافيا  اللغة  وعلم  والتاريخ  االأدبي  والنثر 

في  مخطوطات  فيها  )بما  الطبيعية  والعلوم 

الريا�سيات والفلك والميكانيكا(.

الطاجيكية  الفار�سية  المخطوطات  اأم���ا 

والدين.  والفل�سفة  االأدب  في  ر�سائل  فمعظمها 

الريا�سيات  ف��ي  مخطوطات  �سمنها  وت��وج��د 

والفلك.

ويحتوي الر�سيد ال�سرقي للمكتبة على اأعمال 

ومجموعة  الفل�سفية  م(   10-9 )ق  الفارابي 

م(   11-10 )ق  �سينا  الب��ن  الطبية  االأع��م��ال 

للبيروني  والفلكية  الريا�سية  الموؤلفات  وكذلك 

)ق 10-11م( والطو�سي )ق 13 م ( وال�سيرازي 

البن  التاريخية  وال��ر���س��ال��ة  م(   14-13 )ق 

التراجم البن  12-13 م(،  ومعجم  االأثير )ق 

الر�سيد على  13 م(. ويحتوي هذا  خلكان )ق 

جلدي  بغلف  ال�سريف  للم�سحف  مخطوطة 

خا�ص وبحجم �سغير )بقيا�ص علبة الكبريت(  

ن�سخ من قبل اأف�سل الخطاطين في ذلك الع�سر 

في مدينة �سيراز عام 1601–1602 خ�سي�سًا 

لل�ساه عبا�ص االأول.

ومن االإ�سافات القيمة والكبيرة ن�سبيًا التي 

ال�سرقية  اللغات  كلية  مكتبة  خزينة  بها  رفدت 

بعد تاأ�سي�سها، تاأتي مجموعة الم�ستعرب اللمع 

والتركية  االإيرانية  ال�سوؤون  في  والمتخ�س�ص 

وال�سليع في ق�سايا االإ�سلم وال�سريعة االإ�سلمية 

البروفي�سور اأ. كاظم بيك الذي انتقل اإلى �سان 

بطر�سبورغ من جامعة قازان واأ�سبح اأول عميد 

للكلية. وقام بتدري�ص اللغات العربية والفار�سية 

والتركية كما عمل �سابقًا في قازان.

ومن المعروف اأن ليون تول�ستوي عندما كان 

العربية  اللغات  در�ص  قازان  جامعة  في  طالبًا 

والتركية لمدة �سنتين تحت اإ�سراف كاظم بيك. 

وقد اأهدى كاظم بيك معظم مجموعته لجامعة 

�سان بطر�سبورغ بمجرد و�سوله من قازان. وفي 

عام 1871 ح�سلت الجامعة على دفعة جديدة 

عددها  وبلغ  بحوزته.  التي  المخطوطات  من 

وباالإ�سافة  ع��ن��وان.   300 حوالي  المكتبة  في 

الجزء  �سكلت  التي  الدينية،  المخطوطات  اإلى 

�سملت  فقد  بيك،  كاظم  مجموعة  من  االأكبر 

موا�سيع  ف��ي  ر�سائل  على  المخطوطات  تلك 
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ال�سعبي  مختلفة في االأدب والتاريخ والفولكلور 

والعلوم الطبيعية.

ر�سيد  في  االأخ���رى  ال�سخمة  والمجموعة 

المكتبة بلغت حوالي 300 مخطوطة، وهي تعود 

محمد  ال�سيخ   - الكلية  في  البروفي�سور  اإل��ى 

قام  لقد  الجن�سية.  م�سري  وه��و   - طنطاوي 

بتقديم   
)13(

كرات�سكوف�سكي  الكبير  الم�ستعرب 

و�سف لحياة واأعمال ال�سيخ طنطاوي في كتابه 

المعرفة  وا�سع  عالمًا  طنطاوي  وكان  المذكور. 

ومن  مجموعته.  في  انعك�ص  ما  وه��ذا  والعلم 

موؤلفات  طنطاوي  مجموعة  مخطوطات  �سمن 

قامو�ص  ومنها  الم�سرية  اللهجة  ف��ي  ن���ادرة 

اللهجة الم�سرية في القرن ال�سابع ع�سر والتي 

قام كرات�سكوف�سكي بدرا�ستها اأي�سًا باال�ستراك 

مع البروفي�سور بيلياييف )ت 1976(. واحتوت 

المجموعة على مختارات من الموؤلفات ال�سوفية 

درا�سة  تمت  التي  االأخرى  والدينية  والفل�سفية 

جزء منها من قبل بروفي�سوري الجامعة اأ. ي. 

�سميدت )ت 1939( و و. ب. فرولوفا. واحتوت 

مجموعة ال�سيخ طنطاوي على موؤلفاته الخا�سة: 

التي  والق�سائد  والمرثيات  ال�سعبية  االأ�سعار 

كتبها لعائلة القي�سر رومانوف. 

و.  اأ.  ال��ب��روف��ي�����س��ور  م��ج��م��وع��ة  وت��ح��ت��وي 

موخلين�سكي )ت 1877( على مخطوطات قيمة 

جدًا. ومنها اآثار نادرة في االأدب الديني كتبت 

بحروف عربية باللغة البيلرو�سية - البولندية 

يقطنون  الذين  الليتوانيين  التتار  اإلى  وتنتمي 

في منطقة حدود بيلرو�سيا- ليتوانيا - بولندا. 

ويمكن القول اأن لهذه المخطوطات، المحفوظة 

في مكتبة الكلية، قيمة خا�سة وكبيرة بالن�سبة 

اتلفت  المماثلة  المخطوطات  معظم  الأن  للعلم 

واأ�سخم  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ح��رب  خ���لل 

عليها  الق�ساء  تم  المخطوطات  من  مجموعة 

اأثناء ق�سف وار�سو. اأما �ساحب هذه المجموعة 

فقد اأعدم من قبل النازيين االألمان.

ودرا�سة  اقتناء  في  العلماء  كبار  �ساهم  كما 

مخطوطات مكتبة كلية اللغات ال�سرقية. 

المعروف  ال��رو���س��ي  الم�ست�سرق  واأه����دى 

 )1942 )ت  روما�سكيفيت�ص  اأ.اأ.  البروفي�سور 

على  تحتوي  وهي  المخطوطات.  من  مجموعة 

مخطوطات نادرة ونفي�سة في الكيمياء والفلك 

بنف�سه  عمل  قد  وك��ان   .
)14(

والفل�سفة  والطب 

احتوتها  التي  المخطوطات  درا�سة  في  كثيرًا 

الكبير  ال��رو���س��ي  وللم�ستعرب  م��ج��م��وع��ت��ه. 

االأكاديمي اأ. يو. كرات�سكوف�سكي م�ساركة كبيرة 

المكتبة، حيث جلب عام  في جمع مخطوطات 

1911، بعد عودته من مهمة علمية في �سورية، 

مخطوطات   10 عن  عبارة  وهي  للمكتبة  هدية 

بدرا�ستها  قام  �سعر  دواوي��ن  ومعظمها  عربية 

ون�سرها فيما بعد.

مجموعات  بتو�سيف  كرات�سكوف�سكي  وقام 

اأخرى من مخطوطات المكتبة ومنها مجموعة 

اإ�سهامًا  كرات�سكوف�سكي  وق��دم   .
)15(

غيرغا�ص

لي�ص  العربية  المخطوطات  درا�سة  في  متميزًا 

فقط من المجموعات العامة واإنما )كما ذكرنا 

اأعله( من مجموعات الموؤ�س�سات العلمية وغير 

العلمية االأخرى. وقد تحدث عن اأبحاثه هذه في 

الذي  العربية«  المخطوطات  »مع  الرائع  كتابه 

وخارجها  رو�سيا  في  مرات  عدة  طباعته  اأعيد 

.
)16(

)كما اأنه ترجم اإلى العربية( 

يحتوي  ال�سرقي  الق�سم  ف��اإن  العموم  وعلى 

40 م��ج��م��وع��ة م��خ��ط��وط��ات ع��رب��ي��ة من  ع��ل��ى 
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مقتنيات علماء و�سخ�سيات �سيا�سية واجتماعية 

مكتبة  اإل��ى  اأهديت  قد  كانت  عاديين  واأف���راد 

اأ�ستاذ  قدمها  التي  تلك  �سمنها  ومن  الجامعة 

 )1848 )ت  دي��ت��ي��ل  ف.  ف.  ق����ازان  ج��ام��ع��ة 

وكذلك المخطوطات التي جلبها اأ�ستاذ اللغات 

ال�سرقية ي. ن. بيريوزين )ت1896( من اآ�سيا 

الو�سطى وداغ�ستان واأهداها للمكتبة، باال�سافة 

نافروت�سكي  م.ت.  الم�ست�سرقين  للأ�ساتذة 

بوميلوف�سكي  وي.ف.  في�سيلوف�سكي  ون.ي. 

�سوختيلين  ب.ك.  والنبيل  غوتفالد  وي.ف. 

غامبيت  ل.  ال��ف��رن�����س��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  ووزي�����ر 

والطلب.  والتجار  والمهند�سين  والمدر�سين 

ورثة  قبل  من  كهدية  للمكتبة  معظمها  وقدمت 

هذه المجموعات.

الق�سم  في  العربية  المجموعة  ت�سم  واليوم 

المخطوطات  من  مجلد   900 حوالي  ال�سرقي 

المعرفة:  مجاالت  جميع  في  كتاب(   1040(

والمنطق  والفل�سفة  االإ�سلمي  والفقه  الدين 

الطبيعية  وال���ع���ل���وم  وال��ح��غ��راف��ي��ا  واالأدب 

والريا�سيات والفلك وغيرها.

و�سكلت تلك المجموعات العربية من الق�سم 

من  للعديد  مهمًا  مرجعًا  المكتبة  في  ال�سرقي 

العلماء والم�ست�سرقين والم�ستعربين مثل ف.غ. 

بولغاكوف  غ.  ب.  و   )1902 )ت  تيزينهاوزن 

المخطوطات  تلك  مع  عمل  وق��د  )ت1993(. 

العربية موؤلف فهر�ص المخطوطات العربية في 

بطر�سبورغ  �سان  في  اال�ست�سراق  معهد  ف��رع 

الدكتور اأن�ص ب. خالدوف وبروفي�سورة جامعة 

وغيرهم  ف��رول��وف��ا  ب.  و.  بطر�سبورغ  ���س��ان 

الكثير.

العربية  المخطوطات  مجموعة  فهر�سة  اأما 

في الق�سم ال�سرقي فقد بداأت منذ زمن بعيد، 

اأج��ي��ال من  ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ع��دة  حيث عمل 

العربية  المخطوطات  فهر�ص  وك��ان  العلماء. 

اأعد في وقت مبكر  والفار�سية في الجامعة قد 

اأما  روزن.  ف.ر.  و  زال��ي��م��ان  ك.غ.  قبل  م��ن 

بولغاكوف وبيلياييف قدما في عملهما الم�سترك 

 .
)17(

و�سفًا قيمًا للمخطوطات العربية الجديدة 

المخطوطات  فهر�ص   1996 عام  ن�سر  واأخيرًا 

العربية في الق�سم ال�سرقي الذي اأعدته فرولوفا 

. لكن تو�سيف المجموعة 
)18(

وت.ت. ديرياغينا 

الفار�سية فينتظر  المخطوطات  المعا�سرة من 

الباحثين.

في  ال�صرقية  المخطوطات  مجموعة   -3

)مكتبة  ق��ازان  لجامعة  العلمية  المكتبة 

لوبات�صيف�صكي(:

من  االأول  الن�سف  في  قازان  جامعة  كانت 

القرن التا�سع ع�سر اإحدى اأهم المراكز واأكبرها 

للغات  الجامعي  والتعليم  الرو�سي  لل�ست�سراق 

الجامعة  في  ال�سرقية  الكلية  وكانت  ال�سرقية. 

والفار�سية  العربية  للغات  اأق�سام  من  مكونة 

واالأرمنية  وال�سينية  ال��ت��ت��اري��ة   - وال��ت��رك��ي��ة 

اأول  تاأ�س�ص   1833 ع��ام  وف��ي  وال�سن�سكريتية. 

المنغولية  اللغة  ق�سم  وه��و  اأوروب����ا  ف��ي  ق�سم 

وعلومها. ومع بدايات ن�ساط الكلية ال�سرقية في 

المخطوطات  ر�سيد  يتبلور  بداأ  ق��ازان  جامعة 

ورد في مقدمة  وقد  ال�سرقية.  باللغات  والكتب 

لجامعة  العربية  للمخطوطات  االأول  الفهر�ص 

اأ�س�ص  بو�سع  ق��ام  م��ن  ب���اأن   )1855( ق���ازان 

مجموعة المخطوطات االإ�سلمية هما غوتفالد 

العربية  اللغتين  في  البروفي�سور   )1897 )ت 

والفار�سية ومعد الفهر�ص والم�سوؤول عن مكتبة 
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الجامعة - والبروفي�سور في الطب اإيردمان الذي 

فار�سية  مخطوطة   1815 عام  المكتبة  اأه��دى 

رحلته  اأث��ن��اء  جلبهما  ق��د  ك��ان  تركية  واأخ���رى 

وكان  و�ساراتوف.  ا�ستراخان  محافظات  اإل��ى 

الموؤ�س�سين  من  )ت1856(   
)19(

لوبات�سيف�سكي

الجامعة  في  ال�سرقية  المخطوطات  لخزينة 

حيث كان م�سوؤواًل عن مكتبة جامعة قازان في 

الفترة من 1825 وحتى 1835. وح�سب تقديره 

عددها  و�سل  التي  المخطوطات،  معظم  ف��اإن 

اإلى 119 في المكتبة عام 1827 ، لم تكن ذات 

قيمة  ذو  كان  منها  القليل  ولكن  كبيرة.  اأهمية 

المخطوطات  كانت  وتلك  ج��دًا.  ن��ادرة  علمية 

�سينا  وال��ف��ل�����س��ف��ة الب���ن  ال��ط��ب  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

للفردو�سي  نعمة«  »�ساه  الفار�سية  والمخطوطة 

لعبد  القواعد  في  العوامل«  »كتاب  ومخطوطة 

القاهر الجرجاني )ق 11 م(.

وقد تغيرت القيمة العلمية والتاريخية للر�سيد 

لوبات�سيف�سكي  اأدخ���ل  اأن  بعد  اال�ست�سراقي 

وانتقائها  ال�سرقية  المخطوطات  تنظيم  عملية 

ح�سب محتوياتها. وهكذا اقتنت المكتبة ح�سب 

مجموعة   1832-1831 عامي  في  توجيهاته 

 Journal of the Royal Asiatic Society“

 of Great Britain and Ireland“ (London)

الفار�سي  القامو�ص  من  الرائعة  والمخطوطات 

وعنوانه  م(   17 )ق  التبريزي  ح�سين  لمحمد 

في  النفي�ص  االأدب��ي  واالأث��ر  القاطع«،  »برهان 

ودمنة«  »كليلة  والفار�سية  العربية  اللغتين 

للموؤرخ  العام  التاريخ  في  المجلدات  ومجموعة 

بن  محمد  ع�سر  الخام�ص  القرن  من  االإيراني 

ال�سفا«.  رو�سة  »تاريخ  ميرخوند  �ساه  خاوند 

وقد تواردت المخطوطات ال�سرقية اإلى المكتبة 

وبذلت  �سكل هدايا.  اأو على  ال�سراء  نتيجة  اإما 

محافظة  �سكان  بين  االت��ج��اه  ه��ذا  ف��ي  جهود 

الم�سرق  ب��ل��دان  وف��ي  رو�سيا  و�سرقي  ق���ازان 

التي  تلك  المخطوطات  اأول��ى  وكانت  القريبة. 

اأهداها التاجر القازاني �سليمان بورنايف.

و.م.  المنغولية  اللغة  في  البروفي�سور  اأم��ا 

فيما  اأ�سبح  ،والذي   )1878 )ت  كوفاليف�سكي 

بعد رئي�سًا لجامعة قازان، فقد جلب من رحلته 

في ما وراء البايكال ومنغوليا وال�سين مجموعة 

قيمة من المخطوطات والكتب باللغات المنغولية 

بلغ  بحيث  وال�سينية  والمن�سورية  والتيبتية 

عددها 189 موؤلفًا تقع في 1843 مجلدًا.

وقد كتب لوبات�سيف�سكي في تقريره عن اأمور 

التي  المجموعة  »هذه   :1834 عام  في  المكتبة 

ت�سع مكتبتنا في مرتبة اأعلى من اأي مكتبة في 

اأوروبا، �ستلقي �سوءًا جديدًا على تاريخ و�سرائع 

ومعتقدات ال�سرق«.

وقد اأهدى اأ�ستاذ الجامعة ف.ب. فا�سيلييف 

)ت 1900( للمكتبة مجموعة من المخطوطات 

 849( ال�سين  من  جلبها  التي  والمطبوعات 

دفترًا(  و1447  مجلدًا   2737 في  تقع  عنوان 

والمن�سورية  وال�سينية  التيبتية  ب��ال��ل��غ��ات 

المكتبة  ح�سلت  كما  وغيرها.  وال�سن�سكريتية 

من  وال��م��خ��ط��وط��ات  الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د  على 

�سيفيلوف  د.  ال�سينية  اللغة  في  البروفي�سور 

الذي  فويت�سخوف�سكي  ي.ب.  الجامعة  واأ�ستاذ 

عمل في ال�سين مدة طويلة.

واقتنت مكتبة الجامعة مجموعة كبيرة من 

الكتب والمخطوطات باللغة العربية والفار�سية 

بيريوزين  ي.ن.  بف�سل  وغ��ي��ره��ا  واالأرم��ن��ي��ة 

المخت�ص باللغة التركية والبروفي�سور في كلية 
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بطر�سبورغ.  �سان  جامعة  في  ال�سرقية  اللغات 

اإلى  رحلته  من  المخطوطات  تلك  جلب  وق��د 

الو�سطى. وهناك  واآ�سيا  اإيران و�سورية وم�سر 

اأ�ستاذ  مع  بيريوزن  اأهداها  اأخرى  مخطوطات 

عودتهما  بعد  للمكتبة  ديتيل  ف.ف.  الجامعة 

في  وداغ�ستان  الو�سطى  اآ�سيا  ف��ي  رحلة  م��ن 

عامي 1843 و1847.

وم���ن ب��ي��ن ت��ل��ك ال��م��خ��ط��وط��ات ع��ث��ر على 

عرب  لعلماء  الريا�سيات  في  ن��ادرة  مخطوطة 

بنو  االإخ��وة  وهم  التا�سع  القرن  في  بغداد  من 

الثالث  للجزاأين  و�سرح  درا�سة  وفيها  مو�سى 

الأبولونيو�ص  المخروطية«  »القطوع  من  والرابع 

)ق3-2 ق. م.( والتي ترجمها العالم المو�سوعي 

خم�ص  وتوجد  م(.   9 )ق  قرة  بن  ثابت  الكبير 

ن�سخ من هذه المخطوطة الريا�سية الهامة في 

ثلث  اأن  علمًا  واأوك�سفورد،  وا�سطمبول  م�سهد 

�سان  جامعة  ح�سلت  وق��د  كاملة.  فقط  منها 

المخطوطة.  هذه  من  ن�سخة  على  بطر�سبورغ 

وبعد وفاة ديتيل قام اأقرباوؤه باإهداء مجموعته 

ال�سخ�سية من المخطوطات ال�سرقية للجامعة. 

المخطوطات  من  بن�سيب  المكتبة  وحظيت 

والتركية  والفار�سية  العربية  باللغات  النادرة 

بوكييف  الداخلية جنكير  القبيلة  من قبل خان 

عام 1839 وكذلك في عامي 1845-1844.

و�سكلت جزءًا مهمًا من ر�سيد المخطوطات 

مجموعة عددها 203 من المخطوطات النفي�سة 

باللغة العربية والفار�سية والتركية التي قدمها 

للجامعة الم�ست�سرق الرو�سي المخ�سرم كاظم 

اإبراهيم  الجامعة  اأ���س��ت��اذ  اأه���دى  كما  ب��ي��ك. 

العربية  باللغات  المخطوطات  بع�ص  خالفين 

القديمة(  )االأوزبيكية  والجاغاتية  والفار�سية 

اإلى جامعة �سان بطر�سبورغ.

ال�سرقي  الق�سم  نقل  تم    1855 ع��ام  وف��ي 

لجامعة قازان اإلى جامعة �سان بطر�سبورغ التي 

اأثرها  وعلى  ال�سرقية  اللغات  كلية  فيها  اأن�ساأت 

توقف تدري�ص هذه اللغات في جامعة قازان )تم 

ال�سماح بتدري�ص اللغة العربية والتركية والتتارية 

من جديد فقط عام 1861(. ولذلك فقد انتقل 

الم�ست�سرقين مثل:  العديد من  اإلى بطر�سبورغ 

ف. فا�سيلييف، ي. بيريوزن، اأ. كاظم بيك، اأ. 

�سان  جامعة  اإل��ى  نقلت  كما  وغيرهم.  بوبوف 

المخطوطات  من  كبيرة  مجموعة  بطر�سبورغ 

والمنغولية  والمنجورية  ال�سينية  باللغات 

المخطوطات  اأم��ا  واالأرمنية.  وال�سن�سكريتية 

باللغات التركية - التتارية والعربية والفار�سية 

فقد بقيت معظمها في قازان.

اإغ���ن���اء ر�سيد  ا���س��ت��م��ر  ذل���ك  ب��ع��د  وح��ت��ى 

المخطوطات ال�سرقية في جامعة قازان. 

ي.ف.  قازان  جامعة  بروفي�سور  اأهدى  فقد 

اآالف   6 اأكثر من    1897 للمكتبة عام  غوتفالد 

ال�سرقية.  للدرا�سات  مكر�سة  وكتاب  مخطوطة 

ومن �سمنها كانت بع�ص المخطوطات االأ�سلية 

مدر�ص  وق��ام   والفار�سية.  العربية  باللغتين 

اللغات العربية والتركية - التتارية البروفي�سور 

ر�سيد  بتو�سيف   )1922 )ت  كاتانوف  ن.ف. 

موؤلفات  من  ال�سرقية  والكتب  المخطوطات 

بنف�سه  ك��ات��ان��وف  جمع  وق��د  نف�سه.  غوتفالد 

والكتب  ال��م��خ��ط��وط��ات  م��ن  ك��ب��ي��رة  مجموعة 

ال�سرقية تحولت فيما بعد اإلى مكتبة الجامعة.

والكتب  المخطوطات  اقتناء  ا�ستمر  وهكذا 

ال�سرقية في جامعة قازان حتى بعد عام 1917. 

بعد  وكذلك  الخا�سة  المجموعات  من  وخا�سة 



كنوز

التراث 

العربي 

والإ�سالمي

 في خزائن 

الجمهوريات 

ال�سوفياتية 

ال�سابقة

141 اآفاق الثقافة والتراث

اندماج المكتبة الجمهورية ال�سرقية لتتار�ستان 

ومكتبة متحف قازان وجمعية التنقيب عن االآثار 

مخطوطات  جمع  تم  كما  واالأجنا�ص.  والتاريخ 

الم�ساركين  قبل  من  الجامعة  لمكتبة  �سرقية 

البعثات  في  االأول��ى  الخم�سية  الخطة  فترة  في 

وب�سكيريا  تتار�ستان  في  االآث��ار  عن  التنقيبية 

واالأورال و�سيبيريا. وتجدر االإ�سارة اإلى الهدية 

)900 مخطوطة( المقدمة من قبل الم�ست�سرق 

بارودي  ج��ان  حليم  القازاني  الكتب  ومقتني 

المعروف بترحاله في بلدان ال�سرق. 

وي�سل حاليًا عدد المخطوطات ال�سرقية في 

منها  مخطوطة.  اآالف   10 اإلى  المكتبة  خزينة 

3500 مخطوطة باللغة العربية و1700 بالتركية 

االأويغورية  باللغات  مخطوطات  �سمنها  ومن 

الفار�سية  باللغة  فهي  البقية  اأما  والجاغاتية، 

اإلى جانب عدد من المخطوطات باللغة االأرمنية 

 18 بحوالي  )اأي  وغيرها  والتبيتية  والمنغولية 

لغة(. والر�سيد المخطوطي �سامل بمحتوياته. 

والريا�سيات  االأدب  لكتب  وا�سع  تمثيل  فهناك 

والتاريخ  والفل�سفة  والقانون  والطب  والفلك 

والعلوم  )الل�سانيات(  اللغة  وع��ل��م  وال�سعر 

العربية  باللغة  مخطوطة  واأق���دم  الطبيعية. 

اللغة  المكتبة هي قامو�ص  محفوظة في خزينة 

العربية »لغة �سحيح البخاري« الأبي عبداهلل بن 

عام  المن�سوخة  م(   7 )ق  البخاري  اإ�سماعيل 

.1085

االأهمية  ذات  العربية  المخطوطات  وم��ن 

الخا�سة نذكر المخطوطات الطبية والفل�سفية 

تعليق  وكذلك  ي��ده  بخط  المكتوبة  �سينا  الب��ن 

ابن  موؤلف  على  الطو�سي  الدين  ن�سير  و�سرح 

المكتبة  في  وتحفظ  االإ���س��ارات«.  »�سرح  �سينا 

ن�سختان  منها  )يوجد  ج��دًا  ن��ادرة  مخطوطة 

ال�سهر�ستاني  ال��ع��رب��ي  للفيل�سوف  ف��ق��ط( 

)ق11-12 م( وهو »كتاب الم�سارعات« الذي 

يت�سمن م�ساجلت بين الموؤلف وابن �سينا في 

الم�سائل الفل�سفية. 

بخط  واأخ��رى  من�سوخة  مخطوطات  وتوجد 

اليد من �سمن المخطوطات العربية. وبع�سها، 

مثل  نوعها.  من  فريدة  كرات�سكوف�سكي،  براأي 

الفل�سفي  9-10م(  )ق  لوقا  بن  ق�سطا  موؤلف 

»كتاب الف�سل بين الروح والج�سد« ور�سالة في 

القزويني  الر�سي  فار�ص  بن  الأحمد  القواعد 

)ق 10-11 م( »اأخلق النبي« وموؤلف في لعبة 

)ق11- االأ�سفهاني  الراغب  للغوي  ال�سطرنج 

.
)20(

12م(

التابع  اال���ص��ت�����ص��راق  معهد  مجموعة   -4

الأكاديمية العلوم في جمهورية اأوزبك�صتان:

تعد خزينة المخطوطات ال�سرقية في معهد 

العلوم  الأكاديمية  التابع  لل�ست�سراق  البيروني 

االأوزبيكية من اأكبر واأغنى خزائن المخطوطات 

ال�سرقية في العالم.

