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

ال�شروط الخا�صة بن�شر كتب محكمة �ضمن �سل�سلة �آفاق الثقافة والتراث
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزًا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون الكتاب جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍّو كان ،وي�شمل ذلك الكتب المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في الكتب المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون الكتاب �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل كتاب مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان ،مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه واحد
� - 7أن يكون الكتاب
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا بالآلة الكاتبة� ،أو بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
ً
من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية ،مب ّي ًنا ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه ،و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون الكتاب تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالكتاب �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق الخط ّية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يقل الكتاب عن مئة �صفحة وال يزيد عن مئتين.
 - 11تخ�ضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم ح�سب القواعد وال�ضوابط التي يلتزم بها ،ويقوم بها كبار العلماء
والمخت�صين ،ق�صد االرتقاء بالبحث العلمي خدم ًة للأ ّمة ورف ًعا ل�ش�أنها ،ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين
�أ�سماء الباحثين ،وعدم معرفة الباحثين �أ�سماء المحكمين� ،سواء وافق المحكمون على ن�شر البحوث من غير
تعديل �أو �أبدوا بع�ض المالحظات عليها� ،أو ر�أوا عدم �صالحيتها للن�شر.
ٍ
مالحظـات
 - 1ما ين�شر في هذه ال�سل�سلة من �آراء يع ّبر عن فكر �أ�صحابها ،وال يم ّثل ر�أي النا�شر �أو اتجاهه.
 - 2ال ُتر ّد الكتب المر�سلة �إلى �أ�صحابها� ،سوا ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�ضه على التحكيم �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها اللجنة الم�شرفة على
�إ�صدار ال�سل�سلة ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.
كتاب مخالف لل�شروط المذكورة.
ُ - 4ي�ستبعد � ّأي ٍ
 - 5يدفع المركز مكاف�آت مقابل الكتب المن�شورة وثالثين ن�سخة من الكتاب المطبوع.
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،  و بعد،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
.) من مجلة �آفاق الثقافة و التراث77( ف�إنه ي�سرنا �أن نبعث �إليكم بن�سخة من العدد
.راجين التف�ضل ب�إر�سال �إ�شعار الت�سلم المرفق بالمجلة �إلينا
مع خال�ص �شكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا
و تف�ضلوا فائق االحترام و التقدير
Dear Sir ;
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ت�صـ ــدر عن ق�سم الدرا�سـ ـ ـ ــات والن�شر وال�ش�ؤون الخارجية
بمرك ـ ـ ـ ــز جمعـ ـ ـ ـ ــة الماجـ ـ ـ ــد للثقـ ـ ـ ـ ــافة والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ �ص.ب55156 .
هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف +971 4 2624999
فاكـ ـ ـ ـ ـ ــ�س +971 4 2696950

مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
ف�ص ـ ـ ـ ــلية
ثقافي ـ ـ ـ ــة
تراثيـ ـ ـ ـ ــة

دول ـ ـ ـ ــة الإم ـ ـ ــارات العربيـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة
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الموقع الإلكترونيwww.almajidcenter.org :
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رقــــم الت�سجيل الدولي للمجلــة
ردمد 1607 - 2081

هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

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

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

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

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

د .علي عبد القادر الطويل

هيئة التحرير
�أ.د .حـ ــات ـ ــم �ص ـ ــال ــح ال�ض ـ ــامـن
د .محمـ ـ ــد �أحم ــد القـ ـ ــر�شـ ـ ـ ـ ـ ــي
د� .أ�سمــاء �أحمـد �ســالم العـوي�س
د .نعيمة محمد يحيى عبداهلل

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

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
الكلية العربية منبع الأنوار والمخطوطات المنقذة
من ال�ضياع
مدير التحرير ٤
المقـاالت
المعرفة في القر�آن الكريم و�أثرها في �صياغة مناهج
البحث لدى علماء الم�سلمين
�أ .د� .أحمد محمد �أحمد الجلي ٦
االلتزام في �أدب الحكمة عند �أكثم بن �صيفي
�أ .م .د .ر�سول حمود ح�سن الدوري 28
جماليات الت�شكيل الفني في �شعر ابن هندو (ت 324هـ)
�أ .د .عبد الرازق حويزي 40
العبث َف ًّنا في ر�سالة الخوارزمي للبديهي
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الكلية العربية منبع الأنوار والمخطوطات
المنقذة من ال�ضياع

افتتاحية العـدد

في �سنة1281 :هـ الموافق لـ1764 :م ,قام �أهالي اللبيت بت�أ�سي�س الكلية العربية منبع الأنوار ,وتقع
الكلية في منطقة اللبيت (ويطلق عليها �سكانها ا�سم ال ْل َب َتاي) ،وهي تتبع مدينة �سدم برم وتقع في
الو�سط ال�شرقي لوالية تامل نادو ،وتبعد عن عا�صمة الوالية مدرا�س( ت�شناي ) بـ 275 :كلم تقريباً،
وهي من �أقدم الكليات التي �أ�س�ست بوالية تامل نادو.
ي�س َر اهلل الكريم بف�ضله لنا زي��ار َة هذه الكلية في �إطار م�شروع حفظ التراث الإ�سالمي
وقد َّ
بالهند ,الذي ينفذه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هناك ,ومن الأ�شياء التي اطلعنا عليها
في هذه الكلية وتثير �إعجاب الزائر وهو يتفح�ص النظا َم المعمو َل به حتى الآن في هذه الكلية،
هو نظام الأكل وال�شرب الخا�ص بالطلبة ،حيث يتكفل كل بيت م�سلم في اللبيت (ال ْل َب َتاي) بوجبة
غداء وع�شاء وفطور لطالب واحد ،ي�ؤتى بها يومياً �إلى مطعم الكلية ،نظا ٌم لم ن َر له مثي ً
ال في
جميع مدار�س جنوب الهند وكلياته الإ�سالمية ،بل الهند كلها فيما اطلعنا عليه من هذا البلد
المترامي الأطراف.
�أما مكتبة الكلية التي ق�ضينا فيها معظم الوقت من زيارتنا فتفتقد للتنظيم والترتيب والعناية
الالزمة وال�صيانة ال�ضرورية ،مع العلم �أننا ل َّما دخلنا المكتبة لم نعثر على �أي مخطوط برفوفها,
ونهم بالخروج ,ف���إذا ب�أحد الطلبة
وبينما نحن ن��ودع �شيخ الكلية ومديرها وكبار الم�س�ؤولين بها ُّ
يتقدم نحونا وي�س�ألنا باللغة الف�صحى ،ويقول :ال�سالم عليكم ,فرددنا عليه ال�سالم ,ثم �س�ألنا قائال:
هل تبحثون عن المخطوطات؟ قلنا نعم ,ولكن ال يوجد في كليتكم �شيء منها ,قال ال؛ يوجد في
كليتنا مخطوطات ,ولكن الم�شرفين على المكتبة والم�س�ؤولين عنها رموا تلك المخطوطات منذ
زمن طويل في كواتٍ فوق خزائن المالب�س بغرف نوم الطلبة ,في البداية لم ن�صدق هذا الكالم في
قرارة �أنف�سنا ,ولكن قلنا ال ي�ضر �شيئاً لو ذهبنا معه ور�أينا ما هنالك ,فلما ذهبنا �إلى المكان الذي
يريد ,ت�سلق الطالب ,وت�سلق معه بع�ض �أ�صدقائه من الطلبة في خزائن مالب�س الطلبة حتى و�صلوا
�إلى الكوات فوق الخزائن وفتحوها وبد�أوا يخرجون المخطوطات وبقاياها ,عندها �أدركنا �أن ما قيل
لنا حقيقة ،وال بد من �إنقاذ هذه المخطوطات؛ فقمنا بمعية مجموعة من الطلبة بم�سح �شامل لكل
الكوات ،ف�أخرجنا ما كان فيها من المخطوطات �سليما وغير �سليم وما بقي منه النزر القليل ،ولم
نغادر �أية ورقة وجدناها �إال �أتينا بها ،ثم قمنا بفح�صها جميعا وفرزها وترتيبها ول ّم �شملها ,حيث
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ق�ضت ع��وادي الزمن في تلك الكوات على ثلث المخطوطات تقريباً ،وحولت ج��زءاً منها �إلى حال
ي�صعب معه اال�ستفادة منها ,و�أما ما ا�ستطعنا �إنقاذه فقد بلغ  181عنواناً ,وقد تم نقل بع�ضها �إلى دبي
لعالجه وترميمه الحتياجه �إلى �أعمال متقدمة في مجال الترميم وذلك باالتفاق مع �إدارة الكلية.
وقد تنوعت لغة ما عثرنا عليه من المخطوطات بين العربية والفار�سية ,كما تنوعت مو�ضوعاتها
بين التف�سير والفقه والعقيدة والنحو وال�صرف والمواعظ وال�سنة ..وغيرها من المخطوطات
المعهودة في كثير من الكليات الإ�سالمية بجنوب الهند ,ولم تخ ُل تلك المجموعة من بع�ض النوادر
كتف�سير للقر�آن الكريم باللغة الفار�سية وغيرها.
وهذه بع�ض العناوين التي عثرنا عليها �سليمة �صالحة لال�ستفادة منها ،والحمد هلل ,وهي كما
ي�أتي:
 .14كتاب في ف�ضل العلم.
 .1ر�سالة في الإ�سرائيليات.
�	.2آداب العلم.
 .15خ�صومات المالئكة.
� .3شرح الوقاية  /ابن تاج ال�شريعة
� .16شرح �أ�سماء اهلل الح�سنى.
 .4ذكر الموت  /محمد بن القا�ضي الكالكوتي .17 .تعليم المتعلم وطريقة التعلم.
 .5حكاية تميم الأن�صاري.
 .18رون��������ق ال���م���ج���ال�������س /ع����م����ر ب�����ن الح�سن
 .6ق�صة عابد بني �إ�سرائيل.
ال�سمرقندي.
 .7حديث الحناء.
 .19ع�لام��ات ال��م��ه��دي  /علي ب��ن ح�سام الدين
 .8معراج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
المتقي.
 .9ع�شرون م�س�ألة ف�سرها الإمام ال�شافعي.
 .10ب��ي��ان م���ا اخ��ت�����ص��ره ال�����ش��ي��رازي ف���ي خالف  .20ت��ف�����ص��ي��ل ال�����س��ن��ن �إل�����ى ح��ل�ال وح�����رام على
المذاهب.
ال�شافعي ،لأبي حنيفة ،وهي عبارة عن خم�س
� .21أن�������س���اب الأط����ه����ار ��� /ص��م��دي ب���ن دروي�ش
وخم�سين وخم�سمائة م�س�ألة.
الم�شهدي.
 .11ر�سالة في بيان �أع�ضاء الإن�سان
 .22جامع القوانين  /خليفة �شاه.
 .12الحقيقة الموافقة لل�شريعة.
 .13كتاب في ف�ضل العلم والعلماء.
 .23ر�سالة في ق�صة يو�سف عليه ال�سالم.

واهلل الموفق لما فيه الخير وال�صواب
الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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الكلية
العربية
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والمخطوطات
المنقذة من
ال�ضياع

المعرفة في القر�آن الكريم
و�أثرها في �صياغة مناهج
البحث لدى علماء الم�سلمين
�أ.د� .أحمد محمد �أحمد الجلي

كلية الآداب والعلوم -جامعة �أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

مقـــاالت

مقدمة:

تتناول هذه الورقة البحثية المعرفة في القر�آن الكريم ،فتبين مفهوم المعرفة وم�صادرها
المتمثلة في الوحي الإلهي المقروء (القر�آن الكريم) والوحي الم�شاهد (الكون).
ال�ستك�شافه ،وا�ستمداد العلوم والمعارف منه،
وفق ًا لطرق معينة و�أ�ساليب محددة بينها القر�آن
الكريم ،وتتمثل في الحوا�س من �سمع وب�صر،
وال�ت��ي تمد الإن���س��ان بمعارف وع�ل��وم م�شاهدة،
والعقل الذي ي�ستنبط الإن�سان عن طريقه العديد
من العلوم والمعارف.ف�ض ًال عن ما زود به الوحي
الإلهي الإن�سان ،من معلومات ومعارف عن الكون
وما فيه.

فالقر�آن الكريم كما هو معلوم بالن�سبة للم�سلم
م�صدر للحقائق والمعارف ،ال�سيما ما يتعلق منها
بالغيب من �إيمان ب��اهلل تعالى والمالئكة والقدر
والحياة الآخرة وما فيها من وقائع و�أحداث ،ف�ض ًال
عن كونه م�صدر ًا للأ�صول والأ�س�س التي تنظم حياة
الم�سلم ،والقيم التي تقوم عليها حياة النا�س �أفراد ًا
وجماعات.
�أما الكون� ،أو عالم ال�شهادة ،كما عبر القر�آن
الكريم ،فقد خلق من �أج��ل حياة الب�شر و�إمداد
الإن�سان بالمواد والو�سائل والآليات التي تعينه على
القيام ب�ش�ؤون حياته وطرق عي�شه ،وطلب القر�آن
الكريم م��ن الإن���س��ان ال�سعي ف��ي جنبات الكون

وبعد تف�صيل هذه الجوانب التي تمثل و�سائل
المعرفة ،ينتقل البحث �إل��ى ب�ي��ان �أث��ر القر�آن
الكريم ف��ي تكوين مناهج البحث العلمي لدى
علماء الم�سلمين ،وكيف ا�ستفاد العلماء الم�سلمون
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على اختالف تخ�ص�صاتهم ومعارفهم من القر�آن
الكريم في �صياغة مناهجهم .ف�صاغ علماء �أ�صول
الفقه منهجهم في ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية
على هدي من �آيات القر�آن الكريم ،وو�ضع علماء
الحديث منهجا محكما لتمحي�ص الأخبار و�شروط ًا
دقيقة لقبولها .وخط العلماء التجريبيون منهجهم
ف��ي اكت�شاف الحقائق العلمية والتحقق منها
مهتدين بهدي الإ�شارات العلمية التي وردت في
القر�آن الكريم .هذا ف�ض ًال عن المتكلمين الذين
ا�ستندوا في م�شروعية بحثهم العقلي في العقائد
على �آي��ات القر�آن الكريم التي حثت على النظر
والتفكر ،ووجد المت�صوفة الذين التم�سوا �سند ًا
لتجاربهم الذوقية وريا�ضاتهم الروحانية في ثنايا
�آي��ات الكتاب العزيز .وكما ن�ش�أت معظم العلوم
الإ�سالمية حول القر�آن الكريم ،فقد كان القر�آن
منطلق ًا للمناهج التي �صاغها العلماء الم�سلمون
في مختلف مجاالت العلوم التجريبية والمعارف
الإن�سانية.
وي�ؤكد البحث في خاتمته على تكامل المعرفة في
الت�صور الإ�سالمي ،وعدم التنافر بين �أنواعها� ،أو
القطيعة بين �أجزائها ،فهناك تكامل بين المعرفة
الغيبية والمعرفة العلمية ،وتكامل بين الوحي والكون
�أو الوجود .وتكامل بين النظر والعمل ،ويرجع ذلك
�إلى وحدة الم�صدر ووحدة الحقيقة.
مفهوم المعرفة:

مفهوم المعرفة :تجمع الم�صادر اللغوية على
�أن المعرفة وم�شتقاتها ترتبط بالعلم ،فمعرفة
ال�شيء ت��دل على العلم به و�إدراك ��ه بحا�سة من
الحوا�س �أو العقل ،والعرفان يعني العلم((( .ولكن
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هناك اختالف بين الدار�سين حول تلك العالقة
بين المعرفة والعلم ،فهناك من ذه��ب �إل��ى �أن
المعرفة �أع��م من العلم ،وهناك من ذه��ب �إلى
عك�س ذل��ك ،بينما ي��رى فريق ثالث بتطابقهما،
فك ًال من المعرفة والعلم -كما يذهب من قال
بترادفهما  -يعني �إدراك ال���ش��يء على م��ا هو
عليه� .أم��ا من ف � َّرق بين العلم والمعرفة ،فبنى
ذلك على �أن المعرفة م�سبوقة بجهل� ،أو �إدراك
م�سبوق بجهل ،ولي�س العلم ك��ذل��ك ،كما ذهب
الجرجاني في قوله� :إنَّها � -أي المعرفة� -إدراك
ال�شيء على م��ا ه��و عليه ،والعلم كذلك �إال �أن
المعرفة م�سبوقة بجهل خالفًا للعلم “((( ،ولذلك
يقال للحق �سبحانه وتعالى ع��ال��م ،وال يقال له
ع��ارف .و�أي�ضا �إن المعرفة هي �إدراك الجزئي،
و�أن العلم هو �إدراك الكلي ،و�أن المعرفة ت�ستعمل
في الداللة على الت�صورات ،و�أن العلم ي�ستعمل
في الت�صديقات ،ولذلك نقول مث ًال :عرف اهلل،
وال نقول :علم اهلل ،ونقول �أي�ضا :العارفون باهلل،
وال يقال :العالمون باهلل .فالعلم يقت�ضي الإحاطة
بالمعلوم و�إدراك���ه على م��ا ه��و عليه ،والمعرفة
تقت�ضي الخبرة بال�شيء في ظاهره� ،أو في �أثر من
�آث��اره� ،أو في جزئية من جزئياته ،ولذلك و�صف
اهلل ذاته بالعلم ولم ي�صفها بالمعرفة(((.
هذا مع مالحظة �أن القر�آن لم ي�ستعمل لفظ
المعرفة ف��ي ال��دالل��ة على العلم ،و�إن�م��ا ا�ستعمل
الأفعال الم�شتقة منها مثل :عرف ،ويعرف ،و�أطلقها
على الخبرة المبا�شرة بالأ�شياء ،كما في قوله تعالى:
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﭼ(((.

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

من �إيمان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ور�سله ،واليوم
الآخ��ر ،والقدر خيره و�شره .والتي ت�ضمنتها �آيات
القر�آن الكريم و�أحاديث الر�سول  ،ومن ذلك
قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

م�صادر المعرفة في القر�آن الكريم:

� َّإن الم�صدر الأ�سا�سي للمعرفة الإن�سانية في
الت�صور القر�آني هو اهلل تعالى الذي علم الإن�سان
م��ا ل��م يعلم ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ (((،ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ((( ،و�أنه
�سبحانه وهب الإن�سان و�سائل المعرفة من ال�سمع
والب�صر والف�ؤاد :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ((( .وحديث جبريل
ال��ذي �س�أل فيه النبي  عن الإ��س�لام والإيمان
والإح�سان ،وجاء فيه عن الإيمان�" :أن ت�ؤمن باهلل
ومالئكته ،وكتبه ور�سله واليوم الآخر والقدر خيره
و�شره"(((.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳﭼ((( ،ويتلقى الإن�سان تلك المعارف الإلهية
عن طريق الو�سائل التي منحها اهلل له (الحوا�س
والعقل) ،فيما يتعلق بالمعارف الكونية�.أما م�سائل
الغيب ف� َّإن اهلل زود بها الإن�سان عن طريق الوحي
الإلهي ويتلقاها الإن�سان بعقله.
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كما � َّأن ال��وح��ي ه��و ال��ذي ي��وج��ه وي�ق��وم حركة
الإن�سان في الأر�ض ،ويحدد له �إطار �سلوكه و�أخالقه
وي�ضبط ف�ك��ره وت���ص��وره ،ويجيب على كثير من
ت�سا�ؤالته الفطرية الم�شروعة حول الأبعاد الغيبية،
ويحدد له مكانته في الوجود والغاية منها وما توجبه
في مقام العبودية ،كما يعرفه بحقوقه تجاه نف�سه
وغيره .وقرر ذلك كله من خالل ما قرره القر�آن
من �أحكام وت�شريعات .كما ت�ضمن الوحي الإلهي
العديد من الآيات التي �أخبرت عن الظواهر الكونية
كالأر�ض وما فيها من جبال و�أ�شجار و�أنهار وبحار،
وال�سماء وما فيها من كواكب ونجوم ومجرات.

وب �ن��ا ًء على ذل��ك ،ف� �� َّإن م�صادر المعرفة في
الإ�سالم هي :الوحي الإلهي المقروء المتمثل في
القر�آن الكريم ،والوحي الإلهي الم�شاهد والمتمثل
في الكون.
الوحي:

لع ّل من الم�سلمات � َّأن الوحي الإلهي المتمثل
في القر�آن وال�سنة ،هو الم�صدر الأ�سا�سي للمعرفة
ال�سيما فيما يتعلق بعالم الغيب ،الذي ال �سبيل �إلى
�إدراك حقائقه عن طريق الح�س ،وال معرفة تفا�صيله
عن طريق العقل ل َّأن ك ًال من الح�س والعقل و�سائل
يهتدي بها �إلى عالم ال�شهادة �أو العالم المادي ،وال
�سبيل �إلى �إدراك ما وراء هذا الكون الم�شاهد� ،أو
عالم الغيب عن طريقها .وم��ن ثم ك��ان الم�صدر
الوحيد لتلك الحقائق هو الوحي الإلهي الذي �أهتم
بتقرير ق�ضايا العقيدة والأ�صول التي تبنى عليها،

الكون:

�أما الم�صدر الثاني للمعرفة الإن�سانية فهو الكون.
وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إل��ى كثير من الظواهر
الكونية ،في الأر�ض وال�سماء وما بينهما ،كما �سجل
حركة الإن�سان على ه��ذه الأر���ض وتفاعله معها.
وقد �سعى القر�آن الكريم من خالل تلك المعارف
الكونية �إلى �أن تكون معرفة الإن�سان بالكون برهان ًا
8
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لإثبات العقائد الغيبية .فالعالقة بين العلمين علم
الغيب وعلم ال�شهادة عالقة تكامل وتعا�ضد ال عالقة
تمانع وتدافع.والمعرفة الكونية تجيب على �أ�سئلة
مهمة للإن�سان ،تتعلق بعالم ال�شهادة وواقع الإن�سان
المعا�ش :مثل كيف يعي�ش الإن�سان على هذه الأر�ض،
وكيف ي�ستفيد من م��وارده��ا؟ وكيف يحافظ على
كيانه فيها؟ الخ.

فيها جميع العقول ،والتي ال تحتاج �إل��ى التجربة
الح�سية :مثل الكل �أكبر من جزئه ،وال�ضدان ال
يجتمعان .وقد يقوم العقل بطريقة عقلية �صرفة
بالجمع بين معرفة عقلية ومعرفة �أول�ي��ة �أو بين
معرفتين عقليتين لي�صل �إلى معرفة جديدة وراء
العالم الم�شاهد ،وال ي�ستطيع �أن ينالها بعمل العقل
مع الحوا�س لأنها من طبيعة عالم الغيب التي لي�ست
تجريبية".

� َّإن المنهج المعرفي في القر�آن الكريم منهج
�إيماني يقوم على الت�سليم ببداهات الوحي و�أحكامه
ف��ي ال��وج��ود ال��دن �ي��وي والأخ � ��روي ،وف��ي �أحكامه
الق�ضائية والكونية ،وهو منهج عقلي يعتد ب�أحكام
العقل ،كما �أنه منهج واقعي ال يلغي الوجود الح�سي
من اعتباره في بناء معرفة يقينية وعلمية .فهو �إذن
منهج يجمع بين الوحي والعقل والح�س .فالوحي
المقروء والم�شاهد ،يمد الإن�سان بالمعرفة ،بينما
العقل والحوا�س يقوم كل منهما ب��دوره في �إدراك
المعلومات ،و في �صياغة المعرفة وتفهمها.

وفيما ع��دا ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�م�ع��ارف العقلية
المحدودة ف�إن العقل يح�صل على معظم معارفه
عن طريق تفاعل الحوا�س مع م�صادر المعرفة
الرئي�سية :الكون وال��وح��ي ،و� َّأن العقل والحوا�س
يعمالن في مجال الكون �إدراك ًا وت�أم ًال وا�ستك�شاف ًا،
ومن هنا جاء اهتمام القر�آن الكريم بالعقل و�أن�شطته
في النظر والتفكر والتدبر واال�ستنباط ...الخ .ومن
خالل المعرفة الكونية ي�صل الإن�سان �إلى معرفة
الغيب وهي المعرفة الإيمانية الأو�سع.مع الت�أكيد
على �أن العقل مهما عرف عن الغيب فلن ي�ستطيع
�أن يقدم تفا�صيل في هذا المجال.ومن ثم ف�إن دوره
في الكون ال يعدو �أن يكون و�سيلة لمعرفة الغيب من
خالل الآثار الدالة عليه في عالم ال�شهادة..

و�سائل المعرفة في القر�آن الكريم

وق��د �أ��ش��ار ال�ق��ر�آن الكريم �إل��ى ه��ذه الو�سائل
ودروها في ك�سب المعرفة و�إدراك المعلومات ،يتلقى
الإن�سان معارفه بوا�سطة حوا�سه وعقله ،وعن طريق
الحوا�س يدرك الإن�سان المح�سو�سات ويح�صل على
المعرفة المت�صلة بعالم ال�شهادة ،وي�ستنبط بعقله
وي�ستنتج من خالل مالحظاته العديد من المعارف
والعلوم.
العقل:

يتمثل دور العقل في المعرفة في �أنه قد ي�ستقل
�أحيان ًا ،وبقدراته الذاتية ،ب�إدراك بع�ض المعارف
ال�ضرورية �أو البده ّية ،وهي المعرفة التي ت�شترك
�آفاق الثقافة والتراث 9

وكما للعقل دور في معرفة الكون ف�إن له �أي�ض َا دور َا
فاع َال في معرفة الوحي :ويتمثل هذا الدور في:
�أ -تدبر ن�صو�ص الوحي للو�صول �إلى معرفة يقينية
تثبت �أن هذه الن�صو�ص من اهلل تعالى ،و�أنها
هي الحق الذي ال ي�أتيه الباطل من بين يديه وال
من خلفه.
ب -تدبر الن�صو�ص لفهمها وا�ستنباط الأحكام
منها ثم العمل بها.

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

ﯾ ﯿ ﭼ( .((1وت�شير �آيات القر�آن �أي�ض ًا �إلى �أن
اهلل �أودع في قلوب النا�س البدهيات� ،أو المعارف
الفطرية ال�ضرورية التي يفرق بها الإن�سان بين
الحق والباطل والخير وال�شر ،وم��ا يجعل النف�س
م�ستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها .كما زود
الإن�سان بالو�سائل والأدوات الالزمة لتح�صيل الكثير
من المعارف والعلوم ،ووهبه بذلك �أ�صول المعرفة
وو�سائل ك�سبها وتنميتها .ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ( .((1وقوله تعالى:

الحوا�س� :أما دور الحوا�س في المعرفة ،فلها
دور في معرفة الكون والوحي:
 .1ففيما يتعلق بمعرفة الكون ف�إن دور الحوا�س
يتكامل مع دور العقل ،في تكوين المعرفة
الكونية والتي يريد منها القر�آن التو�صل
�إلى المعرفة الغيبية.
 .2وفيما يتعلق بمعرفة الوحي ،فت�شير الآيات
القر�آنية �إلى حر�ص القر�آن على �أن ت�سمع
�آياته ،و�أن مجرد هذا اال�ستماع ،قد يكون
طريقا للهداية ،ل��ذا عار�ضه الم�شركون
و�سعوا �إلى �صد النا�س عن اال�ستماع �إلى
�آيات اهلل ،حتى ال يقعوا تحت ت�أثيرها.

ﭽﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ( ،((1وقوله :ﭽﰁ

مقـــاالت

ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ (،((1وق��ول��ه �أي�ض ًا:
ﭲ ﭳ ﭼ(.((1

وه��ات��ان الو�سيلتان للمعرفة -الح�س والعقل-
مرتبطان ،ال ت�ستغني �إحداهما عن الأخ��رى� ،إذ �أن
العقل مرتبط بحدود الزمان والمكان ويعمل من
خالل التجارب والم�شاهدات التي تمده بها الحوا�س،
والعقل حاكم على الحوا�س يحول �إح�سا�ساتها �إلى
�إدراكات حقيقية ومعارف يقينية ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن
يحكم ب�شيء في عالم المح�سو�سات دون �أن تقدم له
الحوا�س مادة المعرفة .وغاية ما ت�صل �إليه الحوا�س،
هو �إدراك المح�سو�سات والم�شاهدات �إدراك ًا جزئي ًا،
بينما ي�ستطيع العقل تجريد المعاني من المح�سو�سات،
والربط بين المعاني والت�صورات.

وهكذا ف�إن الإن�سان في المنظور الإ�سالمي لم
يعثر على المعرفة من خالل بحثه فح�سب كما تدعى
الأ�ساطير اليونانية ،بل �إن اهلل تعالى هو الذي وهب
الإن�سان بع�ض المعارف و�أ�صولها ،كما منحه و�سائل
ك�سب المعرفة ،لي�ستك�شف وينمي بع�ض معارفه.

ويكاد يكون من الم�سلم به �أن��ه لم يهتم كتاب
ديني بق�ضية التفكير كما اهتم بها القر�آن الكريم،
و�إن اهتمام القر�آن بمخاطبة ملكات التفكير والتعقل
عند الإن���س��ان بلغ درج��ة جعلت بع�ض الدار�سين
يعتبرون التفكير فري�ضة من فرائ�ض الإ�سالم ال يقل
�ش�أن ًا عن فرائ�ض العبادات وال�شعائر الدينية .فيقول
العقاد مث ًال« :ولي�س التفكير في الإ�سالم عو�ض ًا من
الن�ص �أو ما ي�شبه الن�ص في الأحكام ،بل هو فري�ضة
من�صو�ص عليها ،مطلوبة لذاتها ،ولما يتوقف عليها
من فهم الفرائ�ض الأخ ��رى ،وكلها محظور على

وقد �أ�شار القر�آن الكريم في عديد من �آياته
�إل ��ى ه��ات�ي��ن الو�سيلتين ،ك�م��ا ف��ي ق��ول��ه تعالى:

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﭼ( .((1وقوله تعالى:

ﭽﭰ ﭱ

ﭽﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
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الم�سلم �أن يهمله وهو قادر على النهو�ض بتكاليفه
غير م�ضطر �إلى تركه ،ف�إن تركه لغير �ضرورة فهو
مق�صر محا�سب على التق�صير(.»((1
مظاهر اهتمام القر�آن الكريم بالعقل
والتفكير:

تبدو تلك المكانة التي يحتلها العقل ووظائفه
والتفكير و�أدوات��ه في القر�آن ،في عدة مظاهر من
بينها:
�أو ً
ال -الدعوة ال�صريحة �إلى التفكر
والنظر وطلب المعرفة والعلم:

فقد ح�ض القر�آن على النظر العقلي بن�صو�ص
كثيرة ودعا �إلى التفكر و�إعمال العقل في جميع مجاالت
الوجود الكونية والنف�سية واالجتماعية ،وا�ستخدم في
ذلك �ألفاظ ًا متنوعة وعبارات �شتى ،كالتعقُّل والنظر
والتب�صر والتدبر والتفكر وغيرها من العبارات التي
ت�شير �إلى ملكة التفكير في الإن�سان.
�صحيح �أن��ه لم ي��رد لفظ "العقل" في القر�آن
كا�سم علم ،ولع َّل في ذلك �إ�شارة �إلى � َّأن العقل لي�س
له ماهية قائمة بذاته كما ت�صور الفل�سفة اليونانية،
ول�ك��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م ملئ ب��ال�ع�ب��ارات وال�صيغ
التي ت�شير �إل��ى العمليات العقلية التي يقوم بها
الإن�سان ،ووردت م�شتقات العقل في ت�سع و�أربعين
�آية كلها بال�صيغة الفعلية مثل":عقلوه" ،و"نعقل"،
و"يعقلها" ،ال�ت��ي وردت ك��ل منها م��رة واح ��دة،
و"يعقلون" ،التي وردت اثنتين وع�شرين مرة،
و"تعقلون" ،التي وردت �أربع ًا وع�شرين مرة( .((1كما
وردت مرادفات العقل بال�صيغة اال�سمية مثل :اللب
وجمعه �أل�ب��اب ،والحلم وجمعه �أح�لام ،والحجر،
والنهى ،والقلب والف�ؤاد ،وكلها بمعنى العقل �أو �أداة
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التفكير .كما ج��اء التعبير في ال�ق��ر�آن عن العقل
ال��ذي يفكر وي�ستخل�ص من التفكير زب��دة الر�أي
والروية ،بكلمات متعددة ت�شترك في المعنى �أحيانا،
وينفرد بع�ضها بمعناه ،على ح�سب ال�سياق ،في
�أحيان �أخرى ،فهو التفكر والنظر والب�صر والتدبر
واالعتبار ،والفقه(.((1
بهذه الدعوة وهذا المنهج فتح القر�آن الكريم
للفكر الإن�ساني �آفاق ًا وا�سعة وحثه على التفكر في
مجاالت �شتى بدء ًا بالقر�آن الكريم نف�سه ،وما �أنزل
فيه من ت�شريعات و�أحكام ،وما �ضرب فيه من �أمثال
و�آي��ات ،ويمتد مجال الفكر ويت�سع لي�شمل الكون
ب�أ�سره وما فيه ،الآف��اق والأنف�س ،وهكذا يتم من
خالل التفكر والتدبر فهم الوحي الإلهي المكتوب،
واكت�شاف �أ�سرار كتاب اهلل تعالى الم�شهود(الكون)،
وبتطابق معرفة الكتابين يزداد الإن�سان يقين ًا و�إيمان ًا
كما يزداد علم ًا وب�صيرة.
ث��ان��ي�� ًا -تحرير العقل م��ن عوائق
التفكير:

فقد تعر�ض للعقل بع�ض العوائق التي تحول بينه
وبين المعرفة الحقة ،وم��ن ثم عمد ال�ق��ر�آن �إلى
بع�ض الإج��راءات التي ت�صون العقل وتحفظه من
�أن يخطئ في �أحكامه ،ومن ذلك :انه دعا الإن�سان
ب ��أن ال يقبل �شيئ ًا على �أن��ه حق �إال �إذا ق��ام عليه
الدليل وال�ب��ره��ان :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﭼ(،((1

ﭽ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ(،((2
كما �أم��ر بالبعد عن الظنون والأوه��ام �سواء فيما
يتعلق بعالم الغيب �أم عالم ال�شهادة لأن الظن
و�إتباع الهوى ي�ؤديان بالنا�س �إلى ال�ضالل وف�ساد

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ( . ((2طالب القر�آن
�أ�صحاب الدعاوي الباطلة �أن يبرزوا ما لديهم من
�أدل��ة وبراهين ي�ستندون �إليها في دعاويهم ،قال
ت�ع��ال��ى :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

�أم��ر ال��دي��ن والدنيا والآخ ��رة وال تغنى ع��ن الحق
�شيئ ًا :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ(،((2

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ(.((2ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ( ،((2كما ح��ارب الإ�سالم
التقليد و�إتباع الآباء والأ�سالف على غير وعي وال
ب�صيرة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (.((2

راب����ع���� ًا -و����ض���ع الأ����س�������س لمنهج
ا�ستداللي:

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(،((2

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى دع��وت��ه �إل ��ى ال�ن�ظ��ر العقلي،
وتحريره العقل من معوقات التفكير ،و�ضع القر�آن
نماذج من اال�ستدالل ووجه العقول �إلى ا�ستخدام
و�سائل في اال�ستدالل و�أ�ساليب في الجدل تمثل في
جملتها منهج ًا تميز به القر�آن ،و�أ�صبح �أ�سا�س ًا بنى
عليه الم�سلمون مناهجهم في البحث وطرقهم في
اال�ستدالل .وقد �سلك القر�آن في مخاطباته �أ�ساليب
�شتى ،وتفنن في �ضروب الهداية وط��رق الإقناع،
الختالف م�شارب النا�س وتباين مقا�صدهم ،وتفاوت
مداركهم( .((3ومن بين تلك الأ�ساليب والطرق التي
وردت في القر�آن الكريم:

ﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭼ(.((2

مقـــاالت

ثالث�� ًا -الدع��وة �إل��ى الح��وار والجدال
وطلب البرهان:

�أخ��ذ ال �ق��ر�آن بمبد�أ الحجاج واعتمد الحوار
والجدل البناء �أ�سلوب ًا �أ�صي ًال في توجيه الخطاب
�إلى النا�س كافة ،وفي الو�صول �إلى الحق واالهتداء
�إليه ،فقال تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﭼ( ،((2وف��ي ال��وق��ت نف�سه ذم

-1ال�سبر والتق�سيم:

وه��و ب��اب م��ن �أب ��واب ال�ج��دل يتخذه المجادل
�سبي ًال لإب �ط��ال دع��وى م��ن ي�ج��ادل��ه ،وي�ك��ون ذلك
بح�صر �أو�صاف �أو �أق�سام المو�ضوع الذي يجادل
فيه ،ثم يبين �أن��ه لي�س في اح��د ه��ذه الأق�سام �أو
الأو�صاف خا�صية ت�سوغ قبول الدعوى فيه ،فتبطل
دعوى الخ�صم عن طريق هذا الح�صر المنطقي
للمو�ضوع( .((3ومن �أمثلة هذا المنهج من القر�آن،
قول اهلل تعالى :ﭽﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ال �ج��دال ال��ذي ال ي�ستند �إل��ى دل�ي��ل مو�ضوعي �أو
برهان منطقي :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (،((2
وت�أكيد ًا لذلك نبه الر�سول  على الآثار ال�سلبية
الناتجة عن الجدال بالباطل فقال":ما �ضل قوم
بعد ه��دى ك��ان��وا عليه �إال �أوت ��وا ال�ج��دل ث��م ق��ر�أ:
ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
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ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

وجود ما ينبئ عن المحذوف( .((3وهو �أ�سلوب �شائع
في ال�ق��ر�آن .وق��د ذك��ر الغزاليَّ � :أن ال�ق��ر�آن مبناه
الحذف والإيجاز� ،أي في �شكل الأقي�سة ،واقر�أ قوله
تعالى يرد على الن�صارى الذين يزعمون �أن عي�سى
ابن اهلل لأنه خلق من غير �أب :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ ( ،((3و�سياق
الدليل�:أن �آدم خلق من غير �أب وال �أم ،وعي�سى خلق
من غير �أب ،فلو كان عي�سى �إلها ب�سبب ذلك ،لكان
�آدم �أولى ،لكن �آدم لي�س ابن ًا وال �إله ًا باعترافكم،
فعي�سى �أي�ض ًا لي�س ابن ًا وال �إله ًا(.»((3

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮕ ﮖ ﮗﭼ( .((3ي�ق��ول ال�سيوطي:
(�إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة و�إناثها
ت��ارة �أخ��رى ،رد تعالى ذلك عليهم بطريق ال�سبر
والتق�سيم ،فقال� :إن الخلق هلل تعالى ،خلق من
كل زوج مما ذكر ،ذكر ًا و�أنثى فمم جاء تحريم ما
ذكرتم؟ �أي ما علته؟ ال يخلو الأمر� :إما �أن يكون من
جهة الذكورة� ،أو الأنوثة� ،أو ا�شتمال الرحم ال�شامل
لهما� ،أو ال يدرى له علة وهو التعبدي ،ب�أن �أخذ ذلك
عن اهلل تعالى ،والأخ��ذ عن اهلل تعالى� :إما بوحي
و�إر��س��ال ر�سول� ،أو �سماع كالمه وم�شاهدة تلقي
ذلك عنه ،وهو معنى قوله :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ .فهذه وجوه التحريم
ال تخرج عن واحد منها:الأول ،يلزم عليه �أن يكون
جميع الذكور حرام ًا .الثاني ،يلزم عليه �أن تكون
جميع الإن��اث ح��رام� ًا .الثالث ،يلزم عليه تحريم
ال�صنفين مع ًا .فبطل ما فعلوه من تحريم بع�ض في
حالة وبع�ض في حالة ،ل َّأن العلة على ما ذكر تقت�ضي
�إطالق التحريم ،والأخذ عن اهلل بال وا�سطة باطل.
و�إذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو �إن ما قالوه
افتراء على اهلل(.»((3
-2الأقي�سة الإ�ضمارية:

وه��ي التي تحذف فيها �إح��دى المقدمات مع
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ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

-3قيا�س الخلف:

وه��و �إث�ب��ات المطلوب ب�إبطال نقي�ضه ،وذلك
لأن النقي�ضين ال يجتمعان وال يخلوا المحل من
�أحدهما ،كالمقابلة بين العدم والوجود .وقد ورد
ه��ذا النوع من القيا�س في قوله تعالى :ﭽ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﭼ ( ،((3ف�إذا ثبت � َّأن القر�آن لي�س

فيه اختالف وال ت�ضارب في مقرراته وعباراته ،ف�إنه
يثبت النقي�ض وهو �أنَّه من عند اهلل تعالى(.((3
-4قيا�س التمثيل:

وه��و �إلحاق �أح��د ال�شيئين ب��الآخ��ر ،وذل��ك ب�أن
يقي�س الم�ستدل الأم���ر ال ��ذي ي��دع�ي��ه ع�ل��ى �أمر
معروف عند من يخاطبه� ،أو على �أم��ر بديهي ال
تنكره العقول ،ويبين الجهة الجامعة بينهما(.((3
ومن الأمثلة على ذلك قول اهلل تعالى :ﭽ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

المجاالت والظواهر التي دعا القر�آن �إلى التفكر
والنظر فيها:

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

 -1الظواهر والآيات الكونية:

ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ

ﯨﭼ( ،((4ففي هذه الآي��ات عقدت الم�شابهة
والمماثلة بين ابتداء الخلق و�إعادته.

مقـــاالت

وقد ورد في القر�آن الكريم �أكثر من ع�شرين
� �س��ورة ت��دل �أ��س�م��ا�ؤه��ا على ه��ذه ال�ظ��واه��ر مثل:
الرعد ،والنور ،والدخان ،والنجم ،والقمر ،والبروج
وغيرها ،كما وردت العديد من الآيات القر�آنية التي
تتحدث عن خلق ال�سموات والأر� ��ض وم��ا فيهما،
وت�شير �إلى مراحل هذا الخلق ،و�إلى تعدد العوالم
وطبيعة الأجرام ال�سماوية وتوازنها ،و�إلى ال�شم�س
والقمر ومداريهما ،و�إلى النجوم والكواكب وجمالها
ومنافعها للإن�سان .و�آي��ات تتحدث عن خلق اهلل
للأر�ض ،وما �أوجد فيها من حيوان ونبات ومعادن.
وتهيئته �إياها لحياة الإن�سان .و�آيات ت�شير �إلى �أهمية
الماء على وجه الأر�ض و�إلى �أنه �أ�صل الحياة عليها،
و�إلى �أثر الجبال في ا�ستقرار توازنها ،و�إلى م�سالك
الأر�ض البرية والمائية وعالمات الهداية للإن�سان
في حله وترحاله .كما نبهت كثير من الآي��ات على
الظواهر النباتية و�أ�شارت �إلى �أثر المطر في الزرع
وتنا�سل النبات وتنوع الثمرات ومنافعها وجمالها.
�أم��ا الظواهر الحيوانية ،فقد وردت �سور عديدة
تحمل �أ�سماء الحيوانات مثل :الأنعام والبقرة والنحل
والنمل والعنكبوت والفيل وغيرها .و�أ�شارت الآيات
القر�آنية العديدة �إل��ى �أن��واع الحيوانات ومنافعها
وما فيها من جمال وزينة ،و�إل��ى وج��ود مجتمعات
في عالم الحيوان مثل :مجتمعات النحل والنمل
والطيور� .شبيهة بالمجتمعات الإن�سانية(.((4

وهكذا تتنوع �أ�ساليب الجدال القر�آني وتتعدد
طرق اال�ستدالل والبرهنة لتبين الحق لمختلف �أنواع
المخاطبين ،وترد على المعار�ضين وتك�شف بطالن
ما اعتقدوه ووهم ما تم�سكوا به من �أدلة وبراهين.
ي�ق��ول ال��راغ��ب الأ��ص�ف�ه��ان��ي »:ق��د ا�شتمل القر�آن
الكريم على جميع �أنواع البراهين والأدلة وما من
برهان ودالل��ة وتق�سيم وتحذير تبنى من كليات
المعلومات العقلية وال�سمعية �إال وكتاب اهلل قد نطق
به ،لكن �أورده على عادات العرب دون دقائق طرق
المتكلمين(َّ .»((4
ولعل مثل هذه النظرة �إلى البراهين
القر�آنية ،هي التي �أدت بالغزالي �إلى محاولة الرجوع
ب�أ�صل المنطق ال �إلى �أر�سطو ،بل �إلى علوم الوحي
والقر�آن ،ومحاولة ا�ستخراج العديد من البراهين
اال�ستنباطية ،والأقي�سة البرهانية ،وبع�ض �أ�شكال
المنطق الأر�سطي ،من �آيات القر�آن الكريم(.((4
مجاالت التفكر والنظر:

حث القر�آن الكريم الإن�سان ولفت انتباهه �إلى
ا�ستخدام هذا المنهج ،بطرقه المتعددة وم�سالكه
الح�سية والعقلية ،الكت�ساب المعارف والعلوم فيما
يتعلق بق�ضايا الوجود الكبرى :اهلل والكون والإن�سان،
وال��وق��وف ع�ل��ى ال �ظ��واه��ر ال�ك��ون�ي��ة واالجتماعية
والإن�سانية ،وال�سنن التي تحكمها وتربط بينها
ك�سبيل �إلى معرفة اهلل تعالى و�إدراك حقائق الغيب
والآخرة وما فيها من �أحداث ووقائع .ومن بين تلك

كما دع��ا ال�ق��ر�آن الكريم �إل��ى درا��س��ة كيفيات
الأ�شياء وما يتعلق بطبيعتها والقوانين التي تحكم
14

�آفاق الثقافة والتراث

العالقة بين �أجزائها ،و�أ�سباب ومراحل حدوثها،
فيقول تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﭼ ( .((4و�أك��د على االهتمام بدرا�سة كميات
الأ�شياء وما فيها من عالقات ت ��ؤدى �إل��ى معارف
وع�ل��وم �أخ ��رى .فمن النظر ف��ي ظ��اه��رة ال�شم�س
والقمر يمكن التو�صل �إل��ى علم العدد والح�ساب:
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ (.((4

- 2الظواهر الإن�سانية واالجتماعية:

اه�ت��م ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م ب��ال�ظ��واه��ر الإن�سانية
واالجتماعية من جانبين :من جانب �أنها ت�شير �إلى
قوانين تنظم حركة الإن�سان والعالقات االجتماعية
بين النا�س .ومن ناحية �أخرى ف�إنها نماذج يهتدي
بها الإن�سان وي�ستر�شد بها في تنظيم حياته كفرد
وجماعة .وهناك �سور عديدة تحمل �أ�سماء �أقوام
و�أم��م �أو �أف ��راد ،مثل :ه��ود ،ويو�سف ،و�إبراهيم،
ومريم ،و�سب�أ ،والروم ،وقري�ش .و�سور ًا تحمل �أ�سماء
ظواهر اجتماعية �أو �إن�سانية مثل ،التوبة والأحزاب
وال�شورى والمجادلة والمنافقون ،والطالق والهمزة
والمطففين ،وهناك �سورة عن الإن�سان ،و�آيات كثيرة
ت�شير �إل��ى خلقه بوجه ع��ام وتطور الجنين بوجه
خا�ص ،ومراحل الخلق التي يمر بها الإن�سان ،و�آيات
�أخر ت�شير �إلى الأ�سرة الإن�سانية وطبيعة العالقة بين
الرجل والمر�أة ،و�إل��ى تنوع المجتمعات واختالف
اللغات والألوان وتباين الن�شاطات الإن�سانية(.((4
 -1الأحداث والوقائع التاريخية:

اهتم ال�ق��ر�آن بالتاريخ باعتباره �أح��د م�صادر
�آفاق الثقافة والتراث 15

المعرفة الإن�سانية ،وقدم في هذا ال�صدد �أ�صول
منهج متكامل في التعامل مع التاريخ الب�شري،
ينتقل من مجرد العر�ض والتجميع �إل��ى محاولة
ا�ستخال�ص ال�سنن الإلهية �أو القوانين التي تحكم
ال�ظ��واه��ر االجتماعية والتاريخية ،وم��ا ف��ي تلك
الأحداث التاريخية من عبر ودرو�س ،فيقول تعالى:
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(.((4
فالتاريخ في المنظور القر�آني تحكمه قوانين ثابتة
مطردة عبر عنها ب�سنن اهلل ،ودعي الإن�سان �إلى
اكت�شافها ،فيقول تعالى :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ(،((4
كما بين القر�آن الكريم �أهمية الدور الإن�ساني في
حركة التاريخ،ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﭼ( .((4وو�ضع ال�ق��ر�آن �أ�سا�س ًا ومنهج ًا
لقبول الأخبار وردها ،كما ت�شير �إليه الآية :ﭽﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ( .((5مما مكن
الم�ؤرخين الم�سلمين من تكوين ر�ؤي��ة وا�ضحة في
ذلك .وباتباع هدي القر�آن الكريم في التحقق من
م�صادر الخبر وتمحي�صها ،و�ضع الم�سلمون �أ�صول
علم الحديث ،وب��ذور ما يعرف بمنهج اال�ستقراء
التاريخي كما �سنرى.
وه �ك��ذا ت�ت�ن��وع م��و��ض��وع��ات ال��ق��ر�آن ومحاوره
فت�شمل :الإن�سان فرد ًا وجماعة ،والكون وما فيه من
عجائب خلق اهلل و�آياته ،والتاريخ وما فيه من درو�س
وعبر .و�صدق اهلل تعالى �إذ يقول :ﭽﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭼ (.((5

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

والمالحظة والتجربة .وفي رح��اب هذه الأجواء
العلمية الم�ستمدة من ال�ق��ر�آن الكريم ،ظهرت
�أج �ي��ال م��ن ال�ع�ل�م��اء وال�م�ف�ك��ري��ن ال��ذي��ن وجهوا
جهودهم نحو �صياغة المناهج العلمية المختلفة
ف��ي م�ج��ال البحث العلمي ،مج�سدين الت�صور
القر�آني للعلم ومناهجه ،ف ��أدى ذلكم �إل��ى قيام
نه�ضة علمية �شملت مختلف الميادين العلمية
والمعرفية ،ون�ش�أت علوم ودرا�سات حول القر�آن
وعلومه ،والتف�سير وفنونه ،وال�سنة وم�صطلحاتها،
والفقه ومدار�سه ،والعقيدة وق�ضاياها ،واللغة
و�آدابها ،والتاريخ وم�صادره� ،إلى غير ذلك من
المعارف والعلوم.

وقد وجه القر�آن �إلى هذا التتبع واال�ستقراء
ال��ذي يو�صل الإن���س��ان �إل��ى الحقيقة ��س��واء كانت
علمية �أو دينية ،ق��ال تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ (،((5

مقـــاالت

كما �أر�شد �إلى ا�ستخدام هذا المنهج العلمي الذي
يقوم على المالحظة واال�ستقراء والتجريب ،وينتهي
بالتذكر واالعتبار ومعرفة �سنن اهلل في الكون،
وال��و��ص��ول ع��ن ه��ذا الطريق �إل��ى القيا�س العقلي
وا�ستنباط الحقائق العلمية والت�أكد من �صحتها.
وقد عبر القر�آن عن هذا المنهج باالعتبار ،وهو
كما يقول ابن ر�شد:لي�س �شيئا �أكثر من ا�ستنباط
المجهول من المعلوم وا�ستخراجه منه وه��ذا هو
القيا�س(.((5

لقد فتح الوحي الإل�ه��ي للعقل الم�سلم �أبواب ًا
�شتى من العلوم والمعارف ،لي�س في مجال العلوم
اللغوية وال�شرعية ف�ق��ط ،ب��ل ام�ت��د ذل��ك لي�شمل
الطب والجدل ،والهيئة والهند�سة والجبر والمقابلة
والنجامة وغير ذلك.

جهود المفكرين الم�سلمين في مجال
المنهج العلمي:

و�سنعر�ض فيما يلي بع�ض ًا من تلك المناهج التي
و�ضعها علماء الم�سلمين:

بف�ضل ذلك المنهج القر�آني الذي ي�ستند �إلى
ا�ستثارة ملكة التفكير ويدفع النا�س �إل��ى �إعمال
عقولهم ،والنظر في الكون وف��ي �أنف�سهم ،حول
الإ�سالم العرب من �أمة �أمية ال تكتب وال تح�سب،
كما عبر القر�آن الكريم :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

منهج �أ�صول الفقه :هو المنهج الذي ا�ستخدمه
الفقهاء ال�ستنباط الأحكام ال�شرعية .وتعود بدايات
هذا المنهج �إل��ى ع�صر ال�صحابة ،الذين و�ضعوا
ال�ضوابط التي بوا�سطتها ت�ستنبط الأحكام .وينقل
الم�ؤرخون لهذا العلم �أن عبد اهلل بن عبا�س -ر�ضي
اهلل تعالى عنهما -كان له كالم يدل على �إحاطته
بالعام والخا�ص والنا�سخ والمن�سوخ ,وروي عنه
من ذلك قوله« :كانوا (�أي ال�صحابة) ،ي�أخذون
بالأحدث فالأحدث من �أمر ر�سول اهلل » .يعني
�أنهم كانوا �إذا جاءهم خبر مت�أخر يعار�ض خبر ًا

ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(� ،((5إلى �أمة
رائدة في مجال العلم والمعرفة.
وق��د ا�ستفاد الم�سلمون م��ن درا� �س��ة القر�آن
الكريم ال��ذي ن َّما فيهم النزعة العلمية ،وغر�س
في نفو�سهم الميل ال�شديد �إل��ى البحث والنظر
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متقدما اعتبروا الأول من�سوخ ًا والثاني نا�سخ ًا ،وهذا
(.((5
باب من �أبواب �أ�صول الفقه ا�سمه باب الن�سخ
وفي الع�صر الأول والع�صر الثاني و�ضعت قواعد
للقيا�س و�شرائط للعلة .وي�ؤكد اب��ن خلدون ذلك
فيقول عن ال�صحابة�« :إنهم كانوا يقي�سون الأ�شباه
بالأ�شباه منها ،ويناظرون الأمثال بالأمثال ،ب�إجماع
منهم وت�سليم بع�ضهم لبع�ض في ذلك ،ف� َّإن كثير ًا
من الواقعات بعده �صلوات اهلل و�سالمه عليه لم
تندرج في الن�صو�ص الثابتة فقا�سوها بما ثبت،
و�ألحقوها بما ن�ص عليه ب�شروط في ذلك الإلحاق
ت�صحح تلك الم�ساواة بين ال�شبيهين �أو المثلين،
حتى يغلب على الظن �أن حكم اهلل تعالى فيها
واحد ،و�صار ذلك دلي ًال �شرعي ًا ب�إجماعهم عليه،
وهو القيا�س( .»((5ورغ��م هذه الإ��ش��ارات والدالئل
الأولية على خو�ض ال�صحابة في مثل هذه الق�ضايا
الأ��ص��ول�ي��ة ف���إن الف�ضل ف��ي و��ض��ع م�ق��دم��ات هذا
العلم وترتيب ق�ضاياه يعود �إل��ى الإم��ام ال�شافعي
(204-150ه��ـ) .ويجمع م�ؤرخو علم الأ�صول على
�أن �أول محاولة لو�ضع مباحث الأ�صول كعلم �إنما
قام بها ال�شافعي ،حيث وجه الدرا�سات الفقهية
�إلى ناحية علمية ،وو�ضع نظام ًا لال�ستنباط العلمي
الذي ال يعني بالجزئيات والفروع ،بل كانت غايته
�ضبط اال�ستدالالت التف�صيلية ب�أ�صول تجمعها»(.((5
ولهذا وازن الإم��ام فخر الدين ال� ��رازي( 543هـ
1148م -606/ه �ـ 1209م) ،ب�ي��ن ال�شافعيو�أر�سطو« ،فاعتبر ن�سبة ال�شافعي �إلى علم الأ�صول
كن�سبة المعلم الأول(�أر�سطو) �إلى علم المنطق(.((5
وقد �أورد ال�شافعي تلك القواعد الأ�صولية وتكلم
عن الخا�ص والعام ،والنا�سخ والمن�سوخ في القر�آن
الكريم ،و�أفا�ض في الحديث عن الإجماع و�إثبات
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القيا�س في ر�سالته الم�شهورة ،كما �أخ��ذ ينق�ض
بع�ض التعريفات من ناحية خروجها عن متابعة
نظام متحد في طريقة اال�ستنباط» ،كما �أخذ بالدليل
اال�ستقرائي في مجال الأحكام ،وحدد معالم المنهج
في تحقيق القيا�س الأ�صولي(.((5
وبعد ال�شافعي تو�سع الأ�صوليون في مباحث
القيا�س ،وابتكروا العديد من الطرق ال�ضابطة
ال ت�ق��ل ع��ن ط��رق اال��س�ت�ق��راء ال�م�ع��ا��ص��رة .وقد
�أرجع الأ�صوليون القيا�س �إلى نوع من اال�ستقراء
العلمي الدقيق الذي يقوم على قانونين قام على
�أ�سا�سهما المنهج اال�ستقرائي في الع�صر الحديث
وه�م��ا :ق��ان��ون العلة ،وق��ان��ون االط ��راد ف��ي وقوع
ال�ح��وادث ،واعتبروا العلة �أه��م �أرك��ان القيا�س،
وعليها مدار تعدية الحكم من الأ�صل �إلى الفرع،
لهذا �أ�شبع الأ�صوليون مفهوم العلة بحث ًا وتحقيق ًا،
وف�صلوا �أحكامها و�شروطها ،وكيفية التعرف
عليها.وعالجوا ذلك فيما يعرف لديهم بم�سالك
العلة :والتي من �أهمها :ال�سبر والتق�سيم ،والطرد
والعك�س وال��دوران ،وتنقيح المناط .وقد �سبقوا
ف��ي ذل��ك كله  -كما يقول بع�ض م��ؤرخ��ي الفكر
الإ�سالمي -المناطقة المحدثين( ،((6مت�أثرين في
ذلك كله بمنهج القر�آن الكريم ونزعته التجريبية،
وو�ضعوا منهج ًا في البحث العلمي بنى عليه علماء
الم�سلمين التجريبيون علومهم ،وا�ستخدموه في
مجال بحوثهم العلمية م��ن فلك وط��ب وكيمياء
وريا�ضيات ،وهند�سة وغيرها.
َّ
المحد ٍثين:
منهج

�إن مناهج المحدثين نتاج طبيعي و�أثر من �أثار
المنهج القر�آني .ووفق ًا لهدي القر�آن -الذي حارب

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

ورواي��ات �ه��م .وي�ت�ن��اول �أن��واع � ًا م��ن الفقه النقدي،
بع�ضها تاريخي ،وبع�ضها اجتماعي ،وبع�ضها نف�سي،
وبع�ضها عقيدي ،وبع�ضها فقهي(.»((6

مقـــاالت

الكذب والوهم ،وحذر من نتائج الخط�أ والن�سيان،
وطالب بالبرهان والدليل ،وذم اتباع الظن والهوى،
وحذر من قبول خبر الفا�سق الذي ال يلتزم بمبد�أ
ال�صدق والتثبت .وقد و�ضع علماء الحديث منهج ًا
يقوم على قواعد النقد العلمي للأخبار والمرويات،
ال�سنَّة وروايتها
وطبقوا ذل��ك المنهج في درا�سة ُ
ال�سنَّة جاءت من طرق
وجمعها ،وذلك لأن معظم ُ
�أح��اد من ال�صحابة ،ول��م تنقل كما نقل القر�آن
الكريم بالتواتر ،وتعر�ض بع�ضها لأوه��ام الرواة
وخطئهم ون�سيانهم ،وو�ض ْع الو�ضاعين وكذبهم.
وقد اجتهد المحدثون في جمع الروايات ،ونقدوا
�أحوال الرواة ومروياتهم ،واحتاطوا �أ�شد االحتياط
في ذلك ،وحكموا ب�ضعف الحديث لأقل �شبهة تتعلق
ب�سنده �أو بمتنه ،وق��دم��وا ال�ج��رح على التعديل،
فجاءت الطرق التي �سلكوها على �أق��وم ما يمكن
�أن تكون عليه الطرق العلمية ،وكانت القواعد التي
و�ضعوها �أ�صح القواعد للإثبات التاريخي ،ونقل
الأخبار.

�أم��ا متن الحديث ،فلم يغفله المحدثون ،كما
زعم بع�ض الم�ست�شرقين ،بل اهتم نقاد الحديث
بنقد ن�صو�ص الأحاديث �أو متونها ،وناق�شوا ما روي،
وبينوا ما يعار�ضه من الن�صو�ص� ،أو ما يعار�ضه من
�أحكام العقل �أو ما قد يبدو فيه من مخالفة لمبادئ
الإ�سالم ومنطقه ومناهجه.
ونظرة عجلى لما قام به علماء الحديث تبين� ،أن
وال�سنَّة،
منهجهم منهج قر�آني م�ستمد من القر�آن ُ
و�أن��ه منهج ت�أريخي نقدي ،وما و�ضعه المحدثون
من منهج وما بنوا من قواعد كان له �أثر في معظم
العلوم والفنون النقلية ،وت��أث��ر بهم علماء اللغة
والأدب وعلماء التاريخ وغيرهم ،وتبنوا منهجهم
في نقل الن�صو�ص ورواياتها وثبوت ن�سبتها �إلى
قائلها.
منهج المتكلمين:

وقد نقد المحدثون �سند الحديث ،كما نقدوا
متنه ،ونظرة موجزة لجهدهم في المجالين يت�ضح
من خاللها قيمة ما قاموا به .وفي تقييم الرجال
و�ضعوا علوم ًا خا�صة( ،كعلم الجرح والتعديل)،
الذي يهتم ب�أحوال الرجال من حيث الحكم عليهم
بالقبول �أو الرد ،وو�صفهم ب�أو�صاف الثقات العدول
�أو المجروحين والمتروكين( .((6وو�ضعوا �ضوابط
ل�ل��راوي الثقة ،وبحثوا في كيفية معرفة عدالته,
و�ضبطه� ،إل��ى غير ذل��ك من ال�ضوابط المتعلقة
ب�أمانة الأداء وقوة الذاكرة ،في الحفظ وال�ضبط.
كما و�ضعوا علم العلل الذي يهتم بمتابعة الثقات

علم ال �ك�لام علم �إ��س�لام��ي ن�ش�أ ف��ي البيئة
الإ�سالمية ،وا�ستمد ق�ضاياه وم�سائله� ،ش�أنه �ش�أن
ال�سنَّة� .أما �صياغة
العلوم ال�شرعية ،من القر�آن و ُ
تلك الق�ضايا والم�سائل ،وو�ضع المناهج للتعبير
عنها والبرهنة عليها ،فقد مال علماء الكالم ،مع
ا�ست�صحابهم للن�صو�ص ال�شرعية� ،إلى ا�ستخدام
العقل والتركيز على مناهجه وبراهينه.
وقد ا�ستند المتكلمون -في �شرعية ا�ستخدامهم
للنظر العقلي� -إل��ى م��ا ورد ف��ي ال �ق��ر�آن الكريم
م��ن �أم ��ر با�ستخدام العقل و�إع �م��ال��ه ف��ي الكون
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والأنف�س ،وحث القر�آن الكريم على النظر والتفكر
واالعتبار .كما �أن احتكاك المتكلمين ب�أ�صحاب
الديانات والملل والثقافات الأخ��رى ومجادلتهم،
ورده��م على �أ�صحاب تلك العقائد واالتجاهات
الفكرية المخالفة للإ�سالم ،كان له �أثر انعك�س في
�صياغتهم لمناهجهم و�أ�ساليبهم ،التي توجهت في
الأ�سا�س �إلى الدفاع عن العقائد الإيمانية و�إقامة
الأدلة والبراهين عليها(.((6
نتيجة لذلك نجد �أن علم الكالم يقوم على
دع��ام�ت��ي ال�ع�ق��ل وال �� �ش��رع ،وف��ى ه��ذا تلتقي كل
المدار�س الكالمية ،على اختالف فيما بينها،
في تحديد العالقة بين العقل وال�شرع .فالمعتزلي
وا�صل بن عطاء يذهب �إل��ى �أن الحق يعرف من
وجوه �أربعة :كتاب ناطق ،وخبر مجمع عليه وحجة
عقل �أو �إجماع من الأم��ة( .((6كما يقرر القا�ضي
ع�ب��د ال�ج�ب��ار �أن ال��دالئ��ل �أرب �ع��ة« :ح�ج��ة العقل
والكتاب وال�سنة والإج �م��اع»( .((6وبالمثل يذهب
الأ�شاعرة �إل��ى �أن جملة الطرق التي ت��درك بها
العلوم تنح�صر في خم�سة :العقل والكتاب وال�سنة
والإجماع والقيا�س»� .أما الماتريدى (ت333:هـ)
فيقرر في كتابه التوحيد�« :أن �أ�صل ما يعرف به
(((6
الدين وجهان� :أحدهما ال�سمع والآخر العقل»
وبهذا يختلف الكالم عن الفل�سفة ،التي ت�ستند
�إل��ى العقل و�أح�ك��ام��ه م��ن غير اعتبار لل�شرع �أو
الوحي.
ومع ا�صطحاب المتكلمين لل�سمع والعقل معا
ف�إن اعتدادهم بالدليل العقلي واالعتراف ب�صحة
ما يدل عليه في الم�سائل االعتقادية� ،أدى بهم �إلى
القول :بوجوب النظر واال�ستدالل العقلي ك�أ�سا�س
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لالعتقاد ،وع��دم االك�ت�ف��اء بالتقليد ف��ي ق�ضايا
العقيدة.كما �أنّهم �أثاروا ق�ضية العالقة بين العقل
والنقل ب�صورة حادة ،وا�ستخدموا الت�أويل كمنهج،
واتخذوا موقف ًا �سلبي ًا تجاه �أحاديث الآحاد كم�صدر
للعقيدة(.((6
منهج المت�صوفة:

يعد الت�صوف ف��ي �أ��ص��ول��ه وب��داي��ات��ه الأول��ى
ثمرة م��ن ث�م��رات االل�ت��زام بالعقيدة الإ�سالمية
والمنهج ال�ق��ر�آن��ي ،حيث �سعى المت�صوفة �إلى
بلوغ درج��ة الإح���س��ان التي يرتقي فيها الم�سلم
بعبادته �إل��ى درج��ة الم�شاهدة �أو المراقبة (�أن
تعبد اهلل ك��أن��ك ت ��راه )..وق��د ا�ستمد الت�صوف
�أ�صوله الأول��ى من التعاليم الإ�سالمية ،والقيم
الأخالقية التي �أر�ساها القر�آن الكريم وال�سنَّة
المطهرة ،و�أن هذا المنهج كان في بداياته -و�إلى
حد ما� -صياغة عملية لتعاليم الإ�سالم في العبادة
وال�سلوك متمثلة في تقوى اهلل في ال�سر والعلن،
واتباع ال�سنَّة في الأق��وال والأف �ع��ال ،والإعرا�ض
عن الخلق والتم�سك بقيم ال�صبر والتوكل على
اهلل والر�ضا بما ق�سم ،والرجوع �إليه �سبحانه في
ال�سراء وال�ضراء .ولكن الت�صوف كما هو معلوم
مر بمراحل ،وتقلب في �أط��وار بعدت به عن تلك
الغاية والو�سائل التي تحققها ،نتيجة لت�أثر بع�ض
ال�صوفية ببع�ض الت�صورات الكالمية ،والنظريات
الفل�سفية الغنو�صية(.((6
المنهج التجريبي:

رغم � َّأن القر�آن الكريم �شجع على طلب العلم،
وحث على ا�ستك�شاف الكون ،و�شهد العالم الإ�سالمي
خالل القرون الأولى للإ�سالم حركة علمية ن�شطة

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

بالدرا�سات النظرية المجردة .فا�ستطاع الم�سلمون
�أن ين�شئوا منهج ًا في البحث العلمي التجريبي يقوم
على المالحظة ،وتمييز الظواهر بع�ضها عن بع�ض،
واال��س�ت�ق��راء ،و�صياغة القوانين ،والمو�ضوعية،
وتحري الحقيقة(.((7

مقـــاالت

ازده��رت على �أث��ره��ا علوم اللغ والأدب ،وعلوم
التف�سير والحديث ،ف��إن ن�ش�أة العلوم البحتة �أو
التطبيقية :كالطب والفلك والريا�ضيات والكيمياء
والهند�سة ،لم تزدهر �إال مع حركة الترجمة ونقل
علوم الأمم الأخرى �أو علوم الأوائل ،كما �أطلق عليها
الم�سلمون �آن��ذاك� ،إل��ى اللغة العربية .فبت�شجيع
من القر�آن الكريم ،اطلع العلماء الم�سلمون على
ت��راث الأم��م العلمي -وا�ستفادوا من مجهودات
العلماء ال�سابقين ،وحفظوا ذلك التراث العلمي
الذي �سبقهم ال�سيما التراث اليوناني من ال�ضياع.
ولكن لم يقت�صر دور العلماء الم�سلمين على النقل
وال�ح�ف��ظ ،ب��ل �إن�ه��م طبعوا م��ا �أخ ��ذوه بطابعهم
الخا�ص .فنقدوا و�أ�ضافوا واكت�شفوا و�أبدعوا في
مختلف مجاالت العلم والمعرفة ،وحققوا انجازات
هامة في ميادين العلم التجريبي كالطب والكيمياء
والفيزياء والفلك والريا�ضيات والجغرافيا وغيرها
من العلوم(.((6

ويعود هذا المنهج في �أ�صوله �إلى ما �سبق �أن
و�ضعه علماء الأ�صول والحديث من �أ�س�س وقواعد،
ا�ستمدوها مبا�شرة �أو بطريقة غير مبا�شرة من
القر�آن وال�سنة ،فلدى �أولئك العلماء تك َّون المنهج
العلمي قبل �أن ينتقل �إلى العلماء التجريبيين ،الذين
نقلوه من مرحلة النظر �إلى التطبيق .والدليل على
ذل��ك م��ا ن�ج��ده عند اب��ن الهيثم ف��ي ر�سالته في
ال�ضوء� ،إذ يقرن لفظ االعتبار «التجربة» بلفظ
ال�سبر ،والمراد به الإبطال ،وهو اللفظ الوارد عند
علماء الأ�صول والمتكلمين»(.((7
ويقوم المنهج التجريبي لدى علماء الم�سلمين
على الأ�س�س الآتية:

وق��د ك��ان من نتائج ه��ذه الحركة� ،أن �شهدت
ال�صناعات وف �ن��ون ال��زراع��ة وال�ن�ظ��م الزراعية
و�أ��س��ال�ي��ب ال ��ري والت�سميد وت��رب�ي��ة الحيوانات،
تقدم ًا باهر ًا كان مثار �إعجاب وده�شة من �أرخوا
للعلم(.((7

-1ال�شك المنهجي:

ال���ذي ي �ق��ود �إل���ى تمحي�ص ال �ح �ق��ائ��ق ،ونقد
الم�صادر ،ويمهد للتثبت من �صحة الأفكار .وقد
نادى بذلك كل من :النظام ،والغزالي ،والح�سن بن
الهيثم ووفق ًا لهذا قيم ابن الهيثم فكر بطليمو�س
و�آراءه ،و�أ��ش��اد بجهوده في الريا�ضيات والعلوم،
وذكر �أنه وجد في كتبه علوم ًا كثيرة وفوائد عظيمة،
ولكن لم يمنعه هذا من الإ�شارة �إلى موا�ضع ال�ضعف
في �أفكاره وعباراته ويقول عن ذلك" :لما نظرنا
في كتب الرجل الم�شهور بالف�ضيلة ،وجدنا فيها
علوما كثيرة ،ولما ه�ضمناها وميزناها وجدنا فيها
موا�ضع �شبهة ،و�ألفاظا ب�شعة ،ومعاني متناق�ضة،

ورغم تلك المبتكرات والمخترعات والك�شوف
في مجاالت العلم المختلفة ،فقد ك��ان الإ�سهام
الأكبر للم�سلمين في مناهج وطرق البحث العلمي
التجريبي ال��ذي ك��ان �أ�سا�س ًا للح�ضارة الأوربية
الحديثة ،وال��ذي ك��ان ابتكار ًا �إ�سالمي ًا خال�ص ًا؛
الن الثقافات القديمة وخا�صة اليونانية ،كانت
تجهل الطريقة التجريبية وتحتقرها وال تعني �إال
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ور�أينا �أن في الإم�ساك عنها ه�ضم ًا للحق وتعدي ًا
عليه ،وظلم ًا لمن ينظر بعدنا في كتبه في �سترنا
ذلك عنه ،ووجدنا �أولى الأمور ذكر هذه الموا�ضع،
و�إظهارها لمن يجتهد من بعد ذلك في �سد خللها،
وت�صحيح معانيها ،بكل وجه يمكن �أن ي ��ؤدي �إلى
حقائقها"(.((7
وهكذا زاول علماء الم�سلمين من ناحية عملية
هذا ال�شك في درا�ساتهم العلمية ،فلم ُي�س ِّلموا بما
قاله م�شاهير المفكرين ،بل �أخذوا يعيدون النظر
فيما يتلقونه منهم ،ويح�صوا �أفكارهم لمعرفة
�صوابها من خطئها ،وعملوا على �إكمال نق�صها �أو
�إبدالها بغيرها من الأفكار التي �أثبتت التجربة �أو
�شهد العقل ب�صوابها.
-2المالحظة:

وهي الأ�سا�س الثاني من �أ�س�س المنهج العلمي،
ف�ق��د دع��ا ع�ل�م��اء الم�سلمين �إل ��ى ا�ستخدامها،
ومار�سوها فع ًال في بحوثهم ،وا�ستعانوا بها في
تمحي�ص �أق� ��وال م��ن ت�ق��دم��وه��م ،وال�ك���ش��ف عن
�أخطائهم .فجابر بن حيان (813/198م) ،يقول
في المقالة الأول��ى من كتاب (الخوا�ص الكبير):
«ويجب �أن تعلم �أنا نذكر في هذه الكتب ،خوا�ص ما
ر�أيناه فقط دون ما �سمعناه �أو قيل لنا وقر�أناه ،بعد
�أن امتحناه وجربناه .فما �صح عندنا بالمالحظة
الح�سية �أوردناه ،وما بطل رف�ضناه»(.((7
وت�ب��دو مثل ه��ذه ال�شواهد كثيرة ،ال�سيما في
مجال الطب والفلك والجغرافيا .فرغم �إعجاب
العلماء الم�سلمين بجالينو�س وطبه ،فقد ك�شفوا في
�ضوء خبرتهم الح�سية ومالحظاتهم ،الكثير من
�أخطائه ..ويقول �أحد ه�ؤالء الأطباء »:ف�شاهدنا من
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�شكل العظام ومفا�صلها وكيفية �إي�صالها وتنا�سبها
و�أو�ضاعها ما �أخذنا علم ًا ال ن�ستفيده من الكتب� ،إما
�أنها �سكتت عنها� ،أو ال يعني لفظها بالداللة عليها،
�أو يكون ما �شاهدناه مخالف ًا لما قيل فيها ،والح�س
�أقوى دلي ًال من ال�سمع ،ف�إن جالينو�س وان كان في
الدرجة العليا من التحري والتحفظ فيما يبا�شره
ف� َّإن الحق �أ�صدق منه(.»((7
-3التجربة:

�أم��ا التجربة ال�ت��ي ه��ي م��دار البحث العلمي
التطبيقي ،فقد فطن الم�سلمون �إليها ،واهتموا بها.
و�س َّماها جابر بن حيان بالتدريب ،وق��ال« :فمن
كان درب ًا (مجرب ًا) كان عالم ًا حق ًا ،ومن لم يكن
درب� ًا (مجرب ًا) لم يكن عالما ،وح�سبك بالدربة،
(�إجراء التجارب) في جميع ال�صنائع� ،أن ال�صانع
الدرب يحذق وغير الدرب يعطل»( .((7ويقول �أي�ض ًا:
�إن واجب الم�شتغل في الكيمياء هو العمل و�إجراء
التجربة ،و�إن المعرفة ال تح�صل �إال بها» .وفي ظل
تجاربه وفق جابر �إلى تح�ضير كثير من العنا�صر
الكيمائية ،وكان ابن الهيثم يزاول التجربة العلمية
تكملة للمالحظة الح�سية ،وي�سميها «باالعتبار» .وقد
قام بالكثير من التجارب التي مكنته من التو�صل
�إلى ك�شوفه العلمية.
المو�ضوعية والنزاهة العلمية:

قد تميز علماء الم�سلمين بالنزاهة في الحكم
والمو�ضوعية في البحث .وت�شير كثير من الن�صو�ص
�إل��ى حر�صهم على ذل��ك ،وقد �أك��د ابن الهيثم في
كتابه «المناظر» على ذل��ك حيث ق��ال« :ونبتدئ
في البحث با�ستقراء الموجودات ،وت�صفح �أحوال
المب�صرات وتمييز خ��وا���ص الجزئيات ،ونلتقط
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اال��س�ت��دالل�ي��ة وال �ت ��أوي��ل العقلي ال �م �ج��رد ،الذي
بلغ ذروت��ه عند �أر�سطو ،وا�ستنفذوا و�سعهم في
االه �ت �م��ام ب��ال�ع�ل��وم ال���ص��وري��ة ال�ت��ي ت�ستند �إلى
النظر العقلي المجرد ،وكانوا ي�ستخفون بالتفكير
العلمي التجريبي ومناهجه ،ف�أدى هذا �إلى تدهور
العلوم الطبيعية عندهم وتقدم العلوم النظرية
اال�ستنباطية ،وبناء نظريات ومفاهيم عقلية ال
تمت ب�صلة �إلى النظام الواقعي للكون ،وال تتطابق
مع القوانين الطبيعية الم�ستقلة عن النظريات
الفل�سفية المجردة»(.((8

با�ستقراء م��ا يخ�ص الب�صر ف��ي ح��ال الإب�صار،
وما هو مطرد ال يتغير وظاهر ال ي�شتبه من كيفية
الإح�سا�س ،ثم نرتقي في البحث والمقايي�س على
التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ
في النتائج ،ونجعل غر�ضنا في جميع ما ن�ستقريه
ونت�صفحه ا�ستعمال العدل ال اتباع الهوى ,ونتحرى
في �سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق ال الميل مع
الآراء ،ولي�س ينال في الدنيا �أجود وال �أ�شد قربة �إلى
اهلل من هذين الأمرين»(.((7

مقـــاالت

ويذهب ابن ر�شد �إلى هذا �أي�ض ًا �إذ يقول�« :إن
من واجبنا� ،إذا نظرنا فيما قاله من تقدمنا من
�أهل الأم��م ال�سابقة� ،أن ننظر في الذي قالوه من
ذلك ،وما �أثبتوه في كتبهم ،فما كان منه موافق ًا
للحق قبلناه ،و�سررنا ب��ه ،و�شكرناهم عليه ،وما
ك��ان غير م��واف��ق للحق نبهنا عليه ،وح��ذرن��ا منه
وعذرناهم»(.((7

خاتمة

من خالل هذه الدرا�سة يمكن �أن نخل�ص �إلى
ما يلي:

وبنا ًء على هذه الأ�س�س ،ابتدع علماء الم�سلمين
منهج ًا للبحث التجريبي اال�ستقرائي ين�صب على
مالحظة ال�ظ��واه��ر الجزئية ،و�إج���راء التجارب
عليها بغية تحديد �سلوكها ،والك�شف عن القانون
العام ال��ذي ترتبط بموجبه هذه الظواهر ،وهذا
هو الطريق ال��ذي ب��د�أه الأ�صوليون في منهجهم،
فمار�سوا اال�ستقراء على �أ�سا�س الظواهر الجزئية
منتهين �إلى �صياغة الحكم ال�شرعي الكلي»(.((7

�أن المعرفة والعلم في المنظور القر�آني لي�س
تراكم ًا للمعارف والمعلومات ،بل هي معرفة تربط
الإن�سان باهلل تعالى ،وتتمثل قيمة العلم في �أنَّه يقود
�إلى الإيمان ،والإيمان في حقيقته مرتبط ارتباطا
الزم ًا بالعمل ويقود �إليه .و�أن غاية المعرفة والعلم
هي هداية الإن�سان �إلى الطريق القويم وال�صراط
الم�ستقيم ال��ذي ب��ه تتحقق �سعادته ف��ي الدنيا
والآخ ��رة ،وب��ه يعرف الإن�سان نف�سه ويعرف ربه
ويعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات ،بموجب
خالفته في الأر�ض ،والطلب منه �إعمارها بالحق،
و�إقامة الحق والعدل بين النا�س(.((8

وهذا المنهج العلمي التجريبي منهج �إ�سالمي
�أ�صيل ،لم ي�ستمده علماء الم�سلمين من اليونان؛
الن البحوث العلمية والفل�سفية عند الإغريق لم
تكن تهتم بالتجربة ،ب��ل اتجهت �أبحاثهم �إلى
درا�سة الكون بظواهره وحوادثه طبق ًا للطريقة

نتيجة لهذه الر�ؤية للمعرفة والعلم اهتم علماء
الم�سلمين ب��الأخ�لاق التي ينبغي �أن يتحلى بها
العلماء وت�ضع �ضوابط لأبحاثهم العلمية وتعاملهم
مع �أ�شياء هذا العالم والغاية من بحوثهم .ف�أبو بكر
الرازي يتحدث في بع�ض كتبه الطبية والفل�سفية عن
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ال�صفات التي ينبغي �أن يتحلى بها الطبيب ودار�س
الطب (فيجب �أال يتخذ الطب مجرد و�سيلة لجمع
المال ،بل �أن يتذكر �أن �أق��رب النا�س �إلى اهلل هو
�أعلمهم و�أعدلهم و�أر�أفهم بالنا�س).
تمثل المعرفة والعلم وفق ًا للر�ؤية القر�آنية
وحدة متكاملة ،فال نجد ذلك التوتر الحاد الذي
نجده اليوم -بت�أثير الثقافة الغربية -بين علوم
الدين وعلوم الدنيا ،بل نجد تكامال للمعرفة
وال �ع �ل��وم ،ح�ي��ث ل��م ي�ه�م��ل ج��ان��ب م��ن جوانب
المعرفة وال�ع�ل��م� ،أو الأدب وال �ف��ن ،والحرف
وال �م �ه��ن .ب��ل ن�ج��د اه�ت�م��ام� ًا ب��ال�ع�ل��وم الدينية
الم�ؤ�س�سة على النقل والتواتر (علوم القر�آن
الكريم ,والحديث) ،والعلوم الإن�سانية كالفل�سفة
وعلوم االجتماع والتاريخ والأدب واللغات وعلم
النف�س والأخ�لاق وال�سيا�سة ،وكل ف��روع العلوم
الطبيعية وع�ل��وم م��ا بعد الطبيعة ،والهند�سة
والفلك والريا�ضيات.فكثير من علماء الم�سلمين
جمعوا بين درا�سة العلوم الدينية والعلوم الكونية
�أو ال�م��ادي��ة.ف��ال�ك�ن��دي م�ث�لا يكتب ف��ي العلوم
الريا�ضية والفلكية والطبيعية ،ويف�سر القر�آن
والآي ��ات الكونية مدعم ًا بها �آراءه وم��ا تو�صل
�إليه من حقائق .ونجد لتلميذه �أبي يزيد البلخي
م�ؤلفات لعبت دور ًا رئي�س ًا في الجغرافية وكونت
مدر�سة جغرافية ،كما نجد له م�ؤلفات في علوم
القر�آن وتف�سيره .ولعل من �أو�ضح الأمثلة على
ذلك ابن ر�شد ال��ذي �أل��ف في الفل�سفة والطب
وكتب في الفقه الإ�سالمي والجمع بين الحكمة
(الفل�سفة) وال�شريعة .والبن النفي�س م�ؤلفات في
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الطب وال�سيرة وعلوم الحديث ،وهكذا نجد �أنه
في �إطار العلم الإ�سالمي تمثلت وحدة المعرفة
الإن�سانية.
ارتبطت المعرفة والعلم في الإ�سالم بالعمل،
وقد ابتعد علماء الم�سلمين عن التفكير التجريدي
والت�أمالت الفل�سفية التي كانت �سمة الفكر اليوناني
ولم يدخلوا في مجادالت ومناظرات ومماحكات
لفظية ،بل عبروا عن كراهيتهم لكل علم ال يترتب
عليه عمل ن��اف��ع ،ق��ال م��ال��ك :ال �أح��ب ال�ك�لام �إال
فيما تحته عمل» .لهذا كان االتجاه العام لعلماء
الم�سلمين التجريبيين توجيه معارفهم لت�شييد ما
ينفع و�أن�شئوا من ثم العديدة كالم�ست�شفيات الثابتة
والميدانية ،وال�صيدليات والطرق والج�سور وو�سائل
البريد والمرا�صد الفلكية و�صناعة ال�سفن �إ�ضافة
�إلى و�سائل الري وخزانات المياه و�صناعة الورق
والن�سيج والمعادن المختلفة.
� َّإن �أي م�شروع نه�ضة علمية للأمة ،ال بد �أن
ي�ست�صحب هذه الر�ؤية القر�آنية للمعرفة ،التي
تت�سع لتوجهات الإن���س��ان على اختالفها ،والتي
يلتقي فيها الوحي والعقل ،والتجرية والإلهام،
والنظر بالعمل ،والتي تدفع الإن�سان �إلى ال�سعي
في الدنيا �سير ًا �إلى الآخرة .ومن خالل تبني هذه
الر�ؤية يمكن للم�سلم المعا�صر �أن ي�سهم� ،إن لم
يكن في النه�ضة العلمية المعا�صرة ،فعلى الأقل
ف��ي توجيه م�سيرتها م��ن �أج��ل تجنيب الب�شرية
الهالك والدمار الذين توحي بهما م�سيرة العلم
بفل�سفته المعا�صرة.
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 .42انظر :ما كتبه الغزالي في (الق�سطا�س الم�ستقيم) و«معيار
المعلم» و«م�ح��ك النظر» وغيرها م��ن كتبه المنطقية
و�أي�ضا :مناهج الجدل في القر�آن الكريم (زاهر الألمعي)
�ص111:
 .43حول النظام المعرفي في القر�آن الكريم (محمود عايد
الر�شدان) �ص31:
 .44الأنبياء30:
 .45يون�س5:
 .46حول النظام المعرفي في القر�آن الكريم (محمود عايد
الر�شدان).
 .47يو�سف111:
 .48الفتح 23:انظر �أي�ضا� :آل عمران137:
 .49الرعد11:
 .50الحجرات6:
 .51ف�صلت53:
 .52الواقعة62-58 :

الحوا�شي

مقـــاالت

 .1انظر:ل�سان العرب (ابن منظور) مجلد � 10ص،111-110:
القامو�س المحيط (الفيروز �آبادي) �ص.771:
 .2التعريفات( ،الجرجاني)� ،ص ،: 283
 .3انظر :كتاب التعريفات (للجرجاني) �ص.238:للوقوف
على تف�صيل هذه الآراء انظر:نظرية المعرفة في القر�آن
ال�ك��ري��م وت�ضميناتها ال�ت��رب��وي��ة (اح �م��د محمد ح�سين
الدغ�شي) �ص92-70:
 .4النمل ،93:انظر �أي�ضا :محمد ،30:و النحل.83:
 .5العلق5-4:
 .6البقرة31:
 .7النحل78:
 .8البقرة ،285:انظر �أي�ضا :الن�ساء ،136 :البقرة.177 :
 .9جامع الأ�صول(ابن الأثير) ج � 1ص.210-208:
 .10النحل78:
 .11الإ�سراء 36:
 .12العلق5-3:
 .13البقرة151 :
 .14يو�سف٣٧ :
 .15البقرة 31:
 .16انظر :التفكير فري�ضة �إ�سالمية(العقاد) �ص.144-142:
 .17انظر المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ،مادة عقل
 .18راجع المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم
 .19الم�ؤمنون 117:
 .20البقرة 111 :
�	.21آل عمران 154:
 .22يون�س 36 :
 .23النجم23:
 .24البقرة 170 :
 .25الزخرف24 -23 :
 .26النحل125:
 .27الحج3:
 .28ال ��زخ ��رف . 58:رواه ال �ت��رم��ذي وق ��ال ح�سن �صحيح،
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 .53ف�صل المقال في ما بين ال�شريعة والحكمة من االت�صال
(ابن ر�شد) �ص9:
 .54الجمعة2:
 .55مقدمة عن علم �أ�صول الفقه ( ف�ضيلة الدكتور /عيا�ض بن
نامي ال�سلمي)
http://islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3484

 .56مقدمة ابن خلدون ،ج � 3ص.1062:
 .57التمهيد لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية (م�صطفى عبد
الرازق) �ص230:
 .58الم�صدر نف�سه �ص.233:
 .59انظر الر�سالة (الإمام ال�شافعي) �ص223:
 .60انظر :مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم (علي �سامي
الن�شار) �ص.140 ،117-111 ،103-97::
 .61الفكر المنهجي عند المحدثين(همام �سعيد) كتاب الأمة
�أول محرم � 1408ص.58 :
 .62الم�صدر نف�سه �ص.103-102 :
 .63انظر:مناهج البحث في العقيدة الإ�سالمية (�أحمد محمد
�أحمد الجلي) مجلة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية،
ال�ع��دد :الثامن والع�شرون ذو القعدة /1425دي�سمبر
2004م.
 .64انظر :ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ��س�لام (علي �سامي
الن�شار)ج � 1ص.4-3:
� .65شرح الأ�صول الخم�سة (القا�ضي عبد الجبار)�ص.88:
 .66كتاب التوحيد (الماتريدي) �ص 10-8 :
 .67انظر:مناهج البحث في العقيدة الإ�سالمية (�أحمد محمد
�أحمد الجلي) م�صدر �سابق.
 .68انظر :طائفة الختمية �أ�صولها التاريخية و�أهم تعاليمها
(�أحمد محمد �أحمد الجلي) �ص .8-7:والفل�سقة ال�صوفية
في الإ��س�لام (عبد القادر محمود) دار الفكر العربي،
.1966
 .69ان�ظ��ر :ف��ي تراثنا العربي الإ��س�لام��ي(ت��وف�ي��ق الطويل)
�ص.88:
 .70معالم تاريخ الإن�سانية ج � 3ص.668:
 .71خ�صائ�ص التفكير العلمي بين ت��راث ال �ع��رب وت��راث
الغربيين ،عالم الفكر  ،مجلد  3عدد 4:الكويت .1977

�آفاق الثقافة والتراث 25

 .72منهج البحث العلمي عند العرب(محمد جالل مو�سى)
�ص.27:
 .73مجموعة ر�سائل الح�سن بن الهيثم ،طبع حيدر �آباد الدكن
 ،1357ر�سالة ف��ي �ضوء القمر ���ص 3:نقال ع��ن تطبيق
المنهج �ص.113:
 .74في تراثنا العربي والإ�سالمي(الطويل) �ص.18:
 .75في تراثنا العربي والإ�سالمي(الطويل)�ص.20 :
 .76مناهج البحث (الن�شار) �ص.262:
 .77ابن الهيثم ..العالم الأ�سطوري ق�صة الإ�سالم :
http://www.islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86

 .78ف�صل المقال فيما بين الحكمة وال�شريعة من االت�صال
(ابن ر�شد) �ص17:
 .79انظر :مناهج البحث (الن�شار) �ص.271-261:
 .80خ�صائ�ص التفكير العلمي بين ت��راث ال �ع��رب وت��راث
الغربيين ،عالم الفكر ،مجلد  3عدد  ،4الكويت .1977
 .81انظر :فل�سفة العلم من منظور �إ�سالمي (زكريا ب�شير
�إمام) �ص.52:

الم�صادر والمراجع
�	.1إ�شكاليات الفكر الإ��س�لام��ي المعا�صر (محمد عمارة
و�آخرون) مركز درا�سات العالم الإ�سالمي  -مالطا .ط 1
خريف .1991
 .2اق ��ر�أ ورب��ك الأك���رم (ج ��ودت �سعيد) ،ب �ي��روت المكتب
الإ�سالمي طبعة �أولى 1994-1415م
- .3تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه (عبد الحليم
منت�صر) ،الإ�سكندرية ،دار المعارف.طبعة خام�سة،
.1980
 .4تجديد الفكر الإ�سالمي(مح�سن عبد الحميد) المعهد
العالمي للفكر الإ�سالمي ،ط .1991/1416: 1
 .5التطور والتجديد في درا�سة العقيدة الإ�سالمية (�أحمد
محمد �أحمد الجلي) م�ؤتمر التجديد في الفكر الإ�سالمي،
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية –جامعة اليرموك
 5-3تموز .2001
 .6ال �ت �ع��ري �ف��ات ال��ج��رج��ان��ي ،ع �ل��ي ب ��ن م �ح �م��د ،تحقيق

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

مقـــاالت

(ابن ر�شد)� ،ضمن فل�سفة ابن ر�شد ،من�شورات دار الآفاق
الجديدة ،بيروت ط .ثانية 1979/1399م
 .21الفكر الإ�سالمي (�إعداد نخبة من �أ�ساتذة الفكر الإ�سالمي
بجامعة الإم��ارات) مراجعة وتحرير� :أحمد محمد �أحمد
الجلي  ،مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ،ط.
�أولى1424:ﻫ2003/م.
 .22ال �ف �ك��ر الإ�� �س�ل�ام ��ي ال �ح��دي��ث و�إ� �ش �ك��ال �ي��ة المنظومة
الم�صطلحية(محمد زرم��ان) م�ؤتمر التجديد في الفكر
الإ�سالمي (انظر م�صدر رقم.)4
 .23الفكر المنهجي عند المحدثين(همام �سعيد) كتاب الأمة
�أول محرم 1408ﻫ الدوحة.
 .24فل�سفة العلم من منظور �إ�سالمي (زكريا ب�شير �إمام)
الخرطوم ،دار ال�سداد ،طبعة �أولى 2002م.
 .25ف��ي تراثنا العربي الإ��س�لام��ي (توفيق ال�ط��وي��ل) ،عالم
المعرفة� ،سل�سلة كتب ثقافية �شهرية ي�صدرها المجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب -الكويت جمادى الآخرة
1405ﻫ/مار�س 1985م.
 .26ال �ق��ام��و���س ال�م�ح�ي��ط (ال �ف �ي��روز �آب ��ادي-م� �ج ��د الدين
محمد بن يعقوب) �إع��داد وتقديم محمد عبد الرحمن
المرع�شلي ،بيروت ،دار �إحياء التراث العربي طبعة ثانية:
1424ﻫ2003/م.
 .27القر�آن والنظر العقلي (فاطمة �إ�سماعيل محمد �إ�سماعيل)
المعهد العالمي للفكر الإ�سالمي ط�.أولى 1993/1413م.
 .28كتاب التعريفات (علي بن محمد بن علي الجرجاني)
حققه وقدم له �إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي طبعة
رابعة 1418ﻫ.
 .29كتاب التوحيد (�أب��و من�صور الماتريدي) ،دار الم�شرق،
بيروت ،طبعة ثانية1986 :م
 .30ل�سان العرب (ابن منظور) دار �صادر بيروت.طبعة �أولى
2000م.
 .31ما يعد به الإ�سالم (روجية جارودي) ترجمة ق�صي �أتا�سي
و�آخرين ،دار الوثبة ط.ثانية .1983
 .32معالم تاريخ الإن�سانية (ﻫ.ج.ويلز) ترجمة توفيق خليل
مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة1967.م.
 .33المعجزة الكبرى (القر�آن)  ،محمد �أبو زهرة ،دار الفكر
العربي-القاهرة.