وكانت بداية ت�سكل هذه المجموعة مرتبطة 

ومتحف  الترك�ستانية  العامة  المكتبة  بافتتاح 

اإال   .1870 ع��ام  ط�سقند  مدينة  ف��ي  ط�سقند 

المخطوطات  من  االأول��ى  المجموعة  تّكون  اأن 

عام  اإل��ى  فيعود  المكتبة  في  ال�سرقية  والكتب 

1890. و�ساهم في ت�سكيلها خريج كلية اللغات 

ك.  اأ.  بطر�سبورغ  �سان  جامعة  في  ال�سرقية 

 1868 عام  منذ  ترك�ستان  في  عمل  الذي  كون 

ون.ن. بانتو�سوف الذي اأنهى تلك الكلية ودر�ص 

اآ�سيا  في  واالآثار  والتاريخ  واللغة  االأجنا�ص  علم 

غرامينيت�سكي  د.م.  و  وكازاخ�ستان،  الو�سطى 
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مقاطعة  ف��ي  قا�سيًا  بعد  فيما  اأ�سبح  ال���ذي 

  ،)1891 ط�سقند وتلميذ روزن ي.ف. كال )ت 

الذي جمع بين العمل االإداري في ط�سقند وبين 

االأبحاث العلمية. 

وقد تو�سعت خزينة المخطوطات في المكتبة 

ب�سكل بطيء ن�سبيًا حتى ثورة اأوكتوبر عام 1917. 

المخطوطات  الكبيرة من  الكمية  وبالرغم من 

اإال  للبيع،  اآن��ذاك  المعرو�سة  ال�سرقية  والكتب 

اأن المخ�س�سات المالية للمكتبة لم تكن تكفي 

لتو�سيع الر�سيد. والحقًا تنامى ر�سيد المكتبة 

تمت  التي  الرخي�سة  الم�ستريات  بف�سل  ببطئ 

بال�سدفة اأو من المخطوطات المهداة اأحيانًا.

»للمخطوطات  ف��ه��ر���ص  اأول  ك���ال  واأع�����د 

العربية والفار�سية والتركية في المكتبة العامة 

ط�سقند.  في   1889 عام  ون�سره  الترك�ستانية« 

وقد احتوى الفهر�ص على تو�سيف ل� 87 مجلدًا 

منها 78 موؤلفًا فار�سيًا )طاجيكيًا( و19 عربيًا 

و29 تركيًا )اأوزبيكيًا( ومعظمها في تاريخ اآ�سيا 

الو�سطى والهند واإيران.

وقد تجددت عملية تو�سيع ر�سيد المخطوطات 

بداية  مع  الت�سعينيات  نهاية  في  المكتبة  في 

التنقيب  لهواة  الترك�ستانية  الرابطة  ن�ساط 

المذكورة  الرابطة  تاأ�س�ست  وق��د  االآث���ار.  عن 

في  المعروف  الباحث  من  بمبادرة   1895 عام 

االإ�سلميات وموؤ�س�ص اأول جريدة �سادرة باللغة 

االأوزبيكية في ترك�ستان ورئي�ص تحريرها ن.ن. 

اأو�ستراوموف )فيما بعد نائب رئي�ص الرابطة( 

بارتولد  ف.ف.  الكبير  الرو�سي  والم�ست�سرق 

)كان حينها �سابًا(.

اأو�ستراموف،  من  بتو�سية   ،1898 عام  في 

انتفا�سة  لقائد  ال�سخ�سية  المكتبة  تحولت 

�سادرتها  التي  �سابروف  علي  محمد  اأنديجان 

الحكومة القي�سرية والتي �سمت 194 مخطوطة 

وبناء  الترك�ستانية.  العامة  المكتبة  ر�سيد  اإلى 

بمهمات  قام  ال��ذي  بارتولد،  من  تو�سية  على 

علمية عديدة اإلى ترك�ستان بهدف التعرف على 

المكتبة  ح�سلت  فقد  المخطوطات،  خزائن 

العامة عام 1902 على بع�ص المخطوطات من 

الجنرال  مجموعة  مثل  الخا�سة  المجموعات 

1906( والقا�سي محي الدين.  جورا بيك )ت 

وهو  بتروف�سكي،  ن.ف.  ق��ام   1907 ع��ام  وف��ي 

ع�سو �سرف في رابطة ترك�ستان لهواة التنقيب 

عن االآثار، باإهداء الرابطة مجموعة ا�ستثنائية 

و�سميت  التركية  المخطوطات  م��ن  ون����ادرة 

»ر�سالة«. وقام اأ.اأ. �سيميونوف )ت 1958( عام 

ال�سرقية  بالمخطوطات  »قائمة  باإعداد   1912

اأكملت  التي  الترك�ستانية«  العامة  المكتبة  في 

وكان  ين�سر.  لم  للأ�سف  ولكنه  كاتل،  فهر�ص 

قد ت�سمن تو�سيفًا ل� 231 مخطوطة وردت اإلى 

مخطوطات  وبع�ص   .1898 ع��ام  بعد  المكتبة 

المن�سورة  التقارير  في  تو�سيفها  تم  الر�سيد 

لبارتولد عن مهماته العلمية اإلى ترك�ستان.

اأمام  ب��رزت   1917 اأوكتوبر  اأح���داث  وبعد 

على  الحفاظ  م�ساألة  الرو�سية  العلوم  اأكاديمية 

بداية  وف��ي  الو�سطى.  الآ�سيا  الثقافي  التراث 

الع�سرينيات قام بارتولد بزيارة بخارى ب�سفته 

المخطوطات  لحماية  الم�ستركة  للجنة  ع�سوًا 

في بخارى بعد خلع اأميرها، وذلك باال�ستراك 

مع ف.ل. فياتكين )ت 1932( الموؤرخ والباحث 

�سمرقند  باآثار  والخبير  االآث��ار  في  المعروف 

االآثار  لحفظ  برنامج  باإعداد  قاما  القديمة، 

حظي  وق��د  المخطوطات.  فيها  بما  الثقافية 
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بخارى  اأه��ال��ي  م��ن  وا���س��ع  بتاأييد  ال��ب��رن��ام��ج 

الكبيرة  ال�سعوبات  من  وبالرغم  وط�سقند. 

حكومة  من  بدعم  تم،  فقد  ال�سنوات  تلك  في 

من  حا�سمة  اإج��راءات  عدة  اتخاذ  ترك�ستان، 

وتاأمين  المخطوطات  خ��زائ��ن  توحيد  اأج���ل 

حفظها.

لل�ست�سراق  ق�سم  المكتبة  ف��ي  وت��اأ���س�����ص 

اأ.اأ.  التركية  الق�سايا  في  المتخ�س�ص  تراأ�سه 

المكتبة  اقتناء  عملية  وت��ط��ورت  غاريت�سكي. 

�سهدت  حيث  الثلثينيات.  في  للمخطوطات 

قبل  من  المالي  الدعم  في  زي��ادة  الفترة  تلك 

فظهرت  الحكومية  العامة  للمكتبة  الحكومة 

امكانية ل�سراء مزيد من المخطوطات والكتب 

ال�سرقية �سواء من االأفراد اأو كمجموعات كاملة 

مكونة من ع�سرات المجلدات. وبذلك تزايدت، 

بوتيرة عالية، اأر�سدة المخطوطات في المكتبة. 

مجموعة  على   1933 عام  الح�سول  تم  وهكذا 

من  ونقلت   )1932 )ت  فياتكين  مخطوطات 

مخطوطات  وت�سمنت  ط�سقند  اإل��ى  �سمرقند 

وف�سول معظمها ذات محتوى تاريخي و�سوفي 

)منها 272 موؤلفًا منفردًا(.

وفي الخام�ص والع�سرين من ني�سان- اأبريل 

في  ال�سعب  ن��واب  مجل�ص  ق��رار  �سدر   1933

توحيد  »حول  ال�سوفياتية  اأوزبك�ستان  جمهورية 

وعلى  الجمهورية«.  في  المخطوطات  خزائن 

العامة  المكتبة  ع��ِل��َن��ت 
ُ
اأ ال��ق��رار  ذل��ك  اأ�سا�ص 

لحفظ  رئي�سًا  مركزًا  ط�سقند  في  الحكومية 

اأوزبك�ستان  ج��م��ه��وري��ة  ف���ي  ال��م��خ��ط��وط��ات 

اإلى  تتوارد  المخطوطات  واأ�سبحت  ال�سوفياتية 

ق�سم اال�ست�سراق من كل اأنحاء اأوزبك�ستان.

وقد نقلت اإلى المكتبة من بخارى مجموعة 

الذي  وه��و   )1419 )ت  ب��ار���ص  محمد  ال�سيخ 

اأ�س�ص في القرن الخام�ص ع�سر مكتبة عامة في 

مدينة بخارى االأوزبيكية. اأما بع�ص مخطوطات 

ال�سيخ  اأح�سرها معه  هذه المجموعة فكان قد 

والمدينة  المكرمة  مكة  اإلى  رحلته  بعد  بار�ص 

المنورة.

على   1934 ع���ام  ال��م��ك��ت��ب��ة  ح�سلت  ك��م��ا 

مجموعات �سخ�سية من اأ. رحمانوف وهي مكونة 

موؤلفة  فيترات  اأ.  من  وكذلك  مجلدًا   148 من 

من  مكونة  ظافروف  خ.  ومن  مجلدًا   150 من 

40 مجلدًا. وتمثل مخطوطات مجموعة فيترات 

وفائدتها  القيمة  بمحتوياتها  خا�سة  اأهمية 

وتتميز  الو�سطى.  اآ�سيا  تاريخ  لدرا�سة  الكبيرة 

ت�سمى  نفي�سة  مخطوطة  المجموعة  ه��ذه  في 

حاجب  خا�ص  ليو�سف  غاني«  نعمان  »قائمة 

باال�ساغوني )ق 11 م( »كوتادغو بيليغ« )باللغة 

االأوزبيكية(. وعثر في مجموعة ظافروف على 

اأهمية خا�سة في درا�سة تاريخ  مخطوطة ذات 

اإ�سان  »مرا�سلت  الو�سطى  اآ�سيا  في  ال�سوفية 

االأورغوتي« لمحي الدين خوجة.

وفي عام 1936 تمكن ق�سم اال�ست�سراق من 

ورثة  ا�ستثنائية من  قيمة  اقتناء مجموعة ذات 

محمود  ج��ان  �سريف  البخاري  الكتب  جامع 

�سياء وهو اآخر قا�سي من رتبة رئي�ص الق�ساة 

300 مجلد  والمجموعة مكونة من  في بخارى. 

من المخطوطات. وتت�سمن المجموعة مخطوط 

ال�سمرقندي  �ساه  لدولة  ال�سعراء«  »تذكرة  رائع 

ومخطوطة نادرة »خم�سي« للأمير خ�سرو دهلوي 

)ق 13-14 م(. وقد خط ال�ساعر �سم�ص الدين 

محمد حافظ )ق 14 م( بيده الق�سائد الثانية 

والثالثة والرابعة من تلك المجموعة ال�سعرية.
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جمهورية  في  التربية  وزارة  من  وبتوجيه 

المكتبة  تزويد   1938 عام  في  تم  اأوزبك�ستان 

ومخطوطات  كتب  من  بجزء  الحكومية  العامة 

قد  كانت  والتي  بخارى  في  المركزية  المكتبة 

الع�سرينيات  نهاية  في  �سمرقند  اإلى  اأح�سرت 

م��ع م��ج��م��وع��ة ب��خ��اري��ة اأخ����رى ووزع����ت على 

اأوزبك�ستان الحكومية  متحف �سمرقند وجامعة 

اقتناء  تم  العام  نف�ص  وفي  اأخرى.  وموؤ�س�سات 

الطبيب  اإل���ى  ت��ع��ود  ف��ري��دة  خا�سة  مجموعة 

�سيميونوف  غ.م.  البروفي�سور  ال�سمرقندي 

)حوالي 130 كتاب(. ومن اأهمها نذكر ق�سائد 

»�ساه  الفردو�سي  ورائ��ع��ة  م(   15 )ق  لجامي 

الذهبي  الر�سيد  بمجملها  �سكلت  التي  نعمة« 

للمكتبة.

المخطوطات  وتو�سيف  درا���س��ة  وب��ه��دف 

من  اال�ست�سراق  ق�سم  ف��ي  ال�سرقية  والكتب 

خبرة  ذوي  اأخ�سائيون  دع��ي  العامة  المكتبة 

عالية وم�ست�سرقون بارزون مثل: ع�سو اأكاديمية 

والبروفي�سور  �سميدت  اأ.ي.  ال�سوفياتية  العلوم 

ال�سوؤون  ف��ي  وال��م��خ��ت�����ص  �سيميونوف  اأ.اأ. 

المخ�سرم  والخبير  مولت�سانوف  اأ.اأ.  االإيرانية 

عادلوف  ي.  الو�سطى  اآ�سيا  مخطوطات  ف��ي 

اأ.  ال�سرقية  الخطوط  في   المم�سهور  والخبير 

مرادوف وغيرهم. 

وتاأ�س�ست في عام 1943، بقرار من الحكومة 

جمهورية  ف��ي  العلوم  اأكاديمية  ال�سوفياتية، 

تم  الوقت  ذلك  وفي  ال�سوفياتية.  اأوزبك�ستان 

العامة  المكتبة  من  اال�ست�سراق  ق�سم  ف�سل 

اإلى  وتحول  حكومي  قرار  على  بناء  الحكومية 

وفيما  ال�سرقية  المخطوطات  لدرا�سة  معهد 

الأكاديمية  التابع  اال�ست�سراق  معهد  اإل��ى  بعد 

معهد  الر�سمي  ا�سمه  )االآن  االأوزبيكية  العلوم 

الدرا�سات ال�سرقية التابع الأكاديمية العلوم في 

مجموعات  اإليه  ونقلت  اأوزبك�ستان(  جمهورية 

الأكاديمية  االأ�سا�سية  المكتبة  من  المخطوطات 

الخانات  مكتبة  وب��ق��اي��ا  االأوزب��ي��ك��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

ومنذ  الدينية.  الموؤ�س�سات  وبع�ص  الخيفيين 

اأكاديمية  المرا�سل في  الع�سو  1943 عين  عام 

العلوم االأوزبيكية اأ.اأ. �سيميونوف مديرًا لمعهد 

درا�سة المخطوطات ال�سرقية. 

ترحيل  ت��م  القا�سية  ال��ح��رب  �سنوات  وف��ي 

العلوم  الأك��ادي��م��ي��ة  التابع  اال�ست�سراق  معهد 

ط�سقند.  اإل��ى  لينينغراد(  )مقره  ال�سوفياتية 

وانخرط الم�ست�سرقون القادمون من لينينغراد 

في عمل م�سترك مع زملئهم من ط�سقند في 

ال�سرقية.  للمخطوطات  وتو�سيف  م�سح  عملية 

جانب  اإلى  العمل  هذا  في  بن�ساط  �ساهم  وقد 

اأ. �سيميونوف واأ. �سميدت كل من الم�ستعربين 

ف.ي. بيلياييف و ي.ك. بيتغر )ت 1956( و ي. 

�سميرنوفا )ت 1982( والمخت�سين في ال�سوؤون 

تفيريتينوف  واأ.����ص.  كونونوف  اأ.ن.  التركية 

الدرا�سات  ف��ي  والمتخ�س�سة  )ت1973( 

في  والمتخ�س�ص  �ستاركوفا  ك.ب.  ال�سامية 

الدرا�سات الهندية اأ.�ص. غولدبيرغ )ت1961( 

اللينينغراديين.  الم�ست�سرقين  من  وغيرهم 

ويجب اأن ال نن�سى الخبراء المحليين ال�سليعين 

في اللغات ال�سرقية مثل: اأ.اأ. عبد الرحمانوف و 

اأ. ر�سولوف و �ص. ميرزاييف و ب. زهيدجانوف 

وغيرهم. 

رو�ص  م�ست�سرقون  المعهد،  ف��ي  ق��ام  وق��د 

 )1957 )ت  بيرتيل�ص  ي.ي.  مثل  م��ع��روف��ون 

بالعمل   )1977 )ت  بيترو�سيف�سكي  ي.ب.  و 
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على اإعداد قامو�ص عن �سير ال�سعراء والكتاب 

والعلماء ورجال الدولة في اآ�سيا الو�سطى حتى 

القرن التا�سع ع�سر. وبنتيجة هذا العمل العلمي 

المنجز تم تو�سيف اأكثر من 4000 مخطوطة. 

وا�ستمر العمل على تو�سيف المخطوطات حتى 

عام  اللينينغراديين  الم�ست�سرقين  رحيل  بعد 

1945. كما ا�ستمر تزويد المكتبة بالمخطوطات. 

باإح�سار   1946 عام  الخيفينية  البعثة  وقامت 

مطبعة  في  مكتوبة  ومطبوعة  مخطوطة   800

حجرية.

درا�سة  معهد  تحويل  ت��م   1950 ع��ام  وف��ي 

اال�ست�سراق  معهد  اإلى  ال�سرقية  المخطوطات 

جمهورية  ف���ي  ال��ع��ل��وم  الأك���ادي���م���ي���ة  ال��ت��اب��ع 

مجموعة  �سم  وال��ذي  ال�سوفياتية  اأوزبك�ستان 

من المخطوطات ال�سرقية والوثائق التاريخية. 

الموؤرخة �ص.اأ. عظيمجانوفا.  المعهد  وتراأ�ست 

خا�سة  مبالغ  ال�سوفياتية  الحكومة  وخ�س�ست 

لتو�سيع اأر�سدة المعهد. مثًل في عام 1950 تم 

اقتناء حوالي 400 مخطوطة ووثيقة من �سمنها 

لمحمد  ال�سندباد«  »كتاب  القديم  المخطوط 

يعود  الذي  م(   12 القرن  )بداية  ال�سمرقندي 

تاريخ ن�سخه اإلى عام 1286. اأما في عام 1954 

فقد نظمت اأول بعثة مهمتها اقتناء المخطوطات 

التي بحوزة االأفراد وتمكنت من الح�سول على 

140 مخطوطة و 34 كتاب مطبوع و 7 وثائق.

مجموعة  ف������اإن  ال���ح���ال���ي  ال����وق����ت  وف�����ي 

المخطوطات ال�سرقية التابعة الأكاديمية العلوم 

األف   16 اأوزبك�ستان ت�سم حوالي  في جمهورية 

األف   45 تعادل  والتي  المخطوطات  من  مجلد 

المكتبة  لخزينة  الرئي�سية  والمحتويات  موؤلف. 

وباللغة   ،%48 العربية  باللغة  م��وؤل��ف��ات  ه��ي: 

االأوزبيكية  وباللغة   %40 الطاجيكية  الفار�سية- 

والتركية  ب��االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة   %2 والبقية   %10

والترك�ستانية وباللغات االأخرى )وهذه قائمة ال 

ت�سمل ر�سيد اآ�سيا الو�سطى ور�سيد االإ�سدارات 

ال�سرقية المطبوعة بما فيها المطبوعة حجريًا 

والتي تحتوي على مخطوطات نادرة ونفي�سة(. 

االأكبر من مخطوطات  الجزء  تو�سيف  تم  كما 

ح�سب  الم�سنف  ال��ف��ه��ر���ص  ف��ي  ال��م��ج��م��وع��ة 

الموا�سيع الذي �ُسِرع باإ�سداره منذ عام 1952 

وقد  �سيميونوف.  اأ.اأ.  وم�ساركة  اإ�سراف  تحت 

�سدر من هذا الفهر�ص حتى االآن 13 مجلدًا.

والفيزياء  الريا�صيات  في  مخطوطات   -5

والفلك:

قام بوري�ص اأ. روزنفيلد عام 1966 باإ�سدار 

اأول قائمة بالمخطوطات الريا�سية والفيزيائية 

. وتعد خزائن 
)21(

في اأهم المكتبات ال�سوفياتية 

االأغنى  وق����ازان  وط�سقند  بطر�سبورغ  ���س��ان 

الريا�سية  ال��ع��ل��وم  م��ج��ال  ف��ي  بمخطوطاتها 

والفيزيائية. فت�سم مجموعة معهد اال�ست�سراق 

موؤلفات   208 الرو�سية  العلوم  الأكاديمية  التابع 

والفلك  الريا�سيات  علوم  في  العربية  باللغة 

والتنجيم وت�سميم االآالت الفلكية.

في  المخطوطات  كمية  العدد  هذا  وتقارب 

 40 حوالي  وتوجد  الرو�سية.  الوطنية  المكتبة 

مخطوطة في ر�سيد الق�سم ال�سرقي من مكتبة 

جامعة �سان بطر�سبورغ . وال يقل عن ذلك عدد 

المخطوطات المكتوبة باللغة الفار�سية.

الدرا�سات  معهد  مخطوطات  �سمن  وم��ن 

في  الرو�سية  العلوم  الأكاديمية  التابع  ال�سرقية 

�سان بطر�سبورغ توجد موؤلفات الأعظم العلماء 

مثل:  الو�سطى  القرون  من  والم�سلمين  العرب 
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عالم  و�سعه  الإقليد�ص  »االأ���س��ول«  كتاب  �سرح 

الريا�سيات والفلك والميكانيكا الكبير ثابت بن 

قرة )ق 9 م( و »كتاب  النجوم الثابتة« للفلكي 

م(   10 )ق  ال�سوفي  الرحمن  عبد  ال�سهير 

فخر  الكبير  للريا�سي  الح�ساب«  في  و»الكافي 

الرائعة  »الفوائد  و  م(   11 )ق  الكرجي  الدين 

البغدادي  الدين  لعماد  الريا�سية«  للقواعد 

)ق13م( والر�سائل الريا�سية والفلكية لن�سير 

بك  اأول���وغ  وزي��ج  م(   13 )ق  الطو�سي  ال��دي��ن 

لمدر�سة  اآخ��ري��ن  ممثلين  واأع��م��ال  )ق15م( 

العلمية: قا�سي زاده الرومي )ق14- �سمرقند 

15م( وعلء الدين قو�سجي )ق 15 م(.

وتمثل مخطوطات المكتبة الوطنية الرو�سية 

في �سان بطر�سبورغ اأهمية خا�سة من وجهة نظر 

وخا�سة  والفيزياء  والفلك  الريا�سيات  تاريخ 

منها مجموعات دورن وفيركوفيت�ص وخانيكوف. 

المخطوطة  ت��وج��د  خانيكوف  مجموعة  وف��ي 

ال�سهيرة رقم 117 »كتاب ميزان الحكمة« لعبد 

يمثل بحق  والذي  12 م(  لخازني )ق  الرحمن 

في  ال�سكونية  الميكانيكا  لعلم  �ساملة  مو�سوعة 

 144 القرون الو�سطى. وكذلك المجموعة رقم 

التي تحتوي ب�سكل اأ�سا�سي على موؤلفات ن�سير 

الدين الطو�سي .

ت�سمى  ال��ت��ي  ال��م��ج��م��وع��ة  ر���س��ائ��ل  وت��ت��م��ع 

بالن�سبة  كبيرة  قيمة  ال��ج��دي��دة«  »ال�سل�سلة 

تحتوي  واأنها  خا�سة  الدقيقة،  العلوم  لتاريخ 

على اآخر المقتنيات من المخطوطات ومنها ما 

من  مجموعة  وهي  كويب�سيف«  »لقطة  ب�  يعرف 

المخطوطات النادرة الأعظم علماء الريا�سيات 

الهيثم  ابن  الح�سن  م:   15 –  10 القرون  من 

10-11 م( واأبو الريحان البيروني وغياث  )ق 

التي  م(   15-14 )ق  الكا�سي  جم�سيد  الدين 

�سمارا  منطقة  في  ريفية  مكتبة  في  عليها  عثر 

الرو�سية.

وال تقل اأهمية وقيمة المخطوطات الريا�سية 

ال�سرقي  الق�سم  في  المحفوظة  والفيزيائية 

ابن  موؤلفات  ومن �سمنها  الجامعة.  من مكتبة 

وتحقيق  والهند�سة  الح�ساب  في  ور�سائل  �سينا 

الأبولونيو�ص  المخروطية«  »للقطوع  مو�سى  بني 

و�سروحات كتاب »االأ�سول« الإقليد�ص والمخطوطة 

بالتخت  الح�ساب  »جامع  ال�سهيرة  الح�سابية 

و»الر�سالة  لطو�سي  الدين  لن�سير  وال��ت��راب« 

ال�سم�سية في الح�ساب« لنظام الدين الني�سابوري 

)ق13-14م(. وتحتوي المكتبة على مخطوطة 

فلكية معروفة »تذكرة في علم الهيئة« للطو�سي 

ال�سيرازي  الدين  لتلميذه قطب  ال�ساه«  و»هدية 

والر�سائل  لل�سوفي.  الثابتة«  »النجوم  وكتاب 

الفلكية لمحمود الجهميني )ق12-13م( وعلي 

فيها  بما  )ق14-15م(  الجرجاني  محمد  ابن 

�سرح اأعمال الطو�سي.

الريا�سية  ال��م��خ��ط��وط��ات  م��ج��م��وع��ة  اأم���ا 

والفلكية في معهد اال�ست�سراق التابعة الأكاديمية 

في  فتتكون  اأوزبك�ستان  جمهورية  في  العلوم 

في  المن�سوخة  ال��م��خ��ط��وط��ات  م��ن  معظمها 

17 م. وقد حظيت المخطوطات   - 15 القرون 

التي تعود اإلى  القرون 12-16 م ب�سهرة وانت�سار 

من  يت�سح  وذل��ك  الو�سطى  اآ�سيا  في  وا�سعين 

عدد مرات ن�سخ تلك الموؤلفات. وهي ر�سائل في 

ال�سجَوندي  عمر  بن  لمحمد  والجبر  الح�ساب 

)ق12م( والموؤلفات الريا�سية والفلكية لعلماء 

مدر�سة مراغة العلمية )الطو�سي والني�سابوري 

والقزويني وغيرهم(. وموؤلفات علماء مدر�سة 
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القرن  م��ن  �سمرقند  ف��ي  العلمية  ب��ك  اأول����وغ 

الح�سابية  والمخطوطة  للميلد  ع�سر  الخام�ص 

لبهاء الدين العاملي )ق 16 م( وغيرهم. ومن 

من  ن�سخة  توجد  النادرة  المخطوطات  �سمن 

الأبي  النظري«  الح�ساب  في  »ر�سالة  مخطوطة 

الوفاء البوزجاني )ق 10 م(.

الناحية  م��ن  ال��م��خ��ط��وط��ات  ق�سمت  وق���د 

ال�سكلية اإلى ثلث فئات:

مخطوطة   83 على  االأول����ى  الفئة  �سملت 

االأكثر  وه��ي  م   19-10 ال��ق��رون  من  لموؤلفين 

�سهرة: للبيروني وابن �سينا واأبي �سلط االأندل�سي 

)ق12- ال���رازي  الدين  وفخر  )ق11-12م( 

عمر  بن  وعلي  الني�سابوري  وال�سيرازي  13م( 

)ق13م(  البيهقي  واأ�سعد  )ق13م(  القزويني 

)ق12-13م(  الجهميني  محمد  بن  ومحمود 

والرومي  والكا�سي  ب��ك  واأول����وغ  وال��ج��رج��ان��ي 

المارديني  ���س��ب��ط  وم��ح��م��د  )ق14-15م( 

)ق15-16م(  البرجاني  العلي  وعبد  )ق15م( 

وابن  م(   16 )ق  االن�����س��اري  ال��دي��ن  وم�سلح 

باباقلن مفتي )ق 17 م( ومحمد باقر اليزدي 

م(   18 )ق  اللهوري  اهلل  ولطف  م(   17 )ق 

وغيرهم .

اأما الفئة الثانية ف�سمت حوالي 30 مخطوطة 

من موؤلفات علماء لم تعرف فترة حياتهم اأو لم 

القادر  العبا�ص بوني وعلي بن  ابو  تحدد بدقة: 

بن  ومحمد  الح�سيني  محمد  وخواجة  النتني 

الدين  و�سرف  ال�سمناني  وموالن  القبادي  علي 

جمال ومحمد باقي عزيز بن الن�سوي وغيرها.

 60 ح��وال��ي  الثالثة  الفئة  ت�سكل  واأخ���ي���رًا 

االإ�سارة  وتجدر  مجهولين.  لموؤلفين  مخطوطة 

فربما  نهائية  لي�ست  المعلومات  ه��ذه  اأن  اإل��ى 

غابت  قد  المجموعة  مخطوطات  بع�ص  تكون 

عن بال الباحثين. 

وتوجد اأي�سًا مخطوطات ريا�سية وفلكية في 

المكتبة الرئي�سية للإدارة الروحية لم�سلمي اآ�سيا 

وكازاخ�ستان في ط�سقند )مجموعها  الو�سطى 

القرون  من  لموؤلفين  مخطوطة   2500 حوالي 

الذي  االأول��ي  البحث  خلل  ومن  م(.   20-10

عبادوف  ج.خ.  و  طل�سيف  خ.  من  كل  به  قام 

تم  المذكورة  للمكتبة  المخطوطي  الر�سيد  في 

بالريا�سيات  علقة  له  مجلدًا   32 ا�ستخل�ص 

من اأ�سل 724 مجلدًا من المخطوطات. 

وبنتيجة ذلك تم العثور على مخطوطة اأخرى 

للميلد   19-17 القرون  من  م�سهورة  لر�سالة 

لعالم الريا�سيات والفلك والفقه المعروف بهاء 

بقية  اأما  الح�ساب«.  »خل�سة  العاملي  الدين 

المخطوطات فتمثل في معظمها كتبًا مدر�سية 

والهند�سة  الح�ساب  ف��ي  مجهولين  لموؤلفين 

)مدر�سة(  ال��دي��ن��ي��ة  ل��ل��م��در���س��ة  مخ�س�سة 

المن�سوخة في القرن التا�سع ع�سر للميلد.

في  البداية  كانت  تلك  ب��اأن  الذكر  ويجدر 

لمكتبة  المخطوطات  اأر���س��دة  فهر�سة  عملية 

االإدارة الروحية.

الفلك  ف��ي  العربية  المخطوطات  و�سمن 

والريا�سيات في المكتبة العلمية لجامعة قازان 

توجد موؤلفات ابن الهيثم والطو�سي والجهميني 

وال�سيرازي والني�سابوري وال�سمرقندي وقا�سي 

والعاملي  والمارديني  والبرجندي  الرومي  زاده 

وغيرهم.

وذات  وقيمة  ن���ادرة  مخطوطات  وه��ن��اك 

لموؤلفين  تعود  اأنها  من  بالرغم  كبيرة  اأهمية 
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غير م�سهورين مثل »تر�سيح الت�سريح« ل�سدمان 

القبادياني وهي في الفلك و »الر�سالة في معرفة 

القباني  البرال�سي  لخ�سر  القمر«  خ�سوف 

و»ر�سالة الهيئة االإ�سلمية« الإبراهيم الكرماني 

االأميدي وهي في الفلك اأي�سًا وغيرهم.

المخطوطات  ف��ه��ر���س��ة  ف��ي  خ��ط��وة  واأول 

بها  ق��ام  المكتبة  ل��ه��ذه  والفلكية  الريا�سية 

الفهر�ص  ذل��ك  ن�سر  فقد  اإيدياتولين.  م.ن. 

يقارب  ما  تو�سيف  على  ويحتوي   1987 ع��ام 

االآن  حتى  فاإنه  ذلك  ومع   .
)22(

مخطوطة  100

الريا�سية  المخطوطات  جميع  تفهر�ص  ل��م 

والفيزيائية من �سمن اأر�سدة المكتبات الخم�ص 

ع�سر المذكورة اأعله، بالرغم من اأن معظمها 

ترجمات  ون�سرت   .  
)23(

تو�سيفه  وتم  در�ص  قد 

بع�سها باللغة الرو�سية.

مجموعات  تو�سيف  تم  قريبة  فترة  ومنذ 

الق�سم  في  والفلكية  الريا�سية  المخطوطات 

�سمرقند  لجامعة  العلمية  للمكتبة  ال�سرقي 

ومكتبة منطقة بخارى. ولكن هناك مجموعات 

ب��ع�����ص المدن  ب��ع��د ف��ي م��ك��ت��ب��ات  ت��در���ص  ل��م 

)رو�سيا(  و�سمارا  وديربنت  قلعة  محج  مثل: 

وخوجند  )اأوزب��ك�����س��ت��ان(  واأورغ��ي��ن��ج  وخيفا 

رو�سيا  في  المدن  من  وغيرها  )طاجك�ستان( 

والدول المجاورة.

الأ�سباب  عنها  مف�سلة  معلومات  ت��رد  ول��م 

هذه  كمية  ف���اإن  فيه  �سك  ال  وم��م��ا  مختلفة. 

اآ�سيا  مكتبات  ف��ي  ج��دًا  كبيرة  المخطوطات 

وفهر�ستها  اإح�����س��اءه��ا   ول��ك��ن  ال��و���س��ط��ى، 

هذه  وج��ود  ب�سبب  قريبًا  تتم  لن  كامل  ب�سكل 

الدولة  مكتبات  في  فقط  لي�ص  المخطوطات 

واإنما بحوزة اأ�سخا�ص وعائلت يتناقلونها عبر 

االأجيال ويحفظونها ويتم�سكون بها كتراث قومي 

وديني وعائلي. وتلك المخطوطات للأ�سف غير 

معظمها  اأن  وحتى  من�سورة  ولي�ست  مفهر�سة 

غير معروف للباحثين.

المخطوطات  تلك  بع�ص  درا�سة  اأدت  وقد 

التي اأمكن االطلع عليها، اإلى اكت�سافات مثيرة 

وفي غاية االأهمية. ومن ذلك نذكر المخطوطة 

في  المحيط  »كتاب  وهي  العالم  في  الوحيدة 

الح�ساب« للريا�سي الكبير فخر الدين الكرجي 

عليها  وعثر  �سابقًا  معروفة  غير  كانت  والتي 

في مكتبة ابن �سينا في بخارى. وللأ�سف، فاإن 

موؤلف هذا البحث الذي بذل جهودًا م�سنية في 

البحث عن هذه المخطوطة، لم يفلح حتى االآن 

بب�ساطة  الأنها  منها  ن�سخة  على  الح�سول  في 

فقدت من المكتبة.

وه���ك���ذا، ف���اإن ه��ن��اك م��ج��ال وا���س��ع اأم���ام 

العلمية  بالمخطوطات  والمهتمين  الباحثين 

والفلك  الريا�سيات  )في  واالإ�سلمية  العربية 

رو�سيا  م��ك��ت��ب��ات  ف��ي  وغ��ي��ره��ا(  وال��ف��ي��زي��اء 

والجمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة، وكاتب هذا 

البحث هو اأحد هوؤالء الباحثين. 

الهوام�ش :

 ، 1 -5 المجلد  انظر »موؤلفات مختارة« لكرات�سكوف�سكي، 

�ص 71.

العددان  العلمية«.  فرين  واأع��م��ال  حياة  »ع��ن  راج��ع  2 -

31، 32 من �سحيفة »فيدومو�ستي �سان بطر�سبورغ«. 

1819

�سحيفة  م��ن   3 -73  ،72 ال��ع��ددان  ال�����س��اب��ق.  ال��م��رج��ع 

»فيدومو�ستي �سان بطر�سبورغ«.1826.

Dorn B. (1846) Das Asiatische museum 4- 
der Kaiserlichen der Wissenschaften zu St. 
Petersburg. St. Petersburg. p. 201-216.
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 . 5 -1916 عام  في  االآ�سيوي  المتحف  ن�ساط  عن  تقرير 

العدد 6. المجلد 11. 1917.

اآثار االأجيال الباقية. اأبو الريحان البيروني.  المجلد  6 -

.)1957( .1

في  العربية  المخطوطات  ف.ي.:  بيلياييف  راج��ع  7 -

مجموعة المتحف االآ�سيوي. االإ�سدار 2.  

في  العربية  والمخطوطات   ،)1932( لينينغراد.   

مجموعة معهد اال�ست�سراق. مو�سكو- لينينغراد. 

في  العربية  »المخطوطات  وانظر   .1953  .6 المجلد   

معهد اال�ست�سراق«. خالدوف اأ.ب. الجزء

1-2. مو�سكو. 1986.   

االآ�سيوي  المتحف  اإلى  الواردة  العربية  المخطوطات  8 -

من الجبهة القوقازية. كرات�سكوف�سكي اأ.ي. العدد6. 

المجلد 11. �ص. 913-949. 1917. وانظر »موؤلفات 

مختارة« لكرات�سكوف�سكي، المجلد 6، �ص 422-383.

 ، 9 -6 راجع »موؤلفات مختارة« لكرات�سكوف�سكي، المجلد 

�ص 444-423.

في  العربية  المخطوطات  ف.ي.:  بيلياييف  راج��ع  10 -

لينينغراد.   .2 االإ�سدار  االآ�سيوي.  المتحف  مجموعة 

العربية في مجموعة معهد  والمخطوطات   ،)1932(

اال�ست�سراق. مو�سكو- لينينغراد. المجلد 6. 1953.

المخطوطات العربية لخالدوف. 11 -

راجع »موؤلفات مختارة »  لكرات�سكوف�سكي، المجلد  12 -

1، �ص 21.

. المرجع نف�سه. المجلد 1، �ص 148-15- 13

العلوم  الأكاديمية  ال�سرقية  المخطوطات  مجموعة  14 -

�����ص.اأ.،  ج��ان��وف  عظيم  ال�سوفياتية.  االأوزب��ي��ك��ي��ة 

فورونوف�سكي د.غ.  مو�سكو. �ص. 126-110. 1963.

 ، راجع »موؤلفات مختارة« لكرات�سكوف�سكي. المجلد 6- 15

�ص 506-502.

. المرجع ال�سابق، المجلد 6، �ص 506-502- 16

لينينغراد  ج��ام��ع��ة  ف���ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��خ��ط��وط��ات  17 -

�ص.  ب.غ..  بولغاكوف  ف.ي.،  بيلياييف  الحكومية. 

.1958 .35-21

المخطوطات العربية في الق�سم ال�سرقي في المكتبة  18 -

العلمية لجامعة �سان بطر�سبورغ. فهر�ص مخت�سر من 

اإعداد اأو. فرولوفا و ت. ديرياغينا. �سان بطر�سبورغ. 

.1996

( من اأعظم علماء  نيكوالي  لوبات�سيف�سكي )ت 1856- 19

اأول من اكت�سف  الريا�سيات في رو�سيا والعالم. وهو 

وبولياي  االألماني  ريمان  قبل  اللاإقليدية  الهند�سة 

هند�سته  �سميت  وق��د  االأل��م��ان��ي.  وغ��او���ص  المجري 

عن  عبارة  الم�ستوي  اعتبر  الأنه  الزائدية  بالهند�سة 

الم�ستقيمة   فالخطوط  وبالتالي  )جرة(  فازة  �سطح 

وقد   . زائدة  قطوع  هي  لوبات�سيف�سكي  نظرية  ح�سب 

في  اأب���دًا  م��ت��وازي��ة  م�ستقيمات  يوجد  ال  اأن���ه   اأث��ب��ت 

هند�سته. كما اأثبت اأن مجموع زوايا المثلث الزائدي 

نظريته  قوبلت  فقد  وللأ�سف  درج��ة.   180 من  اأق��ل 

العلمي حينئذ. ولكن بعد  بالرف�ص من قبل المجتمع 

وفاته تم االعتراف بالقيمة العلمية التاريخية لنظريته 

والريا�سيات  الهند�سة  في  علمية  ثورة  اأحدثت  التي 

وفي الفيزياء اأي�سًا.

اأوليانوف  جامعة  مكتبة  ف��ي  ال�سرقية  ال��خ��زائ��ن  20 -

اأ. مو�سكو.  الحكومية في قازان. كريمولين  )لينين( 

�ص. 236-228. 1963.

المخطوطات العربية والفار�سية في العلوم الفيزيائية  21 -

روزنفلد  ال�سوفييتي.  االتحاد  مكتبات  في  والريا�سية 

ب.اأ. الجزء 1.  مو�سكو. �ص. 289-256. 1966.

والريا�سيات  الفلك  ف��ي  العربية  المخطوطات  22 -

اإع��داد  العلمية.  لوبات�سيف�سكي  مكتبة  خزائن  في 

اإيدياتولين م. ن. قازان. 1987.

العلوم  في  والفار�سية  العربية  »المخطوطات  راجع  23 -

الفيزيائية والريا�سية في مكتبات االتحاد ال�سوفييتي« 

الفلك  في  العربية  »المخطوطات  و  ب.اأ.،  لروزنفلد 

لوبات�سيف�سكي  مكتبة  خ��زائ��ن  ف��ي  وال��ري��ا���س��ي��ات 

كتابي  وانظر  ن.،  م.  اإيدياتولين  اإعداد  من  العلمية« 

الريا�سيات  »م��خ��ط��وط��ات  غ.ب.:  ماتفييف�سكايا 

والفلك في معهد اال�ست�سراق التابع الأكاديمية العلوم 

و   .1972  .199-169 �ص.  ال�سوفياتية«،  االأوزبيكية 

القرون  في  الم�سلمين  والفلك  الريا�سيات  »علماء 

 .2-1 المجلد   .»)17-8 )ق  واأعمالهم  الو�سطى 

.1983
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االآ�سيوي  المتحف  العربية في مجموعة  المخطوطات  1 -

العلوم  الأك��ادي��م��ي��ة  ال��ت��اب��ع  اال���س��ت�����س��راق  معهد  ف��ي 

من�سورات   .)1932( ف.ي.  بيلياييف  ال�سوفياتية- 

معهد اال�ست�سراق التابع الأكاديمية العلوم ال�سوفياتية. 

االإ�سدار 2. لينينغراد.

المخطوطات العربية في مجموعة معهد اال�ست�سراق.  2 -

لمعهد  علمية  اأوراق   .)1953( ف.ي.  بيلياييف 

�ص   .6 المجلد  لينينغراد.  مو�سكو-  اال�ست�سراق. 

.103-54

التابع  اال�ست�سراق  معهد  في  العربية  المخطوطات  3 -

ب.  اأ.  خ���ال���دوف  ال�سوفياتية.  ال��ع��ل��وم  الأك��ادي��م��ي��ة 

 .2-1 الجزء  مخت�سر(.  )فهر�ص  مو�سكو   .)1986(

مو�سكو.

االآ�سيوي  المتحف  اإلى  الواردة  العربية  المخطوطات  4 -

من الجبهة القوقازية. كرات�سكوف�سكي اأ.ي. )1917(. 

اأكاديمية العلوم الرو�سية. بتروغراد. العدد6.  اأخبار 

المجلد 11. �ص. 949-913.

المخطوطات العربية في جامعة لينينغراد الحكومية.  5 -

بيلياييف ف.ي.، بولغاكوف ب.غ. )1958(.  ذكرى 

�ص.  .لينينغراد.  اأ.  كرات�سكوف�سكي  االأك��ادي��م��ي 

.35-21

المخطوطات العربية في الق�سم ال�سرقي في المكتبة  6 -

فهر�ص   .)1996( بطر�سبورغ  �سان  لجامعة  العلمية 

فرولوفا و ت. ديرياغينا. �سان  اأو.  مخت�سر. اإعداد 

بطر�سبورغ. 

المخطوطات العربية والفار�سية في العلوم الفيزيائية  7 -

روزنفلد  والريا�سية في مكتبات االتحاد ال�سوفياتي. 

ب.اأ. )1966(. الجزء 1. مو�سكو. �ص. 289-256.  

في  والريا�سيات  الفلك  في  العربية  المخطوطات  8 -

خزائن مكتبة لوبات�سيف�سكي العلمية )1987(. اإعداد 

اإيدياتولين م. ن. تحت اإ�سراف روزنفلد ب. قازان. 

من�سورات جامعة قازان.

  .) اآثار االأجيال الباقية. اأبو الريحان البيروني )1957- 9

المجلد 1. ط�سقند.

اأوليانوف  جامعة  مكتبة  ف��ي  ال�سرقية  ال��خ��زائ��ن  10 -

)لينين( الحكومية في قازان. كريمولين اأ. )1963(. 

االتحاد  مكتبات  في  ال�سرقية  المخطوطات  خزائن 

ال�سوفياتي. مو�سكو. �ص. 236-228.

 . تقرير عن ن�ساط المتحف االآ�سيوي في عام 1916- 11

اأخبار اأكاديمية العلوم الرو�سية. بتروغراد. العدد 6. 

1917. المجلد 11.

القرون  في  الم�سلمين  والفلك  الريا�سيات  علماء  12 -

الو�سطى واأعمالهم )ق 8-17(. ماتفييف�سكايا غ.ب.، 

روزنفلد ب.اأ. )1983(.  المجلد 1-2. مو�سكو.

عن حياة واأعمال فرين العلمية. �سافيلييف ب. �ش.- 13 

)1855(. �سان بطر�سبورغ.

العلوم  الأكاديمية  ال�سرقية  المخطوطات  مجموعة  14 -

������ش.اأ.،  ج���ان���وف  ع��ظ��ي��م  ال�سوفياتية.  االأوزب��ي��ك��ي��ة 

المخطوطات  خزائن   .)1963( د.غ.  فورونوف�سكي 

مو�سكو.  ال�سوفياتي.  االتحاد  مكتبات  في  ال�سرقية 

�ص. 126-110.

اأ.ي.- 15  ك���رات�������س���ك���وف�������س���ك���ي  م���خ���ت���ارة.  م���وؤل���ف���ات 

 - م��و���س��ك��و   .  6-1 ال��م��ج��ل��دات   .)1960-1955(

لينينغراد. 

مخطوطات الريا�سيات والفلك في معهد اال�ست�سراق  16 -

ال�سوفياتية.  االأوزب��ي��ك��ي��ة  العلوم  الأكاديمية  التابع 

�سراج  اإ�سراف  تحت   .)1972( غ.ب.  ماتفييف�سكايا 

في  الدقيقة  العلوم  ت��اري��خ  م��ن  ����ص.ح.-  ال��دي��ن��وف 

�ص.  ط�سقند.  القرو�سطي.  واالأدنى  االأو�سط  ال�سرق 

.199-169

 Das Asiatische museum der Kaiserlichen 17- 
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العمران في المدن الإ�سالمية. اعتمادا على منهجية 

ا�ستقرائية

المخت�سر  المقال  وتعليلية، يهدف هذا  تحليلية 

الت�سريعية  العمران  مراجع  ببع�ض  التذكير  اإل��ى 

والتنظيمية في المدن الإ�سالمية عبر اأنموذج مدينة 

الجزائر و م�ساهاتها من الناحية المبدئية واللغوية 

للحد  الحديثة  الدولية  الإ�ستراتيجية  بم�سطلحات 

من الكوارث. كما اأنه يطمح اإلى فتح باب الجتهاد 

مت�سلة  حديثة  عمرانية  اإ�سكاليات  ح��ول  العلمي 

على  والحفاظ  المخاطر  من  والحتياط  بالوقاية 

الحياة الإن�سانية والأمالك والن�ساطات الجتماعية 

يلبي  مما  العمراني  المحيط  داخ��ل  والقت�سادية 

اللغوية  الجامعيين  والباحثين  المهنيين  حاجة 

والمنهجية.

1- م�ذا تقول العلوم النظرية والتطبيقية 

اليوم؟

1.1- موقف العلوم النظرية من المخاطر:

»ديكارت«  الأوروبية  النه�سة  فيل�سوف  قيام  بعد 

جزئية  حقائق  اإل���ى  ال�ساملة  الحقيقة  بتفكيك 

حدود  في  الحديثة  العلوم  تعود  لدرا�ستها،  ت�سهيال 

مو�سوعيتها اإلى تركيبها من جديد لإدراك �سموليتها 

تاأمالت حول مفاهيم م�صطلحات 

وخطة الوقاية من المخاطر الطبيعية 

في التراث العمراني الإ�صالمي
نجاة �أحمد عروة

المدر�سة المتعددة التقنيات للهند�سة والعمران - الجزائر

مقدمة 

المفاهيم  اإلى  التطرق  بد من  المخاطر، ال  بالوقاية من  المتعلقة  الم�صطلحات  اإذا تحدثنا عن 

العلمية التي ت�صندها والخطط التطبيقية التي توؤيدها. فقد ترتكز االإ�صتراتيجية العالمية الحديثة 

المتوقفة  للت�صرر  ما  �صخ�ص  اأو  نظام  قابلية  من  التخفي�ص  مبداأ  على   )2004( الكوارث  من  للحد 

نف�صها على م�صتوى تعر�صه للخطر و �صعفه الداخلي و قدرته على التكيف مع ميزات البيئة العامة. 

كما اأنها تعتمد على م�صطلحات جديدة ت�صير اإلى عالقة االإن�صان بو�صطه المعي�صي وتفاعله المتبادل 

مع مكوناته الطبيعية، العمرانية، االقت�صادية واالجتماعية. 

توجد بع�ض مقا�سد هذه مفاهيم في ما ن�سير اإليه بفقه العمارة و خطة الح�سبة و يميز اأ�سلوب تدبير 



اآفاق الثقافة والتراث 152

ة
يــ

م
عل

ت 
ل

ــ�
قـ

م
ة

يــ
م

عل
ت 

ل
ــ�

قـ
م

المتبادل  التفاعل  على  المبنية  والن�سبية  المعقدة 

والمتزامن. 

بهذا المعنى وفي اإطار مفهوم التنمية الم�ستدامة، 

يدرك اليوم الو�سط العمراني كنظام اجتماعي بيئي 

واقت�سادية  واجتماعية  يتركب من مكونات طبيعية 

يوؤثر  و  بال�سرورة  الإن�سان  عليه  ي�سيطر  ومعمارية 

عن  فينتج  الطبيعي  نظامه  هيكل  على  العمران 

موازين  ظهور  وبالتالي  وان��ف��ع��الت  �سغوط  ذل��ك 

جديدة م�سطنعة غير م�ستقرة قد تبدي ردود فعل 

وت�سرفات غير متوقعة اأمام الخطر.

لم�سلحة  النظري  العلم  توجيه  بنية  ك��ذل��ك، 

ال�سيا�سات  و���س��ع  ي��ت��م  ن���اج���ع،  ع��م��ل��ي  ب��رن��ام��ج 

الكوارث ح�سب  وال�ستراتيجيات الحديثة للحد من 

الأولى عو�ض  بالأ�سباب  يهتم  �سامل  تنظيمي  منهج 

اإلى  النظرية  العلوم  تتجه  الكوارث. بحيث  اأعرا�ض 

في  تعثرها  بعد  الت�سرر  قابلية  بم�ستوى  الهتمام 

تقييم وتوقع المخاطر، مما يدل على تغيير منهجي 

للتقييم  قابل  ه��و  م��ا  على  خطته  يبني  اأ�سا�سي، 

ن�سبيا. 

اإذا  الت�سرر في كارثة كبرى  تت�سبب قابلية  فقد 

اجتماعية  رهانات  م�ست  و  الظاهرة  �سدة  زادت 

جراء  من  بعيد  حد  اإل��ى  للت�سرر  قابلة  اقت�سادية 

 .
(((

اآثارها ال�سلبية

ب�سكل  الطبيعية  ال��م��وازي��ن  ا���س��ط��راب  ب��ق��در 

�سدفوي وحاد، قد ينتج انقطاع اأو خراب في الن�ساط 

الح�سري، وخ�سائر في الأرواح والأمالك، واأ�سرار 

اجتماعية ومادية ثقيلة. فالمخاطرة مت�سلة اأ�سا�سا 

وهي  ب�سري،  ن�ساط  عن  ناتجة  اأو  طبيعية  بظاهرة 

والممتلكات  الأ�سخا�ض  تهدد  قد  ظرفية،  اأو  دورية 

اإذا تم تواجدهم في موقع حدوثها. وبالتالي فهناك 

ثالثة عنا�سر ت�سمح بت�سنيفها اأو تقييمها، هي:

- احتمال حدوثها اأو وقوعها،

- اآثارها،

- موقع حدوثها.

العن�سر  �سدفوية  ف��ي  قيا�سها  �سعوبة  تكمن 

الزمني الذي تتوقف عليه والذي غالبا ما ل يخ�سع 

م�سبق  توقع  اأهمية  على  يلح  مما  تنبوؤية.  لقاعدة 

لآثارها ال�سلبية المحتملة وال�ستعداد اإلى مواجهتها 

تعر�ض  م�ستوى  تخفي�ض  على  بالحر�ض  محليا 

الحماية  و�سائل  وتوطيد  لها  المعي�سي  المحيط 

والدفاع على الأ�سخا�ض والممتلكات و�سبق الحتياط 

منها بالتكيف مع ميزات البيئة العامة التي ت�سمها 

اأو تحويها.

الت�سرر  قابلية  النظرية  العلوم  ق�سمت  بالنظر، 

اإلى ثالث مكونات ملمو�سة هي:

- التعر�ض للمخاطرة.

- م�ستوى ال�سعف اأمامها.

- قدرة التعامل والتكيف معها. 

يمكن تقييم قابلية الت�سرر على م�ستوى النظام 

العمراني اعتمادا على المنهج التجريبي والمالحظة 

يتم  جغرافية  بمعطيات  مرتبط  التعر�ض  دام  ما 

تحديدها بناء على اإح�ساء مواقع حدوث الظواهر 

الما�سية ومجال احتمال امتداد اآثارها ال�سلبية، ثم 

م�ساهاتها بمواقع التجمع ال�سكاني وتواجد المرافق 

الإ�ستراتيجية والن�ساطات اأو الوظائف الحيوية. 

يمكن  التي  التعامل  ق��درة  يخ�ض  فيما  كذلك 

ربطها بالو�سائل المادية والتنظيمية الموفرة محليا 

والتي يمكن اإح�ساءها ب�سهولة. بنف�ض المنهج يمكن 

اإح�ساء اإمكانات المجابهة وا�ستيعاب اآثار الكوارث 

محليا.

بمراجعة  الجزائر  مدينة  اأنموذج  لنا  �سي�سمح 
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المتبعة  العمران  لخطة  بالن�سبة  المكونات  ه��ذه 

والنظر في الإجراءات الخا�سة بها في الما�سي. 

2.1- الإ�ستراتيجية الدولية للحد من الكوارث:

تعتمد الإ�ستراتيجية العالمية للحد من الكوارث 

قابلية  مفهوم  على   2004 �سنة  عنها  الإع��الن  منذ 

اللجوء  يف�سل  عملي  برنامج  لكل  كاأ�سا�ض  الت�سرر 

اأخذ  عند  بالمخاطر  الخا�سة  ال��دللت  بع�ض  اإلى 

القرار. 