�إبراهيم الأب �ي��اري ،بيروت ،دار الكتاب العربي،ط،/4
.1998-1418
 .7التفكير فري�ضة �إ�سالمية (عبا�س العقاد) ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ط.ثانية 1969م.
 .8الإت�ق��ان في علوم ال�ق��ر�آن (ال�سيوطي) بيروت ،المكتبة
الثقافية 1973م.
 .9تمهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية (م�صطفى عبد الرازق)،
مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة-ط-2
1959م.
 .10تهافت العلمانية ،عماد الدين خليل ،بيروت1395 ،هـ.
 .11جامع الأ�صول في �أحاديث الر�سول(لأبي ال�سعادات بن
الأثير) تحقيق عبد القادر الأرن��ا�ؤوط ،مكتبة الحلواني،
1389ﻫ.
 .12حا�ضر العالم الإ�سالمي وق�ضاياه المعا�صرة (جميل عبد
اهلل محمد الم�صري) طبعة ثانية 1410ﻫ1989/م ،مطابع
الجامعة الإ�سالمية  ،المدينة المنورة.
 .13ح��ول ال�ن�ظ��ام ال�م�ع��رف��ي ف��ي ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م (محمود
عايد ال��ر��ش��دان) �إ�سالمية المعرفة  ،ال�ع��دد العا�شر،
1418ﻫ.1997/
 .14درا��س��ات في العقيدة الإ�سالمية (�أح�م��د محمد �أحمد
الجلي) دار الكتاب الجامعي – العين – طبعة �أولى
2010م.
 .15ر�شيد ر�ضا ودعوة ال�شيخ محمد بن عبد الوهاب (محمد عبد
اهلل ال�سلمان) ،مكتبة المعال ،الكويت 1988/1409م.
� .16سنن الترمذي (�أبو عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة)،
تحقيق وتعليق �إب��راه �ي��م ع�ط��وة ع��و���ض ،م�صر مكتبة
م�صطفى الحلبي .
� .17شرح الأ�صول الخم�سة (القا�ضي عبد الجبار بن �أحمد
المعتزلي) تحقيق وتقديم عبد الكريم زي��دان ،مكتبة
وهبة ،طبعة �أولى 1389ﻫ.
�. .18شم�س العرب ت�سطع على الغرب (زيغرد هونكه) دار
الآفاق الجديدة ،ط.ثالثة .1979
 .19طائفة الختمية� ،أ�صولها التاريخية و�أهم تعاليمها (�أحمد
محمد �أحمد الجلي) دار خ�ضر للطباعة والن�شر والتوزيع ،
بيروت طبعة �أولى 1412ﻫ1992/م.
 .20ف�صل المقال فيما بين الحكمة وال�شريعة من االت�صال
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 .34المعجم الفل�سفي (مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،القاهرة،
الهيئة العامة ل�ش�ؤون المطابع الأميرية 1983-1403م
 .35معجم مقايي�س اللغة�(-أبو الح�سين �أحمد بن فار�س)
تحقيق عبد ال�سالم محمد هارون-طبعة م�صطفى البابي
الحلبي-القاهرة.1970-
 .36المفردات في غريب القر�آن(الراغب الأ�صفهاني)تحقيق
و�ضبط محمد �سيد كيالني ،دار المعرفة بيروت د.ت.
 .37مقدمة ابن خلدون(عبد الرحمن بن خلدون) تحقيق-علي
عبد الواحد وافي  ،دار نه�ضة م�صر-ط-ثالثة-د.ت.
 .38مقدمة في التف�سير (�أب��و القا�سم الح�سن بن محمد بن
الف�ضل الأ�صفهاني) مطبعة الجمالية-م�صر-ط�.أولى
1399ﻫ.
 .39مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم(علي �سامي الن�شار)
ط.رابعة  1978دار المعارف القاهرة.
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 .40مناهج الجدل في القر�آن الكريم( ،زاهر عوا�ض الألمعي)
ط ثالثة 1404ﻫ مطابع الفرزدق  ،الريا�ض.
 .41منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية
والكونية(محمد ج�لال م��و��س��ى) ب �ي��روت ،دار الكتاب
اللبناني.1982 ،
 .42ن��دوة ال��درا��س��ة الم�صطلحية والعلوم الإ�سالمية ،كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ،فا�س 10-9 ،جمادي الثانية
1414ﻫ1993/م
 .43ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ�سالم(على �سامي الن�شار) ،
ط 1975 - 2م ،دار المعارف.
 .44نظرية المعرفة في القر�آن الكريم وت�ضميناتها التربوية
(�أحمد محمد ح�سين الدغ�شي)الطبعة الأولى :ذي القعدة
-1422يناير 2002م المعهد العالي للفكر الإ�سالمي – دار
الفكر –دم�شق-بيروت.

المعرفة
في القر�آن
الكريم
و�أثرها في
�صياغة
مناهج
البحث
لدى علماء
الم�سلمين

االلتزام في �أدب الحكمة
عند �أكثم بن �صيفي
الأ�ستاذ الم�شارك الدكتور /ر�سول حمود ح�سن الدوري

الجامعة الإ�سالمية  -بغداد

الحكمـة :العلم والفقه((( ،وبها تتحقق معرفة الأ�شياء ب�أف�ضل العلوم ،وجاء هذا المعنى في
وال�سفَه ،وينهى
قوله () ،…( :و�إ َّن من ال�شعر لحكمة)((( �أي كالماً نافعاً يمنع من الجهل ّ
عنهما ،وهذا الكالم هو المواعظ والأمثال التي ينتفع النا�س بهما.
مقـــاالت

كن حكيم ًا ،وكما الحكم �أ�صله المنع كذلك الحكمة؛
لأنها تمنـع من الجهل( .((1والحكم �أي�ض ًا الحكمة
من العلم(.((1

وتتع ��دد معانيه ��ا وتختل ��ف دالالته ��ا ف ��ي ال�شعر
العرب ��ي؛ الخت�ل�اف �صيغه ��ا((( ،وم ��ن معانيها التي
تخ� ��ص بحثن ��ا مجيئه ��ا بمعن ��ى :الحكم ��ة ف ��ي قول
النمر بن التولب:
ِ�����������ض ِب���غ��� ْي���� َ���ض َ
���ك ُب��� ْغ�������ض���اً ُروي�������داً
و�أ ْب�����غ ْ
(((
����ح���� ُك���� َم����ا
ِ�إ َذا �أ ْن���������تَ َح�������ا َو ْل�������تَ �أَ ْن َت ْ

فالحكمة في �ضوء ذلك قول بليغ موجز يحاول
�سن نظم خلقية يتبعها النا�س فيما ير�ضونه من
َّ
خ�صال و�سلوك� ،أو ما ينكرونه من �أفعال وعادات،
تُ�صاغ في بيت �شعر� ،أو مثل� ،أو عبارة �أنيقة موجزة،
غزيرة المعنى ،ذات دالالت بعيدة).(12

ق����ال الأ����ص���م���ع���ي� :أي �إذا ح��اول��ت �أن تكون
حكيم ًا(((.

وحفل �أدب الحكمة عند العرب قبل الإ�سالم
بموروث �أعالم انمازوا في قبيلتهم (وحدة البناء
االجتماعي) و�أمتهم ،فجعلوا من الكلمة المع ّبرة،
والقول ال�صادق �سبي ًال لتوجيه الأبناء وتخليد الآباء،
وا�ستطاعوا ب�أقوالهم و�أفعالهم وحكمهم و�أمثالهم
�أن ي�سجلوا الأح��داث ،ويد ِّونوا الوقائع ،وير�سموا
�صورة الأمة وقيمها االجتماعية والأخالقية ،فكانت
نتاجاتهم موروث ًا �أدبي ًا حمل الهوية القيمية للعرب
وفطرتهم ال�سليمة التي لم ي�صبها ما �أ�صاب غيرهم
من الأم��م ،فف�ضلوا ال�شرف على المال ،وذخيرة

وت���ص��در معناها ال�ل�غ��وي (ال�ق���ض��اء بالعدل)
المعاني التي تدور في معجمات اللغة العربية وهو
م�صدر قولك :حكم بينهم يحكم �أي :ق�ضى(((.
ومن جذور كلمة (حكم) ظهرت مفردات ذات
دالالت تخ�ص معنى كلمة (حكمة) منها :ال ُمح ّكم
وهو المج ّرب المن�سوب �إلى الحكمة((( .و�أحكمته
التجارب �إذا كان حكيم ًا(((.
وك��ل كلمة وعظتك �أو زج��رت��ك �أو دعتك �إلى
مكرمة� ،أو نهتك عن قبيح فهي حكمة((( .و�أحكم �أي
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الحمد على ذخيرة الثروة ،والعزّة والكرامة على
النعيم وال��رخ��اء؛ وك��ان لكبر �سنّهم ،ومكانتهم
الرفيعة ،وريا�ستهم للقبيلة �أثر لنجاحهم في ذلك،
فكبر ال�سن يعني امتالك التجربة ،واختبار الحياة:
خيرها و�شرها ،فت�أتي كلماتهم �صادقة؛ لأنها جاءت
عن تجربة عا�شوها و�شهدوا �أحداثها� ،أما ريا�ستهم
للقبيلة فتعني نفاد كلمتهم ،وال �ت��زام و�صيتهم،
وتطبيقها من بعدهم.
�إن ال�سمات الحكمية عند ه�ؤالء الأعالم المتمثلة:
ببعد النظر ،و�صحة الر�أي ،وح�سن ال�سيرة ،هي التي
حدت بالعرب ليتخذوا منهم ح ّكام ًا ي�ست�شيرونهم
في �ش�ؤونهم ،ويحكمونهم في �أمورهم ،ف�أثرت عنهم
الحكم الق�صيرة ،والأق��وال الم�أثورة ،ف�ض ًال عن
خطبهم في �أقوامهم وو�صاياهم التي امتدت لت�شمل
غير قبيلتهم بل �أحيان ًا غير �أمتهم ،التي تركزت
فيها التجربة والحنكة ،وب� ّرزت �صفاء ال�شخ�صية
العربية ،ورج��اح��ة عقول �أبنائها ،وق��وة ذكائهم،
و�أ�صالتهم في �أحكامهم؛ لأنها ��ص��ادرة عن فكر
ثاقب ،وقلب ذكي ،ور�أي محكم.
مظان الم�صادر الأدبية
و�إذا تتبعنا �أخبارهم في ِّ
والتاريخية وغيرهما نجدها �سجلت حكمهم ،وخلدت
ذكراهم .فالجاحظ يذكر لنا طائفة منهم ،لقمان
اب��ن ع��اد ،ولقيم ب��ن لقمان ،ومجا�شع ب��ن دارم،
وق�س ب��ن �ساعدة ،و�أك�ث��م ب��ن �صيفي ،وربيعة بن
حذار الأ�سدي ،وهرم بن قطبة ،وعامر بن الظرب
وغيرهم كثير).(13
و�أكثم بن �صيفي)� (14أحد �أ�شهر ه��ؤالء الحكام
التي تذكر �شخ�صيته كلما ذكرت الخطبة البليغة،
والحكمة الم�أثورة ،والو�صية الخالدةُ .عرف بقوة
)(15
بالغته ،ومكانة خطبه ،ورجاحة و�أ�صالة ر�أيه
حتى ع ّده الجاحظ من الخطباء البلغاء فقال:
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(ومن الخطباء البلغاء ،والحكماء الر�ؤ�ساء:
(((1
�أكثم بن �صيفي)

ت��رك لنا كثير ًا من الآث��ار النثرية المت�ضمنة
على مجموعة غير قليلة من خطب وو�صايا �أدبية
رائعة تحمل في م�ضانها ن�صائح خلقية م�ستمدة من
بيئته وتجاربه ،نجد فيها التزام ًا بالقيم الأخالقية
الأ�صيلة ،والمثل االجتماعية العالية ،حتى غدت
مبادئ تنظم �سلوك الأفراد والجماعات في ظروف
ال�ح��رب وال�سلم ،ال�ت��زم بها ال�ع��رب ف��ي �سلوكهم
وت�صرفاتهم فكان لها �أثر كبير في تنظيم حياتهم
االجتماعية وتوجيهها نحو الخير والمحبة والتعاون.
وظل �أكثم بن �صيفي يطمح �إلى تحقيق ك ّل القيم
التي �آمن والتزم بها تجلى كل ذلك بما �أبدعه لنا
من حكم و�أق��وال م��أث��ورة ،وخطب وو�صايا خالدة
عالج فيها �أمور الحياة المختلفة.
وتوخي ًا للدقة في البحث ،وابتعاد ًا عن الإطالة،
واقت�صار ًا على ما ُعرف وا�شتهر من تلك التوجيهات
�س�أقت�صر في بحثي هذا على الجوانب المهمة من
تلك القيم التي التزم بها ،ودع��ا �إليها �أو ًال ،ثم
درا�سة المظاهر التي �أب��دع فيها �أو تفرد بها عن
غيره من حكماء ع�صره.
�أو ً
ال :القيم الخلقية واالجتماعية
التي التزم بها:

لقد وج��د �أك�ث��م ف��ي ال�صفات النبيلة مدعاة
للحديث عنها؛ لأن هذه ال�صفات هي التي تمنح
الإن�سان �صفته الإن�سانية ،فراح ي�ضمنها و�صاياه
وخطبه وم��ا �أث��ر عنه م��ن �أق ��وال وح�ك��م ومن
تلك ال�صفات «الكرم وال�سخاء» في عالم تق�سو
الطبيعة على �أبنائه ،ويلفح الهجير وجوههم،
وهي حالة ال تقت�صر على فرد بعينه ،وال تخ�ص
جماعة بذاتها فالكل معر�ض لذلك ،لذلك نراه
يحث عليه ويذكر مزاياه فيقول:

االلتزام
في �أدب
الحكمة
عنــد
�أكثم بن
�صيفي

(حتلوا باجلود ،يك�سبكم املحبة)

(ال�صرب على جرع احللم �أعذب من جني ثمر
(((2
الندامة)

(((1

ثم ي�ضيف له مزية �أخرى غير المحبة وهي �أنه
ي�ستر عيوب �صاحبه فيقول:

وفي ظل مجتمع تتحكم فيه القوة والث�أر يربط
ه��ذه ال�سمة ب�سمة « الحلـم » ولتتما�سك هاتان
ال�سمتان يربطهما برجاحة العقل ،والعاقل عنده من
قاد نف�سه بروية واتّزان ،وابتعد عن ال�سفه والجهل،
وتم�سك بالر�أي ال�صحيح فيقول:

(من تر ّدى بثوب ال�سخاء ،غاب عن النا�س
(((1
عيبه)

ف�ض ًال عن ذلك ف�إنه ي�شير �إل��ى �أن �صاحبه ال
يقع �إذا ما تعر�ض لنائبات الدهر؛ لأنه �سيجد ثمرة
كرمه ومعروفه ف��ي محبة النا�س ل��ه ،وعرفانهم
بجميله فيتك�أ عليها يج�سد لنا ذلك قوله:

(العاقل من اتّهم نف�سه ،ومل يعجب بر�أيه،
(((2
وملك غ�ضبه ،ومل تغلبه �شهواته)

والرجل عنده بعقله ال بماله فال خير في رجل
فقد عقله؛ لأن فاقد العقل �ضعيف ال��ر�أي ،واهي
العزيمة عاجز ع��ن تدبير �أم ��وره وق��د ع ّبر ذلك
بقوله:

(�صاحب املعروف ال يقع ،و�إن وقع وجد
َ (((1
له م َّتك�أ)

مقـــاالت

ثم يم�ضي ير�سم طريق ًا لخير الكرم تتحدد
معالمه :باالبتعاد عن الإ�سراف والتقتير ،واختيار
الطريق الأو�سط ،فيجعل من الحاجة ميزان ًا لخير
ال�سخاء ،فينفق حين يدعوه الإنفاق ،ويم�سك حين
يكون الإنفاق في غير محله فيقول:
(خري ال�سخاء ما وافق احلاجة)

(�إن ال�سفيه واهي الر�أي و�إن كان قوي البدن،
)(26
وال خري فيمن عجز عن ر�أيه ونق�ص عقله)

ثم يربط رجاحة العقل بالم�شورة؛ لأنها ح�صن
ل�صاحبها من الندامة ،و�سبيل �إلى �سالمة الر�أي
وازدياد قوته فيقول:

(((2

ومن ذات الطبيعة التي ن�ش�أ فيها الكرم يحث
النا�س على �صفة �أخ��رى ه��ي «ال�صبر» المتمثل
بحب�س النف�س عند الجزع)(21؛ لأنه مفتاح الظفر
وذلك بقوله:
(مـن �صبـر ظفـر)

(ف�إنّ لكل عاقل ذخرية من الر�أيّ ،
وحظ ًا من
ال�صواب ،فتزداد بر�أي غريك ،و�إن كان ر�أيك
جـز ًال كمـا يـزداد البحر مبـوارده من الأنهار
)(27
و�إن كان غزير ًا)

(((2

ولأهميتها يحث النا�س على الإكثار من الت�شاور
بينهم فيقول:

ولأن الجزع �أ�سو�أ من الم�صيبة ،نراه يهون على
�صاحبها ويو�صيه التزام ال�صبر فيقول في تعزيته
لعمرو بن هند:

(�أكرثوا الت�شاور فقلما �سعد بر�أيه م�ستبد)

(((2

ولبيان زيادة �أهميتها يجعلها �أجدى من الطعن
وال�ضرب فيقول:

(و�أعلم �أن �أعظم من امل�صيبة ُ�سوء
(((2
اخللف منها)

(ر�أي النا�صح اللبيب دليل ال يجور،
ونفاد الر�أي يف احلرب �أجدى من الطعن
)(29
وال�ضرب)

ولكي يزم المخاطب على التم�سك به يذكر له
عاقبة من �سلك طريق ًا غيره فيقول:
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ولزيادة �إلزام النا�س بها يعلل �سبب الأخذ بها
فيقول:
(يف امل�شورة �صالح الرعية ومادة الر�أي)

)(30

ولتقريب نتائجها من نفو�سهم يعمد �إلى م�شاكلتها
ب�أ�شياء مح�سو�سة فيقول:
(ر�أ�س احلزم امل�شاورة ،ف�إنها تخل�ص الر�أي.
(((3
الذهب النا ُر)
كما تخل�ص
َ

وي�ضيف حلقة جديدة �إلى هذه ال�سل�سلة الرائعة
من القيم الخلقية التي تحقق بناء الإن�سان والمجتمع
هي حلقة حفظ الل�سان ،ومعرفة م�سارب الكالم؛
لأن الل�سان �أخ�ص ال�ج��وارح التي تترك �أث��ر ًا في
القلب ،فيك�شف عن قوة الكلمة فيقول:
أ�شد من َ�ص ْول)
(رب قول � ّ
ّ

)(32

ويقول �أي�ض ًا:
( َكل ُْم الل�سان �أنكى من كلم ال�سنان)

وكما ك��ره ا�ستخدامه ف��ي ال�شر ،ك��ره الإكثار
من الكالم؛ لأنه ي�ؤدي �إلى كثرة الخط�أ وال�سقط،
و�إخ��راج��ه ع��ن غر�ضه ،وو�ضعه ف��ي غير مو�ضعه
فيقول:
(قد �أق َّر �صامت ،املكثار كحاطب ليل،
(((3
من �أكرث �أَ�سقط)

ويت�صل بحفظ ال�ل���س��ان ،ك�ت�م��ان ال���س��ر؛ لأن
للأ�سرار �أهمية في حياة النا�س و�سالمتهم ،وفي
كتمانها اتقاء ل�شر العدو ،واجتناب لم�ض ّرة الح�ساد
لهذا نراه يو�صي بعدم �إعالن ال�سر للعدو والحا�سد
فيقول:
مما ال ينبغي �إعال ُنه ،ومل يعلن
(ومن � َأ�س ّر ّ
(((3
للأعداء �سريرته�َ ،س ِلم النا�س عليه)

ويقـول:
(((3

لهذا ن��راه يحذر من الهذر في الكالم ،و�سوء
المنطق؛ لأنهما �سبب في هالك �صاحبها فيقول:
(مقتل الرجل بني ف َّك ْيه)

( َم ْن َ�س ّم َع ُ�س ِّم َع به)

(((3

(((3

ويقول �أي�ض ًا:
(احذروا ف�ضول القول ،وزلل الل�سان ،ف�إن
)(35
الل�سانَ َي ُز ّل َف ُيه ِل ُك �صاحبه)

ول َّما كان الل�سان طوع �إرادة الفرد ،و�أنّه يحركه
كيف ي�شاء ن��راه يو�صي �صاحبه با�ستخدامه في
الخير فيقول:
(لكل �شيء �ضراوة َف َ�ض ِّر ل�سانك باخلري)

(((3

و ُيك ّره ا�ستخدامه في ال�شر؛ لأنّه يح�صد نتائجه
فيقول:
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(ع َّمم على احل�سود �أمرك ،واكتمه �سرك ،وال
(((4
ت�ست�شريه فيف�سد عليك ويغ�شك)

وم�م��ا يت�صل بالل�سان « ال���ص��دق « وه��و من
الخ�صال الحميدة ،وم�لاك المجتمع الإن�ساني،
ول��واله لفني وتداعى بنا�ؤه ف�أ�صبح فو�ضى؛ لذلك
نراه يحث على التم�سك به ،وتف�ضيل قائله ،وتعداد
محا�سنه فيقول:
(�أف�ضل اخلطباء �أ�صدقها ،ال�صدق منجاة،
(((4
والكذب مهواة)

ويجعله زينة الكالم بقوله:
(لكل �شيء زينة ،وزينة املنطق ال�صدق)

(((4

ومثلما تح ّدث عن هذه ال�سمات الخلقية الأ�صيلة
وح� َّ�ث النا�س على االل �ت��زام بهــا ن��راه يقف عند
القيم غير الأ�صيلة كالح�سد وال�ظ�ل��م ،والبخل

االلتزام
في �أدب
الحكمة
عنــد
�أكثم بن
�صيفي

وذلك لإظهار جمالية المعاني الحكمية في
�ضوء ذكر ال�شيء و�ضده ،وخلق حركة ذهنية
بين المتناق�ضين عند المتلقي؛ لأن (ح�ضور
النقي�ض ي�ستدعي ح�ضور نقي�ضه غياب ًا مما
يعطي للتقابل طبيعة تكرارية مزدوجة من
)(44
خالل حركة الذهن بين المتناق�ضين)
ويتجلى هذا النمط الأ�سلوبي من البديع في
قوله:

والكذب وغيرها ويحث النا�س على اجتنابها وعدم
ممار�ستها؛ وذلك لقبحها و�ضررها.
نخل�ص من ذلك �إلى �أن �أكثم بن �صيفي ا�ستطاع
بما التزم به من قيم �أخالقية واجتماعية متنوعة
�أن ي�سجل الأحداث ،ويدون الوقائع ،وير�سم �صورة
الأمة وقيمها الأ�صيلة ،متفرد ًا عن غيره من حكماء
ع�صره في كثرة وتنوع القيم الأ�صيلة التي �ضمنها
خطبه وو�صاياه ،وحكمه و�أقواله الم�أثورة .ف�ض ًال
عن �إطالة الوقوف عند كل �سمة خلقية �إطالة تف�ضي
�إلى �شمولية معالجتها من جوانبها المختلفة.

�شدد نفّر ،ومن تراخى ت�ألف)
(من ّ

(((4

فالطرف الأول من قوله (من �ش ّدد َنفّر) يتقابل
�أفقي ًا مع الطرف الثاني (من تراخى ت�ألف) ومن
هنا ي�صبح تقابل الت�ضاد على م�ستوى الجملة.
والر�سم الآتي يبين كيفية حدوث التقابل في �إطار
الح�ضور الذهني والغياب الذهني بين المت�ضادين
�ش ّدد نفّـر /تراخى ت�ألف:

ثاني ًا :مظاهـر الإبـداع:

مقـــاالت

	�إن الحديث عن مظاهر الإبداع في �أدب الحكمة
يتجلى في بيان الظواهر الأ�سلوبية التي �سلكها
�أكثم بن �صيفي في خطبه وو�صاياه ،وال �سيما
الظواهر المتكررة ومنها :ظاهرة التقابل �أو
المقابلة) (43المتمثلة بذكر ال�شيء ونقي�ضه؛
الح�ضور الذهني

(	)1

�ش ّدد نفَّر

( )2تراخى  /ت�ألف

الغياب الذهني

(	)3

تراخى ت�ألف

(� )4ش ّدد نفَّر

فقراءة �ش ّدد نفَّر تولد عمودي ًا ت�ضاد ًا ذهني ًا
هو (تراخى ت�ألف) كما في  .3 ،1وكذلك في 4 ،2
(�شدد
وقراءة تراخى ت�ألف تولد ت�ضاد ًا �أفقي ًا هو َّ
نفَّر) كما في  1 ،2وكذلك في .4 ،3

المتوخى من الن�ص .و�إذا كان هذا النوع من التقابل
يمثل الداللة الحقيقية لألفاظ التقابل ف�إننا �أمام
نوع �آخر يتمثل في التقابل المجازي� ،إذ تكون فيه
جميع الألفاظ �أو بع�ضها مجازية) ،(46وهو نوع من
الطباق الذي تتكاف�أ فيه الأ�ضداد لتكون لمو�صوف
واحد متمث ًال بمعنى ا�ستعاري يقوم على مجيء �أحد
ال�ضدين �أو المتقابلين حقيقة والآخر مجاز ًا في�سمى «
تكافـ�ؤ ًا » �أو يكون الطرفان مجازيين (وهو المق�صود
من ال�ضرب الثاني) في�سمى عند بع�ض البالغيين

�إن ت �ك��رار ال �ح��دث التقابلي ف��ي ��ض��وء انتقال
الذاكرة من الح�ضور الذهني هو الذي يولد طبيعة
تكرارية للن�ص وهو ما يطمح �إليه المبدع في بقاء
الن�ص الحكمي يدور بين مخاطبيه لأحداث الت�أثير
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�إيهام الت�ضاد) .(47ومن الأخير ما جاء في قول �أكثم:
(�إنَّ الهوى يقظان ،والعقل راقـد)

(((4

وتقوم بنية التقابل في قوله( :من �ش ّدد نفّر،
وم��ن تراخى ت�ألف) على �أ�سلوب ال�شرط� ،إذ �إن
�أداة ال�شرط �أكثر من غيرها مالءمة في بناء جملة
الحكمة؛ لأنها تقيم �شرط ًا عقلي ًا يبني عليه المبدع
نتيجة عقلية ،وه��ذه ال�شروط والنتائج يقت�ضيها
المنطق العقلي .وثمة �أثر داللي يف�ضي �أثر ًا �أ�سلوبي ًا
على ه��ذه البنية م��ا عمد �إل�ي��ه ف��ي اختيار الفعل
الما�ضي ��ش� ّدد /نفّر؛ وذل��ك للتعبير عن الحكم
المتحقق القائم على التجربة الما�ضية.
وتكت�سب بنية ال�شرط عنده معنى داللي ًا �آخر
يقوم على الحذر مما ُعرفت حقيقته يتمثل ذلك
في قوله:
(من َ�ض ُع َف عن َك ْ�سبه ،اتّكل على زاد غريه)

(((4

فهو يحذر من قلة الك�سب خ�شية االتكال على زاد
حث على ال�سعي والعمل.
غيره ،والمعنى ذاته َّ
وال�ستبطان معنى من معنى �آخر يتخذ من الأداة
(لو) و�سيلة للتعبير عن ق�ضية من مقدمتين تتخذ
فيه الجملة الثانية من مقدمة الجملة الأولى �سبي ًال
للتدليل على امتناع وقوعها المتناع العقل ويتمثل
ذلك في قوله:
(لو �أُن ِْ�ص َف املَ ْظلوم مل يبق فينا َم ُلوم)

(((5

كما يوظف �إمكانات اللغة للح�صول على �أثر قوامه
المماثلةال�صوتيةالمتحققةفيالن�صعلىم�ستويين:
الأول  :الجنا�س الناق�ص في قوله مظلوم /ملوم
الثاني  :المماثلة ال�صوتية بين
�آفاق الثقافة والتراث 33

جملة فعل ال�شرط

لو �أن�صف المظلوم

وجملة جواب ال�شرط

لم يبق فينا ملوم

وب��ذل��ك حقّق بنية �أ�سلوبية اعتمدت الإيجاز
للداللة على معان �أبلغ و�أكثف جاع ًال من االختالفات
الفونيماتية التي ت�ؤلف المعجم بتنا�سقها هي الحاملة
للمعاني ،وتماثل المقاطع في نبرها و�سيلة تعبيرية
ت�شكل الأفق البنائي لهذا الن�ص.
وي�ع� ّد التناغم ال�صوتي م��ن القيم الإبالغية
الرائعة في �أدب الحكمة ووجه ًا للإبداع المتحقق
في ح�سن تنظيم المعاني وترتيبها ليكون بينها
ترجيع ل�ل�أل�ف��اظ وه��و م��ا �سماه ال�ق��دم��اء "ح�سن
التق�سيم") (51ويتمثل ذلك بقوله:
(وقد �آتاك ما لي�س مبردود عنك ،وارحتل
عنك ما لي�س براجع �إليك ،و�أقام معك من
(((5
�سيظعن عنك ويدعك)

فقد تر ّددت الكاف – ف�ض ًال عن روعة التق�سيم
في العبارات – ت�سع م � ّرات ،وهو حرف هم�س فيه
�سمة حزن ،ورقة مو�سيقى ،وعذوبة منطق .وكل هذا
جاء متناغم ًا مع �سياق مو�ضوع الو�صية التي قالها
في تعزيته للملك عمرو بن هند بوفاة �أخيه� ،إذ جعل
من الموعظة و�أخذ العبر من موت الملوك و�أبنائهم
والنا�س بدل االهتمام بمناقب الم ّيت وذكر �إيجابياته،
والبكاء على فراقه مما اعتاد عليه �أ�صحاب المراثي
هدف ًا من الو�صية .وبذلك ت�شكل الو�صية في �شكلها
هذا وهدفها الخارج عن الم�ألوف ظاهرة جديدة في
الأدب العربي يتطلب الوقوف عندها .فلم يعد البكاء
والحزن �سمة للرثاء بل حل محله الموعظة والعبرة،
فكان �أبلغ تعبير ًا ،و�أكثر ت�أثير ًا.

االلتزام
في �أدب
الحكمة
عنــد
�أكثم بن
�صيفي

و��ص��ورة �أخ��رى للتناغم ال�صوتي نجدها في
�أدب الحكمة تتج�سد بالتقابل ال�صوتي المتحقق
بقوله:
(ال�صدق منجاة ،الكذب مهواة)

توجيه النا�س نحو القيم الخلقية النبيلة وتحذيرهم
من نقي�ضها من ذلك قوله:
(ال�صرب على جترع احللم �أعذب من جني
(((5
ثمر الندامة)

(((5

ثم ينوع ال�صيغة في�أتي ب�صيغة (خير من) بمعنى
(�أف�ضل من) من ذلك قوله:

وقولـه:
(خري من اخلري معطيه ،و�شر من ال�شر فاعله)

(((5

(غـثـك خري من �سمني غريك)

معتمد ًا التوازن بين المعنين واتحادهما بجامع
الت�ضاد لخدمة المعنى.

(((5

وي�أخذ التعليل مكانه في �أدب الحكمة وهو �سمة
�أ�سلوبية تك�شف عن نمط من التفكير يقوم على
المنطق وال�ب��ره��ان ،وهما مظهران م��ن مظاهر
الن�ضج الفكري للمبدع من ذلك قوله:

وقد يعمد �إلى الألفاظ الداخلية للعبارة فيجعلها
مطاوعة لل�سجعة ،فيكون الكالم �سجع ًا في �سجع
وهو ما ي�سمى في ال�شعر بالت�صريع من ذلك قوله:

مقـــاالت

(�إياكم ونكاح احلمقاء ،ف�إنَّ نكاحها غرر،
(((5
وولدها �ضياع)

قول انفذ
رب ٍ
(يف اجلريرة ت�شرتك الع�شريةّ ،
(((5
م�سه ّ
ال�ض ُّر)
حر و� ْإن َّ
احلر ّ
من �صولّ ،

وقولـه:

مع مالحظة � َّأن ال�سجع لم يرد عنده �إال عفوي ًا
على الرغم من �أن ال�سجع ي�شكل ظاهرة وا�سعة في
النثر الجاهلي.

(ال تف�سدوا �شرفكم بالبغي ،ف�إنّ البغي يذهب
ال�شرف) (((6

ولأهمية ال�صورة ودوره��ا الجمالي في التعبير
الأدب��ي ن��راه يعمد �إل��ى طائفة من �أ�ساليب البيان
ي�ضمنها خطبه وو�صاياه ويكثر عنده الت�شبيه كونه
يخدم المعنى من حيث �أن ال�صورة و�سيلته الم�ؤثرة
التي تت�ألف من عنا�صره ،ولإدراك �أبعاد ال�صورة
التي تقوم على �أ�سا�س المقاربة والإي���ض��اح بين
طرفي الت�شبيه ي�أتي بها ح�سيين لكي تكون الحكمة
التي يت�ضمنها الن�ص �أقرب منا ًال ،و�أكثر �إدراك ًا لدى
المتلقي فالمبدع في قوله:

وهكذا نراه يكثر من المح�سنات البديعية ق�صد
خلق �إي�ق��اع �صوتي ت��رت��اح ل��ه النف�س ،وت�ستلذ به
الأذن؛ لأن مقاطع الكالم �إذا وقعت معتدلة وقعت
في النف�س موقع اال�ستح�سان) (56ف�ض ًال �أن المتلقي
�أكثر ا�ستيعاب ًا للجمل الق�صيرة والمعتدلة خا�صة
في ذلك الع�صر الذي لم يتمر�س فيه العقل على
�ضروب المنطق والفل�سفة.
وثمة بنى تعبيرية ت�أخذ �أ�شكا ًال لغوية �أخرى تتكرر
في �أدب الحكمة تك�شف لنا عن مقدرة �صاحبها
على التعبير الإبداعي تتمثل في ا�ستخدامه �صيغة
التف�ضيل لغر�ض المقابلة بين �أمرين مختلفين ق�صد

(املكثار كحاطب الليل ،من �أكرث �أ�سقط)

(((6

ح�سيين :المكثار /حاطب
اتك�أ على مدركين ّ
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الليل التي تمكن المتلقي من ا�ستيعاب مدلوالتها
المتمثلة بالمخاطر التي يتعر�ض لها المكثر من
الكالم ب�صورة جامع الحطب لي ًال الذي ال يميز بين
رديء الحطب جيده ب�سبب ظلمة الليل ف�ض ًال عن
المخاطر التي يتعر�ض لها �أثناء الجمع.
ولكي ينوع ال�صور يختزل بنية الت�شبيه فيحذف
الأداة ووج��ه ال�شبه لخلق مزيد من التالحم في
ال�صورة وهذا يتكرر عنده في موا�ضع كثيرة منها
ت�شبيهه الخيل بح�صون العرب بدافع المنعة والقوة
فيقول:
(عليكم باخليل فاكرموها ف�إنها
(((6
ح�صون العرب)

وقولـه:
(الكلمة مرهونة ما مل تنجم من الفم ،ف�إذا
(((6
م ِرب ،ونار تل ّهب)
جنمت فهي َ�س ْب ٌع حُ ْ

وتتوالى مجموعة الت�شبيهات عنده وهي تخرج
من دائ��رة الح�س ّية �إل��ى دائ��رة يتدخل فيها العقل
والخيال في �إدراك ال�صورة المتحققة من طرفي
الت�شبيه ويمكن ر�صد ذلك في قوله:
(احل�سد داء لي�س له دواء)

(((6

فطرفا الت�شبيه (الح�سد /داء) ال يدركان
�إال بالعقل ،وهو ما يعني �أن �إدراكهما يحتاج �إلى
قوة ذهنية داخلية؛ (ذلك �أن من القوى الباطنية
قوة ت�سمى مخ ِّيلة ،وت�سمى مف ِّكرة ،وهي �أ�سا�س
�إب��داع مثل ه��ذه البنى ،وه��ي ق��وة ينتظم عملها
داخل العمق النف�سي ،تت�صرف فيه كيف �شاءت،
و�شاء لها وعيها بمفردات الواقع الخارجي… ،
كن �أبد ًا ،ومن �ش�أنها
وهذه القوى الداخلية ال ت َْ�س ْ
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تراكيب ال�صور وتف�صيلها ،و�إب���داع ت�شكيالت
مجاوزة للواقع) ).(65
ومن ذلك �أي�ض ًا قوله:
(التغرير مفتاح الب�ؤ�س)

(((6

�أن هذه الت�شبيهات الكنائية تنم عن فكر ثاقب،
ووع��ي نا�ضج في �إدراك ماهية الأ�شياء ودالالتها
الحكمية العميقة.
ولزيادة االت�صال بين طرفي الت�شبيه ف�إنه يعمد
�إل��ى اال�ستعارة؛ لأنها تمثل مرحلة من االت�صال
واالل�ت�ح��ام بينهما ،فيخفى الت�شبيه؛ لأن��ه (كلما
زدت �إرادت��ك الت�شبيه �إخ�ف��اء ازدادت اال�ستعارة
ح�سنا) ) (67وهنا ت�صبح الداللة مح�صلة التفاعل
بين طرفي اال�ستعارة ويتمثل ذلك بقولـه( :الحلـم
دعامة العقـل) ).(68
وينتقل من قاعدة المقارنة بين �شيئين بجامع
االختالف بينهما �أو اال�شتراك �إلى بنية �أخرى تكون
قاعدة تداعي المعنى الم�شتمل على عن�صرين
داخ �ل �ي��ن مختلفين ف��ي ظ��اه��ر ال�ل�ف��ظ ودالل �ت��ه
المتوخاة حيث يتداعى �أحدهما ليترك مكانه
للآخر تلك هي بنية الكناية) ،(69وهي بنية �سياقية
يتحقق فيها االنحراف الإ�ستبدالي على م�ستوى
معاني الألفاظ ال الألفاظ ذاتها فداللتها لزومية،
وا�ستدعاء اللوازم يكون عن طريق المعقول دون
اللفظ) (70ففي قوله:
(قبل الرماء متلأ الكنائـن)

(((7

ظاهر اللفظ يفتح الطريق �إلى انتقال المعنى
الذهني حيث يتم فيه اال�ستبدال ليح�صل من ظاهر
اللفظ (تهيئة الكنائن قبل تهيئة الرماء) معنى

االلتزام
في �أدب
الحكمة
عنــد
�أكثم بن
�صيفي

يدرك عق ًال مفاده اال�ستعداد والتهي�ؤ قبل الإقدام
على ال�شيء وم��ن الكناية ع��ن معنى اال�ستحقاق
فيقول:

ويتجلى �إبداعه في تعزيته للملك عمرو بن هند
�إذ جاءت الو�صية خروج ًا عن الم�ألوف في مو�ضوع
الرثاء ،فلم يعد البكاء والحزن وتعداد م�آثر الميت
مو�ضوع ًا للو�صية بل ح ّل مح ّله الموعظة والعظة
واالعتبار.

ويمكن للبحث �أن يخل�ص �إلى �شمولية المبادئ
والقيم التي التزم و�آمن بها �أكثم بن �صيفي ،وقوة
الأ�ساليب التعبيرية التي �سلكها ،وروع��ة المعاني
التي �أب��دع فيها ف�ضمنها خطبه وو�صاياه فجاءت
�أق ��وال ال�ق��دم��اء :الجاحظ واب��ن قتيبة وغيرهما
معبرة عن ذلك ب�صدق وحق و�أمانة ،حتى غدت تلك
المعاني والأ�ساليب نماذج يحتذى بها ،فكان يزيد
ابن المهلب ،وجعفر بن يحيى البرمكي من �أ�صداء
ون�ص
�إبداعاته ،وكان الإيجاز الذي نادى به �أكثم ّ
عليه كما يقول �أبو هالل الع�سكري هو ما انمازت به
توقيعات جعفر فبلغت من النا�س مبلغ ًا يقفك على
بالغته ،هذا ف�ض ًال عن طائفة من كبار ال�شعراء
الذين ت�أثروا بما ت�أثر به غيرهم فراحوا ي�ستمدون
معانيه و�أ�ساليبه وي�ضمنوها �أ�شعارهم نقر�أ ذلك
في �شعر �أبي تمام ،والمتنبي ،وعبد اهلل بن طاهر،
و�صالح عبد القدو�س….

كما ك�شف لنا البحث عن ت�ف� ّرده في �شمولية
معالجته لما �آمن به من قيم خلقية واجتماعية ف�ض ًال
عن طريقة ا�ستخدامه لل�سجع فلم يكن ال�سجع �سم ًة
بارزة في نثره بل جاء عفوي ًا غير متكلف على الرغم
من كونه �سمة بارزة للنثر في ذلك الع�صر.

(ال ت�ضعوا رقاب الإبل يف غري حقّها ،ف�إن فيها
(((7
ثمن الكرمية ،ورقوء الدم)

مقـــاالت

وال ينتهي �أدب الحكمة ويقف بابه عند ما قدمه
هذا البحث بل تعد هذه الدرا�سة مفتاح ًا لدرا�سات
�أخرى؛ وذلك ل�سعة مادته ،وتنوع مو�ضوعاته بما ال
ي�سمح للبحث الإحاطة بها وا�ستيعابها.
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 .28مخطوطة �أن �� �س��اب الأ�� �ش ��راف الق�سم ال���س��اد���س ورق��ة
(.)1077
 .29نهج البالغة ،120/17 :ربيع الأبرار.309/4 :
 .30المعمرون والو�صايا ،22 :الفا�ضل في �صنعة الأدب الكامل:
.20/2
�	.31أن�ساب الأ�شراف ،الق�سم ال�ساد�س ورقة (.)1076
 .32كتاب الأمثال ،41 :الفاخر ،265 :الم�ساوئ والمحا�سن:
.90/2
 .33جمهرة الأمثال ،98 :الب�صائر والذخائر� ،151/1 :سرح
العيون.33 :
 .34كتاب الأمثال ،41 :غريب الحديث.430/2 :
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�	.35أن�ساب الأ�شراف ق 6ورقة (.)1078
 .36الفاخر ،262 :مجمع الأمثال.183/2 :
 .37جمهرة الأمثال ،265/2 :الب�صائر والذخائر.151/1 :
 .38المعمرون والو�صايا.24 :
… .39
�	.40أن�ساب الأ�شراف ق 6ورقة (.)1077
 .41العقد الفريد ،280/1 :بلوغ الإرب.152/1 :
�	.42أن�ساب الأ�شراف ق 6ورقة (.)1074
 .43نقد ال�شعر.133 :
 .44بناء الأ�سلوب في �شعر الحداثة.110 :
 .45العقد الفريد ،280/1 :بلوغ الإرب ف��ي معرفة �أح��وال
العرب.152/1 :
 .46بديع القر�آن.26 :
 .47التلخي�ص في علوم البالغة.251 :
� .48سرح العيون.33 :
 .49كتاب الأمثال ،200 :العقد الفريد.347/2 :
 .50جمهرة الأمثال.92/2 :
 .51نقد ال�شعر.149 :
 .52العقد الفريد ،360/3 :نهاية الإرب في فنون الأدب:
.167/5
 .53العقد الفريد.280/1 :
 .54العقد الفريد ،260/3 :نهاية الإرب.167/5 :
 .55المعمرون والو�صايا ،16 :جمهرة الأمثال.92/2 :
 .56المثل ال�سائر.178/1 :
 .57جمهرة الأمثال ،256/2 :الب�صائر والذخائر.151/1 :
 .58المعمرون والو�صايا ،16 :جمهرة الأمثال.92/2 :
 .59الفاخر ،262 :مجمع الأمثال.182/2 :
 .60المعمرون والو�صايا ،18 :الفا�ضل في �صنعة الأدب الكامل:
.20/2
 .61كتاب الأمثال ،43 :الدرة الفاخرة.195/1 :
 .62الفاخر.262 :
 .63الب�صائر والذخائر .151/1 :ومعنى ِم ْحرب �أي مغ�ضب.
 .64الفاخر.262 :

االلتزام
في �أدب
الحكمة
عنــد
�أكثم بن
�صيفي

 .65البالغة العربية ،قراءة جديدة ،د .محمد عبد المطلب:
.143
 .66الفاخر.262 :
 .67دالئل الإعجاز.450 :
 .68البديع ،6 :ال�صناعتين .286 :ومن نماذج اال�ستعارة عنده
�أي�ض ًا( :ادرع��وا الليل ف�إنّه �أخفى للويل) وقوله (الهوى
يق�ضان ،والعقل راقد) .وقوله (من عتب على الدهر طالب
معتبته).
 .69الكناية (لفظ �أريد به الزم معناه مع جواز �إرادت��ه معه)
التلخي�ص� ،ص.337
 .70النظم في المنظور النحوي والبالغي.168 :
 .71مجمع الأمثال.182/2 :
 .72الفاخر.262 :

مو�سى الخولي ،م�صر دون تاريخ.
 .12البيان والتبيين ،الجاحظ (ت 255ه� �ـ) ،تحقيق عبد
ال�سالم محمد هارون ،القاهرة 1948م.
 .13ال�ت�ل�خ�ي����ص ف��ي ع �ل��وم ال �ب�لاغ��ة ،ال�خ�ط�ي��ب القزويني
(ت739هـ) ،بيروت دون تاريخ.
 .14تهذيب اللغة ،الأزهري( ،ت 370هـ) ،تحقيق عبد الكريم
الغرباوي ،القاهرة 1966م.
 .15الجامع لأحكام القر�آن ،القرطبي (ت 671ه �ـ) ،بيروت
1967م.
 .16جمهرة الأمثال� ،أبو هالل الع�سكري (ت 395هـ) ،تحقيق
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة 1964م.
 .17الحكمة في ال�شعر العربي قبل الإ�سالم� ،إبراهيم �شكر،
ر�سالة ماج�ستير على الآلة الكاتبة ،كلية الآداب ،جامعة
بغداد 1987م.
 .18ربيع الأب��رار ،الزمخ�شري ،تحقيق �سليم النعيمي ،بغداد
1982م.
� .19سرح العيون ،ابن نباتة (ت 768هـ) ،تحقيق �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،بيروت 1986م.
� .20سنن �أبي داود� ،أبو داود (ت 275هـ) ،بيروت (د .ت).
 .21ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة (ت 276ه��ـ) ،تحقيق �أحمد
محمد �شاكر ،م�صر 1966م.
� .22شعر النمر بن التولب ،جمع وتحقيق د .ن��وري حمودي
القي�سي ،بغداد 1968م.
 .23العقد الفريد ،ابن عبد ربه (ت 328هـ) ،بيروت 1983م.
 .24ال �ع �ي��ن ،ال �ف��راه �ي��دي (ت 175ه � ��ـ) ،تحقيق �إبراهيم
ال�سامرائي ،بغداد 1985م.
 .25الفاخر اب��ن �سلمة( ،ت 291ه ��ـ) ،تحقيق عبد العليم
الطحاوي ،م�صر 1960م.
 .26الفا�ضل في �صنعة الأدب الكامل ،الو�شاء (ت 358هـ)،
بيروت 1965م.
 .27كتاب الأمثال ،لأبي عبيد القا�سم بن �س ّالم (ت 224هـ)،
تحقيق عبد المجيد قطام�ش ،ال�سعودية 1980م.
 .28ل�سان ال �ع��رب ،اب��ن منظور (ت 711ه� ��ـ) ،ب�ي��روت دون
تاريخ.
 .29المثل ال�سائر ،اب��ن الأث�ي��ر (ت 637ه ��ـ) ،تحقيق �أحمد

الم�صـادر والمراجـع
مقـــاالت

�	.1أدب الدنيا وال��دي��ن ،ال �م��اوردي (ت 450ه���ـ) ،تحقيق
م�صطفى ال�سقا ،القاهرة 1955م.
�	.2أدب الوزير ،الماوردي (ت 450هـ) ،القاهرة 1929م.
� .3أ�سا�س البالغة ،الزمخ�شري (ت 537هـ) ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب 1985م.
 .4الأمالي� ،أبو علي القالي (ت 356هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت دون تاريخ.
 .5البديع ،ابن المعتز (ت 296هـ) ،ليننكراد1935 ،م.
 .6بديع القران ،ابن �أبي الإ�صبع (ت 654هـ) ،تحقيق حفني
محمد �شرف ،القاهرة 1957م.
 .7الب�صائر والذخائر� ،أب��و ح ّيان التوحيدي (ت 414هـ)،
تحقيق �أحمد �أمين ،القاهرة 1953م.
 .8البالغة العربية ،قراءة جديدة ،د .محمد عبد المطلب،
م�صر 1997م.
 .9بلوغ الأرب ف��ي معرفة �أح ��وال ال �ع��رب ،محمود �شكري
الألو�سي ،م�صر1423 ،هـ.
 .10بناء الأ�سلوب في �شعر الحداثة ،د .محمد عبد المطلب،
القاهرة 1988م.
 .11بهجة المجال�س ،ابن عبد البر (ت 463هـ) ،تحقيق محمد
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الحوفي وبدوي طبانة ،القاهرة 1951م.
 .30مجاني الأدب ،لوي�س �شيخو الي�سوعي ،ب�ي��روت (دون
تاريخ).
 .31مجمع الأمثال ،الميداني (ت 518هـ) ،تحقيق محمد محي
الدين عبد الحميد ،م�صر 1959م.
 .32الم�ســاوئ والمحاــ�سن ،البيهقــي (ت 518ه��ـ) ،تحقيق
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،م�صر 1961م.
 .33المعمرون والو�صايا� ،أبو حاتم ال�سج�ستاني (ت 250هـ)،
تحقيق عبد المنعم �إبراهيم ،القاهرة 1961م.

 .34مجمل اللغة ،ابن فار�س (ت 395هـ) ،تحقيق زهير عبد
المح�سن �سلطان ،بيروت 1984م.
 .35النثر في الع�صر الجاهلي ،د .ها�شم �صالح منَّاع ،بيروت
1993م.
 .36النظم في المنظور البالغي والنحوي ،د .هدى محمد
�صالح الحديثي ،ر�سالة دكتوراه على الآلة الكاتبة 1993م،
كلية الآداب /جامعة بغداد.
 .37نقد ال�شعر ،قدامة بن جعفر (ت 337ه��ـ) ،تحقيق كمال
م�صطفى.

االلتزام
في �أدب
الحكمة
عنــد
�أكثم بن
�صيفي
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جماليات الت�شكيل الفني في
�شعر ابن هندو ( ت 423هـ )
�أ .د .عبد الرازق حويزي

جامعة الطائف ،كلية الآداب
ابن ه ْن ُدو :

مقـــاالت

«ابن هندو» علم من �أعالم الثقافة العربية في الع�صر العبا�سي ترك �آثا ًرا جمة في كل فرع
طرقه من فروع العلم ،فقد كان  -بالإ�ضافة �إلى كونه �شاع ًرا – كات ًبا ،وطبي ًبا ،وفيل�سو ًفا ،هذا
ف�ضال عن اهتمامه بعلم النجوم ،والهند�سة ،...ا�سمه «علي بن الح�سين بن محمد بن هندو»،
وكنيته «�أبو الفرج» ،ولقبه هو
«القمي» ،ولد في مدينة «قم» ،وتوفي في «ا�سترباذ» عام 423هـ(.)1
ُّ
�ضاع ديوان �شعره ،فطوى �شهرته الن�سيانُ  ،ومن ثم كان االتجاه هنا بالدرا�سة �إلى جانب من
جوانب �إبداعه ليحتل مكانته ،ويت�ألق نجمه مرة �أخرى بعد �أفوله �ألف عام ،والجانب الذي
�ستركز عليه ال�سطور التالية هو جانب ال�شكل الفني؛ فتتناول الدرا�سة اللغة والأ�سلوب ،والبناء
الهيكلي ،والت�شكيل الإيقاعي في مجموع ديوان �شعره.
وتختلف الأل �ف��اظ ف��ي القالب ال�شعري عنها
في القالب النثري ،وذل��ك من حيث توظيفها فـ»
الألفاظ في ال�شعر ت�ؤدي وظائف غير التي ت�ؤديها
في غير ال�شعر ،والألفاظ هي الألفاظ كما تبدو في
ال�شعر �أو في النثر ،والكلمة بنف�س حروفها وتركيبها
و�إعرابها ،ولكن قدرة اللفظة في ال�شعر على تفجير
المعاني ،و�إثارة الوجدان �أكثر من اللفظة نف�سها في
ر�سالة� ،أو في خطبة� ،أو في �أي قالب �آخر غير تلك
القوالب المنظومة ،وهذه الوظائف تعود �إلى دوافع
ال�شاعر الفكرية ،ودوافعه الوجدانية ،وقدرته على

لغة ال�شعر في ديوان « ابن هندو »:

الق�صيدة ال�شعرية وح��دة متكاملة ،تعبر عن
فكرة تجول ف��ي وج��دان ال�شاعر وخ��اط��ره ،وتلح
فكرتها عليه ،وتظل هذه الحالة من ال�سيطرة حتي
يف�ضي ال�شاعر بتجربته في تعبير �صادق ،و�شعور
متدفق ،ولكي تتم عملية الإف�صاح عن هذه التجربة
البد له من الرجوع �إلى مفردات اللغة ،ي�ضم بع�ضها
�إلى بع�ض ،ويوظفها توظيفًا فن ًيا ي�ستطيع من خالله
�أن يك ِّو َن لنا جم ًال تامة ،مب�سوطة �إلى جانب بع�ضها،
تحمل لنا فكرته ،وتعك�س لنا م�شاعره �إزاءها(.)2
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تمثل الألفاظ لتجربته ال�شعرية(.»)3
وننظر  -الآن -في لغة ال�شعر في دي��وان «ابن
ه�ن��دو» م��ن جانبين� ،أول�ه�م��ا :يتمثل ف��ي اللفظة
المفردة ،و�سنلقي عليه ال�ضوء تحت عنوان الألفاظ،
وثانيهما :يتمثل في اللفظة م�ضمومة �إل��ى �ألفاظ
�أخرى ،و�سنلقي عليه ال�ضوء تحت عنوان الأ�ساليب،
ونبد�أ �أو ًال بدرا�سة:
الألفاظ:

�سلك �شاعرنا درب ال�شعراء القدامى ،وحاول
بكل ما يملك من طاقة �إبداعية �أن يتر�سم خطاهم،
ويحذو حذوهم ،فلم يخرج عن النمط ال�شعري
الم�ألوف ،ولم ي�سع  -في الغالب � -إلى تجديد �أو
ابتكار في ال�شكل ال�شعري ،و�أثبت الآن �أبرز ال�سمات
التي َعنَّت لي في �سبيل االهتمام ب�شعره ،و�أولى هذه
ال�سمات:
الجزالة:

وهي تعد من �أهم ال�سمات اللفظية في �شعره،
ف�ألفاظه في معظمها تكت�سب هذه ال�سمة ،وذلك
بف�ضل تر�سمه منهج ال�شعراء ال�سابقين ،و�سيره
على دربهم في ا�صطفاء �ألفاظ �شعره ،فمن ينظر
في �أي �أنموذج �شعري في ديوانه يدرك في �سهولة
وي�سر �أن الألفاظ جاءت فيه معبرة �أو�ضح تعبير،
مف�صحة عن �أغرا�ضه ومعانيه ،ف�ألفاظ الديوان في
معظمها تت�سم بالجزالة ،فال هي غريبة حو�شية ،وال
هي مبتذلة �سوقية ،كما في قوله(:)4
�����ض وال�����س�� ْم�� ِر بيننا
�أدارت ���س��ق��اة ال��ب��ي ِ
ك����ؤو����س ال��م��ن��اي��ا ح��ي��ن َغ��� َّن���ى حديدها
ـو�س ًعا
َ���ش�� َف�� ْي��تَ غ��ل��ي��ل ال��ط��ي��ر م��ن��ه��ا م ـ ِّ
قِ��� َراه���ـ���ـ���ـ���ا وه�����ام ُ
�����ات ال��� ُك���م���اة �شهودها
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َغ���م���ائ��� ُم� ،إي���م ُ
���ا����ض ال�����س��ي��وف برو ُقها
ل���دي���ـ���ه���ا و�إرزا ُم ال ُ
���خ���ي���ـ���ـ���ولِ رع����و ُده����ا
���ب ع��ل��ى العِدا
وال غ��ي��ث �إال �أن ُي���� َ���ص َّ
ِب���� َن���� ْوء ال��ظ��ب��ا ح���م��� ُر ال��م��ن��اي��ا و�سودُها
ال �شك �أن الأل �ف��اظ ف��ي ه��ذه الأب �ي��ات تت�سم
بالجزالة ،فمن ينظر �إلى الألفاظ :البي�ض ،ال�سمر،
غليل ،المنايا� ،إيما�ض ،بروقها ،غيث ،نوء يلم�س
فيها الجزالة،حيث �إن العامة �إذا �سمعتها �أدركت
معانيها ،ولكن ال ت�أتي بها في �أحاديثها ،ويدرك
تاما عن
إف�صاحا ً
كذلك �أن هذه الألفاظ �أف�صحت � ً
معانيها ،وعما �سيقت له من �أغرا�ض.
َّ
الطرافة:

وم�ع�ن��ى ط��راف��ة اللفظة �أَ َّال « تمتهن بكثرة
اال�ستعمال فتكون محتفظة بحيويتها ،والنقاد يدعون
الكالم المك َّون منها نق ًيا مهذ ًبا (.» )5
وعندما نظرنا في ديوان ال�شاعر من هذا الجانب
�ألفيناه يحوي كثي ًرا من الألفاظ التي لم تمتهنها
العامة بكثرة اال�ستعمال ،وه��ذه الأل�ف��اظ �أك�سبت
ال�شعر قيمة جمالية عالية ،وجعلت بع�ض الرواة
يبادرون �إلى رواية �شعره ،و�إدراج��ه في م�ؤلفاتهم،
و�أ�سوق لطرافة �ألفاظه قوله (:)6
ُق���������وال ل�����ه�����ذا ال��� َق���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ِر ال�����ب�����ادي
م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ال���كِ �إ�������ص���ل��اح������ي و�إف�������������س������ادي
ز ِّو ْد ف����������������ؤادًا راح����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ ً
��ل�ا ُق���� ْب����ل���� ًة
ال ب����ـ����ـ����ـ����ـ����ـُ���� َّد ل����ل���� َّراح����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ل م������ن زاد
وقوله(:)7
ِ����ك َط ٌ
�إذا ل���م ي��ك��ن ف���ي َب������ ْذلِ َو ْج����ه َ
ائل
ف��ل�ا ُت����ح���� َرم����نْ �أن ال ي��م�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ َّ َ��ك عَ�����ا ُر

جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

و�إن�������ي لأح����� ُ����س����و ال����م َ
����وت ف���ي���ه ك����را َم���� ٌة
و�أل����ف ُ
�������ش ف��ي��ه َ�ص َغا ُر
����ظ ُح��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـْ�� َو ال��� َع��� ْي ِ

�أط ُ
�������راب ال���ب���ي ِ���ن ف���ي َع َر َ�صا ِت ِه
�������رت ُغ َ
وق����ـ����ل����تُ  :ت�������أ َّم ْ
������ل غ����ي���� ُر دي����ن����ك ديني

ولي�س معنى ذلك �أن الديوان يخلو من الألفاظ
المبتذلة ،فمن ي�ق��ر�ؤه ب�أكمله يقف على طائفة
من تلك الألفاظ التي امتهنتها عامة النا�س في
�أحاديثهم ،وف��ي �أ�سواقهم ،و�سائر مجال�سهم،
وا�ستعمل «اب��ن هندو» ه��ذه الأل�ف��اظ في الهجاء
لإي �ل�ام ال�م�ه�ج��وي�ي��ن ،ول �م �ح��اول��ة ال�ن�ي��ل منهم،
وال�سخرية واال�ستهزاء بهم ،و�أكثر هذه الألفاظ
يتورع المرء من ذكرها هنا ،لأنها تجرح الحياء،
والتتفق والأخالق القويمة(.)8

����اب ال���� َّ���ص���ب���اب��� ِة َب����� ْع����� َد ُه
وو َّدع����������تُ �أ�����س����ب َ
ف����أخ���ف���ي���تُ د َْم����ع����ي واخ����ت����رب����تُ حنيني
فالظنين هو المتهم ،ولكن ال�شاعر ا�ستعمل
الكلمة هنا بمعنى ال�ضعف .وم��ن ال �ط��رق التي
أي�ضا للإغراب في بع�ض �ألفاظه �أنه
�سلكها ال�شاعر � ً
ا�ستعملها ب�شكل غير معهود ،كما في قوله(:)10
و�����������س����������اقٍ َت����� َق����� َّل�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����د ل������م������ا �أت���������ى
َح�������� َم��������ائِ�������� َل زِقٍ َم�������ل�������ا ُه � َ�����ش����� ُم�����وال
����ار�����س
ف������ ِل������ل������ه َد ُّرك مِ ��������������نْ ف����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ ٍ
َت������ َق������ َّل������د � َ�����س����� ْي����� ًف�����ا َي������� ُق�������دُّ ال���� ُع����ـ����ـ���� ُق����وال

الغرابة:

مقـــاالت

لعل �أهم ما يلفت نظر الباحث في �ألفاظ «ابن
هندو» هو ظهور �ألفاظ غريبة ،تكد الذهن ،وترهق
النف�س ،وتدفع المرء �إلى مراجعة المعاجم ال�ضخمة
للوقوف على معانيها ،ويبدو �أنه كان يت�صيد تلك
الأل�ف��اظ بين الحين والآخ��ر لتقرير عمق ثقافته
اللغوية ،ووعيه التام بالدالالت المتباينة للألفاظ.

وقد انتقده « �أبو الف�ضل البندنيجي » في ذلك،
فقال له� « :إن قولك حمائل الزق فيه ب�شاعة ،وما
أحدا تقلد ز ًقا ،فقال� :أهل العراق ُي َ�ص ِّرفون
ر�أيت � ً
الكالم ،ونحن نورده على �أ�صله ».
أي�ضا للإغراب ا�ستعماله
ومن الطرق الي �سلكها � ً
بع�ض الأل�ف��اظ ذات ال��دالالت المهجورة ،كما في
الكلمات التي تحتها خط في قوله(:)11
ت���������ذ َّو ْق���������تُ �أي�������ام�������ي ف�����ك�����ان نعي ُمها

وقد �سلك للإغراب في هذه الألفاظ عدة طرق؛
منها :ا�ستعماله لدالالت غير م�ألوفة للكلمة ،فمن
المعروف �أن لكثير من �أل�ف��اظ اللغة العربية في
المعجم العربي معاني متعددة ،من هذه المعاني
ما هو متداول بين النا�س ،ومنها ما هو غير �شائع
في مخاطباتهم ،فكان �شاعرنا يركز �أحيانا على
المعنى المهجور للفظة ليثبت كما قلنا �آنفًا �سعة
�إحاطته بمعاني دالالت �ألفاظ اللغة العربية ،وذلك
مثل قوله(:)9
ف��ل��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ت�����أب����ى َق��� ْل��� ُب���ه َغ����ي���� َر َخفق ـ ٍة

�����ش ف��ي��ه��ن حنظال
���ش��ق��اء و�أ ْريُ ال��ع��ي ِ
وقوله (:)12
وه����م���� ٍة ف����ي ال���م���ع���ال���ي ك����ن����تُ �أك ُت ُمها
ز ِّري م���خ���اف��� َة �أن َت ْ���ج���ن���ي ع��ل��ى ُع ُنقي
وقوله (:)13
�أال َم��������نْ ل����ق����ل����بٍ ب������ال������فِ������راقِ ُم����������ر َّو ٌع
����ب ب���ي���ن ُ�ضلوعي
و ُد َّف�����������ا ِع َج����� ْم����� ٍر � َ����ص َّ

ب��������و ٍّد ك��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت ال���ع���ن���ك���ب���وتِ ظنين
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ومن الطرق التي انتهجها كذلك للإغراب في
�ألفاظه ا�ستعماله بع�ض ال�صيغ واال�شتقاقات التي
لم ت�شع بين المتحدثين مع �أنها �صحيحة ،ولكن
هناك من ال�صيغ ما هو �أ�صح منها ،كان ينبغي
عليه االعتماد عليها �أو ًال ،ورب�م��ا ك��ان م�ضط ًرا
ال�ستعمال تلك ال�صيغ التي لم ت�شتهر بين جمهرة
الأدباء مراعاة ال�ستقامة الوزن ،ولكنني على يقين
أي�ضا ليثبت  -كما قلنا -
�أن��ه �أت��ى بتلك ال�صيغ � ً
جدارته وعمق �إلمامه باللغة العربية ،وقواعدها،
وا�شتقاقاتها ،ودالالت��ه��ا ،...و�أ� �س��وق على ذلك
قوله(:)14
اك�����ف�����ن�����ا زح�������م������� َة ال ُّ
����������ذب����������اِب ب�������إ ْب������ َع������ا
ِد َق����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� َذالٍ َت����� ْن����� َت�����ا ُب�����ه ال������� ّذب ُ
�������ان
فنلحظ �أنه جاء بجمع الذباب على ِ«ذ َّبان» ،وهذه
�صيغة نادرة اال�ستعمال ،كما ذكر «ابن منظور ت
«والذباب الأ�سو ُد :الذي يكون
711هـ» في قوله(:)15
ُ
ُ
ي�سقط في الإن��ا ِء َّ
في ال ُب ُي ِ
والط َع ِام ،الواحدة:
وت،
ُذ َبا َبة ،وال َتقُلِ :ذ َّبا َن ٌة» ،و�أق��ول� :إن كلمة ِّ
«الذ َّبان»
�صحيحة اال�ستعمال ،ولكن الأ�صح منها كلمة ال ُّذ َب ِ
اب،
اب
كما ورد في الذكر الحكيم« )16(:و�إن َي ْ�س ُل ْب ُهم ال ُّذ َب ُ
ُ�،ض ُع َف َّ
ْ
وب»،
الطا ِل ُب
�شي ًئا ال َي ْ�س َت ْنقِذُ وه ِم ْنه َ
والمط ُل ُ
أي�ضا قوله (:)17
و�أ�سوق � ً
�إذا و َّل������ت ال���دن���ي���ا ع����ن ال����م����رء �أقبلتْ
�إل�����ي�����ه َم������� َذ َّم ُ
�������ات ال�����عِ�����دا والأ��������ص�������ادقِ
فقد جمع «ال�صديق» على �أ��ص��ادق ،وه��و جمع
�صحيح كما ن�ص «ابن منظور» في قوله«)18( :والجمع
و�ص ْدقا ٌن ،و� ْأ�صداقاء ،و�أَ� �ص��ا ِدق» ،ولكن
ُ�ص َدقاءُ ،
الم�شهور ال �م �ت��داول ف��ي ج�م��ع ه��ذه الكلمة هو:
أي�ضا قوله(:)19
«�أ�صدقاء ،و�صدقان» ،و�أ�سوق � ً
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ف�������ك��������أ َّن َن��� ْم���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ً
ـ�ل�ا ق������د َد َب��������� ْب َ
���������ن به
م�سك
ُغ����مِ ���������س����تْ �أَك���������ا ِرعُ��������� ُه���������نَّ ف������ي
ِ
فـ « ابن هندو » لم يجمع « كراع » على �أكرع،
و�إنما جمعها على �أكارع ،وهو جمع �صحيح َب ْي َد �أنه
غير متداول اال�ستعمال ،وك��ل ه��ذه ال�صيغ تجعل
الألفاظ �صعبة وغام�ضة على القارئ.
وف��ي ال��دي��وان �أم�ث�ل��ة �أخ���رى ع�ل��ى ذل ��ك ،مثل
ا�ستعماله لفظ « �شميم » بهذه ال�صيغة ب��د ًال من
ال�شم ،وظننت �أول الأم��ر �أن ال�شاعر مخطئ في
ه��ذا اال�ستعمالَ ،و َت� َب� َّي��ن لي بعد البحث �أن��ه على
�صواب ،ومن الم�ؤكد �أنه كان يتعمد مثل هذا ليثبت
لمعا�صريه �أنه على دراية عميقة لي�س بالطب فقط،
وال الفل�سفة وحدها ،وال الريا�ضيات بمفردها ،و�إنما
أي�ضا(.)20
باللغة العربية وعلومها � ً
وم��ن الم�ؤكد �أن��ه ك��ان ي��درك �أث��ر ه��ذه الغرابة
على �شعره ،وما �أف�ضت به �إلى ال�صعوبة في بع�ض
الأحيان ،و�إ َّال لما اندفع يقول(:)21
هَ�������� َز ْزت �إل���ي���ك ال�����ش��ع��ر � َ���س��� ْه ً
�ل�ا ق���ي���ا ُد ُه
َ
وخ����� َّل����� ْي�����تُ م���ن���ه � َ����ص���� ْع���� َب���� ُه ال��� ُم��� َت���� َ���ش��� ِّز َن���ا
وم����ا ال�����ش��ع�� ُر �إال م���ا َت���� َ���ص��� َّي���د �أَ ْن��� ُف���� ً���س���ا
َ
وط����������� َّر َب �آذا ًن�����������ا و َر َّف����������ه �أ ْل�س ـ ـ ـ ـ ـ ُ َنا
االئتالف:

أي�ضا في �شعره،
ويمثل �إحدى ال�سمات اللفظية � ً
حيث يجد قارئ �شعره �أن كل لفظة م�ؤتلفة مع ما
قبلها ،ومن�سجمة م��ع م��ا بعدها م��ن �أل �ف��اظ ،فال
هي نابية في مو�ضعها ،وال قلقة في جملتها ،فكل
لفظة متمكنة في مكانها متعانقة مع ما قبلها،
وت�شدها �إليها ما بعدها حتى ن�صل �إلى نهاية البيت
ال�شعري فنجد كلمة القافية جاءت كال�شيء الموعود

جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

المنتظر ،وه��ذه ال�سمة �أعطت للكثير من �أ�سلوب
�أبياته التما�سك،وح�سن ال�سبك،وال�سال�سة ،وعدم
التفكك ،والبعد عن الهلهلة ،وبالجملة �أ�ضفت عليه
قي ًما جمالية وفنية تح�سب له ،ولن�أخذ مثا ًال على
االئتالف الأبيات التالية (:)22
وع���ه���دِ ����ش���ب���ابٍ ق���د َخ��ل�� ْع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��تُ ج���دي��� َد ُه

َم��������� ْولِ��������� ُد ال������������دُّ ر َح��������� ْم����������أ ٌة ف�������������إذا � َ���س���ا
َف���������ر ح������ َّل������ى ال�����ت�����ي�����ج�����ا َن وال������� َّل������� َّب�������اتِ
ِ���������س الفا
�أُ ْف ل����� َده����� ٍر م����ا َي����نِ����ي ُي���� ْت����ع ُ
������ض����� َل ف������ي ب������� ْدئِ�������ه وف�������ي ال����� َع����� َق����� َب�����اتِ
فنلحظ �أن لفظتي «حم�أة» ،و«يني» قلقتان ،وما
ذلك �إال لأنهما غريبتان  ،لإدراجهما �ضمن �ألفاظ
تتميز بقرب معناها ،و�سهولة م�أخذها .وفي �أحيان
�أخرى �أتى ب�ألفاظ زائدة كان من الممكن له طرحها
دون حدوث خلل في الأ�سلوب ،كما في قوله(:)24
������ج ه����������ذا ال������وزي������ـ
ع�����ح�����ب�����تُ ل������ ُق������و َل������ن ِ

����ي ال��������و ِّد غ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر �أم���ي���ن
ع���ل���ى ُخ���� َّل����ب ِّ
����ج���� ْل����تُ ل����ه ����س��� َّر ال��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وى و�أب���ح��� ُت���ه
َن َ
حِ ���م���ى ال��� ُّن�������ص ِ���ح �إن������ي ن���ا����ص ٌ���ح لقريني
�إذا ق���ل���تُ ق���د �أع���ط���ى ال���ق���ي���ا َد ر�أي ُتني
�أل ُّ
�����ي َح����� ْب����� َل َحـ ـ ـ ــرونِ
��������ف ع���ل���ى َك����� َّف َّ
ف��ل��م��ا ت�����أب����ى َق��� ْل��� ُب���ه َغ����ي���� َر َخفق ـ ـ ـ ـ ٍة

ـ�������� ِر �أ ّن��������������ى وم��������ن �أي����������ن ق������د ج��������اءه؟
وقوله (:)25

مقـــاالت

ـين
ب��������و ٍّد ك���ب���ي���تِ ال���ع���ن���ك���ب���وتِ ظن ـ ـ ـ ِ
�أط ُ
�������راب ال���ب���ي ِ���ن ف���ي َع َر َ�صا ِت ِه
�������رت ُغ َ
وق�����ل�����تُ  :ت������أ َّم ْ
�����ل غ���ي��� ُر دي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك ديني

ا�ست�صعب الإن��� ُ
��س��ان �إم�����س��اك َن ْف�سه
�إذا
َ
أ�صعب
ف�إم�سا ُكه َم��نْ َق�� ْد عَ���دَا ال َّن ْف�س � ُ
فقد �أق�ح��م ال�شاعر ح��رف التحقيق «ق��د» في
البيتين ،ومن ثم جاء الحرف قلقًا ،غير م�ستقر في
مكانه ،و�أظن �أنه ما جاء به �إال لإتمام الوزن.

����اب ال���� َّ���ص���ب���اب���ـ���ـ��� ِة َب���� ْع���� َد ُه
وو َّدع���������تُ �أ�����س����ب َ
ف����أخ���ف���ي���تُ د َْم����ع����ي واخ����ت����رب����تُ حنيني

الألفاظ العلمية:

بيد �أننا نقف في �أحيان قليلة على �ألفاظ ن�شعر
�أنها غير م�ؤتلفة في البيت الذي �أُدرجت فيه ،ونح�س
إقحاما في البيت لي�س ل�شيء
�أن ال�شاعر �أقحمها � ً
�إال ليكمل وزنه ،ومن ثم جاءت تلك الألفاظ قلقة
وغير م�ستقرة ،وفي �أحيان قليلة كان ي�أتي ب�ألفاظ
أي�ضا
غريبة في �سياق جمل �سل�سة وعذبة ،فن�شعر � ً
�أنها جاءت غير م�ؤتلفة ،ولي�ست من جن�س الجمل
المدرجة في �سياقها ،وه��ذا ما جعلها قلقة ،ولن
�أ�سوق �أمثلة على الألفاظ الم�ؤتلفة ،لأن الديوان كله
يت�سم بتلك ال�سمة ما عدا طائفة قليلة من الألفاظ،
منها قوله(:)23

كان «ابن هندو» طبي ًبا ،مار�س الطب ،و�ألف فيه
كتا ًبا ،عنوانه« :مفتاح الطب» ،وهو مطبوع ،وكان
كذلك فيل�سوفًا� ،ألف بع�ض الكتب في الفل�سفة ،من
هذه الكتب كتابه المو�سوم بـ«:الكلم الروحانية من
أي�ضا ،ومنها« :المقالة
الحكم اليونانية» ،وهو مطبوع � ً
الم�شوقة في المدخل �إل��ى علم الفل�سفة» ،وكتاب
النف�س ،وغير ذلك ،وكان �إلى جانب ممار�سته الطب،
والفل�سفة كات ًبا في دي��وان الإن�شاء في عهد ع�ضد
وا�ضحا في
الدولة البويهي ،وقد �أثر كل هذا ت�أثي ًرا
ً
�شعره؛ حيث ج��اء م�شتم ًال على كثير من الألفاظ
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العلمية ،والألفاظ المتداولة في حرفة الكتابة ،كما
في الألفاظ التي تحتها خط في قوله(:)26
�أم����ا ت���رى ال��ب��� َؤ���س ق��د �أل��ق��ى َم َرا�سِ َي ُه
َح���� ْي ُ
والكتب
����ث ال���م���ح���ا ِب��� ُر والأق�����ل����ا ُم
ُ
وقوله(:)27
�����ج ه�������ذا ال���وزي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ
ع����ح����ب����تُ ل����� ُق�����و َل�����ن ِ
ِر �أ ّن����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ى وم�������ن �أي���������ن ق�����د ج�������اءه؟
وف��������ي ُك��������� ِّل ي������ـ������و ٍم ل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه ُح��� ْق��� َن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ٌة
ُت��� َن���ظ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ف ب������ال������ َّزي������ت �أم�������ع�������اءَه
وقوله(:)28
�أ َن����������ه����������اك ع�������ن ������ص�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـُ����� َو ِر ال����م����ح����ا
ج������م اُ ْل���ب�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���تْ ل���������و َن ال�����دم�����ام ْ
�����ل
وقوله(:)29
ف�����ك������أن ُق�����و َل�����ن����� َج ال����� َّن�����ذال����� ِة َم ّ�سـ ـ ـَه
ف����ا�����س����ـ���� َت َّ
�����ج الأدب�������������ا ِر
����ف م������ن �إه�����ل�����ي�����لَ ِ
وقوله (:)30
ت�������������ز َّوج وال���������ق ُ
���������وت ع�������ن ن��� ْف�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـِ���ه
ي���������ض����ي ُ
����ق وذاك م������ن ال���ه���ن���د����س���ـ���ـَ���ـ��� ْه
وقوله(:)31
ب����ي َ
����ن ي����دي����ه ال����مِ ����ي���� ُل وال����ت����خ����تُ ك ـ ــي
���ب م�����ا ُي����� ْب�����لَ����� ُع ك�����م ي����ب���� ُل���� ُغ ؟
َي���ح�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ِ َ
وقوله(:)32
�أي���ه���ا ال���ك���ات ُ���ب ال�����ذي ح�� َّي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر َ
الخلـ
ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َق ب��خ َّ��ط��ي��ن ب��ي��ن م�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ٍ��ك و َن ْق ِ�س
ف َ���ج�ل�ا ال��م�����س��ك ف���ي ���ص��ح��ي��ف��ة عـ ـ ـ ــاج
وج ـ ــال ال�� َّن�� ْق��ـ�����س ف��ي �صحيفـة طِ ـ ْر ِ�س
�آفاق الثقافة والتراث 45

ليت جِ ْ�سمي ال َّن َ
�����ض �أقال
حيف م��ن َب�� ْع ِ
م ـ ـ ــك � ْأ���ض َ��ح��ى و َل��� ْي���تَ َن�� ْق��� َ��س��ك نف�سي
فهذه الألفاظ ت�شير �إلى عمق ت�أثره في �شعره
بكل من الطب ،وحرفة الكتابة�،أما ت�أثره بالفل�سفة
فيكمن في �أنه كان يكثف دائ ًما من �إزج��اء الأدلة
على �صحة ما يذهب �إليه من �آراء ،وذلك في نهاية
كثير من نتفه ومقطعاته ،لدرجة �أن ذل��ك �شكل
ظاهرة فنية ،تعد من مميزات �شعره.
الألفاظ الأعجمية:

من المعروف �أن «اب��ن هندو» ن�ش�أ في البيئة
الفار�سية ،وقد ت�أثر بحكم ن�ش�أته فيها بلغتها على
الرغم من تخ�ص�صه في اللغة العربية ،و�إجادته
لها ،و�آي��ة ت�أثره باللغة الفار�سية وجود طائفة من
الألفاظ الأعجمية التي قام بت�ضمينها مقطعاته
وق�صائده ،والحق �أن هذه الألفاظ لي�ست بالكثرة
التي ت�ستحق وقفة طويلة ،ودرا�سة مو�سعة ،وهذا
ح�صرها في الآتي:
 :النتفة .136
�آدم
الآذريون  :النتفة .24
 :المقطعة .62
التخت
 :النتفة .106
الترياق
 :النتفة .124
الد�ست
 :النتفة .124
الديوان
الزبرجد  :النتفة  ،24والمقطعة .102
المغناطي�س  :النتفة .10
 :المقطعة .62
المـ ــيل
 :الق�صيدة .35
النيروز
وه��ذه الأل�ف��اظ �إن دل��ت على �شيء ف�إنما تدل
على طاقته الإبداعية ،وقدرته على توظيف الألفاظ
الأعجمية ف��ي �أ��س�ل��وب ال�شعر العربي ،ه��ذا من
ج��ان��ب ،وه��ي م��ن جانب �آخ��ر دالل��ة وا�ضحة على
ات�ساع اللغة العربية ومرونتها ،و�شاهد �صريح على
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�إعجازها ومو�سيقيتها.

الخد :في ذوات الأرقام،115 ،103 ،89 ،56(:
.)138

يلم�س قارئ �شعر « ابن هندو » �أنه ا�شتمل على
طائفة من الألفاظ ،كان يلح عليها ،ويكررها في
مقطعاته وق�صائده بين الفينة والأخرى ،وهي ت�شير
في جملتها �إلى �أمرين ،الأمر الأول يكمن في الهدف
الذي كان ي�سعى �إليه في الحياة،وهو تحقيق المجد،
والظفر بالوزارة ،والأمر الثاني يكمن في الغر�ض
ال��ذي ك��ان ي�ه��واه ،ويف�ضله من خ�لال تكرار هذه
الألفاظ� ،أال وهو غر�ض الغزل.

ال�صرف :في النتفة ،)91( :وفي المقطعات،47(:
.)97 ،64

المعجم اللفظي:

الآلــة :في النتفة ،)16( :وفي المقطعتين،19(:
.)96
الخط  :في النتفة ،)110( :والمقطعة،)51( :
والق�صيدة.)89( :
الطرف :في الأرقام.)137 ،67 ،66(:
ال��ن��ق�����س :ف��ي النتفة  ،38والمقطعتين،51(:
.)109

ويمكن �أن نعتبر ه��ذه الأل�ف��اظ معج ًما �شعر ًيا
م�صغ ًرا للرجل ،وهاهي ذي الألفاظ التي ا�ستطعت
ح�صرها ،وتعداد مرات تكرارها في الديوان:

ال�����ض��ل��وع :ف��ي النتفة ( ،)59وف��ي الق�صيدة:
(.)35
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ال��ع��ذار :في النتف،)84 ،78 ،33 ،17( :وفي
المقطعتين،)132 ،103( :وفي الق�صيدتين،37(:
.)89

ال������ف�������������س������اد :ف � ��ي ال� � �ن� � �ت� � �ف�� ��ة ،)30(:وف���ي
المقطعة.)66(:
الفلك :في النتفة ،)82(:وفي المقطعة.)83(:

ال��ـ��ـ��ـ��در :في النتف ( ،)92 ،75 ،68 ،49وفي
المقطعات ،)67 ،13( :وفي الق�صيدة (.)35

هذه هي �أبرز ال�سمات اللفظية التي وقفت عليها
و�أنا �أطالع �شعر « ابن هندو » ،ونترك الألفاظ الآن،
ونبادر �إلى المحور الثاني من عن�صر اللغة� ،أال وهو
الأ�سلوب ،ننظر فيه لنقف على جمالياته.