المخاطر  بجميع  بالهتمام  تو�سي  اأن��ه��ا  كما 

اأو  مخطط  واإع��داد  واحد  اآن  في  محليا  المتواجدة 

ح�سب  الت�سرر.  قابلية  م�ستوى  لتخفي�ض  برنامج 

المنهج المتبع، توؤدي هذه الت�ساوؤلت تارة اإلى حلول 

وتارة  الطبيعية،  بالأ�سباب  يتعلق  فيما  علمية  تقنية 

اإلى اإجراءات اقت�سادية مالية اإذا ارتبطت الأ�سباب 

يخ�ض  فيما  �سيا�سية  قرارات  اإلى  واأخيرًا  بالكلفة، 

الأ�سباب الجتماعية. 

تطبيقية  ب��رام��ج  ح�سب  ال��ح��ل��ول  ه���ذه  ت�����س��اغ 

متوا�سلة تنفذ بالتدريج ل�سرورة مرور �سنين اأحيانا 

اإع��ادة  اأو  تح�سين  اأو  ت�سحيح،  م��ن  التمكن  قبل 

العمراني  النظام  عنا�سر  وتكييف  المختل  الميزان 

بع�سها ببع�ض من جديد.

للحد  الحديثة  الإ�ستراتيجية  تو�سي  بالإ�سافة، 

في  ج��دي��دة  اأ���س��ال��ي��ب  ع��ن  بالبحث  ال��ك��وارث  م��ن 

التجربة  من  وال�ستفادة  الم�ستدامة  التنمية  اإطار 

وموؤكدة  ملحوظة  نجاعة  اأظهرت  التي  التاريخية 

في الما�سي بهدف التكيف اأو التوافق مع الموازين 

عليها  ال�سيطرة  محاولة  عو�ض  المحلية  الطبيعية 

باأ�ساليب تقنية غليظة. يتم ذلك اعتمادا على خطة 

العمران على وجه الخ�سو�ض.

العمران  لحفظ  العامة  لالإ�ستراتيجية  بالن�سبة 

تفر�سها  رئي�سة  تدابير  ثالثة  المخاطر، هناك  من 

ال�سيا�سة الحديثة للوقاية من الكوارث عامة: 

- اختيار موقع بعيد عن موقع حدوثها، 

- ح�سر الظاهرة في موقع حدوثها،

- حفظ العمران من اآثارها ال�سلبية.

اأنموذج  عبر  التدابير  هذه  ب��وادر  نو�سح  �سوف 

مدينة الجزائر في الع�سر العثماني.

الخا�ض  ال��م��ت��ح��دة  الأم������م  م���وق���ع  ف���ي  ن��ج��د 

قائمة  الكوارث  من  للحد  العالمية  بالإ�ستراتيجية 

من الم�سطلحات المترجمة اإلى عدة لغات. من بين 

بالن�سبة  اأ�سا�سيا  يبدو  ما  هناك  لفظًا،   43 مجموع 

باللغتين  الآت��ي  ال��ج��دول  في  نذكرها  لمو�سوعنا. 

المقترح  التف�سير  جانب  اإلى  والنجليزية  العربية 

على الموقع مقارنة مع ترجمة المنهل.

م�سطلحات  ب��ع�����ض   :1 رق����م  ال����ج����دول 

الإ�ستراتيجية العالمية للحد من الكوارث.

الترجمات  تبدو  ال�ستف�سارات  هذه  �سوء  على 

نوعا  وناق�سة  محدودة   
(2(

المنهل يقترحها  التي 

التي  والمقا�سد  المعاني  مجموع  تحوي  ل  فهي  ما. 

تحملها المفاهيم الم�ستخدمة اليوم وبالتالي تحرج 

المهنيين والباحثين المهتمين ب�سبط ترجمتها اإلى 

اللغة العربية. بينما توجد بع�ض دللتها في التراث 

الإ�سالمي العربي. 

»قابلية  لفظ  ترجمة  المثال  �سبيل  على  نذكر 

الت�سرر« الذي يقابله في المنهل لفظ »الجروحية«، 

وهو تعبير غير دقيق بالن�سبة للمفهوم النظري المت�سل 

sen� )بالمخاطر. كذلك لفظ »ال�سعف« اأو »اله�سا�سة« 

اأو»�سرعة  »الح�سا�سية«  لفظ  يقابله  الذي   )sitivity

على  يتوقف  تعقيدًا،  اأكثر  مفهوم  هو  بينما  التاأثر«، 

قدرة التعامل مع الظاهرة اأثناء حدوثها، من قدرات 



اآفاق الثقافة والتراث 154

ة
يــ

م
عل

ت 
ل

ــ�
قـ

م
ة

يــ
م

عل
ت 

ل
ــ�

قـ
م

محليًا.  موفرة  وتقنية  ومادية  وتنظيمية  اجتماعية 

ترجمته  تبقى  ال��ذي  للتكيف،  يرمز  ما  نجد  بينما 

 بعبارة 
(3(

�سطحية في المنهل، في قامو�ض المفردات

»تحامل الأمر« و»تدبره« و»الختطاط له«، مما ي�سير 

عواقبها  في  والنظر  ومعالجتها  الأم��ور  تدبير  اإل��ى 

والحد منها قبل وقوعها وهي عبارات مفيدة جدًا تقع 

في �سميم الم�ساألة المطروحة. 

2- م�ذا تقول خطة العمران في المدن 

الإ�صالمية؟

1.2- بع�ض المراجع الت�سريعية الإ�سالمية 

المتعلقة بالمخاطر:

البقرة: ���س��ورة  ف��ي  تع��الى  و  �سبحان��ه   يق��ول 

�سورة   ،(95 )اآية  چ  ہ  ہ  ہہ   چ  ۋ  ۀ  
ٿ   چ   الن�ساء  �سورة  في  و�س�سيف  البقرة(. 

ٹ  ٹ  چ )اآية 28(. 
ل �سك اأن في هذين الآيتين الكريمتين ما ي�سند 

فقه العمارة الذي ن�سعى اليوم اإلى اإحياءه وتطويره. 

الج�سمية  الناحية  من  �سعيفا  خلق  الذي  فالإن�سان 

والنف�سية، لي�ض له �سلطان لمنع الظواهر الطبيعية، 

لكنه مطالب بممار�سة فعل اإرادي احتياطي لتجنب 

المواقف التي قد توؤدي به اإلى التهلكة اأو تت�سبب له 

ال�سعف  يعاك�ض  الذي  ال�سبر  ال�سرر. ذلك هو  في 

الكريم��ة الآي��ة  اإلي��ه  ت�س��ير  وال�����ذي   والم�سكن��ة 

چ  ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ   چ  
)�سورة اآل عمران(. فال�سبر هنا هو جهد واجتهاد 

وتفطن لأ�سباب ال�سرر وبالتالي تدبير م�سبق ومحكم 

من اأجل تفادي ال�سرر وجلب المنفعة.

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ   تعالى  وي��ق��ول 

 .)42 اآي���ة  ال��م��ائ��دة،  )���س��ورة  چ  ٿٿ   ٿ  
عن  بالبتعاد   � الر�سول  وتعالى  �سبحانه  يو�سي 

وقائي  مبداأ  على  بناء  له  اإ�سائتهم  لتجنب  اأعدائه 

وتحفظي. بمعنى البتعاد الجغرافي اأول عن اأ�سباب 

ال�سرر ما دامت موجودة حقا ول يمكن تجاهلها ول 

تدعو  التي  القراآنية  الآيات  من  عدد  هناك  منعها. 

اإلى تجنب ال�سرر، ما ظهر منه و ما بطن و�سف�سد 

الفكرية  مبادئنا  تعالى. هذه هي  اهلل  موازين خلق 

و  والوقاية  الحتياط  مبداأ  اإلى  ت�سير  وهي  العامة، 

للحد  الدولية  الإ�ستراتيجية  عليه  تن�ض  ما  تطابق 

من الكوارث: بالبتعاد عن موقع احتمال الخطر. 

ثاني م�سدر ت�سريعي يهم مو�سوعنا هو الحديث 

النبوي ال�سريف »ل �سرر و ل �سرار« والذي ن�ستوحي 

لما  مطابقة  �سديدة  وتوجيهات  بليغة  معاني  منه 

ال�سرر،  ك��ان  اإذا  الحديثة.  العلوم  اإل��ي��ه  ح�سلت 

�سوء  و  خ�سارة  الم�سرة  اأو  ال�سر،  اأو  الم�سار،  اأو 

ال�سرارة  ف��اإن  داخلي،  اأو  خارجي  �سبب  عن  ناتج 

اأجل  من  غيره  اإلى  ي�سيء  الذي  الإرادي  الفعل  هي 

ال�سوء، و نحن ن�سيف »الذي ي�سئ اإلى غيره اأو اإلى 

العدو  يفعل  ما  بنف�سه  الجاهل  »يفعل  فقد  نف�سه« 

عن  اأو  جهل،  عن  ال�سرارة  وقعت  وربما  ب��ع��دوه«. 

يلم  ل  ال�سوء  فاعل  اأن  بمعنى  وا�ست�سعاف.  �سعف 

يظن  اأو  عليه،  يرغم  اأن��ه  اأو  فعله،  بعواقب  دائما 

المحت�سب  دور  اأهمية  يوؤكد  الذي  الأمر  منفعة.  به 

الأمر  ال�سرعي، يهدف  بالن�سبة للحكم  كما �سنراه. 

النبوي اإلى �سمان الحقوق الجوارية من باب الأدب 

وتقيد  واحترام  ت�سامن  من  يحويه  وما  الجماعي 

الأ�سا�سية  الإن�سانية  والتعامالت  الخلقية  بالقواعد 

عن وعي وم�سوؤولية. هذه هي مبادئنا العملية العامة 

اأمام  اإلى الم�سوؤولية الفردية والجماعية  وهي تعمد 

ال�سرر. 

كذلك فيما يخ�ض مفهوم ال�سمولية الذي اأدركه 

العلماء الم�سلمون وهو ي�سم البعد الروحي والمادي 
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ل�سحة الإن�سان و�سالمة ج�سمه وعقله وعقيدته في 

تتاأثر  بع�ض، وحين  بع�سها عن  واحد دون ف�سل  اآن 

ذلك  في  بما  والب�سرية  الطبيعية  البيئية  بمكونات 

علماء  من  عدد  اإليه  واأ�سار  به  عمل  وقد  العمران. 

الطب والفال�سفة والحكماء. بناء على هذا المفهوم 

ال�سامل ل�سحة و�سالمة الإن�سان، فردا وجماعة، يعنى 

الت�سريع الإ�سالمي بجميع مكونات الو�سط العمراني 

مثلما ي�سهد به تاريخ المدن الإ�سالمية.

فقه  اأو  العمران  تدبير  في  الح�سبة   -2.2

العمران المتعلق بالمخاطر:

المت�سلة  الإداري��ة  النظم  بين  من  الح�سبة  تعد 

الإ�سالمية.  البالد  في  والت�سريع  بالق�ساء  مبا�سرة 

والنهي  بالمعروف  الأم��ر  على  ت�سهر  فهي  بذلك، 

عن المنكر من اأجل �سيانة الأمن العام مما يت�سل 

باأمور موجودة وظاهرة لأن المعروف معلوم والمنكر 

معلوم بالإجماع وهو كل ما فيه �سرر مبا�سر اأو غير 

مبا�سر لالإن�سان و�س�سكل المحظورات اأو المحرمات 

عامة. 

قال � »اإن الحالل ب�يِّن والحرام ب�يِّن وبينهما 

اتقى  فمن  النا�ض،  من  كثير  يعلمهن  ل  مت�سابهات 

في  وق��ع  وم��ن  عر�سه،  و  لدينه  ا�ستبراأ  ال�سبهات، 

ال�سبهات وقع في الحرام«.

نجد في هذا الحديث ال�سريف ما ي�سير بو�سوح 

غير  الأخطار  اأو  المخاطر  من  الحتياط  مبداأ  اإلى 

المعرفة  اأه��ل  من  اأقلية  ل��دى  المعروفة  الموؤكدة، 

الوقاية  ي�سبق  موقف  بالتالي  وهو  والخت�سا�ض. 

بقدر ما يرافقها. 

من جانب اآخر، من بين �سروط الح�سبة مواكبة 

علما  يجعلها  مما  والأ�سخا�ض،  والأح��وال  الأزم��ان 

في  النظر  ي�ستلزم  التجدد  ودائ��م  �سعبا  اجتهاديا 

بخطة  مبا�سرة  و�ستعلق  تدبيره  وح�سن  ال�سيء 

التكييف بعيدة المدى مثل التي تدعو اإليها منهجية 

التنمية الم�ستدامة اليوم.

ظل  الع�سور،  عبر  مهمته  اختلفت  مهما  لذلك، 

�ساحب الح�سبة اأو المحت�سب يعد من اأهل الجتهاد، 

يتعلق  فيما  المنكر  عن  و�سنهى  بالمعروف  ياأمر 

ومما  والخا�سة  العامة  النا�ض  وحقوق  اهلل  بحدود 

ي�سكل اأق�سام اخت�سا�سه المت�سلة بالمحافظة على 

الأر�ض ومكافحة الغ�ض ومراقبة الأ�سواق والطرقات 

ي�سمى  بما  تت�سل  اأق�سام  وال�سناعات.  والحمامات 

بجميع  تلتحق  ل  اأنها  ولو  الرا�سد«،  »الحكم  اليوم 

نظمه و ل تغطي جميع امتيازاته.

دورا  العمران  خطة  تلعب  الح�سبة،  ب��اب  م��ن 

رئي�سيا في تخفي�ض المخاطر باإدراج الزامات بنائية 

القت�سادية  الن�ساطات  توزيع  ومراقبة  وعمرانية 

التلويث  على  المحتملة  قدرتها  ح�سب  والجتماعية 

اأو طبيعة الإ�ساءة التي قد تتعر�ض لها، مما يطابق 

المبداأ الثاني الذي تن�ض عليه الإ�ستراتيجية الدولية 

اآثارها  ح�سر  اإلى  يرمي  والذي  الكوارث  من  للحد 

قدر الإمكان في موقع حدوثها. 

وحق  الطريق  حق  العمران  خطة  تراعي  كما 

التفاهم  اأ�سا�ض  على  بل  �سارم  تقييد  دون  الجوار 

والعفو وما جرت عليه العادة فاإن ا�ستمر الخ�سام 

يعدل  اأن  اإما  الذي  القا�سي  المتنازعون  ا�ستحكم 

اأهل  م��ن  اأع��وان��ه  راأي  اإل��ى  يلجاأ  اأو  حينا  بينهم 

ومنهج  الن�سبية  قاعدة  هذه  المهني.  الخت�سا�ض 

التكيف عينه الذي تدعو اإليه الإ�ستراتيجية الدولية 

الجتهاد  دور  يتاأكد  ب��ه��ذا  ال��ك��وارث.  م��ن  للحد 

التغيرات  ل�ستيعاب  وا�ستعداده  العمران  فقه  في 

تجنب  باب  من  والقت�سادية  والتقنية  الجتماعية 

اأمام فن العمران.  ال�سرر وفتح مجال البتكار 
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على  اأ���س��ا���س��ًا  فتقوم  الح��ت�����س��اب  درج���ات  اأم���ا 

وهي  المنكر  تواجد  من  التاأكد  بمعنى  التعرف، 

منهجية عقالنية اأولية اأدت بالمحت�سب اإلى ال�ستعانة 

بجهالة  تم  اإذا  به  التعريف  ثم  الخت�سا�ض.  باأهل 

الحديثة  الإ�ستراتيجية  دع��وة  تطابق  عملية  وه��ي 

لحثهم على  المجتمع  فئات  كل  باتجاه  الإعالم  اإلى 

الم�ساركة في الحد من اآثار الكوارث ال�سلبية. 

الممار�سة  عبر  الم�ساركة  ه��ذه  تتم  ك��ان��ت 

اأ�سا�سية  خلقية  اأدبية  بقواعد  واللتزام  اليومية 

ويلخ�سها  الإ����س���الم���ي  ال��م��ج��ت��م��ع  ف���ي  ���س��ائ��ع��ة 

ول  �سرر  »ل  اأع��اله  المذكور  ال�سريف  الحديث 

الخا�سة  والأنظمة  العرف  احترام  بمعنى  �سرار« 

يتوقف  مما  مثال  الجوار  وح�سن  والأمن  بالنظافة 

في  ث��م  اأول  العائلي  ال��و���س��ط  ف��ي  التربية  على 

وجه  على  المطاع  ومنبره  والم�سجد  المدر�سة 

ت�سكو  التي  الفعلية  الم�ساركة  ثم  الخ�سو�ض. 

الوقف  في  والمتمثلة  المعا�سرة  المدن  غيابها 

الإ�سالمي  المجتمع  يميز  الذي  والتطوع  والهبة 

على  اأ�سفا  ن��ق��وى  ول��م  ال�ستعمار  عليه  وق�سى 

ال�ستقالل.  بعد  ا�سترجاعه 

3- مدينة الجزائر العثم�نية اأنموذج�: 

1.3- الحد من اآثار كوارث الزلزال والفي�سان 

والجفاف: 

الراية  تحت  الحديث  ع�سرها  الجزائر  ب��داأت 

العثمانية و لو اأنها، بفعل موقعها الجغرافي اأو طبيعة 

اأهلها المتمرد، تمتعت بنوع من ال�ستقالل ال�سيا�سي 

الداخلي والخارجي. في تلك الفترة الممتدة ما بين 

ع�سر،  التا�سع  القرن  وبداية  ع�سر  ال�ساد�ض  القرن 

موقعا  ت�سغل  المحرو�سة«  الجزائر  »مدينة  ظلت 

متكونا من وحدتين اأ�سا�سيتين: 

- منطقة الوطى، منبطحة ن�سبيا، تمتد من خط 

ال�ساحل اإلى م�ستوى ارتفاع 7) متر. 

- منطقة الجبل، منحدر حاد، يبلغ ارتفاعه قمة 

407 م فوق م�ستوى البحر. 

معر�سة  المدينة  ظلت  الت�ساري�ض،  هذه  بفعل 

عن  الناتج  الأر���س��ي  والن���زلق  الن��ج��راف  لخطر 

معر�سة  الجوفية  مياهها  كانت  كذلك  ال�سيول. 

الب�سرية  المجمعات  في  منه  محال  ل  الذي  للتلوث 

الكثيفة ال�سكان والن�ساط ال�سناعي كما كان الحال 

 600 حوالي  تلتقط  مناخها  بفعل  وهي  اآن��ذاك.  بها 

في  يت�سبب  مما  �سنويًا  الأمطار  من  مم   800 اإل��ى 

لم  اأنها  كما  خطيرة.  �سهلية  اأو  طوفانية  في�سانات 

عليها  تتردد  تزال  ل  التي  ال��زلزل  خطر  من  تنجو 

اإلى يومنا هذا.

حتى بداية القرن التا�سع ع�سر اإذا، ظلت مدينة 

ذلك  في  معتمدة  مختلفة  اأخطارا  تواجه  الجزائر 

على اإمكانات مادية وب�سرية محلية وتدابير محكمة 

ال�سيا�سية  ومنها  القت�سادية  ومنها  التقنية  منها 

متوا�سلة  تنظيمية  اإدارية  ممار�سة  اإطار  في  تدخل 

ي�سارك فيها الأهالي ب�سكل فعال.

مما  المخاطر  حلقة  نف�سها  الحلول  تتبع  كانت 

من  ك��ل  يتدخل  حيث  الح�سبة  خطة  �سمن  ي��درج 

منها:  مرحلة  ك��ل  عند  الإقليم  تهيئة  و  العمران 

النفوذ نحو  بتوفير طرق  الإ�سعاف  لت�سهيل عمليات 

المادية  الخ�سائر  من  والحد  عزلة،  الأكثر  المواقع 

التي تم�ض الهياكل ال�سطحية والتحتية، والتخفي�ض 

من قابلية المباني للت�سرر خا�سة بدعمها وحمايتها 

المحتملة.  الطبيعية  الظاهرة  ميزات  مع  وتكييفها 

تنظيم  في  الأ�سا�سي  العمران  خطة  دور  هو  ذلك 

التخفي�ض  فعملية  الأرا�سي محليا.  وا�ستغالل  �سغل 

الأكثر  هي  الطبيعية  الظواهر  اأم��ام  ال�سعف  من 

ارتباط بالعمران.
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من  ل��ل��ح��د  ال��ع��م��ران��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط   -2.3

�لمخاطر:

المحيط  حماية  في  العمراني  التخطيط  �ساهم 

النهي  اأو  الحد  مثل:  التدابير  بع�ض  عبر  المعي�سي 

اإدماج  المهددة،  المواقع  في  الن�ساطات  بع�ض  عن 

اإلى  ال��ع��ام  للمحيط  العقالني  الت�سيير  اأه����داف 

الأدوات الت�سريعية، تعيين مواقع احتمال المخاطر، 

و�سع قواعد ومقايي�ض بنائية والعمل بها. بالإ�سافة، 

�سمح التحكم في توزيع الن�ساطات بتنظيم العمران 

المواقع  في  الإ�ستراتيجية  المرافق  بناء  تم  بحيث 

غير المعر�سة اأو �سعيفة الخطر.

- اختيار موقع بعيد عن موقع حدوثها: 

دفاعيا  موقعا  اآن��ذاك  الجزائر  لمدينة  اختير 

اأر�ض الم�ستنقعات الممتدة �سرقًا. الأمر  بعيدا عن 

خ�سراء  ومنطقة  طبيعي  اإط��ار  بتهيئة  �سمح  ال��ذي 

عن  ال��ودي��ان  تحويل  ع��دم  و  المدينة  ح��ول  زراعية 

البيئة  موازين  على  والحفاظ  الطبيعية  مجاريها 

عامًة. لعب العمران في هذا المجال دورًا رئي�سيًا في 

تخفي�ض حدة الأخطار حيث كانت تتم مراقبة توزيع 

ال�سكنية  الأحياء  وتجمع  المدينة  عبر  الن�ساطات 

ال�سيول  على منحدر اله�سبة بعيدا عن نقاط مكب 

كما كانت ت�سرف ور�سات الآجر والنجارة واأ�سواق 
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الموا�سي والأفران اإلى بوابات المدينة.

- ح�صر الظاهرة في موقع حدوثها:

حول  وح��اف��ظ  محفوظ  اإط���ار  تجهيز  يتم  ك��ان 

منابع الماء حيث تقوم الدولة ب�سراء قطعة الأر�ض 

اإتالف.  اأو  تلوث  �سبب  لأي  احتياطا  بها  المحيطة 

بحيث  الوديان  عمق  في  الت�سريف  قنوات  وتو�سع 

دون  ب�سرعة  ت�سريفها  ويتم  التوزيع  قنوات  تعلوها 

تنظيف  على  ال�سكان  يجبر  كان  كما  اإ�سافي.  جهد 

الزبالين  يقوم  ثغر  في  النفايات  وجمع  الدار  عتبة 

بنقله اإلى موقع خارج المدينة. 

واأمن  المدينة  �سير مرافق  ي�ستدعيه ح�سن  مما 

تحت  والمباني  الطرقات  �سيانة  نذكر  ال�سكان، 

الطوائف  بع�ض  مع  بالتعاون  البالد  �سيخ  اإ�سراف 

قائد  عليها  ي�سهر  التي  القمامات  ون��زع  المهنية، 

ال��زب��ل ف��ت��ن��زع وت��ح��م��ل خ����ارج ال��م��دي��ن��ة ف��ي برج 

ي�ستخدمها  طبيعية  اأ�سمدة  منها  لت�ستخرج  الزوبية 

المزارعون. 

- حفظ العمران من اآثارها ال�صلبية:

من  بالقرب  ال�ستيطان  تم  البيئة،  هذه  و�سط 

المنابع المائية ت�سهياًل لعملية التموين مبا�سرة عبر 

الأ�سوار.  خارج  الممتدة  القنوات  اأو  والعيون  الآبار 

ال�سكان بتهيئة خزان  اأمر  كذلك، تح�سبا الجفاف، 

تحت فناء منازلهم للتقاط مياه المطر. 

تزامنًا مع فترات نموها، عمدت �سبكة الطرقات 

المحلية  الت�ساري�ض  مع  موافقًا  هند�سيًا  مخططًا 

واإما مرتفع  الوديان  اإما منخف�ض  حيث كان يطابق 

البحر.  في  والرتماء  التالقي  نقطة  باتجاه  القمم 

الموقع  ق��درة  على  الحفاظ  تم  ال��وق��ت،  نف�ض  في 

على  ب��الإب��ق��اء  ال�سيول  امت�سا�ض  على  الطبيعية 

خطوط مجاريها الطبيعية وعدم الم�سا�ض بالوديان 

ال�سغيرة.

�سبيل  على  نذكر  الزلزال،  خطر  لمواجهة  واأما 

المثال اأنها كانت ت�سد المنازل فيما بينها بق�سبان 

تما�سكها  من  تزيد  حتى  الأ�سقف  تتخلل  خ�سبية 

اإثر  والن��دث��ار  ال�سقوط  م��ن  وتمنعها  ومقاومتها 

الهزات الأر�سية. 

الممرات  م��ن  �سبكة  الأح���ي���اء  تتخلل  ك��ذل��ك 

المناخ  طبيعة  مع  �سكلها  يتالءم  الملتوية،  ال�سيقة 

بحيث تتجنب الحرارة اأو الت�سم�ض ال�سديد والرياح 

المذرية للغبار. 

4- من�ق�صة موا�صيع الجته�د:

1.4- من حيث المفاهيم والم�سطلحات:

بالفقر  الت�سرر  قابلية  مفهوم  ام��ت��زج  طالما 

والتخلف وما يعنيانه من غياب اأو نق�ض في الو�سائل 

تاأثر  الثمانينيات  بداية  لكن مع  والإمكانيات عامة. 

الحقوق  بنظرية  واقترن  الجتماع  بعلم  المفهوم 

في  التعليم،  في  ال��غ��ذاء،  في  الحياة،  في  )الحق 

غاية  اإل��ى  ال��خ(،  الأم���ن،  في  ال��م��اء،  في  ال�سحة، 

من  للحد  العالمية  الع�سرية  وانطالق  الت�سعينيات 

التي  التطبيقية  الفيزيائية  العلوم  تدخل  و  الكوارث 

عوامل  اإلى  مجاله  وتو�سيع  اللتبا�ض  برفع  �سمحت 

اليوم  تقييمها.  اإمكانية  وبالتالي  مو�سوعية  اأكثر 

ت�سير علوم التنمية الم�ستدامة اإلى طبيعتها المعقدة، 

المتغيرة والمتفاعلة مع البيئة الب�سرية. 

مهما يكن الأمر، فاإن قابلية الت�سرر تبدو متعلقة 

نهائيا بغياب الو�سائل اأو الخيارات لمواجهة الكوارث. 

ح�سب  المحتوى  متباين  يزال  ل  المفهوم  كان  اإذا  و 

التفاق  ت��م  فقد  العلمية،  التخ�س�سات  مختلف 

اأو  ال�سعف  للخطر،  التعر�ض  الثالث:  مكوناته  على 

الح�سا�سية المرهفة اأمامه وقدرة التكيف مع الظاهرة 

ت�سرر  قابلية  المثال  �سبيل  على  نذكر  الطبيعية. 

العن�سر الجتماعي التي تقر بتباين الو�سائل المادية 

تعتبر  بذلك  وه��ي  تجاهها.  الحكومات  وبم�سوؤولية 

قابلية ت�سرر الم�سكن كنتيجة ولي�ض ك�سبب لها.
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قابلية  اقتران  ع��دم  اإل��ى  النماذج  بع�ض  ت�سير 

القت�سادية  فالخ�سائر  دائ��م��ا.  بالفقر  الت�سرر 

والمادية التي تعاني منها الطبقات المي�سورة غالبا 

ما تكون اأكبر حجما. لي�ض باإمكان القت�ساد تبرير 

م�سوؤولية  اأن  راأينا  ولقد  لالإن�سان.  يح�سل  ما  كل 

اأمن و�سالمة النظام العمراني في المدن الإ�سالمية 

الحكومة  امتيازات  من  يعد  ل  الأرب��ع(  )بمكوناته 

وحدها، بل جميع اأع�ساء المجتمع المدني والمهني 

والإداري الذين ي�ستثمرون فيه. 

اأعاله،  اإليه  الإ���س��ارة  تم  كما  اأخ��رى،  جهة  من 

ي�سند  ال��ذي  الق�ساء  نظر  وجهة  مالحظة  تجدر 

يوؤ�س�ض  فالق�ساء  القانونية.  الت�سرر  قابلية  �سرعية 

وم�سوؤوليات  واجبات  تفتر�ض  التي  الحقوق  وي�سمن 

باإمكان  الق�سد،  بهذا  مبا�سرة.  غير  اأو  مبا�سرة 

اإعاقة  اأو  للت�سرر  قابلية  ي�سكو  نظام  اأو  كل �سخ�ض 

من  ال�ستفادة  موؤقتة،  اأو  دائمة  ج�سمية،  اأو  خلقية 

بل  تعوي�ض،  اأو  م�سددة  حماية  اإل��ى  ا�ستثنائي  حق 

كحال  الت�سرر  قابلية  ت�سجيل  يتم  بذلك  تبرئة. 

الخطيئة.  اإلى  ي��وؤدي  قد  للعادة،  خارق  ذات��ه،  بحد 

اعتبار يذكر ب�سعوبة تقييم قابلية الت�سرر بطريقة 

يلجاأ  لهذا  دقيقة.  معطيات  غياب  عند  مو�سوعية 

الق�ساء اإلى تقرير العلوم التطبيقية مما يطابق ركن 

الحال  بما هو ظاهر وموجود في  المت�سل  الح�سبة 

وبتقرير من اأهل الخت�سا�ض.

غير اأن العلوم التطبيقية ل تملك تف�سيرًا كاماًل 

ما دامت التقارير ال�سيا�سية والخيارات القت�سادية 

البيئة  اإتالف  في  ت�ساهم  الجتماعية  والت�سرفات 

توقف  يت�سح  بهذا  فيها.  تمار�ض  التي  الطبيعية 

قابلية الت�سرر على الظرف ال�سيا�سي والقت�سادي 

والجتماعي من جهة، والو�سط الجغرافي والطبيعي 

بالتالي  ثانية. وهي  الذي تعك�ض تفاعالته من جهة 

بالمحيط  التنموي  النموذج  تكيف  درج��ة  تترجم 

محيطه  يتلف  ال��م��ع��ر���ض  فالمجتمع  ال��ط��ب��ي��ع��ي. 

هو  ذل��ك  للت�سرر،  قابليته  ت��زاي��د  بقدر  الطبيعي 

والذي  التجربة  توؤكده  الذي  المتبادل  التفاعل  واقع 

الت�سرر  قابلية  اإلى  النظر  اليوم:  الباحثين  يتحدى 

عبر مفهوم نظامي تراكمي، تفاعلي، معقد، متغير، 

في  هام  دور  الوقف  لنظام  لعل  اأحيانا.  له  مرد  ل 

التكفل  طريق  عن  وال�سعف  الفقر  حلقة  توقيف 

والفئات  العامة  المنفعة  ذات  العمرانية  بالم�ساريع 

الجتماعية ال�سعيفة. 

تدل العديد من الدرا�سات عبر العالم ول �سيما 

في البلدان النامية على وجود عالقة �سببية متبادلة 

قد  الم�سلحة.  والنزاعات  الطبيعية  الظواهر  بين 

اأو  تكون قابلية الت�سرر، تارة بيئية وتارة اجتماعية 

الذي  فالخطر  موؤكدة.  مخاطرة  م�سدر  �سيا�سية، 

يعني جماعة �سكانية معينة اأو موقعًا جغرافيًا محددًا 

الوحدات  اإل��ى  وينت�سر  يعم  ق��د  الأم���ر،  ب��ادئ  ف��ي 

الجتماعية اأو الجغرافية المجاورة بحيث تبلغ اآثاره 

ال�سلبية على البيئة اأق�سى الحدود فال يمكن التحكم 

واأ�ساليب  نظم  اإحياء  �سرورة  على  يلح  مما  فيها، 

الزكاة  طريق  عن  والعدالة  الجتماعي  الت�سامن 

وال�سدقة ونظام الأحياء ال�سكنية التقليدي المبني 

الفردية  الحقوق  واح��ت��رام  وال��ت��اآزر  التعاون  على 

والجماعية.

كما ات�سح اأن العمران، رغم احتوائه على عوامل 

لها.  م�سدرا  ي�سكل  اأن  يمكن  ل  الت�سرر،  قابلية 

�سبب  هي  الجتماعية  الخيارات  تكون  ما  غالبا  بل 

تفاقمها ولي�ض العك�ض. كذلك هو اأثر بع�ض القرارات 

الم�ستوى  على  المفرو�سة  المركزية  ال�سيا�سية 

اأمالكه  مراعاة  دون  و  اأهله  ا�ست�سارة  دون  المحلي 

ول حقوقه و موارده اأو نقائ�سه. مما يزيد من حدة 

التنمية  اإلى  القرارات  هذه  انت�ساب  التناق�ض  هذا 

الم�ستدامة اأحيانا. بالعك�ض، بينت بع�ض التحقيقات 
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الجتماعية نجاعة بع�ض التدابير ال�سعبية التي قد 

توحي خيرا لمواجهة المخاطر اإذا تاأكدت فعاليتها 

على المدى البعيد واإذا بينت اإمكانيتها في الرد على 

متطلبات و�سرورات الحياة الع�سرية.

2.4- من حيث الخطط والأهداف: 

الكوارث  للحد من  الدولية  الإ�ستراتيجية  تنادي 

موؤكدا،  خطرا  ي�سكل  مما  الوقاية  بمبداأ  العمل  اإلى 

خطرا  ي�سكل  م��ا  اأم����ام  الح��ت��ي��اط  اأو  وال��ت��ح��ف��ظ 

محتمال. الأمر الذي يدعو اإلى القيام بتنبوؤات حول 

المناخية  والتغيرات  والقت�سادي  ال�سكاني  النمو 

والظواهر الطبيعية والب�سرية.

اأو  مبداأ  يظهر  التنبوؤ،  بعلم  عالقته  اأج��ل  من 

المفرو�سة  المناق�سة  �سميم  في  الحتياط  منهج 

الحقوق  م��وق��ف  بين  تباين  يظهر  بينما  ال��ي��وم. 

وال�سحة والبيئة منه. حيث اإذا كانت هذه الأخيرة 

اليقين  ثبوت  عدم  رغم  التدخل  اإلى  اأ�سا�سًا  تدعو 

العلمي بوجود خطر ما اأو اإلمام موؤكد بم�ستوى اآثاره 

لإ�سدار  عليه  يعتمدون  الم�سرعين  فاإن  المحتملة، 

ما  ل��ذا،  مبا�سرة.  �سببية  عالقة  على  مبني  حكم 

بل  لالأدلة،  غياب  هو  للبع�ض،  م�سبقة  وقاية  يبدو 

وقد  الآخ���ر.  البع�ض  ل��دى  م��ب��ررة  غير  م�ساريف 

ال�سبهات  تجنب  اإلى  الإ�سالمي  ال�سرع  دعوة  ذكرنا 

بنف�ض هذه الق�سدية.

الحتياط  منهج  اإلى  العمراني  التخطيط  يلجاأ 

اأثناء مرحلتي اأخذ القرار واختيار الو�سائل المنا�سبة 

وهو يوؤيد اأو يدعم التوقع الم�سبق للخ�سائر الخطيرة 

والتخوف من اآثارها الدائمة و معرفة بع�ض عوامل 

اإلى  ي�سير  فهو  ا���س��ت��دع��اءه،  ت��م  اإذا  ال��م��خ��اط��رة. 

واإلى  والفردية-  الجماعية   - الخلقية  الم�سوؤولية 

لها.  التعر�ض  اأو  المخاطرة  يخ�ض  موجب  قانون 

بهذا يتطلب و�سع �سيا�سة من�سجمة و م�ساركة واعية 

اأنه  راأينا  وقد  المعنية.  الأطراف  جميع  بين  اإرادية 

من باب الحتياط ي�ستعين المحت�سب والقا�سي باأهل 

وال�سناعات  والعمارة  الهند�سة  مجال  في  المعرفة 

عامة قبل الف�سل في اأمر النزاع. 

يواجه العمران اليوم م�ساألة الوقاية من الكوارث 

الأ�سخا�ض  واأمن  الطبيعية  الموازين  والحفاظ على 

جادًا  تحديًا  ي�سكل  مما  واح��د.  اآن  في  والأم���الك 

العلمية  ال��ج��وان��ب  بمختلف  الإل��م��ام  اإل���ى  وي��دع��و 

المت�سلة بظروف حلولها واآثارها ال�سلبية واإدماجها 

العمرانية.  والتهيئة  التخطيط  مراحل  اأول��ى  في 

المخاطر  م�ساألة  طرح  دواع��ي  بين  من  بالإ�سافة، 

في المدن الحديثة، نذكر احتمال تاأكيد اأو ا�ستمرار 

لحدة  تفاقم  من  تفتر�سه  ما  و  المناخية  التغيرات 

على  وفي�سان  جفاف  من  الطبيعية  الظواهر  وعدد 

وجه الخ�سو�ض. تجد هذه الت�ساوؤلت �سدى مماثال 

في تزايد ال�سكان بن�سبة ال�سعف على مدى 2050 اأو 

2075 مما يحث على و�سع بع�ض التدابير لمواجهتها 

والتقنية  التنظيمية  الو�سائل  اأح�سن  على  اعتمادًا 

والعمرانية على وجه الخ�سو�ض.

خال�صة

في ع�سر تميز بتراجع العلوم عامة، ظل �سكان 

يمار�سون  الخ�سو�ض  وجه  على  والجزائر  العالم 

تدابير وقائية واحتياطية مبنية على التجربة امتثاًل 

اإلى اأوامر دينية �سرعية مكنتهم من موا�سلة الحياة 

الكوارث  بع�ض  ح��دوث  من  الرغم  على  والن�ساط 

الطبيعية الخطيرة. قد يكون العمران قاباًل للت�سرر 

التي من  الجغرافية والجتماعية  اإذًا بفعل مكوناته 

تمر  التي  البلدان  في  اآثارها خا�سة  تمييز  ال�سعب 

المعرفة  تطور  رغم  اقت�سادية  اإ�سالحات  بمرحلة 

العلمية حول اآثار و اأ�سباب الظواهر الطبيعية. غير 

اإدماج  بد من  ل  ال�سابقة،  التجارب  اأنه، على �سوء 

التنمية  مخططات  ف��ي  المخاطر  ت���دارك  و�سائل 

اإ�ستراتيجية  تن�سجم  بحيث  الم�ستقبلية  العمرانية 
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الإقليم  تهيئة  اإ�ستراتيجية  مع  الكوارث  من  الحد 

الأزم���ة.  اأو  الخطر  ظ��ه��ور  قبل  الأرا����س���ي  و�سغل 

�سمت  اإذا  الإ�سعاف  تنظيم  ي�سهل  �سوف  بالتاأكيد 

قابلية  من  التخفي�ض  و�سائل  التنمية  مخططات 

الت�سرر م�سبقا. 

اإطار  ف��ي  �سيما  ل  الطبيعية،  ال��ظ��واه��ر  اأم���ام 

اإ�ستراتيجية  ترمي  المحتملة،  المناخية  التغيرات 

العمراني  المحيط  دف��ع  اأو  تطوير  اإل���ى  التنمية 

المعي�سي اإلى مواكبة التحولت الجتماعية، البيئية 

غير  اآجاًل.  المرتقبة(  )اأو  المنتظرة  والقت�سادية 

اأنها ل تتم هذه الخطوة التنبوؤية بالغيب التام �سرط 

و  اإرادي��ة  بطريقة  الجماعية  الفائدة  ت�ستوعب  اأن 

الأجيال  بين  والت�سامن  العدالة  اأجل  من  م�ستركة 

الحالية والآتية والحفاظ على الموازين الطبيعية. 

الذي »ل يدركه  الح�سبة  هذا �سرط من �سروط 

ت�سكل  فقد  �سائب«.  حد�ض  و  ثاقب  فهم  له  من  اإل 

الح�سبة اليوم مجاًل علميًا دقيقًا ي�سم مبادئ خلقية 

الم�سطلح  �سم  هو  هنا  المراد  مميزة.  اإن�سانية 

والنظام و اأركانه واأق�سامه ودرجاته اإلى اخت�سا�ض 

العمران ت�سييرًا وترتيبًا وتخطيطًا. 

نختم بالتركيز على �سرورة توجيه بع�ض البحوث 

وان�سغالت  ت�ساوؤلت  لخدمة  المفيدة  التاريخية 

العلوم الحديثة التي اأبدت اهتماما بالتراث القديم. 

على الم�ستوى العام، ي�سهر عدد من مراكز البحث 

من  للتخفي�ض  عمرانية  اإ�ستراتيجية  تعيين  على 

عدد الكوارث وخطورتها وحماية الأ�سخا�ض والبيئة 

للمخاطر  افترا�سية  درا�سة  ذلك  في  بما  الطبيعية 

والتكيف مع البيئة العامة. الق�سد هو اإحياء التراث 

والت�ساورية  والخلقية  الإن�سانية  باأبعاده  العمراني 

الإن�سان  لخدمة  الإمكان  قدر  وتوظيفه  والت�سامنية 

المعا�سر.

الجدول رقم 1: بع�ص م�صطلحات االإ�صتراتيجية العالمية للحد من الكوارث الطبيعية.

اللفظ االنجليزي

اللفظ 

العربي 

المقترح

التف�صير 

المقترح

ترجمة 

القوامي�ص٭

مالحظة

Acceptable risk ال���م���خ���اط���رة

المقبولة

ي���ت���وق���ف ق��ب��ول 

ال�����م�����خ�����اط�����رة 

ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

التي  ال��خ�����س��ارة 

للنظام  ي��م��ك��ن 

الج����ت����م����اع����ي 

والق���ت�������س���ادي 

تحملها من حيث 

ال�سحايا  ع���دد 

والأ�����������س����������رار 

المادية. 

حول خطر مقبول فيه  �سك  ل  اإجماع  هناك 

الب�سرية،  المجتمعات  كل  تقبل 

المادية  الخ�سائر  ب�سعوبة،  ولو 

ورف�سها لأي خ�سارة في الأرواح. 

التوعية  من  بد  ل  ال�سبب  لهذا 

لك�سب م�ساهمة  واآثاره  بالخطر 

مما  منها  ال��ح��د  ف��ي  ال��ج��م��ي��ع 

الحت�ساب  يدرج �سمن درجات 

)ال����ت����ع����رف وال����ت����ع����ري����ف(.
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Adaptationالأنظمة التكيف تعديل 

اأو  ال���ب�������س���ري���ة 

ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة 

ا������س�����ت�����ج�����اب�����ة 

لموؤثرات مناخية 

فعلية اأو متوقعة.

توافق، تكيف، 

تكييف

ال���ت���ك���ي���ف ف����ط����رة اإن�����س��ان��ي��ة 

والتعابير  الأ���س��ال��ي��ب  مختلفة 

عبر  المجتمعات  تطور  ت�ساير 

على  لكنها  وال��م��ك��ان.  ال��زم��ان 

ت�ستلزم  ال��ع��م��ران��ي  الم�ستوى 

بعيدة  و  وا���س��ح��ة  خطة  و���س��ع 

ال����م����دى ت���دم���ج اإج����راءات����ه����ا 

كل  على  وبا�ستمرار  تدريجيا 

�سرطا  ي�سكل  مما  الم�ستويات 

الح�سبة.  علم  �سروط  بين  من 

Building codesواأحكام كودات البناء قوانين 

ل���������������س�������ب�������ط 

م�����وا������س�����ف�����ات 

ال����ت���������س����م����ي����م 

والبناء.

التطور قانون البناء ال��ب��ن��اء  ق��وان��ي��ن  ت���الزم 

ال��ع�����س��ور مما  ع��ب��ر  ال��ت��ق��ن��ي 

ي�����س��ك��ل اخ��ت�����س��ا���س��ًا م���ن بين 

الح�سبة.  نظام  اخت�سا�سات 

Coping capacityبالقدرات قدرة التعامل تتعلق 

الج���ت���م���اع���ي���ة 

المادية والإدارية 

ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 

اأثناء  والتقنية 

حدوث الكارثة.

ق�����������������������درة 

اأو  المجابهة 

المواجهة.

ب��ال��ن��ظ��ر ل��ت��ع��ق��ي��د ال���ظ���روف 

المجابهة  ت��ت��ط��ل��ب  ال����ي����وم، 

خ��ط��ة م�����س��ب��ق��ة ي�������س���ارك في 

غير  الأط��راف.  جميع  تطبيقها 

�سعوبة  ال��ت��ج��ارب  بينت  اأن��ه��ا 

لتغلب  ال��ك��ارث��ة  اأث��ن��اء  فر�سها 

النظام  على  الفردية  العمليات 

تحديًا  ي�سكل  م��م��ا  الم�سطر 

�سارمًا. ن��ف��وذًا  ويتطلب  هامًا 

ع��م��ل��ي��ة ق���د ت��ف��ل��ت م���ن زم���ام 

المطلق  حقه  رغ��م  المحت�سب 

�سالحًا  ي��راه  ما  كل  تنفيذ  في 

ل�������س���ي���ان���ة الأم���������ن ال����ع����ام. 
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Contingency

planning

ال���ت���خ���ط���ي���ط 

الحترازي

ع��م��ل��ي��ة اإداري�����ة 

تحليل  و  للتعرف 

اح�������ت�������م�������الت 

م������ح������ددة م��ن 

الأح���������������������داث 

اإعداد  و  ال�سلبية 

م�سبقة  ترتيبات 

لمواجهتها.

ت����خ����ط����ي����ط 

ي����������ه����������دف 

تجنب  اإل������ى 

وت����ح����ا�����س����ي 

المخاطر. 

ا�ستنادًا اإلى المفاهيم النظرية 

لفظ  يف�سل  اليوم،  الم�ستعملة 

مما  الح��ت��ي��اط��ي«  »التخطيط 

والحترا�ض  ب��ال��ح��ذر  يت�سل 

المحتملة  المخاطر  وتجنب 

وم����ا اأ�����س����ار اإل���ي���ه ال��ح��دي��ث 

تدعو  وما  بال�سبهات  ال�سريف 

ڳ   چ   الكريمة  الآي���ة  اإل��ي��ه 

چ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
والحذر   .)7( الن�ساء،  )�سورة 

وتيقظ  مراعاة  و  وتحفظ  تنبه 

م�����س��ب��ق ل���ع���واق���ب الأح������داث 

لها. ال����س���ت���ع���داد  وب��ال��ت��ال��ي 

 Corrective disaster

risk management
الإدارة 

الت�سحيحية 

لمخاط��������ر 

الك����وارث

اأن�����س��ط��ة اإداري����ة 

للتقليل اأو معالجة 

ال�����م�����خ�����اط�����ر 

ال������ق������ائ������م������ة 

حاليًا  الموجودة 

اأو المحتملة. 

الأن���������س����ط����ة 

التي  الإداري��ة 

ت���ه���دف اإل����ى 

ت�������س���ح���ي���ح، 

اإ���������س��������الح، 

اأو  ت�����س��وي��ب 

من  التخفيف 

المخاطر. 

في اإطار خطة العمران،ل تزال 

الأن�سطة  ه��ذه  برامج  ت�ستنتج 

اأ�سا�سا  التجريبي  العلم  م��ن 

النظر  اإع������ادة  ت��ت��ط��ل��ب  وه����ي 

ُيعّد  مما  وتحليله  ال��ح��دث  ف��ي 

الح�سبة:  �سرائط  م��ن  �سرطًا 

ظهر  اإذا  المنكر  ع��ن  ال��ن��ه��ي 

على  ال�سلبية  اآث�����اره  وت��ب��ي��ن��ت 

العامة.  البيئة  اأو  الأ�سخا�ض 

Disasterا�������س������ط������راب الكارثة

يت�سبب  �سدفوي 

ف������ي خ�������س���ائ���ر 

اج����ت����م����اع����ي����ة 

واق���ت�������س���ادي���ة 

وبيئية معتبرة. 

ك����������ارث����������ة، 

م�������س���ي���ب���ة، 

ح����������ادث����������ة 

موؤلمة.

يتخلل  ع��ن��دم��ا  ال��ك��ارث��ة  ت��ق��ع 

الإن�������س���ان م���ج���رى ال��ظ��واه��ر 

الطبيعية ويت�سبب في ا�سطراب 

موازينها. وهي بذلك لي�ست قدرًا 

النهي  اأمر  جاء  لهذا  محتومًا. 

المخاطر  وه��ي  ال�سبهات  ع��ن 

عواقبها.  م���ن  ي��ت��خ��وف  ال��ت��ي 



اآفاق الثقافة والتراث 164

ة
يــ

م
عل

ت 
ل

ــ�
قـ

م
ة

يــ
م

عل
ت 

ل
ــ�

قـ
م

Disaster reduction ال������ح������د م���ن

م������خ������اط������ر 

الكوارث

الجهد المتوا�سل 

معرفة  اأج��ل  من 

اأ���س��ب��اب ح��دوث 

والحد  ال��ك��وارث 

منها بمعنى الحد 

التعر�ض،  م���ن 

م�ستوى  تخفي�ض 

الت�سرر  قابلية 

وتح�سين م�ستوى 

المواجهة.

ت���خ���ف���ي�������ض، 

تقليل، اإنقا�ض 

م������خ������اط������ر 

الكوارث.

على  اأ�سا�سا  الخطة  هذه  تعتمد 

بذلك  هي  و  والحتياط  الوقاية 

تهتم  التي  الح�سبة  خطة  تفوق 

تطابق  لكنها  المنكر.  بظاهر 

تحا�سي  ف��ي  ت��ع��ال��ى  اهلل  اأم����ر 

ال�سوء »ما ظهر منه وما بطن«. 

الم�سمر  ال�����س��رر  معرفة  اأم���ا 

علمية  م��ن��ه��ج��ي��ة  ف��ي��ت��ط��ل��ب 

طويلة.  مهنية  وتجربة  دقيقة 

الح�سبة.  دع��ائ��م  اإح���دى  وه��ي 

 Exposure ال�سكان التعر�ض ت��واج��د 

في  والممتلكات 

موقع المخاطر.

ت������ع������ر�������ض 

ل����ل����خ����ط����ر، 

مخاطرة.

التعر�ض  ت��م��ي��ي��ز  م���ن  ب���د  ل 

ل��ل��خ��ط��ر ال���ظ���اه���ر وال��خ��ط��ر 

في  يتدبر  وكالهما  المحتمل 

�سبق  كما  الح�سبة  خطة  اإط��ار 

اأف�������س���ل خطة  ل��و���س��ع  ذك�����ره 

والتكيف  احتياطية  اأو  وقائية 

العامة.  ال��م��وق��ع  م���ي���زات  م���ع 

 Forecastاإح�سائي التنبوؤ تقدير 

الظواهر  يخ�ض 

ال����م����ن����اخ����ي����ة 

لم�ستقبلية  ا

اأ�سا�سا.

ترقب،  تنبوؤ، 

توقع، تقدير.

يت�سل علم التنبوؤ بعملية الوقاية 

تدارك  اإلى  ويهدف  والحتياط 

م�ستوى  يتوقف  للحدث  م�سبق 

فعاليته على م�ستوى تطور العلوم. 

 Hazardطبيعية الخطر ظ��اه��رة 

قد  ب�����س��ري��ة  اأو 

�سرر  عنها  ينتج 

اأو خ�سارة.

م�����خ�����اط�����ر، 

م�سادفة

باأمن  ال��خ��ط��ر  م��و���س��وع  يتعلق 

فال  اأ�سا�سا.  ممتلكاته  و  الإن�سان 

اإلى  الطبيعية  الظاهرة  تتحول 

في  ت��واج��ده  ح��ال  ف��ي  اإل  خطر 

اأهمية  يوؤكد  مما  حدوثها  موقع 

على  للحث  والتنذير  التعريف 

الحذر كما جاء في الآية الكريمة

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   چ  
چ.  ی   ی   ىئ  

)�سورة التوبة، 22)(. 
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 Land use planning ت�����خ�����ط�����ي�����ط

ت  ما ا �ستخد ا

الأرا�سي

ع��م��ل��ي��ة اإع�����داد 

عمرانية  خ��ط��ة 

بتكييف  ت��ع��ن��ى 

الأه��������������������داف 

ال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة 

في  ول���ل���ت���ح���ك���م 

اآثارها الآجلة.

ت����خ����ط����ي����ط 

ا����س���ت���خ���دام 

الأرا�������س������ي، 

ال����ت����ه����ي����ئ����ة 

اأو  العمرانية 

الإقليمية. 

حماية  على  المحت�سب  يعمل 

على  وال��ح��ف��اظ  الب�سر  ح��ق��وق 

تنظيم  على  بال�سهر  الأر�����ض 

الن�ساطات  وت��وزي��ع  ال��ع��م��ران 

البناء.  قواعد  وتطبيق  المدنية 

 Mitigationال���������ح���������د م����ن التخفيف

اآث�����ار ال���ك���وارث 

ال�سلبية. 

ت���خ���ف���ي�������ض، 

تقليل، اإنقا�ض 

الكوارث  اآث��ار 

ال�سلبية.

م���ن  ال��������ح��������د   « ان��������ظ��������ر 

م�����خ�����اط�����ر ال����������ك����������وارث »

يف�سل ا�ستعمال لفظ »التخفي�ض 

ال�سلبية« ال���ك���وارث  اآث����ار  م��ن 

 Preparedness توفير ال�ستعداد و  تطوير 

ال�����������ق�����������درات 

ل������م������واج������ه������ة 

ال�����������ك�����������وارث 

اأو  ال��م��ح��ت��م��ل��ة 

الموؤكدة. 