ال�سيف :في النتف ( ،)112 ،91 ،81،88وفي
المقطعات.)109 ،102 ،97( :
ال��ف�����ض��ل :ف��ي ال�ن�ت��ف ،)134 ،7،82 ( :وفي
المقطعات.)104 ،97 ،83 ،52(:

الأ�سلوب:

الأ�سلوب في �أب�سط مفهوم له هو « ال�صورة التي
ُي َع َّب ُر بها عن المعاني� ،أو نظم الكالم وت�أليفه لأداء
الأفكار ،وعر�ض الخيال� ،أو هو العبارات اللفظية
المن�سقة لأداء المعاني (.» )33

ال���ـ���م���ال :ف��ي ال �ن �ت �ف �ت �ي��ن ،)117 ،94(:وفي
المقطعات.)73،94،129 ،37 ،18(:
ال��م��ـ��ـ��ل��ك :ف��ي ال �ن �ت��ف ،)124 ،82 ،16(:وفي
المقطعات.)129 ،109 ،83 ،8( :

و« للأ�سلوب مكانة �سامية لدى الأدباء ،فهو يعين
الأديب على �أن يعبر عن �أماله و�أحالمه ،وي�ساعده
على �أن ينف�س عن همومه و�آالمه ،وبو�ساطته يتمكن

العناق :في النتفتين ،)75،76(:وفي المقطعة:
( ،)83وفي الق�صيدتين.) 89 ،35(:
46
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ال�شاعر �أن يفرغ ال�شحنات ال�شعورية التي تتدافع
ف��ي �أع�م��اق��ه ،وت�ضطرم ف��ي حناياه ،وم��ن خالله
يتمكن الأدي ��ب م��ن م�شاركة الآخ��ري��ن �أفراحهم
و�أتراحهم(.»)34
والأ�سلوب  -ف�ض ًال عن ذلك  « :-ي�ساعد على
الإقناع ،ويي�سر للمخاطبين تتبع المو�ضوع واالنقياد
للحجة بما ي�ضفيه عليها ،وي�ضيفه �إليها من عنا�صر
الو�ضوح والت�شويق والجاذبية ،ذلك لأنه لي�س كل
حق �أو �صواب ي�ستمع �إليه ،ويقبل عليه لمجرد �أنه
حق �أو �صواب ،ولي�ست الأمانة �أو الف�ضيلة دائ ًما
مو�ضع الرعاية واالهتمام منا لمجرد �أنها �أمانة �أو
ف�ضيلة ،لذلك كانت الحاجة �إلى الأ�سلوب �شديدة،
و�أهميته كبيرة بما يحمل في ت�ضاعيفه من تو�ضيح
وت�شويق وحجة و�إقناع (.» )35
وقد ر�سم �أ�سلوب « ابن هندو » �صورة �صادقة،
وا�ضحة المعالم ل�شخ�صيته في فرحها وترحها ،في
تذمرها وقلقها ،في قبولها ورف�ضها،في ت�شا�ؤمها
وتفا�ؤلها ،فكان �أ�سلوبه كالمر�آة التي انعك�ست على
�صفحتها ال�صقيلة نف�سيته بكل ما �سرى في خلدها
من هواج�س وم�شاعر تجاه مواقفه المتباينة .وهاهي
ذي �أهم �سمات �أ�سلوبه:
الو�ضوح والتقريرية في التعبير:

اعتمد « ابن هندو » في �صياغة معظم تجاربه
ال�شعرية على التقريرية في التعبير ،وحاول االبتعاد
عن ال��رم��ز ،والإغ ��راق في الغمو�ض ،وال�ن��أي عن
الإطناب الممل ،والإيجاز المخل ،وتم�سك بكل ما
يملك من م�ؤهالت بالإيجاز ال�شديد ،فكان يعبر
تعبي ًرا مبا�ش ًرا عما يجو�س في �صدره من عواطف،
وا�ضحا ،لم يكتنفه الغمو�ض ،ولم
فجاء �أ�سلوبه
ً
ي�شبه االلتواء بف�ضل بعده عن التكلف والمعاظلة،
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والتعقيد المعنوي واللفظي ،هذا �إلى جانب قربه من
التقرير والمبا�شرة ،وعدم الإغراق في الرمز الذي
يف�ضي بال�شعر �إلى الغمو�ض ،ف�أ�سلوبه في متناول
كل �إن�سان ،يت�سرب �إل��ى نف�سه من �أق��رب طريق،
ويت�سلل �إلى ذهنه من �أ�سرع �سبيل ،والنماذج على
ذلك كثيرة في ال��دي��وان ،منها على �سبيل المثال
واال�ستدالل(:)36
َ�سال الدَّم َع عن قلبي المع َّذبِ هل َ�سال
ف��م��ا لل�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ ال���دم��� ِع �أن يتقـ َّوال
ف�لا َت ْخ َ�شيا مِ �� ِّن��ي ال�� َم�لا َل ف����إ َّن لـ ـ ـ ـ ــي
ف�������ؤدًا �إذا م���ا ق��ي�� َل َم���� َّل َت َم ْلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
و�إ َّن ال���ذي ُي��ه��دي ل�سمعي ف��ي الهوي
َم�ل�ا ًم���ا ل��ك��ال��م�����س��ت��ود ِع ال���م���اء ُم ْن ــخال
وق���ال���وا ي���زي��� ُل ال��ح��� َ
��س��ن َ���ش��ع�� ُر َع���ـ���ذارِه
و�س ْل�س ـ ـ ـ ـ ـَال
ف���ق��� َّي���ده ���ش��ع�� ُر ال�����عِ�����ذا ِر َ
وم����ن ك���رم���ي �أ ِّن������ي َذب���� ْل����تُ م���ن الهوى
ف������إ َّن رم�����ا َح ال���خ ِّ
���ط ُي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْك�� َر ْم َ
�����ن ُذ َّب��ل�ا
دع���ون���ي �أ ُم������ت م���ا ك���ن���تُ �أو َل م���ن َدن���ا
�������ذوب و َي ْنحال
�إل������ى َح���� َ���س���ن ح��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ى ي َ
ف��ل��ي�����س َي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ُ
��زال ال���ب���د ُري��� ْدن���و بجهده
�����س ح��ت��ى َي��� ْ��س�� َت�����سِ �� َّر ُ
ويبطال
�إل����ى ال�����ش��م ِ
�أج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دَّك م����ا �أَزدا ُد �إال تذ ُّلال
�إل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��ك وم�����ا ت��������زدا ُد �إال َت���د ُّل�ل�ا
فالأ�سلوب هنا �سل�س كل ال�سال�سة ،ين�ساب في
ان�سيابية تامة ،وي�سير في اط��راد محكم ،و�سبك
ح�سن بما تحقق فيه من رقيق اللفظ ،وبديع الجمل،
وجيد التراكيب ،وح�سن �إرج��اع لل�ضمائر ،ودقة
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توظيف لعنا�صر الإب��داع الفني ،ومن ثم غدا كما
وا�ضحا و�ضوح ال�شم�س في رائعة النهار،
نلحظ
ً
و�أ�ضحى قري ًبا من الأذهان ،ندرك معناه في �سهولة،
ونقف على مغزاه دون كد ذهن �أو بحث �أو ت�أويل.

ت����ب���� َّدتْ ل��ن��ا ف���ي رو�����ض���� ٍة ُت��� ْن��� ِب���تُ ال َق َنا
ب�����م�����ا ِء ال���ط���ل���ي �أغ�������واره�������ا ون����ج����و ُده����ا
�����ض وال�����س�� ْم�� ِر بيننا
�أدارتْ ���س��ق��اة ال��ب��ي ِ
ك����ؤو����س ال��م��ن��اي��ا ح��ي��ن َغ��� َّن���ى حديدها

وال �أنكر �أن « ابن هندو » كان ي�أتي بين الحين
والآخر ببع�ض الكلمات ذات ال�صيغ النادرة  -كما
�سبق �أن �ألمحنا  ،-وهذ الكلمات �أثرت في �أ�سلوبه
بع�ض ال�شيء في قليل من النماذج ،حيث جعلته
غام�ضا ،ولكن ه��ذا الغمو�ض م��ا يلبث �أن يزول
ً
ب�إدراكنا دالالت هذه الألفاظ ،ومهما يكن من �أمر
ف�إن هذه الألفاظ قليلة ،ال تمثل �شي ًئا ذا بال �إذا
ما ق�سناها بالألفاظ ال�سل�سة التي جعلت الأ�سلوب
وا�ضحا مبا�ش ًرا.
ً

مو�س ًعا
� َ���ش��� َف��� ْي���تَ غ��ل��ي��ل ال��ط��ي��ر م��ن��ه��ا ِّ
قِ������ َراه������ا وه������ام ُ
������ات ال���� ُك����م����اة �شهودها
َغ���م���ائ��� ُم� ،إي���م ُ
���ا����ض ال�����س��ي��وف برو ُقها
ل���دي���ه���ا ،و�إرزا ُم ال ُ
����خ����ي����ولِ رع����و ُده����ا
���ب ع��ل��ى العِدا
وال غ��ي��ث �إال �أن ُي���� َ���ص َّ
ِب���� َن���� ْو ِء ال��ظ��ب��ا ح���م��� ُر ال��م��ن��اي��ا و�سودُها
ُي��� َب���� ِّ���ش��� ُرك ال��ـ��ـ��ـ��ن��ي��رو ُز ب��ال�� ُي��ـ��م��ن ُم ْطلعا
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���ب ُ�ســعودُها
ع��ل��ي��ك ن���ج���و ًم���ا م���ا َت���غِ���ي ُ
وا�ضح �أننا �أمام �أ�سلوب يت�سم بالقوة واال�ستقامة
والإحكام� ،إلى جانب ات�صافه بال�سال�سة والو�ضوح،
ولعل قوة الأ�سلوب نتيجة طبعية لطبيعة المو�ضوع
المتناول في هذه الأبيات ،ونتيجة لثقافة ال�شاعر
الوا�سعة ،وت�أثره بال�شعر القديم ،وحر�صه التام على
ال�سير على �سنن �أ�سالفه ال�شعراء ،ومحاولته اقتفاء
�أثرهم في ال�شكل والم�ضمون.

قوة الأ�سلوب وا�ستقامته:

وات�سم �أ�سلوبه ب�سمة �أخرى ،هي قوة الأ�سلوب
وا�ستقامته ،وق��د اكت�سب الأ��س�ل��وب ه��ذه ال�سمة
بما ق��ام به ال�شاعر من ت�ضمين �شعره الألفاظ
الر�صينة ال�ق��وي��ة ،وبما حر�ص عليه كذلك من
و��ض��وح �أ�سلوبه و�صحته م��ن حيث ب�ن��اء الجملة
وتركيبها ،وات�ساقها مع القواعد الم�ستقرة للغة
العربية ،وعدم �شذوذها عن المقايي�س النحوية
وال�صرفية والبالغية.

دقة الأ�سلوب:

ويت�سم �أ�سلوبه كذلك في �أكثر نتاجه ال�شعري
بالدقة والإح�ك��ام ،فيلم�س فيه القارئ �أن الألفاظ
�أنزلت منازلها ،و�أن الأ�سلوب ُق َّد على َق ِّد المعاني دون
زيادة �أو نق�صان ،كما يلحظ �أن كل لفظة تم توظيفها
بطريق ٍة فيها من الدقة ما يجع ُل المعاني وا�ضح ًة
قريب ًة من ذهنِ القارئ والمتلقي ،كما في قوله(:)38
ُك ُّ
����������ل َم������ال������ي ف������ ْه������ َو رَهْ ٌ
���������������ن ،م������ا َل������ ُه

�إن الناظر في �أ�سلوبه يلحظ هذه ال�سمة بو�ضوح،
وال ي�ؤوده ا�ستخراج النماذج وال�شواهد على ذلك من
ديوانه ،فجل �شعره �صالح لال�ست�شهاد� ،أ�سوق منه
قوله في و�صف �إحدى كتائب «ال�صاحب بن عباد ت
385هـ»(:)37
و���ش��ه��ب��ا َء يثني ال��� ُّ��ش�� ْه َ��ب ُك��م�� ًْت��ا نجي ُعها
�إذا ق���ارع���تْ وال��� ُك��� ْم���تَ ���ش��ه�� ًب��ا كديدُها

مِ ���������نْ ف������� َك�������اكٍ ف������ي رواح ٍ واب�����ت�����ك�����ا ْر
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ف��������ف���������ؤادي �أب��������������دًا رَهْ ُ
��������������ن َه����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����وَىً
ورِدائ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي �أب������������دًا رَهْ ُ
������������ن عُ����� َق�����ا ْر
َم�����ـ����� َر َح ال��� ُم���ـ��� ْه���ـ��� َر ِة ف����ي ِث���ـ��� ْن���ي ال��� ِع���ـ���ذا ْر
ال�صبـا
ل���ق���ـ���د �أم�������ـ�������ر ُح ف�����ي � َ����ش����ـ����ـ���� ْر ِخ ِّ
ُو� ِ�����ص�����لَ�����تْ عُ������������ ْرو ُة ل����ي����لٍ ب َن ـ ـ ـ ـ ـهَا ْر
�أ� ِ���ص���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُل ال���� ُّ���س���ك��� َر �إل������ى ال���� ُّ���س���ك��� ِر كما
�������ي م���������ص����ب ً
����وغ����ا بها
ل�������� ْو ت��������رى َث�������وب َ
����������ي َت������� َب�������دَّى ف�����ي غِ �����ي�����ا ْر
ُق���ل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���تَ ذ ِّم ٌّ
فنلحظ هنا �أن الأ�سلوب ين�ساب من ال�شاعر
ان�سيا ًبا رقيقًا دون توقف ،وك ��أن ال�شاعر يغترف
من بحر ،فال لفظة زائ��دة ،وال كلمة ناق�صة ،فكل
كلمة �سيقت في الن�ص لت�شير �إلى مجون ال�شاعر،
وتف�صح عن �إكبابه على المتع ،يعب منها ع ًبا ،وينهل
منها نه ًال.
على �أن ه�ن��اك بع�ض الكلمات ق��ام ال�شاعر
إقحاما؛ مما �أدى �إل��ى قلق
ب�إقحامها في �أبياته � ً
الأ�سلوب ،ون��زع منه �سمة الدقة والإح �ك��ام ،وهي
كلمات قليلة ،وردت في نتف ومقطعات قليلة ،وقد
بع�ضا منها عند التعر�ض ل�سمات الألفاظ،
أزجيت ً
� ُ
و�أ�سوق هنا مثا ًال �آخر على ما �أقحمه ال�شاعر على
�أ�سلوبه م��ن كلمات �أذه �ب� ْ�ت عنه ال��دق��ة ،كما في
قوله(:)39
ل����ي����ت ال������ َف������ َت������ى ُم������� ْن������� ُذ زم������������انٍ َف���ن���ي
�������ح������� ْذ ِف � ْإح��������������دَى ُن����� ْق َ
�����ط����� َت�����ي ت����ائِ����ه
ب َ
فال�شط َر الثاني نظم زائد الداعي له ،وال طائل
تحته؛ حيث �إن اللفظ «فني» بالنون الموحدة يت�ضمن
المعنى ال��ذي يق�صده ال�شاعر في ه��ذا ال�شطر.
أي�ضا قوله(:)40
و�أ�سوق � ً
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ل������ي������تَ �إن ال�����ل�����ي����� َل دام�������������تْ ُظ����ل���� ُم����ه
ف������ل������ َق������ ْد َج��������� َّل���������تْ ل������دي������ن������ا نِ������ َع������ ُم������ ْه
َم������ َّث������لَ������تْ � ُ�����ص����� ْد َغ����� ْي�����ك ل������ي ُظ���� ْل���� َم���� ُت���� ُه
������ج������ ُم������ ْه
و�أَ َرتْ َخ�������� َّدي��������كِ ع���ي���ن���ي �أَن ُ
فالأ�سلوب قلق في البيتين ،فهو قلق في البيت
الأول ب�سبب اجتماع حرفين ،لم يف�صل بينهما
فا�صل ،وهما« :ليت» ،و«�أن» ،وهو قلق في البيت
الثاني ب�سبب التقديم والت�أخير في بع�ض �ألفاظه.
ومن الم�ؤكد �أن بع�ض الأ�ساليب القلقة في الديوان
ترجع �إلى قلق �شخ�صيته كما تدل �سيرة حياته ،وما
بقي له من �شعر.
المح�سنات البديعية:

انت�شرت المح�سنات البديعية في ديوانه انت�شا ًرا
ً
ملحوظا ،ف�أعطت ل�شعره جما ًال وب�ه��ا ًء ،و�أ�ضفت
على معانيه روعة وبيا ًنا ،وهذه المح�سنات متعددة،
منها :الجنا�س ،والطباق ،والمقابلة ،ورد العجز
على ال�صدر ،والت�ضمين ،و�أكثر هذه الألوان تكرا ًرا
و�شيوعا في الديوان:
ً
( )1الجنا�س:

وق��د ورد في ال��دي��وان على �ضربين� ،أحدهما
ت��ام ،والآخ��ر ناق�ص ،والتام على نوعين :مماثل،
ٍ
وم�ستوف ،والجنا�س التام هو « ما اتفق فيه اللفظان
في هيئة ال�ح��روف ،وع��دده��ا ،ونوعها ،وترتيبها،
وهو �ضربان ،المماثل :ما يكون اللفظان من نوع
واحد:ا�سمين� ،أو فعلين� ،أو حرفين  ...والم�ستوفي:
ما كان اللفظان فيه من نوعين مختلفين ،كا�سم،
وف� �ع ��ل( ،»)41وال�ج�ن��ا���س الناق�ص «ه��و م��ا اختلف
فيه اللفظان ف��ي هيئة ال �ح��روف� ،أو ع��دده��ا� ،أو
ترتيبها( ،»)42فمن الجنا�س التام المماثل قوله(:)43
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�أَ� ْ�������ص������� َب������� َح م������ن ُودِّي ع����ل����ى َح���������� ْر ٍف
م�������ن ل�������م � ُأخ��������ن��������ه ق ُّ
�������رف
���������ط ف�������ي ح ِ

ففي ه��ذا البيت ت�ضمين من قوله� -سبحانه
وتعالى )48(:-ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ،
ومن ت�ضمينه قوله(:)49
�����س ال��� َّ��ش��ج��اعَ�� ُة ُك�� ُّل��ه��ا َخ��� َو����ض ال��� َّردى
ل��ي َ
�����ج����� ُع ال���� ُّ���ش ْ���ج���ع���انِ
عَ����ا� ِ����ص����ي ه�������واه �أ� ْ�����ش َ

�شيوعا وت �ك��را ًرا في
والجنا�س الناق�ص �أكثر
ً
()44
الديوان من الجنا�س التام،منه قوله :
ب�����ي َ
�����ن ي�����دي�����ه ال�����مِ �����ي����� ُل وال�����ت�����خ�����تُ كي
����ب م������ا ُي������ ْب������لَ������ ُع ك������م ي�����ب����� ُل����� ُغ ؟
َي����ح����� ِ����س َ

ففي هذا البيت اقتبا�س من قول الر�سول :--
«( )50ال ي�ؤمن � ِ
جئت
أحدكم َح َّتى َ
يكون َهوا ُه َت َب ًعا لما ُ
ب ِه» ،ومن ت�ضمينه قوله (:)51
�أُق����ي����م لإ������ص��ل��ا ِح ال��������� َو َرى وه�����و فا�س ٌد

مقـــاالت

وتكمن القيمة الفنية للجنا�س في �أنه ي�ؤدي �إلى
«�إثارة الده�شة والمفاج�أة التي يلج�أ �إليها ال ُم َج ِّن ُ�س
حين يخدع الأذهان ،ويبهر فكر المتلقي ب�أن يريه
�أن��ه �سيعر�ض عليه معنى مكر ًر ً
ا،ولفظا معا ًدا لم
يتوقع منه �سوى ال�س�آمة والتطويل ث��م يراوغه،
وي�ضعه �أمام معنى طريف م�ستحدث يغاير ما �سبقه
ً
ون�شاطا عقل ًيا ،فكل
فت�أن�س نف�سه وتكت�سب �أريحية
نوعا من
جديد ي�ستقطب النف�س،ويحدث عندها ً
ال َب ْهر العقلي الذي تنفعل به(.»)45

وك���ي���ف ا����س���ت���وا ُء ال���ظ��� ِّل وال����ع����ود �أع�����و ُج
فهذا البيت مقتب�س من المثل القائل« :الي�ستقيم
الظل والعود �أعوج».
( )3الطباق:

وهو مح�سن �آخر من المح�سنات البديعية التي
يقف عليها القارئ في الديوان ،ومن �شواهده قول
«ابن هندو»(:)52
�����ك ع���ن���دي َغ��� ْي��� ُر ُم ْل َجم ٍة
ُك��� ِّف���ي ف��م��ا َل ِ

وللجنا�س وظيفة تعبيرية عظيمة ،و�أهمية �أ�سلوبية
كبيرة «بما ي�ضيفه �إلى الن�سق اللغوي من �إن�سجام
وتنا�سب وت�آلف في البناء ال�صوتي ،يثري المعنى،
ويغني ال�صياغة اللغوية ،فلي�س الجنا�س تالع ًبا
بالألفاظ �أو مهارة في �صناعة الجمل� ،أو مح�سنًا
خارج ًيا �إ�ضاف ًيا،و�إنما هو �أ�سلوب فني في التعبير
ي�ضيف �إلى الفكرة ،ويزيد في جمال العبارة»(.)46

ت���خ���ت ُ
���ال م���ا ب��ي��ن �إ������ص�����داري و�إي�������رادي
وقوله(:)53
ت����ب���� َّدتْ ل���ن���ا ف����ي رو�����ض���� ٍة ُت���� ْن���� ِب����تُ القنا

( )2الت�ضمين:

ب����م����اء ال���ط���ل���ي �أغ�������واره�������ا ون����ج����و ُده����ا

يلحظ ال�ق��ارئ �أن «اب��ن ه�ن��دو» ق��ام ف��ي بع�ض
مقطعاته بالت�ضمين� ،إما من القر�آن الكريم ،و�إما
من ال�سنة النبوية المطهرة ،و�إما من الأمثال العربية
الموروثة ،فمن ت�ضمينه قوله(:)47
وم����ا َي��� ْع���لَ��� ُم الإن���� ُ
���س���ان َم����ا ك�����س�� ُب��ه َغ���دا
وم������ا َي����� ْع�����لَ����� ُم الإن������ ُ
���������ن ي���م ُ
�����س�����ان �أي َ
���وت

والملحوظ �أن الطباق في �شعره وقع موقعه الذي
يتطلبه ،ونزل محله الذي ين�شده ،لذا كان له دوره
البارز في الأ�ساليب والمعاني ،فدوره في الأ�ساليب
يكمن في �أنه �أ�سبغ عليها جما ًال وروعة ،وجعلها �أكثر
�صفا ًء وبها ًء� ،أما دوره في المعاني فقد �أفاء عليها
كثي ًرا من الإي�ضاح والدقة والبيان ،و�ساعد على
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تقريبها من الأذهان.
( )4المقابلة:

وه��ي مح�سن بديعي �آخ��ر ،يقف ال�ق��ارئ على
نماذج لها في الديوان،ومن ثم وقفت جن ًبا �إلى جنب
مع كل من الجنا�س والطباق في �إ�ضفاء الت�شكيل
الجمالي على الأ�سلوب ،والإي�ضاح على المعاني،
ومن �شواهدها في الديوان قوله(:)54
َي��������������� ْزدا ُد ب����ال���� َق ْ
����ف َو ْر ُد َو ْج����� َن�����تِ����� ِه
����ط ِ
و َي������ ْن������ ُق������� ُ������ص ال��������������ور ُد ك���� َّل����م����ا ُق����طِ ���� َف����ا
وقوله في م�سرجة (:)55
�إن ي�����س��ق��ن��ي ال��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��� َأ���س ن���دي���م���ي �أ َن������ ْم
وه����������ذه �إن َت���������س����قِ����ه����ا َت�سـ ـ ـ ـ ـ َه ِر
وفي الديوان بع�ض المح�سنات البديعية الأخرى،
ا�ستعملها ال�شاعر بقلة،منها:
( )5رد العجز على ال�صدر:

وهو «ت�شكيل �صوتي ،تذكر فيه الكلمة في �أول
ال�شطرة الأولى للبيت� ،أو في و�سطها� ،أو في �آخرها،
�أو في �أول ال�شطرة الثانية على �أن تذكر بعينها في
القافية (.»)56
وورد هذا المح�سن البديعي في نتف ابن هندو
ومقطعاته ،ف�أك�سبها قيمة عالية م��ن الو�ضوح،
ومنح �أ�سلوبها �أ�شكا ًال متعددة ،جعلت النف�س تقبل
على تلقيها في ارتياح ،ودون �ضجر ،ومن �شواهده
قوله(:)57
ـريح َو ْج���هُ��� ُه قلبي بحبيه جري ُح
وجـ ـ ـ ٍ
�أنا �أفدي َمنْ ُم َح َّياه على الجرح َملي ُح
وق�صارى القول وحماداه �أن كل هذه المح�سنات
البديعية ج��اءت طيعة ،و�صدرت عن ال�شاعر في
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عفوية تامة ،وبال تع�سف ،والتكلف � ،إذ لم يجعلها
همه ووك��ده ،ل��ذا ج��اءت غير م�ستكرهة ،و�أخذت
موقعها ف��ي النف�س ،و�أك�سبت الق�صيدة جما ًال،
و�ضوحا وبها ًء ،و�أعطته الحيوية،
ومنحت الأ�سلوب
ً
و�أق�شعت عنه الرتابة المملة ،و�أدت دوره��ا الفني
والجمالي في النتف والمقطعات (.)58
�شعر « اب��ن ِه�ن��دو » بين النتفة ،والمقطعة،
والق�صيدة:
هناك اختالف بين الأدباء والنقاد حول تحديد
عدد �أبيات كل من النتفة ،والمقطعة ،والق�صيدة،
وتعددت الآراء تب ًعا لهذا االختالف ،ولن �أ�ستطرد
في �سرد كل الآراء ،و�إنما �س�أقت�صر على ذكر بع�ضها
من ًعا للإطالة ،فقد قال « الأخف�ش� ،سعيد بن م�سعدة
ت � 215أو  221ه �ـ» )59( « :ولي�ست الق�صيدة �إال
ثالثة �أبيات  ....وقال ابن جني :وفي هذا القول
من الأخف�ش جواز ....والذي في العادة �أن ي�سمى
ما كان على ثالثة �أبيات� ،أو ع�شرة� ،أو خم�سة ع�شر
قطعة ،ف�أما مازاد على ذلك ف�إنما ت�سميه العرب
ق�صيدة» .و�أثبت « �أب��و بكر الباقالني ت 403هـ»
ن�صا عن « الفراء ت 207ه �ـ» ،جاء فيه « :العرب
ً
ت�سمي البيت الواحد يتي ًما ،وكذلك يقال :الدرة
اليتيمة النفرادها ،ف�إذا بلغ البيتين والثالثة فهي
نتفة ،و�إلى الع�شرة ت�سمى قطعة ،و�إذا بلغ الع�شرين
ق�صيدا»(.)60
ا�ستحق �أن ي�سمى
ً
وقال ابن ر�شيق القيرواني( )61ت � ،456أو 463هـ:
«قيل� :إذا بلغت الأبيات �سبعة فهي ق�صيدة ،ولهذا
ك��ان الإي�ط��اء بعد �سبعة غير معيب عند �أح��د من
النا�س،ومن النا�س من ال يعد الق�صيدة �إال مابلغ
الع�شرة �أو جاوزها ،ولو ببيت واحد».
واعتبرت في درا�ستي هذه البيت الواحد والبيتين
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� -4صعوبة القوافي.

نتفة ،ومازاد عن ذلك �إلى ما دون ال�سبعة مقطعة،
وما بلغ ال�سبعة وزاد عنها ق�صيدة.

 -5طبيعة المو�ضوع ال�شعري.

مقـــاالت

وظ��اه��رة المقطعات م��ن ال�ظ��واه��ر ال�شعرية
القديمةُ ،وجِ � � َ�د ْت ف��ي دواوي ��ن ال�شعراء على مر
الع�صور ،فال يكاد يخلو دي��وان من ال��دواوي��ن في
الع�صور المختلفة من بع�ض المقطعات ال�شعرية،
«فظاهرة المقطعات ال�شعرية قد بد�أت في الع�صور
الأدب�ي��ة ال�سابقة للع�صر العبا�سي ،غير �أن هذه
الظاهرة َك ُث َر ميل ال�شعراء لها ،وزادت رغبة النا�س
�إليها في الع�صر العبا�سي حتى كادت تغطي على
الق�صيدة ،و�أن هناك �أ�سبا ًبا �أخ��رى ت�ضاف �إلى
الأ�سباب التي دعت �إليها في الع�صور الأدبية قبل
الع�صر العبا�سي ،وذلك �أن الع�صر العبا�سي بما َج َّد
مختلف مظاهر الحياة العلمية،
تناولت
فيه من �أمو ٍر
َ
ْ
والأدبية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية كان بحاجة ما�سة
�إلى هذا اللون من ال�شعر ....حتى يمكننا القول� :أن
المقطعات ال�شعرية ظاهرة �شعرية عبا�سية(.»)62

� -6ضعف حال ال�شاعر ،وعدم قدرته على التطويل
ب�سبب الوهن الج�سدي.
و�أع � ��ود ب��ال �ح��دي��ث �إل� ��ى دي� ��وان «اب� ��ن هندو»
ف�أقول:نظرت فيما قمت بجمعه وتحقيقه من �شعره
فبدى لي �أنه يتوزع على نتف ،ومقطعات ،وق�صائد،
جدا ،وهذا
والحق �أن الق�صائد في الديوان قليلة ً
و�صف الحتوائه على هذه الأنواع:
�أو ًال :الق�صائد،احتوى الديوان على �أربع ق�صائد،
هذا بيان ب�أرقامها ،وعدد الأبيات في كل منها:
رقم الق�صيدة
عدد �أبياتها

35
21

37
10

86
7

89
19

ثان ًيا:المقطعات� ،ضم الديوان ( )45مقطعة،
منها ( )26مقطعة ،تقع كل واحدة منها في ()3
�أبيات ،و ( )14مقطعة ،كل واحدة منها تحتوي على
(� )4أبيات ،ومقطعة واحدة في (� )5أبيات)4( ،
مقطعات كل واحدة منها في (� )6أبيات.

وقد �أفرد �صاحب الن�ص ال�سابق هذه الظاهرة
جهدا م�شكو ًرا في بحثها ،و�سبر
بالدرا�سة ،وبذل ً
�أغ��واره��ا ،وا�ستق�صاء الن�صو�ص التي روي��ت في
�ش�أنها ،وكان م َّما تناوله في درا�سته لها �أن َر َ�ص َد
ِ
إح�صائيات الدقيقة ،وذك��ر المو�ضوعات التي
ال
يغلب غليها النمط المقطعي ،و�سرد طائفة من
ال�شعراء الذين كانوا ينتهجون هذا النمط ،وو�ضع
ل�شيوع هذه الظاهرة في الع�صر العبا�سي �أ�سبا ًبا
هي(:)63

ثال ًثا :النتف ،وع��دده��ا فيما جمعنا من �شعر
( )91نتفة ،منها ( )76نتفة،تقع كل واحدة منها
في بيتين ،ووردت بقية النتف في �صورة �أبيات
مفردة يتيمة ،وعددها ( )15خم�سة ع�شر بيتًا.
ووا�ضح من هذا الح�صر �أن المجموع ال�شعري
جاء في �صورة نتف �شعرية ،وذلك راجع �إلى عدة
�أ�سباب ،نجملها فيما يلي:

�	-1أولية قول ال�شاعر لل�شعر.

 -1عدم اهتمام «ابن هندو» بال�شعر في بع�ض
الأحيان ،وجعله له في مرتبة مت�أخرة عن مرتبة
الكتابة ،والطب ،وان�شغاله بهما عنه ،وعدم وجود
االمتداد الزمني في حياته لتحبير �شعره ،ومحاولة

 -2طبيعة ال�شاعر �أو قدرته ال�شعرية.
 -3رغبة النا�س في االقت�صار �أو الإيجاز �أو
المقطعات.
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�إطالته ،والدليل على ذلك �أنه كان يتركه فترة من
الزمن ،ثم يعاود الرجوع �إليه مرة �أخرى ،بعد �أن
تكون موهبته قد خَ َب ْت ،وهذا وا�ضح من قوله(:)64
وك���ن���تُ ت���رك���تُ ال�����ش��ع�� َر �آن�����ف م���ن َخ َنا
و�أك����ب���� ُر ع���ن م����دح و�أزه�������� ُد ف���ي غـ ـ ْ
ـزل
ف��م��ا زال ب���ي ُح�� ِّب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ك َح��� َّت���ى تطلعتْ
خ��واط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُر ���ش��ع�� ٍر ك����ان ط���ال��� ُع���ه �أف ْ
����ل
� -2ضعف طاقته ال�شعرية �أح�ي��ا ًن��ا ،نعم �إننا
نعترف ب�أن لديه الموهبة ،و�إنه يمتلك اال�ستعداد
والم�ؤهالت على قول ال�شعر ،وهناك عدة داللئل
على ه��ذا ،فق�صيدته الدالية التي قالها في مدح
« ال�صاحب بن عباد ت 385ه� �ـ» ،وو�صف �إحدى
كتائبه ،وه��ي ب��رق��م ( )35ف��ي مجموع ديوانه،
وتحتوي على ( )21بيتًا ،وكذلك ق�صيدته الغزلية،
وهي برقم ( ،)89وتحتوي على ( )19بيتًا ،ولكن
الموهبة وحدها لي�ست كافية لل�سح بال�شعر الجيد �إن
لم ت�صقل وتهذب بكثرة الممار�سة لقول ال�شعر ،و�إال
�ستخبو جذوتها،و�ستت�ساقط �شهبها،وقد �شهد بذلك
«ابن هندو» نف�سه في قوله (:)65
َو َح�� َّم�� ْل��تُ ���شِ ��ع��ري ك��اه�� َل ال��ري ِ��ح ب��ع��د ما
َك�سـ ـ ـ َ ْت ُه � ُ���ص ُ
���روف ال���دَّهْ ��� ِر ُح�� َّل�� َة ُم ْق َعدِ
وم���ا ال��� ِّ��ش��ع�� ُر �إال َج��� ْم��� َر ٌة �إن َ�س ـ ـ َع ْر َتها
�أَ�����ض����اءتْ و�إن �أه��م��ل�� َت��ه��ا ل���م َتـ ـ ـ ـ ـ َو َّقدِ
 -3طبعه ال �ح��اد ،و�شخ�صيته القلقة ،وعدم
ا�ستقرار نف�سيته ،فقد دفع به قلق نف�سيته وحدة
طبعه �إل��ى الإف�ضاء بتجاربه ال�شعرية �أحيا ًنا في
ت�سرع محموم دون ن�ضج �أو اكتمال ،ومن ثم كان
يلقي بها �شائهة ،ي�شوبها بع�ض النق�ص ،ال�سيما في
الطول والإ�سهاب.
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 -4طبيعة المو�ضوعات التي كان يتناولها ،فقد
نظم ك ًّما �شعر ًيا وفي ًرا في الحكم والو�صايا ،وال�شكوى،
وهما ينظمان عادة عند كثير من ال�شعراء في �شكل
مقطعات �شعرية ،فقد بلغ عدد النتف والمقطعات
التي نظمها فيهما حوالي ( )50نتفة ومقطعة من
جملة ( )140مقطعة ونتفة وق�صيدة.
 -5رغبته في �سيرورة �شعره ،وحفظ النا�س
ل��ه ،ليت�ألق نجمه في �سماء ال�شعر العربي ،ولعل
�أو�ضح دليل على ذلك نظمه الحكمة �أو الو�صية في
بيت واحد �أو بيتين فقط ،حتي ي�سهل على المرء
حفظهما ،والتمثل بهما ،كما في النتفة التي يقول
فيها(:)66
و�إذا َج�����ز ِْع�����تَ م����ن ال������ذي ه����و َف����ائِ����تٌ
� َ���ش���مِ ���تَ ال����� َع����� ُد ُّو ول����م َي���� ُع���� ْد م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـَ��ا َفا َتا
���ا����س ال��� َّ��ص��ب��ر ع��ن��د ُم ِل َّم ٍة
ف��ال��ب�����س ل���ب َ
واق��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ب���م���ا �أَ ْع َ
������ط������ى الإل��������� ُه و�آت�����ى
� -6أن كثي ًرا من �شعره كان وليد اللحظة ،ونتاج
بع�ض المواقف التي كانت ت�ستدعي منه �أن يقول �شع ًرا
فيها ،وفي لحظتها ،وكان هذا يدعوه �إلى االقت�صار
على الموقف �أو بح�سب ما تواتيه به �شاعريته،وخير
مثال على ذلك قوله لبع�ض الر�ؤ�ساء ،وقد ان�صبت
الخمر على كمه(:)67
ان�����������ص����� َّب�����ت ال ُ
�����خ�����م�����ـ�����ـ�����ـ����� ُر ع�����ل�����ى ك���� ِّم����ه
َت��� ْل���ث���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُم م����ن����ه ُك������� ّم������� ُه خِ �����د َم�����ه
ل������و ل������م ُت�������������� ِر ْد خِ ���� ْد َم���� َت����ـ����ـ����ـ����ـ����ه ب���ال���ت���ي
ق������د َف������ َع������لَ������تْ م������ا َخ����� َّ����ص����� َ����ص����تْ ُك���� َّم����ه
وك��ان لنظمه تلك المقطعات �أث��ر على نظمه
الق�صائد ،فنعرف �أن المقطعة تت�سم بوحدة
المو�ضوع� ،إذ هي بطبيعة عدد �أبياتها التحتمل �أكثر

جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

من مو�ضوع ،فارتباطه بنظم النتف والمقطعات
حدا به �إلى �أن يركز على الوحدة المو�ضوعية في
نظمه للق�صائد ،وه��ذا وا�ضح من ثالث ق�صائد،
�أما الق�صيدة التي مدح بها «ال�صاحب بن عباد ت
385هـ» وو�صف فيها كتيبته الحربية فقد جرى فيها
على �سنن �أجداده ال�شعراء ،حيث بد�أها بالغزل كي
يجذب نحوه الأفئدة ،وي�ستميل �إليه القلوب ،ثم َع َّرج
على و�صف �إح��دى الكتائب الحربية للممدوح ،ثم
تخل�ص برفق ولباقة �إلى المديح ،ثم ختم مديحه -
كعادة �شعراء الع�صر الجاهلي  -بالدعاء فقال(:)68
َف������ ُد ْم َت���� ْد َف���� ِع ال ُ��ج�� َّل��ى َو َت��� ْف���ـ���ـ��� َت��� ِر ِع ال ُعال
َو َت����� ْب�����د�أ �أف��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا َل ال���� َّن����دَى َو ُت���عِ���ي��� ُده���ا

�إيقاع ،وبهذا الإيقاع �أ�صبح ال�شعر �أرقى و�أجمل و�أبدع
من النثر ،وال يتوقف النغم ال�شعري على الإيقاع
الخارجي المتمثل في الوزن والقافية ،فهناك الإيقاع
الداخلي المتمثل في مو�سيقى الألفاظ والجمل ،هذا
الإيقاع �إذا تج�سد في العمل الفني �إلى جانب الإيقاع
الخارجي منح ال�شعر ت�شكي ًال مو�سيق ًيا رائ ًعا،ي�سبي
العقول،وي�أخذ بمجامع القلوب.

مقـــاالت

وم��ن المعروف �أن مو�سيقى ال�شعر الخارجية
تت�ألف من الأوزان وال�ق��واف��ي ،و�أن الأوزان منها
الب�سيطة التي ينه�ض البيت ال�شعري فيها على
تفعيلة واحدة ،تتكرر بعدد معين ،ومنها المركبة،
وفيها ينه�ض البيت ال�شعري على �أكثر من تفعيلة،
ق��ال «�أب��و ال�ع�لاء المعري ت 449ه� �ـ» م�شي ًرا �إلى
ذلك(« :)69والب�سيط والطويل لي�س في ال�شعر �أ�شرف
منهما وز ًن��ا ،وعليهما جمهور �شعر ال�ع��رب ،و�إذا
اعتر�ضت ال��دي��وان من دواوي��ن الفحول ك��ان �أكثر
ً
وب�سيطا ،والمديد وزن �ضعيف ،ال
ما فيه طوي ًال،
يوجد في �أكثر دواوي��ن الفحول ،والطبقة الأولى
لي�س في ديوان �أحد منهم مديد� ،أعني امر�أ القي�س،
وزهي ًرا ،والنابغة ،والأع�شى في بع�ض الروايات....
وتوجد ه��ذه الأوزان الق�صار في �أ�شعار المكيين
والمدنيين كعمر بن �أبي ربيعة ،ومن جرى مجراه
كو�ضاح اليمن ،والعرجي ،وي�شاكلهم في ذلك عدي
َّ
ابن زيد ....والثالثة الأوزان الم�ضارع ،والمقت�ضب،
والمجتث ،ق َّلما توجد في �أ�شعار المتقدمين».

ول��م يعطنا فر�صة ل��درا��س��ة �شعره م��ن ناحية
المطلع ،والتخل�ص ،والختام فيما نظم من �شعر،
لأن �أكثر �شعر الديوان جاء على هيئة نتف ومقطعات
ق�صيرة ،وال �أظن �أنها بقايا ق�صائد طويلة ،انفرط
عقدها ،فذهبت عرى ت�آلفها ،و�إنما الذي نوقن به
حقًا هو �أن هذا هو �شكل النظم لديه ،وهو �شكل
اليختلف في قليل �أو في كثير عن نظم ال�شعراء
الكتاب من �أمثاله ،ف�أكثر نظمهم عبارة عن مقطعات
�شعرية ق�صيرة ،وب�إمكانك  -عزيزي القارئ � -أن
تت�أمل دي��وان «خالد بن يزيد الكاتب 262ه �ـ»� ،أو
ديوان «�إبراهيم بن العبا�س ال�صولي ت 243هـ»� ،أو
ديوان «ال َع َطوي ت 250ه�ـ»� ،أو �أي ديوان �آخر لأي
�شاعر من ال�شعراء الكتاب ف�سوف تجد �أن نظام
َّ
المقطعات هو النظام ال�سائد في النظم لدى ه�ؤالء
ال�شعراء.

وق��د �أث ��ار اال�ستنتاج ال�سابق «للمعري» فكر
بع�ض الباحثين المعا�صرين ،فنه�ض «�إبراهيم
�أني�س» بمطالعة كثير من دواوين ال�شعر العربي في
الع�صور المختلفة ،وخرج بنتيجة رتب على �أ�سا�سها
بحور ال�شعر العربي من حيث كثرتها و�شيوعها في
ال��دواوي��ن المختلفة ،وج��اء ترتيبه لها على النحو

الإيقاع ال�شعري لدى «ابن ِهندو»:

يعد الإيقاع ال�شعري �أحد الدعائم القوية التي
تنه�ض عليها عملية الإبداع ال�شعري ،فال �شعر بدون
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ال�ت��ال��ى:ال�ط��وي��ل ،فالكامل ،فالب�سيط ،فالوافر،
فالخفيف ،فالمتقارب ،فال�سريع ،فالمن�سرح،
()70
فالرمل،فالرجز ،فالهزج ،فالمديد
ولي�س معنى ه��ذا �أن��ه م��ن المحتم �أن ينطبق
ا�ستنتاج «�إبراهيم �أني�س» على ما بين �أيدينا من
�شعر «البن هندو» انطبا ًقا حرف ًيا ،لأن �شعره لم ي�صل
�إلينا كام ًال ،فالمتقارب لديه متقدم على المن�سرح،
وال�سريع متقدم على الخفيف  -على ما و�صلنا من
�شعره  -وذلك راجع �إلى �أن لكل �شاعر ذوقه ،وطريقته
في اختيار �أوزان��ه ،فهناك �شاعر يف�ضل النظم على
وزن معين ،قد اليف�ضل النظم عليه �شاعر غيره،
وهناك �شاعر ي�ؤثر الإي�ق��اع البطيء ،و�آخ��ر يف�ضل
الإيقاع ال�سريع ،وثالث يميل �إل��ى الإيقاع الب�سيط،
ورابع يميل �إلى الإيقاع المركب ،وخام�س يهوى النظم
على البحور المجزوءة ،و�ساد�س يحب النظم على
البحور التامة ،بل هناك من ال�شعراء من يق�صر
نظمه على بع�ض البحور ،ال يتجاوزها �إلى غيرها.

�إذن فلكل �شاعر ت�شكيل مو�سيقي يف�ضله،
وي�ستعمله كثي ًرا في نظم �أ�شعاره ،و�شاعرنا خير مثال
على ذلك ،نعم� ،إنه متفق مع ال�شعراء الجاهليين،
والأمويين في تف�ضيل بع�ض الأوزان ال�شائعة ،وهي:
الطويل ،والكامل ،والب�سيط ،والوافر ،و�إيثاره لهذه
الأوزان دون غيرها ي��دل على �أن��ه ك��ان تقليد ًيا
ً
محافظا على النمط ال�شعري الموروث ،ال يميل �إلى
التجديد ،وال يهوى الخروج على قواعد عمود ال�شعر
العربي.
وخ�لا��ص��ة ال �ق��ول� :أن دي��وان��ه �ضم �إيقاعات
متباينة ،وت�شكيالت مو�سيقية مختلفة ،ت�ضافرت
في �إح��داث لحن �آ�سر ،يالم�س �شغاف القلوب،
فيبث فيها الروعة ،ويحدث فيها المتعة والن�شوة،
ويترك فيها الإح�سا�س العميق بالفن والجمال .
وهذه �إح�صائية بما في الديوان من بحور ،وعدد
المرات التي نظم عليها في كل بحر على حدة في
المجموع ال�شعري:

الطويل الكامل الب�سيط الوافر ال�سريع الخفيف المن�سرح المتقارب الرمل المجتث الهزج
1
1
4
8
8
8
11 11 23
33
43
�صورة واحدة من �صوره الثالث ،فقد نظم على
يت�ضح من هذه الإح�صائية ما يلي:
جميع �صور هذا البحر ،و�أول هذه ال�صور،
� -1أن �شاعرنا نظم على الأوزان الخليلية كلها ما
و�أكثرها تكرا ًرا في هذا المجموع ال�شعري هي
عدا المديد ،والم�ضارع ،والمتدارك ،والرجز،
التي يقع القب�ض في عرو�ضها و�ضربها ،ويت�سم
والمقت�ضب ،وربما يكون قد نظم عليها �أو على
بحر الطويل بـ» الجاللة ،والنبالة ،والجد….
بع�ضها في ما �ضاع من �شعره.
ولهذا ف�إنك ال تجد ق�صائد الطويل الغرر �إال
�شيوعا في الديوان،
� -2أن بحر الطويل �أكثر البحور ً
منح ًوا بها نحو الفخامة والأبهة من حيث �شرف
ا�ستعمله ال�شاعر كثي ًرا ،حيث نظم عليه ()43
اللفظ ،وهدوء النف�س ،وا�ستثارة الخيال ،وتخير
مرة ،وهي ح�صيلة الب�أ�س بها� ،إذ �إنها تقرب من
المعاني( .»)71ويتواءم الطويل مع المديح ومعانيه،
ثلث الديوان الماثل بين �أيدينا الآن ،ولحظنا
يقول «ابراهيم �أني�س» في ذلك� )72(« :أما المدح
�أن «ابن هندو» في نظمه عليه لم يقف على
فلي�س من المو�ضوعات التي تنفعل لها النفو�س،
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جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

وتطرب لها القلوب ،و�أجدر به �أن يكون في
ق�صائد طويلة ،وبحور كثيرة المقاطع كالطويل،
والب�سيط ،والكامل ،ومثل هذا يمكن �أن يقال
في الو�صف بوجه عام» .ولعل ان�سجام معاني
المديح مع بحر الطويل هو الذي دفع �شاعرنا
�إلى نظم مدائحه فيه كما في الق�صيدة التي
مدح بها «ال�صاحب بن عباد ت385هـ» ،وهي
برقم ( )35في هذا المجموع ال�شعري ،وكما
في المقطعة التي مدح بها مجد الدولة،وهي في
ديوانه برقم(.)80

هذا �إلى جانب نظمه على الكامل المجزوء ،كما
في قوله(:)76
�أ ْو َ�صـى ال َف ِقـي ُه ال َع ْـ�س َكرِ ُّي ب�أَن �أَ ُك َّف عــنِ ال�شَّ َر ِ
اب
َف َع َ�ص ْي ُت ُه �إن ال�شراب عمارة البيـت الخراب
ولعل ك��ون ه��ذا البحر «�أك�ث��ر ال�شعر حركات،
والبيت التام منه على ثالثين حركة ،ولي�س في
البحور ما هو كذلك( ،»)77هو الدافع الرئي�س الذي
حدا به �إلى �أن يكثر من النظم عليه.

مقـــاالت

ونم�ضي الآن �إل��ى القافية ب�صفتها الدعامة
الثانية التي ينه�ض عليها الإيقاع ال�شعري ،وهي
�آخ��ر �ساكنين في البيت ،وما بينهما من حروف،
والمتحرك الذي قبل �أول �ساكن .وحروفها متعددة،
وهي الحروف التي �إذا دخل �أحدها �أول الق�صيدة
لزم بقية �أبياتها ،وهي �ستة حروف ،الأول « :الروي،
وه��و الحرف ال��ذي تبنى عليه الق�صيدة ،ويتكرر
بتكرار الأب �ي��ات ،وربما ن�سبت �إليه الق�صيدة...
الثاني :الو�صل ،وه��و ح��رف مد ين�ش�أ من �إ�شباع
حركة الروي المطلق المتحرك� ،أو هاء تلي حرف
ال��روي ....،الثالث :الخروج :وهو حرف مد ين�ش�أ
من �إ�شباع حركة هاء الو�صل ....الرابع :الردف،
وه��و ح��رف م��د �أول�ي��ن قبل ال ��روي ،ولي�س بينهما
فا�صل �سواء كان من نف�س كلمة الروي� ،أو من كلمة
�أخرى ...الخام�س :الت�أ�سي�س ،وهو �ألف بينها وبين
الروي حرف واحد متحرك ،وتكون �ألف الت�أ�سي�س
في الكلمة التي بها الروي �أوتكون في كلمة �أخرى
ب�شرط �أن يكون الروي �ضمي ًرا �أو بع�ض �ضمير...
ال�ساد�س :الدخيل ،وهو الحرف المتحرك بعد �ألف
الت�أ�سي�س ،وقبل الردف» ( .)78والناظر في ديوان «ابن
هندو» يلحظ �أن ال�شاعر َو َّظ َف كثي ًرا من الحروف
جيدا
الهجائية توظيفًا فن ًيا �آ�س ًراَ ،و َوز ََّع َها َت ْوزِي ًعا ً

� -3أن بحر الكامل ي�أتي في المرتبة الثانية بعد بحر
الطويل ،وذلك من حيث كثرة نظم ال�شاعر عليه،
فقد نظم عليه ( )34مرة،ومن المعروف �أن هذا
تاما،وي�أتي مجزو ًءا،ولهذا البحر ت�سع
البحر ي�أتي ً
�صور ،نظم « ابن هندو» على بع�ضها،فنظم على
الكامل التام ذي العرو�ض ال�صحيحة وال�ضرب
ال�صحيح ،كما في قوله(:)73
ي���ا ���س��ي��ف �إن ت�����درك ب��ح��ا���ش��ي��ة ال ِّلوى
ث���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ����أ ًرا ج���ع���ل���تُ ل����ه غ����������را َرك غ���ارم���ا
و�أكثر ال�صور ورو ًدا في الديوان هي الكامل التام
ذو العرو�ض وال�ضرب المقطوع الم�ضمر كما في
قوله(:)74
وي����ك����ا ُد م���ن َك������� َر ِم ال ِّ
����ط���� َب����ا ِع َولِ����ي����دُهُ ���� ْم
َي��� َه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ُ���ب ال�����م�����ع�����ا ِو َز َل���� ْي����لَ����ة ال���م���ي�ل�ا ِد
أي�ضا لهذا لبحر
ومن ال�صور التي نظم عليها � ً
الكامل ال�ت��ام ذو العرو�ض ال�صحيحة وال�ضرب
الم�ضمر الأحذ ،كما في قوله(:)75
�أَ ْرخ�����������������ى ل�����ع�����ار� ِ�����ض�����ه ال���������ع���������ذا َر فما
�أَ ْب��������ق��������ى ع����ل����ى َو َرع�������������ي و ال ُن����� ْ����س����كِ����ي
56

�آفاق الثقافة والتراث

على حروف القافية :الروي ،والت�أ�سي�س ،والخروج،
والردف ،والو�صل ،وقد نه�ضنا بتتبع حروف الروي
في الديوان ،وح�صر عدد المرات التي ذكر فيها
الحرف الواحد ،وخرجنا ب�إح�صائية ج��اءت على
هذا النحو:
م حرف عدد مرات م حرف عدد مرات
الروي ا�ستعماله
الروي ا�ستعماله
 1الهمزة
3
� 12ش
1
2

ب

8

 13ط

1

3

ت

3

 14ع

4

4

ج

2

 15غ

2

5

ح

6

 16ف

5

6

خ

1

 17ق

11

7

د

12

 18ك

5

8

ذ

1

 19ل

15

9

ر

13

 20م

17

10

ز

1

 21ن

16

� 11س

5

 22ي

8

ونثبت �أو ًال ر�أي بع�ض النقاد في تق�سيم حروف
الهجاء من حيث كثرة مجيئها رو ًيا ،قال « �إبراهيم
�أني�س « ،)79( « :ويمكن �أن تق�سم حروف الهجاء
التي تقع رو ًيا �إلى �أربعة �أق�سام ح�سب ن�سبة �شيوعها
في ال�شعر العربي «.
�أ  -حروف تجيئ رو ًيا بكثرة و�إن اختلفت ن�سبة
�شيوعها في �أ�شعار ال�شعراء ،وتلك هي :الراء،
الالم ،الميم ،النون ،الباء ،الدال ،ال�سين،
العين.
ب  -حروف متو�سطة ال�شيوع ،وتلك هي :القاف،
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الكاف ،الهمزة ،الحاء،الفاء ،الياء ،الجيم.
ج  -حروف قليلة ال�شيوع:ال�ضاد؛ الطاء ،الهاء،
التاء ،ال�صاد ،الثاء.
د  -حروف نادرة في مجيئها رويا :الذال؛ الغين
الخاء ؛ ال�شين ؛الظاء ،الواو».
وج��اء �شعر «اب��ن هندو» متوافقًا مع م�ضمون
الن�ص الذي �أدرجناه �آنـفًا،حيث نلحظ �أن هناك
بع�ض ال �ح��روف ا�ستعملها ب�ك�ث��رة ،و�أن هناك
حروفًا ا�ستعملها بقلة ،و�أن هناك حروفًا �أخرى
لم ي�ستعملها �ألبتة ،هي :الثاء ،وال�ضاد ،والظاء،
والهاء ،والواو ،وربما يكون ا�ستعمل بع�ضها في ما
�ضاع من �شعره.
�أما الحروف التي يندر ورودها رو ًيا فقد وجدنا
لأكثرها ذك � ًرا لديه ،وك�أنه بذلك يعلن عن عمق
ثقافته اللغوية ،وي�صرح ب�أن كونه طبي ًبا �أو فيل�سوفًا
لم يباعد بينه وبين درا�سة اللغة واالطالع الوا�سع
على دالالت مفرداتها.
ونعرف �أن ح��رف ال��روي هو ال��ذي تبنى عليه
الق�صيدة� ،أي ال ُب َّد من ذكره في الق�صيدة ،وتكراره
في كل بيت منها� ،أما بقية الحروف فلي�ست الزمة
ما لم يذكر حرف منها في �أول بيت من الق�صيدة،
فقد يذكر ال�شاعر �أكثرها في ق�صيدة ،ويهملها في
�أخرى.
وقد �أ�سفر تتبعنا لحروف القافية  -ماعدا الروي
 لديه عن حقيقة ،مفادها �أنه حاول اال�ستفادة منتلك الحروف ،وتوظيفها بقدر الإم�ك��ان ،ومن ثم
جاء �شعره زاخ ًرا بها ،وهذه �إح�صائية بعدد مرات
تكرارها في ديوانه:

جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

�أو حرفين مثل الت�أ�سي�س وال��دخ�ي��ل كما في
قوله(:)82
ت��ط��اي��رتِ ال ْأخ����ب����ا ُر م���نْ ُك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ِّل جانبِ
ُم�� َب ِّ�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ًة ل���ي ب���ان���ت���ج���ا ِز ال��� َم َ
���ط���ال ِ���ب

الحرف الردف الو�صل الت�أ�سي�س الخروج الدخيل
19 13
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وا�ضح �أن حرف الردف هو �أكثر الحروف توظيفًا
بعد الروي ،ولعل ال�سر في ذلك راجع �إلى �أنه �سلك
ذلك لكي يعطي لنف�سه الف�سحة الكافية في التعبير
عما يت�أجج ف��ي ف� ��ؤاده م��ن ع��واط��ف جيا�شة ،وما
يعتلج في حناياه من م�شاعر فيا�ضة ،لأن وجود هذا
الحرف قبل حرف ال��روي ي�ساعد على �إح��داث ما
ي�شبه ال�صراخ والعويل ،لأنه كما نعرف حرف مد،
فك�أن ال�شاعر با�ستعماله هذا الحرف وغيره من
حروف المد يطلق لنف�سه العنان ،كي يت�أوه بحرية
تامة ،ويتوجع ب�إمكانية مطلقة.

�أو ثالثة �أحرف ،كما في قوله (:)83
ب��ذل��تُ لها ال��دم�� َع ال�� َم���ُ��ص��ون و�إن غدتْ
ُت��م��ان�� ُع��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ف���ي ن���ظ���رة �أ�ستفيدُها
فالدال روي ،والياء قبلها ردف ،والهاء و�صل،
والألف خروج� ،أي �أن ال�شاعر جمع في قافية واحدة
�أربعة �أحرف ،وهذه غاية ما اجتمع في جميع قوافي
الديوان من حروف .وهذا بيان بعدد المرات التي
اجتمع فيها �أكثر من حرف من حروف القافية في
�شعره»:

مقـــاالت

وخال�صة القول� :أن ال�شاعر لم ي�ستعمل
ً
اعتباطا ،و�إنما كان
هذه الحروف عب ًثا ،ولم ي�أت بها
ق�صدا ،فهي ت�سعفه في �إتمام الوزن،
يق�صد توظيفها ً
كما ت�سبغ على �أبياته ت�شكي ًال مو�سيق ًيا بدي ًعا ،يجعل
لأبياته رونقًا وبها ًء ،وح�ضو ًرا في ذهن المتلقي،
وق�ب��و ًال ل��دى ح�س ال�سامع وف�ك��ره ،ه��ذا بالإ�ضافة
�إلى الأهمية الوجدانية التي �أ�شرنا �إليها من قبل،
والجدير بالذكر �أن ال�شاعر كان يكتفي بحروف
الروي ،كما في قوله(:)80

 -1القافية المردوفة المو�صولة

( )11مرة

 -2القافية الم�ؤ�س�سة المو�صولة

( )3مرات

 -3القافية المردوفة المو�صولة المخروجة ( )4مرات
 -4القافية المو�صولة المخروجة مرة واحدة.
ولحظت �أن �أكثر قوافي الرجل مطلقة ،والقافية
المطلقة هي التي يكون رويها متحر ًكا� ،إذ لم ت�أت
قوافيه �ساكنة �سوى ( )7م��رات في الديوان� ،أما
باقي القوافي فقد جاءت قوافيه فيها مطلقة ،وعدد
مرات ورودها ( )133مرة.
ون�ت��رك ح��روف القافية لننتقل �إل��ى الكلمات
الأخ �ي��رة ف��ي نهاية الأب �ي��ات ،ويطلق عليها بع�ض
العرو�ضيين تجاوزًا م�صطلح « القافية » لنر�صد
�أهم �سمات هذه الكلمات في الديوان ،ونقول� :إن من
كلمات القوافي ما جاء متمكنًا في نهايات الأبيات،
وك�أن كل كلمة منها كال�شيء الموعود المنتظر ،و�أن
أي�ضا ما ج��اء قلقًا مقح ًما في مكانه ،غير
منها � ً

َغ�������دَا َو ْج������هُ������ ُه َك���� ْع���� َب���� ًة ل ْل َج َمـ ـ ـ ـ ــالِ
ول�����ي َق���� ْل���� ُب���� ُه ال َ��ح َ��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُر الأَ� ْ������س������ َو ُد
وكان ي�ضيف في المقطعة الواحدة �إلى جانب حرف
الروي حرفًا �آخر مثل الردف ،كما في قوله(:)81
وق����ال����تْ ت���ف���اري ُ���ق ال َّ�����ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� َب��ابِ ِب ِل َّمتي
���ش���ي عَ������را ُر
َت�� َم�� َّت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْع ف���م���ا ب���ع��� َد ال��� َع���� ِّ
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م�ستقر فيه ،وال مت�آلف و�سائر الكلمات في الأبيات
المدرجة فيها تلك الأبيات ،وهنا ن�شعر �أن ال�شاعر
لم ي�أت بالكلمة �إال ليكمل وزن البيت� ،أو لأنها ت�شتمل
على ح��رف روي يتفق وروي المقطعة ،و�آي��ة ذلك
ظهور طائفة من الكلمات ذات ال��دالالت الغريبة
التي ال يقف القارئ على معناها �إال بعد كد الذهن،
وتقليب بع�ض المعاجم اللغوية.
وال �أنكر �أن الغالبية العظمى من قوافي «ابن
هندو» ج��اءت متمكنة في �أماكنها ،مفيدة ،ذات
دالالت موحية كثيفة ،ت �ت ��آزر م��ع معاني الأبيات
لتف�صح في النهاية عن فكر ال�شاعر ووجدانه.
�إن ال�سبب الأول في قلق بع�ض قوافيه يرجع �إلى
عدم ن�ضج بع�ض تجاربه ال�شعرية في بع�ض مقطعات
الحكم والو�صايا ،و�أ�سوق الآن بع�ض النماذج من
القوافي القلقة ،قال «ابن هندو» (:)84
�إذا المر ُء لم ُي�� ْد ِل��ج �إل��ى المال لم َي َز ْل
ع��ن ال��م��الِ َم�� ْق ُ��ط��و َع ال�� ُع�� َرى وال َعالئقِ
وقال (:)85
واغ���ت���ـ���ف���ـ��� ْر َز َّل������ـ������ َة م����ن ف����ي مجلــ�سي
لج َبـا ْر
�إ َّن ُج����ـ����ر َح ال���خ���ـ���م��� ِر ع��ن��ـ��ـ��دي ُ
�أو ت�����ران�����ي م ً
������ن ْ
�����ائ��ل��ا م َ
ن�شـ ـ ـ َوتي
ُق����ل����تَ ي��م�����ش��ي َف�������و َق َر ْم���������لٍ �أ ْو َخ���� َب����ا ْر
وقال (:)86
������������رب ل������ـ������م ت���������� ْ���������ض���������ر ِْب ب���ن���ا
وال������������ح ُ
�������ع �أر َب�����������������دِ
َخ����ي���������ش����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����وم ن�������ق ٍ
وقال (:)87
�إذا �أح��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُد ال��� َق َّ
���ط ُ
���ان َغ��� َّن���ى تو َّق َفتْ
ل���ه ال���ط���ي��� ُر ف���ي َج����� ِّو ال�����س��م��اء ُت�صي ُخ
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وقال

()88

���ا����س ال��� َّ��ص��ب��ر ع��ن��د ُم ِل َّم ٍة
ف��ال��ب�����س ل���ب َ
واق��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ب���م���ا �أَ ْع َ
������ط������ى الإل��������� ُه و�آت�����ى
فنلحظ �أن قوافي هذه الأبيات ي�شوبها �شيء من
النق�ص ،وعدم الجودة ،فكلمة القافية في البيت
الأول ،وهي كلمة «العالئق» �أتى بها ال�شاعر ليتمم
وزن البيت� ،إذ ما فائدة ذكر «ال ُع َرى»� ،أما كلمتا
«ج �ب��ار» ،و«خ �ب��ار» ف�لا يخفى علينا م��ا بهما من
غرابة ،ومثلهما كلمة «�أرب��د» ،وكلمة «ت�صيخ»�،أما
جديدا �إلى معنى البيت.
كلمة «�آتى» فلم تفد ً
هذه هنات هينات ال تحط من قدر موهبة «ابن
هندو» ،وال تنق�ص من قدر مكانته ال�شعرية� ،إذ لم
ي�سلم منها �أ�ساطين ال�شعر العربي ،وح�سبه �أنه
جمع �إلى جانب نظم ال�شعر الإجادة في فن الكتابة،
والإحاطة بعلمي الطب والفل�سفة.

الهوام�ش
(� )1أعدت بناء ديوان « ابن هندو » ،ون�شرته دون درا�سة �شعره
في القاهرة عام 2000م ،ثم ن�شرت تتمة له في الحلقة
الأول��ى من �سل�سلة « تتمة و�إ��ص�لاح ال��دواوي��ن ال�شعرية،
ال���ص��ادرة ف��ي القاهرة ع��ام 2004م ،ث��م انعطفت على
الديوان عام 2007م بدرا�سته لأول مرة و�إعادة تحقيقه،
ول��م تن�شر الدرا�سة وال ال��دي��وان �إل��ى الآن ،وف��ي مقدمة
ال��درا��س��ة ترجمة واف�ي��ة الب��ن ه�ن��دو ،وفيها ك��ل م�صادر
ترجمته ،وهذه الم�صادر كما �أثبتها هناك هي:
 -1تتمة اليتيمة :للثعالبي 143/1ن�شره :عبا�س �إقبال،
طهران 1353 ،هـ .
 -2يتيمة ال��ده��ر :للثعالبي  397/3تحقيق :محمد
عبدالحميد ،المكتبة التجارية ،م�صر ،ط1956 ،2م.
 -3دمية الق�صر :الباخرزي  68/2تحقيق :عبد الفتاح
الحلو -القاهرة 1971 ،م.
 -4تتمة �صوان الحكمة (تاريخ حكماء الإ�سالم ) :للبيهقي
 93تحقيق محمد كرد على  ،دم�شق .1988 ،
 -5تاريخ طبر�ستان :البن �إ�سفنديار  ،136ترجمة� :أحمد

جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

مقـــاالت

ن��ادي  ،المجل�س الأع�ل��ى للثقافة  ،القاهرة  ،ط،1
2002م.
� -6إخ�ب��ار الملوك ونزهة المالك والمملوك:للمن�صور
الأيوبي ،67تحقيق.ناظم ر�شيد  ،بغداد 2001 ،م.
 -7التدوين في �أخبار قزوين:لعبد الكريم القزويني361/3
بعناية:عزيز اهلل العطاردي  ،دار الكتب العلمية،
1987م.
 -8معجم الأدب ��اء :لياقوت الحموي  136 / 7تحقيق:
محمد نجاتي و�آخر ،دارالفكر 1400 ،هـ.
 -9الحدائق ال��وردي��ة لحميد المحلي  168/2تحقيق:
المرت�ضى المحطوري � ،صنعاء  ،ط2002 ،1م
 -10ذيل تاريخ بغداد :البن النجار  354/18تحقيق قي�صر
فرح  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .
 -11فوات الوفيات والذيل عليها :البن �شاكر الكتبي 14/3
 ،تحقيق�:إح�سان عبا�س  ،دار �صادر  ،بيروت  ،د .ت.
 -12عيون الأنباء في طبقات الأطباء :البن �أبي �أ�صيبعة
 ،431تحقيق:نزار ر�ضا ،دار مكتبة الحياة  ،بيروت
 ،د .ت
 -13تاريخ الحكماء لل�شهرزوري  314تحقيق:عبد الكريم
�أبو �شويرب  ،جمعية الدعوة الإ�سالمية 1986 ،م.
 -14م�سالك الأب�صار في ممالك الأم�صار :البن ف�ضل اهلل
العمرى  30/9مخطوط طبعه م�صور ًا:ف�ؤاد �سزكين
و�آخرون  ،فرانكفورت  1988 ،م ،ومطبوع 69-64 /9
بتحقيق :ب�سام بارود� ،أبو ظبي 2004 ،م.
 -15الوافي بالوفيات :لل�صفدي ،ج 13/21تحقيق :محمد
الحجيري  ،في�سبادن  ،ط1991 ،2م.
 -16عقود الجمان وتذييل وفيات الأع�ي��ان :للزرك�شي ،
مخطوطة عارف حكمت 459تاريخ.
 -17ت��ذك��رة العلماء وال�شعراء:لمجهول وف�ي��ات عام
(420هـ) ،مخطوط بدار الكتب الم�صرية تحت رقم
� 9109أدب.
 -18هدية العارفين لإ�سماعيل با�شا البغدادي ، 686/1
ا�سطنبول1981 ،م.
 -19مطلع البدور ومجمع البحور :البن �أبي الرجال 25/4
تحقيق :عبد الرقيب مطهر  ،اليمن  ،ط2004 ،1م.
 -19معجم المطبوعات العربية والمعربة :ل�سركي�س
 280 ،279/1من�شورات مكتبة �آي��ة اهلل العظمى
المرع�شي النجفي.
 -21التراث اليوناني في الح�ضارة الإ�سالمية  95ترجمة
عبد الرحمن بدوي  ،الكويت 1980 ،م.

 -22تاريخ الأدب العربي :لبروكلمان  305/4ترجمه:
ال�سيد يعقوب بكر  ،ط ، 3دار المعارف  ،م�صر ،
1983م.
 -23كنوز الأجداد:لمحمد كرد علي  220 ،213مطبعة
الترقي  ،دم�شق 1950 ،م.
 -24الأعالم :للزركلي  ،278/4دار العلم للماليين  ،ط،5
1980م.
 -25معجم الم�ؤلفين :لعمر ر�ضا كحالة  82/7مكتبة
المثنى  ،بيروت  ،د0ت.
 -26تاريخ الأدب العربي ل�شوقي �ضيف ( الجزيرة –
العراق � ،إيران )  ، 606دار المعارف  ،م�صر  ،ط،2
1983م.
 -27تاريخ التراث العربي :لف�ؤاد �سزكين  ،مج/2ج،263/4
ترجمة.عرفة م�صطفى � ،إيران ط1983 ، 2م.
 -28معجم ال�شعراء العبا�سيين �ص  ، 574دار �صادر ،
بيروت  ،ط2000 ، 1م.
 -29حكماء و�شعراء من �أون �إلى ق�صر العيني لمحمود
المناوي  ،109مركز الأهرام  ،القاهرة 2001 ،م.
 -30ويرجع كذلك �إلى درا�سة �سحبان خليفات المو�سومة:
“ بابن هندو� :سيرته� ،آرا�ؤه الفل�سفية ،م�ؤلفاته:،
درا�سة ون�صو�ص  ،الجامعة الأردنية  ،عمان 1995 ،م.
( لم �أقف على هذه الدرا�سة ).
وع �ث��رت ب���أخ��رة ع�ل��ى نتفتين ل��م ت��دخ�لا ف��ي هذه
الدرا�سة� ،إحداهما دلية وم�صدرها رو�ضة البالغة
 ،78/1والأخرى نونية ،وم�صدرها �شروح �سقط الزند
 ،820/2ودفعت بهما للن�شر.
( )2انظر �شعر ال�شكوى في القرنين الثالث والرابع الهجريين
� ،375أط��روح��ة دك �ت��وراه ،عبد ال ��رازق ح��وي��زي ،جامعة
الأزهر1998 ،م.
( )3الر�ؤية الفكرية والت�شكيل الجمالي في �شعر ال�سيد الحميري
لعلي �أبي زيد  ،321دار المعارف ،م�صر 1984م.
( )4الق�صيدة .35
(� )5أ�س�س النقد الأدب��ي لأحمد ب��دوي  ،462نه�ضة م�صر،
1979م.
( )6النتفة .30
( )7النتفة .46
( )8انظر على �سبيل المثال ذوات الأرق ��ام،38 ،45 ،3،40:
.125 ،124 ،114
( )9المقطعة .126
( )10النتفة .88
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( )11الق�صيدة .89
( )12المقطعة .70
( )13النتفة .59
( )14المقطعة .129
( )15ل�سان العرب  ،11484 - 1483/3تحقيق :عبد اهلل
الكبير و�آخرين  ،دار المعارف  ،م�صر.
(� )16سورة الحج .73
( )17المقطعة .73
( )18ل�سان العرب (�صدق) �ص .2418
( )19النتفة .84
( )20انظر في غرابة الألفاظ في الديوان ذوات الأرقام،15 :
،83 ،80 ،70 ،64 ،59 ،53 ،37 ،35 ،32 ،27 ،23 ،19 ،16
.128 ،118 ،111 ،101 ،89 ،88 ،85
( )21النتفة .118
( )22المقطعة .126
( )23المقطعة .13
( )24النتفة .1
( )25النتفة .8
( )26النتفة .9
( )27النتفة .1
( )28النتفة .87
( )29النتفة .40
( )30النتفة .54
( )31المقطعة .62
( )32المقطعة .51
( )33الأ�سلوب لأحمد ال�شايب  46مكتبة النه�ضة الم�صرية،
1976م.
(� )34شعر ال�شكوى في القرنين الثالث والرابع الهجريين
.410
( )35في النقد الأدب��ي ل�شوقي �ضيف  ،171دار المعارف،
م�صر1988 ،م.
( )36الق�صيدة .89
( )37الق�صيدة .35
( )38الق�صيدة .37
( )39النتفة .2
( )40النتفة .115
( )41درا�سات في المعاني والبديع لعبد الفتاح عثمان 184
مكتبة ال�شباب ،القاهرة1982 ،م.
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( )42ال�سابق .184
( )43المقطعة .66
( )44المقطعة  ،62وانظر ذوات الأرقام ،44 ،34 ،17 ،2،3
.90 ،51
( )45درا�سات في المعاني والبديع .176 – 175
( )46ال�سابق .117
( )47النتفة .14
(� )48سورة لقمان ،الآية .34
( )49النتفة .121
( )50م�شكاة الم�صابيح لمحمد التبريزي  :36/1محمد
الألباني ،المكتب الإ�سالمي ،بيروت ،ط1985 ،3م.
( )51النتفة .16
( )52المقطعة 28
( )53الق�صيدة  ،35وانظر رقم .93
( )54النتفة  ،65وفي هذا البيت �أي�ضا مح�سن بديعي �آخر،
وهو رد العجز على ال�صدر.
( )55النتفة .42
( )56درا�سات في المعاني والبديع .199
( )57النتفة  ،21وانظر البيت الأول من المقطعة  ،66وانظر
ذوات الأرقام.86 ،75 ،60 ،21 ،17 :
( )58وفي الديوان بع�ض المح�سنات البديعية الأخرى ،فينظر
في التق�سيم رقمي  ،109 ،83وينظر في التر�صيع البيت
الثاني من النتفة .120
( )59ل�سان العرب البن منظور ( ق�صد ) .3643 /5
(� )60إعجاز القر�آن  ،257تحقيق :ال�سيد �صقر ،دار المعارف،
القاهرة1954،م.
( )61العمدة .302/1
( )62ظاهرة المقطعات في ال�شعر العبا�سي ليون�س ال�سامرائي،
مجلة �آداب الم�ستن�صرية� ،ص/ 291ع1984/8م.
( )63انظر ال�سابق �ص .336 -291
( )64المقطعة .85
( )65النتفة .25
( )66النتفة .12
( )67النتفة .116
( )68الق�صيدة .35
( )69الف�صول والغايات 132 ،212بعناية محمود زناتي،
المكتب التجاري ،بيروت ،د .ت.
( )70انظر مو�سيقى ال�شعر ،191مكتبة الأنجلو الم�صرية،

جماليات
الت�شكيل
الفني في
�شعر ابن
هندو (ت
423هـ)

مقـــاالت

 -4درا�سات في المعاني والبديع :عبد الفتاح عثمان ،مكتبة
ال�شباب ،القاهرة.1982 ،
 -5ديوان �أبي الفرج بن هندو (ت423ه��ـ) ،تحقيق ودرا�سة:
عبد ال ��رازق ح��وي��زي ،معد للن�شر ف��ي مكتبة الآداب،
القاهرة2007 ،م ،ولم ين�شر حتى الآن.
 -6الر�ؤية الفكرية والت�شكيل الجمالي في �شعر ال�سيد الحميري:
علي �أبي زيد ،دار المعارف ،م�صر 1984م.
 -7رو� �ض��ة ال�ب�لاغ��ة :لعبد الملك ب��ن ال�م�ع��اف��ى ،تحقيقي:
عبدالمنعم الرجبي ،المكتبة الع�صرية ،بيروت ،ط،1
2010م.
� -8شروح �سقط الزند:للبطليو�سي وغيره ،تحقيق:عبد ال�سالم
هارون وغيره ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب1986 ،م.
� -9شعر ال�شكوى في القرنين الثالث وال��راب��ع الهجريين:
عبدالرازق حويزي� ،أط��روح��ة دكتوراه،جامعة الأزه��ر،
1998
 -10ظاهرة المقطعات في ال�شعر العبا�سي :يون�س ال�سامرائي،
مجلة �آداب الم�ستن�صرية ،ع1984 ،8م.
 -11العرو�ض القديم :محمود علي ال�سمان ،دار المعارف،
القاهرة1986 ،م.
 -12الف�صول والغايات� :أبو العالء المعري ( ت449هـ) ،بعناية
محمود زناتي ،المكتب التجاري ،بيروت ،د.ت
 -13في النقد الأدب��ي� :شوقي �ضيف ،دار المعارف ،م�صر،
1988م.
 -14ل�سان العرب :ابن منظور (ت 711هـ) ،تحقيق :عبد اهلل
الكبير و�آخرين  ،دار المعارف  ،م�صر.
 -15المر�شد �إل��ى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها :عبد اهلل
الطيب المجذوب ،مكتبة م�صطفى الحلبي ،ط1955 ،1م.
 -16م�شكاة الم�صابيح :لمحمد التبريزي :محمد الألباني،
المكتب الإ�سالمي ،بيروت ،ط1985 ،3م.
 -17مو�سيقى ال�شعر� :إبراهيم �أني�س ،مكتبة الأنجلو الم�صرية،

ط5،1987م.
( )71المر�شد �إل��ى فهم �أ�شعار العرب و�صناعتها لعبد اهلل
الطيب ال�م�ج��ذوب  ،414/1مكتبة م�صطفى الحلبي،
ط1،1955م.
( )72مو�سيقى ال�شعر .178
( )73المقطعة .102
( )74المقطعة 32
( )75النتفة .84
( )76النتفة .6
( )77العرو�ض القديم .42
()78ال�سابق .224 – 218
( )79مو�سيقى ال�شعر .246
( )80المقطعة .33
( )81المقطعة .47
( )82النتفة .7
( )83الق�صيدة .35
( )84النتفة .73
( )85الق�صيدة .37
( )86المقطعة .27
( )87المقطعة .23
( )88النتفة .12

الم�صــادر والمراجع
� -1أ�س�س النقد الأدبي� :أحمد بدوي ،نه�ضة م�صر1979 ،م.
 -2الأ�سلوب� :أحمد ال�شايب ،مكتبة النه�ضة الم�صرية1976 ،
� -3إعجاز القر�آن :الباقالني (ت 403ه��ـ) ،تحقيق :ال�سيد
�صقر ،دار المعارف ،القاهرة1954،م.
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العبث َفنًّا في ر�سالة
الخوارزمي للبديهي
الأ�ستاذ الدكتور /فائز طه عمر

كلية التربية – جامعة تكريت  -العراق

لع َّل ال َع َبثَ الذي يعني اللعب(� ,)1أي� :إتيان �شيء لغاية هزل ّية �,إ�ضحاكية ,كان فر�ص ًة للأديب
�أبي بكر الخوارزمي ( 382هـ ) لإظهار مهارته ومقدرته اللغوية ,بتالعبه �أو لعبه بالألفاظ ,و�سع ِة
معارف ِه ,ومقدرته الت�صويرية ,في ر�سالة وجد ِ
يوجهها �إليه ,ذلك هو
من�شئُها الخوارزمي َمن ّ
ال�شاعر �أبو الح�سن البديهي (380هـ) ,لما َو َجد فيه-بح�سب ر�ؤي ِت ِه-من ا ّدعاء البديهة في ال�شعر
ال�صاحب ابنُ عباد (385هـ ) فيه:
وانت�سابه �إليها ,متّفقاً مع ما قاله
ُ
�����ول ال����ب����ي����تَ ف�����ي خ���م�������س���ي َ���ن ع���ام���اً
ت�����ق ُ
ف���� ِل���� ْم َل���� َّق���� ْب����تَ ن���ف���� َ���س َ
ِ����ي
���ك ب����ا ْل���� َب����دِ ي����ه ْ
ب��ل �إ ّن��ه ي��رى �أن البديهي (ك��ان ال ي��رج��ع ,من
البديهة التي انت�سب �إليها وتلقّب بها �إ َّال �إلى لفظة
الدعوى دون حقيقة المعنى)( )3وح � ّدث بهذا �أبا
من�صور الثعالبي (429هـ ) قائ ًال له� :إن البديهي
(الذي قال �شعر ًا كثي َر الع ّدة في زمان طويل المدة,
�ستملح منه �إال هذا البيت:
فلم ُي ْ
�أت�������م������� ّن�������ى ع�����ل�����ى ال���������زم���������ان ُم�����ح�����اال
()4
�أن ت������رى م���ق���ل���ت���ايَ ط���ل���ع��� َة ُح������� ِّر )
()2

الحكم (فيه حيفٌ �شدي ٌد
الثعالبي يع ُّد هذا
على � ّأن
َ
َّ
على البديهي)( )5بيد � ّأن بع�ض معا�صري الخوارزمي
()6
�أخ��ذوا على البديهي� ,أي�ضا ,قل َة �شعره الجيد,
وتك ّلف ُه وا ّدعاءه في الفل�سفة واللغة( ،)7فقد كان يح�ضر
مجال�س بع�ض فال�سفة بغداد(� )8آنذاك.
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وق��د يكون ف��ي �إ��ش��ارات�ن��ا ه��ذه م��ا ي��ؤك��د دعوى
ال�ب��دي�ه��ي ,و� ْإن ت �ف��اوت الحكم عليها ,م� ّم��ا ه ّي�أ
ليكتب ر�سالة في العبث من
للخوارزمي م�س ّوغ ًا
َ
البديهي(� )9أو ما ُيدعى بالمعابثة على ما يبدو,
ولعل الأم��ر ال يخلو من داف��ع �آخ��ر فنّي تم ّثل في
رغ�ب��ة ال �خ��وارزم��ي ف��ي م�ح��اك��اة ر��س��ال��ة الجاحظ
(255ه��ـ) في عبثه و�سخريته من �أحمد بن عبد
الوهاب المعروفة (ال َّت ْربيع وال َّت ْدوِير)على ال ّرغم
م ّما بينهما من اختالف ,على �أن ال� َ�داف� َع الأول,
الذاتي ,كان �أقوى من الدافع الآخر الفني ,ولعله
ي�شي بعالقة متك ّدرة بين الرجلين �أوحت بها موا�ضع
الثلب الحا ّدة التي تناول بها الخوارزمي �شخ�ص ّية
البديهي ,م ّما �سنراه ,على � ّأن �أخبارهما ال ت�س ُعف
على �إثبات هذا الظن.
عر�ض عام:

انطلق الخوارزمي ,في ر�سالته هذه ,من ر�ؤي ِة

العبث َف ًّنا
في ر�سالة
الخوارزمي
للبديهي

مقـــاالت

يح�س الأل��م �إال في ج�سمه ،وال يجد للنق�ص
(وال ّ
حج ًة على
م�س ًا وال للعيب وقع ًا)( ،)16بيد �أنه كتبها ّ
ّ
البديهي ،ولإثبات ما ر�آه في �شخ�صه من مثالب:
الحجة،
(ولكني � ُ
أردت بهذه الر�سالة � ّأن تتوجه عليك ّ
الكف
و�أن تنقطع منك العالقة والعلة )17().مبد ًال َّ
َ
والنعل ب�أق�سى الكلمات و�أق��در العبارات و�أكثرها
وح� ًّ�ط��ا و�إ�ضحاكا ،لي�ضرِ َبه بها ،فبدت هذه
ثل ًبا َ
الر�سال ُة فر�ص ًة للخوارزمي لإظها ِر مقدر ِت ِه اللغوية
والفنية على ت�صوير المعاني والأفكار ،وهي �أي�ض ًا
فر�ص ٌة لإظهار معارفه العامة ،وثقافته الوا�سعة،
واطالعه على حياة النا�س وطرائق تفكيرهم ،وما
َ
وم�سالك
�شاع بينهم من �أعراف و�أ�ساطير وخرافات
و� ِ
عي�ش ،ولع ّله �أفاد من هذه الفر�صة �أي�ضا
أنماط ٍ
للحديث عن عيوب �أ�صحاب ال�صناعات وتوجيه
النقد �إليهم ،م ّما جعل لهذه الر�سالة �أبعاد ًا تاريخي ًة
واجتماع ّي ًة ومعرف ّي ًة ،ف�ض ًال على قيمتها الفنية
الأدبية ،فقد تم ّكن الخوارزمي من ت�صوير البديهي
مثا ًال ح ًّيا للجاهل ال��دع� ّ�ي ،المتجاوز على الحق
أعظم من
العابث به ،بقوله( :ولي�س محنتي فيك ب� َ
تج�سم
محنة الحقّ الذي لم تزل تعبثُ به ،ح ّتى لو ّ
لجهدت في
ل�سعيت في ذ ّمها �أو تم ّث َل دا ًرا
نف�سا
َ
َ
ً
()18
هدمها  ،ف�أ�صل الم�شكلة في الرجل� ،أنه يختلف
عك�س الأ�شياء،
عن كل �شيء ،ويخالف ك َّل �شيء ،فهو ُ
قال الخوارزمي له( :ف�أنت العك�س �إال �أن��ه يم�شي
على رج�ل�ي��ن)( ،)19فهو بهذا يخالف كل الأ�شياء
على تعدد �أجنا�سها و�أنواعها و�صفاتها ،م ّما كان
حري�صا على �إظهاره ،في ذكره ما عرفه
الخوارزمي
ً
من �شخ�صيات تاريخية ودينية و�سيا�سية وعلم ّية
وفقهية و�أدب � ّي��ة ،و�أح ��داث وم�شاهد و�أم��م وقبائل
ومدن ،وحيوان ،وخرافات و�أعراف وتقاليد ،ليدل
البديهي يخالفها كلها �أو يخالف الآخرين
على � ّأن
ّ
في النظر �إليها فديدنه المخالفة ،ح ّتى ك�أن �أمر ًا
�إلهي ًا مختلف ًا �أم��ره بذلك( :وح ّتى ك�� ّأن اهلل �أنزل

ع�ضدها ما ر�آه فيه من ا ّدعاء
ذاتية �إلى البديهيّ ,
فعر�ض ُه
البديهة في ال�شعر ,وم��ن �أ�شياء �أخ��رى,
َ
الدعي ,المتعالم ،المتغطر�س,
ب�صورة الجاهلّ ,
المعاند ُك�� َّل � �ش��يء ,ف��ي � �ص��ورة ال َ
مثيل ل�ه��ا ,في
اال ّدع��اء وال ُعجب ،مثيرة لل�ضحك ,م�ستفزة لعقل
الآخر لي�سعى �إلى تجنّب ما ظهر منها من عيوب,
لترتف َع قيمتُها من الرغبة في الإ�ضحاك� ,إلى هدف
الخوارزمي ال
�إ�صالحي تقويمي بال�سخرية ,لع ّل
َّ
يق�صد ُه.
ْ
البديهي من دون مق ّدمات,
الخوارزمي ثل َب ُه
با�شر
ُّ
َّ
(ل�ست �أعاتبك ،عافاك
موجه ًا الخطاب �إليه بقوله:
ُ
ِّ
�اب ي�صلح م�ن��ك� ،أو يعمل
اهلل ت�ع��ال��ى ،لأن ال�ع�ت� َ
فيك� ،أو ل ّأن جهلك ُيعالج بالعذل� ،أو ُي��داوى دا�ؤه
عار�ضا يزول ب َعتَبِ
بالقول( ،)10ل ّأن جهله لي�س �أم ًرا ً
�أو بكالم ،بل هو �أم ٌر را�سخ لذا ع ّده (ج�س ًما،)11().
الب��د من (ف �ع��ل)( )12لإزال�ت��ه على � ّأن جهل النا�س
(ع َر�ض( )13ت�سهل �إزالته ،فالج�سم والفعل وال َع َر�ض
َ
م��ن م�صطلحات الفل�سفة ،ح��ر���ص الخوارزمي
على اتّخاذها منفذً ا لل ُهزء بالبديهي بما �أَ ِل َف ُه من
معني بالفل�سفة ،كما قلنا،
م�صطلح فل�سفي فهو ٌّ
ر�ض،
بقوله( :كلاّ عافاك اهلل تعالى ،جه ُل النا�س َع ٌ
وجه ُلك ج�س ٌم ال يزول �إال بالفعل ،وال يقع دا�ؤه �إال
الكف والنّعل)( ،)14فالجهل داء را�سخ في كيان
من ّ
البديهي ،ال ي�ستجيب لعتاب وال لن�صح ،بل عالجه
وع َب ًثا م�شير ًا،
ال�ضرب بال َك ِّف والنعل ،تحقي ًرا وثل ًبا َ
با�ستعماله الدعاء (عافاك اهلل) م ّرتين� ،إلى �أن
مر�ض ال ُيرجى �شفا�ؤه ،لذا يرى الخوارزمي
دعواه ٌ
� ّأن ما �سيقوله للبديهي ،في ر�سالته �إليه ،ال يجدي
الموجه �إليه �أو ُيميته:
نف ًعا ،فهو كمن يذبح الكالم َّ
عققت هذا الكالم و�ض ّيعتُه فيك )15()..لفقده
(ولقد ُ
ال�شعو َر ب�ألم� ،أو بكرامة� ،أو بعيب �أو بنق�ص في
نف�سه ،ولم يبق له �إال �إح�سا�س ب�ألم ج�سمي فح�سب
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عليك قر�آن �ضاللة ،وبعث �إليك ر�سول جهالة ،وقال
لك خالف الإجماع و�أنت على ال�سنّة ،وعا ِد ال�صواب
أنت في الجنة )20()..فكانت محاولة الخوارزمي،
و� َ
في ر�سالته هذه ،تقوم على الت�ضاد� ،سواء ب�إيراد
الطباقات� ،أو المقابالت ليظهر البديهي ،كما يراه،
مخالفًا ك ّل �شيء ,مما �سنراه ،ويعر�ضه على �أنه
وارث القدرة على جحد الحقّ و�إبطاله من �أحد
فال�سفة اليونان الذي �س ّماه (�سوف�سط)( )21والذي
زعم �أن ال�سوف�سطائيين انت�سبوا �إليه ،وهم جماعة
فل�سفية يونانية عرفت بال�سف�سطة وانت�سبت �إليها،
وال�سف�سطة ( قيا�س مركب من الوهميات ،والغر�ض
منه تغليط الخ�صم و�إ�سكاته )22()..قال له( :حتى
ً
�سوف�سطا ا�ستخلفك على جحد ما يدرك عيا ًنا،
ك� ّأن
و ُيعرف �إيقان ًا ...ف�أنت وارث��ه في الباطل ،ونا�صر
جهله على كل ع��اق��ل)( .)23فالبديهي ي ّدعي العلم
لنف�سه فح�سب� ،أ ّما غيره فال علم له ،وال �صواب:
�ص بالعلم القديم ،و�أخبر
(و�إنك من بينهم الذي خُ ّ
بالنب�أ العظيم )24().وبعد � ْأن ث ّبت الخوارزمي �أ�صل
الم�شكلة في البديهي� ،شرع في خطابه بو�سائل
و�أدوات عدة عمد بها �إلى العبث به وثلبه.
ويمكننا ع ّد هذه الو�سائل �أبني ًة ك ّونت الر�سالة
و ُق ّ�سمت بينها ،وه��ي �أبنية �أو ُبنى لغوية ّ
وظفها
لتحقيق وظائف ودالالت ،ولعل من �أهمها البنية
الإيقاعية ،والبنية التركيبية ،والبنية البيان ّية،
وذلك ان�سجاما مع المنهج الذي طرحه عبد القاهر
الجرجاني ( 471هـ) في نظريته المعروفة (النظم)
التي تناول بها بع�ض اال�ستعارات وغيرها على �أنها
بنى لغوية هي التي �أعطت لال�ستعارة الموجودة في
قوله تعالى( :وا�شتعل الر�أ�س �شيب ًا)25().خ�صو�ص ّي ًة
ٍ
وعالقات لغوي ًة
وف��راد ًة وت�أثير ًا باعتمادها طرق ًا
�إ�سنادية خا�صة( ,)26مما يتفق مع بع�ض المناهج
الحديثة في تحليل الن�ص ودرا�سته ,وهذا ما دعانا
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بنى تركيبي ًة
�إلى عر�ض الو�سائل الت�صويرية البيانية ً
ال تختلف عن التراكيب الخبرية والإن�شائية ,ف�ضال
على الإيقاع وعنا�صره ,بيد �أن ما اقت�ضاه البحث من
ف�صل البنى عن بع�ضها ,بح�سب طبيعتها ووظائفها,
جعلنا نق�سم هذه البنى على بنية �إيقاعية ,وبنية
لنقف على ما تختز ُنه هذه
تركيبية ,وبنية بيانيةَ ,
الر�سال ُة من طاق ٍة فني ٍة �أغرتنا بدرا�ستها.
البنية الإيقاعية:

تتجلى هذه البنية في ما عمد �إليه الخوارزمي
من و�ضع الألفاظ والجمل و�ضعا خا�صا مق�صودا
لتحقيق الإيقاع الذي يعني كل ما يحقق االن�سجام
والتال�ؤم ال�صوتي والمو�سيقي بين وحدات الن�ص
و�أجزائه وتراكيبه ( ,)27لت�صا َغ �صياغ ًة خا�ص ًة تظهر
بها العنا�صر الإيقاعية م�ؤثر ًة فاعل ًة في �إحداث
داللة مق�صودة� ,أو موحى بها ,وال�سجع من �أكثر هذه العبث َف ًّنا
ً
ً
العنا�صر ا�ستعماال في هذه الر�سالة ان�سجاما مع في ر�سالة
طريقة الخوارزمي في ر�سائله كافة التي التزم بها الخوارزمي
()29
ال�سجع ( ,)28تما�شي ًا مع الع�صر الذي عا�ش فيه
للبديهي
ف�ضال على العنا�صر الإيقاعية الأخ��رى التي من
�أهمها التوازن والتكرار والجنا�س ,مما �سنتناوله في
هذه ال�سطور على نحو موجز بو�صفه� ،أي الإيقاع،
و�سيل ًة فاعل ًة من الو�سائل التي وظفها الخوارزمي
للعبث بالبديهي وهجائه.
ال�صوتي
ولعلنا ن�ستطيع ع � ّد ال�سجع الإط ��ا َر
َّ
الإيقاعي لهذه الر�سالة التي حر�ص الخوارزمي على
�أن تكون مجلجل ًة ملفت ًة للأ�سماع ،ففقراتُها وجم ُلها
تكاد تكون كلُّها مجموع ًة ،على نحو متفاوت في
الطول على � ّأن الغالب عليها هو ال�سجيع الق�صير،
ياموت
وكتاب الطالقَ ،
نحو قوله( :يا غَ دا َة الفراقَ ،
الحبيب َ
وط ْلع َة الرقيب)( ،)30ويبدو � َّأن هذا ال ِق�ص َر
المهيمن على ر�سالته هذه ،وعلى ر�سا ِئ ِله كافة،
هو
ُ
ذات �أ�سجاع طويلة ،بيد �أنها تت�ضمن
فهي تبدو َ

قوله( :و�إن��ه لي�س �شيء �أق� ّل تخالفا وتناق�ض ًا من
رواي��ات المح ّدثين ،وكالم �أق� ّل ُ�سخفا وهجر ًا من
�أ�شعار المناق�ضين ،و�إن �إبلي�س �أ�صاب في تف�ضيل
النار على الطين ...و�إن هاروت وماروت قد �أح�سنا
في ع�صيان الرب ،ومواقعة الذنب ،فلذلك �صارا في
ال�سحر �إمامين .)38()...وق�صد �إيراد �أ�سجاع كثيرة
متتالية على ح��رف واح��د ,فقد تمكن من تحقيق
ثماني ع�شرة �سجعة ق�صيرة متتالية بالهمزة,
مثال ,منها قوله( :يا �سوء الق�ضاء ,وجهد البالء,
ودرك ال�شقاء ,ويا �شماتة الأعداء ,وح�سد الأقرباء,
وطوارق الأر�ض وال�سماء ,)39()...ويلج�أ �إلى تغيير
ال�سجع بح�سب تغير المعنى� ,أو الفكرة ,في عامة
الر�سالة.