ت���ح�������س���ي���ر، 

ا����س���ت���ع���داد، 

ت����ج����ه����ي����ز، 

تهيئة. 

الحترازي« التخطيط   « انظر 

لفظ  ا����س���ت���ع���م���ال  ي���ف�������س���ل 

»ال��ت��خ��ط��ي��ط الح���ت���ي���اط���ي«.

 Preventionالتام الوقاية ال��ت��ج��ن��ب 

لآث����ار ال��ك��وارث 

والمخاطر.

وق����������اي����������ة، 

ت����������������دارك، 

احتياط.

يجب التمييز بين الخطة الوقائية 

موجودة  بمخاطر  تعنى  ال��ت��ي 

الحتياطية  والخطة  وم��وؤك��دة 

محتملة.  بمخاطر  تعنى  التي 

Public awarenessال����وع����ي ال���ع���ام التوعية العامة

الفردي  والعمل 

اأو الجماعي للحد 

م����ن ال��ت��ع��ر���ض 

لالأخطار.

تيقظ،  وع��ي، 

اإدراك.

ي���ع���د ال���ت���ع���ري���ف ب��ال��م��ن��ك��ر 

الح�سبة.  درج�����ات  ب��ي��ن  م���ن 

Residual risk ال����م����خ����اط����ر

المتبقية

التي  ال��م��خ��اط��ر 

التحكم  ي��ت��م  ل 

فيها.

خ�����������ط�����������ر 

م����ت����خ����ل����ف، 

متبقي.

المقبولة«. المخاطرة   « انظر 

قدرة  ع��دم  اإل��ى  النتباه  يجب   

الإن�������س���ان ع��ل��ى م��واج��ه��ة كل 

اأم  ك��ان��ت  طبيعية  ال��م��خ��اط��ر 

مما  ب�سري.  ن�ساط  عن  ناتجة 

الوقائية  الخطة  اأهمية  ي��وؤك��د 

الم�سبقة.  والح���ت���ي���اط���ي���ة 
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 Resilience ق���������درة ع��ل��ى

المجابهة

المقاومة  ق���درة 

اآثار  وا�ستيعاب 

الكوارث.

رج�����وع�����ي�����ة، 

م�����ق�����اوم�����ة، 

على  ال���ق���درة 

ا�ستعاد ال�سكل 

ال��ح��ج��م  اأو 

الأ�سلي.

ي���ج���ب ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ي���ن ق����درة 

ال��ظ��رف��ي��ة و ق��درة  ال��م��ج��اب��ه��ة 

التكيف  على  المبنية  المقاومة 

على  اعتمادا  الم�ستمر  الدائم 

يف�سل  ل��ذا  ال��ذات��ي��ة.  ال��م��وارد 

»المقاومة« ل��ف��ظ  ا���س��ت��ع��م��ال 

Responseال����م���������س����اع����دة ال�ستجابة

ال��م��دن��ي��ة اأث��ن��اء 

وب������ع������د وق�������وع 

الكارثة.

ف����ع����ل،  رد 

م�����واج�����ه�����ة، 

ت��������ج��������اوب، 

ا�ستجاب.

الزمني،  العامل  اختالف  بفعل 

المجابهة  ق���درة  ف��ي  ي��وج��د  ل 

المقاومة.  ق����درة  ي�سمن  م��ا 

Recoveryالمن�ساآت التعافي ترميم 

�سبل  وت��ح�����س��ي��ن 

المعي�سة.

ت������رم������ي������م، 

اإرج�����������������اع، 

اإع������������������ادة، 

ا����س���ت���رج���اع، 

ا�سترداد. 

يف�سل ا�ستعمال لفظ »ا�سترداد« 

بين  ال��م��وازي��ن  »ا�سترجاع«  اأو 

وهي  المعي�سي  الو�سط  مكونات 

حيث  من  ج��دا  محرجة  عملية 

اأهمية  ي��وؤك��د  م��م��ا  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

الوقف  اأم����وال  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 

وال��ه��ب��ة وال�����س��دق��ة وال���زك���اة.

Retrofittingوتدعيم تح�سين ت��ق��وي��م 

ال����م����ن���������س����اآت 

الآث��ار  لمواجهة 

ال�سارة.

دعم،  تعزيز، 

�سند، توطيد، 

ت�����ث�����ب�����ي�����ت، 

ت�����م�����ك�����ي�����ن، 

تقوية.

م��������ن ب�����������اب ال����ه����ن����د�����س����ة 

ت���ع���د من  ال���ع���م���ران���ي���ة وه�����ي 

الح�سبة.  اخت�سا�سات  ب��ي��ن 

 Riskال��خ��ط��ر واآث����اره المخاطرة

ال���������س����ل����ب����ي����ة 

المحتملة.

خ����������ط����������ر، 

م����خ����اط����رة، 

مجازفة.

الخطر  ب��ي��ن  ال��ت��م��ي��ي��ز  ي��ج��ب 

�سرر  وج���ود  اإل���ى  ي�سير  ال���ذي 

والمخاطرة التي ت�سير اإلى فعل 

حيث  للخطر.  يعر�ض  اإرادي 

التعر�ض  عدم  الإن�سان  باإمكان 

للخطر اأو التعر�ض له بالمجازفة 

بعواقب  وع��ي  غير  اأو  وع��ي  عن 

فعله. مما يوؤكد اأهمية التعريف 

والمنكر.  ب��ال�����س��رر  الم�سبق 
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Risk assessment ت������ق������ي������ي������م

المخاطر

تحديد  منهجية 

وم�ستوى  طبيعة 

المخاطر وتقييم 

الت�سرر  قابلية 

الحالية.

ت������ق������دي������ر، 

ت����خ����م����ي����ن، 

ت������ق������وي������م، 

تحديد. 

اأ�سا�سا  مبني  ال��خ��ط��ر  تقييم 

ع��ل��ى ال��ع��ل��م ال��ت��ج��ري��ب��ي ال��ذي 

المنهجيات  �سبط  اإل��ى  ي���وؤذي 

التدبير  ل��ح�����س��ن  ال���ن���ظ���ري���ة 

وال���ن���ظ���ر ف����ي ال����ح����دث وه���و 

الحت�ساب.  م��و���س��وع  �سميم 

 Structural and non

structural measures
الإج����������راءات 

وغير  الهيكلية 

الهيكلية

التقنيات  تطبيق 

ال���ه���ن���د����س���ي���ة 

المن�ساآت  ع��ل��ى 

���س��ي��ا���س��ات  اأو 

وزيادة  وقوانين 

ل����وع����ي ال����ع����ام 

وال�������ت�������دري�������ب 

والتعليم.

اإج������������راءات 

اأو  ب���ن���ائ���ي���ة 

هيكلية.

اإج������������راءات 

اأو  بنائية  غير 

هيكلية.

عليه  ي�������س���رف  م����ا  ب���ي���ن  م����ن 

العامة  ال��ح��ق��وق  ال��م��ح��ت�����س��ب 

والمرافق  بالعمران  المتعلقة 

والحمامات  كالأ�سواق  العامة 

باإجراءات  فياأمر  وال��ط��رق��ات 

اأ�ساليب  ي���راق���ب  اأو  ع��م��ل��ي��ة 

الم�ستعملة  وال���م���واد  ال��ب��ن��اء 

على  بالحفاظ  مكلف  اأن��ه  كما 

�سيانة  باب  من  العامة  الآداب 

قانونية.  اإج��راءات  وهي  الأم��ن 

Sustainable deve -

 opment
ال����ت����م����ن����ي����ة 

الم�ستدامة 

التي  ال��ت��ن��م��ي��ة 

جميع  ت����راع����ي 

مكونات المحيط 

تلبية  المعي�سي 

لح����ت����ي����اج����ات 

ال������ح������ا�������س������ر 

في  والم�ستقبل 

اآن واحد. 

ال����ت����م����ن����ي����ة 

مة  ا لم�ستد ا

)م�����س��ط��ل��ح 

جديد(

م�����س��ط��ل��ح ج����دي����د م��ع��ان��ي��ه 

جميع  ل��دى  بها  معمول  قديمة 

ال�سابقة  الإن�سانية  الح�سارات 

قد  وال��ت��ي  ال�سناعية  للنه�سة 

ت��وح��ي خ��ي��رًا ال��ي��وم م��ن حيث 

والتنظيمية.  التقنية  التدابير 

 Vulnerability التاأثر قابلية الت�سرر ���س��ه��ول��ة 

بالأخطار.

ج����روح����ي����ة، 

ق�����اب�����ل�����ي�����ة 

النجراح.

لفظ  ا����س���ت���ع���م���ال  ي���ف�������س���ل 

»ق�����اب�����ل�����ي�����ة ال�����ت�����������س�����رر«. 

م�سطلحات  ال��ك��وارث،  من  للحد  الدولية  الإ�ستراتيجية  على  اعتمادا  الموؤلف  ط��رف  من  معد  المرجع: 

الإ�ستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، الأمم المتحدة، مايو 2009، 29 �سفحة.

٭ انظر قائمة القوامي�ض المعتمدة �سمن قائمة المراجع.
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الحوا�صي :

التي  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  ال��م��ث��ال  �سبيل  على  ل�سانذكر  ( -

ل  والتي  ال�سا�سعة،  ال�سحراء  اأو  البحر  و�سط  تح�سل 

ت�سكل مخاطرة بمعنى الكلمة طالما هي ل توؤذي الإن�سان 

اأو  محلية  بيئية  ا�سطرابات  في  المحتمل  ت�سببها  رغ��م 

جهوية. على عك�ض المخاطر الناتجة عن الن�ساط الب�سري 

اإذا ا�ستخدم مواد  ال�سناعي والقت�سادي وحتى الزراعي 

اأو تقنيات م�سرة بال�سحة العامة والأمن.

تح�سل  التي  الطبيعية  الظواهر  المثال  �سبيل  على  نذكر  2 -

و�سط البحر اأو ال�سحراء ال�سا�سعة، والتي ل ت�سكل مخاطرة 

ت�سببها  رغم  الإن�سان  ت��وؤذي  ل  هي  طالما  الكلمة  بمعنى 

على  جهوية.  اأو  محلية  بيئية  ا�سطرابات  في  المحتمل 

ال�سناعي  الب�سري  الن�ساط  عن  الناتجة  المخاطر  عك�ض 

اأو تقنيات  اإذا ا�ستخدم مواد  والقت�سادي وحتى الزراعي 

م�سرة بال�سحة العامة والأمن.

معجم  »الرافد،   ،) 3 -(97(( الدين  نا�سر  اآل  اأمين  الأمير 

لغوي لالإن�سان والحيوان والطير والهوام وكل ما في ال�سماء 

و الأر�ض«، مكتبة لبنان، بيروت، 98) �ض. 

المراجع االأ�صا�صية:

الكوارث،  من  للحد  الدولية  الإ�ستراتيجية  »م�سطلحات  ( -

 ،2009 المتحدة  الأمم  الكوارث«،  مخاطر  من  الحد  عن 

29 �ض. 

الأمير اأمين اآل نا�سر الدين، »الرافد، معجم لغوي لالإن�سان  2 -

والأر�ض«،  ال�سماء  في  ما  كل  و  والهوام  والطير  والحيوان 

مكتبة لبنان، بيروت، )97). 

قامو�ض  »المنهل،  اإدري�ض،  �سهيل  د.  و  النور  عبد  د.جبور  3 -

بيروت،  للماليين،  العلم  دار  الآداب،  دار  فرن�سي عربي«، 

.(970

الكاثوليكية،  المطبعة  والعلوم«،  والأدب  اللغة  في  »المنجد  4 -

بيروت، 967).

المطبعة  فرن�سي«،   - عربي  ال��دري��ة  الفوائد  »مخت�سر  5 -

الكاثوليكية، بيروت، )95).

القربة  »كتاب معالم  القر�سي،  اأحمد  بن  محمد بن محمد  6 -

في اأحكام الح�سبة«، تحقيق د.

المطيعي،  عي�سى  اأحمد  و�سديق  �سعبان  محمود  محمد  7 -

الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، 976)، 4)4 �ض.

ال�سريف  اأحمد  الحاج  »مذكرات  المدني،  توفيق  اأحمد  8 -

عن  مف�سلة  وخال�سة  الجزائر.  اأ�سراف  نقيب  الزهار، 

علمائها  وترجمة  التركي  الع�سر  ف��ي  الجزائر  ت��اري��خ 

ه،  ب��ال��ج��زائ��ر،356)  ال��م�����س��ري��ة  النكتبة  واأدب���ائ���ه���ا«، 

208�ض. 

اأ.د. اأحمد عروة،« اآفاق اإ�سالمية لفل�سفة و�سيا�سة ال�سحة«،  9 -

الموؤتمر العالمي الثاني لتاريخ الطب، الكويت، 982).

اأ.د. اأحمد عروة، »ال�سحة والح�سارة عند ابن خلدون«،  (0 -

الموؤتمر العالمي الثالث لتاريخ الطب، القاهرة، 984).

في  الجزائر  في  المدنية  »ال�سيا�سة  ع��روة،  اأحمد  نجاة  (( -

العالمية  الندوة  والفل�سفة«،  العلم  بين  العثماني،  الع�سر 

ال�سابعة لتاريخ العلوم عند العرب، العين، الإمارات العربية 

المتحدة، 2)-6) دي�سمبر 2000.

المدن  في  ال�سحة  اأح���وال  »تدبير  ع��روة،  اأحمد  نجاة  (2 -

الع�سر  في  الجزائر  بالخ�سو�ض في مدينة  و  الإ�سالمية، 

لتاريخ  والثالثون  ال�ساد�ض  العالمي  الموؤتمر  العثماني«. 

الطب، تون�ض، 6-)) �سبتمبر 998). 

نجاة اأحمد عروة، » تفاعل علوم ال�سرق والغرب لمواجهة  (3 -

الندوة  قديما«،  الجزائر  في  بالماء  المت�سلة  الأخ��ط��ار 

دم�سق،  ال��ع��رب،  عند  العلوم  لتاريخ  التا�سعة  العالمية 

28-30 اأكتوبر 2008. 
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نا�سخ �لقر�آن ومن�سوخه

لعلّي بن �شهاب الدين الهمذانّي

المتوفَّى �شنة 786 هـ

تحقيق

امن �ضتاذ الدكتور حاتم �ضالح ال�ضّ
ُ
الأ

الإمارات العربية المتحدة - ُدبي
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$

مقدمة

مين.
َ
الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�ّشالم على اأ�شرف خلقه الّنبّي العربّي الأ

وبعد فهذه ر�شالة في النا�شخ والمن�شوخ في القراآن الكريم، لبن �شهاب الهمذانّي، المتوّفى �شنة 786هـ، 

اآثرنا ن�شرها، و�شّمها اإلى كتب النا�شخ والمن�شوخ.

فوا في النا�شخ والمن�شوخ، وهم  منا للكتاب بذكر اأ�شماء العلماء الذين �شنَّ ولأهمية هذا المو�شوع فقد قدَّ

اأكثر من �شبعين عالمًا، وحر�شنا على ذكر المطبوع منها، خدمة للعلم والعلماء.

ه ِنْعَم المولى وِنْعَم الّن�شير. نعَم، اإنَّ
َ
والحمد هلل على ما اأ

حاتم �ضالح ال�ضامن

الإمارات العربية المتحدة - ُدبّي



اآفاق الثقافة والتراث 172

ت
طا

و
ط

خ
م

�ل
ق 

قي
ح

ت
ت

طا
و

ط
خ

م
�ل

ق 
قي

ح
ت

فون في �لن�سخ في �لقر�آن �لكريم �لم�سنِّ

فِرَد لهذا العلم من موؤلفات، وقد 
ُ
َد هذا الهتمام ما اأ كَّ

َ
اهتّم العلماء بمو�شوع الن�شخ في القراآن الكريم، واأ

�شماء الموؤلفين في هذا الباب وذكرتهم على وفق الترتيب الّزمني، وهم:
َ

ح�شيُت اأ
َ
اأ

هـ. عطاء بن م�شلم، ت 115- 1

َقَتادة بن ِدعامة، ت 117- 2 هـ.

هري، ت124- 3 هـ. ابن �شهاب الزُّ

محمد بن ال�ّشائب الكلبّي، ت146- 4 هـ.

مقاتل بن �شليمان، ت150- 5 هـ.

الح�شن بن واقد القر�شي، ت157- 6 هـ.

�شلم، ت182- 7 هـ.
َ
عبد الرحمن بن زيد بن اأ

هـ �شّم الم�شمعي، ق 2- 8
َ
عبد اهلل بن عبد الرحمن الأ

هـ. بي زياد ال�شكوني، ق 2- 9
َ
اإ�شماعيل بن زياد اأو ابن اأ

هـ. دارم بن قبي�شة التميمي الدارمي، ق 2- 10

هـ. حمد بن محمد بن عي�شى الُقمّي، ق 2- 11
َ
اأ

هـ. عور، ت 205- 12
َ
حّجاج بن محمد الم�شي�شّي الأ

هـ. عبد الوهاب بن عطاء العجلّي، ت 206- 13

هـ. الح�شن بن علي بن ف�شال، ت 224- 14

. طبقات المف�شرين: 380/1- 1

ُطبع بتحقيقنا. 2 -

زهري، و�شّم اإليه مقدمة النا�شخ والمن�شوخ لقتادة، وفيها: الم�شنفون في الن�شخ، 
َ
ُطبع بتحقيقنا. و�شرقه م�شطفى محمود الأ 3 -

فالم�شتكى اإلى اهلل تعالى.

. الفهر�شت: 96/1- 4

. الفهر�شت: 96/1- 5

. الفهر�شت: 89/1، وطبقات المف�شرين: 160/1- 6

. الفهر�شت: 96/1، و 85/2- 7

. اإي�شاح المكنون: 615/2- 8

. الفهر�شت: 96/1، وطبقات المف�شرين: 107/1- 9

. مقدمة كتاب العتائقي: 3- 10

. فهر�شت الطو�شي:49، ومعالم العلماء: 14- 11

. الفهر�شت: 96/1، وطبقات المف�شرين: 128/1- 12

. الفهر�شت: 96/2، وطبقات المف�شرين: 364/1- 13

. طبقات المف�شرين: 138/1- 14
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هـ. بو عبيد القا�شم بن �شاّلم، ت 224- 15
َ
اأ

هـ. ر الثقفّي، ت 234- 16 جعفر بن ُمَب�شِّ

هـ. �ُشَريج بن يون�س، ت235- 17

هـ. عبد الملك بن حبيب، ت238- 18

هـ. حمد بن حنبل، ت 241- 19
َ
اأ

هـ. �شعث ال�ّشج�شتاني، ت 275- 20
َ
�شليمان بن الأ

هـ. محمد بن اإ�شماعيل الّترمذّي، ت280- 21

هـ. اإبراهيم بن اإ�شحاق الحربّي، ت 285- 22

هـ. اإبراهيم بن عبد اهلل الكجّي، ت 292- 23

علي بن اإبراهيم بن ها�شم القمّي، ق3- 24 هـ.

هـ. �شعري القمّي، ت 301- 25
َ
�شعد بن اإبراهيم الأ

هـ. الح�شين بن من�شور الم�شهور بالحاّلج، ت 309- 26

هـ. حمد بن اإِ�شحاق بن البهلول التنوخي، ت 310- 27
َ
اأ

هـ. �شعث، ت 316- 28
َ
عبد اهلل بن �شليمان بن الأ

هـ. حمد، ت 317- 29
َ
الّزبير بن اأ

هـ. ندل�شّي، ت 320- 30
َ
بو عبد اهلل محمد بن حزم الأ

َ
اأ

مطبوع. 15 -

. الفهر�شت: 96/1، وطبقات المف�شرين: 125/1- 16

. الفهر�شت: 107/2- 17

. ندل�س: 189/2- 18
َ
تاريخ علماء الأ

. الفهر�شت: 96/1، و 100/2، وتاريخ مدينة ال�شالم: 13/11- 19

. الفهر�شت: 96/1، وفهر�شة ابن خير: 78- 20

. الفهر�شت: 96/1، وطبقات المف�شرين: 105/2- 21

. الفهر�شت: 96/1- 22

. الفهر�شت: 96/1- 23

. فهر�شت الطو�شي: 115، ومعالم العلماء: 62- 24

. اإي�شاح المكنون: 615/2- 25

. الفهر�شت: 96/1- 26

. تاج التراجم: 33- 27

. الفهر�شت: 113/2، وتاريخ مدينة ال�شالم: 136/11- 28

. الفهر�شت: 96/1، وطبقات المف�شرين: 175/1- 29

مطبوع. 30 -
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هـ. �شفهانّي، ت 322- 31
َ
بو م�شلم محمد بن بحر الأ

َ
اأ

هـ. محمد بن عثمان بن م�شبح المعروف بالجعد، ت 326- 32

هـ. نبارّي، ت 328- 33
َ
بو بكر محمد بن القا�شم الأ

َ
اأ

هـ. حمد بن جعفر البغدادّي المعروف بابن المنادّي، ت 334- 34
َ
اأ

هـ. حمد بن محمد الّنحا�س، ت 338- 35
َ
بو جعفر اأ

َ
اأ

هـ. الح�شين بن علي الب�شرّي، ت 339- 36

هـ. �شبغ، ت 340- 37
َ
قا�شم بن اأ

هـ. محمد بن العبا�س المعروف بابن الحّجام، ق4- 38

بو بكر البردعّي، ت نحو 350- 39 هـ. 
َ
اأ

المنذر بن �شعيد البلوطّي، ت 355- 40 هـ.

بو �شعيد ال�شيرافي النحوّي، ت 368- 41 هـ.
َ
اأ

هـ. بو الح�شين محمد بن محمد الّني�شابوري، ت 368- 42
َ
اأ

محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بال�شدوق، ت 381- 43 هـ.

ف بن ُفَطْي�س، ت 402- 44 هـ. بو المطرِّ
َ
اأ

رير، ت 412- 45 هـ. هبة اهلل بن �شالمة ال�شّ

عبد القاهر بن طاهر البغدادّي، ت 429- 46 هـ.

. بغية الوعاة: 59/1- 31

. لباء: 309، والدر الثمين: 42/1- 32
َ
تاريخ مدينة ال�شالم: 75/4، ونزهة الأ

. البرهان: 28/2، والإتقان: 59/3- 33

. البرهان: 37/2، والإتقان: 75/3- 34

مطبوع. 35 -

. طبقات المف�شرين: 156/1- 36

. جذوة المقتب�س: 487، والديباج المذهب: 146/2- 37

. فهر�شت الطو�شي: 177، ومعالم العلماء: 143. وجاء في رجال الطو�شي 504: �شمع منه التلعكبري �شنة 328- 38

. الفهر�شت: 126/2، وطبقات المف�شرين: 174/2- 39

. اإنباه الرواة: 325/3، ونفح الطيب: 22/2- 40

. الفهر�شت: 96/1- 41

. اإي�شاح المكنون: 615/2- 42

. الرجال للنجا�شي: 306- 43

. ال�شلة لبن ب�شكوال: 404/1، وطبقات الحفاظ:414- 44

مطبوع. 45 -

مطبوع. 46 -
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مّكي بن اأبي طالب القي�شّي، ت 437- 47 هـ.

حمد بن حزم الظاهري، ت 456- 48 هـ.
َ
علي بن اأ

�شليمان بن خلف الباجي، ت 474- 49 هـ.

محمد بن بركات ال�شعيدّي الم�شرّي، ت 520- 50 هـ.

بو العّبا�س الإِ�شبيلّي، ت 531- 51 هـ.
َ
اأ

محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربّي، ت 543- 52 هـ.

محمد بن علي العراقّي، ت 561- 53 هـ.

بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزّي، ت 597- 54 هـ.
َ
اأ

هـ. علي بن محمد المعروف بابن الح�شار، ت 611- 55

هـ. حمد، ت 619- 56
َ
بو عبد اهلل محمد بن اأ

َ
ابن ال�شوا�س، اأ

هـ. حمد، ت 656- 57
َ
�شعلة المو�شلّي، محمد بن اأ

ابن البارزّي، هبة اهلل بن اإِبراهيم، ت 738- 58 هـ.

يحيى بن عبد اهلل الوا�شطّي، ت 738- 59 هـ.

علي بن �شهاب الدين الهمذانّي، ت 786- 60 هـ.

مطبوع. 47 -

، باأّن الكتاب مطبوع بهام�س تف�شير الجاللين،  فغاني في كتابه عن ابن حزم 59- 48
َ
اإي�شاح المكنون: 615/2. وقد وهم �شعيد الأ

ندل�شّي، المتوفى �شنة 320هـ.
َ
والمطبوع هو لمحمد بن حزم الأ

. الديباج المذهب: 385/1، وطبقات المف�شرين: 204/1- 49

، وهو قيد الطبع بتحقيقنا. الدر الثمين: 120/1- 50

. طبقات المف�شرين: 40/1- 51

مطبوع. 52 -

ب. نف�س ورو�شة المجل�س ق 61- 53
َ
نزهة الأ

مرات  ربع 
َ
اأ طبع  الذي  والمن�شوخ  النا�شخ  علم  من  الر�شوخ  اأهل  باأكف  والم�شفى  مطبوع،  القراآن،  نوا�شخ  هما:  كتابان  له  54 -

كتاب  �شرق  اأْن  المخلوق  لهذا  و�شلف  بال�شعودية،  المجالت  اإحدى  في  ون�شره  ال�شراقبي،  وليد محمد  عليه  و�شطا  بتحقيقنا، 

كحل العيون النجل في حّل م�شاألة الكحل لبن الحنبلّي، بتحقيقنا، ون�شره في اإحدى المجالت بال�شعودية، وهذا ديدنه فيما 

ن�شر.

التكملة لوفيات النقلة: 122/4- 55 .

. برنامج �شيوخ الّرعينّي: 154- 56

مطبوع. 57 -

مطبوع بتحقيقنا. 58 -

. طبقات ال�شافعية: 10/ 391- 59

وهو كتابنا هذا، وياأتي الحديث عنه. 60 -
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العتائقّي الحلّي، عبد الرحمن بن محمد، ت 790- 61 هـ.

حمد بن المتوج البحرانّي، ت 836- 62 هـ.
َ
اأ

ب�شيطّي، ت 883- 63 هـ.
َ
حمد بن اإِ�شماعيل الأ

َ
اأ

هـ.  جالل الدين ال�شيوطّي، ت911- 64

هـ. مرعي بن يو�شف الكرمّي، ت 1033- 65

هـ.  جهوري، ت1190- 66
َ
عطّية اهلل بن عطّية الأ

قف على �شنوات وفاتهم، وهم:
َ
وهناك موؤلفون اآخرون لم اأ

الحارث بن عبد الرحمن. 67 -

بو اإِ�شحاق اإِبراهيم الموؤّدب.
َ
اأ 68 -

ه�شام بن علي بن ه�شام. 69 -

عي�شى الجلودّي. 70 -

كمال الدين بن محمد العبادي النا�شرّي. 71 -

المظفر بن الح�شين بن خزيمة. 72 -

بو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل.
َ
الإ�شفراييني، اأ 73 -

مطبوع. 61 -

مطبوع مع �شرح لعبد الجليل الح�شيني القاري، ت 976- 62 هـ.