مقـــاالت

�أ�سجاعا داخلي ًة ق�صيرة( ،)31لإبقاء القارئ في جو
مو�سيقي مت�صل( ،)32فهو يبد�أ� ،أحيان ًا ،ب�إيراد جملة
طويلة ،حتى ُي ْع ِق َبها بجمل ق�صيرة مجموعة ،على
نحو قوله( :ولو ا�ستفتيت في فري�ضة ا ّدعيت فيها
�إجماع الأ ّم��ة ،واتّفاق الأئ�م��ة ،)33()...وقوله( :ولو
ا�ستبدعوا �صنعه الخليل العرو�ضي �أخذت تزعم �أنه
ما �أحدث �أمر ًا ،وال افترع بكر ًا )34()...فالجملتان
الم�سجوعتان في القول الأول ،والأخريان في القول
الثاني جز ٌء من �سياق كالمه ،على �أنه عمد �إلى تقطيعه
بمقاطع �إيقاعية تمثلت بها ،ومثل هذا كثير في هذه
الر�سالة ،على �أنه �أحيانا يورد كلمتين متتابعتين
في �سياق جملة واحدة� ،إمعانا في قوة الإيقاع ،نحو
ِ
(المخا�صم
قوله:
المخا�صم( ،)35ف�ضال على كونهما
َ
متجان�ستين ومت�ضادتين ،وقوله( :ولي�س بين الأ ّمة
�ضرعهم ،ويجوبوا ب َّرهم
وبين � ْأن ين�سفوا زرعهم َو َ
وبح َرهم ،)36().مكثف ًا الإيقاع ب�سجعات متتالية،
ذات دالالت �ضدية ،في زرعهم و�ضرعهم ،وبرهم
وبحرهم ،وهو يمعن في ذلك ،قو ًة في�أتي ،في �سياق
الجملتين الم�سجوعتين ،بكلمتين ،في خاللهما،
م�سجوعتين �أي�ضا في قوله مثال( :ول��و �شاهدت
الهند عبتهم في �ضعف العزيمة ،كما لو دخلت بالد
ال�صين لمتَهم في رداءة ال�صنعة ،)37().فعبتهم،
ولمتهم م�سجوعتان في �ضمن جملتين كبيرتين،
غير غافلين ع ّما تخللهما من عنا�صر �إيقاعية �أخرى
مثل التوازن والتكرار محقّقا بها �ضربات �إيقاعية
تديم القوة المو�سيقية ،كما قلنا حتى لتبدو فقرات
مو�سيقي �صوتي متناظر،
الر�سالة هذه ك�أنها ن�س ٌق
ٌّ
و�إن تنوعت نغماته م ّما تج ّلى� ،أي�ضا ،في حر�صه
على تغيير حروف ال�سجع في ال�سياق الواحد ،فقد
التزم النون ،مثال ،حرف �سجع في جمل متتابعة،
حتى ع��دل عنه �إل��ى ال�ب��اء ،ف��ي جملتين ،ث��م عاد
�إلى النون ،ف�ضال على �أنه حاول �أن تكون كلماتها
متوازنة (تخالفا وتناق�ضا) و(�سخفا وهجر ًا) ،في

ويت�صرف �أحيانا ببناء الجمل ,في حدود الجواز
النحوي ,حر�صا منه على �إقامة ال�سجع ,من ذلك
تقديمه الجار والمجرور على الخبر ,نحو قوله الذي
�أورد فيه �إحدى دعاوى البديهي( :و�إن ها�شما ,في
قري�ش� ,أذنا ،كما �أن دارما ،في تميم� ,أو �شاب(,)40
�أو على الفعل الناق�ص ,في قوله ):لذلك �صارا في
ال�سحر �إمامين� ,أو للخلق مع ًلمين ,)41()...وغير
ذلك كثير(.)42
ولحظنا ,في بع�ض الأمثلة ال�سابقة ,ميله �إلى
الحذف ,وال�سيما عند التكرار ,ففي الجمل الهمزية
الم�سجوعة المبنية على ال�ن��داء ال ��واردة �سابقا,
حذف (يا) النداء ,بعد �أن ذكرها مرة واحدة في
النداء (يا �سوء الق�ضاء) ,ولعله ق�صد ,بهذا الحذف
المتتالي ,تق�صير الجمل الم�سجوعة ليقوى الإيقاع
فيها ,مما تحقق �أي�ضا في حذفه المبتد�أ (�أنت)
في قوله( :ف�أنت العك�س �إال �أنه يم�شي على رجلين,
والجور �إال �أنه ينطق بل�سان و�شفتين ,والجهل �إال �أنه
مخاطب ,والعي �إال �أنه مثاب معاقب)(.)43
ومع �أن ال�سجع ال تظهر قيمته ,وال تتجلى مزيته
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وال �آثاره �إال في �سياقه( )44ا�ضطرتنا رغبتنا في عدم
�إطالة البحث ب�شواهد طويلة �إلى �أن نقتطع ما �أتينا
به من �شواهد من �سياقها.
وق��د يعمد الخوارزمي �إل��ى ع��دم �إنهاء الجمل
بالحرف نف�سه ,على �أن��ه يحافظ على �إيقاعها
ب�صياغتها م�ت��وازن��ة متعادلة ،نحو ق��ول��ه( :ومن
�أين �أجد الل�ؤم منتظما ،والقبح مجتمعا ،والجهل
مجتمر ًا ,)45()....وقد لج�أ �إلى حذف حرف الجر
من وا�سم اال�ستفهام �أين ,من هذا الن�ص الق�صير,
لإ��ض�ف��اء ق��وة �إي�ق��اع�ي��ة على جمله اال�ستفهامية
بتق�صيرها ,مما نجده �أي�ضا في قوله( :و�إن��ي في
ذمك جاد ,وفي مدحك العب.)46()...
وعمد الخوارزمي �إلى تكرار عدد من الألفاظ
في موا�ضع عدة من ر�سالته هذه ,رغبة منه في قوة
الإيقاع ,والإلحاح على ما يدل عليه اللفظ المكرر
من معان ودالالت ,وقد كرر� ,أي�ض ًا ,بع�ض التراكيب
مما �سنتناوله في البنية التركيبية.
فقد كرر -مثال -لفظة (جهل) مع �أنه ي�ستطيع
�أن ي�أتي بها مرة واح��دة ,ولعل ذلك لتر�سيخ جهل
البديهي ور�سمه جه ًال ثابت ًا مبالغ ًا ب��ه ,مختلف ًا
عن جهل ��س��واه ,بقوله( :لأن جهلك جهل يعالج
بالعذل( ,)47وقوله ،في ال�سياق نف�سه( :وجهل النا�س
عر�ض وجهلك نف�سه)( .)48وكرر �أي�ضا لفظة مثنى
()49
على نحو مت�صل ,بقوله( :و�أن تقع �إال مثنى مثنى
()50
داللة على التتابع .وكرر مناداة �أثقل (يا �أثقل)
مقدم ًا عليها لفظة (بل) المكررة� ,إ�شارة �إلى �أن
التراكيب التي كررها تت�ضمن �ألفاظ ًا مكررة كثيرة,
نتناولها في المبحث الالحق ,على �أنه �أورد عدد ًا
من الألفاظ الأخرى في جمل متنوعة وكررها(.)51
ووظ��ف الجنا�س ,على نحو وا� �ض��ح ,لتحقيق
غايات �إيقاعية وداللية ,بو�صفه �ضربا من �ضروب
التكرار( ،)52مع اختالف معاني الألفاظ المتجان�سة،
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وقد لحظناه مرافقا ال�سجع والتوازن والتكرار ,فقد
�أكثر من ا�ستعمال الجنا�س اال�شتقاقي الذي ُيق�صد
به اتحاد الألفاظ في جذر لغوي واحد واختالفها
في اال�شتقاق ال�صرفي ،نحو قوله�( :أن��ا المظلوم
الظالم(( ،)53وان الدين لعبة العب ،كما �أن التوحيد
كذبة كاذب)( )54فقد جمع في هذين المثالين ،بين
�صيغة المفعول والفاعل من الفعل نف�سه ،و�أ�ضاف
الم�صدر �إلى ا�سم الفاعل مرتين ،لتتعزز العنا�صر
الإيقاعية المتوالدة عن تناظر الأ�صوات في ح ّيز
واحد لتعلو وتقوى داللتها ،مما ظهر�،أي�ضا ،في �إيراده
�صيغة الفعل ومفعوله المطلق ،في قوله( :يخبط
خبط ع�شواء ،)55().وفي �إيراد الم�شتقات متتابع ًة:
تف�ضال( ،)56و(يا �ألأم
(�إجماال ال تج ّم ًال ،و�إفْ�ضاال ال ّ
من الل�ؤم ،و�أ�ش�أم من ال�ش�ؤم ،)57().وعلى هذا النحو
()58
ي�ستثمر الخوارزمي طاقة الجنا�س اال�شتقاقي
َ
ال�صوتية لتحقيق الإي�ق��اع ،ولتعميق ال��دالل��ة ،م ّما العبث ف ًّنا
ح�صل في ال�سجع وال�ت��وازن والتكرار ،وف��ي �أنواع في ر�سالة
الجنا�س الأخ��رى التي ا�ستعمل منها الخوارزمي ،الخوارزمي
الم�صحف الذي كان من للبديهي
مع اال�شتقاقي ،الجنا�س
ّ
�أكثر �أن��واع الجنا�س الناق�ص ا�ستعماال في هذه
الر�سالة،وهو يقوم على وجود لفظتين متناظرتين
عدا حرف واحد يكون مختلفا ،)59(،نحو لفظتي لوم
ول��ؤم في قوله( :ظلمتني بل�ؤمك ،فظلمت الكالم
بلومك)( )60فقد �شفعه بتكرار الفعل (ظلم) �إمعان ًا
في ق ّوة الإيقاع ،وقوله( :ولو ا�ستح�سنوا و�ضع كليلة
ودمنة
و�صفت � ّأن �أمثالها غ ّثة وان ِح َك َمها ر ّثة(،)61
َ
م�صحف ،كما في
فبين (غ� ّث��ة) و(ر ّث ��ة) جنا�س
ّ
(هاروت وماروت)( )62و(قابيل وهابيل)( )63و(خائب
و� �ص��ائ��ب)( )64و(ي ��أج��وج وم� ��أج ��وج)( )65و(�سرابا
و��ش��راب��ا)( )66و(زرع�ه��م و�ضرعهم)( )67وغيرها.
()68
وا�ستعمل ،على نحو �أق��ل ،الجنا�س المح ّرف
الذي يتحقق بالتناظر بين حروف كلمتين في كل
��ش��يء ع��دا ح��رك��ة ح��رف واح��د ل�ك� ّل منهما ،نحو

ِ
المخا�صم)( )69فهما
المخا�صم
قوله( :فها �أنا...
َ
لفظتان م�سجوعتان مت�ضادتان ،متجان�ستان تجان�س ًا
مح ّرف ًا� ،أ�سهم مع عنا�صر الإيقاع الأخرى في تعزيز
القوة المو�سيقية لهذه الر�سالة.

وان العفاف هندي ،كما � ّأن ال�سخاء رومي ،كما �أن
الملوك �أ�صغر النا�س همم ًا ،)71()...ففي هذا الن�ص
البديهي ل ُيطلعه
الخوارزمي
مغالطات عدة يخبر
ُّ
َّ
على �أن دعاواه معروفة للقا�صي والداني ،ومزاعمه
ال تخفى على �أح��د ،ومنها زعمه �أن ه�شام ابن
الحكم (235هـ) المعروف بالراف�ضي �أي برف�ضه
خالفة �أي بكر وعمر (ر�ضي اهلل عنهما) ،كان
نا�صب ّي ًا �أي نا�صب �آل بيت الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) العداء ،مع �أنه �صاحب �إحدى الفرق الغالية
في �أئمة �آل البيت( ،)72وقوله � ّأن �أبا الهذيل محمد
بن الهذيل الع َّالف (226هـ) كان نابت ّي ًا� ،أي ممن
ب�سب والة ال�سوء وال الجائرين( ،)73وهو
ال يقبلون ّ
�شيخ المعتزلة ،ورئي�س الفرقة الهذلية منهم(،)74
والنابتة ،بح�سب الجاحظ (الطوائف المبتدعة
الراف�ضة ال�ت��ي ن�ش�أت بعد م�ضي ال�صدر الأول
من الإ�سالم ،وال�سيما بعد فتنة عثمان)( )75وهم
موجودون حتى ما بعد زمن الجاحظ .وهو �أي�ض ًا
و�صف كاتب بني �أُمية ال�شهير عبد الحميد بن يحيى
أمي ،وخالف ما تعارف عليه
الكاتب (132ه��ـ) بال ّ
العرب ما ُعرف عن بع�ض ال�شعراء من �إب��داع في
�أغرا�ض ومواقف معروفة ،نافي ًا ما تداوله النا�س
بينهم من عبارات معروفة( ،)76ون�سب �أي�ض ًا للهنود
ٍ
�صفات تتباين مع ما ُعرف عنهم.
والروم والملوك

البنية التركيبية:

مقـــاالت

ت�أ�س�ست البنية التركيبية لهذه الر�سالة من ُبنى
تركيبية جزئية متنوعةّ ،
وظفها الخوارزمي لتحقيق
الغاية منها ،وكانت بنية الخبر �أول بنية م�ستعملة
فيها ،قوامها الخبر االبتدائي الخالي من الم�ؤكدات،
�صب به غ�ضبه على البديهي ب�صيغة المخاطب
الذي ّ
التي ّ
وظفها للهجوم عليه ،بقوله( :ف�أنت العك�س �إال
انه يم�شي على رجلين ،والجور �إال �أنه ينطق بل�سانٍ
والعي �إال انّه
و�شفتين ،والجهل �إال �أن��ه ُمخاطب،
ّ
ثاب ُم�ع��اق��ب ،)70().فقد ك��رر الخوارزمي جملة
ُم ٌ
الخبر التي �ألحق بها �أداة اال�ستثناء (�إال) ،حاذف ًا
المبتد�أ ( �أنت) من الجمل التي تلت الجملة الخبرية
الأولى المذكور فيها (�أنت) ،محققا ،بتكرار الجمل
الخبرية المتن ّوعة الأ�سجاع� ،إطار ًا �إيقاع ّي ًا ممتد ًا
حتى انتهائه من هذه البنية ،م ّما حقّقه في ال ُبنى
وال�صيغ التركيبية الأخرى ،ولعله ،با�ستعماله (�إال)
اال�ستثنائية ،ر�سم للبديهي �صورة مناق�ضة لك ّل
ج�سد فيها المعاني على نح ٍو نتب ّينه
�شيء ،مثيرةّ ,
في تناولنا البنية البيان ّية .ف�ضال على ما �أتى به من
الن�ص ال�سابق ،وفي
مفارقات ومغالطات ذكرها في ّ
ن�صو�ص خبرية �أخ��رى ،م�ستعمال الخطاب �أي�ض ًا،
قا�صد ًا �إخباره � ّأن ما فيه من �صفات مخالفة ،وما
يزعمه من �أباطيل ،هو �أمر يعرفه فيه ،م ّما يحقق ما
يدعى بفائدة الخبر ،راغب ًا في تثبيت هذه الدعاوى
عليه وف�ضحه بها ،نحو قوله( :غايتك �أن تزعم � َّأن
ه�شام بن الحكم نا�صبي ،و�أن �أبا الهذيل العلاّ ف
أمي ...و� ّأن طفي ًال
نابتي ،و�أن عبد الحميد الكاتب � ّ
الغنوي ما رك��ب ،كما � ّأن �أع�شى قي�س ما �شرب،

وتتالى مزاعم الخوارزمي على البديهي بجمل
خبرية م�ؤك َّدة ،كثيرة ،غايته منها �إثبات �صدورها
عنه ،مخالف ًا بها ما يعرفه النا�س،و قلب حقائق
الأ�شياء والأ�شخا�ص والأحداث ،نا�س ًبا �إليه ما خالف
ب��ه حتى م��ا ج��اء ف��ي ال �ق��ر�آن الكريم ،نحو قوله:
(و�إن �إبلي�س �أ�صاب في تف�ضيل النار على الطين،
()77
فلذلك ُجعل من المنظرين �إلى يوم الدين)...
فالخوارزمي ن�سب للبديهي ت�صويبه ما ذهب �إليه
�إبلي�س من تف�ضيل النار على الطين ،وعدم قبوله
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ال�سجود لآدم امتثا ًال لأم��ر اهلل تعالى( ،)78وي�ؤكد
الخبر ،في موا�ضع عدة �أخرى ،تر�سيخ ًا لما �أل�صق
وع�ج��ب بنف�س خ�سي�سة
ب��ه م��ن دع��اوى وم��زاع��مُ ،
ال ت�ستحقّ ال ُعجب بقوله( :فلقد �أعج ْب َت بنف�سك
أحببت منها ما
الخ�سي�سة التي ال ت�ستحقّ ال ُعجب ،و� َ
الحب )79()...ولع ّل،في ا�ستعماله الخبر
ال ي�ساوي ّ
المبدوء بالفعل� ،إيماء �إلى ا�ستمرار البديهي على
ما هو عليه.
و�أتى بالخبر منف ّي ًا ،في موا�ضع �أخرى� ،إمعان ًا
منه في ثلبه ،وا�ستعما ًال لو�سائل متن ّوعة في ذلك،
محق ّق ًا م�ف��ارق��ات ومغالطات ت�ق��وم على مبالغة
مفرطة ،ومخالفة الحقائق ،نحو قوله( :وال كانت
المالئك ُة روحان ّي ًة ,و�أنت ب�شري ،وال كانت ال�سماء
تُظ ّل ،والأر���ض تق ّل ،و�أنت �أكبر منها قدر ًا ،و�أكرم
تن�ضم عليك و�أنت
منها َن� ْ�ج��ر ًا ،وال كانت الدنيا
ّ
الدنيا ،وال كنت عند النا�س ،بع�ض ال��ورى ،و�أنت
الورى ،)80()...ويبدو � ّأن الخوارزمي ،بهذا الخطاب
ق�صد �إفراغ
الذي �ش ّكله بطر�سقة هند�سية متقنةَ ،
البديهي من �أية مز ّية �أو ف�ضل.
و�سبق الخبر� ،أحيان ًا ،ب�أداة ال َع ْر�ض (�أال) ل ُيغري
ليحتج ،لنف�سه ،على حقٍّ مزعوم له ُن�سب
بها البديهي ّ
لغيره ،مما قاله بع�ض ال�شعراء في ممدوحيهم� ،إذ
يرى � ّأن هذا المديح هو الأَ ْول��ى به ،نحو قوله( :ما
�سمعت قول علي بن جبلة( ،)81في �أبي ُد َلف(:)82
َ
�إن�����������م�����������ا ال���������دن���������ي���������ا �أب�������������������و ُد َل���������������ف
ب��������ي��������ن ب��������������ادي�������������� ٍة وم�������ح�������ت���������������ض������� َره
������������������ف
ف����������������������������إذا و ّل�����������������������ى �أب�����������������������و ُدل ٍ
و ّل������������ت ال������دن������ي������ا ع�����ل�����ى �أث�����������������ر ْه
َ
�صنعتك،
واعتقدت �أنه �سرق
غ�ضبت عليه،
�أال
َ
َ
و�أع� ��ار �أب ��ا ُد َل� ��ف َم� � ْ�دح � � َت� ��ك .)84()...وا�ستعمل
الخوارزمي الخبر للدعاء ،محقّق ًا به وظيفة مهمة
�آفاق الثقافة والتراث 69
()83

في هذه الر�سالة ،فقد كان وروده �إيذان ًا باالنتقال
م��ن تركيب �إل��ى �آخ��ر� ،أو م��ن مو�ضوع �إل��ى �آخر،
وحر�ص على ان�سجام الدعاء مع غر�ضه( ،)85م ّما
يع ُّد �س َم ًة عام ًة في الر�سائل( ،)86لذا كانت وظيفة
الدعاء ،هنا ،تف�صيل ّية وتنبيه ّية ،في وقت واحد،
على �أنه ،في �سياق عبثه بالبديهي ،ي ّدعي � ّأن دعاءه
له دعاء خائب ،وال ُيجاب ،وقد جعله و�سيلة م�صانعة
له ومداهنة ينفذ ،منها� ،إل��ى ٍ
عبث �أ��ش� ّد �إيالم ًا
م ّما �سبقه ،بقوله( :و�إن��ي لأعلم � ّأن دعائي هذا
�أ ّول خائب ،و� ّأن �سهمي فيه غير �صائب ،ولكنّي
�أ�صانعك به ،وا�سخر منك فيه ،ف�أقول ،رحمك اهلل
تعالى� ،إ ّن��ا لو �س ّلمنا �أنك �إن�سان نفيت ُ عن نف�سي
الإن�سانية ،)87()...فقد �شرع بجملة الدعاء الخبرية
(رحمك اهلل تعالى) بثلب جديد للبديهي.
وت�ص ّرف الخوارزمي بالخبر ،و�أفاد من طاقته
التعبيرية ،وقدرته على الت�ش ّكل تبع ًا للمعنى ،ف�أورد،
به ،ت�شبيهات كثيرة متتالية تعر�ض لها في مو�ضعها.
وجاء بالخبر ب�صيغة ال�شرط بـ(لو) غير الجازمة
الدالة على االمتناع لالمتناع ،نا�سب ًا ،في �شرطها
وجوابه ما يعجز غير البديهي عن فعله� ،إن�س ًا كان
�أم ج ّن ًا ،زعم ًا ومبالغ ًة وعبثا ،في جمل �شرطية
متتالية ،قد يكتفي بذكر (لو) في �أ ّولها ،ثم يعمد
�إلى حذفها م ّما يتلوها( ،)88على �أنه في الأكثر ي�أتي
بالجمل ال�شرطية المتعاقبة في �سياق واحد ،مبدوءة
�سئلت ع��ن يحيى ب��ن زكريا
بلو ،نحو ق��ول��ه( :ل��و َ
�رت في القائم ا ّدعيت
لذكرت �أن��ه زن��ى ،ول��و ذوك� َ
َ
�أنّه م�ضى ،ولو نوظرت في عي�سى نفيتَه عن مريم،
مررت
ولو ُذكر �أبو جهل
حكمت له بالإ�سالم ...ولو َ
َ
ب�إيوان ك�سرى ا�ستقللت بيانه ،ولو ر�أي��ت بناء �إرم
ذات العماد ا�ست�صغرت �ش�أنه ،)89()...وعلى هذا
المنوال ين�سب الخوارزمي الأغاليط والمخالفات
والمزاعم للبديهي ،ح ّتى �أو��ص��ل ع��دد (ل��و) ،في

العبث َف ًّنا
في ر�سالة
الخوارزمي
للبديهي
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وك��ان ال �ن��داء �أ ّول م��ا يطالعنا م��ن التراكيب
الطلبية الم�ستعملة في هذه الر�سالة ،و�أكثر ما كان بـ
(يا النداء) التي يذكرها� ،أحيان ًا ،في جملة واحدة
طويلة ،بع�ض ال�شيء ،ليكررها في جمل ٍة تالية لها،
نحو قوله( :فيا َم ْن جمع على م�صيبتين ،وو�ضعني
العجائب
على طريق الظلم من جانبين ،ويا َم ْن �أبت
ُ
فيه � ْأن تر َّدني �إلاّ من طرق �ش ّتى ،و� ْأن تقع �إال مثنى
مثنى)( ،)98فقد كرر،في النداء الثاني� ،أداة النداء
مخ�ص�ص ًا المعنى بالبديهي
(م ْن)،
(يا) والمنادى َ
ّ
المنادى ،الذي حاول تنبيهه بـ(يا) �أي�ضا .و�أورد
(ي��ا) في جمل �أخ��رى متتالية ،في �سياق واحد،
حتى �أنه ذكرها ،في �أحد الموا�ضع� ،سبع ًا وخم�سين
مرة( ،)99مع � ّأن النداء متحقّق في جمل بلغ عددها
�ضعف هذا العدد� ،إذ �إنه ما �إن يبد�أ بجملة مبدوءة
بـ(يا) ،ح ّتى يحذفها في الجمل التي تعقبها ،ولع ّل
غايته ،من هذا النداء ،تنبيه المنادى ،وتخ�صي�ص
المعنى به ،ف�ض ًال على ما انطوت عليه جمل النداء
نعر�ض له في مو�ضعه ،نحو قوله( :يا
من ت�شبيه ب ّين ُ
غ��داة الفراق ،وكتاب الطالق ،ويا موت الحبيب،
وطلعة الرقيب ،)100()...وي�أتي� ،أحيان ًا ،ب�أكثر من
ُمنادى يعقب المنا َدى الأول ،نحو قوله مخاطب ًا �إياه
بما ي�شير �إلى ما ي�ضرب به المثل بكثرة العيوب:
(يا بغلة �أبي دالم��ة ،وحمار ط ّياب ،وطيل�سان ابن
ح�� ��رب ،)101()...وه��و يعمد �إل��ى �إي ��راد الم�شاهد
الت�صويرية المثيرة الم�ستمدة من خيال خ�صب،
وغزارة معرفة وتجربة ،نحو قوله( :يا ليلة الم�سافر
في كانون الآخ��ر،ع�ل��ى �أك�ن��اف بائ�س ،تحت مطر
ٍ
وبرد ق��ار���س .)102()...وا�ستعمل �أداة النداء (�أي)
في موا�ضع قليلة( ،)103جاءت مت�صلة بـ(ها) للتنبيه
(�أ ّيها) ،وك�أنه يومئ �إلى بعده عنه.

هذا المو�ضع(� ،)90إلى �أربعين ،في جمل متتابعة،
�أكثرها ق�صير م�سجوع ،محققا �إيقاع ًا مت�سارع ًا،
وبع�ضها طويل ،انطوت جميعها على مزاعم خالف
بها حتى ما جاء في القر�آن الكريم ،وما �ألفه النا�س
وعرف بينهم ،وال نريد �إطالة البحث في بيان هذه
ُ
المزاعم ،على �أننا ن�شير �إلى مخالفة ادعائه ما ورد
في القر�آن الكريم عن يحيى بن زكريا وتقواه وحنانه
وب ّره والديه( ،)91بل انه تجر�أ فاتهمه بالزنا ،وهكذا
في ما قاله الخوارزمي ون�سبه �إلى البديهي ،في �أمور
�أخ��رى ،في ج��ر�أة كبيرة �صدرت عن الخوارزمي،
وا ّدعاها على البديهي ،على �أنها ال تعدو �أن تكون
فر�ض ًا ،فهي �إن حدثت ف�سيكون ر ّد فعل البديهي كما
قر�أناه ،بيد � ّأن �شيئا من ذلك ال يحدث ،مما نجده
في جمل �شرطية �أخ��رى( ،)92ا�ستعملت فيها (لو)
�أي�ضا� ،إذ يمتنع الجواب المتناع ال�شرط .وا�ستعمل
(لوال) ال�شرطية ،من دون تكرار(.)93
وبدا الخوارزمي ،في �أخباره الق�صيرة المتتابعة،
مقتدر ًا على �سرد الأحداث ،بمهارة وت�شويق ،في�أتي
بالحدث� ،أو المعنى ،نامي ًا ،م��و ّل��د ًا حدث ًا �آخ��ر �أو
معنى،م�صطنعا ،في �سياق ذلك ،المفارقات المثيرة
وال�ضحك ،نحو قوله:
للذهن ،الباعثة على الده�شةّ ،
ِ
المخا�صم،
والمخا�صم
(فهنا �أنا المظلوم الظالم،
َ
ظلمتني بل�ؤمك ،فظلمت الكالم بلومك ،وخا�صمتُك
في جهلك،فخا�صمني العق ُل في عذلك ،)94(.وين�سب
للبديهي خبر العنقاء ،الطائر الخرافي ،واقع ًا ،فقد
ر�آها وتو ّلى �أمرها ،بعد � ْأن با�ضت وف ّرخت في بيته،
ُوتحت في حديث
م ّما ي�سرده الخوارزمي بقوله( :ولو ف َ
با�ض ْت ،وف� ّرخ� ْ�ت في بيتك،
العنقاء،
حلفت �أنها َ
َ
ودرجت في وكرك ،وانك طالما �سقيتها ،و�أطعمتها،
وطالما �أ�سرجتَها والجمتَها .)95()...و�أورد الخبر في
ومف�ص ًال ب�أ ّما( ،)97م�ستقلاّ ً
�أ�شكال �أخرى ،منف ّي ًا(َّ ،)96
�أو مندمج ًا في تراكيب و�سياقات �أخرى.

وا�ستعمل الخوارزمي (الأمر) على ل�سان (ر�سول
جهالة) ا�صطنعه خياله� ،أتى �إلى البديهي بـ(قر�آن
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�ضاللة)� ،أم��ره بما نقر�ؤه في قوله( :وحتى ك�أن
اهلل �أن��زل عليك ق��ر�آن �ضاللة ،وبعث �إليك ر�سول
ال�سنة،
جهالة ،وقال لك :خالف الإجماع و� َ
أنت على ُّ
وع��ا ِد ال�صواب و�أن��ت في الجنّة ،و�أوح�ش الأحرار
و�أنت �أ�صل الحر ّية  ....وان�صر الل�ؤم و�أنت الكريم،
وناق�ض الحكماء و�أنت الحكيم )104().فالخوارزمي
يزعم هنا �أن ما ظهر من البديهي ,في مخالفته
الأ�شياء وادعائها لنف�سه� ,إنما هو �شيء ال ي�ستطيع
فعله �إال هو ,فك�أنه �أمر موحى به �إليه ،فال بد من �أن
يخالف ،فيكون هو الم�صيب ,حتى تكت�سب الأ�شياء
دالالت معكو�سة في ت�صوره ,فالحرية في البعد عن
الأح ��رار ,والكرم هو ن�صرة ال�ل��ؤم ,والحكمة هي
مناق�ضة الحكماء ,وفي كل هذه التناق�ضات وغيرها
التي يزعم الخوارزمي �أن البديهي مدفوع �إليها
دفعا� ,أو م�أمور بها ,ارت�سمت جملة من المفارقات
الباعثة على الده�شة المف�ضية �إلى �ضحك حركته
العالقة ال�ضدية بين ظاهر القول وباطنه.
ويتو�سل ال �خ��وارزم��ي ب��ه ,ب�صيغة الأم ��ر لعله
يتوا�ضع ,ويت�صدق ,ويح�سن ,ويلين لإخوانه ,بقوله:
(توا�ضع بنا ,رحمك اهلل ,ف��إن التوا�ضع خلق من
�أخالق ال�سلف ,و�شبكة من �شباك ال�شرف ,وت�صدق
علينا بب�شرك ,ف�إن اهلل يجزي المت�صدقين ,و�أح�سن
ف�إن اهلل يحب المح�سنين ،والين �إخوانك في فعلك
وق ��ول ��ك ,)105()...ويبالغ ال�خ��وارزم��ي في �إل�صاق
اال ًدع��اء المفرط بالبديهي ,فيتو�سل �إليه تباعا,
ب�صيغة الأمر �أي�ضا� ,أن يدع قليال مما له من حكمة,
وم��ال ,ون��ور ,و�ضياء ,وخ��وارق ,للأمم ,ولل�شم�س,
وللقمر ,والريح ,والرعد ,وغيرها ,بقوله( :رحمك
اهلل تعالى ,دع لليونانية من الحكمة ما تنفق به
�سوقهم ,واترك لبني العبا�س من التملك ما تم�شي
به �أمورهم ,و�أبق لل�شم�س والقمر من الح�سن مقدار
ما يطلعان به ,ويلوحان فيه ,وهب للريح العا�صف,
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وال��رع��د القا�صف م��ن ال�صولة ق��در م��ا ي�سمع به
�صوتهما ,وي�صح به ا�سمهما ونعتهما ,و�أرفق بالأر�ض
من خطواتك ,)106()..ويردف هذه الأوامر التو�سلية
بنوا ٍه �أدت الغر�ض نف�سه ,بجمل كثيرة متتابعة,
منها قوله( :فال تعر�ض �إماء اهلل ل�سخط اهلل ,وال
تفرق بينهن وبين عباد اهلل ,وال تحمل الحرائر على
خ�شونة الطالق ,وال تذق المماليك مرارة الإعتاق,
وال تزد في �شغل الكرام الكاتبين ,وال ت�سود �صحف
العالمين ,وال ت�شمت �إبلي�س بنا ,وال تعطه مراده
فينا ,)107()...ويعنى الخوارزمي بجمله وعر�ضها
من�سقة مرتبة ,من�سابة ,مع تنوعها الذي ي�ضفي على
ن�صه الفريد هذا تنوعا في النبرات الإيقاعية تبعا
لطبيعة التراكيب واختالفها ,نحو قوله( :و�آل �أبي
طالب قد علمت �أنهم م�سلوبون حقهم ,ومغ�صوبون
ب�إرثهم ,فتقدم �إلى غالمك الدهر ب�أن يرفع رايتهم,
العبث َفناًّ
ويرد �إليهم واليتهم ,والفلك قد زعموا �أنه خرف,
فاردد �إليه �شبابه ,و�أعد عليه من ال�شيبة �شبابه )..في ر�سالة
الخوارزمي
( ,)108فالخوارزمي ,في ه��ذا الن�ص ,وف��ي غيره,
للبديهي
ن�سب للبديهي �أف�ع��اال خ��ارق��ة ,ليبعث الإ�ضحاك
واال�ستغراب منه ,على �أنه قد يكون �صدى لثقافته
واعتقاده( ,)109ب�إمكان �أن يكون لب�شر قدرة خارقة.
ولحظنا �إفادة الخوارزمي من القر�آن الكريم,
ع�ل��ى ن�ح��و وا� �ض��ح ,مقتب�سا م�ن��ه �آي ��ة �أو بع�ضها
فيدمجها في �سياق مالئم في ر�سالته ,لتحقيق
وظيفتين مزدوجتين :الأول��ى فنية لالرتقاء بلغة
الر�سالة و�أ�سلوبها ,والأخرى احتجاجية ,فيكون ما
ي�أتي به من ق��ر�آن حجة له على ما ق�صده �أو ر�آه,
وهذه ظاهرة عامة معروفة في النثر العربي ,وقد
ق�صد منها �إظ�ه��ار البديهي مخالفا ال �ق��ر�آن ,بل
كافر ًا به �أحيان ًا ,كما ر�أينا .فقد اقتب�س ن�صو�ص
�آيات كاملة� ,أو مجتز�أة ,ودمجها في كالمه(,)110
على �أنه� ,أحيانا �أخرى ,ي�شير �إلى بع�ض ما ورد في

يجعل خلق اهلل وتدبيره �س ِّيئ ًا ,حا�شا هلل الذي دحا
الأر���ض �أي ب�سطها و�أو�سعها( ,)119مما بينه بقوله
تعالى( :والأر� ��ض بعد ذل��ك دح��اه��ا)( ,)120وظهر
ذلك في موا�ضع �أخ��رى( ,)121ي�شير فيها �إلى �آيات
�أخرى(.)122
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القر�آن الكريم ,موظفا �إياه لتحقيق داللة يق�صدها,
نحو قوله( :قد �شبه اهلل تعالى نوره بنور الم�صباح
والم�شكاة والزجاجة ,و�إن كانت الثالثة قا�صرة
عن ال�صفة� ,)111()..إ�شارة �إلى �آية النور التي منها
(اهلل ن��ور ال�سموات والأر� ��ض ,مثل ن��وره كم�شكاة
فيها م�صباح ,الم�صباح في زجاجة ,)112()...وقوله
مخاطبا البديهي ،م�شير ًا ومقتب�سا( :وال تزد في
�شغل الكرام الكاتبين ,وال ت�سود �صحف العالمين,
وال ت�شمت �إبلي�س وال تعطه م��راده فينا ,وال تم�ش
في الأر�ض مرحا� ,إنك لن تخرق الأر�ض ولن تبلغ
الجبال ط��وال ,)113()...ف�إيراده (الكرام الكاتبين)
�إ�شارة �إلى قوله تعالى( :و� َّإن عليكم حافظين كراما
كاتبين)( ,)114و�أما �شماتة �إبلي�س ومراده في عباد
اهلل ف�إ�شارة �إلى قوله تعالى( :قال فبما �أغويتني
لأقعدن لهم �صراطك الم�ستقيم ,لآتينهم من بين
�أيديهم ومن خلفهم وعن �أيمانهم وعن �شمائلهم
وال تجد �أكثرهم ��ش��اك��ري��ن)( ,)115و�أم��ا (ال تم�ش
في الأر�ض مرح ًا� ,إنك لن تخرق الأر�ض ولن تبلغ
الجبال طو ًال )...فهو ن�ص الآية ال�سابعة والثالثين
من �سورة الإ�سراء ,وورد بع�ضها في الآية الثامنة
ع�شرة من �سورة لقمان.
وي�أتي بالآية �أحيان ًا من دون ت�صرف ,على �أنه
يد�س بين كلماتها ,كلمة مالئمة ل�سياق ما يريده
من عبث وثلب للبديهي ,نحو قوله( :وت�صدق علينا
بب�شرك ,ف�إن اهلل يجزي المت�صدقين)( ,)116فقد
�أدخل �شبه الجملة (بب�شرك) على قوله تعالى ,على
ل�سان يو�سف (÷) له( :وت�صدق علينا� ,إن اهلل
يحب المت�صدقين)( ,)117وي�شير �أي�ض ًا �إلى بع�ض ما
ذكر في القر�آن الكريم ,نا�سبا للبديهي ما يخالفه,
تكبر ًا وعجب ًا وتع�سف ًا ,بقوله( :ولو لحظت ال�سماء
قلت ما �أ�سو�أ ما دح�ي��ت)( ,)118فالبديهي ,بح�سب
م��ا ادع��اه عليه ال�خ��وارزم��ي ,ف��ي خطابه ل��ه هنا,

و�أفاد من بع�ض ال�شخ�صيات التاريخية والدينية
التي ذك��رت في القر�آن الكريم ,فجعلها م�سخرة
لغرور البديهي وتيهه ,نحو قوله( :وك���أن قارون
وكيل نفقتك ,وك ��أن بلقي�س ذات العر�ش العظيم
دايتك ,وك�أن مريم البتول �أم�ت��ك ,)123()...وقوله:
(ك�أن لقمان لم ينطق بغير حكمتك)( ،)124وذكر
�أي�ض ًا بع�ض الم�شاهد والأحداث الواردة في القر�آن
الكريم على هذا النحو( ,)125و�أورد �ألفاظا قر�آنية
نحو �سجيل ,و�سند�س و�إ�ستبرق(� ,)126إمعان ًا منه في
العبث من البديهي والإ�ضحاك عليه.
ووظف الخوارزمي �أبيات ًا و�أ�شطر ًا �شعرية لتحقيق
ما ق�صد �إليه من هذه الر�سالة ,فقد �أتى ب�أبيات
قالها �شعراء في مديح ممدوحيهم ,و�أخبره �أنه هو
الأول��ى به ,لما انطوت عليه �شخ�صيته من فرادة
وتميز ,فال ي�ستحق غيره هذا المديح ,نحو قوله:
و �أما قول زهير:
ل�������و ك�����ن�����ت م�������ن �������ش������يء �������س������وى ب�شر
()127
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ف�إني واهلل �أعجب منه ,كيف قاله في غيرك,
ولم ترمه جهنم ب�شرارها ,ولم ترجمه المالئكة
ب�أحجارها)( ,)128و�أورد �أ�شطر ًا �شعرية دمجها في
�سياق كالمه ,محقق ًا الغاية نف�سها ,بقوله( :ولو
عد الإج�ب��ار والت�شبيه �أل��زم��ت دينهما المعتزلة,
ولو �أن�شدت :وي�أتيك بالأنباء من لم ت��زود( )129ما
ر�ضيت نظمها ,و�أ�سمعت :ال يذهب العرف بين
اهلل والنا�س( .)130ما ا�ستحليت طعمها)( ,)131و�ضمن
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كالمه �أي�ض ًا ع�ب��ارات ت��رددت عن �شعراء برعوا
وا�شتهروا ب�أغرا�ض ومعان معينة ,اتفق النا�س على
�صوابها ,على �أن البديهي يكذبها بقوله( :و�إن طفي ًال
الغنوي ما ركب ,كما �أن �أع�شى قي�س ما �شرب)(,)132
مما ذكرناه �سابقا.
البنية البيانية

قبل تناولنا الوحدات البيانية لر�سالة الخوارزمي
في البديهي ,ن�شير �إلى م�ستويين تعبيريين ا�ستغرقا
هذه الر�سالة على نحو وا�ضح ,هما الم�ستوى البياني
المبا�شر ,والم�ستوى غير المبا�شر ,فالمبا�شر تجلى
في مبا�شرة الخوارزمي ثلبه وعبثه بالبديهي بل
�سبه �أح�ي��ان� ًا كثيرة ,م�ستعمال ,ف��ي ه��ذا� ,أق�سى
الألفاظ و�آلمها و�أقذعها ,مبالغا في �إيراد المعاني
العبثية والهجائية ,ويبدو �أن هذا الم�ستوى هو الأكثر
ا�ستعما ًال في الر�سالة هذه ,ولعل ذلك يعود �إلى �شدة
انفعال الخوارزمي من البديهي وحنقه عليه ,على
ما يبدو ,ولعله ان�سجم مع طبعه الذي لم يكن مياال
فيه �إل��ى المرح لما مرت به من �أح��داث ,ولت�أثير
مهنة التعليم التي عمل بها ,فقد (ق�ضى حياته
يتعثر بين �أحداث الب�ؤ�س والهوان ,ف�ضال على �أنه
عمل في مهنة التعليم)( ,)133التي جعلته ميا ًال �إلى
الرغبة في الإي�ضاح والتقرير وتقريب المعاني بلغة
مبا�شرة ,في الأكثر ,وهو يعي ما يفعله ويق�صد �إليه,
مما بينه بقوله( :و�إذا �أردت �أن تعلم �أني في ذمك
جاد ,وفي مدحك العب ,و�أني في ال�شهادة عليك
�صادق ,وفي ال�شهادة لك كاذب ,فانظر �إلى تهافت
قولي �إن الينتك وجاملتك ,و�إل��ى �إ�صابتي الغر�ض
وحزي المف�صل �إذ كا�شفتك و�صدقتك ...والف�صول
التي ق�صرتها على مدابجتك ,ولينت فيها م�س
القول لك ,ف�إنما هي عوذة عوذت بها هذه الر�سالة,
وطل�سم ح�سن �صنت بفتحه هذه المقالة ,فعوذت
�أح�سن الأ�شياء ب�أقبح الأ�شياء ,و�سترت بنق�صان
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المدح كمال الهجاء ,على �أني قد غالطت �أ�سماع
النا�س و�أب�صارهم ،و�سحرت بهذا البيان خواطرهم
و�أفكارهم ,فهم يح�سبون �أني �أجدت و�إنما ال�صدق
�أج ��اد ,)134()...ولم يق�صد الخوارزمي من ن�سبته
الإجادة �إلى ال�صدق ما ذهب �إليه المرحوم الدكتور
زكي مبارك من �أن ال�صدق هو �سر البالغة(,)135
بل هو �أراد تثبيت �أنه كان �صادق ًا في ذمه البديهي
والعبث به وثلبه ,مما يف�سر ميله �إل��ى الم�ستوى
المبا�شر في التعبير �أكثر من الم�ستوى غير المبا�شر
الذي يقوم على اللعب ,والمغالطة والمدابجة �أي
المالينة ,مما ظهر في تهكمه به ,وما �أحدث من
مفارقات ف�ضح بها دع��اوى البديهي ,فالتهكم هو
الإت �ي��ان بمعنى و�إرادة ع�ك���س��ه( ,)136فيف�ضي �إلى
()137
�إح ��داث مفارقة قوامها ك�سر توقع المتلقي
ال��ذي ينتظر معنى فيفاج�أ بمعنى �آخ��ر مخالف,
وهو فن وظفه الخوارزمي للعبث بالبديهي ,على العبث َف ًّنا
نحو �أق��ل من الم�ستوى المبا�شر ال��ذي �أظهر فيه في ر�سالة
ق�سوة وغلظة �شديدتين ,لعله �أراد التخفيف ظاهر ًا الخوارزمي
منهما ,على �أن العبث في الم�ستوى غير المبا�شر للبديهي
�أق��وى فن ًا ,و�أ�شد �إيالم ًا ,نحو قوله( :فانظر �إلى
الن�ساء من وراء حجاب ,ومن خلف برقع� ,إال خرجن
من ع�شقك ,من �ستر اهلل ,وقطعن �أيديهن وقلن
حا�شا هلل فال تعر�ض �إم��اء اهلل ل�سخط اهلل ,وال
تفرق بينهن وبين عباد اهلل ,وال تحمل الحرائر
خ�شونة الطالق( ,)138وقد �أفاد الخوارزمي من �سور
القر�آن الكريم في ت�صوير �شخ�صية البديهي التي
تت�سم ,ف��ي ظاهرها ,بالجمال والو�سامة و�شدة
�إعجاب الن�ساء به ورغبتهن فيه ,اقتبا�س ًا من �صورة
يو�سف (÷) وو�سامته وخبره مع الن�ساء ,على
�أن ق�صده هو �إظهار �شدة غرور البديهي وتوهمه
الو�سامة في منظره ,وتيهه في ذلك .وتحدث عن
توهمه العلم ودع��واه فيه ,على النحو نف�سه(,)139
وفي هذا التهكم وتلك المفارقات ي�ستند الخوارزمي
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�إل��ى العالقة ال�ضدية بين ظاهر الكالم وباطنه
ال��ذي يعبر عن ق�صده �أي�ضا ,وه��ذا ينبهنا على
�أهمية الت�ضاد ,في الطباق والمقابلة ,في �إحداث ما
�أراده من معان تثير ال�ضحك ,وهما يمثالن وحدات
مهمة في البنية الداللية للر�سالة ,وفي هذا ال�صدد
ين�سب الخوارزمي للبديهي علمه بنقائ�ص �أ�صحاب
ال�صناعات والمعارف من المف�سرين والمح ّدثين
والمنجمين والمهند�سين,
والفال�سفة والأط �ب��اء
ّ
فيذكر م��ا ر�آه فيهم م��ن ع�ي��وب ,لعلها ه��ي التي
ك��ان ي��راه��ا ال�خ��وارزم��ي فيهم� ,إذ وج��د ف��ي عبثه
بالبديهي فر�صة في نقده ه��ؤالء وبيان �أغاليطهم
وتناق�ضاتهم ,فيحقق غر�ضين ف��ي وق��ت واحد,
تهكمه من البديهي ومن تعالمه ومن �شغفه بتتبع
عيوب العلماء و�أ�صحاب ال�صناعات ,مع ما فيه
من عيوب ونقائ�ص ,ونقده �أ�صحاب ال�صناعات
والعلماء ,بقوله( :و�إنك تطرب �إلى كل ذي �صناعة
المنجمين
من وراء �ستر �صفيق ,حتى عرفت مخارق ّ
بكذبهم في الأحكام ,وغلطهم في حوادث الأيام,
وع��رف��ت اخ �ت�لاف النحويين بتخالف الكوفيين
والب�صريين ....وعرفت �إبطال الأطباء بمناق�ضة
اليوناني...
ال��روم��ي الهندي ,وتكذيب الفار�سي
َ
وعرفت تخبط اللغويين بافتنان لغات القبائل...
وعرفت عناد الفال�سفة بادعائهم قدم الطينة...
وعرفت جهل المهند�سين بجهلهم جذر الع�شرة...
وع��رف��ت ح�ي��رة ال�م�ح� ّدث�ي��ن بتناق�ض رواياتهم,
المف�سرين)...
واختالف كلماتهم ...وعرفت �شك
ّ
( ,)140لينتهي بعد هذا كله �إلى �إظهار ادعاء البديهي
�صراحة �أن لديه علم ه�ؤالء كلهم وحل تناق�ضاتهم,
بقوله مخاطبا البديهي( :ثم عطفت بعد هذا كله
على نف�سك فقلت �أن��ا الطبيب ال��ذب ال يموت من
�شفاه ,وال يمر�ض من داواه ,والنحوي الذب ال تختلف
والمحدث الذي
علتاه ,وال تنق�ص ب�أول قوله �أخراهّ ,
ال تتناق�ض روايتاه ,وال يثبت ما نفاه ,)141()..,ففي

هذا كله يتهكم بالبديهي وهو يرتقي بثلبه �إياه �إلى
�أن يكون ما يورده عنه ت�صوير ًا م�ضحك ًا ,بيد �أنه بعد
�أن فرغ من ذكره دع��اوى البديهي ,يبا�شره بكالم
قا�س مقذع ,بقوله( :قد �سمعنا عواءك �أيها الرا�ضي
عن نف�سه ,والغ�ضبان على غيره ,العا�شق لفعله,
والمبغ�ض لأفعال دهره ,فال جزاك اهلل خيرا ال عن
الحق عدوك ,وال عن الباطل �صديقك )142()...وال
يعني هذا خلو هذا الن�ص المبا�شر من موا�ضع فنية
تجلت في بنائه خطابه البديهي على المقابالت
ال�ضدية التي تظهر المعاني قوية جلية ومثيرة.
وا��س�ت�ط��اع ال �خ��وارزم��ي ,ف��ي م��وا��ض��ع �أخ ��رى,
توظيف خياله في التوليف بين الأ�شياء والم�شاهد
البعيدة وجمعها في �سياق واحد ,متوخيا تحريك
العامل النف�سي لتكون �صورة البديهي �أكثر تنفير ًا
في ما �أورده من معان هجائية قا�سية ،بع�ضها مقذع
ال يمكن ذكره ،وهو يثير التقزّز والنفور ،ولع ّل م ّما
يمكن �إي��راده ،قوله مخاطب ًا البديهي( :ي��ا نظرة
الذل �إلى البغي�ض ،يا كنيف ال�سجن في ال�صيف...
يا طلعة َم َلك الموت في عين الكافر ،وق��د ختم
عمره بالكبائر ...يا نظرة العنّين �إلى البكر وقد
عجز عنها ،وا�ست�شعر مخايل الغ�ضب منها ،يا قرع
الغريم الباب ومعه جريدة الح�ساب ...يا �أبر َد من
كافورة في الثلج مدفونة في يوم �شمالي ق ّرة ،وفي
وقت بكرة ،في جبل من جبال �أرمينية ،)143(...وهو
يق�صد ت�شبيهه بما ن��اداه به من م�شاهد و�أعيان،
فهو كنظرة ال��ذل �إل��ى البغي�ض ،وككنيف ال�سجن
ف��ي ال�صيف وه�ك��ذا ت��راه ي�ح��اول ت�صريف حنقه
وغ�ضبه من البديهي بت�شبيهه بهذه الم�شاهد التي
تحمل ُبعدا نف�س ّي ًا ،كما قلنا ،وهو قد حذف الم�شبه
(البديهي) �أو (�أن��ت) ليكتفي بذكر الم�شبه به،
في كل ه��ذه الموا�ضع وغيرها ،ليعر�ض البديهي
(الم�شبه) ب�أنه هو (الم�شبه به) ادع��ا ًء ومبالغة
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على �سبيل اال�ستعارة الت�صريحية ،والخوارزمي ،في
ت�شبيهاته عامة� ،أتى ب�صوره الت�شبيهية من معارفه
الوا�سعة ،ومن �أحداث التاريخ و�شخو�صه و�شواهده،
جائال بخياله في الآف��اق ،غائ�ص ًا على الأعماق،
مقتن�صا ما ينفّر النف�س ويقزّزها ،جامع ًا بين ال�شرق
والغرب ،م�سافر ًا �إلى الف�ضاء ،مح ّلقا بين الكواكب،
لينتهي �إلى القول �أنه لم يجد للبديهي ما ي�صلح
� ْأن ي�ش ّبهه به ،بقوله( :وحتى ك�أنك ال �أح��د �أعلم
منك ف�أ�ضربه مثال ،وعلى �أعلى منك ف�أجعله غاية
و�أمدا ،ومن �ش ّبهك به فقد ر ّد الو�صف �إليك ،ووفّره
عليك ،والقرد ال ُي�ش ّبه بغيره ،)144()...فهو يتهكم
أعلم منه وال �أعلى
به مق ّرا له ظاهرا � ْأن ال �أح� َ�د � ُ
منه ،فالت�شبيه يقوم على قيا�س الم�شبه بالم�ش ّبه
به ،مما يقت�ضي ،منطق ّي ًا� ،أن يكون الم�شبه به �أقوى
من الم�شبه ،بيد �أنه ا ّدعى �أنه لم يجد ما ي�صلح �أن
يكون م�شبه ًا به ،ف�ش�أنه كالقرد ال ي�شبه غيره ،لذا
فالبديهي ُي�شبه القرد ،لعل ُه يف�صح ع ّما قلناه بقوله:
(جعلت ف��داءك عن الخير ال عن ال�شر ،هذا ك ّله
ُ
م�صانعة لك ورفق بك .وذلك لأنّي �ش ّبهتُك ب�أ�شياء
تنق�ص في ب��اب ال��ذم عنك ،وت��أن��ف واهلل ،منك،
ولقد ظلمتُها بك� ،إذ كان قد تف ّرق فيها من المعايب
ما اجتمع فيك ،وم��ن لي ب�شيء ي��وازي��ك ،و�شبيه
ي�ضاهيك ،)145().فهو في ر�أيه جماع المعايب التي
انتظمت ،لي�س في ج�سده وقبح منظره ،بل في جهله
ونق�صه ،لذا لم يجد له مثيال ،قال( :ومن �أين �أجد
والقبح مجتمع ًا ،والجهل مجتمر ًا،
الل�ؤم ُمنتظم ًا،
َ
وال�ش�ؤم محتف ًال ،والنق�ص محت�شد ًا في هيكل واحد
وفي �شخ�ص م��اث��ل ،)146()...لذا عمد �إلى البحث
البديهي به ،كما قلنا ،ومع �أنه
عما ي�صلح � ْأن ُي�ش َّبه
ّ
�ش ّبهه ب�أقبح الأ�شياء والم�شاهد ،يرى �أنه لم ي� ِأت بما
هو �أقبح و�أ�ش ّد �سوء ًا منه ،م ّما ا�ضطره �إلى ت�شبيهه
بما هو �أق ّل منه ،كما ح�صل في القر�آن الكريم �إذ
�شبه اهلل تعالى ن��وره بالأقل منه �سبحانه ،بكثير،
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بقوله( :و�إنما يجد الوا�صف ما ي�سمع ويرى ويحيل
الم�ش ّبه على ما كان �أو يكون في الورى ،وقد �ش ّبه اهلل
تعالى نوره بنور الم�صباح والم�شكاة والزجاجة ،و�إن
كانت الثالثة قا�صر ًة عنه في ال�صفة ،)147()..لذا
عمد �إلى �أن ي�أتي ب�صور تعتمد على الخيال المدمج
بالواقع� ،أو على الواقع ال ُم�ص َّور بالخيال ،محاو ًال
ر�سم �صورة للبديهي مركبة من عنا�صر يبدو الجمع
بينها �صعب ًا �أو م�ستحي ًال في الواقع.
ا�ستعمل (ك�أن) على نحو بارز ،على نحو ُمك َّرر
ومتتابع ،حر�ص ًا منه على �إلحاق �أ��س��و�أ ال�صفات
و�أقبحها بالبديهي ،وك��ان �أول ا�ستعمال ل��ه في
قوله( :ك�أنك لم تخلق لتطم�س عين النور ،وتقلب
�أعيان الأمور ،فتجعل ال�ضوء ظلم ًة ،وتعك�س البدعة
�س ّن ًة ،)148()..فم�ؤ ّدى هذا الت�شبيه الذي ا�ستعمل له
(ك� ّأن) غير مكررة ،تثبيت هذه الأفعال به ،بما �أتى
العبث َف ًّنا
به من ت�شبيهين بليغين في هذا المو�ضع ،وهو في
في ر�سالة
هذا بلغ �إلى �أن ي�ستخلف ق��درات ال�سوف�سطائيين
الخوارزمي
على التالعب بالألفاظ وحرف الحقائق ،حتى ك�أنه
للبديهي
خليقة لفيل�سوف ا ّدعى الخوارزمي �أنهم ينت�سبون
�إليه �س ّماه (�سوف�سط) لم ُيعثر له على ذك��ر في
مراجع الفل�سفة اليونانية كما قلنا �سابقا ،مما
ليج�سد به ق��درة البديهي
يجعلنا ّ
نظن �أ ّن��ه ا ّدع��اه ّ
على حرف الحقائق واللعب بالألفاظ ،بقوله( :حتى
ك� ّأن �سوف�سط ًا ا�ستخلفك على جحد ما ُي ُ
درك عيان ًا،
ويعرف �إيقانا ،ف�أنت وارثه في الباطل ،ونا�صر جهله
على ك ّل عاقل )149()...م ّما ي�شير �إلى براعته وقدرته
مج�سد ًة ح ّي ًة.
على تكييف الأفكار وت�صريفها ّ
و�أورد الخوارزمي (ك�� ّأن) نحو اثنتين وثالثين
م��ر ًة م�سبوقة بـ(حتى) ليقول ل��ه �إن��ه بلغ الغاية
ف��ي مزاعمه ودع���اواه حتى ك��أن��ه ه��ذا وذاك من
�شخ�صيات التاريخ و�صانعي الأحداث� ،أو حتى ك� ّأن
الأ�شياء ُ�سخّ رت له جميعها ،نحو قوله ..( :وحتى
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نحو قوله( :يا غداة الفراق ،وكتاب الطالق ...يا
يوم الأربعاء في �آخر �صفَر( ،)160ويا لقاء الكابو�س
ال�س َحر ...يا نظرة العنّين �إلى البكر وقد
في وقت َّ
عجز عنها ،وا�ست�شعر مخايل الغ�ضب منها ...يا
فم من �أك��ل ال�سمك في ال�شم�س ول��م يغ�سل يده،
يغ�سل ف �م��ه )161()...وهكذا
وخمار من تق ّي�أ ول��م ّ
يعت�صر الخوارزمي خياله ليلفق ال�صور ،ويبتكر
اال�ستعارات المف�ضية �إلى النيل من البديهي ،وهو
يج�سد كالمه عقيق ًة ذبحها (ولقد
في �سياق هذا ّ
()162
عققت هذا الكالم )..؛ �أي �ض ّيعته ،وهو ي�سبغ
ُ
على المعقوالت �صفات �إن�سانية ،م�شخّ �ص ًا �إياها،
بقوله( :وي��ا من �أب��ت العجائب فيه �أن تردني �إال
من طرق �شتى )163()..و�ص ّور المحال ُج ّث ًة مدفونة:
(ولو ُدفن المحال في تخوم الأر�ض ال�سابعة لغ�صت
عليه ،)164(.وغير ذلك كثير ،وفي هذا ال�سياق �أي�ض ًا
ابتكر الخوارزمي تعليالت لظواهر طبيعية ،بنيت
على الخيال الذي تحقق في اال�ستعارة ،نحو قوله:
(و�إن الريا�ض �إنما اكت�سب طيب الريح لأنها ت�ست ّمد
من نكهتك ،و�إن النجوم �إنما �أعطت �ضوءها من
�ضوء غّ رتك ....و�إن الخيل ما اختالت في م�شيتها
�إال لأنها حملتك ،و�إن الطير �إنما لحنت �أ�صواتها
لأنها ع�شقتك...لأن ال�شم�س توا�ضعت لك بالت�أنيث،
والقمر نازعك بالتذكير ،)165()...وهو ما ُعرف لدى
البالغيين بح�سن التعليل( ،)166و�س ّماه عبد القاهر
تخيي ًال( ،)167ف ُهو ي�ستند �إلى اال�ستعارة ،ف�ضال على
�أن��ه ,هنا يحقّق تهكم ًا وا�ضح ًا .واال�ستعارة قليلة
ب ��إزاء الت�شبيه ،في هذه الر�سالة ،على �أنها �أكثر
بكثير من المجاز المر�سل( )168والعقلي( ،)169اللذين
لم ي�ستعمال �إال في موا�ضع قليلة.
وج��اءت كناياته ،على ق ّلتها ،وا�ضحة الداللة،
تكاد تف�صح عن مكنوناتها ،فهو يذكر مظاهر ما
يل�صق بالبديهي من �صفة �سيئة ،فتبدو وا�ضحة

�رت ��ش��داد ب��ن ع ��اد( )150ببناء �إرم ذات
ك��أن��ك �أم � َ
العماد التي لم ُيخلق مثلها في البالد ،وح ّتى ك� ّأن
خالد ب��ن الوليد قاتل تحت راي �ت��ك ،وقتيبة ابن
م�سلم فتح البالد ببركة دع��وت��ك ....وحتى ك�أن
خاتم الخالفة في خن�صرك ،وح�ساب الدنيا دخلها
وخرجها في بن�صرك ،وحتى ك� ّأن ال�شم�س تطلع من
جبينك ،والغمام يندى من يمينك ،وك �� ّأن البحر
يم ّد �إذا �أم��رت��ه ،وي�ج��زر �إذا زج��رت��ه ،وحتى ك�أن
ك�سرى �أنو�شروان �صاحب نفقة ا�صطبلك ...وحتى
أخ�س
ك�أن تكريت( )151مح ّل دارك ،والد ّرة اليتيمة � ّ
�سوارك ...وح ّتى ك�أنك في ِم ٍلك و ُم ْلك ي�صغُر بينهما
ملك �سليمان بن داود عليهما ال�سالم ،ويق�صر
معهما ق�صر ُغ ْمدان( ،)152وي�ضيع فيهما تاج ك�سرى
بن �سا�سان ))153(...فهو ،في هذا الن�ص ،ذكر ك� ّأن
كثيرا ،وحذفها �أي�ض ًا في موا�ضع كثيرة .وا�ستعمل
�أي�ض ًا الأداة (ك�م��ا)( )154في ت�شبيهاته ،وا�ستعمل
الفعل (ظ � ّ�ن) للت�شبيـه ف��ي ق��ول��ه( :ي��ا خيبة من
ر�أى ال�سراب فظنه �شــرابا( ,)155وكثير ًا ما ي�أتي
بت�شبيهات بليغة ليوهم باتحاد الم�شبه والم�شبه به,
نحو قوله( :الحقّ عد ّوك ،والباطل �صديقك)(،)156
وقوله( :غالمك الدهر) �أي الدهر مثل غالمك،
وغيرها( .)158ويكاد الت�شبيه ي�ستغرق الر�سالة كلها،
بل هو ي�شيهها بالعرو�س المهداة �إليه ،التي ال يمكنه
الفكاك عنها حتى �إن ط ّلقها ،بقوله( :وهذه رحمك
اهلل هدي ٌة �أهديتها �إليك ،بل ه��دى من العرائ�س
جلوتها عليك) ،ينتهي �إل��ى ال�ق��ول( :و�أع�ج��ب ما
فيها �أنك �إذا ط ّلقتها لم تطلقك ،و�إذا �أطلقتها من
حبلك لم تُطلق َْك ،فخُ ذها مبارك ًا لك فيها ،فبئ�ست
العرو�س ،وزوجها �ش ُّر منها)(.)159
ور�أي �ن��ا قبل ه��ذا �إي ��راده ا�ستعارات ��ص� ّور بها
البديهي ب�صور �شتى مقززّة م�ستقاة من خزينه
المعرفي �أو مما يعرفه من �أعراف وعقائد �شعبية،
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الداللة ،نحو قوله( :وقلب ال يعرف النق�صان �إال
يح�س الأل ��م(� )170إال في ج�سمه ،وال
في ماله ،وال ّ
م�سا ،وال للعيب وق ًعا )171()...كناي ًة عن
يجد للن�ص ًَّ
فقده ال�شعور بالكرامة ،وهوانه ،وعدم �إح�سا�سه �إال
ب�ألم الج�سد( ،)172وعلى هذا النحو جاءت كناياته
الأخ� ��رى ،ول �ع � ّل م�ج��يء الكناية على ه��ذا النحو
كان ا�ستجابة لق ّوة م�شاعره العدائية وحنقه على
البديهي م ّما لم ي�ستطع كبحه فلج�أ �إلى المبا�شرة
في التعبير ،كما قلنا.
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ف���������اهلل ق�������د �������ض������رب الأق��������������ل ل�����ن�����وره
م����ث��ل�ا م������ن ال����م���������ش����ك����اة وال����ن����ب����را�����س
ينظر� :شرح ال�صولي لديوان �أبي تمام ,تحقيق :د .خلف
ر�شيد نعمان ,الجمهورية العراقية ,وزارة الثقافة والإعالم,
بغداد ,ط 1977 ,1م.572 ,23 - 22 / 1 ،
( )148نف�سه.236 ,
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(  ) 149نف�سه.236 ,
(� ) 150شداد بن عاد� :شخ�ص من قبيلة عاد في اليمن ,ين�سب
�إليه بناء �إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البالد في
اليمن على نحو عجيب ,قيل �إنه �أراد محاكاة الجنة بها.
معجم البلدان ،ياقوت الحموي (  626هـ ) ,دار �صادر،
بيروت ,ط  1995 ,2م.157 - 155/1 ,
( ) 151ت�ك��ري��ت ,مدينة ع��راق�ي��ة ع��ري�ق��ة ,م��ن �أق ��دم مدن
العراق ,كانت ذات �ش�أن في زمن الآ�شوريين ,وفي الديانة
الم�سيحية قبل الفتح الإ�سالمي ,تقع على دجلة �شمالي
بغداد ,ويبدو �أن ال�سكنى فيها كانت ذات قيمة كبيرة ,في
ع�صر الخوارزمي.
(  ) 152ق�صر غمدان ,ب�ضم �أوله و�سكون ثانيه ,ق�صر عجيب
�ضخم في اليمن ,بني على نحو �أ�سطوري .معجم البلدان،
.210 / 4
( )153ر�سائل الخوارزمي244- 243 ،
( )154نف�سه241 ،239 ،238 ،237 ،
( )155نف�سه246 ،
( )156نف�سه241 ،
( )157نف�سه248 ،
( )158نف�سه250 ،248 ،244 ،238 ،
( )159نف�سه250 ،
( )160يوم الأربعاء في �آخر �صفر ،من عقائد العامة ،الذين
يعتقد بع�ضهم �أن هذا اليوم هو �أخ��وف و�أنح�س يوم في
ال�سنة ،تح ّل فيه م�صائب جمة( .منتديات� :إ�سالم)

ثبت الم�صادر والمراجع
�	-1أ�سرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق محمود
محمد �شاكر ،دار المدني ،جدة ،ط1412، 1هـ 1991 -م.
 -2الب�صائر والذخائر� ،أبو حيان التوحيدي ,تحقيق ،د .وداد
القا�ضي ,دار �صادر ,بيروت ,ط 1419, 4هـ 1999 /م .
 -3تاريخ الأدب العربي -ع�صر الدول والإم��ارات -د�.شوقي
�ضيف ،دار المعارف ،بم�صر1980 ،م.
 -4تاريخ الفل�سفة اليونانية ,يو�سف كرم ,دار القلم ,بيروت,
ط1977 ,1م .
 -5تطور الأ�ساليب النثرية في الأدب العربي� ,أني�س المقد�سي,
دار العلم للماليين ,بيروت ,ط 1998 ,4م.
 -6التعريفات ,ال�سيد الجرجاني ( 816هـ ) ،تقديم :د�.أحمد
مطلوب ,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ,بغداد 1406 ,هـ -
1986م.
 -7ثمار القلوب في الم�ضاف والمن�سوب� ,أبو من�صور الثعالبي,
تحقيق ،محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ,دار المعارف ,بم�صر,
ط 1965 , 1م.
 -8جر�س الألفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند
العرب ،د.ماهر مهدي هالل ،دار الر�شيد للن�شر ،بغداد،
1980م.
 -9دالئل الإعجاز ،جدة ،ط 1413 ،3هـ  1992 -م .
 -10ديوان الحطيئة ,تحقيق :نعمان محمد �أمين طه ,مكتبة
الخانجي ,القاهرة 1987م.
 -11ر�سائل �أبي بكر الخوارزمي ,تقديم ال�شيخ ن�سيب وهيبه
الخازن ,من�شورات دار مكتبة الحياة ,بيروت 1970 ,م
 -12الر�سائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم
(م�شروع قراءة �شعرية ) �صالح بن رم�ضان ،دار الفارابي،
بيروت ،ط 2001 ،1م.
 -13ر�سائل الجاحظ ،تحقيق ،عبد �أ.مهنّا ،دار الحداثة  ،ط،1
1988م.
� -14شرح ال�صولي لديوان �أبي تمام ,تحقيق :د .خلف ر�شيد
نعمان ,الجمهورية العراقية ,وزارة الثقافة والإع�لام,
بغداد ,ط1977 ,1م.
� -15شرح المعلقات ال�سبع� ،أبو عبد اهلل الزوزني (486هـ)
تقديم ،عبد الرحمن الم�صطاوي ،دار المعرفة ،بيروت،
ط 1425، 2هـ 2004-م.
� -16شعر زهير بن �أب��ي �سلمى� ،صنعة الأع�ل��م ال�شنتمري،
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( )161نف�سه245 -244 ،
( )162نف�سه235 ،
( )164(،)163نف�سه236 ،
( )165نف�سه239 ،
( )166معجم الم�صطلحات البالغية298/2 ،
(� )167أ�سرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق محمود
محمد �شاكر ،دار المدني ،جدة ،ط1،1412هـ 1991 -م
.275
( )168ر�سائل الخوارزمي244 ،235 ،
( )169نف�سه246 ،241 ،
( )170وردت في الأ�صل (بالألم) وال�صواب ما �أثبتناه.
( )171نف�سه235 ،
( )172نف�سه.240 ،238 ،237 ،236 ،
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تحقيق ،فخر الدين قباوة ،دار الآفاق الجديدة ،بيروت،
ط1980 ،3م .
 -17ال�شعر وال�شعراء� ،أب��و محمد عبد اهلل ب��ن م�سلم بن
قتيبة الدينوري (276ه��ـ) ,تحقيق ،د .مفيد قميحة و�أ.
محمد �أمين ال�ضنّاوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1421هـ2000/م.
� -18صفوة البيان لمعاني ال �ق��ر�آن ،ال�شيخ ح�سين محمد
مخلوف ،وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت،
ط1407 ،3هـ 1987-م.
 -19طبقات ال�شعراء ،عبد اهلل بن المعتز(296هـ) ،تحقيق،
عبد ال�ستار �أح�م��د ف��راج ،دار المعارف بم�صر ،ط،1
1981م.
 -20العمدة في محا�سن ال�شعر و�آداب ��ه ون�ق��ده ،اب��ن ر�شيق
القيرواني(456هـ) ،تحقيق ،محمد محيي الدين عبد
الحميد ،دار الجيل ،بيروت ،ط1173 4م.
 -21الفرق بين الفرق ،الإمام �أبو من�صور عبد القاهر البغدادي
(429هـ) ،تحقيق ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
الطالئع ،القاهرة2005 ،م.
 -22الفن ومذاهبه في النثر العربي ،د�.شوقي �ضيف ،دار
المعارف ،بم�صر ،ط1971 ،6م.
 -23ل�سان العرب ,اب��ن منظور (711ه ��ـ) ,دار �صادر ,دار
بيروت ,بيروت1375 ,هـ  1955 -م
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 -24المعجم الأدب��ي ,ج ّبور عبد النور ,دار العلم للماليين,
بيروت ،ط1979 ،1م.
 -25معجم البلدان ,ياقوت الحموي ( 626هـ) ,دار �صادر,
بيروت ,ط  1995 ,2م.
 -26المعجم الفل�سفي ،جميل �صليبا ,بيروت 1986 ,م.
 -27معجم الم�صطلحات البالغية وتطورها ،د�.أحمد مطلوب،
مطبوعات المجمع العلمي العراقي1406 ،هـ 1986-م.
 -28المقاب�سات� ,أبو حيان التوحيدي (بعد 400هـ) ,تحقيق:
محمد توفيق ح�سين ,مطبعة الإر�شاد ,بغداد1970,م
 -29المقاب�سات� ,أبو حيان التوحيدي في كتاب المقاب�سات,
تحقيق :د.عبد الأمير الأع�سم ,دار الأندل�س ,بيروت ,ط,1
 1400هـ  1980-م
 -30النثر الفني في القرن الرابع ,د .زكي مبارك ,دار الجيل,
بيروت 1975 ,م.
 -31النقد الأدبي الحديث ,د  .محمد غنيمي هالل ,دار نه�ضة
م�صر للطبع والن�شر ,القاهرة 1975 ,م.
 -32يتيمة ال��ده��ر ف��ي محا�سن �أه��ل الع�صر� ,أب��و من�صور
الثعالبي ( 429ه��ـ) ,تحقيق ,محمد محيي الدين عبد
الحميد ,مطبعة ال�سعادة ,بم�صر 1377 ,هـ .
مواقع الكترونية :
منتديات �إ�سالمhttp://www.eslam.org :
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دار العلم �أ�س�سها بنو عمار في طرابل�س
ال�شام -زادت كتبها على ثالثة مالييـن
محمد عيد الخربوطلي

دم�شق � -سوريا

مقـــاالت

ق�صة الح�ضارة الب�شرية ق�صة طويلة ت�ضرب جذورها عميقاً في تراب الزمن وتتوالى
حلقاتها الكثيرة متفاوتة في الأهمية والخطورة� ،إلى �أن كان اختراع الكتابة ،فكان �أهم الحلقات
و�أبعدها خطراً ،فبتحقيق هذه الخطوة تو�صل الإن�سان �إلى تدوين ما يفكر به �أو يريد قوله
ولم يعد التوا�صل الإن�ساني مق�صوراً على الم�شافهة ،كما تغ َّلب الإن�سان بالكتابة على حواجز
المكان والزمان فتمكن من نقل �أفكاره وتجاربه ومعارفه عبر الآماد الأر�ضية ،وبد�أت عمليات
التبادل الثقافي والمعرفي بين مختلف المناطق والأمم وال�شعوب وتحقق التفاهم بين الب�شر
رغم الأبعاد القا�صية ،كما تحقق بالكتابة �أي�ضاً التوا�صل واال�ستمرار عبر الآماد الزمانية فنقل
الآبا ُء تجار َب ُهم �إلى الأبناء ،وخاطبت الأجيال عبر القرون الطويلة وتلقى الأحفاد تجارب
الأجداد ف�أفادوا منها و�أغنوها بتجاربهم وزادوا عليها وهي�أوها لمن ي�أتي بعدهم من الأجيال،
وبهذا التفاعل عبر المكان والتوا�صل عبر الزمان حققت الب�شرية �أهم نقلة نوعية في تاريخها
ال�سفر الثقافي الكبير الذي ي�صعب تحديد بدايته
الح�ضاري وبد�أت �أول �صفحة جادة في ِّ
التاريخية والذي يزداد غنى وثراء كل يوم.
والعناية بالمكتبات والمعرفة العامة ،والمكتبات
من �أهم و�سائل ن�شر المعرفة على مدى الع�صور،
وقد انت�شرت المكتبات في الإ�سالم انت�شار ًا وا�سع ًا،
وهي و�إن كانت ثمرة من ثمار الح�ضارة العربية
الإ�سالمية �إال �أنها تعك�س في تاريخها هذه الح�ضارة
التي كانت هي نف�سها ثمرتها ،و�أن الأطوار التي مرت
بها هي �أطوار الح�ضارة الإ�سالمية ب�شكل عام.
وقد عرف �أجدادنا �أنواع ًا من المكتبات فمنها
(الأك��ادي �م �ي��ة ،وال�خ��ا��ص��ة ،وال�خ�لاف�ي��ة ،والعامة،
والمدر�سية ،ومكتبات الم�ساجد) ،وكل نوع من هذه

ن�شوء المكتبات في العالم العربي والإ�سالمي

من المعروف �أن تاريخ المكتبات جزء ال يتجز�أ
من تاريخ الح�ضارة العربية والإ�سالمية والفكر
الإ�سالمي ،ارتقت بارتقائه و�ساعدت على ازدهاره
ون�ضجت معه وانحطت بانحطاطه.
وال غرو في ذلك ...فالإ�سالم دعا �إلى المعرفة
و�إل��ى التعلم و�إل��ى �إن ��ارة العقول بالعلم ،وتاريخ
الكتب عند العرب والم�سلمين مهم جد ًا و�أ�سا�سي
لمعرفة تطور المعرفة الإن�سانية عندهم ،ذلك �أنه
لم تتفوق عليهم �أم��ة من الأم��م في حبهم للكتب
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المكتبات عرف �أعداد ًا ال ح�صر لها وخا�صة منها
المكتبات الخا�صة(.)1
المكتبات العامة

هي م�ؤ�س�سات ثقافية يحفظ فيها تراث الإن�سانية
الثقافي وخبراتها ليكون في متناول المواطنين
من كافة الطبقات والأجنا�س والأع�م��ار والمحن
والثقافات ،وهي بهذا المعنى تع ُّد من �أهم الو�سائل
التي تعين على ن�شر المعرفة واالرت�ق��اء بم�ستوى
الفن والثقافة في البيئة ،وقد ب��د�أ هذا النوع من
المكتبات بالظهور في الع�صر العبا�سي والع�صر
الأموي بالأندل�س ،ف�أ�س�س الخلفاء والوالة في المدن
الكبرى مكتبات من هذا النوع مثل بيت الحكمة في
بغداد ،ودار العلم في القاهرة ،وخزانة �سيف الدولة
في حلب ،ومكتبة الم�ستن�صر في قرطبة.
والحديث عن المكتبات العامة طويل ،لكن ال ب ّد
من �أن نعرف بع�ض ال�شيء عن �أبنية تلك المكتبات
وترتيبها وغيرها من الأمور الفنية.
ل�ق��د ك��ان تنظيم المكتبات ال�ع��ام��ة معروف ًا
وموجود ًا عند العرب والم�سلمين منذ قرون عديدة،
وكانت مناهجه و�أ�ساليبه تتطور مع الزمن تطور ًا
بطيئ ًا وفي ذلك ما يثبت وجود الحاجة �إليه حينما
كان �إنتاج الكتب دون ما هو عليه الآن.
وتحدثنا كتب ال�سير والتراجم عن اعتنائهم
وتقديرهم للكتب و�إعجابهم بها ،فترتب على هذا
التقدير والإعجاب اهتمامهم بالمكتبات و�إقبالهم
عليها ،ولي�س هذا فح�سب و�إنما بذلوا للمكتبات ما
بذلوه من حب وحر�ص وتقدير حافل ب�صور تدل
على هذا االتجاه الرائع.
لذا نراهم قد اهتموا ب�أبنية المكتبات العامة
اهتمام ًا عظيم ًا ال�ستقبال الجماهير ،وقد �شيد بناء
خا�ص على ط��راز معين لمكتبات �شيراز وقرطبة
�آفاق الثقافة والتراث 83

والنظامية ،وكان البناء م��زود ًا بحجرات متعددة
يربط بينها �أروق��ة ف�سيحة ،وكانت الرفوف مثبتة
على الجدران لتو�ضع فيها الكتب وبع�ض الأروقة
يخ�ص�ص لالطالع والبحوث العلمية.
كما كانت تخ�ص�ص حجرات للن�سخ ،وحجرات
لحلقات الدر�س والدرا�سة ،وحجرات للمو�سيقى
يلج�أ �إليها المطالعون للترفيه وتجديد الن�شاط،
وكانت جميع الحجرات م�ؤثثة ت�أثيث ًا فخم ًا ومريح ًا،
وكان للأبواب والنوافذ �ستائر جميلة ،حتى مدخل
المكتبة كانت له �ستائر �سميكة تحول دون دخول
ال�ه��واء ال�ب��ارد ف��ي ال�شتاء �إل��ى داخ��ل الحجرات،
وهكذا نظمت كثير من المكتبات العامة.
انت�شرت المكتبات العامة في العالم العربي
والإ�سالمي وحتى وقتنا هذا ،ولعل �أهمها مكتبة بني
عمار في طرابل�س ال�شام ،...فما ق�صة هذه المكتبة؟
ومن هم بنو عمار ق�ضاة طرابل�س و�أمرا�ؤها؟ وعلى
يد من كانت نهايتها و�إبادتها..؟ هذا ما �سنعرفه في
هذه الإطاللة ال�سريعة على مكتبة بني عمار (دار
العلم) في طرابل�س ال�شام.
طرابل�س ال�شام

تقع مدينة طرابل�س اللبنانية (ال�شام) على
بعد (85ك��م) �شمال العا�صمة بيروت ،وهي ثاني
�أكبر مدن لبنان ،وتعتبر عا�صمة للجزء ال�شمالي
في لبنان ،وتزخر طرابل�س بالأماكن الأثرية ،حيث
يوجد فيها حوالي  45مبنى يعود بع�ضها �إلى القرن
 14ق.م ،وفي القرن  9ق.م قام الفينيقيون ببناء
قاعدة تجارية �صغيرة في المدينة ،في ذلك الوقت
كانت طرابل�س عا�صمة للفينيقيين ،حيث �أ�س�سوا
فيها �أول ات�ح��اد ل��دوي�لات �صيدا و��ص��ور و�أرواد،
وبذلك يمكن اعتبار طرابل�س �أول اتحاد �أممي في
التاريخ.

دار العلم
�أ�س�سها بنو
عمار في
طرابل�س
ال�شام
 زادتكتبها على
ثالثة
مالييـن

الذين ينيبون عنهم من يتولى حكمها ،وا�ستمر حكم
الأتراك لطرابل�س حتى �سنة 1918م ،خ�ضعت بعد
ذلك لالنتداب الفرن�سي� ،إل��ى �أن ا�ستقلت 1941
و�صارت جزء ًا من الجمهورية اللبنانية.

وازدهرت في الع�صر الهيليني كحو�ض لل�سفن،
وخالل الحكم البيزنطي في �سنة 551م تعر�ضت
طرابل�س وبع�ض المدن ال�ساحلية للدمار بفعل زلزال
مدمر �أدى �إلى انق�ضا�ض البحر عليها ،وذلك بعد
ما بلغت المدينة �أوج تطورها واحتوت على العديد
من المعالم العامة .فتحها العرب الم�سلمون �سنة
635م ،ولعبت دور ًا هام ًا كقاعدة ع�سكرية خالل
الع�صر الأموي ،وفي الع�صر الفاطمي تميزت بحكم
ذاتي م�ستقل و�أ�صبحت مركز ًا للعلم ال مثيل له في
المنطقة ،وفي بداية القرن 12م حو�صرت طرابل�س
ثم �سقطت بيد الإفرنج ال�صليبيين في �سنة 1109م،
فت�ضررت معظم معالم المدينة ب�شكل كبير ،خا�صة
مكتبتها المعروفة با�سم (دار العلم) والتي كانت
ت�ضم بين جوانبها ماليين المخطوطات ،حيث
ناف�ست في غناها مكتبة بغداد.

بنو عمار ُح َّكام طرابل�س

تعود �أ�صول �أ�سرة بني عمار �إل��ى قبيلة كتامة
المغربية ،فعند قيام الدولة الفاطمية كان �شيوخ
ه��ذه القبيلة ممن لهم ال�صدارة في م�ؤ�س�ساتها
الإدارية والع�سكرية ،ومنهم الح�سن بن عمار الذين
كان من �أبرز رجال الخليفة الفاطمي العزيز باهلل.
ا�ستلم بنو ع�م��ار الق�ضاء ف��ي ط��راب�ل����س ،ثم
�أ�صبحوا �أمراءها ،ومنهم:
�	-1أن�ي����س ال��دول��ة �أب ��و ط��ال��ب الح�سن ب��ن عمار،
(ت �سنة 464هـ)(.)2

مقـــاالت

وخ�ل�ال ح�ك��م ال�صليبيين � �ص��ارت طرابل�س
عا�صمة كونتية طرابل�س ،وف��ي �سنة 1219م فتح
طرابل�س وحررها من ال�صليبيين ال�سلطان المملوكي
المن�صور الأ� �ش��رف خليل ب��ن ق�ل�اوون ،ف�أعطى
�أوام��ره بهدم المدينة القديمة وبنائها من جديد
في ال�سهل المنب�سط تحت قلعة طرابل�س ،واتخذها
المماليك ط��وال قرنين ورب��ع ال�ق��رن م��ن الزمان
عا�صمة لنيابة ال�سلطنة ،و�أقيمت فيها ع�شرات
الم�ساجد والمدار�س ،والزوايا ،والخوانق ،وال ُّربط،
والحمامات ،والخانات ،والقي�سريات ،والطواحين،
ومن �أ�شهر �آثارها القلعة ،والم�سجد الكبير وهو من
�أقدم الم�ساجد في لبنان.

 -2جالل الملك �أبو الح�سن علي بن عمار( ،ت �سنة
492هـ)(.)3
 -3فخر الملك عمار بن محمد بن عمار( ،ت حوالي
�سنة 514هـ)(.)4
ا�ستقل بنو عمار بحكم طرابل�س �سنة 462هـ،
1070م ،وامتدت �إماراتهم حتى تخوم بيروت من
جهة ،وحتى �أربا�ض �أنطاكية من جهة ثانية ،وتمتد
م��ن ن��واح��ي جبلة ف��ي �سورية �إل��ى قلعة م�صياف
وح�صن الأكراد والبقيعة ،وفي لبنان حتى الهرمل
وال�ضنية وحبة ب�شري وبالد العاقورة �شرقي بالد
جبيل.
قيام �أمارة بني عمار

دخلت طرابل�س تحت ال�سيادة العثمانية حين
انت�صر الأت��راك على المماليك في (م��رج دابق)
�سنة 922ه�ـ1516 /م ،و�أبقوا على النظام المتبع
فيها بتعيين ال ُكفّال والنواب لب�ضع �سنوات ،لكن
من �سنة 928هـ1522 /م �صارت ت�ؤجر للإقطاعيين

ال تحكي لنا م�صادر التاريخ �شيئ ًا عن و�صول
بني عمار �إلى طرابل�س (ق�ضاة ثم حكام ًا) ،حيث
ال يوجد فيها ما يدل على بدء قيامهم فيها ،فبعد
وفاة جد الأ�سرة الح�سن بن عمار �سنة 386ه�ـ ،ال
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نرى �أمامنا �شيئ ًا من �أخبارها ،ويمتد ذلك حوالي
ثالثة �أرباع القرن حتى يبرز لنا ا�سم �أبي الكتائب
عمار �صاحب �أبي الفتح الكراجكي( )5المتوفى �سنة
449هـ� .أما �أول من ا�ستقل بطرابل�س من بني عمار
فهو �أب��و طالب الح�سن بن عمار الم�شهور ب�أمين
الدولة( ،)6وقد ظل يعد نف�سه تابع ًا للدولة الفاطمية
حتى �سنة 462هـ1070 /م ،حيث ا�ستقل بطرابل�س
فقامت بذلك �أمارة بني عمار.
توفي �أمين الدولة �سنة 464هـ1072 ،م ،فتولى
بعده ابن �أخيه علي بن محمد بن عمار المعروف
بجالل ال��دول��ة( ))7ال��ذي ا�ستمر حكمه حتى �سنة
492هـ ،وتولى بعده �أخوه عمار بن محمد بن عمار ذو
ال�سعدين المعروف بفخر الملك( )8وبقي حتى �سنة
501هـ ،حيث ذهب �إلى بغداد م�ستنجد ًا بال�سالجقة
على ال�صليبيين ،وفي �سنة 502ه�ـ1109 /م احتل
ال�صليبيون طرابل�س بعد ح�صار دام �سنين طويلة
وقا�سية.
عمار
ازدهار دولة بني ّ

نمت �إمارتهم نمو ًا عظيم ًا حتى �صارت طرابل�س
في القرن الحادي ع�شر �أعظم مدينة على طول
ال�ساحل ال�شرقي للبحر المتو�سط ،وكانت �أ�ساطيلها
تنتقل في �أنحاء هذا البحر ،فهي المنفذ البحري
الرئي�سي لبالد ال�شام ،عن طريقه يتم الت�صدير
واال�ستيراد ،وتنقل منتجات ال�شام والم�شرق �إلى
�أوروبا ،و�إليه تفد من الخارج لتحمل منه �إلى �سائر
بالد ال�شام ،وكان بنو عمار وهم مثقلون برد الهجمات
ال�صليبية عليهم من البر والبحر ُي َ�س ِّيرون �أ�سطولهم
التجاري �إلى ثغور البحر المتو�سط ،وبقيت طرابل�س
ودم�شق تمونان �أوروبا حتى �أواخر الع�صور الو�سطى
بال�سكر بجميع �أ�شكاله المعروفة في ذلك الوقت،
وكان التاجر الأوروبي القادم من البندقية �أو جنوى
يعود �إلى بالده وهو يحمل �سالل ال�سكر و�أكيا�سه من
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طرابل�س ،فقد اهتم بنو عمار بزراعة ق�صب ال�سكر
ال��ذي كان ينمو على �ضفاف نهر (�أب��و علي) وفي
ب�ساتين طرابل�س ،و�أقاموا الم�صانع داخل المدينة
لع�صره وتجفيفه وت�صنيعه ب�شكل رقائق �أو ناعم
�أو ب�شكل حلوى ،وكان من ح�سن �سيا�سة بني عمار
و�صالح حكمهم �أن �أ ْث َرت المدينة وكانت على �أح�سن
حال اقت�صادي حتى خالل الح�صار ال�صليبي لها
بر ًا وبحر ًا ،فبقيت �صامدة �سنوات عديدة ،م�ستغنية
بثرواتها الداخلية وح�سن �إدارة اقت�صادها.
وعندما �أوفد القائد ال�صليبي (ريموند) خالل
الح�صار وف��د ًا لمفاو�ضة فخر الملك ،ومر الوفد
ب�أ�سواق طرابل�س �أده�شه ما ر�أى من تنوع الب�ضائع
ورواج التجارة وعظيم الثروة والرخاء الذي تنعم
به المدينة ،وقد دفع فخر الملك(� )9أثناء الح�صار دار العلم
ال�صليبي �إل��ى جميع المدافعين عن المدينة من �أ�س�سها بنو
عمار في
الأج �ن��اد ب��ر ًا وب �ح��ر ًا روات ��ب �ستة �أ�شهر مقدم ًا ،طرابل�س
و� �ش��ارك �أث��ري��اء المدينة ب��أم��وال�ه��م ف��ي مقاومة
ال�شام
الح�صار االقت�صادي الذي فر�ضه ال�صليبيون على  -زادت
المدينة ،ويقول تومب�سون في كتابة (المكتبة في كتبها على
ثالثة
الع�صور الو�سطى) ...وفي عهد بني عمار ازدهرت مالييـن
الزراعة والتجارة وال�صناعة ،كما ن�شطت الحياة
االقت�صادية حتى قيل �إنه كان في طرابل�س نحو من
�أربعة �آالف نول ن�سيج)(.)10
دار العلم

كان �أمين الدولة كبير العقل �سديد الر�أي ،عالم ًا
فقيه ًا وكاتب ًا مجيد ًا� ،ألف كثير ًا من الكتب النفي�سة،
�أما �أهم �أثر تركه ت�أ�سي�سه لـ (دار العلم) التي جمع
فيها �أول الأمر �أكثر من مئة �ألف كتاب ،وكان يبعث
الر�سل للبحث عن الكتب �إلى جميع البلدان ،ويبذل
في �شرائها باهظ الأثمان ،وبذلك جلب لها نوادر
الم�ؤلفات وخير الم�صنفات ،هذا ف�ض ًال عن عنايته
بالعلم وطالبه فيها وت�شجيعهم على الو�صول �إلى

والكتاب والخطاطون ،ويقول (�ستيفن ن�سيمان) في
كتاب (تاريخ الحروب ال�صليبية) عن المكتبة� :إنها
�أ�صبحت �أروع مكتبة في العالم.
وكان في المكتبة مئة وثمانون نا�سخ ًا ،عملهم
الوحيد ن�سخ الكتب غير الموجود منها ن�سخ في
المكتبة و�إ�ضافتها �إلى الكتب الموجودة فيها ،ولم
يقت�صر الأمر على الكتب العربية ،بل �ضمت المكتبة
الكثير من كتب اليونان والرومان والفر�س ،وبين
الكتب العربية عدد كبير منها بخطوط م�ؤلفيها،
ومكتبة كهذه تحتاج �إلى الإنفاق الكثير عليها لما
ت�ضمه من عاملين فيها وم�شرفين عليها ،ون�ساخين
وخطاطين ومترجمين ومجلدين ووراق�ي��ن وباعة
يحملون �إليها كل يوم نوادر الكتب مهما غال ثمنها،
ويذكر بع�ض الم�ؤرخين �أن كل الكتب �أو �أغلبها
كانت مجلدة ومزخرفة ومحالة بالذهب والف�ضة
بالخطوط المن�سوبة لأ�شهر الخطاطين(.)12

طرابل�س لمتابعة الدرا�سة.
و�إل��ى جانب دار العلم قامت (دار الحكمة)
التي قدم �إليها طالب العلم بكثرة ،حتى �أ�صبحت
طرابل�س كعبة علم وم��رك��ز ًا من �أعظم المراكز
العلمية في الع�صر الو�سيط يفد �إليها طالب العلوم
والفنون من فقه وحديث ولغة و�أدب وفل�سفة وهند�سة
وطب وغير ذلك .وجدد (دار العلم) خليفته ابن
�أخيه ج�لال ال��دول��ة �سنة 472ه��ـ1082 /م ،حيث
كانت الظروف م�ؤاتية لجالل الدولة �أكثر مما كانت
م�ؤاتية لعمه �أمين الدولة.

مقـــاالت

ففي عهد الأول كانت الإمارة في دور الت�أ�سي�س،
كما �أن ف�ت��رة حكمه ك��ان��ت ق�صيرة� ،أم ��ا جالل
الدولة فقد ا�ستمر في الحكم حوالي (� )28سنة،
ات�سعت فيها �أطراف الإمارة وعظم �ش�أنها ون�شطت
تجارتها.
عني جالل الدولة بدار العلم عناية فائقة ،وجعل
لطالب العلم فيها رواتب ،وفرق على �أهلها ذهب ًا،
وجعل لها نظار ًا يتولون القيام ب�ش�ؤونها(.)11

عدد الكتب في دار العلم

علمنا �أن المكتبة قد نظمت فيها الكتب تنظيم ًا
دقيق ًا و�أ�صبحت �إحدى مراكز البحث ال�شهيرة في
ذلك الع�صر ،فقد حوت جميع �أنواع فروع المعرفة
الإن�سانية من طب وفلك وتنجيم وفل�سفة و�آداب
وت��اري��خ وفقه وتف�سير وح��دي��ث ،...ه��ذه الكتب..
اختلف الم�ؤرخون العرب والغربيون) حول عددها
الحقيقي ،فبع�ضهم ك��ان م�ق� ً
لا ،و�آخ� ��رون كانوا
مكثرين ،والمقل لم ينق�ص عن مئة �أل��ف مجلد،
والمكثر تجاوز الماليين الثالثة عد ًا ،بل �إن بع�ضهم
�أو�صل العدد �إلى خم�سة ماليين(.)13

ووفد �شعراء ال�شام على طرابل�س فمدحوا �أمراء
بني عمار ونالوا جوائزهم ،وكثرت حلقات التدري�س
وازدحمت المدينة ب�أ�شهر الأعالم من �أدباء وفقهاء
و�شعراء ولغويين و�أط�ب��اء ،..فقد ق�صدها النا�س
على اختالف �أجنا�سهم و�أديانهم ومذاهبهم ،كما
كان يفد �إليها التجار والرحالة وطلبة العلم والعلماء
من كل البالد.
كما ازده��رت فيها ترجمة العلوم والآداب عن
الالتينية والفار�سية وغيرهما �إل��ى اللغة العربية
ومنها �إلى اللغات الأخ��رى ،يقول الم�ست�شرق (دي
ال�سي اول �ي��ري) ف��ي كتابه (ع�ل��وم ال�ي��ون��ان و�سبل
انتقالها �إل��ى ال�ع��رب) ،و�ساوت في ذل��ك كبريات
الحوا�ضر العربية ،فكثر فيها المترجمون والن�ساخون

يذكر ابن الفرات واب��ن �أب��ي طي �أن��ه كان فيها
ثالثة ماليين كتاب ،وعلى هذا القول كثيرون من
الم�ؤرخين العرب والغربيين مثل �أرنولد وغروهمان
وجيبون و�شو�شتري الذي يقول في كتابه (مخت�صر
تاريخ الثقافة الإ�سالمية)� ..إن مكتبة طرابل�س كانت
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تحتوي �أكبر عدد من الكتب عرف �أن مكتبة ما حوته
حتى ذلك الزمن� ،أال وهو ثالثة ماليين كتاب(،)14
�أما الم�ست�شرق الفرن�سي (كاترمير) فلم يخالجه
�شك في تقدير العدد بثالثة ماليين كتاب ،و�أيد هذا
الرقم جيبون(.)15
لكن تومب�سون في كتابه (المكتبة في الع�صور
الو�سطى)( )16ي�شكك في �صحة هذا الرقم ،وعندما
تحدث محمد كردعلي عن المكتبة ق��ال� :إن ابن
الفرات هو من يقول ب�أن عدد ما كان في دار العلم
ه��ذه م��ن الكتب نحو ثالثة ماليين كتاب عندما
�أحرقها ال�صليبيون �سنة 503هـ ،والغالب �أنه كان
في طرابل�س من الكتب الموقوفة غير دار العلم
وقفت قبال بني عمار و�أراد ابن الفرات بهذه الثالثة
ماليين ،عدد الكتب التي كانت في مكاتب طرابل�س
كلها(.)17
ويبدو �أن المكتبة بد�أت في عهد من�شئها الأول،
�أمين الدولة بمائة �ألف كتاب ،و�أن العدد ارتفع في
عهد خليفته جالل الملك �إلى المليون ،ثم ارتفع في
عهد فخر الملك �إلى ثالثة ماليين كتاب.
زوّار المكتبة

كان في المكتبة قاعة خا�صة للن�ساخ والخطاطين
الذين يتناوبون العمل فيها بالليل والنهار ،وقد
زودت هذه القاعة بكل ما يحتاجونه من الأوراق
والأقالم والمحابر ،وقد ورد �أنها كان ت�ستهلك في
كل يوم ثالثة �أرطال من الحبر ،وكان فيها قاعات
للمطالعين الذين يفدون �إليها.
وه��ؤالء الوافدون لم يكونوا من �أبناء طرابل�س
فقط ،فقد كان العلماء وطالب العلم يفدون �إليها
من كل مكان ل�ل�إف��ادة مما تحويه من كتب نادرة
ف��ي ك��ل فنون العلم ،فاكتظت طرابل�س بالعلماء
والأدباء وال�شعراء والمحدثين والفقهاء ،وبالطالب
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الآخذين عنهم ،حتى �صارت مدينة طرابل�س كلها
ت�سمى دار العلم ،ومما �ساهم في ازده��ار الثقافة
في طرابل�س قربها من دم�شق ،فقد كان ينتقل �إليها
في كل عام زائ��رون من دم�شق لي�شاركوها الحياة
العلمية ث��م ي�ع��ودوا �إل��ى بلدهم ،وعندما حا�صر
(ات�سز الخوارزمي) دم�شق �سنة 468ه �ـ ،واعتقل
عدد ًا من رجالها وغلت الأ�سعار و�ضاق �أمر النا�س،
قامت هجرة جماعية لوجوه دم�شق �إلى طرابل�س،
وممن هاجر ال�شاعر ابن الخياط ،ومن المعروف
عند جميع من كتبوا عن تاريخ الح�ضارة الإ�سالمية
وو�صولها �إلى �أوروب��ا� ،أن من عوامل هذا الو�صول
كان عامل االت�صاالت التجارية بقوافلها المتنقلة
بين ال�شرق والغرب ،وقد كان لطرابل�س �أيام بني
ع�م��ار الأث ��ر الفعال ف��ي ذل��ك ،ف�إليها ك��ان��ت تفد دار العلم
القوافل التجارية البرية من بالد ال�شام ،ثم ينقلها �أ�س�سها بنو
�إلى مرافئ �أوروبا �أ�سطول بني عمار التجاري الذي عمار في
طرابل�س
�أع��دوه �أح�سن �إع��داد ،ناق ًال معها جذور الح�ضارة
ال�شام
العربية الإ�سالمية ،فلي�س كالعالئق التجارية بين  -زادت
الأمم ما يداني في التقدم الح�ضاري ،ويقول نا�صر كتبها على
ثالثة
خ�سرو (ق 5 -هـ11/م) ،عن طرابل�س( :ولل�سلطان
مالييـن
بها �سفن ت�سافر �إلى بالد الروم و�صقلية والمغرب
للتجارة).
وقد ذكر الم�ؤرخ (ال�سالمي)� ..إن مدينة طرابل�س
كانت مملوءة بالعلماء حين دهمها ال�صليبيون،
و�إن من يت�صفح كتب التاريخ والتراجم ليقف على
ه��ذه الحقيقة ،ويجد �أن ط�لاب العلم ورجاالته
ج��ا�ؤوا �إل��ى طرابل�س من الأندل�س وب�لاد المغرب
وم�صر والحجاز والعراق وبالد فار�س و�أنحاء بالد
ال�شام و�آ�سيا ال�صغرى وغيرها ،ومن الوافدين �إلى
طرابل�س �أذكر:
 -ابن الخياط

(ت �سنة 517ه� �ـ1123 /م) ،وه��و �أح�م��د بن

محمد التغلبي المعروف بابن الخياط فقد كان
�أب��وه خياط ًا ،كان من �أ�شهر �شعراء دم�شق ،كانت
داره .ب��درب الق�صاعين داخل باب الجابية ،ن�ش�أ
�إل��ى جانب ال�شاعر ابن حيو�س ،ومار�س الكتابة،
كان قليل الثقافة �إنما يعتمد في قول ال�شعر على
طبعه وذوق��ه ،و�سافر �إل��ى حماه وحلب وطرابل�س
والري وخرا�سان ،وله حادثة مع �أبي عبد اهلل �أحمد
الطليطلي ج��رت في طرابل�س ،يقول الطليطلي:
كان ابن الخياط �أول ما دخل طرابل�س وهو �شاب،
يغ�شاني في حلقتي وين�شدني ما ا�ستكثره له فاتهمه،
لأنني كنت �إذا �س�ألته عن �شيء من الأدب ال يقوم به،
فوبخته يوم ًا على قطعة عملها ،وقلت �أنت ال تقوم
بنحو �أو لغة ،فمن �أين لك هذا ال�شعر؟ فقام �إلى
زاوية ففكر ثم قال :ا�سمع:
وف��ا���ض��ل ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال �إذا �أن�����ش��دت��ه ُن ُخباً

ي�����ا ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��د ال����ح����ك����ام ه�����ل م�����ن وق���ف��� ٍة
����اب ن�����داك
����ي ب����ه����ا �����س����ح ُ
ي��ه��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ع����ل َّ
ِ�������ي ال�����زم ُ
�����ان بعطفه
�أم ه����ل ي���ع���ي��� ُد ل َ
�������������ي ب�������ه عِ �������ن�������ان ر������ض�����اك
�����ش����ـ����ـ����ي����ئ����اً �إل َّ
والب� ��ن ال �خ �ي��اط دي � ��وان ط �ب��ع ب��دم���ش��ق �سنة
.)18(1958
� -أبو العالء المعري

مقـــاالت

�أ�شهر الوافدين على طرابل�س للإفادة من دار
العلم ،وقد �شكك ابن العديم الم�ؤرخ بذلك فتبعه
�آخ��رون ،يقول ابن العديم ....( :وقد ذكر بع�ض
الم�صنفين �أن �أبا العالء المعري رحل �إلى دار العلم
بطرابل�س للنظر في كتبها ،وا�شتبه عليه ذلك بدار
العلم ببغداد ،ولم يكن بطرابل�س دار علم في �أيام
�أبي العالء ،و�إنما ج َّدد دار العلم بها القا�ضي جالل
الملك �أبو الح�سن علي بن �أحمد بن عمار في اثنتين
و�أربعمائة ،وك��ان �أب��و العالء قد م��ات قبل جالل
الملك �سنة ت�سع و�أربعين و�أربعمائة).

خب
م��ن بع�ض ���ش��ع��ري و���ش��ع��ري ك��ل��ه ُن ُ
ال �ش ـ ـ ـ ـ ــيء ع��ن��دك م��م��ا ت�����س��ت��ع��ي ُ��ن به
معجزات النظمُ ..
ُ
والخطب
َم��نْ �ش�أن ُه
ف��ل�ا ع َ
����رو�����ض وال ن���ح��� ٌو وال لغـ ـ ـ ـ ـ ٌة
أدب
ق��ل ل��ي فمن �أي���ن ه��ذا الف�ض ُل وال ُ

ولنترك الرد عليه للباحث د .م�صطفى جواد،
حيث فند هذا  -و�إنما جدد دار العلم بها القا�ضي
جالل الملك  -فالتجديد عند �أهل العربية� :إعادة
�شيء عتيق �إل��ى حالة ح�سنة م�ست�أنفة فلي�س هو
بت�أ�سي�س وال بناء ،ولو كان متثبت ًا في قوله لقال:
(و�إنما �إن�شاء دار العلم) �أو (�إنما �أ�س�س دار العلم)
ف�ه��و م�ح�ج��وج ع�ل��ى دع ��واه ب��ذك��ره ال�ت�ج��دي��د دون
الت�أ�سي�س والإن�شاء ،وبذلك ت�سقط دعوى من �أنكر
درا�سة �أبي العالء المعري بدار العلم بطرابل�س،
لأن التجديد يدل على �أن دار العلم كانت من�ش�أة قبل
ذلك ف�أ�صابها تلف �أو حريق ا�ستوجب تجديدها).

ف��ق��ل��تُ ق���ول ام�����رئٍ ���ص َّ��ح��ت ق ـ ــريح ُته
�إ َّن ال��ق��ري��ح�� َة ع���ل��� ٌم ل��ي�����س ُيكت�س ـ ـ ـ ُـب
ذوق�����ي ع���رو����ض���ي ول��ف��ظ��ي ُج���� ُّل���� ُه لغتي
وال��ن��ح��و ط��ب��ع��ي ف��ه��ل ي��ع��ت��اق��ن��ي �سبب؟
وقال عنه ابن ع�ساكر�( :إن ابن الخياط خُ تم به
ديوان ال�شعر بدم�شق ،وكان �شاعر ًا مجيد ًا مح�سن ًا)،
كذلك و�صفه الذهبي وع ّده من كبار الأدباء وجعل
نظمه في ال��ذروة ،ومن �شعره الذي مدح به جالل
الملك �أبا الح�سن علي بن محمد بن عمار بطرابل�س
�سنة 492هـ1100 /م...

� -أحمد بن محمد �أبو عبد اهلل الطليطلي

عندما �سقطت طليطلة في الأندل�س في �أيدي
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الق�شتاليين �سنة 478هـ1085 /م ،هاجر فريق من
علمائها �إلى طرابل�س ،ومنهم �أحمد بن الطليطلي،
فاحت�ضن بنو عمار وجعلوه متولي ًا لدار العلم ،فقد
كانوا يختارون للنظر في �أمورها كبار رجال العلم
من �أمثال (الح�سين بن ب�شر بن علي بن ب�شر و�أ�سعد
ابن �أب��ي روح وغيرهما من �أمثالهما ،وقد ح�صل
نقا�ش بين الطليطلي مع ابن الخياط حول قول ابن
الخياط لل�شعر دون �إتقانه لعلوم �آلته...
= ابن حيو�س

محمد بن �سلطان بن محمد �أب��و الفتيا� ،أحد
�شعراء ال�شام المح�سنين وفحولهم المجيدين ،له
ومدح جماعة من الفحول ،قال عنه �أبو
ديوان كبير َ
ن�صر بن ماكوال ،الأمير �أبو الفتيان محمد �شاعر
مجيد لم �أدرك بال�شام �أ�شع َر منه ،ولد �سنة 394هـ
بدم�شق ،وتوفي �سنة 473هـ(.)19
 ابن النقار القا�ضي ،در�س في طرابل�س ،وتولىالخطابة بجبلة ،ثم تولى كتابة الديوان بدم�شق،
وله ديوان �شعر.
 ابن القي�سراني� :شاعر ال�شام. �سديد الملك بن منقذ الأمير ال�شاعر.وغيرهم كثير.
نهاية المكتبة (512هـ1109 /م)

جرت عادة المحتلين لبالد غيرهم خا�صة �إذا
كانت �صاحبة ح�ضارة ونه�ضة علمية� ،أن �أول �شيء
يق�ضي عليه ليمحى من الذاكرة هو الكتاب ،فكم
مور�س العنف �ضده عبر التاريخ الطويل منذ وجوده
حتى يومنا ه��ذا ،فق�صة �إع��دام الكتب قديمة في
التاريخ ،فالفكر هو الإن�سان ولكن االنتقام من الفكر
كان دوم ًا �أ�شبه ب�شرب ال�سيوف من الدماء ،تراق
ولكن الحياة ال تموت ،وكذلك الكتب تحرق ولكن
الفكر ال يموت.
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هل �أح�صى �أحد ما �أحرقه الكاردينال (خيمنز)
�صب ج��ام غ�ضبه على تلك
في الأندل�س ،عندما َّ
الح�ضارة التي انهزمت بتفرق �أهلها ،وقبل الأندل�س
�أحرقت مكتبة اال�سكندرية بعد �صراع جرى بين
عظيمي الرومان يوليو�س قي�صر و�أوكتافيو�س ،ثم
جاء دور مكتبة طرابل�س وكانت نهايتها �أن تحرق
على يد ال�صليبيين.
فقد اختلق ال�صليبيون الأ�سباب لقتال الم�سلمين،
و�صادف �أن بع�ض زوار القبر المقد�س من الإفرنج
ر�أوا ما ال يروقهم من �إل��زام الحكومة الفاطمية
حجاجهم ب�أداء �ضريبة زعموا �أنها فاح�شة ،ف�أعظم
الأم��ر بع�ض ر�ؤ�ساء الدين عندهم ،و�أه��اج �أمثال
بطر�س النا�سك الخواطر في الغرب على الم�سلمين،
وبالغوا و�أكثروا فيما يلقاه الن�صارى من العنت في دار العلم
َ
�أ�س�سها بنو
حجهم ،على �أنه لم يحدث من االعتداء على حجاج عمار في
القبر المقد�س �سوى ح��وادث فردية قليلة ال تخلو طرابل�س
ال�شام
منها مملكة ،وذل��ك قبل الحروب ال�صليبية ،وقد
 زادتقال (بردناردي في�س) في مذكراته�( :إن ال�سالم كتبها على
�سائد فوق تلك الربوع بين الن�صارى والم�سلمين)،
ثالثة
ج�سم بع�ض رجال الدين في مالييـن
لكن لغايات في النف�س َّ
الغرب حوادث االعتداء على حجاجهم في الأر�ض
المقد�سة ،ف�أثاروا �ضغائن الن�صارى على الم�سلمين
عند بدء ظهور الحركة ال�صليبية ،يقول (منرو):
(ك��ان��ت ه��ذه الفظائع المن�سوبة �إل��ى الم�سلمين
ممزوجة بكثير الإجرام ()20؛ لتوافق روح ذلك الع�صر
ال��ذي ك��ان �أ��ش��د توح�ش ًا م��ن ع�صرنا ه��ذا) ،كما
اغتنم البابا فر�صة عقد المجمع الديني في كلرمون
فعر�ض عليه ما يلقاه الن�صارى من الإرهاق ،وح َّر�ض
�أبناء الن�صرانية على حمل ال�صليب ليفتحوا القبر
المقد�س ،ومنحهم غفران ًا عن كل خطاياهم ،واعد ًا
�إياهم بمغانم دنيوية كثيرة يجدونها بالم�شرق،
وفي �أواخر �سنة 490هـ1096 /م و�ضع ال�صليبيون

�أيديهم على ال�ساحل ال�شامي ،وا�ستولوا على بيت
المقد�س وقتلوا في القد�س �أكثر من �سبعين �ألف من
الم�سلمين بالإ�ضافة �إلى عدد من اليهود ،وكان من
عادتهم �أن يقتلوا �أهل كل بلد يدخلونه في ال�شام
ويخربوا عمرانه ويحرقوا كتبه ومتاعه و�آثاره ،وفي
�إحراقهم دار العلم في طرابل�س �أكبر دليل على
رعونتهم وخ�شونتهم ،فقد �أوقدوا بما �صنعوا نيران
التع�صب بين الم�سلمين والن�صارى من ال�شاميين،
كما يقول محمد كردعلي وغيره(.)21

م��رة ،فلما وج��د جميع الكتب التي طلعت في يده
ن�سخ ًا من القر�آن الكريم ،اعتقد �أن المكتبة كلها
تت�ألف محتوياتها م��ن م�صاحف ،ول��ذل��ك غ�ضب
وثار ثائره وقال (هذه المكتبة مملوءة بالم�صاحف
فاحرقوها) ،ولم يدر الجاهل �أنه دخل �إلى ق�سم
الم�صاحف والتفا�سير ،لكن �أم��ر هذا المتع�صب
الجاهل نفذ و�أحرقت المكتبة عن بكرة �أبيها حتى
�أ�صبحت �أث ��ر ًا بعد عين ،وه�ك��ذا ذه��ب التع�صب
والجهل بمكتبة عالمية ق َّل نظيرها في ذلك الزمان،
وهكذا �ألغيت ح�ضارة وثقافة لم يعرف التاريخ
مثلها.

مقـــاالت

ويقول محمد كردعلي تحت عنوان (م�صائب
الكتب والمكاتب في ال�شام)� ...إن من �أهم النكبات
التي �أ�صيبت بها الكتب في ال�شام نكبة طرابل�س
عندما احتلها ل�صليبيون و�إحراق (�صنجيل) �أحد
�أمرائهم كتب دار العلم فيها ،و�أخ��ذ ال�صليبيون
بع�ض ما و�صلت �أيديهم �إليه من دفاترها وكتب
الخا�صة في بيوتهم.

وت �ق��ول ب�ع����ض ال ��رواي ��ات� :إن ب�ع����ض الجنود
ال�صليبيين تنبه �إلى تنوع ما في المكتبة ،ف�أنقذوا
بع�ض الكتب وو�ضعوها في المراكب البحرية وذهبوا
بها �إلى �أوروبا ،ومع ذلك وجد بع�ض الكتاب الغربيين
حاولوا الت�شكيك بحادثة �إحراق المكتبة على �أيدي
ال�صليبيين ،مع �أن �أغلب الم�ؤرخين مجمعون على
�صحتها ،ال�سيما �أن�ه��ا ��ص��درت ع��ن �شاهد عيان
�صليبي �شاهد ال�ح��ادث��ة ورواه���ا ،بالإ�ضافة �إلى
رواي��ات الم�ؤرخين الم�سلمين الذين يكتفون عادة
بذكر �إحراق المكتبة دون ذكر التفا�صيل ،وبالإ�ضافة
�إل��ى �أن ذلك يتم�شى مع روح الأفرنج ال�صليبيين
الهمجية البربرية التي كانت تحركهم �آنذاك ،وقد
ذكر جييون �أن ال�صليبيين �أحرقوا هذه المكتبة ،كما
وافق على ذلك تومب�سون و�شو�شتري وغيرهم(.)22

فبعد ح�صار طويل من البر والبحر دام �أربع
�سنوات ،وفي بع�ض الروايات �أكثر ،وكان ح�صار ًا
قا�سي ًا خا�صة �أن الم�ؤن منعت عنها حتى الخبز
لم يقدروا على �إدخاله ،وبعد �أن بنى �صنجيل قلعة
�أمام المدينة دخلها ،ولم يكفه الدماء التي �أراقها
وال الأ�شالء الملت�صقة بالجدران وبقايا الأج�ساد في
الطرق� ،إنما و�صل حقده �إلى الحبر والورق ،فهاجم
المكتبة و�أ�ضرم بها النيران لأي��ام طويلة ،فكانت
مذبحة قا�سية للفكر الإن�ساني.
وق �ب��ل �أن ت �ح��رق دخ ��ل �أح ��د ال�ق���س��او��س��ة من
ال�صليبيين �إلى المكتبة و�شاهد الكتب حوله ،لكنه
��ص��ادف �أن دخ��ل قاعة مخ�ص�صة لن�سخ القر�آن
الكريم ،فالتقط �أول كتاب وقع له وفتحه ف�إذا هو
قر�آن كريم فقط ،فالتقط الثاني ف�إذا به م�صحف
ف��رم��اه ،وظ��ل يفعل ال�شيء نف�سه حوالي ع�شرين

و�أخيراً:

علمنا مما �سبق ذكره �أن المكتبة الغنية بمحتوياتها
والمنظمة تعتبر الدعائم الأ�سا�سية التي ت�شاد عليها
�صروح العلم والثقافة والح�ضارة والتربية والمعرفة
الإن�سانية ،والينابيع الفيا�ضة التي تغذي تقدم الأمم
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العلمي والح�ضاري بماء الحياة والبقاء ،ودائم ًا يقا�س
رقي �أمة من الأمم �أو ت�أخرها بكثرة المكتبات وما تلقاه
من عناية ورعاية �أو ندرتها و�إهمالها واعتبارها �شيئ ًا
ذا �أهمية ثانوية ،ف�أنا لن �أن�س ما قاله د .عبد اللطيف
يون�س (..عندما كان �أجدادنا ينامون والكتاب ب�أيديهم
وفوق �صدورهم ف�صاروا بذلك �سادة الدنيا ،)..لكن
هذه المكتبات العظيمة ب�أنواعها كانت تُباد دائم ًا
على �أيدي الم�ستعمر ،ف�أول �شيء يفعله تدميره للكتب
لأنها عنوان الح�ضارة ،فهو يريد محو ح�ضارة البالد
التي يغزوها وي�ستعمرها لتبقى تحت الجهل في�سهل
عليه ا�ستعمارها وا�ستبداده فيها ،وهذا ما فعله التتر
وال�صليبيون وغيرهم من دعاة الديمقراطية ،لكنه
إن�سان و�أُ ْه ِل َك الحرثُ والن�س ُل ،و ُد ِّم َر ْت
بعد ما ُق ِت َل ال ُ
الآث��ا ُر والتاريخُ � ،أُ ْحرِ َق ْت الكتب المطبوعة َو ُ�سرِ َق ْت
الكتب المخطوطة ،لتغرقَ البال ُد ومن بقي من �أهلها
في ظلمات الجهل.
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 - 3عند ال�شهابي �أنه توفي �سنة 494هـ1101 /م  ،33 -معتمد ًا
في ذلك على ما ذكره زامباور .16 -
 - 4عند ال�شهابي �أنه تولى �سنة 494ه�ـ1101 /م ،وحا�صره
ال�صليبيون منذ �سنة 495ه�ـ1102 /م ،ورحل �إلى بغداد
�سنة 501هـ1107 /م فا�ستوزه م�سعود بالمو�صل منذ �سنة
512هـ1118 /م  -معجم �ألقاب �أرباب ال�سلطان .77
� - 5صاحب كتاب عدة الب�صير في حج يوم الغدير.
 - 6معجم الألقاب لل�شهابي .27 -
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 - 6معجم ال�شهابي .33 -
 - 7معجم ال�شهابي .77 -
 - 8وكان يكنى بملك ال�ساحل.
 - 9المكتبات في الإ�سالم ن�ش�أتها وتطورها وم�صائرها لحمادة
  133نق ًال عن المكتبة في الع�صور الو�سيطة لتومب�سون ،352ودائرة المعارف لبطر�س الب�ستاني .243/11
� - 10أعيان ال�شيعة لح�سن �أمين العاملي مجلد  ،- 5 -المكتبات
في الإ�سالم لحمادة � ،135 - 133أن��واع المكتبات لأحمد
ح�سن  ،55لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات لل�صوفي
.216 - 215 ،201 ،157
 - 11نف�س الم�صادر.
 - 12المكتبات في الإ� �س�لام لحمادة  ،134دائ��رة معارف
الب�ستاني .243/8
 - 13حمادة  136 - 133نق ًال عن �شو�شتري من كتابه مخت�صر
الثقافة الإ�سالمية .167
 - 14حمادة  ،135تاريخ التمدن الإ�سالمي لجرجي زيدان
.207/3
 - 15حمادة نق ًال عن كتاب تومب�سون المكتبة في الع�صور
الإ�سالمية .352
 - 16مجلة المقتطف محمد كردعلي عدد ني�سان  ،1929مجلة
النا�شر العربي العدد الأول (� )112 - 111سنة .1983
 - 17البداية والنهاية البن كثير  ،93/12وفيات الأعيان البن
خلكان  ،57 - 56/1ذي��ل تاريخ دم�شق الب��ن القالن�سي
 ،234ديوان ابن الخياط طبعة دم�شق � ،1958أعالم الفكر
في دم�شق للخلو�صي .83 - 76
 - 18مخت�صر تاريخ دم�شق البن منظور .191 - 190/22
 - 19الأف��واه التوابل ونوافح الطيب ،والمق�صود تبهير هذه
الأخبار وتعظيمها لتنال القبول عند م�ستمعيها.
 - 20الإ�سالم والح�ضارة العربية محمد كردعلي - 292/1
.317
 - 21مجلة المقتطف ع��دد ني�سان  1929درا� �س��ة محمد
كردعلي.
 - 22ت��اري��خ ال�ت�م��دن الإ� �س�لام��ي لجرجي زي ��دان ،207/3
المكتبات في الإ�سالم لحمادة  ،135لمحات من تاريخ
الكتاب والمكتبات لل�صوفي .216 - 215

دار العلم
�أ�س�سها بنو
عمار في
طرابل�س
ال�شام
 زادتكتبها على
ثالثة
مالييـن

 - 15القالع الإ�سالمية في وجه المغول وال�صليبيين  -محمود
ح�سين �أمين  -ط 1دم�شق .2009 -
 - 16الكتابة والمكتبات عبر الع�صور  -د .علي �سليمان  -ط1
دم�شق .1989 -
 - 17لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات  -د .عبد اللطيف
ال�صوفي  -ط 1دار طال�س  -دم�شق .1987 -
 - 18لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات  -د .عبد ال�ستار
الحلوجي  -ط 1القاهرة .1991
 - 19المكتبات في الإ�سالم  -ن�ش�أتها وتطورها وم�صائرها -
د .محمد ماهر حمادة  -ط 1م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت
 .1970 - 20المكتبات في العالمين العربي والإ�سالمي  -محمد ر�ستم
دبوان  -مجلة المورد  -بغداد  -مجلد ( )10عدد ()4
.1991
 - 21معجم البلدان  -ياقوت الحموي  -ط 1دار �صادر -
بيروت.
 - 22م�صائب الكتب والمكاتب في ال�شام  -محمد كردعلي -
مجلة المقتطف  -عدد ني�سان .1929 -
 - 23معجم �ألقاب �أرباب ال�سلطان في الدول الإ�سالمية من
الع�صر الرا�شدي حتى بدايات القرن الع�شرين  -د .قتيبة
ال�شهابي  -ط 1وزارة الثقافة بدم�شق .1995 -
 - 24مخت�صر تاريخ دم�شق  -ابن منظور  -ط 1دار الفكر -
دم�شق .1989 -
 - 25النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة  -ابن تغري
بردي  -ط 1القاهرة .1943 -
 - 26الوقف وبنية المكتبة العربية  -د .يحيى �ساعاتي  -عر�ض
وتحليل محمد خير رم�ضان ،مجلة التوباد  -مجلد ()2
عدد ( )4 - 3ذو الحجة 1409هـ (.)201 - 197

الم�صادر
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� - 1أنواع المكتبات في العالمين العربي والإ�سالمي � -سعيد
�أحمد ح�سن  -ط م�صر من غير تاريخ.
� - 2أحرقوا الكتب  -د� .شاكر م�صطفى  -مجلة العربي  -عدد
( )439حزيران .1995 -
� - 3أعيان ال�شيعة  -ح�سن �أمين العاملي.
 - 4الإ�سالم والح�ضارة العربية  -محمد كردعلي  -ط القاهرة
 .1950� - 5أعالم الفكر في دم�شق بين القرنين الأول والثاني ع�شر
للهجرة � -إح�سان بنت �سعيد خلو�صي  -ط دار يعرب -
دم�شق .1994 -
 - 6البداية والنهاية  -للحافظ ابن كثير الدم�شقي  -ط مكتبة
الإيمان  -المن�صورة  -م�صر من غير تاريخ.
 - 7تاريخ التمدن الإ�سالمي  -جرجي زيدان  -ط 1دار الهالل
 م�صر .1922 - - 8تاريخ المكتبات � -ألفردهي�سيل  -ترجمة �شعبان عبد
العزيز خليفة  -ط 1الريا�ض .1980 -
 - 9تاريخ الكتب والمكتبات  -د .هايل نوفل  -ط 2دم�شق -
.1992
 - 10تاريخ الكتب والمكتبات  -د .خيال الجواهري ود .ها�شم
حمادي  -ط 1دم�شق .1998 -
 - 11الح�ضارة الإ�سالمية في القرن الرابع الهجري � -آدم
متيز  -ترجمة عبد ال�ه��ادي �أب��و ري��دة� ،صدرة عن ط2
القاهرة .1948 -
 - 12خطط ال�شام  -محمد كرد علي  -ط بيروت .1969 -
 - 13دائرة المعارف بطر�س الب�ستاني  -ط بيروت .1900 -
 - 14ذيل تاريخ دم�شق البن القالن�سي  -تحقيق د� .سهيل
زكار  -ط - 1دار ح�سان  -دم�شق .1993
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ق�ضايا الت�أليف في القرنين الحادي ع�شر والثاني ع�شر
عند المغاربة وميزاتها
الدكتور :حـاج بنيــرد

باحث في التّراث والمخطوطات
والية ال�شلف  -الجزائر
ّ
المقدمة:

ال�سياقات ال ُمتن ّوعة ا ّلتي تخ�ضع لها الحياة الفكر ّية كفيلة بالت�أثير على �أنماط ال ّت�أليف
�إنّ ّ
ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية والح�ضار ّية و ُي�ضاف
عند العلماء ومناهجهم ،فالظروف ّ
�إليها ُم�ستج ّدات الحياة وم�ستحدثاتها عوامل ك ّلها لها �سلطتها على طرق التفكير والتفقه عند
العلماء ،وبالتالي ن�ستطيع �أن نقول ب�أنّ لك ّل جيل من الأجيال له ميزاته وخ�صائ�صه ولم�ساته
في العلم والفنّ  ،كما �أنّ للمكان �سلطته �أي�ضا في تبلور الفكر والثقافة وتم ّيز الأعمال الفن ّية
والفكر ّية ،فلي�س الم�شرق كالمغرب وال القرون الأولى كالمت�أخّ رة ،وعلى هذا الأ�سا�س اجتهدتُ
في �إبراز خ�صائ�ص ال ّت�أليف في القرنين الحادي ع�شر والثاني ع�شر الهجر ّيين عند المغاربة
عموماً ،وعند �أهل فا�س خ�صو�صاً باعتبارها قطب ال ّرحى في هذه المرحلة ،وهذه الخ�صائ�ص
لها �أ�سبابها ومظاهرها نوردها �إجماال ث ّم نتعر�ض لها بالتف�صيل ،وهي:
 التقليد واالجتهاد. النّوازل الفقه ّية (�شرب ال ُّدخَ ان نموذجا). الفهار�س والأثبات. تداخل الم�صطلحات وغلبة المنطق الأر�سطي. ظاهرة االقت�صار واالخت�صار.�أ -التقليد واالجتهاد:

من الق�ضايا الفكر ّية التي �صارت �ساحة لتباري
العلماء وخ�صوماتهم العلم ّية هو ق�ضية االجتهاد
والتقليد ،وهو ما بعث حيوية علمية حقيقية عند
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المغاربة ،وه��ذا �أي�ض ًا ما ُيفنّد �إط�لاق و�صف �أو
ت�سمية الجمود وال� ّرك��ود والتقليد ،ونحن في هذا
المقام ال ننفي وجود ذلك وجريانه مجرى العرف،
ولكن و�سط ذلك المجتمع الم�ضطرب الذي �ضعف
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا لعوامل عديدة قد
ب��رزت و�سطه ق�ضايا علم ّية ذات قيمة كبيرة في
والتع�صب
تاريخ المغاربة ،وهي ق�ضية تقليد الأئ ّمة
ّ
لهم وما يقابله من االجتهاد؛ وال��ذي يعني كثير ًا
ظن كثير من العلماء �أن باب
مخالفة العرف ،فقد ّ
االجتهاد قد �أغلق ،و�أنه ال ي�سع المت�أخرين �إال الركون
�إلى ما تركه الأولون وعدم مخالفتهم �أو االعترا�ض

ق�ضايا
الت�أليف
في
القرنين
الحادي
ع�شر
والثاني
ع�شر
عند
المغاربة
وميزاتها

ال�سنو�سي (ت 895هـ) في (�أُ ِّم َا ْل َب َر ِاهينِ ):
يو�سف ّ
"ويجب على ك ّل مك ّلف �شرعا �أن يعرف ما يجب في
حقّ موالنا ج ّل وع ّز وما ي�ستحيل وما يجوز ،وكذا
يجب عليه �أن يعرف مثل ذلك في حقّ ال ّر�سل عليهم
وال�سالم"((( .ويقول برهان ال ّدين �إبراهيم
ّ
ال�صالة ّ
(ج ْو َه َر ِة
اب��ن ه��ارون اللقاني (ت 1041ه ��ـ) في َ
َال َّت ْو ِحيد)َ [ :ال َّر َجز]
َف������ ُك ُّ
������ل َم���������نْ ُك������ ِّل َ
������ف � َ�����ش����� ْرع�����اً َو َج����� َب�����ا
عَ����لَ���� ْي���� ِه �أَ ْن َي������ ْع������ر َِف َم������ا َق������� ْد َو َج���� َب����ا
�����ج�����ـ�����ا ِئ�����ـ����� َز َواَ ْل��� ُم��� ْم��� َت��� ِن���ـ���ـ���ـ���ـ��� َع���ـ���ا
ِ
هلل َواَ ْل َ
(((
َومِ ������ ْث������ َل َذا ِل���� ُر� ْ����س���� ِل����ـ���� ِه َف��� ِا� ْ���س��� َت���مِ ��� َع���ـ���ا

مقـــاالت

عليهم ،فهذا في نظرهم رديف للخروج عن �أحكام
الدين والتمرد عليها .وفي الجهة المقابلة لم ي�صر
ن�ص �أو قول
االجتهاد مقت�صرا على ما لم يوجد له ّ
�أو مكتفيا بالنّوازل الفكر ّية ،و�إنّما امت ّد �إلى �ساحة
العقليات التي كانت ال�شغل ال�شاغل عند المغاربة
وعلى �ضوئها يتحدد مفهومهم لالجتهاد ،وعليه
ففهم االجتهاد عند المت�أخرين مخالف لما كان
عليه ال�سابقون ،فالعالقة عند الأوائ��ل بين الفهم
ّ�ص
والخطاب عالقة تطابق لقرب عهدهم بالن ّ
ومحدودية ما يحتاجون �إليه من الو�سائل لذلك،
ّ�ص والفهم من
ومع مرور الزّمن اتّ�سع الفرق بين الن ّ
جهة والوقائع والأح��داث من جهة �أخرى ،ف�أف�ضى
بهم �إل ��ى االن �� �س��داد واالع��ت��راف بغياب الطريق
المو�صلة �إل��ى البيان في الخطاب((( ،فلج�أوا �إلى
�آالت ت�ساعدهم كالعلوم العقل ّية وال ّلغو ّية و�إلى قرائن
حال ّية ومقام ّية تو�صلهم �إلى المراد ،ومن هذا الباب
دخل اال�ضطراب وال ّتعار�ض بين العلماء بن مجيز
ومانع وقع في �أ�سر التقليدّ ،ثم ف ّرقوا بينه وبين
االتّباع الذي هو بمعنى الت� ّأ�سي واالقتداء ،والفرق
ال�سابقين على
تم�سك ب�آراء ّ
بينهما جلي؛ فالتقليد ّ
التع�صب �أو ح ّتى مع الجهل ب�أدلتهم ،بينما
�سبيل
ّ
اال ّت�ب��اع تقليد بعلم و�أخ��ذ بفهم ،وق��د خُ َّ�ص عند
ّبي  --فالت�أ�سي به ال ُي�س ّمى تقليدا
الكثيرين بالن ّ
و�إنّما ُي�س ّمى اتّباعا ،بيد � ّأن مناط هذه الق�ض ّية هو
ف ْهم ال ّدليل ال ذات ال ّدليل.
ويبرز �أث��ره خ�صو�ص ًا في علم الكالم والفقه
وما ينتج عنه من مذاهب كالم ّية وفقه ّية ،ونح ّدد
هنا مذهب الأ�شاعرة باعتباره مذهب المغاربة،
ف�إنّه ال يجوز التقليد في م�سائل العقائد بل يجب
�أن ت�ؤخذ بال ّدليل العقلي الذي يع�صم الذّهن من
الزلل ،وينفي ال�شّ ّك عن اليقين؛ �إذ المقلد ُمع ّر�ض
لل�شّ ّك ال ُمنافي للإيمان ،وفي هذا يقول مح ّمد بن

ولقد ترتّب عن هذه الق�ض ّية �إ�شكال وهو هل ي�صح
�إيمان المقلد �أم ال؟ وقد تع ّر�ض له الكثير من العلماء
وتعار�ضوا في هذه الق�ضية ،وقد �أو�ضحها العالمة
محمد �شقرون بن �أحمد بن �أبي جمعة الوهراني
(ت 929ه��ـ) بكتابه ( َال َْج ْي ِ�ش َا ْل َك ِمينِ ِل ِقتَالِ َم ْن
ين) وقال ب�أن المقلد م�ؤمن غير
َك َّف َر َعا َّم َة َا ْل ُم ْ�س ِل ِم َ
عا�ص((( ،وكانت هذه الم�س�ألة من الم�سائل التي
طرحت على يحيى ال�شاوي الجزائري (ت 1096هـ)
ف�أجاب عنها و�أفتى بنحو فتيا الوهراني(((.
و�أ ّما في الفقه ف� ّإن عموم المغاربة �ساروا على
مذهب ال ُمحقّقين من مت�أخّ ري المالك ّية بم�صر
وفا�س وغيرهما ،وتبنوا ما في ( ُمخْ ت ََ�صرِ خَ ِليل)
و�صارت الفتيا ال تكون �إال به في الغالب ،وبخالف
الغالب ف�إنّنا نجد من المغاربة من خالف الكثير
م��ن ذل��ك ،وي�ب��رز ف��ي ه��ذا المو�ضع �أب��و عبد اهلل
محمد بن �أحمد الم�سناوي الدالئي (ت 1136هـ)
من كبار المجتهدين في المذهب من خالل كتبه
ور�سائله ،منها كتابه ( ُن ْ�صرة القب�ض وال ّر ّد على من
�أنكر م�شروع ّيته في �صالة الفر�ض) ،ف�أنكر على
الذين ينكرون القب�ض في ال�صالة ،وا�ستند �إلى
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كتب الحديث في ذلك(((.
والمالحظ �أنه طالما ا�ستدلوا بقول ابن مالك
في (الت�سهيل)" :ولما كانت العلوم منحا �إلهية
وم��واه��ب اخت�صا�صية فغير م�ستبعد �أن ُي ّدخَ ر
ع�سر فهمه على كثير
لكثير م��ن المت�أخرين م��ا ُ
من المتقدمين"((( ،فقد �أدرج��ه كثير من العلماء
في كتبهم مثل يحيى ال�شاوي (ت 1096ه ��ـ) في
(ال ُّت َحف ال ّر ّبان ّية) ((( وال�شّ يخ ال َّر ُّهوني (ق 13هـ)
ف��ي حا�شيته على �شرح ال��زرق��ان��ي على مخت�صر
خليل((( ،كما �صار قاعدة عند ال�شيخ �أحمد البوني
الجزائري (ت1133ه��ـ) التي قابل بها قاعدة "ما
ترك الأول للآخر �شيئا"(.((1
ال�ساحة العلم ّية ِ
ب�سجِ ْلما�سة جنوبي
ولقد كانت ّ
المغرب في هذه الفترة م�سرح ًا لمناظرات العلماء
في ق�ضية االجتهاد والتقليد ،ف�أ ّلف �أبو العبا�س �أحمد
ابن المبارك ال َّل ْمطي ال�سجلما�سي (ت1156ه��ـ)
كتاب (ر ّد ال ّت�شديد في م�س�ألة ال ّتقليد) واخت�صره
تلميذه محمد بن الح�سن بناني (ت1194هـ)(،((1
وق��د �أل��ف �أب��و �سالم العيا�شي (ت1090ه ��ـ) كتابا
يعطي ر�أيه فيه فيما وقع بين علماء �سجلما�سة �س ّماه:
(الإن�صاف الرافع للخالف فيما وقع بين علماء
�سجلما�سة من الخالف) في م�س�ألة التقليد(.((1
وفي حقيقة الأمر ف�إن معالجة ق�ضية االجتهاد
تتم في �إطار علم الكالم والعقائد
والتقليد كانت ّ
ور ّبما في الفقه �أي�ضا كما ر�أينا عند �أبي عبد اهلل
محمد بن �أحمد الم�سناوي الفا�سي (ت1136هـ)،
ول��م تكن تتم في �إط��اره��ا الطبيعي ال��ذي هو علم
�أ��ص��ول الفقه ،وه��ذا يدعونا �إل��ى الحكم بتداخل
مباحث العلوم وم�سائلها فيما بينها في هذه الفترة
التاريخية المهمة التي �أعقبها اال�ستعمار الأجنبي.
كما يدعونا �أي�ضا �إلى الحكم بغلبة علم الكالم
ومناهجه على �سائر العلوم ،بل ال تجد علما قائما
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ب��ذات��ه �إال و� �س��رى �إل ��ى كيانه منهج علم الكالم
والمنطق ،الَّذي َع ِم َرت ُ�سو ُقه و َن َفقَت ب�ضاعتُه ح ّتى
�صار عمود الرحى الذي ال تدور العلوم �إال به ،وقد
كان قبل هذه المرحلة من علوم الآالت( ((1ف�صار من
علوم الغايات ،ح ّتى ك ُثر الجدال والنزاع بين علماء
القرنين الحادي ع�شر والثاني ع�شر الهجر ّيين في
الم�سائل الكالمية خ�صو�صا بالمغرب� ،إذ عموم
العلماء كانوا متكلمين ال َي�شْ ُغ ُلهم غي ُر ال ّتع ّمق فيه
والف�صل في الم�سائل التي كانوا ُيثيرونها ،وكثيرا ما
كان للغة والنحو الحكم في الف�صل بين المتنازعين،
ومن ذلك على �سبيل التمثيل ال ُمناظر ُة العنيفة ا ّلتي
قامت بين محمد بن علي ال��خَ � ّروب��ي الطرابل�سي
الجزائري (ت 963هـ) وبين محمد �أحمد ال َي ِّ�سيتَني
الفا�سي (ت 959ه��ـ) �أوال ،وبين هذا الثاني وبين
ال�شيخ �أب��ي محمد عبد اهلل الهبطي (ت 963هـ)
ثانيا في م�س�ألة الهيللة؛ هل الحق �سبحانه وتعالى
مما يدخل في النفي بال ،وهل تنتفي بها �ألوهية
ال�صنم وغيره مما ُعب َِد من دونه باطال �أم ال؟ وقد
ا�ستم ّرت هذه المناظرة زمانا طويال وثار ب�سببها
�شَ ٌّر كبير بين العلماء ح ّتى تدخل ال�سلطان نف�سه
فيها ولم ُي ْج ِد ذلك �شيئا ،وبقيت الم�س�ألة على حالها
طيلة القرنين المواليين حتى الع�صر العلوي ،وكان
الطلبة ُي َر ِّوجون لها بداعي الف�ضول والجدل ح ّتى
علي
ت�ص ّدى لها ظاهرة الزّمان ون��ادرة الأوان �أبو ّ
اليو�سي (ت 1102هـ) فلم يترك مقاال لقائل ،وتتبع
(م�شْ رب
�أق��وال المتعار�ضين وف�صل فيها بكتابه َ
والخا�ص في كلمة الإخال�ص).
العا ّم
ّ
ول��م تكن ه��ذه المناظرة الوحيدة من نوعها،
المتقدم �أي�ضا وال�شيخ
فقد قامت بين ال َي ِّ�سيتني
ِّ
عبد الوهاب ال ّز ّقاق (ت 961هـ) مناظرة �أخرى في
م�س�ألة خُ ْلف الوعيد من اهلل تعالى ،فقال الزقاق �أن
ي�صح منه وخالفه ال َي ِّ�سيتَني ،و�ألف كل منهما
ذلك ّ

ق�ضايا
الت�أليف
في
القرنين
الحادي
ع�شر
والثاني
ع�شر
عند
المغاربة
وميزاتها

الق�سنطيني ال�شّ هير بابن ال َك َّماد (ت 1073ه��ـ)
ال�سنان في ُن ُحور �إخوان ال ُّدخَ ان)
بكتابه ( ُمح ّدد ّ
(((1
جمع فيه �أقوال العلماء وردوده��م  ،وممن كتبوا
فيه �أي�ضا �أحمد بن محمد المقري (ت 1040هـ)
وعبد الكريم الفكون (ت 1073هـ) و�أحمد �سا�سي
البوني (ت 1139هـ) ،وقد هاجم الفكون الم�شارقة
لت�ساهلهم فيه( ،((1وقد اخت�صر �أبو �سالم العيا�شي
ال�سنان في ُنحور �إخوان
(ت 1090هـ) كتاب ( ُمح َّدد ِّ
ال ُّدخان) البن الك ّماد الق�سنطيني (ت 1073هـ)
ف��ي رحلته ،وفيها بيان وج��وه و�أدل ��ة �أب��ي الح�سن
الأج �ه��وري ف��ي ا�ستباحة ال��دخ��ان ،و�أن��ه ال يحرم
�إال على من َي ِغيب عقله ،وذل��ك يختلف باختالف
�أمزجة النا�س ،ف��ر ّد عليه اب��ن الكماد با�ستعمال
�أ�ساليب المنطق وعلم ال�ك�لام ،كما اح�ت� ّ�ج عليه
ب�إجماع المغاربة على تحريمه ك�أبي عبد اهلل محمد
ال�سو�سي المغربي الجزائري (ت 1023ه��ـ) ،ونقل
�أقوال �شيوخ القيروان وفا�س وق�سنطينة والجزائر
في تحريم ذلك(.((2

في الم�س�ألة منت�صرا لر�أيه ،وه��ذا مما يدل على
زيادة اعتنائهم بهذا العلم وكثرة ا�شتغالهم به(.((1
ب -النوازل الفقهية ُ
ً
(�ش ْرب ُّ
نموذجـا):
الد َخان

مقـــاالت

لقد كانت الحياة الفقهية في القرنين الحادي
ع�شر وال ّثاني ع�شر بفا�س وغيرها حيو ّية ن�شطة،
وذلك ب�سب ُم�ستج ّدات الع�صر و ُم ْحدثاته التي كانت
تحرك همم الفقهاء لالجتهاد والإفتاء ،فال مجال
للتقليد في الق�ضايا الم�ستجدة ،وم��ن �أب��رز هذه
النوازل ق�ضية ُ�ش ْرب الدخان والح�شي�شة ،فقد �سرى
في الم�شارقة و�أه��ل الحجاز �شرب ال ُبن والدخان
لل�ضيوف وكان علما�ؤهم
و�صار عادة عندهم ُيق ّدم ّ
ُيبيحونها منهم ال ُملاَّ �إبراهيم بن ح�سن الكوراني
الكردي (ت 1101ه��ـ) ،وكان �أ ّول ابتداء ظهورها
باليمن على يد ال�صوفية ،وا�ستباحوا �شربها لأنها
ال�سهر والذّكر ،ثم لم يزل �أمرها
ُتن�شّ ط وتُعين على ّ
يف�شو �شيئا ف�شيئا حتى ع ّمت الم�شرق وكثيرا من
ب�لاد ال�م�غ��رب ،وم�م��ن �أب��اح�ه��ا م��ن ك�ب��ار العلماء
الإم��ام �أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي المكي
وع� َّم��ت البلــوى ب�شرب الدخان(،((1
(ت974ه ��ـ) َ
واختلفت العلماء في حكم ذلك وطال بينهم النزاع
وكثرت الم�ؤلفات في ذلك ،حتى و�صلت في القرن
الحادي ع�شر الهجري نحوا من ثالثين ت�أليفا(،((1
وغالب الم�شارقة على ِح ِّل َيته وعموم المغاربة على
تحريمه ،وق��د ازداد �أُ َوار ه��ذا ال�ن��زاع بعد �إفتاء
�أب��ي علي الح�سن الأُج �ه��وري الم�صري المالكي
(ت1066ه ��ـ) بجواز �شرب الدخان موافقة لأهل
الم�شرق ،نقول ه��ذا باعتبار �أ ّن��ه �شيخ المذهب
المالكي في زمانه و�أنه مرجع للكثير من المغاربة،
و�ألف في تحليل �شرب الدخان كتابا ،وقد حكي �أنه
رجع �إلى تحريمه( ،((1وهذه الفتيا وجدت لها �صدى
كبيرا بالم�شرق والمغرب ،غير �أن المغاربة ر ّدوا
عليه و�أبطلوا حججه ،منهم محمد بن عبد الكريم

وم��ع ذل��ك ازداد ان�ت���ش��ار ��ش��رب ال��دخ��ان في
القرن الثاني ع�شر خ�صو�صا بم�صر ،وازدادت معه
المناظرات ،فهذا �أبو عبد اهلل َامحمد (فتحا) بن
عبد الرحمن بن زكي الفا�سي (ت  1144هـ) ي�سافر
�إلى الحج ،وفي طريق العودة دخل م�صر ور�أى ما
عليه النّا�س بها من ال ُو ُلوع ُ
ب�ش ْرب ال ّدخان ،فعاب
عليهم ذلك و�صرح بتحريمه ،فعقد علما�ؤها مجل�سا
لمناظرته في جامع الأزهر فناظرهم ،وكان ك ّلما
بن�ص يقولون" :هذه ن�صو�ص المالكية
احتج عليهم ٍّ
ّ
ونحن حنف ّيون و�شوافع" ،فلما طال المجل�س بينهم
في الجدال قال لهم�" :أ�ضرب لكم مثال� ،أر�أيتم
ّبي  --وه��ي ب�أيديكم �أو
�إذا دخ��ل عليكم الن ّ
ب�أفواهكم �أكنتم تتركونها �أو تفعلونها بح�ضرته؟!"،
فقالوا" :نتركها حيا ًء منه و�أدبا" ،فقال لهمُ " :ك ُّل
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ّبي � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم-
ما ُي ْ�ست َْح َيى به من الن ّ
و ُيخَ َّب�أ عنه فهو حرام ،ل َّأن الحيا َء في الحقِّ بدعة،
والبدعة و�صاحبها في ال� ّن��ار ،و�إخ�ف��اء المع�ص ّية
منه  -÷-و�إظهار نفيها يكون نفاق ًا" فانبهروا
و�سكتوا(.((2
ج -الفهار�س والأثبات:

ُيطلق م�صطلح ال َف ْهر�سة وال َّث َبت  -بفتح الباء-
�ام��ج  -بفتح الميم وك�سرها -وال ُمعجم
وال � َِب � ْرن� َِ
وال َم�شيخة على الن�سخة التي َيكتُب فيها ال ُمح ّدث
�أ�سماء رواته و�أ�سانيد كتبه الم�سموعة� ،أو ما ي�سجل
فيه العالم ما قر�أه من م�ؤلفات في مختلف العلوم،
ذاكرا عنوان الكتاب وا�سم م�ؤلفه وال�شيخ الذي قر�أه
عليه �أو تحمله عنه ،و�سنده �إلى الم�ؤلف الأول ،وربما
المكان الذي كان مو�ضعا للدر�س
ذكر خالل ذلك
َ
وال�ت��اري��خ ،وق��د ُيترجم فيه ل�شيوخه المبا�شرين
ويذكر بع�ض ُط َرفهم و ُم َلحهم ،وقد يبد�أ بالتعريف
بالعلوم وتدوينها وت�صنيفها(.((2
وبين هذه اال�صطالحات فروق في اال�ستعمال،
فلفظة (البرنامج) لم تزدهر �إال عند الأندل�سيين
والمغاربة ،وذل��ك لدورانها كثيرا في كتب الفقه
المالكي ودرو���س��ه ،ث��م ا�ستعا�ضوا عنها بلفظة
(الفهر�سة) التي انت�شرت في الم�شرق ،وكثيرا ما
اقترنت بلفظة (م�شيخة) �أو (�أ�شياخ) ( ،((2وهي
في الأ�صل فار�سية معربة من كلمة (برنامة) وتعني
الورقة الجامعة للح�ساب(.((2
�أ ّما ال ِفهر�س  -بالك�سر -وال ِفهر�سة  -بال ّت�أنيث-
وال ِف ْهرِ �ست  -بال ّتاء المفتوحة -على �أنّها �أ�صل ّية تعني
الكتاب ا ّلذي تجمع فيه الكتب ،وتجمع على فهار�س،
وه��ي كلمة فار�س ّية معربة �أي���ض��ا( ،((2وا�ستعملت
منذ القديم بهذا المعنى ،ومنه (الفهر�ست) البن
النّديم (ت 264ه��ـ) ،وقد ا�ستطاعت هذا اللفظة
�أن تتغلب على باقي اال�صطالحات عند المت�أخرين
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من المغاربة.
�أ ّما ال ُم ْع َجم فهو بنف�س المعنى لكنّه ُي َرتَّب كترتيب
معاجم اللغة ،فتُو َرد الكتب الم�صنفة فيه ُمرتّبة
على ح��روف المعجم ،وق��د �شاع ه��ذا اال�صطالح
عند الم�شارقة خ�صو�صا المتقدمين ،مثل (معجم
ال�صحابة) لأب��ي يعلى المو�صلي (ت 307ه ��ـ)،
ُث ّم خُ ِّ�ص�صت ب�شيوخ الم�ؤلف �أو الأ�صحاب ،وهي
قريبة من (ال َم�شْ َيخة) �أو اخت�صار لها ،وغالب �أهل
الم�شرق كانوا ي�ستعملونها بينما �ضاق ا�ستعمالها
عند المغاربة(.((2
فيخت�ص بالإجازات،
�أ ّما ال َّث َبت  -بفتح الموحدة-
ّ
وي�ستعملها علماء الحديث في الغالب لإثبات طرقهم
و�أ�سانيدهم في الرواية( ،((2وعليه فهو �أخ�ص مما
ولكن الم�شارقة ع ّمموه وا�ستعملوه كثيرا ح ّتى
�سبقّ ،
الغالب عندهم،
اال�صطالح
في باقي العلوم ،و�صار
َ
َ
و َق َّل ا�ستعماله عند المغاربة ،منها ( َث َب ُت) محمد
بن محمد النّدرومي الكومي التلم�ساني (كان حيا
�سنة 775هـ) ترجم فيه ب�إيجاز للعلماء الذين �أخذ
عنهم(.((2
وقد بد�أ هذا النّوع من ال ّت�أليف عند المغاربة
ف��ي وق��ت ُم�ب� ّك��ر ،خ�صو�صا بعد ق ��دوم �أب ��ي علي
القالي البغدادي (ت 356ه��ـ) �إلى الأندل�س ،فقد
ذكروا له فهر�سة( ،((2وفهر�سة �أبي محمد الباجي
الإ�شبيلي (ت 378هـ) ،وفهر�سة �أبي عمران الفا�سي
(ت429هـ) (.((3
وهذا النوع من الت�أليف يرجع �أ�سا�سا �إلى ن�شاط
الحركة الفكرية فهو مكمل لها ،ف�إذا ن�شطت �أنتجت
فهار�س و�أثبات ،و�إذا انح�صرت قد ال نجدها �إال
ن��ادرا ،ول��ذا نراها تعرف بع�ض الركود في ع�صر
المرابطين ،ثم يت�صاعد نوع الفهار�س وحجمها ح ّتى
القرن ال ّتا�سع الهجري فيتراجع ب�سبب نكبة الأندل�س
واندرا�س دور العلم بال ُع ْدوتين ب�سبب اال�ضطرابات
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(ت1129هـ)(.((3

والفتن التي �شهدتها بالد المغرب والأندل�س ،لكنها
�سرعان ما عادت في عهد بني وطا�س ،وخ�صو�صا
في القرنين الحادي ع�شر والثاني ع�شر الهجريين
مع ال�سعديين والعلويين ،ف�شهدت الحركة العلمية
بفا�س و ُم� ّراك����ش �أح�سن �أيامها ،وكثرت الرواية
وافتخرت العلماء ب�إثبات �أ�سانيدها �إل��ى �أمهات
الكتب كالموط�أ والمدونة وغيرها.

 ف�ه��ر��س��ة �أب ��ي ال�ح���س��ن ع�ل��ي ب��رك��ة ال ّت ْطواني(ت1120هـ) (.((3
 فهر�سة �أبي عبد اهلل محمد بن �أحمد الم�سناوي(ت 1136هـ) (.((4
 ف �ه��ر� �س��ة م �ح �م��د ب ��ن ع �ب��د ال�����س�ل�ام بناني(ت1163هـ) ،وله عدة فهار�س مخطوطة(.((4

وم��ن �أه ��م ع��وام��ل ه��ذا االن �ب �ع��اث ه��و هجرة
الأندل�سيين �إليها ،ومحافظة علماء تلم�سان على
االهتمام بالرواية والإ�سناد ،خ�صو�صا مع �أ�سرة بني
مرزوق وتالمذة الإمام محمد بن يو�سف ال�سنو�سي
(ت 895هـ) (.((3

 ف�ه��ر��س��ة �أب� ��ي زي ��د ع �ب��د ال��رح �م��ن المنجرة(ت1179هـ) (.((4
 فهر�سة محمد بن الح�سن بناني (ت 1194هـ)،وله �أربعة فهار�س(.((4

مقـــاالت

وي�ظ�ه��ر ج�ل� ّي��ا ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ك� ّ�م كبير من
الفهار�س عند علماء فا�س من �آل ابن القا�ضي و�آل
الفا�سي الفهري و�آل بناني و�آل القادري وغيرهم
كثير(.((3

وال يكاد يخلو فقيه �أو م�ؤلف في هذا الع�صر �إال
وله فهر�سة �أو �أكثر ،بل �صارت في قيمة ال�شهادات
العليا اليوم ،يختم بها الطالب درو�سه وبحوثه وربما
ن�شاطه العلمي في�ؤرخ لذلك ويتباهى به وي�صير
مفكرة لم�ساره العلمي.

 فهر�سة �أب��ي العبا�س �أحمد المنجور الفا�سي(ت955هـ) ،ن�شرت بالرباط �سنة  1976بتحقيق
الدكتور محمد حجي ،وهي فهر�سة كبرى وله
فهر�سة �صغرى(.((3

وق��د ا ّت�ج�ه��ت م��و��ض��وع��ات الفهر�سة ف��ي هذه
المرحلة� ،إ�ضافة �إل��ى الفهر�سة التقليدية كذكر
الإج��ازات والتراجم والرحالت ،نحو علم الدراية
كعلم الكالم والمنطق والحوا�شي ،بعد �أن كانت
مقت�صرة على الأ�سانيد وذكر ال�شيوخ و�أمهات الكتب،
كما تميز ن�شاط المغاربة في الفهار�س بالخروج عن
الم�ألوف ،وذلك بح�شوها ب�أنواع الفوائد وال ّتقاييد
والفتاوى والإن�شادات ال�شعرية ومن �أبرز هذا النوع
(فهر�سة الح�سن اليو�سي) ،وهذا لم يعرف �إال عند
علماء القرن الحادي ع�شر وما بعده(.((4

ومن �أهم الفهار�س في هذه المرحلة:

 فهر�سة ال�سلطان ال�سعدي �أب��ي العبا�س �أحمدالمن�صور الذهبي (ت 1012هـ) (.((3
 فهر�سة محمد بن محمد البوعناني (ت1063هـ)،ذكرها �صاحب (فهر�س الفهار�س) (.((3
 فهر�سة �أبي �سالم العيا�شي (ت 1090ه��ـ) ،ولهعدة فهار�س(.((3

ك�م��ا اخ�ت� ّ���ص��ت بع�ض ال�ف�ه��ار���س بمو�ضوعات
الت�صوف وذك��ر رج��ال البركة ،وما يتبع ذلك من
ذكر روايات الطرق ال�صوفية و�إ�سناد ُل ْب�س ِ
الخ ْرقة
وحديث الم�صافحة ،ومنها فهر�سة �إدري�س بن محمد

 فهر�سة �أب��ي الح�سن علي بن م�سعود اليو�سي(ت1102هـ) (.((3
 ف� �ه ��ر�� �س ��ة �أح� � �م � ��د ب � ��ن ن ��ا�� �ص ��ر ال� ��درع� ��ي98
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المنجرة الفا�سي الح�سني (ت 1137هـ) ،والفهر�سة
الكبرى لأبي �سالم العيا�شي (ت 1090هـ) ،وفهر�سة
(المنح البادية) لأبي عبد اهلل محمد ال�صغير بن
عبد الرحمن بن عبد القادر الفا�سي (ت 1134هـ)،
وتُع ّد نموذجا بين فهار�س هذا الطور في ا�ستيعاب
رواي ��ة ال�ط��رق ال�صوفية ف��ي ال�ق��رن الثاني ع�شر
للهجرة(.((4
ومن هذه الفهار�س ما �صار �أ�شبه بديوان �أدبي
منها بفهر�سة ،كفهر�سة �أب��ي القا�سم العميري
(ت 1178هـ) ( ،((4ومنها ما كان �إج� ٍ
�ازات مح�ضة
كفهر�سة �أب��ي العبا�س �أحمد بن محمد ال��و ْرزازي
الت ِّْطواني (ت 1178هـ).
وق��د ذك��ر الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي
في كتابه (فهار�س علماء المغرب) �أزيد من مائة
وع�شرة فهار�س بين القرنين الحادي ع�شر والثاني
ع�شر الهجر ّيين للمغاربة وحدهم(.((4
د -تداخل الم�صطلحات والعلوم وغلبة
المنطق الأر�سطي:

ُي َع ُّد تداخل ا�صطالحات العلوم الأخرى الخارجة
عن نطاق العلم الذي ي�صنف فيه �سمة عا ّمة ُيو�شك
�أن ت�شمل جميع م�ؤلفي هذه الحقبة الزمنية( ،((4هذا
و�إن كان يدل عند بع�ض الدار�سين على مو�سوعية
علماء هذه الفترة و�أخذهم من كل فن بن�صيب �إال �أنه
قد يدل على عدم التحكم في الفن المطروق وعدم
ث��راء المعجم اال�صطالحي لدى الدار�س في هذا
الفن �أو العلم فيلج�أ �إلى م�صطلحات فنّه ا ّلذي يتقنه
ليع ّبر عن �أغرا�ضه في غيره هذا من جهة ومن جهة
�أخرى نجد علماء من هذه المرحلة قد تفطنوا لهذا،
ف�أبو علي الح�سن بن م�سعود اليو�سي (ت1102هـ)
ي�شير �إلى ذلك ويرجعه �إلى �أن المغاربة لم تكن لهم
عناية بالأ�سانيد والرواية ،و�إنما غلب عليهم في باب
العلم االعتناء بالدراية ،وما �سوى ذلك ال ه ّمة لهم
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فيه( ،((4وهذا يدل على �سيطرة العلوم العقلية من
منطق وكالم ولغة على تكوين العلماء واهتماماتهم،
وال يخفى �أن من زاول علم ًا �أو فنًّا �أو ِحرفة �أ ّثر ذلك
في تكوينه النف�سي فيظهر ذل��ك جليا من خالل
كالمه وت�أليفه( ،((5ف ُي ِ
دخل لغتَه وم�صطلحا ِته في
فن تناوله بالدر�س �أو الت�أليف ،ولهذا تجد كتبهم
�أي ّ
قد طغى عليها م�صطلحات المنطق وعلم الكالم
والجدل ،فقلما تجد كتابا في القرنين الحادي ع�شر
والثاني ع�شر الهجريين يخلو من هذا وقد كفانا
�أبو علي اليو�سي � -أبرز علماء هذا الفترةُ -م�ؤْنة
تت ّبع كتب ه��ذه المرحلة وا�ستقراء جميعها حين
تفطن لهذا المنهج ال�سائد ،وعقد في فهر�سته
مبحثا لبيان ذلك والإ�شارة �إليه ،وهو في ذلك ال
يعبر عن ر�أيه بل يتحدث عن وتيرة فكرية �سارت
م�سير العرف الذي خ�ضع له الم�ؤلفون والعلماء ،و�أن
المنطق والفل�سفة هي �آالت عقلية لأه��داف علمية
ُت ْع َطى �أح�ك��ام مقا�صدها ،ف ��إن ا�ستعملت لحرام
حرمت و�إن ا�ستعملت لواجب وجبت( ،((5فما الظن
عند ا�ستعمالها في ميدان العلوم ،فيتفاوت الوجوب
حينئذ ،فهو في العقائد �أ�شد وجوبا لتعلقها بذات
اهلل تعالى ،ولهذا نجد كتب العقائد �أكثر ا�ستعماال
للمنطق والجدل ،و ُق� ْ�ل مثل عن ال ّلغة والنّحو وما
يتبعها م��ن ��ش��روح ل�م�ق��ررات الع�صر كالت�سهيل
والألفية والآجرومية وغيرها.
وقد تفطن اليو�سي لق�ضية مهمة جد ًا في بحثنا
هذا ،وهي تداخل علوم العربية بالمنطق ،ويرجع
�سبب ذلك �إلى «�أن علم العربية مع كونه بالذات
َا�ض
لإ�صالح الل�سان ،لم يخل من المعاني التي َت ْرت ُ
علم المنطق فكان له فيه
بها الأذه��ان حتى تناول ُ
الن�صيب الوافر»( ،((5ثم �شرع اليو�سي في التف�صيل
والتمثيل ،فاال�ستعارة ال ّت�صريح ّية مثال عند قولك:
ر�أيت �أ�سد ًا يرمي ،تجدها عند الت�أمل قيا�س ًا حذفت

ق�ضايا
الت�أليف
في
القرنين
الحادي
ع�شر
والثاني
ع�شر
عند
المغاربة
وميزاتها

كبراه والنتيجة لو�ضوحهما ،لأن الم�شبه المحذوف
كزيد مثال هو المتحدث عنه ب�أنه �أ�سد ،وكل �أ�سد
�شجاع ،فزيد �شجاع بهذا الدليل( ،((5فالمنطق عنده
ف�ط��ري ف��ي ك�لام ال�ع��رب وم ��ودع فيه وه��و ميزان
كل اللغات ،وما يلفت النظر هنا هو مقارنته بين
العربية ول�سان البربر الذي هو لغته ،وهو يعبر عن
وعي ل�ساني كبير حيث يقول ... « :ال يكاد يوجد بين
اللغتين فرق �إال في مجرد العبارات ...لأن مقا�صد
العقالء متفقة �أو متقاربة عربيهم وعجميهم»(،((5
ثم رجع �إلى ق�ضية اال�صطالحات فقال ...« :ومن
بعدهم م ّمن ح�صلت لهم بالتعلم قد ح�صلت عنده
َ
هذه اال�صطالحات وفاتته ال�سليقة ،ولذا كان العربي
فيها �أقدر على النطق و�أ�سلم من الخط�أ ،ومن بعده
�أقدر على الخو�ض فيها بالتوجيه والتفريع»(.((5

مقـــاالت

ول��م يكن �أب��و علي اليو�سي وح��ده م��ن تفطن
لهذا ،فقد وجدنا عالما �آخر في هذه المرحلة وهو
محمد علي التهانوي الهندي الحنفي (ق 12هـ)
من �أبرز من تفطنوا لظاهرة تداخل الم�صطلحات
في ع�صره وتداخلها بين مختلف العلوم ،ف�ألف
كتابه (ك�شاف ا�صطالحات الفنون) �سنة 1158هـ
لغر�ض بيان ذلك ليرفع ال َّل ْب َ�س الكائن والحا�صل
بين م�صطلحات العلوم المتداولة ٍ
وقتئذ( ،((5وقارن
بين الم�صطلحات العربية والأعجمية ورتبه بح�سب
ترتيب المعجم.
وق��د م ّثل المنطقُ الأر��س�ط� ُّ�ي في تلك الحقبة
وا�سط َة عقد الفنون والعلوم ،فال يكاد يخلو كتاب في
الفقه �أو النحو و�سائر العلوم المدونة من ا�ستعمال
مبادئ المنطق الأر�سطي وم�صطلحاته ،فال يجدر
ب�أحد التحقق بعلم من العلوم �إال بعد التمكن منها،
كما ترجع �إل��ى طبيعته في حد ذاتها� ،إذ هو قوة
باطنة ناطقة تدل على الفكر واال�ستدالل ،ويراه
�أر�سطو ب�أنه �آلة للعلم ومو�ضوعه الحقيقي هو العلم

نف�سه( ،((5وعنا�صره ومبادئه( ((5تنطبق على كل
العلوم ،ولذلك لم يحاول �أ�صحاب العلوم ومبتكروها
التخل�ص من �سلطانه ،ال في و�ضع علومهم وال في
مناهجهم( ،((5وعلى ر�أ�سها علوم اللغة� ،إذ هي لفظ
الح�سي لل ُم ْد َرك الذهني في الخارج
التفكير وال ّتم ُّثل ّ
تمثال ماديا م�سموعا ،وق��د دع��ا ه��ذا �إل��ى اعتبار
المنطق تابعا ل ّلغة ،و�إلى محاولة الأبحاث اللغوية
ال�سيطرة على �أب �ح��اث المنطق واع�ت�ب��اره جزءا
منها( ،((6وقد �أنكر العلماء الم�سلمون الأوائل هذه
النظرة ،واعتبروا المنطق ي ّت�صل باللغة اليونانية
وخ�صائ�صها وه��ي مخالفة لخ�صائ�ص العربية،
خا�ص بها،
فاليونانية لها �أ�سلوبها ونمط تفكير ّ
لكنه �صار يتغلغل في العلوم الإ�سالمية بداية من
القرن الرابع الهجري خ�صو�صا في علم الكالم
و�أ�صول الفقه والنحو ،وهو في النحو �أ�ش ّد ت�أثيرا،
فالنحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي ،على ح ّد
َاني
تعبير �أب��ي �سليمان محمد بن طاهر ِّ
ال�سجِ ْ�ست ّ
الفيل�سوف (ت 392هـ) ( ،((6فال ّ
ينفك �أحدهما عن
الآخر ،وبهذا تداخلت مبادئ المنطق بقواعد اللغة
وبمباحث الأ�صول ّيين(.((6
ويظهر علم المنطق في النحو جل ًّيا في عدة
�أم��ور� ،أه ُّمها ا�ستعمال م�صطلحاته ومنهجه من
خالل الحدود والتعاريف والقيا�س وبيان العلل.
 و�أ ّما اال�صطالحات المنطقية في اللغة والنحوفظاهرة جدا ،خ�صو�صا عند المت�أخرين فال تخلو
كتبهم من ا�ستعمالها ،و�إذا تت ّبعناها وجدنا مليئة
بها ،و�إن كانت كتب الأوائ��ل خالية منها فال يعني
خلوها من ا�ستعمال ما يعرف بالمنطق الطبيعي
�أو الفطري ال�سيما في الجدل النحوي و�إبراز العلل
وغيرها� ،أما المت�أخرون فال يتورعون في �إيرادها،
بل يتباهون بها ويتناف�سون في �إظهارها خا�صة في
ال�شروح والحوا�شي� ،إذ ي�ستعمل النحاة م�صطلحات
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ك�ث�ي��رة مثلك ال��ح��دود ،وال �ت �ع��اري��ف ،والكليات،
وال�ج��زئ�ي��ات ،وال� ��دالالت المنطقية (المطابقة،
والت�ضمن ،وااللتزام) ،والعام والخا�ص ،والقيا�س،
والعلة (المادية ،وال�صورية ،والفاعلية ،والغائية)،
والدور والت�سل�سل وغيرها(.((6
 �أ ّما التعاريف من حدود ور�سوم للم�صطلحاتالنحوية فيظهر من خالل ا�ستعمال الكليات الخم�س
عند �أر��س�ط��و ،وه��ي :الجن�س ،وال �ن��وع ،والف�صل،
والخا�صة ،والعر�ض( ،((6والتزموا في ذلك قواعد
التعريف و�شروطه عند المناطقة ،فينبغي �أن يدل
على الماهية ال على العر�ض ،ويجب �أن ينطبق
التعريف على ال ُمع ّرف ،و�أن يكون بالجن�س القريب
والف�صل النوعي ،و�أن يكون معرفا بما هو �أو�ضح من
ذات ال�شيء( ،((6ولذا تجد �أ�صحاب الحوا�شي ُمولعين
ب�إظهار االعترا�ضات واال�ستدراكات والتنبيهات عند
خل ّو تعاريف ال�شروح من هذه ال�شروط.
وي��دخ��ل ف��ي ه��ذا �أي �� �ض � ًا م��ا ي�ع��رف بالر�ؤو�س
الثمانية ،فقالوا بوجوب معرفتها على من �شرع
في �شرح كتاب ما� ،أو ال�شروع في تعلم �أي علم �أن
يبتدئ بها ،و�أن يقدم لكتابه بها قبل ال�شروع في
المق�صود( ،((6وهي :الحد ،والمو�ضوع ،والثمرة،
واال�سم ،واال�ستمداد ،وحكم ال�شارع ويجمعها قول
بع�ضهم[ :ال ّرجز]
َم������ َب������ـ������اد ُِئ ُك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ِّل َف�����ـ ٍّ
�����ن عَ���� َ���ش���ـ���ـ��� َره
�����ح�����دُّ َوا ْل���� َم���� ْو� ُ����ض����ـ����و ُع ُث����ـ���� َّم ال َّث َمـ َره
اَ ْل َ
َو َف����� ْ����ض���� ُل����ـ���� ُه َو ِن����� ْ����س���� َب����ـ���� ٌة َواَ ْل��� َوا� ِ���ض���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ْع
َواِال� ْ�����س����� ُم اِال� ْ���س��� ِت��� ْم���ـ���دَا ُد ُح��� ْك��� ُم اَل���� َّ���ش���ا ِر ْع
�����س��ائ ٌِ��ل َوا ْل��� َب��� ْع ُ
�����ض ا ْك َت َفى
�������ض ِب��ا ْل�� َب�� ْع ِ
َم َ
���ج���مِ ���ي��� َع َح������ا َز اَ َّ
ل�شـ َر َفا
َو َم������نْ َد َرى اَ ْل َ
وهذا االبتداء لي�س حالة منفردة( ((6من �أحوال
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الع�صر� ،أو ظ��اه��رة م��ن ظ��واه��ر� ،أو حتى نظاما
ينتظم فيه الت�أليف ،و�إنما هو منهج علمي وفكري
ارت�ضاه م�ؤلفو ذلك الزمان ،وقد اكتفى بع�ض العلماء
ببع�ض هذه الر�ؤو�س الثمانية  -كما جاء في النظم
ال�سابق -و�أهمها المو�ضوع والم�سائل والمبادئ
وهذا القول �أي�ضا مبني على الت�ساهل والم�سامحة،
وع� � ُّد المو�ضوع
ف� ��إن حقيقة ك��ل ع�ل��م م�سائلهَ ،
والمبادئ من الأج��زاء �إنما هو ل�شدة ات�صالهما
بالم�سائل التي هي المق�صودة في العلم( ،((6على
�أن هذا الهيكل الذي هو بمثابة ال َمدخل في مناهج
اليوم لي�س ثابتا ال يقبل التعديل ،و�إنما هو تحت
ت�صرف العالم والم�ؤلف بح�سب الحاجة تبعا للعلم
المطروق ،وعلى ه��ذا درج كثير من الم�صنّفين
المغاربة المت�أخرين في �إعداد هيكل مواز لل�سابق
ومحاك ل��ه ،وق��د �أو�ضحه لنا العالمة محمد بن
ق��ا��س��م ج�سو�س ال�ف��ا��س��ي (ت 1182ه� ��ـ) بقوله:
« ...اعلم �أن الأم ��ور التي ج��رت ع��ادة كثير من
الم�صنفين بتقديمهم على المق�صود من الت�أليف
ثمانية �أ�شياء :الب�سملة ،والحمدلة ،وال�صالة على
الوا�سطة في كل خير على �سيدنا محمد --
والتعريف بالم�ؤلف ،وم��دح الفن ،وذك��ر الباعث
على الت�أليف ،وت�سمية الكتاب ،وبيان كيفية تبوبيه
وتف�صيله ،و�أهم هذه الثمانية الأربعة الأول»( ،((6وقد
ج�سو�س هذا المنهج �إلى �شيوخه ،منهم
ن ََ�س َب محمد ّ
عبد القادر الفار�سي (ت1090هـ) ومحمد بن �أحمد
الم�سناوي (ت 1136ه��ـ) ،وهذا الأخير من �أقران
محمد بن محمد بن حمدون بناني (ت1140ه��ـ)
الذي نحقق له الكتاب الذي بين �أيدينا.
 ومن تج ِّل ّيات المنطق علي العلوم ا�ستعمالالقيا�س ال�صوري واال�ستقراء ،فالقيا�س يخت�ص
بال�شكل ويخت�ص اال�ستقراء بمادة الفكر وم�ضمونه،
وهما من عمليات الفكر ،التي تنطلق من المعلوم
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لت�صل �إل��ي المجهول ،وال�صلة بينهما هي البحث
وال�ن�ظ��ر ،فالناظر ف��ي النحو وال�ف�ق��ه وغيرهما
باحث عما جهله �أو ا�ست�شكله �أو �أث �ي��رت ال�شبه
ح��ول �صدقه وكذبه م�ستعمل لآالت الفكر ،وعلى
ر�أ�سها القيا�س واال�ستقراء ،وهما من �أ�س�س وقواعد
المنطق ال�صوري ،و�إن كان اال�ستقراء �أكثر ورودا
في ا�صطالحاتهم وا�ستعمالهم ،لأنه يتعلق بمواد
خارجية وقرائن كثيرة ،بخالف القيا�س الذي هو
اجتهاد ذهني خال�ص( ،((7لكن ال ّ
ينفك الناظر عنه
وال يبارحه� ،إذ يبد�أ به ثم ي�ستعين بالقرائن فيقع في
اال�ستقراء ،ثم يعود �إليه لي�صوغ �أ�صوله وقواعده،
وهما ال ينفكان عن التمثيل ،وهو بدوره انتقال من
جزئي �إلى جزئي تحكم على �أحدهما بحكم الآخر
ل�شبه يلوح بينهما ،وه��ي �أي�ض ًا تنطلق من �أ�صل
مقي�س عليه وفرع مقي�س ِ
وع ّلة تجمع بينهما ،وعليها
مدار مباحث النحاة والفقهاء والأ�صوليين ،لأنها
�أخطر مراحل القيا�س التي بها ن�صل �إلى الحكم،
فهو في الفقه فتوى على نازلة ،وهو في النحو تقعيد
وت�أ�صيل.
و�إذ توجهنا �إلى كتب الفقه المالكي وجدناهم
قد �سنوا م�صطلحاتهم الخا�صة بهم ،ف��إذا قالوا
"الكتاب" مثال ف�إنما يق�صدون "المدونة" ،و�إذا
قالوا الإم��ام ق�صدوا به الإم��ام مالك بن �أن�س -
رحمه اهلل( -ت 175ه ��ـ) ،ويخ�صون بالروايات
�أقوال الإمام مالك ،وبالأقوال �أقوال �أ�صحابه ومن
بعده من المت�أخرين ،وغيرها من الم�صطلحات(،((7
عت َب ْع ُ�ضها نظما[ :الرجز]
وقد ُج ِم ْ
ه َ
َ����اك ا� ْ���ص���طِ �َل�ااَ َح���اتٍ َج����� َرتْ َوا ْن َت َ�ش َرتْ
عَ���لَ���ى ِل��� َ��س��ـ��ـ��ـ��ـ��انِ َم����نْ عَ����� َزا اَل�� َّن�� ْق��ـ�� َل َبـ َدتْ
�أَ َّو ُل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��هَ��ا ِا ْب����ـ ُ
���ب
����ن َن���ا ِف���ـ ٍ���ع َو�أَ� ْ���ش��� َه���ـ ُ

َك����� َذا ُم َ
���ط���ـ��� َّر ٌف َو َن��ـ��ـ��ـ��ـ ْ��ج�� ُل ا ْل َماجِ ُ�ش ْ
ـون
ِك��ـ�لاهُ ��م��ـَ��ا ِب����ـ ( ِالأَ َخ��� َو ْي���ـ���ـ���ـ���ـ ِ���ن) َنا ِق ُل ْ
ـون
����ج����ـ���� ُل َق���� َّ���ص���ـ���ا ٍر َوعَ����� ْب����� ُد ا ْل َو َّه ـ ـ ــابِ
َو َن ْ
َق��� ْد ُل�� ِّق�� َب��ا ِب��ـ (ا ْل�� َق��ا�ِ��ض�� َي�� ْي ِ��ن) ِف��ـ��ي ا ْل َبــابِ
�������ن ُ�س ْح ُن ْ
ـون
�����ج����� ُل َم���ـ���ـ���ـ���ـ��� َّوا ٍز َم������ َع ا ْب ِ
َو َن ْ
فِ���ي ا ْل���� َع���� ْز ِو ِب���ـ (ا ْل��� ُم َ���ح��� َّم��� َد ْي ِ���ن) َي ْع ُن ْ
ـون
َوا ْب ُ
ال ْب�����هَ�����رِي
������ن �أَ ِب�����ي َز ْي�����دٍ اَل��� َّر� ِ���ض���ي َو ْ َ أ
َق�� ْد ُل ِّق َبا (اَ َّ
ل�ش ْي َخ ْي ِن) َل ْ�ستَ َت ْم َتـرِي
وبع�ض هذه الم�صطلحات ت�شترك بين المذاهب
وت�ف�ت��رق ف��ي ُم�س ّمياتها ،ف��الإم��ام عند المالكية
الإمام مالك وهو عند الأحناف �أبو حنيفة النعمان
(ت150هـ) وهكذا عند باقي المذاهب.
(((7

و�أ ّما ما زاد خ�صو�صية اال�صطالح عند المغاربة
المالكيين منهم هو (المخت�صر) الفقهي لخليل بن
�إ�سحاق الم�صري الجندي المالكي (ت 767هـ)،
أخ�ص في القرن
وال��ذي �صار عمدة الفتوى ،وبال ّ
الحادي ع�شر الهجري وما بعده ،حيث تكاد تقت�صر
ال�شروح والحوا�شي عليه.