ب�شيطّي عا�شوا 
َ
. وهوؤلء الموؤلفون ابن البارزي، والوا�شطّي، والهمذانّي، والعتائقّي، وابن المتوج، والأ اإي�شاح المكنون: 615/2- 63

336: » ويم�شي  اإذ قال في �س  القراآن الكريم،  الن�شخ في  ُي�شتدرك على موؤلف كتاب  الثامن والتا�شع، وهذا مما  القرنين  في 

ْن يذكر لنا الموؤرخون الذين رجعنا اإليهم م�شّنفًا في نا�شخ القراآن ومن�شوخه.
َ
القرنان الثامن والتا�شع دون اأ

. ك�شف الظنون:1921/2- 64

مطبوع. 65 -

مطبوع. 66 -

. الفهر�شت: 96/1- 67

. الفهر�شت: 96/1- 68

. الفهر�شت: 96/1- 69

. الرجال للنجا�شي: 181- 70

. اإي�شاح المكنون: 615/2- 71

مطبوع مع كتاب النحا�س. 72 -

مطبوع مع كتاب لباب النقول لل�شيوطي. 73 -
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نكر الن�شخ في القراآن الكريم، ومن هوؤلء:
َ
ومن الموؤلفين من اأ

.
(1(

جاز الن�شخ
َ
ى �شنة 381هـ، وله كتاب الف�شخ على من اأ حمد بن الجنيد، المتوفَّ

َ
بو علي محمد بن اأ

َ
اأ

٭ ٭ ٭

وثمة اأبواب وف�شول عالجت مو�شوع الن�شخ في الكتب الآتية:

هـ. جمال القراء وكمال الإقراء: لعلم الدين ال�ّشخاوي، ت 643- 1

البرهان في علوم القراآن: لبدر الدين الزرك�شي، ت794- 2 هـ.

هـ. التقان في علوم القراآن: لجالل الدين ال�شيوطي، ت 911- 3

هـ. الزيادة والإح�شان في علوم القراآن: لبن عقيلة المّكي، ت 1150- 4

٭ ٭ ٭

ا المحدثون فقد عالجوا مو�شوع الن�شخ، وقد وقفت على الكتب الآتية: اأمَّ

الن�شخ في القراآن الكريم: د. م�شطفى زيد.

فتح المّنان في ن�شخ القراآن: ال�شيخ علي ح�شن العري�س. 1 -

نظرية الن�شخ في ال�شرائع ال�شماوية: د. �شعبان محمد اإ�شماعيل. 2 -

الن�شخ في ال�شريعة الإ�شالمية: عبد المتعال الجبري. 3 -

�شوليين: د. نادية �شريف العمرّي.
ُ
الن�شخ في درا�شات الأ 4 -

حكام والن�شخ في القراآن الكريم: محمد حمزة.
َ
درا�شات الأ 5 -

٭ ٭ ٭

وهام ق�شم من المحققين الذين ذكروا كتب نا�شخ الحديث ومن�شوخه على اأّنها 
َ
ول بدَّ من الإ�شارة اإِلى اأ

كتب نا�شخ القراآن ومن�شوخه.

ومن هوؤلء، على �شبيل المثال ل الح�شر:

النا�شخ  في  الر�شوخ  اأهل  »اأخبار  كتاب:   28/2 للزرك�شي:  البرهان  في  ذكر  اإبراهيم:  الف�شل  بو 
َ
اأ محمد   -

نَّه في المن�شوخ من 
َ
ّنه في النا�شخ والمن�شوخ في القراآن الكريم وال�شواب اأ

َ
والمن�شوخ« لبن الجوزي، على اأ

الحديث، وهو مطبوع.

هل 
َ
- م�شطفى عبد الواحد: ذكر في مقدمة تحقيقه لكتاب : الوفا في تاريخ الم�شطفى ، اأّن كتاب اأخبار اأ

الر�شوخ في علوم القراآن . 

)1) الرجال للنجا�شي: 302، وفهر�شت الطو�شي: 160، ومعامل العلماء: 98.
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مير.
َ
علي بن �شهاب الدين بن محمد الهمذانّي الأ

حمد 
َ
بي الميامن محمد بن اأ

َ
ولد �شنة 714 هـ، وتلقى العلم في �شبابه على والده، وعلى �شيوخ ع�شره، كاأ

الدين علي  تقي  وال�شيخ  المزوقالي،  بن عبد اهلل  الدين محمد  �شرف  ال�شيخ  الطريقة عن  خذ 
َ
واأ ذكانّي. 

َ
الأ

م�شار واأدرك الم�شايخ الكبار وا�شتفاد منهم، وبلغ عددهم 1400 من 
َ
الّدو�شّي. وخرج لل�شياحة، ف�شار في الأ

رجال العلم والمعرفة.

مير تيمور ا�شطره اإلى الخروج اإِلى ك�شمير عام 773 هـ، مع 
َ
وعاد اإلى خرا�شان فوقع خالف بينه وبين الأ

�شبع مئة من اأ�شحابه ومريديه.

�شنة  بدخ�شان،  في  ختالن  في  ودفن  ياغ�شتان،  ر�ــس 
َ
اأ من  تيره  في  الهمذاني  �شهاب  ابن  وفاة  وكانت 

.
(1(

786هـ

م�ؤلفاته:

له م�شنفات كثيرة باللغتين العربية والفار�شية، منها بالعربية:

ربعينية: منه �شورة في مركز جمعة الماجد.
َ
ربعون حديثًا الأ

َ
اأ 1 -

ورادية: مطبوع.
َ
وراد الفتحية الأ

َ
الأ 2 -

الر�شالة القد�شية: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 3 -

رو�شة الفردو�س: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 4 -

بي طالب: منه �شورة في مركز جمعة الماجد.
َ
مير الموؤمنين علي بن اأ

َ
ال�شبعين في ف�شائل اأ 5 -

ذواق: مخطوط.
َ
م�شارب الأ 6 -

منازل ال�شالكين: مخطوط. 7 -

المودة في القربى: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 8 -

نا�شخ القراآن ومن�شوخه: وهو كتابنا هذا. 9 -

ومنها باللغة الفار�شية:

ينظر يف ترجمته:  (1(

- ك�شف الظنون: 1262/2.  

- هدية العارفني: 1/ 725.  

عالم: 89/2 -93.
َ
- الإِعالم مبن يف تاريخ الهند من الأ  

- تاريخ الأدب العربي لربوكلمن: 346/12/7 – 347.  

- الأعالم: 274/4.  
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بهرام �شاهيه: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 1 -

حل م�شكالت م�شائل ف�شو�س الحكم: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 2 -

ده قاعده: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 3 -

ذخيرة الملوك: مطبوع. 4 -

منهاج العارفين: منه �شورة في مركز جمعة الماجد. 5 -

�لكتاب

ر�شالة �شغيرة في نا�شخ القراآن ومن�شوخه، تناول فيها اأربعًا وثالثين اآية، على الوجه الآتي:

 ،2 الإ�شراء   ،1 يون�س   ،4 التوبة   ،1 نفال 
َ
الأ  ،1 نعام 

َ
الأ  ،2 المائدة   ،6 الن�شاء   ،1 عمران  اآل   ،4 البقرة 

 ،1 الممتحنة   ،1 المجادلة   ،1 ق   ،1 حقاف 
َ
الأ  ،1 الجاثية   ،1 حــزاب 

َ
الأ  ،1 الفرقان   ،1 النور   ،1 الموؤمنون 

المزمل1، الكافرون 1.

قوال العلماء في ق�شم من الآيات، وهم على وفق الترتيب الألفبائي:
َ
واعتمد على اأ

بو العالية. ابن 
َ
حاك، عائ�شة. اأ الح�شن الب�شرّي. الّزمخ�شرّي. ال�ّشدّي. �شعيد بن الم�شيب. ال�ّشعبّي. ال�شّ

العزيز، قتادة. مجاهد.  بي رباح. عكرمة. عمر بن عبد 
َ
اأ الخرا�شاني. عطاء بن  ابن عطاء. عطاء  عّبا�س. 

مكحول. النخعّي.

الورقتين  في  الكتاب  ويقع  ن�شخي.  كتبت بخط  قديمة �شمن مجموع،  ن�شخة  فهي  الكتاب  ّما مخطوطة 
َ
اأ

76-77 من هذا المجموع الذي تحتفظ به المكتبة الظاهرية بدم�شق، وهي الآن في مكتبة الأ�شد الوطنية.

وتاريخ الن�شخ �شنة 907هـ.

ومن الكتاب �شورة في مركز جمعة الماجد، وعليها اعتمدت.

وقد األحقت �شورة ال�شفحتين الأولى والأخيرة من المخطوط بن�شرتنا هذه.

ينظر: فهر�س المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأ�شد الوطنية علوم القراآن: 299/5.
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�صورة مخطوط -2-
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الة على خير خلقه.  حمده، وال�شّ
ّ
الحمد هلل حق 

ا بعُد، فيقول العبد الفقير الجاني علي بن �شهاب الهمذانّي، عفا اهلل عنه بكرمه، ووفقه ل�شكر نعمه: مَّ
َ
اأ

فهذا ما جمعته من نا�شخ القراآن ومن�شوخه، تذكرة للطالبين، م�شتوفقًا من اهلل، اإِنَّه خير موفق ومعين.

من �سورة �لبقرة:

قوله تعالى: چ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  چ )178)

: هو من�شوخ بقوله: چ  ڭ  ڭ  چ 
(4(

 وقتادة
،(3(

، والنخعّي
(2(

، وال�ّشعبّي
(1(

قال �شعيد بن الُم�َشّيب 

)المائدة: 45).

.
(9(

: هي ُمحكمة لي�شت بمن�شوخة
(8(

، وعمر بن عبد العزيز
(7(

، وِعْكِرمة
(6(

، وَعطاء
(5(

وقال الَح�َشن

. وقيل لم ُتن�شخ، بل 
(10(

قوله تعالى: چ ې  ې  ى   چ )180(: من�شوخ باآية الميراث

يجمُع بين الو�شية والميراث.

قوله: چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   چ )217(: من�شوخ بقوله: چ  ھ  ھ  ے  

.
(11(

ے   چ )التوبة: 5) 
چ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   بقوله:  چ )221( من�شوخ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   قوله: 

.
(12(

ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ )المائدة: 5) 
يخرجَن  ول  تركِتِه  من  عليهنَّ  ينفق  ْي: 

َ
اأ چ)240(:  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ   قوله: 

)1) تابعي، ت 94هـ.)طبقات الفقهاء: 94، وتذكرة احلفاظ: 54/1).

ولياء:310/4).
َ
)2) عامر بن �شراحيل الكويّف، تابعي، ت 105هـ. )الطبقات الكربى: 246/6، وحيلة الأ

)3) اإبراهيم بن يزيد، تابعي، ت 95هـ. ) تذكرة احلفاظ: 115/1، و�شري اأعالم النبالء: 520/4).

م�شار: 96، والإ�شارة: 61)
َ
)4) ابن دعامة الب�شرّي، تابعي، ت 117هـ. )م�شاهري علماء الأ

عيان: 69/2).
َ
ولياء: 131/2، ووفيات الأ

َ
)5) الب�شرّي، تابعي، ت 110هـ. )حيلة الأ

عيان: 261/3).
َ
ولياء:310/3 ، ووفيات الأ

َ
بي رباح، ت 115هـ. )حيلة الأ

َ
)6) ابن اأ

عالم النبالء: 12/5).
َ
ولياء:326/3 ، و�شري اأ

َ
)7) موىل ابن عبا�س، ت 105هـ. )حيلة الأ

عالم النبالء: 114/5، وتاريخ اخللفاء:288-270).
َ
مية، ت 101هـ. )�شري اأ

ُ
)8) من خلفاء بني اأ

بو عبيد: 230، وابن حزم: 23-24، والنحا�س:473/1-480، وابن �شالمة:28، ونوا�شخ القراآن:155، وامل�شفى:17.
َ
)9) ينظر: اأ

)10) هي الآية:11 من �شورة الن�شاء: چ گ گ گ ڳ . . . جئ حئ مئ ىئ يئ چ . وينظر الزهري:20، 

والنحا�س:480/1، وابن �شالمة: 29، والإي�شاح:140.

)11) ينظر: ابن حزم: 28، والنحا�س:535/1، وابن �شالمة:35، والإي�شاح:160، ونوا�شخ القراآن: 195، وامل�شفى:20.

)12) ينظر: ابن حزم: 29، والنحا�س:4/2-16، وابن �شالمة:39، والإي�شاح:169، ونوا�شخ القراآن: 202، وامل�شفى:26، وابن 

البارزي:27.
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چ  ڀڀ   پ   پ   چ   بقوله  الــمــّدُة  ُن�ِشَخِت  ــمَّ  ُث الإ�ــشــالم،  ّول 
َ
اأ فــي  ــَك  ذل وكـــاَن   . م�شاِكِنِهنَّ ِمــن 

.
(1(

)البقرة:234)

قوله: چ  ی  جئ  حئ  مئىئ    چ )256(. قال بع�شهم: ُن�ِشـَخْت بقوله: 

.
(2(

چ  ٻ  ٻ  ٻ    چ )التوبة: 73 )
٭ ٭ ٭

من �سورة �آل عمر�ن:

ہ   ہ   ہ   چ   بقوله:  ُن�ِشَخْت  قيَل:  چ)102(.  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   قوله:چ  

.
(3(

ھ   چ )التغابن: 16) 
٭ ٭ ٭

من �سورة �لن�ساء:

الميراث  باآية  ُن�ِشَخْت   )8( چ  ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   چ   قوله: 

.
(4(

)الن�شاء:11) 

.
(5(

وقاَل �شعيد بن الُم�شّيب: واهلِل ما ُن�ِشَخْت

ڀ   ڀ   چ   بقوله:  ُن�ِشَخْت  ثّم   ،)15( چ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  قوله: 

.
(6(

ڀ    چ )النور: 2 )
.

(7(

قوله:چ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   چ )19(. قيل ُن�ِشَخْت بالحدود

ُثّم  الإ�شالم،  ِل  وَّ
َ
اأ في  ذلــَك  كــاَن   .)24( چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   چ   قوله: 

.
(8(

ُن�ِشَخْت

: هي ُمحَكَمٌة. يعني: لم ُتْن�َشْخ.
(9(

وعن ابن عّبا�س

)1) ينظر: ابن حزم: 29، والنحا�س:70/2-91، وابن �شالمة:42-43، ونوا�شخ القراآن: 213، وامل�شفى:21، وابن البارزي:27.

)2) ينظر: ابن حزم: 30، والنحا�س:99/2، وابن �شالمة:44، والإي�شاح: 93، ونوا�شخ القراآن: 217، وامل�شفى:21.

)3) نظر: ابن حزم: 31، والنحا�س:128/2، وابن �شالمة:47-48 ، والإي�شاح: 203، ونوا�شخ القراآن: 241، وامل�شفى:22، وابن 

البارزي:28.

)4) ينظر: ابن حزم: 31، والنحا�س:157/2، وابن �شالمة:50، والإي�شاح: 207، ونوا�شخ القراآن: 253، وامل�شفى:23.

نَّ هذه الآية ُن�ِشَخْت، ول واهلِل ما ُن�ِشَخْت.
َ
)5) يف �شحيح البخاري: 930/2: عن �شعيد بن ُجبري عن ابن عبا�س: اإنَّ نا�شًا يزعمون اأ

)6) ينظر: النحا�س:162/2، وابن �شالمة:52، والإي�شاح: 213، ونوا�شخ القراآن: 262.

)7) هي الآية:)2) من �ضورة النور: چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ وينظر: ابن حزم: 33، والإي�شاح: 216.

)8) ينظر: ابن حزم: 33، والنحا�س:180/2، وابن �شالمة:55، والإي�شاح: 221، وابن البارزي: 30.

)9) عبد اهلل، �شحابّي، ت 68هـ. )اأ�شد الغابة:290/3، والإ�شابة: 228/6).
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الإ�شالم  ّول 
َ
اأ في  الّرجُل  كان   .)33( چ  ەئەئ    ائ   ائ   ى   ى   چ   قوله: 

د�ُس من ميراث الحليف،  يتعاقُد الرجَل فيقول: َدِمي َدُمَك وحربي حرُبَك و�شلمي �شلُمَك، فيكوُن للحليف ال�شُّ

.
(1(

فُن�ِشَخ هذا الحكُم باآية الميراث )الن�شاء:11) 

قوله: چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ )43(. ُن�ِشَخْت بقوله: 

.
(2(

چ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ )المائدة: 90) 
ومن �سورة �لمائدة:

الم�شجَد  قا�شدين  قومًا  ہ  ہ  ْي: 
َ
اأ چ )2(.  چ  ڭ  ڭ   قوله:  اإلى  چ  چ  ہ  ہ  ہ   قوله: 

الَحراَم. 

حدًا عن حجِّ 
َ
ْن يمنعوا اأ

َ
وَن جميعًا، فَنَهى اهلل الم�شلميَن اأ : كاَن الم�شلموَن والم�شركوَن يحجُّ

(3(

قاَل ابُن عّبا�س

البيت بقوله: چ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ ، ُثمَّ نزَل بعد ذلك: چ  ٿ  ٿ  ٿ  چ )التوبة:28).

: چ  ہ  ہ   چ ُن�ِشَخْت بقوله: چ  ھ  ھ  ے  ے   چ 
(5(

، وال�ّشعبّي
(4(

وقاَل مجاهد

.
(6(

)التوبة: 5 )

هل 
َ
اأ مــن  ْي: 

َ
اأ  ،)106( چ  گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ    قــولــه: 

ّول الإ�شالم، ُثمَّ ُن�ِشَخْت بقوله: چ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ 
َ
اأ قاَل: كاَن هذا في 

(7(

ة. عن مكحول مَّ الذِّ

.
(8(

الطالق:2) 

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لأَنعام:

ْي: من ال�شوؤال عنهم وعن 
َ
قوله: چ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ   چ )159(. اأ

.
(9(

عقابهم. قيَل: من�شوخ باآية ال�ّشيف
َ
تفرقهم من اأ

٭ ٭ ٭

)1) ينظر: قتادة: 29، واأبو عبيد:226، والنحا�س:201/2، وابن �شالمة:56، والإي�شاح: 226، ونوا�شخ القراآن: 273، وامل�شفى:24، 

وابن البارزي:30.

)2) ينظر: الزهري: 24، والنحا�س:207/2،وابن �شالمة:57، والإي�شاح: 228، ونوا�شخ القراآن: 297. 

)3) تف�شري الطربي: 23/8. 

)4) جماهد بن جرب، تابعّي، ت 103هـ. )املعارف: 444، وتهذيب الكمال: 228/27.

)5) قول جماهد وال�شعبي يف تف�شري الطربي: 35/8.

)6) ينظر: قتادة: 41، وابن حزم: 35، والنحا�س:235/2، وابن �شالمة:62، والإي�شاح: 255، ونوا�شخ القراآن: 279،و�شفوة 

الرا�شخ:85.

)7) ال�شامّي، ت 113هـ. )تهذيب الكمال: 464/28، وتهذيب التهذيب: 148/4).

)8) ينظر: اأبو عبيد:160، والنحا�س:301/2، وابن �شالمة:65، والإي�شاح: 275، ونوا�شخ القراآن: 319.

ى:  )9) هي الآية: )5) من �ضورة التوبة: چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے.... چ ، وُت�شمَّ

اآية القتال اأي�شًا، وينظر ابن حزم:38، والنحا�س:356/2، وامل�شفى:35، واإر�شاد الرحمن: 287.
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ومن �سورة �لأَنفال:

في  بع�شًا  بُع�شهم  يتولَّى  ْي: 
َ
اأ  )72( چ  ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ   قوله: 

ن�شار يتوارثون بالهجرة والّن�شرة دوَن ذوي القرابات، حتى ن�شَخ ذلك بقوله:
َ
الميراث. كان المهاجرون والأ

.
(1(

چ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ )الأنفال: 75) 
٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لتوبة:

قوله: چ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ )6).

: من�شوخة بقوله: چ  ھ  ھ  چ )5).
(3(

حاك ، وال�شّ
(2(

ّي دِّ قاَل ال�شُّ

 .
(4(

وقاَل الَح�َشُن: هي ُمْحَكَمٌة

قوله: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ )34).

نَّها لم ُتْن�َشْخ.
َ
�شحُّ اأ

َ
. والأ

(5(

كاة قيَل: ُن�ِشَخت باآية الزَّ

ْي ل تجعلوا حراَمها حالًل. 
َ
قوله: چ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  چ )36(. اأ

�شهر الُحُرم، ون�شخت ذلَك اآية ال�شيف. 
َ
َحلَِّت القتاَل في اأ

َ
: اأ

(6(

قاَل َعطاء الخرا�شانّي

ْن يقاتلوا.
َ
: ما ُن�ِشَخْت، ول يحلُّ القتاُل فيهّن، اإّل اأ

(7(

وقال ابن َعطاء

قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  چ )41(. قاَل ابُن عّبا�س: ُن�ِشَخْت بقوله: چ  ک  ک  گ  گ  

.
(8(

گ  گ    چ )التوبة: 91 )
٭ ٭ ٭

)1) ينظر: الزهري: 27، والنحا�س:394/2، وامل�شفى:37، وابن البارزي: 35.

)2) اإ�شماعيل بن عبد الرحمن، ت 127هـ. )تهذيب الكمال: 132/3، وطبقات املف�شرين: 109/1).

)3) ابن مزاحم، تابعي، ت 102هـ. )املعارف:457، وتهذيب الكمال: 291/13).

)4) ينظر: الزهري: 26، و اأبو عبيد:300، وتف�شري الطربي:346/11-349، والدر املنثور: 248-247/7.

)5) هي الآية)60) من �ضورة التوبة: چ ڻ ڻ ڻ ۀ... چ . وينظر: ابن حزم: 40، وابن 

�شالمة:75-76، والإي�شاح: 314، وابن خزمية:272.

بي م�شلم، تابعّي، ت 135هـ. )تهذيب الكمال: 106/20، والإ�شارة:70(، وينظر: تف�شري الطربي: 448-439/11). 
َ
)6) ابن اأ

)7) عثمان بن عطاء اخلرا�شاين، ت151هـ. )ال�شعفاء الكبري: 210/3، وتهذيب الكمال: 441/19). 

)8) ينظر: ابن حزم: 41، و ابن �شالمة: 78، والإي�شاح: 323، ونوا�شخ القراآن:372.
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ومن �سورة يون�س:

. وقاَل 
(1(

قوله: چ  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  متىت    چ )41(. قيل: من�شوخ باآية ال�شيف اأي�شًا

ْن ُيراَد المخالفة، فال يكوُن من�شوخًا. 
َ
: يجوُز اأ

(2(

الّزمخ�شرّي

٭ ٭ ٭

ومن �سورة بني �إِ�سر�ئيل:

قوله: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ )107).

.
(3(

ِقيَل: من�شوٌخ باآية ال�ّشيف اأي�شًا

قوله: چ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ )110).

.
(4(

هم: من�شوخة بقوله: چ  ہ  ہ  ھ  ھھ    چ )الأعراف: 55 ) قال بع�شُ

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لموؤمنون:

قوله: چ  ک  ک  ک  گ  گگ    چ )96).

 .
(5(

نَّ المداراَة محثوث عليها، ما لْم توؤِد اإِلى كتم دين
َ
قيَل: من�شوخ باآية ال�شيف. وقيَل: محكمة؛ لأ

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لنور:

قوله: چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ )3).

چ  ٻ    ٻ   ٱ   چ  بقوله:  ُن�ِشَخ  ــمَّ  ُث ــالم،  ــش الإِ� ل  وَّ
َ
اأ فــي  مــًا  ُمــحــرَّ انــيــة  الــزَّ نــكــاُح  كــاَن  قــيــَل: 

)النور:32).

وقاَل �شعيد بن الم�شّيب: ُن�ِشَخ بالإِجماع.

٭ ٭ ٭

)1) حممود بن عمر، ت 538هـ. )اإنباه الرواة: 265/3، وطبقات املف�شرين:314/2).

)2) ينظر: تف�شري الطربي: 119/15، وتف�شري القراآن العظيم:1753/3. ومل تذكرها كتب النا�شخ واملن�شوخ.

)3) ينظر: ابن حزم: 44، والنحا�س: 497/2، و ابن �شالمة: 87، والإي�شاح: 340، ونوا�شخ القراآن:393.

)4) ينظر: ابن حزم: 46، و ابن �شالمة: 94، ونوا�شخ القراآن:403، وامل�شفى:45، و�شفوة الرا�شخ:120، وابن البارزي: 42.

)5) ينظر: ابن حزم: 47، والنحا�س: 537/2-543، و ابن �شالمة: 95، والإي�شاح: 359، ونوا�شخ القراآن:404، وامل�شفى:45.



187 اآفاق الثقافة والتراث

نا�سخ

�لقر�آن 

ومن�سوخه

ومن �سورة �لفرقان:

قوله: چ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ )63).

.
(2(

: ن�شخها اآية القتال
(1(

بي العالية
َ
عن اأ

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لأَحز�ب:

قوله: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ )52). 

ْن 
َ
اأ يبعُد  ل  وقيَل:  من�شوخة.  الآية  يعني  الّن�شاُء،  لُه  ِحــلَّ 

ُ
اأ حتى   ،� اهلل،  ر�شوُل  ماَت  ما   :

(3(

عائ�شة عن 

ترتيب  على  لي�َس  النزوِل  ترتيَب  نَّ 
َ
لأ  ،)50 )الأحــزاب:  چ  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   بقوله:  ن�شَخها  يكوَن 

الم�شحف.

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لجاثية:

قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ )14).

.
(4(

ِقيَل: نزلْت قبَل اآية القتال، ُثمَّ ُن�ِشَخ ُحْكمها

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لأَحقاف:

قوله: چ  ک  ک  گ  گ  گگ   چ )9).

.
(5(

قاَل ابُن عّبا�س: من�شوخة بقوله: چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ )الفتح:2) 

٭ ٭ ٭

ياحّي، ت 93هـ. )تذكرة احلفاظ: 61/1، و�شري اأعالم النبالء: 207/4) )1) ُرفْيع بن مهران الرِّ

)2) ينظر: ابن حزم: 49، والنحا�س: 568/2، والإي�شاح: 371، ونوا�شخ القراآن:414.

بي بكر ال�شديق، زوج النبّي،�، ت 58هـ. )ال�شتيعاب: 1881/4، والإ�شابة: 27/14(. واحلديث يف م�شند اأحمد: 
َ
)3) نت اأ

165/40، وينظر: الطبقات الكربى: 194/8، وتف�شري الطربي: 146/19-155، وابن حزم: 51، والنحا�س: 585/2-594، وابن 

�شالمة: 104، والإي�شاح: 385، ونوا�شخ القراآن:431.

)4) ينظر: ابن حزم: 55-56، والنحا�س: 625/2-626، وابن �شالمة: 111-112، والإي�شاح: 409، ونوا�شخ القراآن:458، 

وامل�شفى:52-53.وينظر: تف�شري الطربي: 80/21-82، والك�شاف: 288/4.