و�إذا ت�أملت فيها وجدتها مح�شوة بغيرها من
العلوم ،ال�سيما ما تعلق بالمنطق واللغة والنحو
وعلم الكالم ،حتى �صار ذلك منهجا خا�صا بهم،
و�إذا اطلعت مثال على حا�شية الإمام علي بن �أحمد
العدوي (ت 1119ه��ـ) على �شرح محمد بن عبد
اهلل الخر�شي (ت 1101هـ) وجدته �إلى اللغة �أقرب
منه �إل��ى الفقه ،ول��و اكتفينا ب�ـ (ب��اب الطهارة)
لر�أيناهما يتطرقان �إلى كلمة (باب) و(الطهارة)
م��ن حيث بنا�ؤهما ال�صرفي وال�ل�غ��وي ومعانيها
المترتبة على تركيبهما ،وهكذا على طول الكتاب،
و�أما الم�صطلحات المنطقية ففيهما الكم الكثير
هُ �� َم��ا (ا ْل�� َق�� ِري�� َن��ـ��ـ��ـ��ـ��انِ ) َل����دَى َم���نْ ُي ْن َ�س ُـب مثل :الوجود ،والذات ،والقائم بالذات ،والأعرا�ض،
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والعلة ،والقدرة.((7(..،
والأم��ر ال يختلف في حا�شية الإم��ام محمد بن
�أحمد الرهوني المغربي (ت 1230ه��ـ) على �شرح
عبد الباقي بن يو�سف الزرقاني (ت 1099هـ) ،و�إن
كان غالبه مح�شوا ب�أقوال �أئمة المذهب(.((7
وه��ذه الظاهرة لي�ست جديدة عند ه��ؤالء فقد
وجدنا الإمام محمد ابن عرفة التون�سي (ت 802هـ)
�أحد مجددي المذهب المالكي بالمغرب ي�ستعمل
الم�صطلحات المنطقية باعتبارها �أداة عا�صمة
للذهن من الزلل(.((7
�أم ��ا �إذا ن�ظ��رن��ا �إل ��ى ك�ت��ب ال�ع�ق��ائ��د والكالم
فا�ستحكام لغة المنطق عليها ظاهرة تبدو من �أول
وهلة للمبتدئ ف�ضال عن المتعلم �أو العالم� ،إ�ضافة
�إل��ى التبريرات النحوية وال�صرفية والتعليالت
البيانية والبالغية(.((7
هـ -ظاهرة االخت�صار واالقت�صار:

ل�ق��د ط ��ر�أ ع�ل��ى ه��ذه ال�ف�ت��رة ن�م��ط ج��دي��د من
الت�أليف ،وهو االخت�صار واالقت�صار� ،أم��ا ظاهرة
االخت�صار فقد عرفت منذ القرن ال�سابع الهجري
بظهور المتون العلمية في النحو والفقه وغيرها،
ثم �سار العلماء �إل��ى �شرحها والتناف�س في ح�شد
م�ؤلفاتهم بالأقوال والمعار�ضات واال�ستدراكات،
فعاد الت�أليف �إلى التطويل الممل الذي تنفر منه
نفو�س الخا�صة من النا�س ف�ضال عن العامة ،حتى
�سمي الع�صر المملوكي بع�صر المتون وال�شروح
والحوا�شي( ،((7وكان هذا في القرن الثامن الهجري
وما بعده ،ثم �إنهم احتاجوا �إلى الإيجاز من جديد
للتي�سير والترغيب في العلم ،فاخت�صروا المطوالت
واق�ت���ص��روا على م��ا تم�س ال�ح��اج��ة �إل �ي��ه ،وربما
اخت�صروا المخت�صرات المعروفة ،فاخت�صروا
�ألفية اب��ن مالك ف��ي النحو ومخت�صر خليل في
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الفقه ،اخت�صره العالمة �أحمد بن محمد بن �أحمد
ال��دردي��ر (ت 1201ه���ـ) ف��ي ال�ق��رن الثاني ع�شر
الهجري ،وذلك باقت�صاره على المعتمد من �أقواله
المت�شعبة ،و�سماه�( :أقرب الم�سالك لمذهب الإمام
مالك) ( ،((7وهذا ال ُينافي وجود بع�ض المو�سوعات
الفقهية كال�شرح الكبير للإمام محمد الخر�شي
(ت1101هـ) وحوا�شيه الكثيرة ،ولقد تمثل الإيجاز
الذي انتهجه العلماء في طريقتين اثنتين ،وهما:
االخت�صار واالقت�صار.
 -1االخت�صار:

لقد ات�ج��ه ال�ت��أل�ي��ف ف��ي ال �ت��راث ال�ع��رب��ي نحو
االخ�ت���ص��ار وال�م�خ�ت���ص��رات م�ن��ذ ال �ق��رن ال�سابع
الهجري ،وذلك للكم المعرفي ال�ضخم الموروث من
القرون ال�سابقة ،وخا�صة القرن الخام�س الهجري،
ال��ذي ع��رف بت�شعب الت�أليف وا�ستقالل العلوم
ون�شاط الحركة العلمية ،مما جعل الالحقين يجدون
حاجتهم في م�ؤلفات ال�سابقين فعكفوا عليها في
در�سهم ،ثم �إنهم احتاجوا �إلى اخت�صارها لت�سهيل
االط�ل�اع عليها ،ف�صار ب��ذل��ك منهج االخت�صار
ميزة غالبة على م�ؤلفات القرنين ال�سابع والثامن
الهجريين ،حتى �إننا لنجد للم�ؤلف الواحد منهم
الكثير من المخت�صرات ،كابن منظور (ت 711هـ)
ال��ذي اخت�صر (الأغ ��ان ��ي) ،و(ال�ع�ق��د الفريد)،
و(الذخيرة) وغيرها(.((7
ولقد تباين موقف العلماء منه ،فرف�ضه عبد
الرحمن ابن خلدون (ت 808هـ) واعتبرها م�ضرة
ب��ال�ع�ل��م( ،((8بينما �ساهم الكثير م��ن العلماء في
االخ�ت���ص��ار ،فاخت�صر مثال محمد ب��ن �أب��ي بكر
ال��رازي الحنفي (ت 666ه��ـ) معجم (ال�صحاح)
لحماد بن �إ�سماعيل الجوهري (ت 396هـ).
ولالخت�صار طريقتان :االخت�صار بالمعنى
واالخت�صار باللفظ.
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�أم��ا االخت�صار بالمعنى فهو يعتمد على فهم
الأ� �ص��ول وا�ستيعاب جميع م�سائلها ،ث��م �إع��ادة
�صياغتها ،وه��ذه الطريقة �أق��ل ا�ستعماال لما فيها
من المتاعب والمزالق ،ومن �أمثلتها مخت�صر �أبي
علي الفار�سي (ت 377ه��ـ) على كتاب �سيبويه في
النحو(.((8
و�أما االخت�صار باللفظ فهو �أكثر ا�ستعماال ،لأنه
�أقل كلفة و�أكثر فائدة ،بحيث يبقى المخت�صر �شديد
ال�شبه بالأ�صل مرتبطا به ،وهو يعتمد على حذف
المتكرر واال�ستطراد والح�شو ،وانتقاء مختارات منها
يختارها الم�ؤلف� ،أو يحتاج �إليها العالم والمتعلم
و�أغلب مخت�صرات الكتب من هذا الباب(.((8

مقـــاالت

ولقد ازدادت الحاجة �إلى االخت�صار مع ق�صور
الهمم وكثرة الفتن وف�ش ّو الجهل وطمع الغرب في
اال�ستيالء على العرب ،خ�صو�صا في القرون التي
تلت �سقوط غرناطة وجالء الأندل�سيين �إلى بالد
المغرب ،وان�شغالهم ب�أمر الح�صون زي��ادة على
الفتن الداخلية التي عا�شتها ،فكثرت المخت�صرات
من �أمهات الكتب في �شتى العلوم المدونة ،واخت�صر
�أب��و زي��د عبد ال��رح�م��ن ب��ن عبد ال �ق��ادر الفا�سي
(ت1096ه ��ـ) كتاب (الأ�شباه والنظائر) لجالل
الدين ال�سيوطي (ت 911هـ) ،و�سماه (الباهر في
اخت�صار الأ�شباه والنظائر) ( ((8في النحو ومخت�صر
تلخي�ص المفتاح في البالغة و�شرحه لأبي عبد اهلل
محمد بن محمد الفا�سي (ت 1094هـ) ،ومخت�صر
�شرح علي الأجهوري (ت 1066ه��ـ) على مخت�صر
رحال المعداني
خليل في فروع المالكية للح�سن بن ّ
(ت 1140هـ) ( ((8وغيرها.

والتوجيه ،وهذا النمط من الت�أليف من ُمحدثات
هذه الفترة ومنهج من مناهج علماء القرن الحادي
ع�شر والثاني ع�شر الهجر ّيين خ�صو�صا ،ولالقت�صار
طريقتان �أي�ضا هما :االقت�صار على بع�ض الم�سائل
العلمية ،واالقت�صار على �شروح المقدمات.
�أ� -أما االقت�صار على بع�ض الم�سائل العلمية فهو
ك�إعراب �آية وتف�سيرها� ،أو بيت �شعري م�شكل �أو
عبارة تداولتها الأل�سن واحتاجت �إلى تو�ضيح،
�أو تف�صيل ق�ضية نحوية �أو فقهية �أو كالمية وقد
الحظت في هذا الباب ا�ستئثار عبارة الب�سملة
وال�ح�م��دل��ة وال �� �ص�لاة ع�ل��ى ال�ن�ب��ي  ب�أكثر
ال�شروح ،فقد �شرحها كثيرون و�شروحها ال تعد
كثرة منها:
 حا�شية �أبي بكر محمد بن �إ�سماعيل ال�شنواني(ت 1019هـ) على �شرح �شهاب الدين �أحمد
ال ُب ْر ُل�سي الملقب ب� ُع� َم� ْي��رة (ت 987ه ��ـ)،
وعنوان الحا�شية( :الطوالع المنيرة على
ب�سملة عميرة) (.((8
 وله �أي�ضا حا�شية �أخ��رى على مقدمة �شيخالإ�سالم �أبي زكريا الأن�صاري (ت 926هـ)
في الب�سملة والحمدلة ،و�س ّماهُ ( :ق ّرة عيون
ذوي الأفهام ب�شرح مقدمة �شيخ الإ�سالم)
(.((8
 لفظ الجاللة نظما م��ع الإع ��راب وال�شرحلل�شيخ يحيى ال�شاوي الملياني الجزائري
(ت1096هـ) (.((8
 تحرير المقال في الحمد وال�صالة وال�سالمعلى �سيد الأر�� �س ��ال ،ت��أل�ي��ف �سحنون بن
عثمان بن �سليمان الون�شري�سي (ق 11هـ)
وقد حققته لكنه لم يطبع بعد(.((8

 -2االقت�صار:

ونق�صد به اقت�صار الم�ؤلف في م�ؤلفه على باب
من �أبواب العلم �أو م�س�ألة من م�سائله� ،أو تناول ف�صل
�أو باب من �أب��واب الأمهات بال�شرح واال�ستدراك
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ت�أليف محمد بن محمد بن حمدون بناني
(ت 1140هـ) (.((8
 �شرح الب�سملة لعبد اهلل بن محمد بن م�صطفىالرومي الحنفي (ت 1192هـ)(.((9
	�إلهام العزيز الكريم فيما في خبايا «ب�سم اهللالرحمن الرحيم» ،لمحمد بن الح�سن المنير
ال�سمنودي الأزه��ري الم�صري (ت،)1199
ّ
(((9
ت�ك�ل��م ف�ي��ه ع�ل��ى �أ���س��راره��ا ال�شريفة
وغيرها.
وفي النحو اقت�صر بع�ضهم على بع�ض الم�سائل
ال�ن�ح��وي��ة ،و�إف� ��راد بع�ض ال�ك�ل�م��ات �أو العبارات
بالت�أليف ،نحو� :أما بعد ،وال�سيما ،و�إذا ... ،مما
يكثر ا�ستعمالها وي�شكل �إعرابها منها:
	�إح��راز ال�سعد ب�إنجاز الوعد بمباحث �أما بعد،لإ�سماعيل بن ُغ َن ْيم الجوهري (ت 1144هـ)،
وهو �شرح على ر�سالته�( :إنجاز الوعد بمباحث
�أما بعد) (.((9
	�إعراب ال�سيما لح�سن بن محمد الواللي المغربي(ت 1271ه��ـ) ،لها ن�سخة بالمكتبة الظاهرية
برقم (.6867((9
 ر�سالة في الكالم على (�إذا) لعبد الباقي بنيو�سف الزرقاني (ت 1099هـ) (.((9
وفي الفقه اقت�صر بع�ض الفقهاء على م�س�ألة
فقهية �أو فتوى على نازلة ،وغالبها تكون مح َّل
ن��زاع وخ�لاف �أو �شبهة وا�ست�شكال ،منها على
�سبيل المثال:
 ر�سالتان في �شرب الدخان ،لأبي علي الح�سنالأجهوري (ت 1066هـ) (.((9
 ُمح َّدد ال�سنان في نحور �إخ��وان الدخان ،لعبد(((9
الكريم الفكون الجزائري (ت 1073ه��ـ)،
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ور ّد فيه على الر�سالتين ال�سابقتين.
 الأجوبة النا�صرية في بع�ض م�سائل البادية ،لأبيعبد اهلل محمد بن محمد بن نا�صر الدرعي
(ت1085هـ) (.((9
 ُن ْ�صرة القب�ض وال ّر ّد على من �أنكر م�شروعيتهفي �صالة الفر�ض ،لأب��ي عبد اهلل محمد بن
�أحمد الم�سناوي (ت 1136هـ) (.((9
 ال َو�شْ ُي العبقري في م�ساورة الإمام المقري ،وهيمجموعة من الفتاوى وال� ّردود في باب الو�صية
لمحمد ال�صغير الأفراني (ت 1156هـ)(.((9
والأمثلة في هذا كثيرة جدا تفوق الح�صر في
كل العلوم المدونة ،ولقد اكتفينا بذكر نماذج
منها ،ولو تتبعنا كتب التراجم والفهار�س على
�سبيل الجمع واال�ستقراء لخرجنا عن المق�صود،
ول�ك��ان��ت درا� �س��ة م�ستق ّلة ب��ذات�ه��ا تحتاج �إلى
ي�سر
ت�صنيف وترتيب وتن�سيق وتهذيب ،و�إن ّ
اهلل ذلك بذلنا و�سعنا لجمعها ودرا�سة ق�ضاياها
وا�ستيعاب جوانبها.
ب� -أ ّما النّوع ال ّثاني على ما ا�صطلحنا على ت�سميته
بظاهرة االقت�صار ،فهو �شروح مقدمات المتون
والكتب المتداولة بين �أي ��دي النا�س بكثرة،
فيحتاجون غالبا �إل ��ى ف� ّ�ك رم��وزه��ا وتي�سير
مفاهيمها ت�سهيال على الطالب وتذكيرا للعالم،
و�أن ��ه لما ك��ان��ت م�ق��دم��ات الكتب ف��ي الغالب
م�شحونة بالغريب ،وحاملة لمفاتح م�ستغلقات
وخ�صوها بال�شرح
الكتاب� ،أفردوها بالت�أليف ّ
والت�صنيف ،بما تكون له عوائد جليلة و�أعباء
عواقبه قليلة ،وهذه ظاهرة جديدة في الت�أليف
لم يعالجها ال�سابقون ،ولم ين�سج على منوالها
الالحقون ،وهي من خ�صو�صيات هذه المرحلة،
ومن لم�ساتها العلمية والمنهجية ،فقد كثرت

ق�ضايا
الت�أليف
في
القرنين
الحادي
ع�شر
والثاني
ع�شر
عند
المغاربة
وميزاتها

فذلك الختياره من الخالف ،وبـ (ال ّترجيح)
البن يون�س كذلك ،وبـ (الظهور) البن ر�شد
كذلك ،وبـ (القول) للما ِزرِي كذلك.((10(»...

�شروح مقدمات المتون والكتب وحوا�شيها ،وتوفر
وفرة ال نظير لها ،فاق َح َّد الو�صف بالظاهرة
�إلى الو�صف بمنهج �شروح المقدمات والخطب،
وذلك في كل �صنوف المعرفة ،فقد ر�أينا تداخل
العلوم وت�ب��ادل الت�أثر والت�أثير بينها ،و�سببه
البارز هو �أن الفقيه هو نف�سه المحدث والمتكلم
في�سري ما غلب عليه من
واللغوي والنحويْ ،
العلوم �إلى باقي ن�شاطاته الفكرية والأدبية.

و�أق� � ��دم � �ش��رح م� �ع ��روف ل �ن��ا ع �ل��ى خطبة
(مخت�صر خليل) هو �شرح نا�صر الدين �أبي
عبد اهلل محمد بن الح�سن اللقاني المالكي
الأزه��ري (ت 958ه��ـ) ،وهو �شرح م�صبوغ
ب�صبغة الع�صر من االخت�صار واالعتماد
على المنهج الكالمي وا�صطالحات المنطق،
غير �أنه لم يقدم له ،وابتد�أه مبا�شر ًة ب�شرح
مفرداته(.((10

والحظت �أن �أو�سع المقدمات �شروحا هي خطبة
(مخت�صر خليل) في الفقه المالكي ،وهذا له ما
يب ّرره من وجوه ع ّدة ،نذكر منها:
 من حيث مو�ضوعه ،فهو في الفقه وقد غلبعلى مغاربة القرنين الحادي ع�شر والثاني
ع�شر الهجريين درا� �س��ة مخت�صر خليل
واالعتناء به �شرحا وحفظا وت�أليفا.

 �شرح ديباجة مخت�صر خليل لأب��ي بكر بن�إ�سماعيل ال�شنواني (ت 1019هـ) (.((10

مقـــاالت

 حا�شية على �شرح النا�صر اللقاني على خطبةمخت�صر خليل ،لأبي عثمان �سعيد بن �إبراهيم
قدورة الجزائري (ت 1066هـ) (.((10

 �صعوبة فهمه وكثرة ا�صطالحاته التي تخفىعلى ال ُمتم ّر�سين فيه وال ُمداومين على قراءته
يتباه ْون
ف�ضال عن المبتدئين ،حتى �صاروا َ
باال�ست�شهاد ب��ه ،ويتف ّكهون في مجال�سهم
بفك �ألغازه.

 حا�شية على �شرح النا�صر اللقاني على خطبةمخت�صر خليل ،لأبي محمد عبد الباقي بن
يو�سف الزرقاني (ت 1099هـ) (.((10
 �شرح خطبة مخت�صر خليل ،لأبي عبد اهللال�سالم بنّاني (ت 1163
محمد ب��ن عبد ّ
هـ)(.((10

 و�أهمها هو �أن مقدمة مخت�صر خليل تُعتبرمفتاحا لح ّل ُمقْفالته و�أداة لفهم ُم�شكالته،
فمن لم يعتنِ بهذه المقدمة لم يفهم حتما
باقي �أبواب الكتاب التي هي كالألغاز لفرط
خ�صها بع�ض
االخت�صار والإي�ج��از ،ولذلك ّ
العلماء بالت�أليف ،زيادة على احتوائها على
ا�صطالحات خا�صة بالمخت�صر الخليلي
نف�سه ،حيث يقول ال�شيخ خليل  -رحمه اهلل-
في مقدمته ...« :م�شيرا بـ (فيها) للمدونة،
وبـ (�أُ ِّولَ ) �إلى اختالف �شارحيها في فهمها،
وبـ(االختيار) ل ّلخمي ،لكن �إن كان ب�صيغة
الفعل فذلك الختياره هو في نف�سه وباال�سم

 � �ش��رح ع �ل��ى َد ْي� �ب ��اج ��ة ال �م �خ �ت �� �ص��ر ،لأب ��يالعبا�س �أحمد بن عبد العزيز ال�سجلما�سي
(ق12هـ)(.((10
كما �شرحوا خُ طبة ال�سنو�سية لمحمد بن
يو�سف ال�سنو�سي (ت 895ه��ـ) في العقائد
وال�صالة
وخُ طبتها هي عبار ُة «الحمد هلل ّ
وال�سالم على ر�سول اهلل» ،و�أ ّول من �شرحها
ّ
مقت�صر ًا عليها ح�سب علمنا هو �أبو الخيرات
�سحنون بن عثمان الون�شري�سي (ق 11هـ)
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ولها �شرح ل�سليمان بن ال�سيد طه بن �أبي
العبا�س المقري الأكرا�شي ال�شافعي الم�صري
(ت 1199هـ) (.((10
وعلى ديباجة (تلخي�ص المفتاح) لجالل
ال��دي��ن محمد ب��ن عبد الرحمن المعروف
بالخطيب القزويني (ت 739هـ) ِع َّد ُة �شروح
منها:
 عقود ال��درر على �شرح ديباجة المخت�صر،ل���ش�ه��اب ال��دي��ن �أح��م��د ب��ن ع �ب��د الفتاح
اب��ن ي��و��س��ف ال�م�ل��وي ال�م���ص��ري ال�شافعي
(ت 1181هـ)(.((10
 �شرح ديباجة المخت�صر لم�صطفى بن يو�سفابن مراد الحنفي (ت 1199هـ) (.((10
وعلى كتاب (الم�صباح) في النحو لنا�صر
الدين بن عبد ال�سالم النحوي (ت 610هـ)
�شرح لتاج الدين محمد بن محمد الإ�سفراييني
(ت 684هـ) و�سماه (المفتاح) ،ثم لخ�صه
و�س ّماه( :ال�ضوء) ،و�شرح خطبة (ال�ضوء)
ر��ض��ي ال��دي��ن ال �خ��وارزم��ي (ق 10ه ��ـ) في
ورقتين و�س ّماهَ ( :د ْر َء ال َّن ْو ِء في �شرح خُ طبة
ال�ض ْوء) ،و�شرحها �أي�ضا المولى يعقوب بن
َّ
�سيد علي البرو�سوي (ت 931هـ) وهو جام ٌع
ل ُغ َرر �أ�صول النحو وقواعده ،وح�شّ اه محمد
ابن �إبراهيم الحنبلي الحلبي (ت 971هـ)
الج ِلي على �شرح ابن �س ّيد
و�سماه( :ال َّنق َْد َ
علي) وح�شّ اه قبل ذل��ك محمد بن يو�سف
ال��روم��ي (ت 886ه ��ـ) ،و�س ّماه( :الإ�صالح
في �شرح �شرح ديباجة الم�صباح) (،((11
واهتمامهم بها يرجع لما ت�ضمنته من بيان
ث�م��رة النحو و�أ� �ص��ول��ه وا� �س �ت �م��داده ،فهذه
ال�شروح �أ�شبه ما يكون بعلم �أ�صول النحو.
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واعتنوا ب�شرح مقدمة (القامو�س المحيط)
لمجد الدين الفيروز �آب��ادي (ت 817هـ)
و� �ش��رح �ه��ا م��ن ال �م �غ��ارب��ة ك �ث �ي��رون منهم
�أح�م��د ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ال�ه�لال��ي المغربي
(ت 1175هـ)( ((11وغيره.
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 .80انظر :مقدمة ابن خلدون� ،ص .489
 .81انظر :ظاهرة المخت�صرات في التراث العربي ،محمد
بوزيان ،مجلة �آفاق التراث� ،ص .162
 .82انظر :معجم مخت�صر فيما ورد في الجواهر لح�سان من
الألفاظ الغربية ،عبد الرحمن الثعالبي ،ر�سالة ماج�ستير،
�ص .28-25
 .83انظر� :شجرة النور الزكية ،ج� 2ص.239
 .84انظر :مو�سوعة �أعالم المغرب ،ج� 5ص.2001
 .85انظر :خال�صة الأثر ،المحبي ،ج� 1ص .80
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 .92انظر :ال�سر الم�صون على ك�شف الظنون� ،ص .129
 .93انظر :نف�سه� ،ص .209
 .94انظر� :شجرة النور الزكية.215/2 ،
 .95انظر :نف�سه.214/2 ،
 .96انظر :الرحلة العيا�شية.215/2 ،
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بوعزيزي وطه بو�سريح التون�سي.
 .99انظر� :شجرة النور الزكية.314/2 ،
 .100مخت�صر العالمة خليل� ،ضبط وتعليق �أحمد علي حركات،
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فهر�س الم�صادر والمراجع
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•
•
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•
•
•
•

االجتهاد والتقليد واالتباع والنظر ،ليحيى محمد.
�أقرب الم�سالك لمذهب الإمام مالك ،للدردير.
�أم البراهين في المجموع الكامل للمتون.
البحث الأدبي ،ل�شوقي �ضيف.
تاريخ الأدب العربي ،لبروكلمان.
تاريخ الجزائر الثقافي.
تثقيف الل�سان ،البن مكي ال�صقلي.
التحف الربانية في جواب الأ�سئلة اللمدانية.
الت�سهيل ،البن مالك ،مقدمة الم�ؤلف.
تو�ضيح الم�سالك في �شرح �ألفية ابن مالك ،للمرادي.
جوهرة التوحيد في المجموع الكامل للمتون.
الجي�ش الكمين لقتال من كفَّر عامة الم�سلمين.
حا�شية الرهوني ،لعلي الزرقاني.
حا�شية الرهوني ،مقدمة الم�ؤلف.

ق�ضايا
الت�أليف
في
القرنين
الحادي
ع�شر
والثاني
ع�شر
عند
المغاربة
وميزاتها

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مقـــاالت

•
•
•
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حا�شية العدوي على الخر�شي على مخت�صر خليل.
خال�صة الأثر ،للمحبي.
الرحلة العيا�شية.
الرحلة العيا�شية.
�سحنون الون�شري�سي وكتابه "تحرير المقال في الحمد
وال�صالة وال�سالم على �سيد الأر�سال" ،درا�سة في المحتوى
والمنهج ،للحاج بنيرد ،مجلة القلم ،العدد .13
ال�سر الم�صون على ك�شف الظنون �سلوة الأنفا�س.
�شجرة النور الزكية.
�شرح خطبة مخت�صر خليل ،للقاني ،مخطوط بالمكتبة
الأزهرية1 ،ط .
ظاهرة المخت�صرات في التراث العربي ،لمحمد بوزيان،
مجلة �آفاق ،مركز جمعة الماجد ،دبي ،العدد  ،49ال�سنة
.13
فهار�س علماء المغرب ،الترغي.
فهر�س الفهار�س.
فهر�سة ابن خير الأ�شبيلي.
كتب برامج العلماء ،الأهواني.
ك�شاف ا�صطالحات الفنون.
ك�شاف ا�صطالحات الفنون.
ك�شف الظنون .
مباحث في المذهب المالكي بالمغرب ،لعمر الجيدي،
مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،ط.1993 ،1
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مخت�صر الأنوار ال�سنية ،لحمدون بناني ،مخطوط2 ،ط .
مخت�صر العالمة خليل� ،ضبط وتعليق �أحمد علي حركات،
دار الفكر ،بيروت2007 ،م.
المدخل الوجيز في ا�صطالحات مذهب ال�سادة المالكية،
لإبراهيم الجبرتي.
م�شارق الأنوار ،لعيا�ض.
م�شرب العام والخا�ص في كلمة الإخ�لا���ص ،لليو�سي،
مخطوط .
معجم �أعالم الجزائر.
معجم الم�ؤلفين.
معجم مخت�صر فيما ورد في الجواهر لح�سان من الألفاظ
الغربية ،لعبد الرحمن الثعالبي ،ر�سالة ماج�ستير.
مقدمة ابن خلدون.
المنطق ال�صوري منذ �أر�سطو حتى ع�صورنا الحا�ضرة،
لعلي �سامي الن�شار.،
المنطق ال�صوري.
مو�سوعة �أعالم المغرب.
النبوغ المغربي في الأدب العربي ،لعبد اهلل كنون.
ن�شر المثاني من مو�سوعة �أعالم المغرب.
ن�شر المثاني من مو�سوعة �أعالم المغرب.
الهداية الكافية ال�شافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة
الوافية.
هدية العارفين.
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م�ساهمة المدر�سة التاريخية الجزائرية في
تحقيق التراث التاريخي الوطني
المخطوط
د .عبيد بوداود

جامعة مع�سكر – ق�سم العلوم الإن�سانية  -الجزائر

م�ساهمة
المدر�سة
مقدمة:
التاريخية
تملك الجزائر تراثاً مخطوطاً �ضخماً على غرار العديد من البلدان العربية والإ�سالمية،
الجزائرية
غير �أن ا�ستغالل هذا التراث في الأبحاث الأكاديمية و�أعمال التحقيق ال يزال في مراحله
في تحقيق
الأولى ،كما �أن هذه الثروة تعر�ضت �إلى العديد من الأخطار زمن االحتالل الفرن�سي ،كما
التراث
تتهددها اليوم �أخطار من نوع �آخر.
التاريخي
�إن �أعمال تحقيق التراث المخطوط ب��د�أت مع فرن�سا ،وبلدان �أوروب�ي��ة �أخ��رى ،مما �شكل نزيف ًا الوطني
المخطوط
المدر�سة التاريخية الفرن�سية ،حيث بادر العديد حقيقي ًا للثروة الجزائرية المخطوطة.

من الباحثين الفرن�سيين �أثناء الحقبة اال�ستعمارية
بتحقيق ع��دد من المخطوطات نذكر منهم على
�سبيل المثال ال الح�صر �ألفرد بل 1945-1873الذي
حقق كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد
الواد ليحيى بن خلدون .ولقد خدم من �أمثال ه�ؤالء
الم�ست�شرقين التراث الجزائري ،ب�إخراج العديد
من ن�صو�صه من �صفتها المخطوطة �إل��ى �صفتها
المطبوعة ،مما �أمكن من التعرف على العديد من
الم�ؤلفات ،ومن التداول الوا�سع لها ،ولكن بالمقابل
ف�إن بع�ض الم�ست�شرقين ا�ستحوذوا على العديد من
المخطوطات بطرق �شتى ،ونقلوا البع�ض منها �إلى
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 جهود المدر�سة التاريخية الجزائرية فيالتحقيق:

بعد ا�سترجاع ال�سيادة الوطنية انبرى العديد
م��ن ال�م��ؤرخ�ي��ن ال�ج��زائ��ري�ي��ن لإع���ادة تحقيق ما
ب��ادر ب��ه بع�ض ال�م��ؤرخ�ي��ن الفرن�سيين م��ن قبل،
وتحقيق مخطوطات �أخ��رى لأول م��رة .لكن ثمة
�صعوبات واجهت ه�ؤالء الباحثين ،لعل من �أبرزها
�أن ال�ت��راث الجزائري المخطوط ك��ان في حاجة
�إلى جرد وفهر�سة ،فبا�ستثناء ق�سم المخطوطات
بالمكتبة الوطنية الذي قام بفهر�سته �إدموند فانيان

 ،E.Fagnanوطبع بباري�س �سنة  ،1893والفهر�س
يقع في � 690صفحة ،ف�إن بقية المكتبات والخزانات
لم ي�شرع في جردها وفهر�ستها �إال منذ فترة قريبة
ج��دا ،وبع�ض هذه الأعمال التي تكفلت بها بع�ض
مخابر البحث ال تزال في طور االنجاز؛ وللإ�شارة
ف�إن ما ا�شتهر بت�سميته بفهر�س فانيان ،وظل من
نوادر الم�ؤلفات �أعيد طبعه من قبل المكتبة الوطنية
�سنة  1995في �صورته الأ�صلية دون زيادة �أو نق�صان،
با�ستثناء مقدمة ب�سيطة في �صفحتين للمدير العام
الم�ساعد(((.

مقـــاالت

ول�ل�ع�ل��م ف� ��إن ف��ان �ي��ان ل��م ي�ك�ت��ف ب�ع��ر���ض عام
لمخطوطات المكتبة الوطنية ،و�إن�م��ا اتبع خطة
من �ست نقاط ،نوجزها فيما يلي :مقدمة �شرح
فيها ال �م ��ؤل��ف م�ن�ه�ج��ه ،ق��ائ�م��ة تت�ضمن مقابلة
بين �أرق ��ام المخطوطات ف��ي المكتبة الوطنية،
وبين �أرقامها في فهر�س الم�ؤلف ،قائمة لأرقام
المخطوطات المفقودة ،فهر�س مف�صل بمو�ضوعات
المخطوطات ،ك�شف هجائي عام يحتوي على �أ�سماء
م�ؤلفي المخطوطات و�أ�سماء الأماكن والمو�ضوعات
في ترتيب هجائي واحد من حرف � Aإلى حرف ،Z
وك�شاف بعناوين المخطوطات باللغة العربية.
وعلى الرغم من �أن بع�ض طلبة علم المكتبات
�أنجزوا فهار�س جديدة لأج��زاء محددة من بع�ض
محتويات -اقت�صرت على علوم �أو فنون معينة -ق�سم
المخطوطات في �إط��ار �أبحاثهم لإنجاز مذكرات
لي�سان�س �إال �أن تلك الأع �م��ال ل��م تثر ول��م تطور
ل�صالح �إعادة فهر�سة المكتبة الوطنية ،مع العلم �أن
هذه الأخيرة ا�ستفادت من مقتنيات جديدة �إما في
�شكل هبات �أو م�شتريات جديدة ،وهي غير مدرجة
في فهر�س فانيان.

حتى ن�ستطيع ال��وق��وف عند حجم وقيمة التراث
المخطوط ،رغم بع�ض الأعمال المنجزة في هذا
الإطار ،لكنها غير مطبوعة ،و�إن طبع البع�ض منها
فهي قليلة التوزيع.
ولقد قام بع�ض الباحثين الجزائريين بالتعريف
بمحتويات بع�ض هذه المكتبات في �شكل مقاالت
ن�شرت ببع�ض المجالت ،وم��ن بين تلك الأعمال
نذكر ما يلي:
 ال�ت��راث ال�ج��زائ��ري المخطوط بين الأم�سواليوم ،د.عبد الكريم عوفي ،معهد اللغة العربية
و�آدابها ،جامعة باتنة ،مجلة �أفاق الثقافة والتراث،
العددان  ،21-20ال�سنة � ،1998ص �ص .103-85
 فهر�س مخطوطات زاوية �أحمد بوزيد مولىالقرقور ب�سريانة ،والي��ة باتنة ،الجزائر ،د.عبد
الكريم عوفي ،مجلة �أفاق الثقافة والتراث ،العددان
 ،28 -27ال�سنة � ،2000ص �ص .91-63
 مراكز المخطوطات في الجنوب الجزائري-�إقليم توات نموذجا ،د .عبد الكريم عوفي ،مجلة
�أفاق الثقافة والتراث ،العدد  ،34ال�سنة � ،2001ص
�ص .130 -113
 خزائن المخطوطات الخا�صة بوالية �أدرارالجزائرية بين ت�شدد المالكين ورغبة الباحثين،
عز الدين بن زغيبة ،،مجلة �أفاق الثقافة والتراث،
العدد  ،61ال�سنة � ،2008ص �ص .5-4
 خزائن المخطوطات ب�أقاليم توات الجزائرال��واق��ع والأف� ��اق ،د� .أح�م��د جعفري ،مجلة �أفاق
الثقافة والتراث ،العدد  ،64ال�سنة � ،2009ص �ص
.129 -120

بالإ�ضافة �إلى ع�شرات المقاالت والمحا�ضرات
�أم��ا المكتبات والخزائن الخا�صة ،وخزانات التي �ألقيت في مختلف الملتقيات العلمية للتعريف
الزوايا ،فهي في حاجة �إلى جرد وفهر�سة لمحتوياتها بمخطوط �أو عدد من المخطوطات.
� 112آفاق الثقافة والتراث

ومن بين الأعمال التي ال بد �أن ننوه بها في هذا
المقام كتاب "فهر�ست معلمة التراث الجزائري
ب�ي��ن ال �ق��دي��م وال �ح��دي �ث��واق��ع ال �ت��راث الجزائري
الأ�صيل بين المعلوم والمجهول ،الكتاب الذي يقع
في ثالثة مجلدات ،هو من ت�صنيف ال�شيخ ب�شير
�ضيف بن �أب��ي بكر بن عمر الجزائري ،وق��دم له
وراجعه الدكتور عثمان بدري ،ون�شر في الجزائر
�سنة  .2002الكتاب عبارة عن قراءة لواقع التراث
الجزائري المخطوط ،ويقدم معلومات م�ستفي�ضة
ع��ن المخطوطات الجزائرية ،و�أم��اك��ن توزعها،
ون�سبة المحقق منها؛ وهو كتاب مهم ،ويعد مرجعا
ال بد منه للباحثين المهتمين بم�س�ألة المخطوط
الجزائري ،لكنه يبقى كتاب ع��ام ،وال يمكنه �أن
ي��ؤدي وظيفة الفهر�سة المتعارف عليها من حيث
الدقة وال�شمولية في �إح�صاء وجرد المخطوطات.
ومن الأعمال التي �صدرت م�ؤخرا �أي في �سنة
 ،2009وهي ثمرة �أعمال مخابر البحث المهتمة
بالمخطوطات الجزائرية ،كتاب التراث الجزائري
المخطوط في الجزائر وال�خ��ارج للدكتور مختار
ح�ساني م��ن جامعة ال �ج��زائ��ر((( ،وه��و ف��ي �سبعة
�أج ��زاء ،الجزء الأول بعنوان تاريخ الجزائر من
خالل المخطوط كتاب ال�شماريخ نموذجا ،تحقيق
مختار ح�ساني ،ال�ج��زء ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث بعنوان
الوثائق المخطوطة بالمكتبة الوطنية الجزائرية
نماذج ،الجزء الرابع بعنوان فهر�س مخطوطات
علماء الجزائر بالخزائن الوطنية ال�شمال ،الجزء
الخام�س بعنوان فهر�س مخطوطات علماء الجزائر
بالخزائن الوطنية الجنوب ،الجزء ال�ساد�س وال�سابع
بعنوان فهر�س المخطوطات خارج الجزائر .ويعتبر
هذا العمل محاولة لو�ضع فهر�س جامع للمخطوطات
الجزائرية داخل الوطن وخارجه ،لكنه لم يتمكن
من ح�صر كل المخطوطات الجزائرية.
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كما �أن �أم��را �آخ��ر حال دون �إعطاء دفعة قوية
للتحقيق ف��ي ال�ج��زائ��ر� ،أال وه��و ال�ع��دد المحدود
للأعمال الأكاديمية التي اهتمت به في �شكل ر�سائل
ماج�ستير ودكتوراه ،وعدم ت�شجيع اللجان والمجال�س
العلمية في الجامعات للطلبة على االنخراط في هذا
النوع من الأب�ح��اث لأ�سباب مختلفة ،وم��ن بينها
االعتقاد ال�سائد ل��دى بع�ض �أع�ضاء ه��ذه اللجان
والمجال�س �أن التحقيق عمل �سهل ،وال يحمل
الطالب �أعباء البحث الأكاديمي الجاد .وهذا في
اعتقادي هو الذي �أحدث الفرق بين الجزائر وبع�ض
البلدان المجاورة مثل المغرب ،فباطالعنا على
قوائم ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه في التحقيق
نالحظ الفرق ال�شا�سع بين البلدين(((.
 -1في �إطار الر�سائل الجامعية:

بغ�ض النظر ع��ن ال�ج��دل ال��دائ��ر ف��ي �أو�ساط
الباحثين ح��ول م�س�ألة وج ��ود م��در��س��ة تاريخية
ج��زائ��ري��ة م��ن ع��دم��ه ،ف ��إن المق�صود هنا جموع
الم�ؤرخين الجزائريين ذوي التوجهات الوطنية،
الذين ظهروا بعد اال�ستقالل ،وحاولوا الدفاع عن
الهوية الجزائرية ،والرد على المدر�سة التاريخية
الفرن�سية ،و�إع��ادة كتابة التاريخ الجزائري وفق
نظرة وطنية.
�إن ال��درا� �س��ات الأك��ادي�م�ي��ة يفتر�ض فيها �أن
تت�سلح بمناهج البحث العلمي المعروفة ،وتتميز
بالمو�ضوعية في الطرح والتحليل ،لذلك تعتبر
م�ع�ي��ارا ل�ل��درا��س��ات ال �ج��ادة ،ونعني بالدرا�سات
الأكاديمية ،الأبحاث التي �أنجزها �أ�ساتذة وباحثون
جامعيون في �إط��ار �إع��داد ر�سائلهم الجامعية� ،أو
�أبحاث �أخرى م�ستقلة.
ثمة �صعوبات حقيقية تعتر�ض �سبيل الباحث
في ر�صد وت�شخي�ص حجم هذه الأعمال ،وذلك في
غياب مرجع يمكن العودة �إليه للتعرف على عناوين
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الر�سائل والأطاريح الجامعية المناق�شة في مختلف
الجامعات الجزائرية ،كما هو الحال عليه مثال في
المغرب الأق�صى مع كتاب الباحث عمر �أفا "دليل
الأطروحات والر�سائل الجامعية الم�سجلة بكليات
الآداب بالمغرب"((( ،لكننا حاولنا �أن نجمع ما
�أمكننا من المعلومات ،رغم �أن بع�ضها في حاجة
�إلى تحيين.
جامعة الجزائر:

ت�ضم �أع��رق معهد للتاريخ في الجزائر ح�سب
الت�سمية القديمة ،ويعرف حاليا با�سم ق�سم التاريخ،
فبالن�سبة لر�سائل الدكتوراه في التاريخ ،الطور
الثالث التي نوق�شت ما بين �سنتي  1968و1985
لم ن�سجل وال درا�سة في مجال التحقيق من قائمة
�ضمت �ست ع�شرة درا�سة(((.

مقـــاالت

�أم��ا بالن�سبة لدبلوم الدرا�سات المعمقة التي
نوق�شت بذات المعهد ما بين �سنتي  1963و1985
ل��م ن�سجل �إال درا��س�ت�ي��ن ف��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ،واح��دة
بعنوان":تحقيق ودرا�سة لكتاب التحفة المر�ضية في
الدولة البكدا�شية" ناق�شها الطالب محمد بن عبد
الكريم يوم  ،1969/12/19والأخرى بعنوان":ابن
حماد ال�صنهاجي و�أخبار ملوك بني عبيد" ناق�شتها
الطالبة ن�شيدة �سليمانيرافعي يوم ،1979/05/10
من مجمل قائمة للبحوث بلغت �سبعة وخم�سين
بحثا(((.
بينما ل��م تت�ضمن القائمة الخا�صة بر�سائل
الماج�ستير في نف�س المعهد �أية درا�سة ذات عالقة
بالتحقيق من بين �سبعة وثالثين بحثا نوق�ش في
نف�س الفترة(((.

الآثار ،ومنذ �أوا�سط الثمانينيات من القرن الما�ضي
�شرع الطلبة ف��ي مناق�شة ر�سائلهم للماج�ستير
و�أطروحات الدكتوراه ،وحتى ال نتيه في الت�سميات
المختلفة التي �أخذتها �أ�سماء �شهادات هذه الر�سائل
الأكاديمية الجامعية تبعا للإ�صالحات التي تعاقبت
على الجامعة الجزائرية دبلوم الدرا�سات المعمقة،
ر�سالة ماج�ستير� ،أطروحة دكتوراه دول��ة ،مذكرة
ماج�ستير ،دكتوراه علوم� ،سوف ن�شير �إليها دفعة
واحدة؛ حيث تقدر هذه الأعمال المناق�شة بحوالي
مائة و�أحد ع�شر عمال ما بين �سنتي  1985و(((،2010
لم نعثر من بين هذه القائمة الطويلة �إال على عمل
واح��د في مجال التحقيق ،وهو عبارة عن ر�سالة
ماج�ستير للباحث عبد القادر بوباية في التاريخ
الو�سيط الإ�سالمي بعنوان":مخطوط مفاخر البربر
درا�سة وتحقيق" ،نوق�شت يوم  ،1996/11/13وهي
من �إ��ش��راف الدكتور �إبراهيم فخار ،والم�شرف
الم�ساعد غازي ال�شمري((( .ت�ضمن المخطوط �ست ًا
و�سبعين ترجمة لعلماء ذوي �أ�صول بربرية بالمغرب
والأندل�س ،كما تعر�ض لأ�صولهم وثوراتهم.
�أم��ا على م�ستوى ق�سم الح�ضارة الإ�سالمية
التابع لنف�س الجامعة ،فقد �سجلنا مناق�شة �سبعة
�أبحاث في مجال تحقيق المخطوط ،وكلها ما بين
�سنتي  2006/2005و ،2009/2008وه��ي على
النحو التالي:
 �أعمال خير الدين من خالل مخطوط قدومع��روج وخير ال��دي��ن راي����س �إل��ى ال�ج��زائ��ر ،ر�سالة
ماج�ستير م��ن تقديم ال�ط��ال��ب محمد لعبا�سي،
و�إ���ش��راف ال��دك �ت��ور ال�ج�ي�لال��ي �سلطاني ،ال�سنة
الجامعية .2006/2005

جامعة وهران:
 ك �ت��اب ن�سب زغ �ب��ة وم�ن�ت�ه��ى �أ��ص�ل�ه��م لأب��ي�ضمت جامعة وهران ثاني �أقدم معهد للتاريخ في الح�سن ب��ن الخطيب ،درا� �س��ة وتحقيق ،مذكرة
الجزائر ،وهو يحمل اليوم ا�سم ق�سم التاريخ وعلم ماج�ستير من تقديم الطالبة نعيمة الطيب بوجمعة،
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�إ�شراف الدكتور محمد بن معمر ،ال�سنة الجامعية
.2007/2006
 كتاب االعتبار وجواهر االختيار والتعريفبذرية النبي المختار  لأحمد بن عبد الجليل
ابن عبد العظيم التون�سي ،درا�سة وتحقيق ،مذكرة
ماج�ستير من تقديم الطالبة لطيفة �سموم� ،إ�شراف
الدكتور عبد المجيد بن نعمية ،ال�سنة الجامعية
.2007/2006
 عجائب الأ�سفار ولطائف الأخبار لأبي را�سالنا�صري ،درا�سة وتحقيق ،ر�سالة دكتوراه من تقديم
الطالب محمد بوركبة ،والإ� �ش��راف الدكتور عبد
المجيد بن نعمية ،ال�سنة الجامعية .2008-2007
 مخطوط النجم الثاقب فيما لأولياء اهلل منمفاخر المناقب ،الب��ن �صعد التلم�ساني ،الجزء
الأول درا�سة وتحقيق ،مذكرة ماج�ستير من تقديم
الطالب محمد بلحاج ،و�إ�شراف الدكتور محمد بن
معمر ،ال�سنة الجامعية .2008-2007
 رحلة المجاجي ،درا��س��ة وتحقيق ،مذكرةماج�ستير م��ن تقديم الطالبة �سعاد �آل ال�شيخ،
�إ��ش��راف الدكتور عبد المجيد بن نعمية ،ال�سنة
الجامعية .2008-2007
 �أبو عبد اهلل التن�سي وكتابه نظم الدر والعقيانفي �شرف بني زيان ،مذكرة ماج�ستير من تقديم
الطالبة �سهام بوعنيني ،و�إ�شراف الدكتور محمد
ابن معمر ،ال�سنة الجامعية .2009-2008
ي�ب��دو �أن ه��ذا ال �ع��دد مهم م�ق��ارن��ة بالأق�سام
الأخ��رى ،والظاهر �أن وج��ود مخبر للمخطوطات
بالق�سم هو الذي حفز الطلبة على الخو�ض في هذه
المو�ضوعات ،ونعني به مخبر مخطوطات الح�ضارة
الإ�سالمية في �شمال �إفريقيا.
�أما العدد المحدود جدا من �أعمال التحقيق،
�آفاق الثقافة والتراث 115

بق�سم التاريخ بجامعة وهران ،فهو يعك�س الح�ضور
ال�ضعيف و �شبه غياب للأعمال المهتمة بتحقيق
التراث التاريخي المخطوط ،لي�س فقط على م�ستوى
جامعة وه��ران ،و�إنما على م�ستوى كل الجامعات
الجزائرية.
جامعة منتوري بق�سنطينة:

�أبلغنا بع�ض الزمالء دون �أن نت�أكد من حقيقة
ذلك ميدانيا �أنه لم ي�سجل �أي مو�ضوع في التحقيق
بهذه الجامعة التي تتوفر على ق�سم عريق للتاريخ.
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم
الإ�سالمية:

ه��ي ج��ام�ع��ة ح��دي�ث��ة ب��ال�م�ق��ارن��ة م��ع جامعتي
الجزائر ووه��ران ،لكنها لم تختلف عنهما في قلة
الأعمال ذات ال�صلة بتحقيق المخطوط التاريخي،
فبالن�سبة لأط��اري��ح ال��دك �ت��وراه المناق�شة بق�سم
التاريخ بهذه الجامعة لم نعثر �إال على عمل واحد
في الفترة الممتدة ما بين �سنتي  2003و2008
للباحث عمر �سليمان بوع�صبانة بعنوان "مجموعة
�سير الو�سياني ،درا�سة وتحقيق الجزء الأول� ،ضبط
ومقارنة ن�صو�ص الجز�أين الثاني والثالث"؛ نوق�شت
الأطروحة يوم  ،2006/03/06وهي تحت �إ�شراف
الدكتور عبد العزيز فياللي ،من بين ع�شر �أطاريح
نوق�شت خالل الفترة المذكورة(.((1
�أم��ا بالن�سبة لر�سائل وم��ذك��رات الماج�ستير
المناق�شة ما بين �سنتي  1993و ،2008فلم نعثر
على �أي عمل ذي �صلة بالتحقيق من مجموع �أعمال
نوق�شت بذات الق�سم بلغ عددها واح��دا وخم�سين
(((1
بحثا.
بينما الجامعات التي ت�أ�س�ست بها حديثا �أق�سام
ل�ل�ت��اري��خ م�ث��ل ج��ام�ع��ة ال�ج�ي�لال��ي لياب�س ب�سيدي
بلعبا�س ،وجامعة �أبي بكر بلقايد بتلم�سان ،وجامعة
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مع�سكر ،وجامعة باتنة ،وجامعة الوحدة الإفريقية
ب�أدرار ،وجامعة ب�شار فلم تهتم الدرا�سات العليا بها
ب�ش�أن المخطوط وتحقيقه ،ربما مت�أ�سية بالجامعات
العريقة في هذا الأمر.
�أم��ا خ��ارج الجزائر ،فقد �سجلنا ر�سالة لعبد
الحميد حاجيات ح��ول تحقيق ال�ج��زء الأول من
كتاب بغية الرواد ليحيى بن خلدون ،ناق�شها بجامعة
بروفان�س بفرن�سا �سنة .1974
HADJIAT Abdelhamid, le bujyat ar-ruwwad de Yahya Ibn Khaldun 1ere partie.
Edition critique avec introduction et notes,
.T3, Univ. Provence, 1974

 -2في �إطار الدرا�سات الأكاديمية:

مقـــاالت

ب��ذل ع��دد م��ن الباحثين الجزائريين جهودا
معتبرة لن�شر التراث الجزائري المخطوط وتحقيقه،
منذ اال�ستقالل و�إلى غاية الآن ،ولقد ارت�أينا في هذا
المقام ذكر عناوين المخطوطات التي حققوها،
بالإ�ضافة �إلى دار الن�شر ،و�سنة الن�شر ،واقت�صرنا
على التعريف بمو�ضوع بع�ض المخطوطات دون
الأخرى �إيثارا لالخت�صار:
�إ�سماعيل العربي:

 �سير الأئمة و�أخبارهم لأبي زكريا يحيى بن�أبي بكر الورجالني (ت471ه �ـ1078/م) ،المكتبة
الوطنية الجزائرية ،1979 ،ودي��وان المطبوعات
الجامعية .1984 ،وهو من �أقدم الم�صنفات الخا�صة
بتاريخ الإبا�ضيين في المغرب� ،إذ زودنا بمعلومات
حول دخول المذهب الإبا�ضي �إلى المغرب ،وتطوره
فيه ،وعن تاريخ الر�ستميين ،ومقاومة الإبا�ضيين
للفاطميين ،كما زودن ��ا ب�سير ع��دد م��ن �أع�لام
الإبا�ضية الم�شهورين من المغرب الأو�سط والأدنى
خالل القرنين الرابع والخام�س الهجريين .ينق�سم

الكتاب �إلى ق�سمين ،الق�سم الأول ذو محتوى تاريخي،
والق�سم الثاني حوى تراجم عدد من الإبا�ضيين
البارزين من المغرب.
 �سير م�شائخ المغرب ،لأب��ي الربيع �سليمانعبد ال�سالم ب��ن ح�سان ب��ن عبد اهلل الو�سياني
(ت571هـ1175/م) ،ديوان المطبوعات الجامعية،
 .1985ينتمي الم�ؤلف �إلى قبيلة بني و�سيان الزناتية،
التي كانت م�ضاربها ب�إقليم ق�سطالية من بالد
الجريد التون�سية .ويت�ألف الكتاب من ثالثة �أجزاء،
الجزء الأول في م�آثر �أعالم الإبا�ضية ،بالإ�ضافة
�إل��ى ق�ضايا فقهية واجتماعية؛ وه��ذا الكتاب ثبت
انت�سابه للو�سياني� .أما الجزء الثاني الذي يحتمل
�أن �أحد تالمذته هو الذي �ألفه ،فيت�ضمن �أخبارا
وق�ضايا مختلفة مع تراجم لبع�ض �أعالم الإبا�ضية.
بينما يرجح �أن يكون الجزء الثالث م��أخ��وذا من
�سير �أب��ي زكريا ،ون�سب للو�سياني خط�أ� .إن هذا
الكتاب يعتبر حلقة و�صل بين ما �ألفه ابن ال�صغير
و�أبو زكريا قبله في تاريخ الإبا�ضية ،ومن جاء بعده
كال�شماخي والدرجيني(.((1
رابح بونار:

 �سنين القحط والم�سغبة �أو مجاعات ق�سنطينة،لل�صالح بن محمد العنتري ت بعد 1293هـ1876/م،
الجزائر� .1974 ،أل��ف العنتري هذا الكتاب �سنة
 ،1870واهتم فيه بت�سليط الأ��ض��واء على الحياة
االقت�صادية بق�سنطينة �أواخر العهد العثماني وبداية
االحتالل الفرن�سي ،مركزا على �سنوات القحط وما
رافقها من غالء في الأ�سعار ما بين �سنتي 1803
و .1868و الكتاب يقع في � 76صفحة(.((1
 عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فيالمائة ال�سابعة ببجاية للغبريني (ت704ه���ـ)،
ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع ،الجزائر.1970 ،
بلغ عدد تراجمه مائة وت�سع و�أربعين ترجمة موزعة
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على النحو الآتي :تراجم البجائيين والجزائريين
ومن يت�صل بهم ،تراجم الأندل�سيين المهاجرين
�إلى بجاية ونواحيها ،تراجم الغرباء الوافدين عليها
من الم�شرق.
 م�صباح الأرواح في �أ�صول الفالح حول يهودتوات ،لأبي عبد اهلل محمد بن عبد الكريم المغيلي
(ت909ه� � � �ـ1504/م) ،ال�شركة الوطنية للن�شر
والتوزيع ،الجزائر .1968 ،الكتاب عبارة عن ر�سالة
وجهها ال�شيخ عبد الكريم المغيلي �إلى فقهاء تلم�سان
وفا�س ي�ستفتيهم في �ش�أن اليهود الذين �أ�صبحوا
يتبو�أون منزلة اقت�صادية و�سيا�سية رفيعة في هذا
الإقليم .الر�سالة تنق�سم �إلى ثالثة ف�صول :فيما
يجب على الم�سلمين من اجتناب الكفار ،والثاني
فيما يلزم �أهل الذمة في الجزية وال�صغار ،والثالث
فيما عليه يهود هذا الزمان في �أكثر الأوط��ان من
الجر�أة والطغيان والتمرد على الأحكام ال�شرعية
بتولية �أرباب ال�شوكة وخدمة ال�سلطان .ن�شر الكتاب
«و�ألحق به �أجوبة فقهاء تلم�سان وفا�س حول ق�ضية
اليهود بتوات ،ونبذة من و�صية المغيلي ل�سلطان
كانو»(.((1
 خاتمة �أني�س الغريب والم�سافر في الطرائفوالنوادر� ،أو تاريخ بايات وهران المت�أخرين ،لم�سلم
ابن عبد القادر الوهراني (ت1248ه��ـ1832/م)،
ال �ج��زائ��ر .1974 ،وه��و ك�ت��اب ف��ي ت��اري��خ وه��ران
وناحيتها في الخم�سين �سنة الأخيرة التي �سبقت
االحتالل الفرن�سي ،حاول فيه الإلمام بما حث في
عهد البايات المت�أخرين(.((1
محمد بن عبد الكريم:

 بهجة الناظر في �أخبار الداخلين تحت واليةالإ�سبانيين ب��وه��ران م��ن الأع���راب كبني عامر،
لأب��ي المكارم عبد ال�ق��ادر الم�شرفي الجزائري
(ت1192ه �ـ1778/م) ،من�شــــــورات دار مكــتــبـــــة
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الحياة ،بيروت ،د.ت .وهو يتحدث فيه ب�إيجاز �إل
�أ�صل الإ�سبان وموطنهم ،ثم ب�شيء من التف�صيل
لقبائل بني عامر ون�سبهم ،وتعاونهم مع الإ�سبان،
ودوافعهم وراء ذلك ،مع كالم مخت�صر عن علماء
ع�صره ،ورجال الدولة على عهده(.((1والكتاب في
عمومه �صغير الحجم ،حيث ال يتعدى واحدا و�ستين
�صفحة ،منها �أربعين �صفحة ت�شكل المتن� ،أما البقية
فهي عبارة عن فهار�س وقائمة الم�صادر والمراجع
المعتمدة في التحقيق ،وهو ال يت�ضمن ف�صوال وال
عنا�صر ،و�إنما هو عبارة عن فقرات متتابعة.
 �إتحاف المن�صفين والأدباء في االحترا�س عنالوباء لحمدان بن عثمان خوجة ،ال�شركة الوطنية
للن�شر والتوزيع ،الجزائر ،1968 ،وهو كتاب في م�ساهمة
الطب والوباء ،قدم فيه الم�ؤلف معلومات طبية ،المدر�سة
و�أك��د على �أهمية ال�ع��زل ال�صحي ال��ذي �أخ��ذ به التاريخية
الأوربيون لتجنب انت�شار الأوبئة.
الجزائرية
 التحفة المر�ضية في الدولة البكدا�شية في في تحقيقالتراث
بالد الجزائر المحمية البن ميمون محمد الزواوي
ال �ج��زائ��ري ،ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع ،التاريخي
ال �ج��زائ��ر.1972 ،وه � ��و ف��ي ��س�ي��رة ال���داي محمد الوطني
ب �ك��دا���ش� ،1710/1707ضمن كتابه مجموعة من المخطوط
الأ�شعار بلغ عدد �أبياتها �سبعمائة وخم�سة وت�سعين
بيت ًا ،وذل��ك في �شكل مقامات ،و�صلت �إل��ى �ست
ع�شرة مقامة ،كل مقامة تحمل عنوان ًا م�ستق ًال
يعك�س المو�ضوع الذي تعالجه �أو تتعر�ض �إليه .وجاء
الكتاب حاف ًال بالمعلومات التاريخية عن �أو�ضاع
الجزائر في مطلع القرن 18م.
 رحلة محمد الكبير باي الغرب �إلى الجنوبال�صحراوي الجزائري ،لأحمد بن هطال التلم�ساني
(ت1219هـ1804/م) ،القاهرة .1969 ،وهو ت�سجيل
دقيق لغزو محمد بن عثمان الكبير لعين ما�ضي
والأغواط وجبل عمور� ،سجل فيها يوم �سير المحلة،

و�أ�سماء الأماكن التي مرت بها ،مقدار الغنائم التي
تح�صل عليها الباي ،كما تعر�ض لحالة ال�سكان
وو�ضعية العمران ،وعالقة الرعية بالحكام(.((1

مقـــاالت

 فتح الإل ��ه ومنته ف��ي ال�ت�ح��دث بف�ضل ربيونعمته ،لأب��ي را���س محمد بن �أحمد المع�سكري
(ت1238ه�ـ1823/م) ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب،
الجزائر .1990 ،ير�صد الكتاب حياة �أب��ي را�س
الذاتية والعلمية ،وه��و يت�ألف من خم�سة �أبواب،
الباب الأول :ابتداء �أمري ،الباب الثاني :في ذكر
�أ�شياخي الناف�ضين عني ق�شب �أو�ساخي �شريعة
وحقيقة وقر�آنا وطريقة ،الباب الثالث :في رحلتي
للم�شرق والمغرب وغيرهما ،ولقاء العلماء الأعالم،
وما جرى لي معهم من المراجعة والكالم ،الباب
الرابع :في الأ�سئلة وما يتعلق بها ،الباب الخام�س:
الم�سمى بـ":الع�سجد والإبريز" في عدة ما �ألفت
بين ب�سيط وو�سيط ووجيز.
عبد الحميد حاجيات:

 �أخبار المهدي بن تومرت للبيدق �أب��ي بكربن علي ال�صنهاجي (ت حوالي 555هـ1160/م)،
الم�ؤ�س�سة الوطنية للن�شر والتوزيع ،الجزائر.1974 ،
�أعادت المكتبة الوطنية طبعه �سنة  ،1980والم�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب �سنة  .1986ينق�سم الكتاب �إلى
ثالثة �أق�سام :ق�سم يذكر فيه عودة ابن تومرت �إلى
المغرب ،حركته الإ�صالحية ،دعوته �إلى ت�أ�سي�س
نظام �سيا�سي جديد ،غزواته ،وفاته .ق�سم يذكر
فيه بيعة عبد الم�ؤمن ،غزواته ،وفاته .ق�سم يذكر
فيه قائمة الثائرين على الموحدين في المغرب،
و�أخرى في الأندل�س ،وقائمة الح�صون التي بناها
المرابطون.

الجزء الثاني حققه بوزيان الدراجي.
 تاريخ دولة الأدار�سة ق�سم من كتاب نظم الدروالعقيان ،تحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات،
الجزائر.1984 ،
�أبو القا�سم �سعد اهلل:

 من�شور ال�ه��داي��ة ف��ي ك�شف ح��ال م��ن ادعىال �ع �ل��م وال ��والي ��ة ،لل�شيخ ع �ب��د ال �ك��ري��م الفكون
(ت1073هـ1662/م) ،دار الغــــــــرب الإ�ســـالمــي،
بيروت .1987 ،وهو كتاب يعك�س نظرة نقدية تجاه
مدعي الت�صوف ال �سيما في مدينة ق�سنطينة وال�شرق
الجزائري على عهد الم�ؤلف ،ينق�سم الكتاب �إلى
ثالثة ف�صول ،الف�صل الأول بعنوان :في من لقيناه
من العلماء وال�صلحاء المقتدى بهم ومن قبل زمنهم
ممن نقلت �إلينا �أحوالهم و�صفاتهم تواترا .الف�صل
الثاني :فيمن تعاطى المن�صب ال�شرعي الدعائه
العلم ،وهم كل من ادعى ما ال ي�صح له من خطة
وتدري�س وغيرهما �إال قليال وفي الحديث كالب�س
ثوب زور ،الف�صل الثالث :فيمن ادعى الوالية من
الدجاجلة الكذابين والمت�شدقة والمبتدعة ال�ضالين
الم�ضلين .خاتمة الكتاب :في ذكر من �أردنا ذكره
من الأ�صحاب والأحباب.

 رحلة اب��ن ح�م��ادو���ش ال�ج��زائ��ري الم�سماة:ل�سان المقال في النب�إ عن الن�سب والح�سب والحال
لعبد ال��رزاق بن حمادو�ش الجزائري (ت حوالي
1200ه � �ـ1785/م) ،من�شورات المكتبة الوطنية،
الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،الجزائر .1983 ،اعتمد
المحقق على الن�سخة المخطوطة الوحيدة المتوفرة
لحد الآن ،وه��ي ال�م��وج��ودة ف��ي ال�خ��زان��ة العامة
بالربط تحت رقم ك  ،463والتي تت�ضمن الجزء
 بغية ال��رواد في ذك��ر الملوك من بني عبد الثاني من الرحلة� ،أما بقية الأجزاء فهي في حكمالواد ليحيى بن خلدون (ت780هـ) ،الجزء الأول ،المفقود .يت�ضمن ه��ذا ال�ج��زء م��ن الكتاب رحلة
الم�ؤ�س�سة الوطنية للن�شر والتوزيع ،الجزائر .1980 ،ابن حمادو�ش �إلى المغرب الأق�صى ،وتحديدا �إلى
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مدن تطوان ،مكنا�س ،فا�س ثم العودة �إلى مدينة
الجزائر .الكتاب حافل بوثائق مهمة في التاريخ
االجتماعي والديني والأدب��ي ،كما ي�سلط الأ�ضواء
على �شخ�ص الم�ؤلف الذي ال نتوفر على معلومات
عنه في م�صادر �أخرى.
 ر� �س��ال��ة ال �غ��ري��ب �إل� ��ى ال��ح��ب��ي��ب( ((1لأب��يع�صيدة �أح �م��د ب��ن �أح �م��د البجائي (ت حوالي
865ه� �ـ1460/م) ،بيروت .1993 ،تقع في خم�س
و�سبعين ورق��ة ،ا�ستهلها الم�ؤلف بق�صيدة �شعرية
ي�شيد فيها ب�أبي الف�ضل الم�شدالي ومنزلته العلمية
وذك��ري��ات��ه م �ع��ه .وت�ضمنت بقية ال��ر��س��ال��ة خبر
انتقاله من م�صر �إلى الحجاز مفارقا �أبي الف�ضل
الم�شدالي ،ثم يروي حياته بالحجاز ،وانتقاله بعد
ذلك �إلى تون�س ،وعودته �إلى الحجاز .قام الدكتور
�أبو القا�سم �سعد اهلل بن�شر هذه الر�سالة مع نبذ من
�أني�س الغريب ورو�ض الأديب.
يحيى بوعزيز:

 رو�ضة الن�سرين في التعريف بالأ�شياخ الأربعةالمت�أخرين ،لل�شيخ محمد ب��ن �صعد الأن�صاري
التلم�ساني (ت901هـ) ،من�شورات  ،ANEPالجزائر،
 .2004وه��و ف��ي التعريف ب ��أرب��ع �شخ�صيات من
مت�أخري �صوفية المغرب الأو�سط ،وهم :محمد بن
عمر الهواري ،و�إبراهيم التازي ،والح�سن �أبركان،
و�أحمد بن الح�سن الغماري.
 طلوع �سعد ال�سعود ،للأغا بن عودة المزاري(ت بعد 1315هـ1877/م) ،دار الغرب الإ�سالمي،
بيروت .1990 ،يوجد هذا الكتاب في جز�أين ،الجزء
الأول به �أربعمائة وخم�س �صفحات ،والجزء الثاني
به �أربعمائة و�سبع وع�شرين �صفحة.
�إن العنوان الحقيقي لهذا الكتاب ،هو طلوع �سعد
ال�سعود في تاريخ وهران ومخزنها الأ�سود ،والمحقق
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هو ال��ذي �أدخ��ل عليه ه��ذا التعديل حتى يتجاوب
م��ع م�ضمونه ،ال��ذي يذكر عنه المحقق م��ا يلي:
«فقد تو�سع م�ؤلفه الآغا �إ�سماعيل بن عودة المزاري
ف��ي ال�ت��أري��خ لمدينة وه ��ران ،وال�ج��زائ��ر ،والغرب
الوهراني ،و�إ�سبانيا ،وفرن�سا ،والأتراك العثمانيين،
من غابر الع�صور �إلى عهده عام 1890م»(.((1
يعود تاريخ ت�أليف المخطوط �إل��ى نهاية عقد
الثمانينيات وبداية عقد الت�سعينيات من القرن
التا�سع ع�شر ،ويت�شكل من خم�سة �أق�سام يحمل كل
واحد منها ا�سم مق�صد ،وهي:
 «المق�صد الأول :فيمن بنى وه��ران ،وفيمن�أمر ببنائها ،و�أي تاريخ بنيت فيه .وبه � 8صفحات،
من � 4إلى .11

م�ساهمة
المدر�سة
 المق�صد ال�ث��ان��ي :ف��ي ذك��ر بع�ض �أوليائهاالتاريخية
والتعريف بهم ،وبه � 20صفحة ،من � 11إلى .30
الجزائرية
 المق�صد ال�ث��ال��ث :ف��ي ذك��ر بع�ض علمائها في تحقيقوالتعريف بهم ،وبه � 9صفحات ،من �30إلى .38
التراث
 المق�صد الرابع :في ذكر الدول التي حكمتها ،التاريخيالوطني
وهي ت�سع ،وبه � 486صفحة ،من � 38إلى .523
المخطوط

 مق�صد الخام�س :في ذكر مخزنها وهو عينالمراد ،وبه � 59صفحة ،من � 523إلى (».582((2

 ف��ري��دة م�ؤن�سة ف��ي ح��ال دخ��ول ال�ت��رك بلدق�سنطينة وا�ستيالئهم على �أوط��ان�ه��ا المعروفة
بتاريخ ق�سنطينة ،لل�صالح ب��ن محمد العنتري،
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1991 ،
نا�صر الدين �سعيدوني:
 القول الأو�سط في �أخبار بع�ض من حل بالمغربالأو�سط لل�شيخ �أحمد بن عبد الرحمان ال�شقراني
الرا�شدي (ت بعد 1301ه� �ـ1883/م) ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بيروت .1991 ،تعر�ض الم�ؤلف في هذا

الكتاب لق�ضايا عديدة ،و�أح��داث متفرقة ،بع�ضها
عا�صرها ،وكان �شاهد عيان عليها ،والبع�ض الآخر
نقلها عن غيره؛ ومن بين ما تعر�ض �إليه :ثورة بوعمامة
 ،1904-1881حقيقة الر�ؤيا ال�صالحة ،الحديث عن
الإمامة و�شروطها ،بع�ض االنتفا�ضات التي وقعت
بالغرب الجزائري ،ثورة الأمير عبد القادر ،بع�ض
المجاعات والأوبئة والفي�ضانات بالناحية الغربية،
ذكر �سيدي الهواري ،ا�ستيالء الإ�سبان على وهران،
فنح وهران الأول والثاني �إلخ...
محمد العربي الزبيري:

مقـــاالت

 المر�آة ،لمحة تاريخية و�إح�صائية عن �إيالةالجزائر ،لحمدان بن عثمان خوجة (ت حوالي
1261هـ1845/م) ،ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع،
الجزائر ،الطبعة الثانية .1982 ،وترجمة محمد بن
عبد الكريم ،بيروت.1972 ،
 مذكرات لحمدان بن عثمان خوجة ،ترجمةمحمد العربي الزبيري ،ال�شركة الوطنية للن�شر
والتوزيع ،الجزائر.1973 ،
المهدي البوعبدلي:

 الثغر الجماني في ابت�سام الثغر الوهراني،لأحمد بن محمد بن �سحنون الرا�شدي (ت بعد
عام 1211هـ1796/م) ،ق�سنطينة .1973 ،يتعر�ض
الكتاب ل�شرح �أرج��وزة و�ضعها الم�ؤلف في الفتح
الثاني لوهران.
 دليل الحيران و�أني�س ال�سهران في �أخبارمدينة وه��ران لمحمد بن يو�سف الزياني (ت بعد
1320هـ1902/م) ،الجزائر .1978 ،يت�ألف الكتاب
من ق�سمين :الق�سم الأول وبه �أربعة ف�صول :في
التعريف بوهران ،في ذكر من اختطها ،في ذكر
بع�ض علمائها و�أوليائها ،وفي ذكر من ملكها من
حين اختطت �إلى هذا الزمان� .أما الق�سم الثاني

فتعر�ض فيه لحكم بني زي ��ان ،و�أ� �ص��ل الإ�سبان
وبالدهم واحتاللهم لوهران ،ثم الحكم العثماني،
و�أخبار بايات الغرب.
�إبراهيم طالي:

 طبقات الم�شائخ لأبي العبا�س �أحمد بن �سعيدالدرجيني (ت670ه �ـ1271/م) ،مطبعــة البعـــث،
ق�سنطينة .1974 ،ولد الدرجيني بنفطة من بالد
الجريد ،ثم انتقل �إلى ورجالن �سنة 616هـ1220/م،
ثم عاد بعد �سنتين �إل��ى منطقة الجريد ،ووا�صل
تعلمه بتوزر ،وتوفي ودفن بها� .ألف كتابه هذا نزوال
عند طلب بع�ض م�شائخ الإبا�ضية �أثناء �إقامته بينهم
في جربة� .ضمن كتابه في جزئه الأول ما كتبه
�أبو زكريا الورجالني مع تعقيبات مهمة ،وتعر�ض
في الجزء الثاني �إل��ى الترجمة لعدد من العلماء
الإبا�ضيين الم�شاهير ،فبلغ من ترجم لهم مائة
وع�شرين ترجمة من المغاربة والم�شارقة.
 الجواهر المنتقاة فيما �أخل به كتاب الطبقاتلأبي القا�سم �إبراهيم البراديق8هـ« ،ال��ذي هذب
و�أكمل به كتاب الدرجيني»(.((2
عبد الرحمان طالب:

 الب�ستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلم�سانالبن مريم التلم�ساني ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر .1986 ،وهو في الترجمة لعدد معتبر من
العلماء والأولياء الذين ينت�سبون لتلم�سان بالوالدة �أو
الإقامة �أو الزيارة �أو الوفاة.
�إبراهيم بحاز ومحمد نا�صر:

 �أخبار الأئمة الر�ستميين البن ال�صغير ،دارالغرب الإ�سالمي ،بيروت.1986 ،
محمود بوعياد:

 نظم الدر والعقيان في بيان �شرف بني زيان120
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وذك��ر ملوكهم الأع �ي��ان وم��ن ملك م��ن �أ�سالفهم
فيما م�ضى من الزمان للتن�سي محمد بن عبد اهلل
(ت899هـ) ،حقق محمود بوعياد ق�سم منه عنونه
بـ :تاريخ بني زيان ملوك تلم�سان مقتطف من نظم
الدر والعقيان ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب والمكتبة
الوطنية الجزائرية.1985 ،
مختار ح�ساني:

 ال��درر المكنونة في ن��وازل مازونة للمازوني�أبي زكريا يحيى بن مو�سى (ت833هـ) .وهو كتاب
في ال�ن��وازل ،ت�ضمن فتاوى المازوني ،وغيره من
م�شاهير فقهاء المغرب الأو�سط.
 ت��اري��خ تحرير مدينة وه��ران م��ن االحتاللالإ�سباني خالل القرن الثامن ع�شر الميالدي من
خالل مخطوطتين ،الجزء الأول فتح مدينة وهران
للجامعي ،وهو في مو�ضوع فتح وهران �سنة 1708م،
الجزء الثاني الرحلة القمرية 1792الب��ن زرفة،
من�شورات مخبر المخطوطات ،جامعة الجزائر،
.2003وهو في تاريخ مدينة وهران ،ت�ضمن م�سائل
مختلفة ،بما في ذلك الفتح الثاني لوهران من قبل
محمد بن عثمان الكبير.
م�صطفى محمد الغماري:

 �شرح �أم البراهين في علم الكالم ،لأبي عبداهلل ال�سنو�سي ،الم�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،الجزائر،
.1989
محمد الأمين بلغيث:

ومنا�صب الحكومة الإ�سالمية ،والق�سم الثاني:
كتاب الأق�ضية.
جلول �أحمد البدوي:

 �أخبار ملوك بني عبيد و�سيرتهم ،لأبي عبداهلل محمد بن حماد ال�صنهاجي ،الم�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،الجزائر .1984 ،يت�ضمن الكتاب معلومات
هامة عن الدعوة الإ�سماعيلية والدولة الفاطمية
بالمغرب ،وثورة �أبي يزيد مخلد بن كيداد.
محمد بن معمر:

 رحلة المقري �إل��ى المغرب والم�شرق ،لأبيالعبــا�س �أحمــد المقــري (ت 1041ه �ـ1631/م)،
من�شورات مخبر مخطوطات الح�ضارة الإ�سالمية م�ساهمة
في �شمال �إفريقيا ،جامعة وه��ران ،مكتبة الر�شاد المدر�سة
للطباعة والن�شر والتوزيع ،الجزائر« .2004 ،يحتوي التاريخية
الكتاب على معلومات ه��ام��ة ،وه��ي تتعلق بحياة الجزائرية
المقري ال�شخ�صية في تلم�سان والمغرب الأق�صى في تحقيق
وم�صر وال�شام والحجاز .ويعالج الحياة الثقافية
التراث
والأدبية في ع�صر الم�ؤلف ،وهو يت�ضمن في نف�س التاريخي
الوقت معلومات تاريخية عن بالد المغرب و�أر�ض الوطني
الحجاز واليمن ،وبع�ض الق�ضايا الفقهية والعقدية المخطوط
وغير ذلك»(.((2
عبد القادر زبادية:

 �أ�سئلة الأ�سقيا و�أج��وب��ة المغيلي ،ال�شركةالوطنية للن�شر والتوزيع ،الجزائر.1974 ،
محمد بوكو�شة:

 كتاب الواليات ومنا�صب الحكومة الإ�سالميةوالخطط ال�شرعية ،لأحمد بن يحيى الون�شري�سي،
الن�شر الفوميك  .1985الكتاب من الحجم المتو�سط
فهو في ح��دود � 85صفحة ،ومو�ضوعه النظم في
المغرب الإ�سالمي وتطور خطة الق�ضاء .ينق�سم محمد بخو�شة:
 ال��دي��وان ،لأب��ي عبد اهلل محمد ب��ن م�سايبالكتاب �إلى ق�سمين ،الق�سم الأول :كتاب الواليات
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 ال��دي��وان لأب ��ي ع�ث�م��ان �سعيد ب��ن ع�ب��د اهللالمندا�سي التلم�ساني ت حوالي (1088هـ1677/م)،
الجزائر.1968((2( ،

التلم�سـاني (ت حـوالي 1190ه��ـ1776/م) ،ن�شـــــــره
بتلم�سان �سنة 1370هـ ،و�أعاد ن�شره محققا الحفناوي
�أمقران ال�سحنوني و�أ�سماء �سيفاوي ،الجزائر.1989 ،

تقت�صر على تاريخ الجزائر فقط ،و�إنما تناولتها
في �إطار تاريخ المغرب الإ�سالمي مثال ف�أدرجناها
�ضمن التراث الجزائري المخطوط.

 ال��زه��رة ال�ن��ائ��رة فيما ج��رى ف��ي الجزائرحين �أغارت عليها جنود الكفرة ،لمحمد بن رقية
الجديري التلم�ساني ت بعد 1194هـ1780/م ،مجلة
تاريخ وح�ضارة المغرب ،العدد � ،1967 ،3ص �ص
 .32-2فرغ الم�ؤلف من و�ضع كتابه �سنة 1779م،
وجاء ت�أليفه ا�ستجابة لطلب الباي محمد بن عثمان
الكبير ب��اي وه��ران ،وت�ضمن الكتاب عر�ض ت�سع
حمالت ع�سكرية تعر�ضت لها الجزائر بين 1516م
و1775م.

وال ب��د �أن ن�شير �أن ال�ع��دي��د م��ن الم�ؤرخين
الجزائريين �ساهموا في تحقيق ال�ت��راث العربي
والإ��س�لام��ي�� ،س��واء المتعلق منه بتاريخ المغرب
الإ�سالمي والأندل�س� ،أو تاريخ الم�شرق الإ�سالمي،
لكننا ارت�أينا ح�صر المو�ضوع في تاريخ الجزائر،
حتى ن�ستطيع الإحاطة به ،والتحكم فيه.

�أحمد توفيق المدني:

مقـــاالت

 مذكرات  1830-1754للحاج �أحمد ال�شريفالزهــــــار (1289هـ1872/م) ،الجزائـــــر.1974 ،
يعتبر الكتاب تقاييد �شخ�صية تعر�ض فيها �صاحبه
�إلى الفترة الأخيرة من العهد العثماني ،ومرحلة
المقاومة بزعامة كل من الأمير عبد القادر والحاج
�أحمد باي(.((2
ال ندعي �أننا �أحطنا بكل الأع�م��ال المن�شورة
والمحققة للتراث الجزائري المخطوط من قبل
باحثي المدر�سة التاريخية الجزائرية ،فربما قد
�أغفلنا ذك��ر بع�ض تلك الأع �م��ال ،لكن العناوين
المذكورة تمثل �أهم ما �أنجز في هذا الإطار.
ن�لاح��ظ على ه��ذه الأع �م��ال �أن �ه��ا ك��ان��ت �أكثر
اهتماما بتاريخ الجزائر خ�لال مرحلتي التاريخ
الو�سيط والحديث خا�صة الفترة العثمانية ،هذه
الأخيرة التي تزخر بحجم �أكبر من المخطوطات
مقارنة بالفترات التاريخية ال�سابقة .و�إن مجهودات
الم�ؤرخين الجزائريين تراوحت بين الن�شر والدرا�سة
والتحقيق .و�إن بع�ض هذه الأعمال المعرو�ضة لم

خاتمة:

�ساهم الباحثون الجزائريون� ،سواء في �إطار
�إعداد ر�سائلهم الجامعية� ،أو في �إطار �أعمال �أخرى
م�ستقلة ،ف��ي بعث ال �ت��راث التاريخي الجزائري
ال�م�خ�ط��وط ،وال�ت�ع��ري��ف ب��ه ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ن�شره
وتحقيقه؛ و�إن كان هذا الجهد خالل العقود الأربعة
التي تلت اال�ستقالل الوطني دون الآمال المعقودة،
وذل��ك لأ�سباب مو�ضوعية ،لعل على ر�أ�سها ت�أخر
فهر�سة ذلك التراث ،و�ضعف الوعي ب�أهميته.
لكن اليوم هناك انطالقة جديدة ،لعل من �أهم
معالمها ،ال�شروع في فهر�سة العديد من خزائن
المخطوطات العامة والخا�صة ،وت�أ�سي�س عدة مخابر
للبحث في هذا الحقل من المعرفة ،وت�سجيل عدة
موا�ضيع لتحقيق التراث �سواء كر�سائل جامعية� ،أو
في �إطار م�شاريع وطنية للبحث ،وت�أ�سي�س المركز
الوطني للمخطوطات ،وكذلك الحاجة الملحة �إلى
ه��ذه المخطوطات لإع��ادة كتابة التاريخ الوطني
بوثائق محلية ،ت�شكل بديال للم�صادر الأجنبية التي
هي �أكثر ا�ستعما ًال وا�ستغال ًال والتي كثير ًا ما �شوهت
التاريخ الوطني.
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الحوا�شي
1. E. FAGNAN, Catalogue Général des Manuscrits
de la Bibliothèque Nationale d’Algérie Première
tranche : du n°1au n°1987, Bibliothèque Nationale
d’Algérie, 2è édition, Alger, 1995.

 .2من�شورات الح�ضارة ،الجزائر ،ط.2009 ،1
 .3راجع ما ورد عند عمر �أفا ،دليل الر�سائل والأطروحات
الجامعية
� .4صدر منه لحد الآن خم�سة �أجزاء تغطي الفترة الممتدة
من � 1961إلى  ،2003طبعت هذه الأجزاء بمطبعة النجاح
الجديدة بالدار البي�ضاء بين �سنتي  1996و.2006
 .5مجلة الدرا�سات التاريخية ،معهد التاريخ ،جامعة الجزائر،
ع� ،1986 ،1ص .179
 .6نف�سه� ،ص �ص .182-180
 .7نف�سه� ،ص �ص .184-183
 .8يمكن مراجعة هذه القائمة في مجلة ع�صور ،ي�صدرها
م�خ�ب��ر م �� �ص��ادر وت ��راج ��م ،ج��ام�ع��ة وه � ��ران ،ال �ع��ددان
الرابع والخام�س ،دي�سمبر/2003جوان � ،2004ص �ص
.319-311
 .9طبعت هذه الر�سالة في طبعتين ،الطبعة الأول��ى بعنوان
مفاخر البربر لم�ؤلف مجهول ،درا�سة وتحقيق عبد القادر
بوباية ،دار �أبي رق��راق للطباعة والن�شر ،الرباط ،ط،1
2005؛ والطبعة الثانية اكت�شف من خاللها الباحث م�ؤلف
الكتاب حيث ن�سبه لأبي عبيد اهلل �صالح بن عبد الحليم
الإيالني الم�صمودي ،وطبع بنف�س الدار.
 .10حليمة ق�صير ":دل�ي��ل مناق�شات ر��س��ائ��ل الماج�ستير
والدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإن�سانيةمعهد الح�ضارة
الإ�سالمية �سابقا" ،مجلة الآداب والعلوم الإن�سانية ،العدد
العا�شر ،جانفي � ،2009ص.420
 .11نف�سه� ،ص .436-430
 .12نا�صر الدين �سعيدوني ،من التراث التاريخي والجغرافي
للغرب الإ�سالمي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت،1999 ،
�ص �ص .79-76
 .13نف�سه� ،ص .535
 .14نف�سه� ،ص .273-271
 .15نف�سه� ،ص .471
 .16نف�سه� ،ص .413
 .17نف�سه� ،ص .449-448
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 « .18تقع في حدود خم�س و�سبعين ورقة .وهي في �شكل ر�سالة
�أدبية ا�ستهلها �أحمد البجائي بق�صيدة ي�شيد فيها ب�أبي
الف�ضل الم�شدالي ومكانته العلمية وذكرياته معه ،بعدها
�أو��ض��ح �أن ه��ذه الر�سالة ه��ي ج��واب ع��ن خطاب و�صله
من الم�شدالي المقيم بالقاهرة ،وقد ذكر فيما بقي من
الر�سالة تحوله من م�صر �إلى الحجاز مفارقا �أبي الف�ضل
الذي ظل متعلقا به يرا�سله با�ستمرار دون �أن يتلقى ردا
يريح قلبه وي�شفي غليله» نا�صر الدين �سعيدوني ،المرجع
نف�سه� ،ص .241-240
 .19المزاري الأغ��ا بن ع��ودة ،طلوع �سعد ال�سعود في �أخبار
وهران والجزائر و�إ�سبانيا وفرن�سا �إلى �أواخر القرن التا�سع
ع�شر ،درا�سة وتحقيق يحيى بوعزيز ،دار الغرب الإ�سالمي
بيروت ،1990 ،ج� ،1ص �أ.
 .20نف�سه� ،ص .15
 .21ع�م��ارة ع�ل�اوة ،درا� �س��ات ف��ي التاريخ الو�سيط للجزائر
والغرب الإ�سالمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
� ،2008ص.175-174
 .22المقري �أب��و العبا�س �أحمد ،رحلة المقري �إل��ى المغرب
والم�شرق ،تحقيق محمد بن معمر ،مكتبة الر�شاد للطباعة
والن�شر والتوزيع ،الجزائر� ،2004 ،ص .9
 .23ن�شر رابح بونار �سنة  1976الق�صائد العامية للمندا�سي
المجموعة في مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية رقم
 1989ورقات  ،124-114وتت�ضمن �ست ق�صائد مجموع
�أبياتها  352بيتا مع الق�صيدة النونية� .أنظر نا�صر الدين
�سعيدوني ،المرجع ال�سابق� ،ص .372
 .24نف�سه� ،ص .516

قائمة الم�صادر والمراجع
 -1التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج ،مختار
ح�ساني ،من�شورات دار الح�ضارة ،الجزائر ،ط.2009 ،1
 -2دليل الأط��روح��ات والر�سائل الجامعية الم�سجلة بكليات
الآداب بالمغرب  ،1994-1961عمر �أفا ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البي�ضاء ،ط1416 ،1ه �ـ1996/م .ملحق
 ،1995ط1417 ،1ه � � � �ـ1997/م .ملحق  ،1996ط،1
1419ه� �ـ1998/م .ملحق  ،1997ط1421 ،1ه� �ـ.2000/
الجزء الخام�س  ،2003-1998ط1427 ،1هـ2006/م.
« -3دليل مناق�شات ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه في كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية معهد الح�ضارة الإ�سالمية
�سابقا» ،حليمة ق�صير ،مجلة الآداب والعلوم الإن�سانية،

م�ساهمة
المدر�سة
التاريخية
الجزائرية
في تحقيق
التراث
التاريخي
الوطني
المخطوط

العدد العا�شر ،جانفي � ،2009ص.438 –417
 -4درا�سات في التاريخ الو�سيط للجزائر والغرب الإ�سالمي،
عمارة ع�لاوة ،دي��وان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.2008
 - 5طلوع �سعد ال�سعود في �أخبار وهران والجزائر و�إ�سبانيا
وفرن�سا �إلى �أواخر القرن التا�سع ع�شر للمزاري الأغا بن
عودة ،درا�سة وتحقيق يحيى بوعزيز ،دار الغرب الإ�سالمي
بيروت.1990 ،
 -6مجلة الدرا�سات التاريخية ،ي�صدرها معهد التاريخ ،جامعة
الجزائر ،ع� ،1986 ،1ص �ص .184-179

 -7مجلة ع�صور ،ي�صدرها مخبر م�صادر وتراجم ،جامعة
وهران ،العددان الرابع والخام�س ،دي�سمبر/2003جوان
� ،2004ص �ص .319-311
 -8من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإ�سالمي ،نا�صر
الدين �سعيدوني ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت.1999 ،
9- E. FAGNAN, Catalogue Général des Manuscrits
de la Bibliothèque Nationale d’Algérie Première
tranche : du n°1au n°1987, Bibliothèque Nationale
d’Algérie, 2è édition, Alger, 1995.
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تحقيق المخطوطات �ضرورة علمية
�أ.د عبد الرزاق ح�سين

�أ�ستاذ الأدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المملكة العربية ال�سعودية
مقدمة:

النبي الأ ّم ِّي الذي ع َّلمه �شديد القوى،
الحمد هلل الذي ع َّلم بالقلم ،وال�صالة وال�سالم على ِّ
َ
وكرمك يا �أكرم الأكرمين ،وبعد:
وعلى �آله و�صحبه ومن تبعه ،وعنّا معهم بف�ضلك ومنِّك
فهذا بحثُ ٍ
جهد متوا�صل ،وعملٍ د�ؤوب ،وخبر ِة
�سنوات طوال عملتها في ميدان تحقيق المخطوطات،
�إذ � َّأن �صلتي بالمخطوطات تعود �إلى �أكثر من ثالثة
عقود ،منذ � ْأن بد� ُأت مرحلة الماج�ستير والدكتوراه،
وكانت مرحلة الدكتوراه ـ عندما كنت �أُحقّق و�أدر�س
ال�شعر العربي في �صقلية ـ هي المدر�سة الحقيقية
التي ع َّلمتني كيفية التحقيق ،وب َّينت لي �أهميته،
و�ضرورة الحفاظ عليه ،و�إخراجه.
وتع َّمق ع�شقي للتراث بعد � ْأن �أ�صبح رفيقي
يالزمني �صباح م�ساء ،وذل��ك من خ�لال التعرف
على معهد المخطوطات العربية في القاهرة ،الذي
الزمته فترة درا�ستي ،وتع َّرفت فيه على �أ�ساطين
التحقيق في م�صر ،وك��ان لي مع مديره في ذلك
ال��وق��ت ال��دك�ت��ور محمد مر�سي ال�خ��ول��ي جل�سات
ون�ق��ا��ش��ات ح��ول التحقيق ،وق��د �أو� �ص��ان��ي حينها
ب�إكمال كتاب (المغرب في �أخ�ب��ار المغرب البن
�سعيد) الذي بد�أه الدكتور �شوقي �ضيف ولم يكمله،
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تحقيق
لكني خ�شيت من �أ�ضيع في �أث��ر �أ�ستاذنا الكبير
يرحمه اهلل ،كما زرت الدكتور �إح�سان عبا�س في المخطوطات
�ضرورة
مكتبه بالجامعة الأمريكية في بيروت ،و�س�ألته عن
علمية

تحقيق ال�شعر ال�صقلي ،ف�أو�صاني بتحقيق ديوان
�أبي الح�سن البلنوبي ،مع �إيراد مختارات من هذا
ال�شعر لأن��ه يقوم على تحقيقه ،وعلى الرغم من
ذلك لم ي�صدر هذا ال�شعر بتحقيقه ،ويبدو �أنه مات
معه� ،أو �أنه لم يكمله .وكذلك ظللت �أ�ست�شيره في
كثير من �أمور التحقيق عندما انتقل �إلى الأردن في
الجامعة الأردنية ،حيث كنت �أريد تحقيق التذكرة
الحمدونية التي �صرفني عن تحقيقها الدكتور عبد
الرحمن العثيمين عميد �ش�ؤون المكتبات في جامعة
�أم القرى وقتذاك ل َّأن الدكتور �إح�سان عبا�س يقوم
على تحقيقها ،فكان �أن عدلت �إلى تحقيق مخت�صرها
البن منظور بعنوان (المنتخب والمختار في النوادر
والأ�شعار) وكان ذلك بن�صيحة من الدكتور �إح�سان
عبا�س نف�سه.كما عزمت على تحقيق معجز �أحمد

وه��و �شرح دي��وان المتنبي لأب��ي ال�ع�لاء المعري،
ف�س�ألت الدكتور رم�ضان عبد التواب ،ف�أخبرني ـــ
و كان قد قدم �أ�ستاذ ًا زائ��ر ًا لجامعتنا ــ �أ َّن� ُه ترك
الكتاب محقق ًا على مكتبه لمناق�شته بتحقيق عبد
المجيد دياب ،فعدلت عن تحقيقه.
و�سرت في هذا الميدان ،من خالل �أمرين كان
كل واح��د منهما يكمل الآخ��ر� ،إذ ك ِّلفت من قبل
عمادة �ش�ؤون المكتبات بجامعة الإم��ام محمد بن
�سعود الإ�سالمية بالريا�ض في عام 1403هــ بعمل
فهر�س للمخطوطات الم�صورة الورقية والفلمية
في الأدب والبالغة والنقد ،و ُك ِّلف ٍ
وقتئذ الدكتور
عبد الفتاح الحلو بعمل الفهر�س نف�سه للمخطوطات
الأ�صلية ،كما ُك ِّلف الدكتور محمد علي �سلطاني
بعمل فهر�س للغة والنحو ،واعتذر عن ذلك فقام
الدكتور علي ح�سين البواب بهذه المهمة.

مقـــاالت

�أم��ا بخ�صو�ص عملي ،فقد فُتحت ل��ي خزانة
ق�سم ال�م�خ�ط��وط��ات بجامعة الإم� ��ام محمد بن
�سعود الإ�سالمية بالريا�ض ،وكان هذا الفتح فتح ًا
ع�شت مع المخطوطات فتر ًة كانت
مفيد ًا ،حيث ُ
والتقيت فيها بعدد كبير من
من �أجمل الفترات،
ُ
الإخ��وة المحققين ممن ذك��رت �سابق ًا ،وك��ان على
ر�أ���س �ش�ؤون المكتبات المحقق الدكتور عبد اهلل
ع�سيالن.
وكانت خزانة ق�سم المخطوطات ت�ض ُّم عدد ًا
كبير ًا م��ن م���ص��ورات المخطوطات ع��ن مكتبات
عديدة في العالم ،وقد انطوى هذا الفهر�س عند
طباعته على و�صف ما ورد لخزانة المخطوطات
لغاية غ��رة رج��ب ع��ام 1405ه� �ـ فبلغ ( ) 1005
م�صورة فلمية وورقية� ،أفردتها من بين ( ) 10000
�آالف مخطوط م�صور في مختلف الفنون(((.
وكانت الفائدة الج َّلى هي في الو�صول �إلى معظم
المخطوطات ،ومعرفة �أحوالها ،وانتخاب ما �أجده

مه ّم ًا ونافع ًا ،فكان �أن قمت بتحقيق ما يربو على اثني
ع�شر مخطوط ًا� ،أذكرها للتعريف ال للذكر ،وهي:
 -1المختار من �شعر �شعراء الأندل�س البن منجب
ال�صيرفي ،دار الب�شير – عمان (1406ه �ـ /
1985م) (� 95ص)
 -2الأمثال والحكم للرازي ،دار الب�شير  -عمان -
(1406هـ 1986 /م ) ( � 226ص ) طبعة ثانية
دار النفائ�س  -عمان 1426 -هـ 2005م.
 -3غريب القر�آن وتف�سيره البن اليزيدي – م�ؤ�س�سة
ال��ر� �س��ال��ة – ب �ي��روت (1402ه� � �ـ 1986 /م)
(�250ص).
 -4ف�ه��ر���س ال�م�خ�ط��وط��ات ال�م���ص��ورة ف��ي الأدب
والبالغة والنقد� ،إدارة الثقافة بجامعة الإمام -
الريا�ض (1407هـ 1987 /م ) (� 589ص).
 -5ال�شعور بالعور لل�صفدي ،دار عمار – عمان
(1409هـ 1988 /م) (� 337ص).
 -6ديوان ابن �سنان الخفاجي – المكتب الإ�سالمي
– بيروت (1409هـ 1988 /م) (� 240ص).
 -7المنتخب والمختار في النوادر والأ�شعار البن
منظور ،دار عمار  -عمان ،مكتبة الذهبي -
الق�صيم ( 1415هـ 1994 /م ) �675ص ).
 -8فرائد الخرائد في الأمثال للخويي ،طبع نادي
ال�شرقية الأدبي – الدمام ( 1417هـ 1996 /م)
(� 684ص).
 -9دي��وان الغزي �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن عثمان
ابن محمد الكلبي الأ�شهبي ،ن�شر مركز جمعة
ال�م��اج��د للثقافة وال �ت��راث ،دب��ي  -الإم���ارات
العربية المتحدة 2008م ( � 877ص ).
و�صدر لي في المجالت العلمية المحكمة ،تحقيق
الآتي:
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 -1ابن الحكاك المكي حياته و�شعره ،و�صدر في
مجلة اللغة العربية التي �صدرت عن جامعة
الإم��ام محمد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض،
العدد الخام�س ،المحرم 1412هـ  /يوليو 1991م
(�16ص).
� -2شعر �سعيد بن حكم الأم��وي القر�شي حاكم
ج��زي��رة ياب�سة ف��ي مجلة العقيق التي ت�صدر
ع��ن ن��ادي المدينة الأدب ��ي 1413ه� �ـ 1992/م
(�60ص).
 -3تحقيق الجزء من بلوغ الآراب في لطائف العتاب
لللمقّري محمد ب��ن �أح�م��د ،و��ص��در ع��ن مجلة
مجمع اللغة العربية الأردني ،العدد ( )50ال�سنة
الع�شرون جمادى الأولى 1416هـ  /كانون الثاني
1996م (� 74ص).
و�أخير ًا فقد قام هذا البحث على مقدمة بينت
فيها تجربتي ف��ي تحقيق المخطوطات ،وذكرت
بع�ض ما حققته من كتب .ث� َّ�م عر�ضت للمو�ضوع
في �ست نقاط ،و�أنهيت بالنتائج التي تو�صلت �إليها،
والتو�صيات� ،أ ّما ما عر�ضته فيت�ضمن الآتي:
�أو ًال  -قيمة التراث العربي:
ثاني ًا  -تحقيق المخطوطات �أف�ضل معلم ،و�أف�ضل
مدر�سة:
ثالث ًا  -تحقيق المخطوطات معرفة للذات وللآخر:
رابع ًا  -تحقيق المخطوطات عل ٌم وف� ٌّ�ن وممار�س ٌة
وجه ٌد �شا ٌق .
خام�س ًا :الطريقة المثلى للتحقيق.
�ساد�س ًا :مع ِّوقات التحقيق.

و�أبد�أ بها مرتبة.

� ً
أوال  -قيمة التراث العربي:

هل ت�ستطيع ال�شجرة �أن تعي�ش بعد قطع جذورها؟
فتخ�ضر ،وت��ورق ،وتزهر ،وتثمر؟ �أم �أنها ت�صفر
�أوراقها وتذبل ،وتيب�س غ�صونها ،ويتط ّو ُح جذعها مع
ِّ
كل هبة رياح ،حتى ت�سقط خامدة هامدة ،ال ت�صلح
�إ َّال طعم ًة للنيران.
وال �ت��راث ه��و ج��ذور ه��ذه الأم ��ة ال���ض��ارب��ة في
عمق التاريخ الح�ضاري لها ،الذي يزيد عن �أربعة
ع�شر قرن ًا من الزمان ،به نحيا ،ونزهر ،ونثمر،
وبدونه نكون قد قطعنا جذورنا ،وق�ص�صنا �أل�سنتنا،
نحن غي َرنا ،ال نعرف
و�سلخنا جلدنا ،فن�صبح ُ
ما�ض ،ويتوه
�أنف�سنا ،ونطم�س ما�ضينا ،فن�صبح بال ٍ
عنّا حا�ضرنا ،فنغيب عن م�ستقبلنا ،ل َّأن التراث هو
الحبل القوي ،والرابط المتين الذي يربط الما�ضي
تحقيق
بالحا�ضر والم�ستقبل.
المخطوطات
�ضرورة
أ�سا�س مكين من �أ�سا�سات هذه الأمة،
التراث � ٌ
علمية
يث ِّبتُها ،و َيقيها �ش َّر العثار ،ونب ٌع ف ّيا�ض تغرف منه
وحار�س �أمين يحافظ على �شخ�صيتها،
�أ�صالتها،
ٌ
ويعطيها الثقة في نف�سها ،وكنز دفين يغنيها ،ويم ُّدها
بكل ما هو نافع ،وي�شعرها ب�أهميتها ومكانتها ،وداف ٌع
لها يدفعها �إل��ى النهو�ض وال�سمو واالن�ط�لاق �إلى
�أعلى قمم العلم والح�ضارة .بل (هو روحها الذي به
تعي�ش ،وبه تفاخر ،وهو لذلك ما يجب �أن تُعنى به
م�ؤ�س�ساتنا العلمية((( .
أوجه هذا ال�س�ؤال لطالب الهند�سة �أو
كثير ًا ما � ِّ
الطب �أو غير ذلك من العلوم ،وهو :هل لديك فكرة
عن تراثنا العلمي في تخ�ص�صك ؟

و�س�أعر�ض لهذه النقاط ال�ست دون الدخول
والجواب في غالب الأحيان :ه َّزة ر� ٍأ�س بالنفي.
في ا�ستعرا�ض لن�صو�ص و�شواهد و�أدل��ة ،ل َّأن ذلك
ف�أ�س�أل نف�سي :لماذا هذا االنقطاع واالنبتات عن
�سي�ضاعف عدد �صفحات البحث ،ولذلك �س�أقت�صر
2
التراث
على التو�ضيح المركز لكل نقطة من هذه النقاط ،تراثنا و�أ�صالتنا؟ �أيعود ذلك �إلى � َّأن هذا
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ال قيمة له؟ �أم �أنه ما عاد مفيد ًا بعد هذا التطور
العلمي الدفّاق ؟ �أم هو عقو ٌق وعدم انتماء؟ �أم جه ٌل
بقيمة هذا التراث المجيد؟
ق��د يكون ِّ
لكل مهملٍ لهذا ال �ت��راث� ،أو جاهلٍ
ب��ه جوابه الخا�ص على واح� ٍ�د من ه��ذه الأ�سئلة،
ولتو�ضيح هذا الأمر �أقول:

مقـــاالت

ال تكاد تجد �أمة من الأمم القديمة والحديثة لديها
من الم�ؤلفات والم�صنفات في مختلف العلوم ما لهذه
الأمة ،وهذا القول ال ُيلقى على عواهنه ،و�إنّما هو
م�ؤ ّكد بالدليل الملمو�س ،وال�شهادات الموثقة ،فعلى
مدى �أكثر من اثني ع�شر قرن ًا من الزمان ظ َّلت هذه
الأمة فاعلة وم�ؤثرة في الميدان الح�ضاري والثقافي
على �ساحة الكون الأر��ض��ي� ،إل��ى جانب �إم�ساكها
بزمام القيادة ال�سيا�سية ،فثلث العالم القديم �أو
ما يزيد كان يقع �ضمن خريطة الدولة الإ�سالمية،
وخ�لال هذه القرون المتطاولة ق َّدمت هذه الأمة
ب��أف��راده��ا المبدعين ،وعباقرتها الأف���ذاذ ،من:
علماء ،و�أدباء ،و�شعراء ،ومفكرين الأعداد الهائلة
من :الم�صنفات ،والم�ؤلفات ،والبحوث ،والر�سائل،
والمقاالت ،وفي ذلك يقول �صالح الدين المنجد:
(م��ا ت��زال المخطوطات العربية ال�ت��ي تحفظها
مكتبات ا�ستانبول والأنا�ضول المعين الأول الذي
ُيرجع �إليه لدرا�سة التاريخ الإ�سالمي في مختلف
نواحيه ...فهي المركز الأول للمخطوطات العربية
في العالم بال ا�ستثناء ،ولع َّل فيها من المخطوطات
ـ في المكتبات العامة والمكتبات الخا�صة ـ ما يقارب
ربع مليون مخطوط((( وهذا الكم ال�ضخم تثبته ما
�أبقت لنا ع��وادي الدهر من �أ�سماء وعنوانات في
كتب الفهار�س الم�صنفة ،وما نتناوله بين �أيدينا،
وما ال يزال مخطوط ًا ،كما تثبته تلك الأخبار التي
تح َّدثت عن النكبات الهائلة التي تع َّر�ض لها هذا
3
إخراج
التراث على يد المغول ،والإ�سبان في حربهم ل

الم�سلمين من الأندل�س،فالمغول �ألقوا بمئات الآالف
من الكتب في نهر دجلة ،حتى �أ�صبحت هذه الكتب
ج���س��ور ًا يعبرون عليها م��ن �ضفة �إل��ى �أخ��رى في
ب�غ��داد� ،أم��ا ما فعله الإ��س�ب��ان ،فذلك �أي�ض ًا يجل
عن الو�صف ،حيث �أ�شرف الق�س�س والرهبان على
تجميع الكتب من المكتبات والم�ساجد ،وو�ضعوها
في �أكوام عظيمة في �ساحات طليطلة ،و�سرق�سطة،
و�إ�شبيلية ،وقرطبة ،وغرناطة ،ومالقة ،وغيرها من
المدن الأندل�سية،و�أ�شعلوا فيها النيران ،وكذلك
ف�ع��ل ال�صليبيون ع�ن��دم��ا ق��ام��وا ب��اح�ت�لال بع�ض
ال�سواحل في بالد ال�شام ،وقاموا ب�إحراق الكثير
من المدن والمعاقل والح�صون التي كانت ت�ضم
المكتبات ال��زاخ��رة ب�أ�صناف العلوم(،ويق َّدر ما
�أتلفه ال�صليبيون في طرابل�س وحدها بثالثة ماليين
مجلد((( �أما اال�ستعمار الجديد ،فقد نهب ع�شرات
الآالف من المخطوطات والكتب المهمة ،وما حرق
مكتبة الجزائر �أثناء حرب اال�ستقالل وعند خروج
اال�ستعمار الفرن�سي �إ َّال �شاهد على ذلك ،بل �إنّهم
ال ي��زال��ون ي�سيرون على المنهج نف�سه ،فعندما
احتلت الواليات المتحدة العراق ،نهبت المكتبات،
و�أفرغت المتحف الوطني من ِّ
كل ذخائره ،وال زالت
مكتبات مثل :مكتبة باري�س ،والمتحف البريطاني،
و�شت�ستربيتي،والأ�سكوريال ،ومكتبات في �ألمانيا
وه��ول�ن��دا مثل مكتبة ل�ي��دن وغ�ي��ره��ا تعج بعديد
المخطوطات التي عدنا ن�شتريها منهم.
يقول الم�ؤلف البريطاني الدكتور «ا�سبرنجر»
في مقدمته بالإنجليزية لكتاب الإ�صابة في �أحوال
ال�صحابة البن حجر( :لم تعرف �أمة في التاريخ،
وال توجد الآن �أمة على ظهر الأر�ض ُو ِّفق َْت الختراع
فن من �أ�سماء الرجال الذي ت�ستطيع بف�ضله � ْأن تقف
(((
على ترجمة خم�سمائة �ألف من الرجال
5
الدكتور عبد اهلل الع�سيالن هذا 4التراث
وي�صف
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ب�أنّه ( محيط يتجاوز بي حدود الزمن ،ويك�شف لي
تتج�س ُد في �آثارها ،و�أجيالٍ تتجافى
عن حقيقة �أم ٍة َّ
جنوبها عن الم�ضاجع ،وهي تر�ص ُد ذاتها ،وت�شي ُد
تقدم ُه من ع�صارة عقولها
�صروح ح�ضارتها بما ِّ
َ
(((
وفكرها عبر الع�صور المتالحقة) .
�أ ّم��ا قيمة هذا التراث فال تكمن فقط في كمه
الهائل ،وال في تنوعه ال َّثر ،وال في ِق� َ�د ِم� ِه� ،أو في
مكانة علماء ال�سلف ،و�إنّما تكمن كذلك في مجموعة
�أمور ،منها:
 ُيع ُّد تراثنا الأ�سا�س المتين ،والأر�ضية الوا�سعةدت لنا في ميادين الت�أليف والت�صنيف،
التي ُم ِّه ْ
وجعلت الطريق �أمامنا �سالك ًا ،حيث غدا كثير من
العلوم وبخا�صة العلوم ال�شرعية واللغوية في متناول
�أيدينا ،وتمدنا بما نحتاج �إليه من م�سائل وق�ضايا
و�أفكار في كثير من العلوم والفنون ،وتوفر لنا ك ّم ًا
هائ ًال من المادة التي تعيننا في الفهم والدر�س،
كما تفيد في الت�أليف والت�صنيف.
 تقدير ما ق َّدمه �سلف هذه الأمة لخلفها من جهود،ظهرت في غزارة نتاجهم ،وفي جودة ت�آليفهم،
وفي تن ُّوع مادتهم ،وفي �سعة اطالعهم.
 عدم غمط هذه الح�ضارة حقها في عظمة نتاجها،�أو التقليل من �أهمية ما و�صلت �إليه ،فالجهل بها
وبما ق َّدمته �أ ّدى �إلى ال�سخرية �أحيان ًا مما و�صل
�إليه علماء الأم��ة ،وتجريدهم من ك� ِّ�ل تجديد
و�إبداع ،واتهامهم بالتق�صير والف�شل ،وبخا�صة
عند ظهور علم جديد� ،أو معرفة مبتكرة.
 � َّإن معرفتنا بتراثنا المعرفة الحقة تجعلنا علىثقة مما تحت �أيدينا ،وال تمنعنا هذه الثقة من
اال�ستفادة من علوم الآخرين وتطوير ما لدينا،
وعدم الوقوف عند محطة الأقدمين ،بل البناء
عليها وتجاوزها ،فكما قال الر�سول  «الكلمة
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الحكمة �ضالة الم�ؤمن حيثما وجدها فهو �أح ُّق
بها(((».
و�أ� �ض��رب ل��ذل��ك �أمثلة �سريعة ومقت�ضبة ل َّأن
الإن���س��ان ع��دو لما جهل ،فالذين در��س��وا الق�صة
الحديثة والرواية �أنكروا على �أدبنا العربي وجود
مثل هذا النوع الأدب��ي ،على الرغم من وردوه في
القر�آن الكريم ،والحديث النبوي ال�شريف ،وكتب
الأدب والأخبار وعند الق�صا�صين والمذكرين ،وما
و�صل �إليه الجاحظ ،والتوحيدي ،ومقامات الهمذاني
والحريري ،وما �صنعه ابن �شهيد الأندل�سي و�أبو
العالء المعري ،واب��ن طفيل في حي ابن يقظان،
وت�أثر الأدب الغربي بنثره و�شعره ب��الأدب العربي،
ك ُّل ذلك �إ ّما �أنَّه لم يقنعهم� ،أو �أنّهم لم يطلعوا عليه،
فج ّردوا �أدبنا من هذا النوع.
ومن ذلك �أدب الأطفال ال��ذي �شاع في القرن
تحقيق
الع�شرين ،فقد وجدنا من يحرم �أدبنا العربي من المخطوطات
وج��وده ،وقد عملت في ذلك كتب ًا تثبت وجود هذا
�ضرورة
النوع الأدب��ي ،من ذلك كتاب الأطفال في التراث
علمية
العربي الذي طبع عدة طبعات.
�أما االهتمام بالمع َّوقين من الناحية االجتماعية
والتعليمية والت�أليفية ،فهي كذلك ُ�صرفت عنّا لغيرنا،
وهذا ما نق�ضه الجاحظ ،وابن قتيبة ،وال�صفدي في
ت�آليفهم عن ه��ذه الفئة ،والتعريف بها ،و�إعالء
مكانتها ،والترجمة لأعالمها .بل � َّإن الكتابة للعميان
ُ�صرفت عن مبدعها الأ�صلي زي��ن الدين الآمدي
لتل�صق بـ(لوي�س ب��راي��ل) ون�سي الأ�صلي حتى ما
ع��اد يعرفه �أب�ن��اء جلدته ودينه وح�ضارته ،ذلك
الذي �سبق برايل بنحو  600عام ذكر ال�صفدي في
ترجمته �أن��ه ك��ان( :يعرف �أثمان جميع كتبه التي
اقتناها بال�شراء ،وذلك �أنه كان �إذا ا�شترى كتاب ًا
ب�شيء معلوم� ،أخ��ذ قطعة من ورق خفيفة ،وفتل
منها فتيلة 7لطيفة و�صنعها حرف ًا �أو �أكثر من حروف

الهجاء لثمن الكتاب بح�ساب الج ّمل ،ثم يل�صق
ذلك على طرف جلد الكتاب من داخل ،ف�إذا �شذَّ
م�س المو�ضع الذي
عن ذهنه ثمن كتاب من كتبهَّ ،
(((
ع َّلمه في ذلك الكتاب بيده ،فيعرف ثمنه وقد
ذك��ر ه��ذا االخ�ت��راع الدكتور �أحمد زك��ي با�شا في
بحث له في المجلد ال�ساد�س من مجلة المقتب�س .بل
� َّإن الكتابة النافرة الحروف ،والقراءة باللم�س كانت
معروفة قبل زين الدين الآم��دي المتوفى بعد عام
712هـ ،فنحن واجدون �شعر ًا لأبي العالء المعري،
يذكر هذه الطريقة ،فيقول(((:
������ج������ َم الأق���������������������وا ِم �أع�����م�����ى
ك���������������أ َّن م������ن ِّ
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����ح َ
بلم�س
����ف ي�����ق�����ر�ؤُه�����ا
ِ
�������س ال����� ُّ����ص ْ
ي���م ُّ
فمن �أين عرف �أبو العالء هذه الطريقة ،وكيف
يذكرها لو لم تكن �شائعة في ع�صره ،وهو القرن
الخام�س الهجري.
�أ ّم��ا ك��روي��ة الأر� ��ض المن�سوبة للعالم الغربي
«جاليليو» فهي �أق��دم من ه��ذا العالم الإيطالي،
فقد قال بها العالم الأندل�سي م�سلم بن �أحمد بن
�أبي عبيدة الليثي الذي قال بها في القرن الثالث
الهجري ،مما حدا ب�صاحب العقد الفريد ابن عبد
ربه الأندل�سي �أن ي�سخر منه قائ ًال(:((1
والأر����������ض ك����وري���� ٌة ح َّ
�����ف ال�������س���م���ا ُء بها
ف����وق����اً وت���ح���ت���اً و�����ص����ارت ن���ق���ط��� ًة مثال
���ص��ي ُ��ف ال���ج���ن���وب ����ش���ت���ا ٌء ل��ل�����ش��م��ال بها
ق������د ������ص�����ار ب���ي���ن���ه���م���ا ه��������ذا وذا دوال
وقد ناق�ش المفكر الإ�سالمي الفرن�سي الدكتور
رج��اء ج ��ارودي ق�ضية هوية الح�ضارة ف��ي كتابه
«فل�سطين �أر���ض الر�ساالت الإ�سالمية» وكيف � َّأن
الغربيين حاولوا التركيز على � َّأن �أ�صل الح�ضارة
�إغريقي �أي �أوروبي ،و�أثبت في كتابه هذا عن طريق

العقل والنقل واالكت�شافات الأثرية � َّأن �أ�صل الح�ضارة
كامن في �أر�ض الر�ساالت الإلهية.
و�إذا ما رحنا نبحث في علم االجتماع فالكل يعلم
� َّأن ابن خلدون كان ر�أ�س ًا في هذا العلم الذي نهل
منه كثير من العلماء ،ويمتد ذلك للطب ،والفلك
والريا�ضيات ،والفالحة ،بل وط��رائ��ق التدري�س،
ومناهج الت�أليف� ،أما االبتكارات العلمية فتحتاج
�إلى م�ؤلف بر�أ�سه ،وللأ�سف فهناك معلومة وجدتها
بتو�صل
خالل عملي في فهر�سة المخطوطات تقول ّ
بع�ض العلماء �إلى �أداة تح�سب الأرقام ،وك�أنها بداية
التفكير بالحا�سب الآل��ي ،وذلك في القرن ال�سابع
الهجري ،ولكني لم �أحتفظ بهذه المعلومة اتكا ًء
على قدرتي على العودة �إليها وقتما �أ�شاء ،ولكن
بعدت ال�شقة ،وغ��ادرت المكان �إل��ى مكانٍ �آخر،
و�شغلت حتى �ضاعت هذه المعلومة القيمة مني،
وكم �أنا ناد ٌم عليها.

ً
ثانيا  -تحقيق المخطوطات �أف�ضل معلم،
و�أف�ضل مدر�سة:

� َّإن التحقيق معرف ٌة ال ي�صل �إليها �إ َّال من اغترف
م��ن ينابيعها ،ب��ل ه��و �أف�ضل معلم يعلمنا �أ�صول
المنهج العلمي ال�صحيح ،ومدر�سة نتخرج ونحن
نملك الأهلية :للدر�س ،والفهم ،والتحليل ،والتعليل،
والنقد ،والحكم ،والموازنة ،فالمحقق ي�سبر �أغوار
التراث ،ويفات�ش �أ�سرار الفهار�س وخزائن الكتب،
ويعاي�ش الم�ؤلفين والم�صنفين القدماء ،ويعرف
ويكابد م�صاعب الو�صول �إلى المعلومة ،ويتقن فن
الفهر�سة والترجمة ،والتعريف ،وتح�صل له القدرة
الثقافية المتنوعة من خ�لال تعر�ض المخطوط
لعدد م��ن العلوم ف��ي �آن ،فكتاب ف��ي الأدب ،قد
يعر�ض لجوانب في :التف�سير� ،أو الحديث� ،أو اللغة،
�أو الترجمة� ،أو التاريخ� ،أو الجغرافيا� ،أو الفلك،
�أو غير ذل��ك ،والرجوع �إل��ى م�صادر هذه العلوم،
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والتعرف عليها بال �شك هو م�صدر تعلُّم قد ال ي�صل
�إليه غير المحقق ،فالمحقق يح�صل على ثقافة
مو�سوعية ق َّل � ْأن تح�صل لغيره.
ً
ثالثا ـــ تحقيق المخطوطات معرفة للذات
وللآخر:

عندما َّ
يط ِل ُع المحقق �أو القاريء على الإنجازات
العلمية التي حققها تراثنا المجيد ،والإبداعات
المتنوعة في مختلف العلوم والآداب ،ي�صبح قادر ًا
على معرفة ذات��ه ،ومعرفة الآخ ��ر ،وتقدير ذلك
تقدير ًا �صحيح ًا ال ي�شوبه الإغ��راق في النرج�سية،
والتع�صب للذات ،وال يلفت ُه الآخر عن نف�سه ،في�ضيع
ُّ
في الإع�ج��اب ب��ه ،ليعود يجلد ال��ذات ،وينبت من
الما�ضي ،وي�سلخ الجلد والل�سان كما نفعل الآن.

الطريق المم َّهد �أمام الح�ضارة الغربية التي �أخذت
ذلك ،فكانت م�صادر التراث الإ�سالمي في مختلف
العلوم مراجع لطالبهم في جامعاتهم حتى القرن
الثامن ع�شر الميالدي .بل كانوا يبتعثون �أبناءهم
�إل��ى جامعاتنا للنهل من علومنا ،والميدان مت�سع
وال �أ�ستطيع ح�صره في هذه ال�صفحات القليلة� ،أو
الدقائق المعدودة المخ�ص�صة لقراءة موجزٍ لهذا
البحث.

ً
رابعا :تحقيق المخطوطات علمٌ ٌّ
وفن
ٌ
وجهد ٌ
ٌ
�شاق:
وممار�سة

�أم ��ا ال�ع�ل��م بالتحقيق ف�ع�ل�م��ان :ع�ل� ٌم م ّت�ص ٌل
بالمو�ضوع ،فعلى المحقق في ميدانٍ بعين ِه �أن يكون
اخت�صا�ص ،كمن يحقّق في :التف�سير� ،أو
�صاحب
ٍ
ال�ح��دي��ث� ،أو اللغة� ،أو الأدب� ،أو غير ذل��ك من
العلوم ،كالطب والفلك وما �شابه ،ويحتاج المحقق
تحقيق
في غير اللغة والأدب �إل��ى جانب اخت�صا�صه �أن المخطوطات
�ضرورة
يكون على علم ٍ
جيد بالعربية ،وقد ُيقالَّ � :إن بع�ض
علمية
المحققين خا�ضوا في ميادين عدة من التحقيق،
فمنهم من حقق ف��ي :اللغة ،والأدب ،والحديث،
والتف�سير ،والفقه ،وغير ذل��ك ،فنقولَّ � :إن بع�ض
ه ��ؤالء الذين �أج ��ادوا هم من �أ�صحاب الثقافات
العالية فيما حققوه� ،إلى جانب خبراتهم المتميزة،
ومع ذلك فكون المحقق مخت�ص ًا �أولى.
وعل ٌم مت�ص ٌل بالتحقيق ،فمن �أ�صول التحقيق
�أن يكون لدى المحقق معرفة عميق ٌة بتراث الأمة،
وبمناهج المحققين ،وبالخط العربي ،وبالتمييز
بين النُّ�سخ جيدها من رديئها .

فالإنجاز الح�ضاري ،والعطاء العلمي الثر ،في:
ميادين العمارة ،والإدارة ،واالقت�صاد ،واالجتماع،
والزراعة ،والطب ،وال�صيدلة ،والريادة في معظم
مجاالت العلم ،مثل :الريا�ضيات ،كاختراع علم
الجبر،وعلم الب�صريات الذي ظهر فيه ابن الهيثم،
والتقدم في علم الفلك والطيران ،لدرجة � َّأن �أول
محاولة تر�صد في هذا المجال هي للعالم والأديب
الأندل�سي عبا�س بن فرنا�س ،كما � َّأن التقدم العلمي
ف��ي م�ج��ال ال�ع�ل��وم التطبيقية ،مثل ال�ط��ب كابن
النفي�س مكت�شف ال��دورة الدموية ،وما تو�صل �إليه
�أبو القا�سم الزهراوي ُم َ�س َّج ٌل في كتابه « الت�صريف
لمن عجز عن الت�أليف » وما و�صل �إليه من دقة في
و�صف �آالت الجراحة� ،أ ّم��ا ما فتحه الجغرافيون
من �آف��اق في اختراعاتهم للبو�صلة واال�سطرالب،
ورحالتهم الماتعة وال��رائ�ع��ة ،فقد ك��ان ك� ُّل ذلك
�أم��ا الفن :فهو في ح�سن االختيار ،واالختيار
�إنجاز ًا اعتمد عليه العلماء والمكت�شفون ،والرحالة
الغربيون بعد ذلك من �أمثال :كولومبو�س ،و�أمريكو قطعة م��ن ال�ع�ق��ل ك�م��ا ق�ي��ل .وف��ي كيفية تحقيق
فو�سبوت�شي ،وماجالن ،ولي�س هذا فح�سب ،بل � َّإن المخطوط بما يعطيه ال�صورة الحقيقية ،ويخرجه
الت�أليف والت�صنيف والترجمة كانت هي الأخرى في حلة �أنيقة من ال�شكل والترتيب والتن�سيق.
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�أما الممار�سة ،ف� ّإن المحقق حتى لو توفر له ما
�سبق ،ف� َّإن التحقيق عم ٌل �صعب ،يحتاج �إلى ريا�ضة
وتدريب ،وكما قال الغزي(:((1
رك���ب���ت��� ُه وه����و م���ث��� ُل ال�����س��ي��فِ ُم ْن َ�صلِتاً
وك��������ل �����ص����ع����ب �إذا م����ار�����س����ت����ه ه���ان���ا
فالمحقق ال��ذي يخو�ض ه��ذا البحر يجب �أن
يكون �سابح ًا ماهر ًا ،وغ ّوا�ص ًا ف ّذ ًا ،يمتلك من العدة
ما يجعله ق��ادر ًا على ال�سير في المهامه والقفار،
وقادر ًا على الو�صول والنجاح في مهمته ،ومن هذه
العدة التي يحتاجها المحقق عدة �أمور �ألخ�صها في
الآتي:
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 المعرفة العلمية كما قلنا في ميدان التخ�ص�ص،وفي ميدان التراث وتحقيقه.واالطالع على ما
تحقق من كتب ،وعلى مناهج المحققين ،وعلى
النقد الموجه لعملهم.
 المعرفة العميقة لم�صادر المخطوطات ،و�أماكنوجودها ،والفهار�س القديمة ،والحديثة ،ومتابعة
كل ما ُين�شر ،وهذه المعرفة ت�سهل على المحقق
تتبع المخطوطات ،وتبيان �أحوالها ،ومعرفة
قيمتها ،وما ُن�شر منها وما لم ُين�شر.
 ال�م�ع��رف��ة ال��دق�ي�ق��ة للغة ال�ع��رب�ي��ة� ،إل ��ى جانبثقافة مو�سوعية ث ّرة ،تفيد المحقِّق ،والكتاب،
والقاريء.
 ال�شعور بقيمة التراث ،و�أهمية �إحيائه ،ومحبته،والعي�ش في �أجوائه ،وال�صبر على لأوائه.
 الإخ�لا���ص والأم��ان��ة العلمية في تحقيق الن�صون�سبته ،وفي درا�سته ،وعدم التحريف ،والتزوير،
وتغيير الحقائق ،وتحوير الآراء والن�صو�ص،
وت�صحيفها� ،أو �إ�سقاط لفظة� ،أو عبارة� ،أو خبر،
�أو ر�أي،مما يخدم هدف ًا �أو ر�أي � ًا للمحقق غير

ما يبديه �صاحب الكتاب ،وذلك لغاية تحقيق
هدف معين� ،أو اتجا ٍه �ضيق ،لهوى في النف�س،
�أو لتع�صب لدين �أو مذهب� ،أو فكرة معينة.
 معرفة المخطوط ال �م��راد تحقيقه م��ن جميعجوانبه ،ودرا�سته الدرا�سة المكملة والمو�ضحة
له ،دون الغرق في تف�صيالت وتفريعات ال حاجة
لها� ،أو �إهدار الجهد والوقت في تهمي�شات تطغى
على الن�ص.
 الخبرة والتجربة ،فالذي يمار�س التحقيق المرةتلو المرة يجد �سهولة �أكثر في المرة التالية ،كما
�أنه ي�ستطيع حل الم�شكالت التي تواجهه في وقت
�أق�صر� ،إلى جانب � َّأن معاي�شة التحقيق تحققُ
له بعد النظر ،والوعي بدقائق الن�ص ،وكيفية
الو�صول �إلى تو�ضيح مبهمه ،و�شرح غام�ضه.
 ال�صبر على ما في التحقيق من م�شاق وم�ضائق،دون ملل �أو كلل ،ومحاولة ح َّل �صعوباته ،من خالل
التع ُّود على الرجوع لعديد الم�صادر التي تناولت
المو�ضوع ،وال يخجل المحقق من �س�ؤال من هم
�أكثر خبرة ،ودراي��ة ،وم��ن لهم الباع الطويل،
والقدرة على ِّ
حل ما يواجههم من عوائق ،وال
يعرف م�ضائق التحقيق �إ َّال من خبرها.
و�أما الجهد ال�شاق ،ف�إنَّه كما قال ال�شاعر:
ال ي���ع���رف ال�������ش���وق �إ َّال م�����نْ ُي���ك���اب���دُه
وال ال���������ص����ب����اب���� َة �إ َّال م�������نْ ُيعانيها
فالمخطوطات هي خطوط مكتوبة منذ زمن
لي�س بالق�صير ،وق��د م� ّر عليها من العوار�ض ما
قد ُيتلف عديد ال�صفحات� ،أو العبارات والجمل،
من مثل :الرطوبة ،والعفن ،والأر��ض��ة ،والكوارث
الطبيعية ،والتخزين ال�سيء ،وغير ذلك.
فعلى المحقق ب��ذل ج�ه��ود م�ضنية ف��ي �سبيل
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ا�ستكمال �صورة المخطوط كما ر�سمه �صاحبه ،وهذا
يحتاج �إلى �صبر ،وعمل د�ؤوب في :تجميع ما ي�ستطيع
من ن�سخ المخطوط ومقابلتها ،لمعرفة ال�سقط� ،أو
ما غم�ض من العبارات ،ويتم ذلك �أي�ض ًا با�ست�شارة
المخت�صين ،والرجوع �إلى الم�صادر والمراجع التي
قد تكون عر�ضت للفكرة �أو المو�ضوع ،و�أذكر و�أنا
في مرحلة الدكتوراه ،وعندما �أعجز عن قراءة
كلمة ،ف�إني �أنظر في المخطوط من قرب ،ومن بعد،
وفي الظل ،وفي ال�شم�س� ،أت�أ َّمل ُه و�أنا م�ستلقٍ  ،و�أقوم
بمراجعة مواد كاملة في م�صادر مختلفة ع ّلي �أ�صل
�إلى �صحة هذه الكلمة� ،أو تلك العبارة.
ً
خام�سا :الطريقة المثلى للتحقيق:

مناهج المحققين في �إظهار الن�ص المحقق
وتجليته ،تُجمع على �أم��ور ،وتختلف في بع�ضها،
ن�ص محقّقٍ مع ّبر
ولكنها جميعها ت�سعى للو�صول �إلى ٍّ
عن م�ؤلفه الذي �أ ّلفه في:دقة ،وو�ضوح ،و�صدق ،دون
تلفيقٍ � ،أو تزوير� ،أو �إ�ضافة في المتن �إ َّال ما يحتاجه
مع وجوب الن�ص عليه.
وتختلف ه��ذه المناهج ف��ي ج��وان��ب م��ن ذلك:
التخريج ،والتعريف ،وال�شرح ،والفهار�س ،والفروق
واالختالفات .
وينق�سم المحققون ح�سب مناهجهم على ثالث
فئات:

�أج��زاء� ،إلى جانب � َّأن التوجيهات التي ي�ضعها
المحقق قد ت�صرف الق ّراء عن درا�سته ،وتحليله،
اكتفا ًء بعمل المحقق.
وتمتد ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �إل��ى التعريف :بالأعالم،
وال �ب �ل��دان ،وال �م��واق��ع ،وك��ذل��ك ال���ش��رح للألفاظ
والمعاني الغام�ضة ،واالعتماد على فهر�س مو�ضوعي
فقط� .أما االختالف بين الن�سخ ،فال يذكر عند هذه
الفئة �إ ّال �إذا كان اختالف ًا جوهري ًا ي�ؤثر على المعنى،
ويخ ُّل به.
 ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة :ت��رى ع��دم ال�غ�ل��و ف��ي تخريجالن�صو�ص ،بل ُيكتفى بالم�صدر الأ�صلي ،و�إن
زاد فال يبالغ ،فمن يخ ِّرج حديث ًا �شريف ًا يجده
في م�صدر من م�صادر الحديث ،فهذا عند هذه
الفئة ُيع ُّد كافي ًا� ،أ ّما التعريف ،ف ُيع َّرف بالأعالم
والأم ��اك ��ن ال�م�ج�ه��ول��ة ،ف�لا ُن �ع � ِّرف بالأعالم
تحقيق
الم�شهورة ،ك�أبي بكر ال�صديق� ،أو بمكة المكرمة المخطوطات
مث ًال ،وفي ال�شرح ُيكتفى بما غم�ض وا�ستغلق،
�ضرورة
وت�صنع فهار�س على ح�سب طبيعة الكتاب ،فمثل
علمية
فهر�س للألفاظ يحتاجه كتاب لغوي ،ويخلو منه
الكتاب الأدبي ،فبح�سب ما تمليه طبيعة الكتاب
تكون الفهار�س� .أما الفروق بين الن�سخ ف�إنها
ال تلقي ب��ا ًال للت�صحيف الي�سير ال��ذي ال يغير
المعنى ،وال بع�ض االختالفات في ال�شكل الكتابي
للحروف� ،أو ما يهمز وما ال يهمز ،وغير ذلك
من الفروق غير الجوهرية.

 الفئة الأول��ى :ت��رى مهمتها في �إخ��راج الن�ص�إخراج ًا وا�ضح ًا دون االن�صراف عن ذلك �إلى  -الفئة الثالثة :وهي الفئة المغالية في تخريج
�أعمال �آلية من التعريف ،والتخريج ،والفهار�س
الن�ص ،فتعود للن�ص في ِّ
كل �أو معظم م�صادره
وغير ذل��ك .ولهذه الفئة وجهة نظر ت��رى من
القديمة ،ومراجعه الحديثة ،لي�صبح بيت ال�شعر
خاللها � َّأن هذه الأعمال تعيق عن �إ�صدار كتب
ال��واح��د ال ��ذي م��ن الممكن االك�ت�ف��اء بديوان
التراث ،وذلك للوقت والجهد الم�صروفين ،ثم
ال�شاعر� ،أو بم�صد ٍر من م�صادر الأدب القديمة،
الكلفة العالية في طباعة هذه الكتب ،فالكتاب
والأق ��دم م�ق� َّدم� ،إ َّال �أننا نجد من يخ ِّرج هذا
الذي يتكون من �أربعة �أجزاء قد ي�صبح ثمانية
البيت من كتب ت�أخذ �صفحة التحقيق كاملة ،وال
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َّ
�شك � َّأن االعتدال في مثل هذا الأم��ر مطلوب،
واالكتفاء بالم�صدر الأقدم �أو م�صدرين �أو ثالثة
على �أكثر تقدير يوفر الجهد والوقت .كما � َّأن
نفع
ذكره في م�صادره العديدة قد ال يكون ذا ٍ
للقارئ.
وه��م في التعريف �أي�ض ًا يختلفون ،حيث يتم
التعريف للم�شهور وغير الم�شهور ،مما ُيع ُّد �إثقا ًال
للن�ص والكتاب ،وال�شرح والتحليل والموازنة وذكر
الحوادث المرتبطة بالخبر ،واختالف رواياته �إلى
درجة ي�صبح المتن �سطر ًا ،والتعليقات والإ�ضافات
وال�شرح ت�أخذ ال�صفحة ب�أكملها وقد تتعداها �إلى
�صفحات �أخرى،

مقـــاالت

ويبالغون في �صنع الفهار�س بحيث تجد للكتاب
ال�صغير خم�سة ع�شر فهر�س ًا ،وت�صل الفهار�س
�أحيان ًا �إلى حجم الكتاب �أو يزيد� .أما الفروق بين
الن�سخ ،ف �� َّإن ه��ذه الفئة ت�ضع ك� َّل ف��رق ي�سير� ،أو
خطير ،ت�صحيف ًا كان� ،أو خط�أً� ،أو اختالف ًا في �شكل
الحرف� ،أو همز ًا� ،أو بدون همز.
وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن االخ �ت�لاف��ات ف��ي مناهج
التحقيق ،ف� َّإن الهدف الأ�سمى هو �إظهار هذا التراث
وتعريفه لنا�شئة الأمة كي تعرف تراثها ،وتاريخها
وح�ضارتها ،وما �أنتجه �سلفها في هذه الميادين .من
خالل عدة نقاط نذكرها �إيجاز ًا:
 وج��ود مخطوط جيد ف��ي مو�ضوعه ،وحالته،واكتماله.
 التعرف على �أماكن ن�سخه � ْإن ُوجدت ،والح�صولعليها.
 ق��راءة المخطوط ق��راءة جيدة ،واعية لمزالقالتحقيق ،متفهمة لحاجاته.
 الت�أكد من �صحة العنوان ،و�صحة ن�سبة الكتابلم�ؤلفه.

 الت�أ ّكد من عدم تحقيق الكتاب تحقيق ًا علمي ًاجيد ًا .
 جمع الم�صادر والمراجع المعينة.ف�إذا اكتملت كل هذه الأمور ،يبد�أ المحقق بن�سخ
الكتاب حتى �إذا �أت ّمه ،قام بالآتي:
 المقابلة على الن�سخ الموجودة ،و�إثبات الفروقالمهمة بينها.
	�إنهاء كل الم�شكالت وال�صعوبات ،وما يعتر�ضمن :ت�صحيف ،و�سقط ،وعدم و�ضوح �إلى �آخر
ما يعتر�ض المحقق من عوائق.
 القيام ب�شرح الغام�ض ،والتعريف بالأعالموالأم��اك��ن التي يرى �ضرورة التعريف بهاَّ ،ثم
ي�ضع الفهار�س الالزمة ،وبذلك يكون قد � َّأتم
خطوات التحقيق.
ولع َّل من نافلة القول التعريف ببع�ض الكتب التي
�أفردت �صفحات للتعريف بالمنهج الأمثل الذي يجب
على المحقق المبتديء �أن ي�سير عليه ،وللإر�شاد
نذكر �أه��م ه��ذه الكتب ،بعنواناتها فقط ،ودون
الخو�ض في طرائقها ل َّأن ذلك �سيطيل البحث� ،إلى
جانب ما �أو�ضحناه من ر�ؤى تلك الفئات الثالث،وهو
ما يدخل في مناهج هذه الكتب ،ومن �أهمها� :أ�صول
نقد الن�صو�ص للم�ست�شرق براج�ستر ،وتحقيق
الن�صو�ص ون�شرها لعبد ال�سالم ه��ارون ،وقواعد
تحقيق المخطوطات ل�صالح الدين المنجد،ومناهج
تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين للدكتور
رم�ضان عبد ال �ت��واب ،وتحقيق ال �ت��راث العربي:
منهجه وتطوره لعبد المجيد دياب ،ومحا�ضرات في
تحقيق الن�صو�ص للدكتور �أحمد محمد الخراط،
وتحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل
للدكتور عبد اهلل ع�سيالن ،وغيرها كثير ،وهناك
عديد البحوث والمقاالت في المجالت المهتمة
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بتحقيق التراث ،فمن �أراد اال�ستزادة فعليه العودة
�إلى هذه الكتب ،والمجالت.
ً
�ساد�سا :معوِّقات التحقيق:

يواجه المحقِّق �صعوبات في التحقيق ،وال يمكن
للتحقيق �أن يخرج على الوجه الأكمل �إ َّال بحل هذه
ال�صعوبات ،و�إزالة ِّ
كل المع ِّوقات ،ومنها:
ــــ	 النق�ص في المخطوطة ذات الن�سخة الواحدة
التي ال ُيعلم ولم ين�ص على وجود �أخ��وات لها،
وهذا النق�ص �إذا كان حاد ًا في المقدمة ف�إنه
يحرمنا من الوقوف على خطة ومنهج الم�ؤلف،
وطريقته في ت�أليف كتابه ،ومعرفة م�صادره
ومراجعه التي عاد �إليها ،وبع�ض المعلومات التي
تفيد في مو�ضوع الكتاب �إن كان هناك م�ؤلفون
بحثوا في هذا المو�ضوع ولم ت�صلنا م�ؤلفاتهم.
�أما �إذا كان في النهاية ،ف� َّإن المخطوط يعطي
تو�صل �إليها الم�ؤلف،
�صورة م�شوهة عن النتائج التي ّ
كما �أنها تبتر معلومات ومو�ضوعات الكتاب بتر ًا.

قالوا� :أهو موجود ؟ ف�أجابت ب�أنه توفي منذ زمن.
�س�ألوها �إن كان ترك مخطوطات بعد موته ،ف�أجابت
بالنفي ،ولما ي�أ�سوا وه ّموا بالذهاب ،قالت لهم:
هناك �صندوق به �أوراق قديمة ا�ستخدمها لإيقاد
النار� ،إن كانت هي فانظروا فيها .قال :فدخلنا،
ف��وج��دن��ا ك �ن��ز ًا م��ن ك�ن��وز ال�م�خ�ط��وط��ات التهمت
ن��ار العجوز ج��زء ًا من بع�ض �صفحاتها ،وعندما
بمبلغ من المال ،فرحت فرح ًا �شديد ًا،
ع َّو�ضناها ٍ
ونظرت �إلينا نظرةً ،وك�أنّها ت�صمنا بالجنون ،فهذه
الأوراق القديمة كانت عندها ال ت�ساوي �شيئ ًا� ،سوى
�أن تكون طعم ًا للنار.
وقد ح َّدثني بع�ض الإخ��وة في المملكة العربية
ال�سعودية وف��ي اليمن � َّأن هناك بع�ض العلماء �أو
ورثتهم ي�ضنون بهذه المخطوطات ،وي�س ّرونها وال
يظهرونها �ض ّن ًا بها.
تحقيق
�أ ّما �إذا كانت هذه ال�صعوبات من الممكن حلُّها المخطوطات
من خالل الرجوع �إلى كتب الم�ؤلف نف�سه� ،أو �إلى
�ضرورة
الم�صادر التي رج��ع �إليها� ،أو ب ��أي و�سيلة علمية
علمية
منهجية �أخرى ،ف�إنها تُذ ّلل ،وبخا�صة �إذا ما تع ّددت
ن�سخها ،فذلك يفتح المجال وا�سع ًا �أمام حل هذه
ال�صعوبات

وه��ذه ال�صعوبة �إذا كانت ت�ش ِّوه الكتاب ،عند
�إخ��راج��ه ،وال نجد لها ح� ًّ
لا ،فالأف�ضل االنتظار
والبحث ،وعدم الي�أ�س ،فالك�شف عن المخطوطات
م��ن خ�لال التنقيب الأث� ��ري ،وف��ي ب�ط��ون الكتب ،ــــ	 ال�سقط في داخ��ل المخطوط ،وما يتع َّر�ض له
وبخا�صة ف��ي المكتبات المجهولة ،وم��ن خالل
المخطوط من �آثار الزمان من قدم ،ورطوبة،
الباحثين الجادين يحمل لنا في كل يوم جديد ًا،
وعفن ،و�أ َر� �ض��ة ،وه��ذه ك�سابقتها �إذا ات�سعت
ولذلك تتغير الآراء ،وتتب ّدل القناعات عند ظهور
ف�إنها ت�ش ِّو ُه الكتاب �إذا �صدر ،فال ب َّد من �صدوره
مثل هذه االكت�شافات .ولقد ح َّدثني �أح��د الإخوة
وا�ضح ًا كما �ألَّفه �صاحبه ،ال كما ن�شا ُء نحن،
الجزائريين عندما كنت �أعمل في �إحدى الجامعات
ويكون ذل��ك بالرجوع �إل��ى الن�سخ الأخ��رى �إن
الجزائرية� ،أنهم بعد اال�ستقالل ك َّلفوا لجنة بجمع
ُوجدت� ،أو �إلى كتب الم�ؤلف الأخرى التي قد يكون
المخطوطات في ِّ
كل �أنحاء البالد ،فذهبوا �إلى كل
�أورد بع�ض مواد كتابه هذا فيها ،وهذا يحدث
مكان يذكر به وجود عالم ،فذهبوا �إلى �إحدى القرى،
لكثير من الم�ؤلفين ،وبخا�صة عندما ي�ؤلفون
وطرقوا الباب ،ففتحت لهم امر�أة عجوز� ،س�ألوها
مو�سوعاتَّ ،ثم يعودون الخت�صارها� ،أو ت�أليف
عن � َّأن ه��ذا بيت ف�لان ،فلما �أج��اب��ت بالإيجاب،
ر�سائل وكتب من خالل �أفكارها ،كما فعل �صالح
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الدين ال�صفدي في كتابه المو�سوعي ال�ضخم
في التراجم وه��و كتاب " الوافي بالوفيات"،
حيث �أل��ف بعد ذلك كتب ًا �صغيرة في التراجم
مثل كتابي " :نكت الهميان في نكت العميان "،
وكتاب " ال�شعور بالعور "� ،إذ نجد بع�ض مواد
هذين الكتابين في كتابه الأول،كما � َّأن العودة
�إلى الم�صادر التي عاد �إليها الم�ؤلف تفيد في
�سد ال ّثغرات التي تنجم عن هذه الأمور.
ِّ
 -ن�سبة الكتاب و�صحة عنوانه:

مقـــاالت

تع َّر�ضت المكتبة التراثية لعوامل عديدة :زمانية
من طول زمان ،وبيئية من حرارة ورطوبة ،وجغرافية
من حيث االنتقال واالرتحال ،وتخزينية ال يتوفر لها
�شروط التخزين ال�صحيح مما ي ��ؤدي �إل��ى �إتالف
الكتاب ،واال�ستعمال المتكرر للكتاب ب�سبب من عدم
وجود ن�سخ كثيرة ،وعدم وجود �آالت و�أدوات تُخرج
الكتاب في حلة واقية ،ومن حيث �ضم ال�صفحات
بع�ضها �إلى بع�ض بقوة ومتانة ،والتجليد المكين الذي
يحفظ الكتاب على هيئته ،ك ُّل ذلك ي�ؤدي �إلى وجود
خلل في كثير من الن�سخ المخطوطة ،و�ضياع بع�ض
ال�صفحات من بداية الكتاب قد توهم المفهر�سين
حول عنوان الكتاب� ،أو م�ؤلفه ،بل �أحيان ًا مو�ضوعه،
وجدت كتاب ًا بعنوان البديع،
ومن طريف ذلك �أني
ُ
وقد ُ�ص ِّنف في علوم البالغة ،و�إذا بي �أجده كتاب ًا
في النحو� ،أما الت�صحيف والتحريف فذلك �أي�ض ًا
مما وقع فيه بع�ض الن�ساخ ،وبع�ض المفهر�سين مما
يعطي �صورة م�ضللة �سواء في عنوان المخطوط� ،أو
مو�ضوعه ،كما ذكرنا� ،أو م�ؤلفه ،ومما حدث لي و�أنا
�أقوم بفهر�سة المخطوطات� ،أني وجدت مخطوط ًا
لديوان البحتري ،فعلى �صفحة الغالف كتب ديوان
�أبي عبادة البحتري ،ولما �أخذت في قراءة الديوان
وجدت �شعر ًا بعيد ًا ك َّل البعد عن البحتري وع�صره
الع�صر العبا�سي الأول ال��ذي �أملك عنه اطالع ًا

وا�سع ًا درا�س ًة وتدري�س ًا ،وقد �سبق لي قراءة ديوان
البحتري� ،إلى جانب بع�ض قراءاتي ال�سابقة عنه
من خالل بع�ض ما �أ ِّلف عن البحتري ،في درا�سة
�شعره ،وموازنته مع �أبي تمام ،كما ناق�شت ر�سالة
دكتوراه بعنوان (البحتري حياته من �شعره ) مما
م ّكنني من تمييز هذا ال�شعر الذي ي�شبه كثير ًا �شعر
�شعراء الع�صر المملوكي ،وب��د�أت رحلة بحث من
خالل الديوان ،ومن خالل الم�صادر حتى وجدت
�ضالتي و�إذا به للبختري ،وهو من �شعراء الع�صر
المملوكي.
 -الت�صحيف والتحريف:

من الأمور الم�شكلة في التحقيق وقوع الت�صحيف
والتحريف في �ألفاظ كثيرة ،نتيجة لما �سبق �أن
ذك��رن��اه مما تتع ّر�ض له المخطوطات من �آفات،
وكذلك الختالف بع�ض الخطوط ،واالختالف في
و�ضع النقط ،ور�سم الحروف� ،إلى جانب � َّأن بع�ض
المخطوطات غير معجمة ،،كما � َّأن �ضعف بع�ض
المحققين ،وعدم وجود الكفاءة والقدرة� ،أو عدم
�إع�م��ال النظر المت�أني الفاح�ص ،وال�سرعة في
�إخ��راج العمل تخوف ًا من خروجه من جه ٍة �أخرى،
�أو محقق �آخر ،ك ُّل ذلك �أو بع�ضه ي�ؤدي �إلى انت�شار
�آفتي الت�صحيف والتحريف ،ويزداد هذا الهام�ش
وينق�ص بمقدار �أهلية المحقق ،وما يع ُّده لذلك من
وعي ،وفهم ،و�صبر ،وجلد،وي�ستطيع بما �سبق �إلى
جانب جمع ن�سخ من المخطوطة ،والعودة في اللفظ
الم�صحف �أو المح ّرف �إلى الم�صادر والمراجع التي
َّ
م َّر بها� ،إلى جانب �س�ؤال �أهل الخبرة �إذا ما ا�ستغلق
الأم��ر ،ف�إذا التزم المحقق بهذه ال�شروط ،وكانت
لديه الكفاءة ،والثقافة الوا�سعة ،والخبرة المتمر�سة
في التحقيق ،ومعرفة الخطوط ،ف� َّإن هذه الم�شكلة
قد تنتهي ،وال يكون لها تلك الآثار الحادة في تغيير
المعنى ،و�صرفه عن وجهته.
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نتائج البحث:

 بين البحث �أهمية تراثنا الإ�سالمي ،وعظمته،وتنوعه،و�ضخامته،وجودته ،وابتكاراته.
 عر�ض البحث للأ�س�س التي يقوم عليها التحقيق،ووج��وب ال�ت��زام المحقق بها ،كي يكون العمل
مخل�ص ًا و�أمين ًا في نقل �صورة وا�ضحة و�صحيحة
عن هذا التراث الإ�سالمي المتم ّيز.
 و� ّ��ض��ح البحث العقبات وال�م�ع� ِّوق��ات ال�ت��ي قدت�صادف المحقق ،وب َّين الحلول لها.

تحقيق المخطوطات ،لتكون معينة لمن لي�س لهم
دراية بهذا المو�ضوع المهم ،ومن دخلوا فيه دون
عدة كافية ،وبخا�صة طالب الدرا�سات العليا.
	�إن�شاء مركز عالمي لتحقيق ال�ت��راث يرتبطبرابطة العالم الإ�سالمي ،ومراكز �إقليمية تابعة
له ،يكون هدفه جمع المخطوطات وتحقيقها،
و�إخ��راج ه��ذه الكنوز التي ال زال الكثير منها
مختفي ًا في بطون خزائن المخطوطات.ويتبع
هذا المركز كلية تخرج محققين �أكفاء ،و�إ�صدار
مجلة ون�شرة دائمة.

تو�صيات البحث:

يو�صي الباحث بما يلي:
 و��ض��ع م�ق��رر م��ن �ساعتين على جميع طالبال �ج��ام �ع��ات ت�ح��ت م�سمى (ال� �ت ��راث العلمي
الإ�سالمي) يركز في هذه المادة على ما ا�ستطاع
العلم في ظل الح�ضارة الإ�سالمية الو�صول �إليه،
و�إنجازه في �شتى المجاالت ،كي يقف الطالب
على �أ�سا�س را�سخ في تناوله للعلم الحديث،
وليكون ذلك مقدمة وتمهيد ًا ،وت�أ�سي�س ًا ،وتعريف ًا
لطالبنا بتراث الأجداد.
 و� �ض��ع م �ق��رر م��ن �ساعتين ب�ع�ن��وان ( تحقيقال�م�خ�ط��وط��ات ) ل�ط�لاب ال��درا� �س��ات العليا،
وبخا�صة طالب الدرا�سات الإن�سانية في :العلوم
ال�شرعية ،واللغوية ،واالجتماعية ،يتم فيه:
تدري�س تحقيق المخطوطات من حيث :الأهمية،
وت�ن��وع ال �ت��راث المخطوطي ،و�أم��اك��ن وج��وده،
وف�ه��ار��س��ه ،وم �� �ص��ادره ،وم��راج�ع��ه ،و�أ�ساليب
وط��رائ��ق ومناهج التحقيق ،والتعريف بكبار
المحققين ،والتعريف بالخطوط و�أنواعها �إلى
غير ذلك مما يحتاجه طالب التحقيق.
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الحوا�شي
 -1انظر مقدمة فهر�س المخطوطات الم�صورة في الأدب
والبالغة والنقد.
 2ـ فهر�س مخطوطات جامعة �أم القرى. 9/1 :
 3ـ المختار من المخطوطات العربية. 5:
 4ـ من روائع ح�ضارتنا لم�صطفى ال�سباعي.162 :
ال�سحار والفكر الإ�سالمي .30:
 5ـ نق ًال عن ّ
 6ـ تحقيق المخطوطات بين الواقع والأمل.25:
 7ـ �سنن ابن ماجة ، 15 :باب الحكمة.
 8ـ نكت الهميان في نكت العميان.207 :
 9ـ بيت �أبي العالء المعري لم �أجده في اللزوميات وال �سقط
الزند ،وهو وارد في ترجمته في نكت الهميان.
10ـ ديوان ابن عبد ربه الأندل�سي.33:
11ـ ديوان الغزي �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن عثمان بن محمد
الكلبي الأ�شهبي439 :

الم�صادر والمراجع
 مقدمة فهر�س المخطوطات الم�صورة في الأدب والبالغةوالنقد ،و�ضعه عبد الرزاق ح�سين� ،إدارة الثقافة بجامعة
الإمام – الريا�ض 1407هـ 1987 /م .
 فهر�س مخطوطات جامعة �أم القرى ج ،1عمادة �ش�ؤونالمكتبات 1403هـ 1983 /م.
 -المختار من المخطوطات العربية ،دار الكتاب الجديد،

تحقيق
المخطوطات
�ضرورة
علمية

-

الطبعة الأولى 1968م.
من روائع ح�ضارتنا لم�صطفى ال�سباعي ،دم�شق الطبعة
الأولى
ال�سحار والفكر الإ�سالمي  ،لم�أمون غريب مكتبة م�صر،
ّ
1975م.
تحقيق المخطوطات بين الواقع والأمل ،للدكتور عبد اهلل
عبد الرحيم ع�سيالن ،مطابع ال�شريف ،الريا�ض1415 ،هـ
1994 /م.
�سنن ابن ماجة  15باب الحكمة ،تحقيق محمد ف�ؤاد عبد
الباقي ،مكتبة عي�سى بابي الحلبي1401هـ 1981 /م.

-

نكت الهميان في نكت العميان ،ل�صالح الدين ال�صفدي،
ب�إ�شراف �أحمد زك��ي با�شا ،المطبعة الجمالية بم�صر
1329هـ 1911/م.
بيت �أبي العالء المعري لم �أجده في اللزوميات وال �سقط
الزند ،وهو وارد في ترجمته في نكت الهميان.
ديوان ابن عبد ربه الأندل�سي.
دي��وان الغزي �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن عثمان بن محمد
الكلبي الأ�شهبي ،ن�شر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،
دبي ـ الإمارات العربية المتحدة 2008م.
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من�ش�آت بغداد العمرانية
في الع�صر العبا�سي
معت�صم زكي ال�سنوي

بغداد

تمهيد:

بغداد التي حاولت كتب التاريخ اخت�صارها بمدينة �أبي جعفر المن�صور المدورة مع �أنها لم
تكن �أكثر من ح�صن ع�سكري ،كانت بال �شك ذات موقع متميز ،ت�سودها خ�ضرة النخيل وي�شار
�إليها بلقب �أم القرى والب�ساتين� .ساعد موقعها وبيئتها النهرية على نم ّوها وازدهارها ،لت�صبح
(عا�صمة لل�شرق العربي والعالم الإ�سالمي) ،وم�سرحاً لخيال �ألف ليلة وليلة ،ومركز جذب
للحكمة والفل�سفة والعلوم ونفائ�س الكتب ،وقال عنها الم�ؤرخ اليعقوبي �أحمد بن وا�ضح� :أنها
المدينة العظمى التي لي�س لها نظير في م�شارق الأر�ض ومغاربها!..
و�شغلت منذ ت�أ�سي�سها في �سنة 145هـ760/م حتى
الآن �أفكار و�أقالم الم�ؤرخين والم�ؤلفين والرحالة
والأدباء وال�شعراء وحظيت باهتماماتهم ،و�شّ د �إليها
الرجال الأوربيون منذ القرن ال�سابع ع�شر الميالدي
لزيارتها والمكوث فيها وو�صفها في رحالت كتبت
باللغات الإنكليزية والفرن�سية والإيطالية والألمانية
�إ�ضافة �إلى ما كتب عنها باللغات التركية والفار�سية
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ل�غ��ات ال�ع��ال�م�ي��ة� ..أن ب �غ��داد هي
الرائدة في مدر�سة الفكر الفل�سفي في االعتزال
وعلم الكالم والمنطق و�أنجبت ع��دد ًا كبير ًا من
الفال�سفة والمناطقة وعلماء الكالم الذين ان�شغلوا
في ميدان الترجمة والنقل من العلوم اليونانية �إلى
اللغة ال�سريانية والعربية وكان مركز بحوثهم في
(بيت الحكمة ببغداد) ..وفي بغداد قامت (نه�ضة
تعليمية) عظمى لتجعل منها (��س�ي��دة الدنيا)
بت�أ�سي�س �أول مدر�سة خرجت الفقهاء والعلماء في
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الفقه والحديث واللغة العربية و�آدابها وهي المدر�سة
(النظاميــة) التي بنيـــت �سنــــة 459هـ1066/م)
وبعدها ظهرت المدر�سة (الم�ستن�صرية) التي بد�أ
التدري�س فيها �سنة 630هـ1232/م وهي �أول (جامعة
في العالم) اهتمت بتدري�س العلوم الدينية واللغوية
والأدبية و�ألحق بها م�ؤ�س�سها الخليفة الم�ستن�صر
العبا�سي معهد ًا لتدري�س وتحفيظ القر�آن الكريم
ومعهد ًا لتدري�س الحديث النبوي ال�شريف ومدر�سة
للطب لتخريج الأطباء ومدر�سة لل�صيدلة ،وكان
للمدر�ستين (النظامية والم�ستن�صرية) والمدار�س
الأخ��رى التي �أن�شئت في بغداد دوره��ا الكبير في
ن�شر الثقافة وازده��ار العلوم في العالم الإ�سالمي
كما كان ت�أثيرها كبير ًا على الثقافة العالمية ..ومنذ
ت�أ�سي�س بغداد �أخذت بالتو�سع والتطور في جانبيها
الغربي وال�شرقي وخا�صة المدار�س والأربطة التي
كان يعتكف فيها المت�صوفة والزهاد ،وتعد مدر�سة

من�ش�آت
بغداد
العمرانية
في الع�صر
العبا�سي

مقـــاالت

(الت�صوف) البغدادية هي المدر�سة الرائدة التي
جمعت كبار مت�صوفة العالم الإ�سالمي والذين كان
لهم �أثرهم الكبير في تعميق الفكر ال�صوفي من
�أمثال ال�شيخ (الجنيد البغدادي وال�سري ال�سقطي
وال�شبلي البغدادي وعمر ال�سهروردي وعبد القادر
الجيلي) وغيرهم ممن ت��رك ب�صمات وا�ضحة
في علم الزهد والت�صوف ..و�صفوة القول :بغداد
عظيمة في كل �شيء ،قال عنها الم�ؤرخ (اليعقوبي)
في كتابه (البلدان)( :ح�سنت �أخالق �أهلها ونظرت
وجوههم ،وانفتقت �أذهانهم حتى ف�ضلوا النا�س في
العلم والفهم والأدب والنظر والتمييز والتجارات
وال�صناعات والمكا�سب وال �ح��ذق بكل مناظرة
و�إح�ك��ام كل مهنة و�إت�ق��ان كل �صنعة ،فلي�س عالم
�أعلم من عالمهم وال �أروى من روايتهم وال �أجدل
من متكلمهم وال �أع��رب من نحويهم وال �أ�صح من
قرائهم وال �أمهر من ُمتطببهم وال �أحذق من مغنيهم
وال �ألطف من �صانعهم وال �أكتب من كاتبهم وال
�أبين من منطقيهم وال �أعبد من عابدهم وال �أروع
من زاهدهم وال �أفقه من حاكمهم وال �أخطب من
خطيبهم وال �أ�شعر من �شاعرهم) ..واليعقوبي م�ؤرخ
وجغرافي كبير توفى �سنة 292هـ905/م ،ويعد من
�أ�شهر م�ؤرخي بغداد في القرن الثالث الهجري..
خطط بغداد وتطورها في الع�صر العبا�سي الأول

ك��ان م��ن الطبيعي وم��ن المنتظر �أن يرف�ض
العبا�سيون -بعد �أن �أق��ام��وا دولتهم على �أنقا�ض
الدولة الأموية -الإبقاء على مدينة دم�شق حا�ضرة
للخالفة ذل��ك �أن ب�ل�اد ال���ش��ام ك��ان��ت م�ق��ر بني
�أمية ،و بها ع�صبيتهم من العن�صر العربي الذي
ينا�صرهم ،ويرف�ض انتقال الخالفة �إلى غيرهم،
ل��ذا نقل العبا�سيون ح�ضارة دولتهم �إل��ى العراق
قريب ًا من �أن�صارهم الفر�س الذين �أقاموا ملكهم
على �أكتافهم ،وبذل الفر�س �أمولهم ودمائهم في

�سبيل �إقامة �صرح دولتهم ،ي�ضاف �إلى ذلك �أن بالد
العراق غنية بمواردها الطبيعية ،وفي م�أمن من
غارات البزنطيين لبعدها عن حدودهم( .)1و�أ�صبح
العراق بعد انتقال ق�صبة الدولة �إليه -حلقة االت�صال
بين العن�صرين العربي والفار�سي اللذين تت�آلف
منهما الجماعة الإ�سالمية( ..)2ولم تكن كل من
الكوفة والب�صرة ،وهما المدينتان الكبيرتان اللتان
كانتا موجودتين منذ الفتح العربي الأول للعراق-
ت�صلح لأن تكون حا�ضرة للدولة الجديدة ذلك �أن
�أهل الكوفة كان معظمهم �شيعة يعار�ضون الحكم
العبا�سي بل وي�سعون �إل��ى نقل الخالفة للعلويين،
�أم��ا الب�صرة فلم تكن ت�صلح هي كذلك لوقوعها
في الجنوب لذلك �أقام (�أبو العبا�س ال�سفاح) �أول
خلفاء الدولة العبا�سية – في الحيرة( .)3وفي �سنة
(134هـ) انتقل �إلى الأنبار وبنى مدينة على �شاطئ
الفرات� ،سماها (الها�شمية) ن�سبة �إلى جده ها�شم
ابن عبد مناف( )4وتوفى �أبو العبا�س قبل �أن يتم بناء
المدينة ،ولما ولى �أبو جعفر المن�صور الخالفة �سنة
(136ه��ـ) لم ي�ش�أ �أن يقيم في مدينة �أخيه و�سلفه
�أب��ي العبا�س� ،إذ بنى مدينة بين الكوفة والحيرة
�سماها (الها�شمية) �أي�ض ًا ،و�أق��ام بها لكنه لم
يلبث �أن كره �سكناها لما ثارت عليه الراوندية(،)5
كما �أن قربها من الكوفة -ومعظم �أهلها ينا�صر
العلويين -جعلته ال ي�شعر بالطم�أنينة ،لأنهم قد
ي�ث��ورون عليه ف��ي �أي وق��ت ،وف�ع� ً
لا �أف���س��دوا جنده
و�أن�صاره عليه( .)6وعلى ذلك فقد عول المن�صور
على ت�أ�سي�س حا�ضرة جديدة لدولته ،فخرج بنف�سه
يرتاد لها مو�ضع ًا يتخذه م�سكن ًا لنف�سه وجنده وبنى
به مدينته ،فبد�أ منحدر ًا �إلى جرجرايا( .)7ثم �صار
�إل��ى ب�غ��داد ،ث��م م�ضى �إل��ى المو�صل ث��م ع��اد �إلى
بغداد و�ضرب ع�سكره على ال�صراة ،وتدبر موقعها،
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ف�أعجبه وقال :هذه دجلة لي�س بيننا وبين ال�صين
�شيء ي�أتينا فيها كل ما في البحر وت�أتينا الميرة من
الجزيرة و�أرمينية( .)8وما حول ذلك ،وهذه الفرات
يجئ فيها كل �شيء من ال�شام والرقة وما حول ذلك،
كما الحظ خ�صب البقعة التي تقع فيها بغداد ،الأمر
الذي يي�سر ل�سكانها رغد العي�ش ،ي�ضاف �إلى تلك
�سهولة الدفاع عن مو�ضوع بغداد ،ف�إن هاجمها �أحد
كانت دجلة والفرات وروافد خنادق لها ،ف�إذا خربت
القناطر احتاج العدو �إلى العبور ،لذلك ف�إن الهجوم
عليها �أمر �صعب(� .)9أ�صاب المن�صور في اختياره
لبغداد حا�ضرة لدولته ،وقد ذكر ابن خلدون في
مقدمته عن ال�شروط الواجب توافرها في الحا�ضرة
فقال� :أما �أن تقع على ه�ضبة متوعرة من الجبل،
و�أما با�ستدارة البحر �أو نهر بها حتى ال يو�صل �إليها
بعد العبور ،وطيب الهواء لل�سالمة من الأمرا�ض،
وقرب ال��زرع منها ليح�صل النا�س على الأقوات..
وك��ان��ت الأر� ��ض التي تقع فيها ب�غ��داد منذ القدم
من �أهم مراكز الح�ضارة ،وازده��رت فيها ب�صفة
خا�صة الثقافة ال�شرقية القديمة ،وكانت من �أهم
المراكز التجارية حيث تلتقي فيها عدة طرق ت�صلها
()10
بمختلف البالد ،و�شهدت هذه الأر�ض الحوا�ضر
عظيمة مثل بابل و�سلوقية والمدائن وورثت بغداد
هذه بل وا�ستخدم في بنائها �أنقا�ض مدينة المدائن
التي تبعد عنها ب�ضعة كيلو مترات( )11وقد اختلف
الك ّتاب والم�ؤرخون حول معنى كلمة (بغداد) فيعتقد
البع�ض �أن بغداد كلمة (فار�سية) تترتب من (باغ)
ومعناها ب�ستان وداد رج��ل ،وقيل �أن (ب��غ) ا�سم
ل�صنم و(داد) �أعطى .وقيل �أن ت�سمية بغداد (باغ)
داذويه لأن بغداد كان باغ ًا لرجل من الفر�س ي�سمى
(داذوي ��ه) ،ولكننا نرجح �أن كلمة بغداد معناها
(عطية اهلل �أو هبة اهلل)( )12و�سميت ( َبغداد)،
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و�أحيان ًا �أخرى ( ُبغداد)( )13على �أنها ا�شتهرت ب�أ�سم
(مدينة ال�سالم) واختلف ال�م��ؤرخ��ون ح��ول هذه
الت�سمية فبع�ضهم ذك��ر �أنها �سميت بهذا الأ�سم
قبل �أن يبنيها المن�صور ،ويرى البع�ض �أن �أ�سمها
�أ�شتق من ا�سم نهر دجلة المدعو نهر ال�سالم ،ولكن
الأرجح �أن المن�صور رغب في �أطالق ت�سمية عربية
على بغداد فدعاها دار ال�سالم ،لأن اهلل هو ال�سالم
�أو لعل المق�صود هنا الجنة فقد ورد في القر�آن
الكريم عن الجنة ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [الأنعام  ...]127 :واهلل
يدعو �إلى دار ال�سالم ويهدي من ي�شاء �إلى �صراط
م�ستقيم ،ومهما يكن من �أم��ر فقد ك��ان ال�شعراء
والأدب���اء و�سائر النا�س يطلقون على الحا�ضرة
الجديدة (بغُداد �أو بغَداد) ،و�أحيان ًا يطلقون عليه من�ش�آت
بغداد
(الزوراء لأن قبلتها غير م�ستقيمة ،يحتاج الم�صلي
في الم�صلى في م�سجدها الجامع �إلى �أن ينحرف العمرانية
في الع�صر
جهة الي�سار(� )14أو �أن �أبوابها الداخلة م��زورة عن
العبا�سي
الأبواب الخارجية �أي لي�ست على �سمتها ،على �أننا
نالحظ كثير ًا ما كان يتردد ذكر (دار ال�سالم) في
المكاتبات الر�سمية وعلى العملة(.)15
رافقت ن�شوء مدينة ال�سالم (بغداد) مثل ق�صر
الخليفة الر�سمي والمعروف بق�صر (باب الذهب)
ويبدو كان مذهب ًا ف�سمي بق�صر الذهب ،كما �سمي
بق�صر القبة الخ�ضراء لأن الق�صر تعلوه قبة عالية
ذات لون �أخ�ضر وكانت م�ساحة الق�صر ()400×400
ذراع �أي ما ت�ساوي بحدود ()40000م� 2أربعين �ألف
متر مربع على اعتبار الذراع البغدادي ي�ساوي خم�سين
�سنتمتر ًا ،و�أب��رز ما في هذا الق�صر الإي��وان والقبة
الخ�ضراء ،ولم يبق لهذا الق�صر من �أثر اليوم(.)16