)5) ينظر: ابن حزم: 56، والنحا�س: 627/2-629، وابن �شالمة: 112، والإي�شاح: 409، ونوا�شخ القراآن:462.
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ومن �سورة ق:

قوله: چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ )39).

 .
(1(

قيَل: من�شوخ باآية ال�ّشيف

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لمجادلة:

قوله: چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ    چ )12).

.
(2(

قاَل ابُن عّبا�س: من�شوخة باآيٍة بعدها

.
(3(

كاة وقيل: باآية الزَّ

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لممتحنة:

قوله: چ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ )8).

.
(4(

قال قتادة: ن�شخها اآية القتال

٭ ٭ ٭

ومن �سورة �لمّزّمل:

قوله: چ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ )2).

: من�شوخ بقوله: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ )المزمل:20). 
(5(

قيَل

والآيتان من�شوختان بال�شلوات الخم�س.

قوله: چ   ک  گ  گ    چ )10).

 .
(6(

من�شوخة باآية ال�ّشيف

٭ ٭ ٭

)1) ينظر: ابن حزم: 57، والنحا�س: 20/3، وابن �شالمة: 117، والإي�شاح: 417.

)2) وهي الآية )13): چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ...چ . ينظر: قتادة: 47-48، وابن حزم: 59، والنحا�س: 

53/3-54، وابن �شالمة: 121، والإي�شاح: 426، ونوا�شخ القراآن:478، وامل�شفى: 55.

ى اأي�شًا: اآية ال�شدقات. )3) وهي الآية )60(: من التوبة، وُت�َشمَّ

)4) ينظر: ابن حزم: 60، والنحا�س: 66/3، وابن �شالمة: 123، والإي�شاح: 431، ونوا�شخ القراآن:485، وامل�شفى: 57.

)5) وهو قول ابن عبا�س. )النحا�س: 128/3(. وينظر: ابن حزم: 62، وابن �شالمة: 128، والإي�شاح: 442، ونوا�شخ القراآن:496.

)6) ينظر: ابن حزم: 52، والنحا�س: 130/3، وابن �شالمة: 129، والإي�شاح: 444، ونوا�شخ القراآن:499، واإر�شاد الرحمن: 740.
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ل))): ومن �لُمَف�سَّ

�شورة الكافرون: 

]قوله: چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ )6)[.
 اأعلُم.

ُ
. واهلل

(2(

من�شوخة باآية القتال

٭ ٭ ٭

َتمَّ والحمد هلل �شلخ �شهر رم�شان المعظم �شنة �شبع وت�شع مئة بمدينة ا�شتراباد، بقلم العبد الفقير تاج 

الدين بن محمد بن زهرة الح�شينّي الحلبّي.

عفا اهلل عنهم بمّنه وكرمه اآمين.

اًل لق�شرها وكرثة الف�شول فيها ب�شطر: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، وتقع يف  َيْت ُمَف�شَّ )1) ما يلي املثاين من ق�شار ال�شور، �ُشمِّ

خري من امل�شحف ال�شريف. )تف�شري غريب القراآن:36، وجمال القراء:88/1-89، والربهان: 245/1، والإتقان: 
َ
بع الأ الرُّ

221/1، والزيادة والإح�شان: 35-31/3).

)2) ينظر: ابن حزم: 68، وابن �شالمة: 139، ونوا�شخ القراآن:509، وامل�شفى:59. والزيادة منها جميعًا.
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َثَبت �لم�سادر)))

٭ الم�شحف ال�شريف.

) �أ (

بي الف�شل 
َ
�لإتقان في علوم �لقر�آن: ال�شيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر، ت 911هـ، تحـ. اأ  -

اإبراهيم، م�شر 1967م.

�إر�صاد �لّرحمن لأَ�صباب �لنزول و�لنا�صخ و�لمن�صوخ و�لمت�صابه وتجويد �لقر�آن: الأجهورّي، عطية اهلل   -

بو الف�شل الدمياطي، بيروت، 1430هـ-2009م.
َ
ابن عطية، ت 1190هـ، ن�شره اأ

�ل�صتيعاب في معرفة �لأَ�صحاب: ابن عبد البر القرطبي، يو�شف بن عبد اهلل، ت 463هـ، تحـ. البجاوي،   -

مطبعة نه�شة م�شر، القاهرة. ل.ت

القاهرة  ت630هـ،  محمد،  بن  علي  الدين  عز  الجزرّي،  ثير 
َ
الأ ابن  �ل�صحابة:  معرفة  في  �لغابة  �أ�صد   -

1970م- 1973م.

اإبراهيم �شالح،  تحـ.  748هـ،  حمد، ت 
َ
اأ بن  الدين محمد  �شم�س  الذهبّي،  �لأَعيان:  �إلى وفيات  �لإ�صارة   -

بيروت 1411هـ-1991م.

التركي، القاهرة  852هـ، تحـ.  حمد بن علي، ت 
َ
اأ الع�شقالنّي،  �لإ�صابة في تمييز �ل�صحابة: ابن حجر   -

1429هـ-2008م.

�لأَعالم: الزركلّي، خير الدين، ت 1976م، بيروت 1969م.  -

�لإِعالم بمن في تاريخ �لهند من �لأَعالم نزهة �لخو�طر وبهجة �لم�صامع و�لنو�ظر: عبد الحي بن   -

فحر الدين الح�شني، ت 1341هـ، الهند 1412هـ-1991م.

الف�شل  بــي 
َ
اأ تحـ.  646هـــ،  ت  يو�شف،  بن  علي  الدين  جمال  القفطّي،  �لنحاة:  �أَن��ب��اه  على  �ل��رو�ة  �إنباه   -

اإبراهيم، مطبعة دار الكتب، م�شر 1955م-1973م. 

حمد ح�شن فرحات، 
َ
اأ بي طالب، ت437هـ، تحـ. 

َ
اأ �لإي�صاح لنا�صخ �لقر�آن ومن�صوخه: القي�شّي، مكي بن   -

دار المنارة، جدة، 1406هـ-1986م.

�إي�صاح �لمكنون: اإ�شماعيل با�شا، ت 1339هـ، ا�شتانبول 1945م.  -

)ب(

برنامج �صيوخ �لّرعيني: علي بن محمد الإ�شبيلي، ت 666هـ، تحـ.اإبراهيم �شبوح، دم�شق، 1962م.  -

بي الف�شل اإبراهيم، 
َ
�لبرهان في علوم �لقر�آن: الّزرك�شّي، بدر الدين محمد بن عبد اهلل، ت 794هـ، تحـ. اأ  -

البابي الحلبي بم�شر، 1957م- 1958م.

)ت(

تاج �لتر�جم فيمن �صّنف من �لحنفية: ابن قطلوبغا، زين الدين قا�شم، ت 879هـ، تحـ. اإبراهيم �شالح،   -

مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دم�شق، 1412هـ-1992م.

القاهرة،  العامة،  الم�شرية  الهيئة  1956م،  ت  بروكلمن،  �ل�صابع:12(:  )�لق�صم  �لعربّي  �لأَدب  تاريخ   -

1995م.

ّول مرة فقط.
َ
)1) املعلومات التامة عن ا�شم املوؤلف و�شنة وفاته ُتذكر عند ورود ا�شمه اأ
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تاريخ �لخلفاء: ال�شيوطي، تحـ. اإبراهيم �شالح، دار �شادر، بيروت، 1417هـ-1997م.  -

403هـ، تحـ. د. ب�شار عواد معروف، دار  تاريخ علماء �لأَندل�س: ابن الفر�شّي، عبد اهلل بن محمد، ت   -

الغرب الإ�شالمي، تون�س 1429هـ-2008م.

حمد بن علي، ت 463هـ، تحـ. ب�شار عواد معروف، دار الغرب 
َ
-  تاريخ مدينة �ل�صالم: الخطيب البغدادّي، اأ

الإ�شالمي، بيروت، 1422هـ-2001م.

تذكرة �لحفاظ: الذهبي، حيدر اآباد الدكن، الهند 1376هـ.  -

بو جعفر محمد بن جرير، ت 310هـ، 
َ
تف�صير �لطبري )جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن(: الطبرّي، اأ  -

تحـ. د. عبد اهلل بن عبد المح�شن التركي، دار عالم الكتب، الريا�س 1424هـ-2003م.

تف�صير �لقر�آن �لعظيم: ابن كثير، اإِ�شماعيل بن عمر، 774هـ، دار ابن حزم، بيروت، 1423هـ-2002م.  -

تف�صير �لك�صاف: الزمخ�شرّي، محمود بن عمر، ت 538هـ، البابي الحلبي بم�شر، 1954م.  -

�لتكملة لوفيات �لنقلة: المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، ت 656هـ، تحـ.د. ب�شار عواد   -

معروف، بيروت 1401هـ-1981م.

تهذيب �لتهذيب: ابن حجر الع�شقالنّي، باعتناء اإبراهيم الزيبق وعادل مر�شد، موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت   -

1416هـ-1996م.

ّي، جمال الدين يو�شف، ت 742هـ، تحـ.د. ب�شار عواد معروف،  تهذيب �لكمال في �أَ�صماء �لرجال: الِمزِّ  -

بيروت 1413هـ-1992م.

)ج(

ب�شار عواد  تحـ.د.  488هـ،  فتوح، ت  بن  الُحميدّي، محمد  �لأَندل�س:  تاريخ علماء  �لمقتب�س في  جذوة   -

معروف، ومحمد ب�شار عواد، دار الغرب الإِ�شالمي، تون�س 1429هـ-2008م.

العطية  مروان  تحـ.  643هـــ،  ت  محمد،  بن  علي  ال�شخاوّي،  الدين  علم  �لإِق���ر�ء:  وكمال  �لقر�ء  جمال   -

ومح�شن خرابة، دار الماأمون للتراث، دم�شق 1418هـ- 1997م.

)ح(

حمد بن عبد اهلل، ت 430هـ، مطبعة ال�شعادة بم�شر1938م.
َ
�شبهاني، اأ

َ
بو نعيم الأ

َ
حلية �لأَولياء: اأ  -

حمد �شوقي بنبين ومحمد 
َ
نجب ال�شاعي، علي ت 674هـ، تحـ. اأ

َ
�لدر �لثمين في �أ�صماء �لم�صنفين: ابن اأ  -

�شعيد حن�شي، ن�شر الخزانة الح�شنية بالرباط، 1428هـ-2007م.

�لدرر �لمنثور في �لتف�صير بالماأثور: ال�شيوطي، تحـ. د عبد اهلل التركي، القاهرة، 1424هـ-2003م.  -

�لديباج �لمذهب في علماء �لمذهب: ابن فرحون المالكي، اإبراهيم بن علي، ت 799هـ، م�شر 1351هـ.  -

) ر (

حمد بن علي، ت 450هـ، طهران.
َ
�لرجال: النجا�شي، اأ  -

بو جعفر محمد بن الح�شن، ت 460هـ، النجف، 1961م.
َ
رجال �لطو�صي: الطو�شي، اأ  -

) ز (

�لزيادة و�لإِح�صان في علوم �لقر�آن: ابن عقيلة المكّي، محمد بن اأحمد، ت 1150هـ، من�شورات جامعة   -

ال�شارقة 1427هـ - 2006م.
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�صير �أَعالم �لنبالء: الذهبي، تحـ. جماعة من المحققين، بيروت، 1981م.  -

)�س(

دم�شق  البغا،  ديــب  تحـ.م�شطفى  256هــــ،  ت  اإِ�شماعيل،  بــن  محمد  الــبــخــاري،  �ل��ب��خ��ارّي:  �صحيح   -

1413هـ-1993م.

حمد، ت 656هـ، تحـ. د. محمد 
َ
�صفوة �لر��صخ في علم �لمن�صوخ و�لنا�صخ: �شعلة المو�شلّي، محمد بن اأ  -

بن �شالح البراك، دار ابن الجوزي، الّدمام، 1430هـ.

�ل�صلة في تاأريخ �أَئمة �لأَندل�س: ابن َب�ْشُكوال، خلف بن عبد الملك، ت 578هـ، تح د. ب�شار عواد معروف،   -

دار الغرب الإ�شالمي، تون�س 2010م.

)�ض(

�ل�صعفاء �لكبير: العقيلي، محمد بن عمرو، ت 322هـ، ن�شر قلعجي، بيروت. 1404هـ - 1984م.  -

)ط(

طبقات �لحفاظ: ال�شيوطّي، تحـ. علي محمد عمر، القاهرة 1973م.  -

والطناحي،  الحلو  تحـ.  ت771هـــ،  اإِ�شماعيل،  بن  الرحمن  عبد  الدين  تاج  ال�شبكّي،  �ل�صافعية:  طبقات   -

البابي الحلبي بم�شر، 1964م.

طبقات �لفقهاء: ال�شيرازّي، اإِبراهيم بن علي، ت476هـ، تحـ. اإِح�شان عّبا�س، بيروت 1970م.  -

�لطبقات �لكبرى: ابن �شعد، محمد، ت230هـ، بيروت 1957م.  -

طبقات �لمف�صرين: الداودي، محمد بن علي، ت945هـ، تحـ.علي محمد عمر، القاهرة 1972م.   -

)ف(

فهر�س �لمخطوطات �لعربية �لمحفوظة في مكتبة �لأ�صد �لوطنية علوم �لقر�آن، دم�شق 1997م.  -

يمن فوؤاد ال�شيد، لندن 1430هـ-2009م.
َ
�لفهر�صت: الّنديم، محمد بن اإِ�شحاق، ت 380هـ، تحـ. د. اأ  -

فهر�صت �لطو�صي: الطو�شي، المطبعة الحيدرية، النجف، 1960م.  -

معروف،  عواد  ب�شار  تحـ.   ، ت575هـ  محمد،  بكر  بو 
َ
اأ ال�شبيلي،  خير  ابن  �ل�صبيلي:  خير  �بن  فهر�صة   -

ومحمود ب�شار عواد، دار الغرب الإِ�شالمي، تون�س 2009م.

)ك(

ك�صف �لظنون عن �أَ�صامي �لكتب و�لفنون: حاجي خليفة، ت 1067هـ، ا�شتانبول، 1941م.  -

) م (

1416هـ-1421هـ/  بيروت  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  جماعة،  تحـ.  ت241هـــ،  حنبل،  بن  حمد 
َ
اأ �أَحمد:  م�صند   -

1995م- 2001م.

م�صاهير علماء �لأَم�صار: ابن حبان الب�شتي، محمد، ت 354هـ، تحـ. فالي�شهمر، القاهرة 1959م.  -

�لم�صفى باأَكف �أَهل �لر�صوخ من علم �لنا�صخ و�لمن�صوخ: ابن الجوزي، عبد الرحمن، ت 597هـ، تحـ.د.   -

حاتم �شالح ال�شامن، بيروت 1984م.

�لمعارف: ابن قتيبة، تحـ. د ثروة عكا�شة، دار المعارف بم�شر 1969م.  -
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معالم �لعلماء: ابن �شهرا�شوب، محمد بن علي، ت 588هـ، المطبعة الحيدرية، النجف، 1961م.  -

�لمعجم �لمفهر�س لأَلفاظ �لقر�آن �لكريم: محمد فوؤاد عبد الباقي، دار مطابع ال�شعب بم�شر. ل.ت.  -

)ن(

نا�صخ �لقر�آن �لعزيز ومن�صوخه: ابن البارزي، هبة اهلل، ت 738هـ، تحـ.د حاتم �شالح ال�شامن، بيروت   -

1983م.

ن�شاري، ت 320هـ، تح د. عبد 
َ
حمد الأ

َ
بو عبد اهلل محمد بن اأ

َ
ندل�شي، اأ

َ
�لنا�صخ و�لمن�صوخ: ابن حزم الأ  -

الغفار �شليمان، بيروت، 1406هـ-1986م.

�لنا�صخ و�لمن�صوخ: ابن خزيمة، المظفر بن الح�شين، مطبعة ال�شعادة بم�شر1323هـ.  -

�لنا�صخ و�لمن�صوخ: الزهري، محمد بن م�شلم، ت124هـ، تحـ.د حاتم �شالح ال�شامن، بيروت 1988م.  -

�لنا�صخ و�لمن�صوخ: العتائقي، عبد الرحمن، ت بعد 788هـ، تحـ.عبد الهادي الف�شلي، النجف 1970م.  -

البغا،  ديب  تحـ.د. م�شطفى  410هـ،  �شالمة، هبة اهلل، ت  ابن  �لكريم:  �لقر�آن  و�لمن�صوخ في  �لنا�صخ   -

دم�شق 1407هـ-1987م.

�شالح  بن  محمد  تحـ.  ت224هـ،  �شالم،  بن  القا�شم  ُعبيد،  بو 
َ
اأ �لعزيز:  �لقر�آن  في  و�لمن�صوخ  �لنا�صخ   -

المديفر، مكتبة الر�شد، الريا�س، 1411هـ-1990م.

�شالح  حاتم  تحـ.د  117هـــ،  ت  ال�ّشدو�شّي،  ِدعامة  بن  قتادة  تعالى:  �هلل  كتاب  في  و�لمن�صوخ  �لنا�صخ   -

ال�شامن، بيروت 1984م.

حمد بن محمد، ت 338هـ، تحـ.د �شليمان 
َ
بو جعفر اأ

َ
�لنا�صخ و�لمن�صوخ في كتاب �هلل تعّز وجّل: النحا�س، اأ  -

ابن اإبراهيم الالحم، دار العا�شمة، الريا�س، 1430هـ-2009م.

اإِبراهيم،  الف�شل  بــي 
َ
اأ تحـ.  ت577هـــ،  حمد، 

َ
اأ بن  الرحمن  عبد  البركات  بــو 

َ
اأ نــبــارّي، 

َ
الأ �لأل��ب��اء:  نزهة   -

القاهرة.ل.ت

نزهة �لأَنف�س ورو�صة �لمجل�س: العراقّي، محمد بن علّي، ت 561هـ، قيد الطبع بتحقيقنا.  -

�لن�صخ في �لقر�آن �لكريم: د. م�شطفى زيد، مطبعة المدني بم�شر 1963م.  -

حمد بن محمد، ت 1041هـ، تحـ. د. اإِح�شان عّبا�س، 
َ
ري، اأ نفح �لطيب من غ�صن �لأَندل�س �لرطيب: المقَّ  -

دار �شادر، بيروت 1968م.

نو��صخ �لقر�آن: ابن الجوزي، تحـ. محمد اأ�شرف علي الملباري، الجامعة الإ�شالمية في المدينة المنورة   -

1404هـ-1984م.

) ه� (

هدية �لعارفين: اإ�شماعيل با�شا، ا�شتانبول، 1955م.  -

) و (

حمد بن محمد، ت681هـ، تحـ.د. اإح�شان عبا�س، دار الثقافة، 
َ
وفيات �لأَعيان: ابن خلكان، �شم�س الدين اأ  -

بيروت. ل.ت. 
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Reflections on the concepts of terms and prevention plan
 of natural risks in the Islamic architectural heritage

Najat Ahmed Erwa 

In an era marked by a decline of science in general, the world’s population 
and Algeria in particular practice the preventive measures and backup based on 
experience in compliance to the orders of religious legitimacy enabled them to 
continue life and activity, although there have been some serious natural disasters, 
and may be construction capable of being damaged due to the geographical and social 
components which is difficult to distinguish their effects, especially in countries 
undergoing economic reforms, despite the development of scientific knowledge 
about the effects and causes of natural phenomena, but based on past experience, 
it is necessary to incorporate the means to rectify the risks in the schemes of urban 
development in future so the strategy for disaster reduction consistent with strategy 
to create the territory and land occupation before the advent of danger or crisis, 
and will definitely facilitate the organization of succor when including development 
plans and means of reduction of vulnerability in advance. 

“Nasikh Al Quran Wa Mansoukhehi” 
to Ali Ibn Shihab Al-Din Al-Hamthani 

(Dead in 786 A.H.)

Verification: Prof.Dr. Hatim Salih Al-Dhamin

The researcher conducted a study of this manuscript, including the names of scholars 
who classified workbooks on the subject of “Nasikh Al Quran Wa Mansoukhehi”, 
as he mentions more than seventy scholars of them indicating their printed books 
and their manuscripts, the researcher has focused on the printed books, as he puts a 
thorough study on the author of the manuscript and his biography and mentioned his 
manuscript and printed books, he describes also the version of the manuscript, as he 
states that the manuscript has a copy in Juma Al Majid center, while the original is in 
Al-Dahirya library in Damascus within an entirety of manuscripts, this manuscripts 
contains 2 pages include (34) verses, the researcher excelled in the verification of 
the script to the fullest.

194



اآفاق الثقافة والتراث

A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

A
bs

tra
ct

s 
of

 A
rti

cl
es

195

Approach to copyright in the biographies in the book of
«Al Thaylu Wa’Takmilah Li Kitabay AL Sela Wal Mawsoul” 

to Abi Abdullah Mohammad Ibn Abd Al-Malik 
Al-Ansari Al-Awsy Al-Marrakechi (634-703 A.H.)

Dr. Mohammad Ibn Mohammad Al-Hajawi 

The biographies has characterized the Islamic nation from other, which interested 
to the history of celebrities either men or women, so the researcher stated their 
names, their conditions, their genealogy and their scientific history. This research 
demonstrates the approach to copyright in the translations in this book, and the 
researcher introduces us the life of the author, he checks accurately the names, the 
dates and the documentation, as well as he analysis and critiques the science and 
knowledge of each celebrities, using many examples giving to this research a clear 
image of matching between the title and the content.

Treasures of Arab and Islamic heritage 
in the libraries of the Ex-Soviet Republics 

Prof. Dr. Mahmoud Hamo Hamza

The major libraries in Russia and Ex-Soviet republics contain the treasures of Arab 
and Islamic scientific manuscripts in Arabic, Persian, Turkish, and others, categorized 
within mathematics group (arithmetic, algebra, geometry and trigonometry), physics, 
astronomy, mechanics, pharmacy, medicine, belonging to the Islamic Golden Age 
(middle ages). 

The writing about the major scientific libraries and treasures of precious was 
easy during the Soviet Union, but unfortunately, it become complicated after the 
division of the Soviet Union and their transformation into independent states which 
are Subject to laws in travel and international mobility as well as in the handling 
of researchers with scientific libraries and access to copies of the manuscripts for 
verification and publishing, therefore the possibility to introduce that libraries is 
no longer easy, However we will try to take a look through this research the most 
famous libraries that preserve the rare Arab and Islamic scientific manuscripts. 
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how he provided the engineers, the builders, surveyors and manufacturers from each 
countries; so a hundred thousand workers with different occupations and industries 
were coming. This research shows us an accurate description of Baghdad’s city (a 
city of peace), the date of the establishment of Rusafa on the eastern side of Baghdad, 
and architecture of Karkh on the west side of them, as he explains the social life in 
Baghdad during the first Abbasid era through the elements of the population and its 
impact on social life of the Arabs, Persians, Turks, Jews and Christians, as well as to 
indicate the role of Baghdad in the dissemination of Arab-Islamic civilization.

Industrial experience in the era of Mohammad Ali 
in term of civilization perspective

Dr. Mustafa Mohammad Taha 

Muhammad Ali lived during the period from [1184 A.H. - 1265 A.H], and was 
able to access to power in Egypt in the year [1220 A.H = 1805], and this study 
was done to answer the following questions: Did the experience of industry in the 
era of Muhammad Ali successful? What are the reasons behind the success of this 
experience? What are the major industries in Egypt that were successes during the 
era of Muhammad Ali? Does the industry really contributed in the appearance of 
modern Egypt? What are the major factors that contributed to the failure of industrial 
experience in the era of Muhammad Ali? 

The aim of this historical study is to demonstrate the features of the experience 
of industry in the era of Ali in term of civilization perspective, and this study 
Includes the substantive framework and time frame, the general features of the era 
of Mohammad Ali, and the industry in Egypt before the era of Mohammad Ali and 
what he all established in Egypt: Ordnance Factories, maritime industries, civil 
industries, sugar, processing industries such as agricultural crops and others, and 
manufacturing industries such as spinning, weaving and other, he concludes in this 
research the advantage and the disadvantage of the experience of Mohammad Ali 
with regard to industries in Egypt.
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and the limits of convergence on the traditional categories, also this research 
discusses the dimensions of the scientific overlap between the theology on hand and 
between Al-Fiqh and science of History on other hand, then in the ranges of creed 
convergence in the studies of Al-Shatiby and Ibn Khaldun.

German orientalism and its impact on Arab culture
«Anna Marie Schimmel as a model»

Prof. Dr. Saad Boufellaga 

This research tries to submit a work sample of the fair Germans Orientalists in 
accordance with the following methodology:

Firstly: the data, including: the meaning of the word Orientalism and Orientalist, the 
history of Orientalism, the motives and objectives of Orientalism and the Orientalists, 
the fields and the means of Orientalism and the methodology of Orientalists in their 
studies. 

Secondly: German Orientalism and its impact on Arab culture, including: the 
emergence of German Orientalism and its information, the predominance of the 
scientific spirit and objective of German orientalists, the balance between French 
Orientalism and German Orientalism, and the impact of German Orientalism in the 
Arab culture, 

Thirdly: Anna Marie Schimmel the lover of Orient, including: Summary of her 
biography, her knowledge of languages, her connections to the Islamic world, her 
scientific occupations in the Eastern and Western universities, her compilations, and 
her love of the Holy Quran and criticism of Salman Rushdy, awards and accolades, 
and her advice: to establish a Club of cultural dialogues. 

Baghdad: Al-Mansur, the rounded city
Motasem Zaki Al-Sanawi

This research includes briefly; the history of the city of Baghdad, and the reason 
of its name, the architectural plans prepared by the Caliph Al-Mansur as well as 
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Imam Muslim school in Andalusia 
Study on Origin and method

Dr. Mustafa Hmedato 

The Andalusian scholars were interested in Al-Mowatta’ of Imam Malik, because 
it is the source of the doctrine applied in that country, but they also showed distinct 

interest to Al-Saheehayn being the most authentic book after the Book of Allah 
Almighty. 

Saheeh Muslim was granted share of those efforts by verifying their scripts, 
explanation of their scripts, statement of their terms, clarification of the strange 
words and putting the biographies. This research shows us the efforts of Andalusian 
scholars in the service of Saheeh Muslim, according to the following elements: 

- Sources reached by Saheeh Imam Muslim to Al-Andalus 

- Most explanations and summaries of Saheeh Muslim 

- Studying models of Andalusian annotations for Saheeh Muslim 

- Compilations of Andalusian about biographies in Saheeh Muslim. 

- Study a model of their writings about biographies in Saheeh Muslim.

Theology between Al-Shatiby and Ibn Khaldoun
 Cognitive Approach

Dr. Al Hassan Shaheed

The historical development of Islamic Sciences records strongly according to the 
dimension of creed in the scientific literature of the thinkers of Islam, therefore few 
of scholars have no views on creed known through the history of theology, and even 
those who are interested on Sharia Science, Fiqh and Hadith are included, such as 
Ibn Khaldoun, for example, who was known as historical and architectural writer. 

This study considers the philosophy of theology to Al-Shatiby and Ibn Khaldoun, 
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