مقـــاالت

ق�صر الخلد

�شيده �أبو جعفر المن�صور ببغداد المدورة �سنة
(157هـ773/م) بعد �إتمام مدينته وتحويله الأ�سواق
منها وتو�سيعه ل�شوارعها� ،شيد ق�صره هذا و�سماه
(الخلد) تفاو ًال بخلود ملكه وت�شبيها بجنة الخلد،
وتولى بناء هذا الق�صر (الربيع بن يون�س) و(�أبان
ابن �صدقة) وكان مو�ضعه وراء باب خر�سان ويذكر
(الخطيب البغدادي) المتوفي �سنة 463هـ1070/م
قوله :وقد اندر�س الآن فال عين وال �أث��ر( .)17ولم
تذكر التواريخ ما كان في الق�صر من البنيان ،ولكن
جرت العادة �أن ال يخلو ق�صر من الق�صور وال دار
من الدور الفخمة من �إيوان ،وقد بقيت هذه العادة
الإن�شائية ببغداد �إلى الع�صور الأخيرة .وا�شتهر هذا
الق�صر �أنه �أقيم به حفل زفاف (هارون الر�شيد)

على ابنة عمه (زب�ي��دة) بنت جعفر بن الخليفة
المن�صور ،وك��ان وال��ده المهدي قد ا�ستعد له ما

لم ي�ستعد له لأحد من العبا�سيين قبله ،من الآالت
والآنية والفر�ش والمتاع والقما�ش والطيب والجوهر
والخدم والو�صائف ،و� َأع ّدلزبيدة درع من الل�ؤل�ؤ وهي
�شبه قمي�ص ،تفوق حد الو�صف وح�ضر النا�س من
الآفاق وفرق الأموال في ذلك العر�س ما لم يت�صور
�أن بيوت المال تخرجه وكانت �أوان��ي الذهب تملأ

دراهم و�أواني الف�ضة تملأ الدنانير الذهبية ويدفع
ذلك لوجوه النا�س �إلى 
غير ذلك من نوافج الم�سك
الو�شى ،وكان ذلك العر�س في
وقطع العنبر وخلع

ـ )18(781/وفي الخلد كان يقيم
المحرم �سنة 165ه 
ه��ارون الر�شيد قبل �أن يلي الخالفة وك��ان ينزل
معه الف�ضل بن يحيى( )19وفيه ولد المعت�صم �سنة
(106ه� � �ـ797/م)( )20وك��ان الأمين مقيم ًا بق�صر
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الخلد عندما بلغه نب�أ وفاة والده الر�شيد(.)21
ق�صر القرار

من الق�صور التي �أن�ش�أها الخليفة �أب��و جعفر
المن�صور ،ون��زل��ه ف��ي �أواخ���ر �أي��ام��ه ،ث��م �أوطنه
الأمين( )22ويبدو �أن ق�صر القرار لم يكن في �أيام
�أبي جعفر ذا بناء �ضخم ،وقال الخطيب في مو�ضع
�آخ��ر�( :إن ال�سجن الجديد كان قد دخل في بناء
زب�ي��دة �أم جعفر على ابنها محمد الأم�ي��ن الذي
�سمته ال�ق��رار( )23وكان هذا الق�صر ،يعرف �أي�ض ًا
با�سم ق�صر زبيدة كما �أورده الطبري في حوادث
198هـ813/م.
الق�صر الجعفري

وه��و من ق�صور بغداد الم�شهورة في الع�صر
العبا�سي� ،أن�ش�أه جعفر بن يحي البرمكي في الجانب
ال�شرقي من بغداد ،وادعى البرمكي �أنه بناه الم�أمون
كما ذكر ذلك ياقوت الحموي(� )24أن�ش�أه في المنطقة
المعرفة ببغداد اليوم با�سم �شارع الم�ستن�صر وجعل
للق�صر ب�ستان ًا ذو ريا�ض غر�س فيه من �أنواع ال�شجر
ما يثمر بكل بديع وبالغ في انفاق الأموال( )25وانتقل
الق�صر �إل��ى الم�أمون الخليفة العبا�سي فكان من
�أح��ب الموا�ضع �إليه و�أ�شهاها لديه واقتطع جملة
م��ن البرية عملها ميدان ًا لرك�ض الخيل واللعب
بال�صوالجة وجزء منه (حديقة حيونات) لجميع
الوحو�ش(� )26آل الق�صر �إلى الوزير العبا�سي الح�سن
اب��ن �سهيل ال ��ذي ك��ان ال �م ��أم��ون ق��د ت ��زوج ابنته
(بوران)� ،صار هذا الق�صر لل�سيدة بوران بعد وفاة
والدها ،ثم ا�ستنزلها المعت�ضد العبا�سي وانتقل �إليه
وعمل على تو�سيعه كما عمل له �سور ًا(.)27
ق�صر التاج

�أم��ر الحليفة العبا�سي المعت�ضد ب��اهلل �إن�شاء
ق�صر جديد على �أر�ض ق�صر الجعفري (الح�سني)
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وكان هذا الق�صر على نهر دجلة وعمل له م�سناة
عظيمة ل�صد تيار مياه دجلة وكان الق�صر ي�شرف
على الم�سناة ك�أنه التاج ف�سمى بالتاج وجعل وجه
الق�صر مبين ًا على خم�سة عقود كل عقد على ع�شر
�أ�ساطين بخم�سة �أذرع ،وبنى المكتفي بن المعت�ضد
�إلى جانب الق�صر قبة عرفت بقبة (الحمار) ذلك
�أن الخليفة كان ي�صعد �إليها في مدرج حولها على
حمار �صغير وكانت عالية مثل ن�صف الدائرة .وفي
�سنة (549هـ1154/م) �شب حريق في ق�صر التاج
من ج َّراء انق�ضا�ض �صاعقة عليه وا�ستمرت النار
فيه ت�سعة �أي��ام متتالية فحولت ق�صر التاج وقبته
المت�صلة به �إلى ركام من الرماد �إال �أنه �أعيد بنا�ؤه
على عهد الخليفة المقتفي العبا�سي( )28ثم �أعاد
بناءه من جديد الخليفة العبا�سي الم�ست�ضيء �سنة
574هـ1178/م ولم يبق من ق�صر التاج القديم �إال
ا�سمه في �أواخر الدولة العبا�سية.
دار ال�شجرة

بنيت هذه البناية على عهد الخليفة العبا�سي
المقتدر (320-295هـ932-907/م) و�سميت بهذا
اال�سم ن�سبة �إل��ى ال�شجرة الم�صنوعة من الف�ضة
التي كانت فيها وقد و�ضعت هذه ال�شجرة في و�سط
بركة كبيرة مدورة فيها ماء ٍ
�صاف ولل�شجرة ثمانية
ع�شر غ�صن ًا �أكثرها من الف�ضة ومنها ما هو مذهب
و�أوراقها مختلفة الأل��وان لكل غ�ضن منها �شاخات
كثيرة (ف��روع) عليها طيور وع�صافير من كل نوع
مذهبة ومف�ض�ضة وهي تهدر وت�صفر والأغ�صان
تتمايل كما يتحرك ورقها بفعل الريح وفي جانب
الدار علي يمين البركة تماثيل خم�سة ع�شر فار�س ًا
على تماثيل خم�سة ع�شر فر�س ًا وقد الب�سوه الديباج
وغيره وجعل في �أيديهم رماح ق�صار وهم يدورون
على خط واح��د خببا فيرون كان كل واح��د منهم
قا�صد �إلى �صاحبه وفي الجانب الأي�سر من البركة

من�ش�آت
بغداد
العمرانية
في الع�صر
العبا�سي

مثل ذل���ك( )29ول��م يبن لهذا الق�صر م��ا يتحويه
من �أث��ر وانقطعت �أخباره بعد �سقوط بغداد �سنة
656هـ1258/م.
دار الخالفة

مقـــاالت

�أن ق�صور ودور الخلفاء العبا�سيين والتي في
الجانب ال�شرقي من بغداد والتي تطل على نهر
دجلة �أحيطت ب�سور على هي�أة ن�صف دائ��رة يبد�أ
على الأرج��ح من بداية �شارع الم�ستن�صر وينتهي
عند مقربة من ج�سر الر�شيد في منطقة (المربعة)
و�صارت تعرف هذه الق�صور وملحقاتها من الأبنية
والحدائق با�سم (دار الخالفة) وك��ان فيها من
الق�صور وال��دور الق�صر الح�سني وال��ذي هو �أول
ق�صور هذه المنطقة وق�صر التاج وق�صر الفردو�س
ودار ال�شجرة والدار المثمنة والدار المربعة ودار
الوزارة والدواوين وغيرها وكان لل�سور الذي يطوق
هذه الدور ت�سعة �أبواب رئي�سة� ،أولها (باب الغربة)
�سمي بهذا اال�سم لأن ال�شجرة غرب كانت ثابتة
ب��ال�ق��رب منه وك��ان ق��ري��ب م��ن نهر دج �ل��ة ،وكان
قرب باب الغربة داخل الحريم ق�صران هما دار
ال�سيدة ودار خاتون وكانتا لأبنة الخليفة المقتدى
وقد دام��ت خالفته من (467ه �ـ �إل��ى �سنة487هـ)
1094-1075م) وق��د �شيد الخليفة العبا�سي
الم�ستنجد باهلل (556-555هـ) (1170-1160م)
في مكانهما ق�صر ًا وا�سع ًا �سمي دار الريحانيين
ن�سبة �إلى �سوق الريحانيين الواقع على مقربة من
الدار وهو ال�سوق الذي تباع فيه الرياحين والفواكه.
و�سمي الباب الذي يليه (باب �سوق التمر) وكان �إلى
جانب هذه الباب داخل الحريم ق�صر يعرف بالدار
(القطنية) ثم (باب بدر) ن�سبة �إلى (بدر) مملوك
الخليفة المعت�ضد ،ثم (باب النوبي) و(باب العامة)
وكان باب النوبي يعرف بباب (العتبة) التي يقبلها
الر�سل والأمراء والملوك ور�ؤ�ساء الحجاج �إذا قدموا

بغداد .ثم (باب الن�صر) وهي الباب الذي فتحه
الخليفة الم�ستر�شد حينما كان يخرج للحرب تفاو ًال
بالظفر ،و(باب الخا�صة) ثم (باب الب�ستان) ،ويلي
هذا الباب (باب المراتب) وكان بالقرب من النهر
ي�سكنها عليه القوم و�أرباب المنا�صب ..وفي (دار
الخالفة) �أي�ض ًا دار عرفت بدار (الخيل) وكانت
دار ًا عظيمة الأرجاء لها �صحن وا�سع �ألف ذراع في
�أل��ف ذراع كما في دار الخالفة ودار الريحانيين
ودار الطواوي�س وهي من بناء الخليفة المطيع هلل
العبا�سي ال��ذي حكم م��ن (363-334ه � � �ـ-956/
975م)(.)30
ق�صر الثريا

�أن � �� � �ش � ��أه ال �خ �ل �ي �ف��ة ال �ع �ب��ا� �س��ي المعت�ضد
389-379ه � �ـ902-892/م بينه وبين ق�صر التاج
ميالن وعمل بينهما �سرداب ًا (نفق ًا) تم�شي فيه
حظاياه من الق�صر الح�سني وهي الآن خراب ،وفي
الع�صر العبا�سي العديد من الق�صور الم�شهورة
منها ق�صر ال���س�لام ال��ذي �أن���ش��أه ال�م�ه��دي �سنة
164ه�ـ780/م وهناك ق�صر عي�سى بناه عي�سى بن
علي ع��م الخليفة المن�صور وه��و �أول ق�صر بناه
الها�شميون ببغداد ،وقال ياقوت في معجمه :وكان
ق�صر عي�سى على �شاطئ نهر (الرفيل) عند م�صبه
في دجلة وهو اليوم و�سط العمارة من الجانب الغربي
ولي�س للق�صر �أثر الآن �إنما هناك محلة كبيرة ذات
�سوق ت�سمى محلة ق�صر عي�سى( )31وهناك ق�صر
(الو�ضاح) ببغداد �شيد هذا الق�صر ببغداد للخليفة
المهدي العبا�سي وتولى �أمر بنا�ؤه رجل يدعى و�ضاح
اب��ن �شبا ،فن�سب الق�صر �إليه ويبدو �أن الق�صر
كان في الجانب الغربي .وهناك دار ا�شتهرت في
القرن الرابع الهجري هي الدار التي �أمر ب�إن�شائها
معز الدولة البويهي 356-303هـ967-915/م الذي
�سيطر على بغداد �سنة 334هـ945/م و�صار يخطب
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له على منابرها وي�ضرب ا�سمه على الدرهم والدينار
بها( )32وان�شئت هذه ال��دار في منطقة ال�شما�سية
�شمال بغداد ،وال�شما�سية من�سوبة �إلى بع�ض �شما�سي
الن�صارى وه��ي �أعلى من محلة الر�صافة ومحلة
�أبي حنيفة( )33وال�شما�سية بالجانب ال�شرقي منها،
قريب من الدار التي بناها الديلمي �أحمد بن بويه
بباب ال�شما�سية ،وموقعه �أح�سن موقع وهو نزه كثير
الب�ساتين والأ�شجار وبقربه �أجمة ق�صب( )34بد�أ بناء
الدار �سنة 350هـ961/م قال ابن تغري بردى :في
هذه ال�سنة �شرع معز الدولة بن بويه في بناء دار
هائلة عظيمة ببغداد وخرب لأجلها دور ًا وق�صور ًا..
والزم النا�س بيع �أمالكهم ليدخلها في البناء ،وقد
در�ست ه��ذه ال��دار قبل �سنة �ستمائة ول��م يبق لها
�أثر( )35ويذكر ابن الجوزي عن هذه الدار� ،أن خراب
هذه الدار كان �سن 418هـ1027/م.
الم�ساجد ببغداد
جامع المن�صور

�أق�ي�م��ت ف��ي ب �غ��داد الم�ساجد الكثيرة و�أول
م�سجد ب�ن��ي ب�ب�غ��داد م��دي�ن��ة ال���س�لام ه��و جامع
(المن�صور)� ،شيده الخليفة �أبو جعفر المن�صور
عند بنائه مدينة بغداد �سنة 145ه �ـ762/م ولم
يزل الجامع على حاله �إلى خالفة هارون الر�شيد
الذي �أمر ترميمه و�إع��ادة بنائه بالآجر والج�ص
وقد فرغ من تجديده �سنة 193هـ808/م وفي زمن
المعت�ضد العبا�سي �أ�ضعاف ال�صحن الأول لق�صر
المن�صور وو�صله بالجامع( ،)36وجرت على الجامع
�إ�ضافات وزيادات في �أوقات مختلفة ،وكان لهذا
الجامع قيمة ح�ضارية �إذ كان مركز ًا للتدري�س
عد
وتلقي العلوم ،فالتدري�س في جامع المن�صور ُي ْ
�آنذاك �أمنية كثير من العلماء والفقهاء ،ذكر �أن
الخطيب البغدادي لما حج �شرب من ماء زمزم
و�س�أل اهلل �أن يحقق له ثالث حاجات� ،إحداها:
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�أن يحقق له �إمالء الحديث بجامع المن�صور(،)37
وكان (الك�سائي) العا ِلم اللغوي الكبير يجل�س في
جامع المن�صور ليقرئ اللغة وتتلمذ عليه (الفراء
وابن ال�سعدان( .)38وبقي جامع المن�صور �إلى �أيام
الرحالة ابن بطوطة �سنة727هـ1327/م وقال:
�إن هذا الم�سجد ال ي��زال قائم ًا تقام فيه �صالة
الجمعة( .)39ول��م ي��رد للجامع من ذك��ر بعد هذا
التاريخ وانطوى �أثره الح�ضاري.
جامع الر�صافة

وهو �أول جامع �شيد في الجانب ال�شرقي من
بغداد في محلة الر�صافة و�سمي بجامع الر�صافة
و�شرع في ت�شييده �سنة 159ه � �ـ775/م( )40وكان
�أو�سع من جامع المن�صور و�أق��ام المهدي ق�صره
بجوار الجامع ،ويعد هذا الجامع من جوامع بغداد
الكبيرة وتقام فيه �صالة الجمعة( )41وبالقرب من من�ش�آت
بغداد
جامع الر�صافة �إلى ال�شمال يقوم مرقد �أبي حنيفة
النعمان بن ثابت المتوفي �سنة 150ه� �ـ767/م ،العمرانية
كما كانت تقوم بالقرب من جامع الر�صافة مقابر في الع�صر
الخلفاء العبا�سيين المت�أخرين ،كما ورد ذكر العبا�سي
ذل��ك فيما �أورده م��ؤل��ف ك�ت��اب خال�صة الذهب
الم�سبوك(.)42
جامع الق�صر

ويعرف بجامع الخلفاء� ،أ�س�سه الخليفة العبا�سي
المكتفي باهلل 295-289هـ907-901/م في �شرقي
دار الخالفة العبا�سية وكان باب الجامع مجاور ًا
لباب العامة �أحد دار الخالفة ،و�صار هذا الجامع
هو المكان الر�سمي الذي ي�ؤدي فيه الخليفة العبا�سي
�صالة الجمعة مع حا�شيته و�أركان دولته وفيه تقر�أ
عهود الق�ضاة وي�صلي على جنائز الأعيان والعلماء
وتعقد فيه حلقات الفقهاء والمناظرين والمحدثين.
و�صارت �صالة الجمعة ببغداد في الجوامع الثالثة،

جامع المن�صور وجامع الر�صافة وجامع الخلفاء
وقد زاره الرحالة العربي ابن جبير وقال عنه� :إنه
مت�صل بدار الخليفة وهو جامع كبير وفيه �سقايات
عظيمة ومرافق كثيرة للو�ضوء وال�ط�ه��ور( )44وقد
�شيدت لهذا الجامع مئذنة 678ه� �ـ1279/م �أيام
(�أباقا) ابن هوالكو ووالية عطا ملك الجويني الذي
تولى حكم ال�ع��راق �سنة 657ه� � �ـ1259/م( )45وفي
�سنة 1960م �شيدت مكان المئذنة القديمة مئذنة
جديدة و�أعيد بناء الجامع على الطراز الذي �أن�شئ
عليه �أيام العبا�سيين ،وهو اليوم من مظاهر بغداد
التراثية التي تعبر عن الطراز والفن الإ�سالمي
وتقام ال�صالة في هذا الجامع الذي يعرف اليوم
ببغداد بجامع الخلفاء كما �سمي ال�شارع الذي يقع
عليه ب�شارع الخلفاء وهو من ال�شوارع الحديثة التي
�أن�شئت بعد ثورة  14تموز .1958
()43

جامع الإمام �أبي حنيفة

مقـــاالت

توفي الإم��ام النعمان بن ثابت الكوفي ببغداد
�سنة150هـ767/م ودفن في مقبرة تعرف بمقبرة
ال �خ �ي��زران( .)46ون���ش��أت ح��ول مقبرة الإم ��ام �أبي
حنيفة محلة عرفت بمحلة �أبي حنيفة ،وفي �سنة
459ه �ـ1066/م قام �شرف الملك �أبو �سعد محمد
ابن من�صور الخوارزمي م�ستوفى مملكة ال�سلطان
(ال��ب �أر� �س�لان) ال�سلجوقي ببناء مدر�سة عند
م�شهد �أبي حنيفة لأ�صحابه( .)47وجرت على الجامع
زيادات و�إ�صالحات عديدة عبر التاريخ ،وال يزال
هذا الجامع قائم ًا ويعد من م�ساجد بغداد ال�شهيرة
الكبيرة وله �أهمية في خطط بغداد العبا�سية ،وبمرور
الزمن �صار هذا الجامع و�سط مدينة كبيرة تعرف
بـ(الأعظيمة) ن�سبة �إلى الإمام الأعظم النعمان بن
ثابت �صاحب المذهب الحنفي الم�شهور.
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جامع براثا

جامع ال�شيخ عبد القادر الجيلي

ذكر الخطيب البغدادي� ،أنه كان في المو�ضع
المعروف (ببراثا) م�سجد يجتمع فيه قوم ممن
ين�سب �إلى الت�شيع ،ويق�صدونه لل�صالة والجلو�س
فيه( .)48وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان:
براثا كانت قبل بناء بغداد قرية يزعمون �أن (علي ًا)
مر بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان و�صلى
في مو�ضع الجامع( .)49وفي ع�صر المقتدر العبا�سي
ه��دم الم�سجد و�أع �ي��د ب �ن��ا�ؤه على عهد الرا�ضي
العبا�سي وذكر الخطيب البغدادي� ،أن هذا الجامع
�صار �أحد م�ساجد (الح�ضرة) ،وتوالت فيه �صالة
الجمعة( .)50وهذا الجامع ال يزال قائم ًا ببغداد في
الجانب الغربي حتى الوقت الحا�ضر.

�إن جامع ال�شيخ عبد القادر الجيلي في الأ�صل
مدر�سة ابتناها للحنابلة �أب��و �سعيد المبارك بن
علي المخزومي الفقيه الحنبلي المتوفي �سنة
513هـ1119/م ،وقد جددها وو�سعها تلميذه ال�شيخ
عبد القادر المتوفي �سنة 561هـ1165/م وهو مدفون
فيها ،لما دخل ال�سلطان �سليمان القانوني بغداد �سنة
941هـ1534/م بنى على قبره قبة �شاهقة( .)52ومن
ثم �أ�س�س الوالي العثماني �سنان با�شا 955هـ1586/م
بجوار القبة جامع ًا �أكمله من بعده وال��ي بغداد
عــــلي با�شــــا 999-998هـ )53(1590-1589/وقبـــــة
هذا المرقد من القباب الوا�سعة ،وعلى مقربة من
رواقة منارة �ضخمة مكتوب عليها �أنها بنيت �سنة
941ه � �ـ1534/م وه��ي من �آث��ار ال�سلطان �سليمان
العثماني( .)54وجرت على هذا الجامع الذي يقع في من�ش�آت
بغداد
الجانب ال�شرقي من بغداد زيادات وتعميرات كثيرة
كان �آخرها التجديدات الوا�سعة على هذا المعلم العمرانية
التراثي ،الذي جاء �آية من �آيات الفن والتقدم في في الع�صر
الهند�سة وال��ري��ادة ،وهو بحق مفخرة من مفاخر العبا�سي
الأبنية التراثية ببغداد ،وكما هو معلوم ف�إن ال�شيخ
عبد القادر الجيلي من كبار الزهاد والفقهاء وهو
�صاحب الطريقة الم�شهورة (القادرية) التي ي�سلكها
الماليين من الم�سلمين في العالم الإ�سالمي ،وفي
عام 1048ه� �ـ1638/م قام ال�سلطان م��راد الرابع
العثماني با�ستعادة بغداد من �أيدي الفر�س؛ ف�أمر
بتعمير مرقد ال�شيخ عبد القادر الكيالني بنظارة
�شيخ الإ�سالم يحيى �أفندي ،وقد �شرع هذا بتعمير
القبة وزي�ن�ه��ا بقناديل م��ن ذه��ب وف���ض��ة ،وعمر
�صندوق ال�ضريح وات�خ��ذ ل��ه ��س�ت��ار ًا م��ن الحرير
المق�صب ،وكتب بخط �صالح المولوي ما ي�شير
�إلى ذلك التعمير م�ؤرخ ًا �سنة 1048هـ1638/م(.)55
وف��ي �سنة 1834م زار الرحالة (ف��ري��زر) جامع

جامع ال�شيخ معروف الكرخي

من م�ساجد بغداد الم�شهورة في الجانب الغربي
في منطقة الكرخ وهو من�سوب �إلى الزاهد ال�شيخ
معروف الكرخي المتوفي �سنة 200هـ815/م ،ويبدو
�أن الجامع �شيد على عهد الخليفة النا�صر لدين اهلل
العبا�سي 622-575هـ1225-1180/م والمتبقي من
�آثار الجامع مئذنته التي �شيدها الخليفة النا�صر
لدين اهلل حيث مكتوب على حو�ض المئذنة �أنها
(بنيت �سنة 612هـ1215/م)( )51على عهد الخليفة
النا�صر� .إن هذه المئذنة على لطافة مقيا�سها تمثل
�أجمل المنائر البغدادية العبا�سية بكثرة المقرن�صات
الزخرفية في حو�ضها وفي داخل الجامع قبر ال�شيخ
معروف الكرخي .وقد جرت تجديدات كبيرة على
عمارة الجامع وهو اليوم يت�صدر جوامع الجانب
الغربي في هند�سة بنائه ونقو�ش جدرانه وم�آذنه
الحديثة وتحيط بالجامع مقبرة وا�سعة ،وبالقرب
منه قبر (زمرد خاتون) �أم الخليفة النا�صر ومقبرة
المت�صوف البغدادي (ال�سري ال�سقطي والجنيد
البغدادي والحالج) وهم من كبار رجال الت�صوف.
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مقـــاالت

ال�شيخ عبد ال �ق��ادر ،وق��ال� :إن �ضريحه وجامعه
من �أفخم الجوامع والأ�ضرحة الموجودة في هذه
الجهات ،ويتقاطر الزوار على تربته هذه من الهند
و�أفغان�ستان وبخارى وبالد الترك( .)56و�أبرز ما في
هذا المعلم التراثي (المكتبة) التي ت�شغل مو�ضع ًا
مهم ًا من الجامع والتي ت�ضم كتب ًا مخطوطة تجمعت
من عهد ال�شيخ عبد القادر الكيالني ،وما �أ�ضاف
�إليها �أوالده و�أحفاده و�أبناء ذريته �إلى عهد ال�سيد
عبد الرحمن الكيالني نقيب الأ�شراف ،الذي كان
�أول رئي�س للوزراء في العراق بعد دخول الإنكليز
للعراق �سنة 1917م ،والذي تبرع بكل ما يملك من
الكتب �إلى مكتبة ال�شيخ عبد القادر الكيالني ،والتي
تعد اليوم من المكتبات المهمة والتي تحوي نفائ�س
الكتب العربية والإ�سالمية في مختلف �صنوف العلم
والمعرفة ،ويبلغ عددها زهاء ثالثين �ألف كتاب،
وي�ؤمها �سنوي ًا ما يزيد على الع�شرة �آالف مطالع من
طالب العلم و�أهل البحث(.)57
جامع ال�شيخ عمر ال�سهرودي

ال�شيخ عمر ال�سهروردي هو �شيخ ال�شيوخ �شهاب
ال��دي��ن �أب��و حف�ص عمر ب��ن محمد ال�ب�ك��ري من
كبار الزهاد والمت�صوفة ببغداد وهو م�ؤلف كتاب
(عوارف المعارف) والمتوفي �سنة 632هـ1234/م
وعلى قبره قبة على الطراز ال�سلجوقي وقائمة عل
�أربعة �أ�ضالع ،وهي من بناء القرن ال�سابع الهجري،
ويبدو �أن الذي �شيد جامع ال�شيخ عمر ال�سهروردي
الوزير الم�شهور غياث الدين محمد بن ر�شيد الدين
بحدود �سنة 735هـ1234/م( )58في منطقة تعرف
بـ(الظفرية) �شرقي مدينة بغداد ،وهو قريب من
�أح��د �أب��واب ب�غ��داد العبا�سية ال��ذي يعرف بباب
الظفرية ،وت�سميه العامة بالباب (الو�سطاني) وال
يزال قائم ًا منذ عهد الخليفة الم�ستر�شد العبا�سي
528-512ه� � � � �ـ1135-1118/م ،وب �م��رور الزمن

تكونت حول قبر ال�شيخ عمر ال�سهروردي مقبرة
كبيرة تكاد تكون من المقابر الكبيرة في بغداد وزار
هذه المقبرة العديد من الرحالة منهم الرحالة
(م��دام دي��والف��وا) �سنة 1299ه� �ـ1181/م وقالت
عن المقبرة �أنها كبيرة كما ذك��رت قبة ال�شيخ
عمر ال�سهروردي المخروطية ال�شكل وذكرت �أنها
مزينة ببع�ض المقرن�صات الجميلة من الخارج
التي تترك �آثار ًا جميلة �أخرى في الداخل( .)59وال
يزال جامع ال�شيخ عمر ال�سهروردي قائم ًا وتقام
فيه ال�صلوات الخم�س والجمع والعيدين ،وهناك
درا�سة حديثة من قبل الحكومة العراقية لإجراء
�إ�صالحات وترميمات لأبنية الجامع ،ويعد هذا
الجامع م��ن بقايا ال��دول��ة العبا�سية وي��رم��ز �إلى
نموذج من البناء انت�شر في العهد ال�سلجوقي في
�أبنية العراق.
جامع قمرية

ه��ذا الجامع قائم في منطقة الكرخ ،والكرخ
قرية كبيرة كانت �أيام ت�أ�سي�س بغداد 145هـ762/م،
و�أدخل المن�صور الخليفة العبا�سي هذه القرية �ضمن
بغداد وجامع (قمرية) �شيده الخليفة العبا�سي
الم�ستن�صر باهلل �سنة 626ه� �ـ1228/م على �ضفة
دجلة الغربية( .)60وجدد هذا الجامع �أيام الأتراك
العثمانيين ،ول��م يبق من بناء الجامع العتيق �إال
المئذنة القليلة الزخارف ال�ساذجة البناء ،وفي
حو�ضها �آثار ترميم و�إ�صالح .وهذا الجامع ال يزال
قائم ًا ببغداد.
جامع الحظائر

وهو من الجوامع القائمة ببغداد والتي �شيدت في
الع�صر العبا�سي ،وقد �أن�ش�أت هذا الجامع (ال�سيدة
زمرد خاتون) المتوفاة �سنة 599هـ1202/م وال�سيدة
زمرد هي �أم الخليفة النا�صر لدين اهلل العبا�سي
622-575ه � � � � �ـ1225-1180/م .وزوج ��ة الخليفة
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العبا�سي (الم�ست�ضئ ب��أم��ر اهلل) المتوفي �سنة
575ه� �ـ1180/م� ،أن�ش�أت مدر�سة لل�شافعية بجوار
تربة ال�شيخ معروف الكرخي ورباط ًا ومدفن ًا لها،
وجرى احتفال فتح المدر�سة �سن 589هـ1193/م
وح�ضر �أرباب الدولة وعمل �سماط عظيم و�سلمت
�إلى (النوقاني) مدر�س بها( .)61والنوقاني هو الفقيه
محمد بن �أبي النوقاني الفقيه ال�شافعي والذي كان
معا�صر ًا لل�سيدة زمرد خاتون ومن كبار المذهب
ال�شافعي ببغداد ،توفى �سنة 592ه� �ـ1195/م(.)62
وج��ام��ع ال�ح�ظ��ائ��ر ي �ع��رف ال �ي��وم ب �ب �غ��داد بجامع
(الخفافين) جنوبي المدر�سة الم�ستن�صرية ،ولم
يبق من بنائه الأول �إال المئذنة وهي �أقدم الم�آذن
ببغداد؛ لأنها بنيت قبل انتهاء القرن ال�ساد�س
للهجرة وعلى طرازها بنيت كل م�آذن بغداد ،وقد
رممت هذه المئذنة وخ�صو�ص ًا في �أعالي حو�ضها
و�آخ��ر ترميم �أج��ري فيها كان �سنة 1950م وهذه
المئذنة فيها من الفن البنائي ما يجعلها نموذج ًا
للفن العربي الراقي؛ ففي ر�أ�سها �أ�شكال هند�سية
من النقو�ش وقد زخ��رف الر�أ�س بالكا�شي وغيره
وفي حو�ضها ق�سم من العقود التي ت�شبه (الأواوين)
ال�صغيرة وقد ذكر العالمة (الآلو�سي) قوله :وفيه
خزانة كتب ت�شتمل على مخطوطات قديمة العهد
وكثير منها تلف بتداول الأيدي عليها( .)63ولل�سيدة
(زمرد) قبر تعلوه قبة على الطراز (ال�سلجوقي)
�شبيهه بقبة جامع عمر ال�سهروردي وفي هذا القبر
توهم ال�سائح الألماني (تيبور) ون�سبة �إلى ال�سيدة
زبيدة زوجة الخليفة هارون الر�شيد( .)64علم ًا �أن
ال�سيدة زبيدة دفنت في مقابر قري�ش (الكاظمية)
�سنة 316ه��ـ831/م( .)65بينما توفيت ال�سيد زمرد
خ��ات��ون ف��ي � �س �ن��ة599ه �ـ1201/م( .)66ودف�ن��ت في
مقبرتها قريب ًا من ال�شيخ معروف الكرخي البغدادي
الم�شهور.
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م�شهد الإمام مو�سى الكاظم (رحمه اهلل)

�إن موقع الم�شهد الكاظمي في الأ�صل مقبرة
عبا�سية �أمر ب�إقامتها الخليفة �أبو جعفر المن�صور
لتكون خا�صة بالقري�شيين ،لذا عرفت بمقبرة قري�ش
و�أول دفين فيها هو جعفر بن الخليفة المن�صور الذي
توفي �سنة150هـ767/م( .)67ولما توفي الإمام مو�سى
ابن جعفر الكاظم �سنة183هـ899/م دفن في مقابر
قري�ش( .)68وبمرور الزمن �صار النا�س ي�سكنون حول
مقابر قري�ش وطبيعي �أن تكون الم�ساكن المحيطة
بالم�شهد الكاظمي ينزلها على العموم العلويين
الذين �صاروا يكونون الن�سبة العظمى لتلك المدينة
التي �أخذت في النمو واالت�ساع( .)69والإمام الكاظم
ه��و مو�سى ب��ن جعفر ال�صادق ب��ن محمد الباقر
ابن علي بن الح�سين بن علي بن �أب��ي طالب وهو
الإمام ال�سابع عند ال�شيعة الإمامية ،وكان معروف ًا من�ش�آت
بغداد
بالزهد والعبادة وال�صبر على المكاره .يقول عنه
ابن خلكان :وكان �سخي ًا كريم ًا وكان ي�صر ال�صرر العمرانية
ثالثمائة دينار و�أربعمائة دينار ومائتي دينار ثم في الع�صر
يق�سمها بالمدينة( .)70و�أهدى له مرة عبد (مملوك) العبا�سي
ع�صيدة فا�شتراه وا�شترى المزرعة التي هو فيها
ب�ألف دينار واعتقه ووهب المزرعة له( )71ويبدو �أن
(البويهيين الذين دخلوا بغداد �سنة 334هـ946/م
بذلوا عناية كبيرة في بناء م�شهد الإم��ام مو�سى
الكاظم كما دفن في بناية الم�شهد عدد من �أمراء
البويهيين ففي �سنة 456هـ توفي الأمير معز الدولة
�أحمد بن بويه ونقل جثمانه �إلى مقابر قري�ش بعد
�سنتين( )72كما دفن الأمير ع�ضد الدولة البويهي
373-367هـ982-978/م في مقابر قري�ش ،في �سنة
436ه��ـ1044/م ،ونقل تابوت جالل الدولة الأمير
البويهي وابنته الكبرى من دار المملكة �إلى تربة
()73
لهم في مقابر قري�ش ،ودفن في مقابر قري�ش
العديد من الأمراء والوزراء والوجهاء والعلماء كما

حظي المكان بعناية الملوك وال�سالطين ،مثال ذلك
�أن الملك نادر �شاه قدم هدايا مالية ج�سيمة وتحف ًا
ثمينة �إلى مرقد الأئمة ،ومنها مرقد الإمام مو�سى
الكاظم(. )74
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وممن زار المرقد من الم�شاهير تيمورلنك عند
دخوله بغداد �سنة 803ه �ـ1400/م( ،)75كما �شاهد
الم�شهد الرحالة العربي اب��ن بطوطة ،وذك��ر �أنه
في الجانب الغربي من بغداد قبر مو�سى الكاظم
و�إل��ى جانبه قبر (الجواد) الإم��ام محمد بن علي
ابن مو�سى عليهم ال�سالم ،والقبران داخل الرو�ضة
عليهما (دك��ان��ة) �ضريح ملب�سة بالخ�شب عليه
�ألواح الف�ضة( .)76وت�شير الأخبار التاريخية �إلى �أن
العمارة الحالية للم�شهد الكاظمي تمت على عهد
ال�شاه �إ�سماعيل ال�صفوي �سنة 914ه� �ـ1518/م،
وهي ال�سنة التي دخل فيها بغداد ،و�أم��ر بت�شييد
بناية الم�شهد ت�شييد ًا رائع ًا فخم ًا ،وتعيين الرواتب
ل�خ��دام الم�شهد والم�س�ؤولين ع �ن��ه( .)77كما �أن
ال�سلطان �سليمان القانوني عند دخوله بغداد �سنة
941ه� �ـ1535/م �أم��ر ب�إكمال بع�ض ما لم يتم من
عمارة الم�شهد وي�ؤيد الم�ستر (لونكريك) عناية
ال�سلطان �سليمان بالم�شاهد ( .)78والم�شهد الكاظمي
اليوم من الأماكن المقد�سة عن الم�سلمين ،طول
�صحن الم�شهد370م وعر�ضه305م ،وللم�شهد �أروقة
تحيط به من جهاته الأربع ،و�سور ال�صحن مكون من
�أواوي��ن مزخرفة بالقا�شاني ،وهناك غرف خا�صة
داخل كل �أي��وان كانت ت�ستعمل للدر�س والتح�صيل
�أو للخزن �أو لل�سكن �أو لدفن الموتى فيها ..ويالحظ
�أن معظم جدران الأروقة والقاعة التي فيها ال�ضريح
جميعها مغطى بالمرايا ذات الأ�شكال الهند�سية
المختلفة ،وتحلى الجدران زخارف �إ�سالمية جميلة
وب�آيات قر�آنية كريمة غاية في الروعة ،كما ت�شاهد
الأب ��واب الذهبية وتعلوا الم�شهد قبتان كبيرتان

مك�سوتان بالذهب الخال�ص و�أرب��ع منائر �شاهقة
مك�سوة بالذهب ت�ضفي على البناء الهيبة وال�سمو
والإبداع ،وذلك ما �أثار �إعجاب العديد من الرحالة
والزائرين لهذا المعلم الإ�سالمي الرائع .فقد ذكر
(درنالد�سون) :من ي�صل بغداد من ال�شمال �أو الغرب
ال ّبد من �أن يجتذبه منظر الم�آذن المذهبية الأربع
في الكاظمية التي يوجد فيها الم�شهد الكاظمي
الم�شهور في العالم الإ�سالمي( . )79وفي هذا الزمن
�أول��ت الحكومات العراقية وخا�صة في ال�سنوات
الأخ�ي��رة اهتمام ًا كبير ًا في تعمير ه��ذا الم�شهد
و�شمل ه��ذا التعمير و�ضع �أب ��واب ذهبية جديدة
وتك�سيه ما ت�صدع من الأل��واح الذهبية للجدران
والم�آذن والقبتين ،وتبليط �أر�ضية ال�صحن بالمرمر
وتحليه الجدران الخارجية بالزخارف الإ�سالمية
الجميلة وتو�سيع الف�ضاءات المحيطة بالم�شهد مما
جعله الآن غاية في ال��روع��ة ،وي��رت��اد النا�س على
مختلف م�شاربهم و�أفكارهم هذا المكان الذي هو
اليوم تحفة رائعة للتراث العربي الإ�سالمي و�آية من
�آيات الفن الرفيع..
المدار�س التراثية ببغداد
المدر�سة النظامية:

�شهدت ب �غ��داد ف��ي الع�صر العبا�سي نه�ضة
تعليمية ب��د�أت ب�شكل منظم وبرعاية الدولة �سنة
457هـ1065/م عندما بد�أ نظام الملك ال�سلجوقي
ببناء المدر�سة المعروفة بـ(النظامية) والتي
افتتحت للتدري�س �سنة 459هـ1067/م( )80واحتفل
بافتتاحها اح�ت�ف��ا ًال ك �ب �ي��ر ًا( )81وك��ان��ت المدر�سة
خا�صة بال�شافعية ،ومن �شروطها �أن يكون المدر�س
وال��واع��ظ وم�ت��ول��ي ال�ك�ت��ب م��ن ال�شافعية �أ�ص ًال
وفرع ًا( )82ودر���س في هذه المدر�سة كبار العلماء
والفقهاء مثل �أبي �إ�سحق ال�شيرازي �شيخ ال�شافعية
()84
في وقته ب�ب�غ��داد( )83و�أب��ي ن�صر بن ال�صباغ
� 150آفاق الثقافة والتراث

و�أب��ي حامد ال�غ��زال��ي( )85و�أب��ي بكر ال�شا�شي
وغيرهم من كبار ال�شافعية في العالم الإ�سالمي،
ومن النحويين والأدباء الذين در�سوا في المدر�سة
�أبو زكريا الخطيب التبريزي( )87وعلي بن محمد
ال �ف �� �ص �ي �ح��ي( .)88وك���ان تعيين ال�م��در��س�ي��ن في
النظامية من �صالحية الوزير ،وما تعيين المدر�س
ومن �أ�شهر طالب المدر�سة النظامية:
الأول �أب��ي �أ�سحق ال�شيرازي في النظامية ب�أمر
الوزير نظام الملك( ،)89وتعين الغزالي مدر�س ًا في  -1علي بن الح�سن بن ع�ساكر الدم�شقي المتوفي
�سنة 571ه� �ـ1175/م دخل بغداد ول��زم التفقه
نظامية بغداد( )90خير دليل على االلتزام والح�صر
و�سماع الدرو�س بالمدر�سة النظامية( )96ومن
بال�شافعية ،وبالإ�ضافة �إلى المدر�سين كان هناك
ع��دد م��ن المعيدين وال�م�ع�ي��د ه��و ال ��ذي ي�ساعد
�أ�شهر كتبه تاريخ دم�شق.
المدر�س ،وب�إمكان المعيد �أن يترقى �إل��ى مرتبة
 -2العماد الأ�صفهاني� :أبو عبد اهلل بن �صفي الدين
مدر�س فالمعيد �أبو الح�سن علي بن علي بن �سعادة
الكاتب ،تعلم بالنظامية على يد ابن من�صور
الفارقي المتوفي �سنة 602ه�ـ1205/م كان معيد ًا
�سعيد ،و�سمع بها الحديث من �أبي الح�سن علي
بالنظامية ثم �صار م��در��س� ًا( )91وهناك ع��دد من
ابن هبة اهلل بن عبد ال�سالم وغيره من �أعالم من�ش�آت
الطلبة النابهين عينوا معيدين في النظامية ومن
بغداد
()97
المدر�سين في النظامية ومن �أ�شهر كتبه:
ثم ترقوا �إلى درجة مدر�س .وللمدر�سة مكتبة فخمة
العمرانية
فيها من الكتب النفي�سة ،وك��ان للمكتبة (خازن
خريدة الق�صر وجريدة الع�صر وكتاب الفيح
في الع�صر
وم�شرف ومناولون لكتب) وذكر (�أبن الأثير)� :أن
الق�سي في الفتح القد�سي ،وكانت له منزلة العبا�سي
نظام الملك الوزير ورد بغداد ب�صحبة ال�سلطان
رفيعة عند ال�سلطان نور الدين زنكي ،و�صار
(ملك�شاه) �سنة 479ه� �ـ1086/م ودخ��ل المدر�سة
�صاحب �سره ،وكان من �أبرز كتاب �صالح الدين
النظامية وجل�س ف��ي خ��زان��ة الكتب وط��ال��ع فيها
الأيوبي ،و�أ�صبح من جملة ال�صدور المعدودين
كتب ًا( )92وكانت ترد للمكتبة عن طريق الإهداء،
()98
والأماثل الم�شهورين ي�ضاهي الوزراء  ،وتوفى
وذكر �أن الخليفة النا�صر لدين اهلل العبا�سي جدد
العماد الأ�صفهاني �سنة 571هـ1175/م بدم�شق
خزانة كتب المدر�سة النظامية ونقل �إليها �ألوف ًا
(.)99
ودفن في مقابر ال�صوفية
من الكتب الح�سنة( ،)93وللأ�سف �أن هذه الخزانة
العظيمة ان��دث��رت وانمحت من ال��وج��ود و�ضاعت  -3بهاء الدين بن �شداد ،وتتلمذ على ال�شيخ ر�ضي
جميع كتبها ك�م��ا ان�م�ح��ت �آث���ار ه��ذه المدر�سة
الدين القزويني �شيخ ال�شافعية ببغداد ،ومن
العظيمة التي تعد (�أول المدار�س في الإ�سالم)
�صار من رجاالت ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي،
والتي قال عنها (�أرن�ست داي��ز)� :إن �أهمية نظام
ً
وعينه ال�سلطان قا�ضيا على حلب ،ومن كتبه
الملك ت��رج��ع �إل��ى ك��ون��ه ب��داي��ة ع�صر ج��دي��د من
�سيرة �صالح الدين بن �أي��وب ،وا�شتغل معيد ًَا
االزده ��ار للمدر�سة ،وق��د ع��دت نموذج ًا يحتذى
به في �سائر المدار�س التي �أن�شئت في الأزمان
بالمدر�سة ال�ن�ظ��ام�ي��ة( )100وت��وف��ي بحلب �سنة
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التالية( .)94ومن زار المدر�سة النظامية الرحالة
العربي (ابن جبير) وقال :والمدار�س ببغداد نحو
الثالثين ،وهي كلها بال�شرفية وما منها مدر�سة �أ ّال
ويق�صر الق�صر البديع عنها و�أعظمها و�أ�شهرها
النظامية(.)95

اثنتين وثالثين و�ستمائة للهجرة( ،)101وقد زالت
المدر�سة (النظامية) نتيجة �إهمال من تولى
�أمرها ،وا�ستحوذ البع�ض منهم على �أوقافها،
كما كان لحوادث الحريق والغرق الأثر الفاعل
في �ضعف هذه المدر�سة وبخا�صة �أي��ام �ضعف
الخالفة العبا�سية ودخول المغول بغداد؛ وبمرور
الأيام وتوالي الأعوام اندر�ست �آثارها وطم�ست
�أخبارها وانمحى ذلك المكان الذي كان ي�شع
ب�أنوار العلم والمعرفة وينبوع ًا من ينابيع الثقافة
التي كانت في خدمة المجتمع الإن�ساني.
المدر�سة الم�ستن�صرية
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�أن�ش�أ المدر�سة الخليفة العبا�سي الم�ستن�صر باهلل
وتكامل بناء المدر�سة �سنة631هـ1234/م فكان �آية
()102
فنية ما بنى على وج��ه الأر���ض �أح�سن منها
فالبناء ما زال باقي ًا و�شامخ ًا ويعد بحق م�أثرة تلك
الح�ضارة الزاهية ،و�أجمل مباني بغداد على م ِّر
الع�صور ..وتقع الم�ستن�صرية في الجانب ال�شرقي
من بغداد على نهر دجلة وو�صفها الم�ؤرخون ب�صفات
ممتازة ،قال عنها (الأربلي) :و�صفها غريب وح�سن
ترتيبها عجيب �شامخة �إلى عنان ال�سماء( )103و�أنها
ج��اءت في نهاية الح�سن( )104وه��ي �أعظم من �أن
تو�صف و�شهرتها تغني ع��ن و� �ص �ف �ه��ا( )105وجعل
الخليفة مدر�سته ذات نظام داخلي �أي �أن الطالب
كان يدر�س ويعي�ش في المدر�سة و�أن �إدارة المدر�سة
كانت تنفق عليه الطعام والمالب�س ،وفي كل �شهر
ديناران لكل طالب غير الحلوى والفاكهة وال�صابون
وال��زي��ت( ،)106وجعل المدر�سة للمذاهب الأربعة
وح��دد عدد الطلبة ،فطلبة (الفقه الحنفي) كان
عددهم ( )62طالب ًا ومثلهم طلبة الفقه (ال�شافعي)
و(الحنبلي) و(المالكي) ،وجعل لكل طائفة مدر�س ًا

و�أربعة معيدين ،و�أن�شئت معاهد ملحقة بالمدر�سة،
مثل( :دار القر�آن الم�ستن�صرية) ،و�شرط �أن يكون
فيها ثالثون �صبي ًا �أيتام ًا ،ولهم �شيخ يلقنهم القر�آن
الكريم ومعيد ي�شرف على تحفظيهم ،وهناك (دار
الحديث النبوي) ويكون عدد طالبها ع�شرة ،يقوم
على تعليمهم �شيخ عالي الإ�سناد ويعاونه قارئان(،)107
كما �ألحق (الم�ؤ�س�س) بالمدر�سة مدر�سة (الطب)،
وجعل فيها طبيب �صادق ماهر ثبت عنده ع�شرة
م��ن الطلبة ي�شتغلون عليه ف��ي علم ال �ط��ب(،)108
�ألحق بمدر�سة الطب (�صيدلية) ل�صرف الدواء
للمر�ضى ،و�أ�شار ابن العبري �إلى وجود مخزن في
الم�ستن�صرية فيه �أنواع الأ�شربة والأدوية ما يقابله
في ع�صرنا (مذخر �أدوي ��ة)( ،)109وتعد المدر�سة
الم�ستن�صرية حدث ًا كبير ًا في القرن ال�سابع الهجري
الثالث ع�شر الميالدي؛ لأنها كانت خطوة كبيرة في
�سبيل تقدم التعليم ون�شر المعرفة ،كما يعد نظام
المدر�سة من �أح�سن النظم المتبعة في مدار�س
ذل��ك الع�صر ،بل غ��دا ذل��ك النظام مث ًال يحتذى
به في ال�ع��راق وخ��ارج��ه( ،)110فقد �أهتم الخليفة
والم�شرفون على المدر�سة باختيار المدر�سين الذين
يجب �أن تتوافر فيهم �شروط عديدة منها الأخالق
الح�سنة وال�سمعة الطيبة والعلم الوافر وال�صحة
في المذهب واالعتقاد وخ�ص�ص (الم�ؤ�س�س) لكل
مدر�س راتب ًا ق��دره �أثنا ع�شر دينار ًا و�أن ي�صرف
له حاجته من الطعام وقدرها في كل يوم ع�شرون
رط ًال من الخبز وخم�سة �أرطال من اللحم بخ�ضرها
وحوائجها وحطبها( )111وخ�ص�ص لكل معيد في كل
يوم �سبعة �أرطال خبز ًا وغرفان طبيخ ًا وفي كل �شهر
ثالثة دنانير( )112وكان المدر�س في الم�ستن�صرية
يجل�س على كر�سي عند التدري�س ويلب�س ثياب
ال�سواء معتم ًا وعلى يمينه وي�ساره معيدان( )113ولم
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يكن هناك على ما يبدو نظام الإحالة على المعا�ش
في الع�صر العبا�سي ،فقد ذك��ر اب��ن الفوطي �أن
ال�شيخ كمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد
اللطيف المعروف بابن وريده البغدادي كان يطيل
الجلو�س مع طالب العلم وال ي�ضجر و�أنه ن ّيف على
الت�سعين وكان بدار الحديث الم�ستن�صرية( )114كما
ذكر ال�سالمي �أن ابن ال�صباغ المنعوت بال�شم�س
طبيب الم�ستن�صرية توفي �سنة 683ه� �ـ1284/م
وناهز على المائة ونيف عليها( .)115كما �أن نظام
المدر�سة كان ي�سمح لل�ضرير �أن يتولى التدري�س،
فقد تولى ال�شيخ عبد الرحمن بن عمر الحنبلي
ال�ضرير تدري�س الم�ستن�صرية( ،)116وكانت المدر�سة
تحتوي على ( )78غرفة و( )39في الطابق الأر�ضي
ومثلها في الطابق العلوي مخ�ص�صة ل�سكن الطلبة،
ويبدو �أن كل غرفة تت�سع لأكثر من �أربعة طلبة،
وهناك عدد من القاعات المخ�ص�صة للتدري�س..
يتو�سط بناء المدر�سة �صحن ف�سيح م�ستطيل ال�شكل
طوله 62,40م وعر�ضه  27,40فتكون الم�ساحة
 170,76م 2وق��د روع��ي ف��ي الت�صميم �أن تكون
المرافق من الغرف والأواوي��ن والأروق��ة والم�سجد
والحمام وخ��زان��ة الكتب ،كلها تحيط بال�صحن
من ناحيتيه ال�شمالية والجنوبية تجويفان كبيران
ي�سميهما الأث��ري��ون ب��الأي��وان ال�شمالي والأي ��وان
الجنوبي ويتو�سط ال�ضلع الغربي المطل على نهر
دجلة م�سجد المدر�سة وتبلغ م�ساحته 155,10م، 2
وكان للمدر�سة مطبخ يطبخ فيه للطلبة وعندما زار
(نيبور) الرحالة الألماني بغداد 1750م وجد هذا
المطبخ ظاهر ًا �إال �أنه قد اتخذ دار ًا للكمرك(،)117
وكانت تزين المدر�سة �ساعة عجيبة قام ب�صنعها
نور الدين علي بن تغلب ال�ساعاتي الذي كان يتولى
تدبير ال�ساعات التي تجاه الم�ستن�صرية( )118وقد
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و�صف هذه ال�ساعة (الأربلي) و�صف ًا بديع ًا يدل على
مهارة في �صناعتها وتدبير نظام عملها( .)119وقد
كان للمدر�سة الم�ستن�صرية منهجها التعليمي فهو
�شبيه بمنهج المدر�سة النظامية ،وا�ستمرت في �أداء
مهمتها الثقافية ،رغم النكبات التي وقعت عليها
من الغزو المغولي �سنة 656ه��ـ1258/م و�سيطرة
(الجالئريين) وه��م من العن�صر المغولي �سنة
738هـ1337/م ثم قيام دول �أجنبية غريبة مثل دولة
الخروف الأ�سود �سنة869/814هـ1465-1410/م
ودولة الخروف الأبي�ض �سنة 913-869هـ-1465/
1508م ثم �أ�صبحت بغداد تحت ال�سيطرة ال�صفوية
ث��م �سيطرة العثمانيين �سنة 1917م .وف��ي �سنة
1243هـ1827/م زار (مينان) مدينة بغداد ،وقال
عند ذكره المدر�سة الم�ستن�صرية �إنه ر�آه��ا خان ًا
من�ش�آت
ومطبخ ًا ودار ًا للمكو�س( ،)120وف��ي �سنة 1853م
بغداد
دخ��ل (فليك�س جونز) بغداد وزار الم�ستن�صرية
العمرانية
()121
ف�شاهد بقاياها متداعية  ،وهكذا نرى المدر�سة في الع�صر
الم�ستن�صرية �أ�سيء ا�ستعمالها واقتطعت �أجزا�ؤها العبا�سي
وانتهكت حرمتها وا�ستحوذ الطامعون على �أوقافها
و�أ�صبحت دار ًا (للمك�س) ومكان ًا للعمال والحمالين
والجهالء بعد �أن كانت م ��أوى للطالب والعلماء
والأ�ساتذة الذين ي�شار �إليهم بالبنان ،ولما قامت
الحكومة ال�ع��راق�ي��ة �سنة  1921ب ��د�أ العراقيون
يطالبون ب�إعادة حقوق هذه المدر�سة التاريخية؛
ف�أخذت يد الإ�صالح تعمل عملها في �إعادة وجه هذه
المدر�سة �إلى �سابق عهدها فر�أت وزارة الأوقاف،
ومن ثم دائرة الآثار والتراث العراقية العناية بها،
ولعل �أب��رز �إ��ص�لاح لها ك��ان بعد ث��ورة  1958وفي
تموز �سنة  ،1960وف��ي عهد رئي�س ال��دول��ة عبد
الكريم قا�سم .واليوم تقف المدر�سة الم�ستن�صرية
في �أبهى حلة بجمال بنائها وح�سن زخارفها وكمال

مرافقها �شاهد ًا على �أ�صالة ح�ضارة بغداد في الفكر
والعمران .هناك العديد من المدار�س التي �أن�شئت
ببغداد في الع�صر العبا�سي مثل مدر�سة �أبي حنيفة
والتي �أ�س�سها �أبو �سعد محمد بن من�صور الخوارزمي
م�ستوفي المملكة ال�سلجوقية �سنة 459هـ1067/م
للفقهاء الحنفية وكانت المدر�سة بجوار م�شهد
الإمام �أبي حنيفة ،وجرت على المدر�سة �إ�صالحات
متعددة وال يزال مكانها مركز ًا من مراكز الثقافة
الإ�سالمية ،والمدر�سة الموفقية التي بناها موفق
ابن عبد اهلل الخاتوني خادم الخاتون الملك�شاهية
زوجة الخليفة الم�ستظهر باهلل العبا�سي والمتوفاة
�سنة 536ه � �ـ1141/م ،وم��ن �أ�شهر مدر�سيها علم
الدين �أبو زكريا يحيى المظفر( ،)122وقد زالت هذه

المدر�سة وال �أث��ر لها ببغداد .والمدر�سة التاجية
المن�سوبة �إلى تاج الملك المرزبان بن خ�سرو وهي
خا�صة بال�شافعية( )123وهي الأخرى ال �أثر لها ببغداد،
وفي بغداد بقايا مدر�سة مهمة هي مدر�سة مرجان
والمعروفة بالمدر�سة المرجانية ابتناها �أمين الدين
مرجان مولى �أوي�س الجالئري 773-755هـ-1356/
1374م� ،أ�س�سها لتدري�س الفقه ال�شافعي والفقه
الحنفي ،كما �شيد خان ًا �إلى جوارها �أوقفه عليها
ويعرف اليوم خان مرجان وهو اليوم مكان ًا تراثي ًا،
�أما المدر�سة المرجانية التي كان فيها جامع ًا ملحق ًا
بالمدر�سة ف�إن المدر�سة لم يعد لها وجود ومكانها
اليوم جامع تقام فيه ال�صلوات الخم�س والجمع
ويمتاز بموقعه على �شارع الر�شيد.
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اه �ت��م م�ع�ظ��م ال �خ �ل �ف��اء ال�ع�ب��ا��س�ي��ون بالعلم
وال�م�ع��رف��ة؛ مما جعلهم يقتنون الكتب وال�سعي
�إلى ترجمة ما كتب بغير العربية ،وت�شير الأخبار
التاريخية �إل��ى �أن الر�شيد الخليفة العبا�سي كان
مولع ًا بجمع الكتب ،و�أنه يجال�س العلماء والأدباء
و�أن��ه ال��ذي �أ�س�س (بيت الحكمة) ببغداد وطوره
ولده الم�أمون( .)124وذكر الم�ؤرخون �أن الر�شيد لما
�أنت�صر ف��ي ح��روب��ه ف��ي مناطق ب�لاد ال��روم وجد
في �أنقرة وعمورية كتب ًا طبية قديمة و�أهتم بها
وطلب من (يوعنا ابن ما�سويه) (ت243هـ857/م)
الذي كان من الأطباء الم�شهورين �أن يترجم تلك
الكتب ،وجعله �أمين ًا على الترجمة ورتب له ك ّتاب ًا
حذاق ًا يكتبون بين يديه( )125ولما انتقلت الخالفة
�إلى الم�أمون 218-198ه� �ـ833-813/م وجه همه
�إلى الترجمة والت�أليف؛ وترجمت له كتب الحكمة
المختلفة ،وك��ان على ما يبدو كثير االهتمام بها
خا�صة في كتب الفل�سفة والمنطق ،و�سعى الم�أمون
ب�شتى الطرق للح�صول على كتب الحكمة المختلفة
و�أر�سل العلماء في �سبيل ذلك فجمعوا له من تلك
الكتب كل نفي�س ون��ادر( ،)126وتجمعت كتب كثيرة،
و��ص��ار هناك ع��دد م��ن المترجمين وال�ك� ّت��اب في
مكان ع��رف (بيت الحكمة) .وم��ن م�شاهير من
ا�شتغل في ذلك البيت (يوحنا بن ما�سويه) وهو
طبيب م�شهور ومن المت�ضلعين في الترجمة وكان
يجتمع �إليه تالميذ كثيرون( ،)127ومن الذين كانوا
يعملون في بيت الحكمة ببغداد (�أبو �سهل الف�ضل
ابن نوبخت) الفار�سي وهو من �أئمة المتكلمين،
()128
عهد �إليه بترجمة كتب الفار�سية �إلى العربية
كما كان ين�سخ في بيت الحكمة (عالن ال�شعوبي)
�أيام الر�شيد والم�أمون( )129ومن كان يعمل في بيت
الحكمة�( ،سهل بن ه��ارون( )130كما كان يعمل في
بيت الحكمة (محمد بن مو�سى الخوارزمي) وهو
من �أ�صحاب علم الهيئة ،ومن م�ؤلفاته كتاب (الجبر
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والمقابلة)( )131وكان بنو (مو�سى بن �شاكر) من
�أن�شط عنا�صر بيت الحكمة ،وه��م ثالثة �أخ��وة:
محمد و�أح�م��د والح�سن ،الزم��وا التعلم ف��ي بيت
الحكمة مولعين بعلوم الحكمة والهند�سة والفلك،
وكان �أحمد بن مو�سى بن �شاكر متفوق ًا في �صناعة
الحيل (الميكانيك) ال يدانيه �أحد في ذلك ،وا�شتهر
بكتابه الذي �ألفه في الحيل وبق�سمة الدائرة �إلى
ثالثة �أق�سام مت�ساوية( )132وممن الزم بيت الحكمة
ونقل عن كتب خزائنه ،ابن النديم المتوفى �سنة
380هـ990/م �صاحب الفهر�ست( .)133كانت الحرية
التامة ت�سود بيت الحكمة ،وكان من الذين عملوا في
بيت الحكمة عدد من ال�سريان واليهود والمجو�س
وغيرهم ،وكانوا ي�ؤدون �شعائرهم الدينية بمنتهى
الحرية ،وال يعلم بال�ضبط مكان بيت الحكمة ،هل
له مكان م�ستقل �أم ملحق ب�أحد ق�صور الخالفة في من�ش�آت
الجانب الغربي من بغداد ،ويعتقد الأ�ستاذ �أحمد
بغداد
�أمين �أن بيت الحكمة كانت ملحق ًا بق�صر الخليفة ال العمرانية
()134
في مكان خارجي  .وانتهت �أخبار بيت الحكمة في الع�صر
بعد دخ��ول المغول بغداد 656ه � �ـ1258/م ،فعبث العبا�سي
بالكتب الغزاة والجهلة ،بعد �أن كان هذا المركز
الح�ضاري م�صدر �إ�شعاع للعلوم والآداب ،كما كان
�أداة ناجحة لنقل الح�ضارة القديمة والح�ضارة
العربية �إلى الغرب ،ويعد الرديف الناجح للحركة
المدر�سية والنه�ضة الثقافية التي برزت في القرون
التي تلت ن�ش�أة بيت الحكمة ببغداد.
الم�ست�شفيات في بغداد

ي��ف��ي��دن��ا ال� �ت���اري���خ �أن ه� � � ��ارون ال��ر� �ش �ي��د
(ت193ه � � �ـ809/م) ه��و �أول م��ن فكر ف��ي �إن�شاء
م�ست�شفى ب�ب�غ��داد ،ف ��أم��ر طبيبه (ج�ب��رائ�ي��ل بن
يختي�شوع) ب�إن�شاء المار�ستان (دار المر�ضى)
ب �ب �غ��داد ،ف��اع�ت��ذر ف��دل��ه ع�ل��ى (م��ا� �س��وي��ه) ،وكان
من �أطباء (جندي�سابور) فتولى �أم��ر المار�ستان
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ال��ذي �أن�ش�أه الر�شيد ،ولما توفي (ما�سويه) تولى
�أم��ر المار�ستان ول��ده (ي��وح �ن��ا( .)135و�أن�ش�أ (بدر
المعت�ضدي) ال��ذي ك��ان �صاحب جي�ش الخليفة
(المعت�ضد) العبا�سي مار�ستان ًا ببغداد عرف
بالمعت�ضدي ،ومن الجدير بالذكر �أن بدر المعت�ضدي
قتــــل �سنـــــــة (389هـ901/م( )136و�أن الكــــثير مـن
الباحثين يعتقدون �أن (الرازي) الطبيب الإ�سالمي
الكبير تولى تدبير المار�ستان المعت�ضدي الذي
�أن�ش�أه الأمير(ع�ضد الدولة البويهي) �أثناء توليه
ال�سلطـــة ببغـــداد �سنة 373-367هـ987-977/م،
وال�صحيح �أن (ال��رازي) تولى تدبير الم�ست�شفى
المعت�ضدي الذي �أن�ش�أه بدر المعت�ضدي المذكور
�أعاله ذلك �أن الرازي توفى �سنة (311هـ923/م �أي
قبل والدة ع�ضد الدولة المولود �سنة 324هـ936/م،
علم ًا �أن ع�ضد الدولة البويهي افتتح المار�ستان الذي
�أن�ش�أه �سنة 372ه � �ـ982/م( )137ويعد (المار�ستان
الع�ضدي) من �أ�شهر الم�ست�شفيات التي �أن�شئت
ب�ب�غ��داد ف��ي الع�صر العبا�سي ،وق��د �أن���ش��ئ هذا
الم�ست�شفى في الجانب الغربي من بغداد بالقرب
من ق�صر الخلد الذي كان وقتذاك متهدم ًا ،وقد
�أ�ستغرق بناء المار�ستان ثالث �سنوات وقد �شرع
في بنائه �سنة 368ه� �ـ978/م وتمت عمارته �سنة
371ه� �ـ981/م و�أوق��ف عليه ع�ضد الدولة �أوقاف ًا
�سنية كبيرة( )138وزار الرحالة (بنيامين التطيلي)
هذا الم�ست�شفى في �أواخ��ر عهد الخليفة العبا�سي
الم�ستنجد باهلل �سنة 566-555هـ1170-1160/م
وق��ال :ويقوم المار�ستان في الجانب الغربي من
بغداد وهو مجموعة من البنايات الوا�سعة ،ي�أوي
�إليها المعوزون من المر�ضى رغبة في ال�شفاء،
ولهذا المار�ستان قوامون من الأطباء يبلغ عددهم
ال�ستين طبيب ًا ،يعالجون المر�ضى ويطبخون لهم
الأدوي� ��ة والخليفة يجهزهم ب�م��ا ي�ح�ت��اج��ون من
بيت ال �م��ال( ،)139واب��ن جبير الرحالة العربي زار

ه��ذا المار�ستان بحدود �سنة 580ه� �ـ1184/م �أي
بعد (بنيامين التطيلي) ،وقال :وفيها المار�ستان
ال�شهير ببغداد وهو على دجلة وتتفقده الأطباء كل
يوم اثنين وخمي�س ويطالعون �أح��وال المر�ضى به
ويرتبون لهم ما يحتاجون �إليه ،وبين �أيديهم قومة
يتناولون طبخ الأدوية والأغذية ،وهو ق�صر كبير فيه
المقا�صير والبيوت وجميع مرافق الم�ساكن الملوكية
وال�م��اء يدخل �إليه من دج �ل��ة( ..)140ه��ذا وا�شتغل
في (المار�ستان الع�ضدي) كبار الأطباء مثل (ابن
()141
بطالن البغدادي) المتوفى �سنة 444هـ1052/م
والطبيب (اب��ن جزلة ال�ب�غ��دادي) المتوفى �سنة
473هـ1079/م( )142و�أبو الفرج بن الطبيب المتوفى
�سنة 435ه� �ـ1043/م ،وك��ان هذا معا�صر ًا لل�شيخ
الرئي�س ابن �سينا وكان الرئي�س يحمد كالمه في
ال�ط��ب( .)143وقد �أندر�س هذا المار�ستان بفعل ما
تعر�ض لفي�ضانات نهر دجلة ،وكانت نكبته الكبرى
عند دخول (المغول) بغداد �سنة 656ه �ـ1258/م
�إذ اتخذ بع�ض ق��واد (ه��والك��و) محلة المار�ستان
الع�ضدي قاعدة لهجومه مما �أدى �إلى تدمير المعلم
الح�ضاري الجليل.
�سور بغداد و�أبوابها

ف��ي م�ستهل حكم الخليفة الم�ستظهر باهلل
512-487ه��ـ1118-1094/م بو�شــر ب�إن�شـــاء �سور
عظيم وخندق وا�سع يحيطان بالمدينة وي�ضمان
داخلهما دار الخالفة وجميع العمران الذي �أن�ش�أت
حوله( )144و�أكمل بناء ال�سور الخليفة الم�ستر�شد
529-512ه��ـ1135-1118/م ،وقـــد جعـــل لل�ســـور
�أربعة �أب��واب :باب ال�سلطان وب��اب الظفرية وباب
الحلبة وباب ك�ل��واذى( )145ويعرف بباب الب�صلية،
وك��ان هذا ال�سور يحيط ببغداد على �شكل ن�صف
دائ��رة من ب��اب المعظم �إل��ى دجلة بباب كلواذى
ال��ذي ي�سميه العامة بالباب ال�شرقي ،وعمل هذا
ال�سور لحماية بغداد من هجمات الأع��داء ولأمور
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�أمنية و�إدارية ،وقد �أزيل معظم هذا ال�سور والأبواب
ولم يبق منه �إال الباب المعروف في التاريخ بباب
الظفرية وقطعة من ال�سور( ،)146وباب الظفرية الذي
ت�سميه العامة بالباب (الو�سطاني) هو بالقرب من
مرقد ال�شيخ عمر ال�سهروردي ،ويمتاز هذا الباب
ب�صالبته وبجمال زخارفه العربية والإ�سالمية وقد
ح��اول (هوالكو) اختراقه فلم يفلح عند ح�صاره
بغداد �سنة 656ه�ـ1258/م وكذلك ا�ستع�صى على
(تيمورلنك) وعلى محاوالت (نادر�شاه) �سنة 1146
ه� �ـ1733/م( ،)147وقد قامت حملة تعميرية وا�سعة
من قبل الجهات الر�سمية في بغداد لإ�صالح ما
تلف من البناء وترميم بع�ض جدرانه ليبقى خالد ًا
يذكرنا بتراث الأمة العمراني.
بغداد
�أ�سباب ا�ستمرارها واندثارها

عندما �أراد الخليفة العبا�سي �أبو جعفر المن�صور
158-136هـ774-753/م ت�أ�سي�س مدينة بغداد فكر
كثير ًا في اختيار الموقع وخطط �أن تكون هذه المدينة
و�سط الدولة العربية الإ�سالمية و�أن المادة ت�أتيها
من الفرات ودجلة وجماعة الأنهار وتحمل �إليها
طرائف الهند وال�سند وال�صين والب�صرة والأحواز
ووا�سط في دجلة تجنيها ميرة المو�صل وديار بكر
وربيعة في دجلة �أي�ض ًا ،وهي بين �أنهار ال ي�صل �إليها
العدو �إ ّال على ج�سر �أو قنطرة ،ف�إذا قطعت الج�سور
ون�سفت القناطر لم ي�صل �إليها العدو ،فهي قريبة
من البحر والبر وال�ج�ب��ل( ..)148و�أح��اط المن�صور
مدينته ب�أ�سوار �ضخمة تحميها من هجمات الأعداء
وهكذا فعل الخلفاء العبا�سيون في القرن الخام�س
الهجري ببناء �سور يحيط ببغداد ال�شرقية �أيام
الخليفة العبا�سي الم�ستظهر باهلل ،وجعل لهذا ال�سور
�أربعة �أب��واب لدخول المدينة والخروج منها(.)149
و�أثبت هذا ال�سور و�أبوابه الكفاءة العالية في َ�ص ْد
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المهاجمين الأع��داء وكانت من �أهم العوامل التي
حافظت على حماية بغداد ،ولكن المغول الذين
حا�صروا بغداد �سنة 656ه� �ـ1258/م تمكنوا من
�أحداث ثغرة في �أحد �أبواب بغداد ال�شرقية ودخلت
منه جيو�شهم وعملوا ما عملوا ببغداد من دمار،
وقد كان للخلفية التاريخية لح�ضارة وادي الرافدين
القديمة وما امتلكت من قيم ح�ضارية وما �سعى �إليه
ال�سيا�سيون عند ت�أ�سي�سهم بغداد من و�ضع منهجية
علمية منتظمة وما عرف عن البغداديين من ُحبهم
لمدينتهم واهتمامهم بها كان له الأثر الكبير من
�أن ت�ستمر هذه المدينة رغم وقوعها تحت �أيدي
المحتلين �أمثال (البويهيين وال�سالجقة والمغول)
والأقوام الأخرى الطامعة بخيرات بغداد( ،)150وهكذا
طاول البغداديون االحتالل البريطاني وح�صلوا على
�سيادة بغداد و�أقاموا نظام الحكم الملكي عام1941
من�ش�آت
ومن ثم النظام الجمهوري بعد �سنة  ،1958وا�ستمر
بغداد
الحال بين جذب وطرد �إلى �أن �سقطت بغداد يوم
العمرانية
 9ني�سان (�أبريل) �سنة  2003حتى �أنها تعي�ش هذه
في الع�صر
الأي��ام في حالة ا�ضطراب وان�ع��دام الأم��ن و�سوء
العبا�سي
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،لكن
تلوح في الأف��ق م�ح��اوالت وطنية لإن�ه��اء االحتالل
وا�ستعادة حياة بغداد لت�أخذ مكانها الالئق بين
الأمم وال�شعوب المتقدمة� ..إن بغداد لم تندثر رغم
الكبوات العديدة ولم ت�سقط كما يعتقد البع�ض؛ لأن
الأ�صالة التي تتمتع بها بغداد لم ت�ستطع �أن تف�صلها
عن عالمها القديم وما�ضيها التليد ال��ذي امتزج
فيه العلم بالفن والأدب بال�سلطان والمال بالترف
والنعيم ،ف�أ�صالة بغداد �أ�صالة عربية متجذرة في
الما�ضي وكل ما يرتبط به من قيم روحية وتاريخية،
ف�إن غيرت ال�سنون من مظهره فلن تغير مخبره!!
وب�غ��داد لم تندثر ،و�ستنه�ض كالعنقاء من تحت
الرماد ،لأنها قادرة دائم ًا �أن ت�صمد �أمام الكوارث
وال �غ��زوات الأجنبية الطامعة م��ن �أم�ث��ال المغول

والتتار الذي خربوا مظاهر الح�ضارة و�أطف�ؤوا كثير ًا
من منارات العلم والمعرفة والفن والأدب وحرقوا
المكتبات والجامعات والمدار�س وقلبوا عالي بغداد
�سافلها ،ورغم كل ذلك عادت بغداد لتكون حا�ضرة
الدنيا ومركز �إ�شعاع يتجاوز ح��دوده �إل��ى �أ�صقاع
الدول وال�شعوب الأخرى لت�ؤدي م�س�ؤوليتها ك�سابق
عهدها ور�سالتها الفكرية رغ��م كل طامع وجبار
عنيد ،و�صدق ال�شاعر م�صطفى جمال الدين قوله
عن بغداد:
ب����غ����داد م����ا ا���ش��ت��ب��ك��ت ع��ل��ي��ك الأع�صر
�أ ّال ذوت ووري����������ق ع����م����ـ����رك �أخ�������ض���ر
م����رت ب���ك ال���دن���ي���ا و���ص��ب��ح��ك م�شم�س
ودج�������ت ع���ل���ي���ك ووج����ـ����ه ل���ي���ل���ك مقمر

مقـــاالت

وق�������س���ت ع���ل���ي���ك ال����ح����ادث����ات فراعها
�أ َّن اح���ت���ـ���ـ���ـ���م���ال���ك م�����ن �أذاه�����������ا �أك����ب����ر
قال الخطيب البغدادي بم�ؤلفه المو�سوم (تاريخ
ب�غ��داد)( :بغداد من خزائن اهلل العظام التي ال
يقف على حقيقتها �إ َّال هو وحده ،ثم هي من�صورة
محبوبة ،كلما ظن عدو الإ�سالم �أنه فائز با�ستئ�صال
�أهلها كبه اهلل وكبه لمنخريه ،وا�ستئ�صلت قدرته
بما لي�س في تقدير الخلق �أجمعين ،ف�ض ًال من اهلل
ونعمة ،واهلل ذو الف�ضل العظيم)..
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الكاثوليكية� ،سنة 1890م� ،ص.425
( )110د .ح�سين �أمين ،المدر�سة الم�ستن�صرية� ،ص،67
مطبعة �شفيق ،بغداد.1960 ،
( )111الحوادث الجامعة� ،ص.58
( )112ال�خ��زرج��ي ،علي ب��ن الح�سن ب��ن وه��ا���س الخزرجي
(ت812هـ1410/م) ،الذهب الم�سبوك في تاريخ الإ�سالم
وطبقات الملوك الورقة � 148سنة م�صورة في المجمع
العلمي العراقي.
( )113ابن بطوطة ،ج� ،1ص.140
( )114تلخي�ص مجمع الآداب� ،ص ،169ال�سالمي ،محمد بن
رافع ال�سالمي (ت 774هـ1372/م) ،تاريخ علماء بغداد،
�ص ،83مطبعة الأهالي ،بغداد1357 ،هـ1938/م.
( )115تاريخ علماء بغداد� ،ص ،164الحوادث الجامعة� ،ص.445
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( )116تاريخ علماء بغداد� ،ص.86
( )117رحلة نيبور� ،ص.32
( )118تاريخ علماء بغداد� ،ص.36
( )119خال�صة الذهب الم�سبوك� ،ص.287
(120) Minan, Robert Travel in Chaldaea, P.97,
London, 1829.
(121) Jones, James Felx Memoirs by Commander
James Flix Jones, P.319, Bombay Education
Society Press.

( )122تلخي�ص مجمع الآداب ،ج� ،4ص.631
( )123ال�ع�م��اد اال��ص�ف�ه��ان��ي (ت597ه� � � � �ـ1200/م) ،دولة
�آل � �س �ل �ج��وق�� � � ،ص ،73م�ط�ب�ع��ة ال �م��و� �س��وع��ات ،م�صر
1318هـ1900/م.
( )124ح�سن ،د .ح�سن �إبراهيم ،تاريخ الإ�سالم ،ج� ،2ص،343
مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة1959 ،م.
( )125ال� �ق� �ف� �ط ��ي ،ج� �م ��ال ال� ��دي� ��ن ع� �ل ��ي ب� ��ن يو�سف
(ت646ه �ـ1248/م) ،اخبار العلماء في �أخبار الحكماء،
�ص ،249م�صر1326 ،هـ1908/م
( )126ابن �أبي �أ�صيبعة ،موفق الدين �أحمد (ت667هـ1270/م)،
عيون الأنباء في طبقات الأطباء� ،ص ،67طبعة م�صر ،بال
تاريخ.
(� )127أخبار العلماء� ،ص.249
( )128ابن النديم ،محمد بن �أ�سحق (ت380ه� �ـ990/م)،
الفهر�ست� ،ص ،382طبعة م�صر1348 ،هـ1929/م.
( )129الم�صدر ال�سابق� ،ص.154
( )130الم�صدر ال�سابق� ،ص.174
( )131الم�صدر ال�سابق� ،ص.383
( )132ابن النديم� ،ص.279-278
( )133الم�صدر ال�سابق� ،ص.7 ،8 ،29
(� )134أحمد �أمين� ،ضحى الإ�سالم ،ج� ،2ص ،64القاهرة،
.1964
( )135عيون الأبناء� ،ص 242و.246
( )136تاريخ الطبري ،ج� ،1ص.89
( )137ابن الجوزي ،ج� ،7ص.112
( )138ذيل تاريخ م�سكويه ،ج� ،1ص ،69طبعة م�صر.
( )139التطيلي ،بنيامين ب��ن ب��ون��ه التطيلي الأندل�سي،
رحلة بنيامين�� � ،ص ،134ترجمة ع��زرا ح��داد ،بغداد،
1364هـ1945/م.
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( )140رحلة ابن جبير� ،ص.179
( )141تاريخ الحكماء� ،ص.294
( )142الم�صدر ال�سابق� ،ص.365
( )143طبقات الأطباء� ،ص.323
( )144المنتظم ،ج� ،9ص.85
(� )145أبو القا�سم البغدادي ،حكاية �أبي القا�سم البغدادي،
�ص ،55طبعة (كرل ونتر) ،هيدلبرج.1902 ،
( )146المرجع ال�سابق� ،ص.107
( )147ح�سن �إبراهيم ح�سن ،ج� ،2ص.304
( )148الطبري ،ج� ،7ص ،617دار المعارف� ،سنة 1977م.
( )149اب��ن ال �ج��وزي ،المنتظم ،ج��� ،9ص .85اب��ن الأثير،
الكامل ،ج��� ،10ص ،87ياقوت الحموي ،معجم البلدان،
ج� ،4ص.845
( )150د .ح�سين �أمين ،بغداد تاريخ وح�ضارة ،من�شورات
المجمع العلمي العراقي1427 ،هـ2006/م.

فهر�س الم�صادر والمراجع
•
•
•
•
•
•
•
•

ابن �أبي �أ�صيبعة ،موفق الدين �أحمد (ت667هـ1270/م)،
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،طبعة م�صر ،بال تاريخ.
ابن الجوزي ،مناقب بغداد ،مطبعة دار ال�سالم ،بغداد،
1342هـ1923/م.
اب��ن ال�ساعي ،علي ب��ن ان�ج��ب (ت674ه � � �ـ1275/م)،
الجامع المخت�صر في عنوان التواريخ وال�سير ،تحقيق
م�صطفى جواد ،طبعة دار المعارف ،بال تاريخ.
اب� ��ن ال �ط �ق �ط �ق��ي ،م �ح �م��د ب ��ن ع �ل��ي ب ��ن طباطبا،
(ت709ه �ـ1309/م) ،الفخـــري في الآداب ال�سلطانيـــة،
المطبعة الرحمانية ،م�صر1345 ،هـ1927/م.
اب ��ن ال �ع �ب��ري ،غ��ري �غ��وري��و���س �أب���و ال �ف��رج ب��ن ه ��ارون
(ت1286ه� �ـ1869/م) ،تاريخ مخت�صر ال��دول ،المطبعة
الكاثوليكية� ،سنة 1890م.
ابن الفقيه� ،أحمد بن محمد الهمداني (ت289هـ902/م)،
مخت�صر كتاب البلدان ،مطبعة بريل1303 ،هـ1885/م.
الخطيب البغدادي.
اب��ن ال �ف��وط��ي ،عبد ال� ��رزاق اب��ن ال�ف��وط��ي البغدادي
(ت723ه�ـ1232/م) ،الحوادث الجامعة ،طباعة المكتبة
العربية ،بغداد1351 ،هـ1932/م.
اب��ن ال�ن��دي��م ،محمد ب��ن �إ�سحق (ت380ه� � �ـ990/م).

من�ش�آت
بغداد
العمرانية
في الع�صر
العبا�سي

•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

الفهر�ست� ،ص ،382طبعة م�صر1348 ،هـ1929/م.
اب � ��ن ب� �ط ��وط ��ة ،م �ح �م��د ب� ��ن ع� �ب ��د اهلل الطنجي
(ت779هـ1377/م) ،رحلة ابن بطوطة ،مطبعة م�صطفى
محمد1357 ،هـ1938/م.
ابن تغري بردي ،جمال الدين يو�سف بن تغري بردي
االت��اب �ك��ي ،ت874ه� � � � �ـ1469/م ،ال �ن �ج��وم ال ��زاه ��رة في
م�ل��وك م�صر وال �ق��اه��رة ،طبعة دار الكتب الم�صرية،
1361هـ1943/م.
ابن جبير ،محمد بن �أحمد الكناني ،رحلة بن جبير ،مطبعة
حنفي بم�صر1356 ،هـ(1937/ت614هـ1217/م).
ابن خلكان� ،شم�س الدين �أحمد (ت681ه��ـ1281/م)،
مطبعة ال�سعادة ،م�صر ،وفيات الأعيان.
ابن طباطبا ،الفخري في الأدب ال�سلطانية.
اب��ن كثير ،ال�ح��اف��ظ �أب��و ال �ف��داء �إ�سماعيل ب��ن عمر
(ت774هـ1372/م) البداية والنهاية ،طبعة دار المعارف،
بيروت.1966 ،
�أبو القا�سم البغدادي ،حكاية �أبي القا�سم البغدادي،
�ص ،55طبعة (كرل ونتر) ،هيدلبرج.1902 ،
�أحمد �أمين� ،ضحى الإ�سالم ،القاهرة.1964 ،
الأربلي ،عبد الرحمن �سنبط قنيتو (717هـ1317/م)،
خال�صة الذهب الم�سبوك ،مكتبة المثنى ،بال تاريخ.
الآلو�سي ،محمود �شكري (ت1342ه� �ـ1924/م) ،تاريخ
م�ساجد ب�غ��داد و�آث��اره��ا ،مطبعة دار ال���س�لام ،بغداد،
1346هـ1927/م.
التاذفي ،محمد بن يحيى بن يو�سف (ت963هـ1584/م)،
قالئد الجواهر في مناقب ال�شيخ عبد القادر ،القاهرة،
1356هـ.1937/
ت ��اري ��خ ع �ل �م��اء ب� �غ ��داد ،م�ط�ب�ع��ة الأه� ��ال� ��ي ،ب��غ��داد،
1357هـ1938/م.
التطيلي ،بنيامين بن بونه التطيلي الأندل�سي ،رحلة
بنيامين ،ترجمة عزرا حداد ،بغداد1364 ،هـ1945/م.
تلخي�ص مجمع الآداب ،ال�سالمي ،محمد ب��ن رافع
ال�سالمي (ت 774هـ1372/م).
تيبور ،كار�ستن نيبور (ت1815م) ،رحلة نيبور �إلى
ال�ع��راق ،مترجم عن الألمانية ،دار الجمهورية للن�شر
والطبع ،بغداد1385 ،هـ.1965/
جعفر الخليلي ،مو�سوعة العتبات المقد�سة ،من بحث
كتبه الدكتور ح�سين �أمين في المدخل �إل��ى مو�سوعات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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العتبات المقد�سة ،طبعة بيروت.1965 ،
ال �ج �ه �� �ش �ب��اوي� ،أب� ��و ع �ب��د اهلل م �ح �م��د ب ��ن عبدو�س
(ت331ه � �ـ942/م) ،كتاب ال��وزراء والكتّاب ،القاهرة،
1938م.
ح�سن ،د .ح�سن �إبراهيم ،تاريخ الإ�سالم ،مطبعة لجنة
الت�أليف والترجمة1959 ،م.
الحوادث الجامعة.
ال �خ��زرج��ي ،ع�ل��ي ب��ن الح�سن ب��ن وه��ا���س الخزرجي
(ت812هـ1410/م) ،الذهب الم�سبوك في تاريخ الإ�سالم
وطبقات الملوك ،م�صورة في المجمع العلمي العراقي.
الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.
د .ح�سين �أمين ،المدر�سة الم�ستن�صرية ،مطبعة �شفيق،
بغداد.1960 ،
د .ح�سين �أم�ي��ن ،ب�غ��داد ت��اري��خ وح���ض��ارة ،من�شورات
المجمع العلمي العراقي1427 ،هـ2006/م.
ذيل تاريخ م�سكويه ،طبعة م�صر.
�سبط بن الجوزي ،يو�سف بن قرا علي (ت654هـ1256/م)،
مر�آة الزمان في تاريخ الأعيان� ،شيكاغو.1907 ،
ال�سبكي ،تاج الدين عبد الوهاب (ت771هـ1370/م)،
طبقات ال�شافعية الكبرى ،الطبعة الثانية ،طبعة المعرفة،
بيروت ،بال تاريخ.
ال�شاب�شتي ،علي ب��ن محمد ال�م�ع��روف بال�شاب�شتي،
ت388ه � �ـ998/م) ال��دي��ارات ،مطبعة المعارف ،بغداد،
.1951
الطبري ،تاريخ الأمم والملوك.
عبا�س العزاوي ،العراق بين احتاللين.
العزاوي ،عبا�س العزاوي 1391ه �ـ ،1971/العراق بين
احتاللين ،مطبعة التفي�ض الأهلية1357 ،هـ1939/م.
العماد الأ�صفهاني (ت597هـ1200/م) ،دولة �آل �سلجوق،
مطبعة المو�سوعات ،م�صر 1318هـ1900/م.
عماد عبد ال�سالم ر�ؤوف ،الآث��ار الخطية في المكتبة
القادرية في جامع ال�شيخ عبد القادر الكيالني ،مطبعة
الر�شاد ،بغداد1264 ،هـ1974/م.
العمري ،يا�سين بن خير اهلل العمري (ت1232هـ1817/م)،
غاية المرام في محا�سن بغداد دار ال�سالم ،مطبعة دار
الب�صري ،بغداد1383 ،هـ1968/م.
الفخري في الآداب ال�سلطانية.
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•
•
•
•
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فريزر ،جيم�س بيلي فريزر ،رحلة فريزر ،ترجمة جعفر
خياط ،مطبعة المعارف ،1964 ،بغداد.
ال �ق��رم��ان��ي� ،أب ��و ال �ع �ب��ا���س� ،أح �م��د ج�ل�ب��ي ب��ن يو�سف
(ت1029هـ1619/م)� ،أخبار الدول و�آثار الأول ،المطبعة
الأميرية ،القاهرة1290 ،هـ1873/م.
ال� �ق� �ف� �ط���ي ،ج � �م� ��ال ال � ��دي � ��ن ع� �ل���ي ب � ��ن ي��و���س��ف
(ت646ه �ـ1248/م)� ،أخبار العلماء في �أخبار الحكماء،
م�صر1326 ،هـ1908/م
الكركوكلي ،ال�شيخ ر�سول ،ترجمة كاظم نور�س ،دوحة،
ال��زوراء ،في تاريخ وقائع بغداد ال��زوراء  ،مطبعة كرم،
بيروت.
لونكريك� ،ستفين هم�سلي� ،أربعة قرون من تاريخ العراق
الحديث ،ترجمة جعفر الخياط ،الطبعة ال�ساد�سة ،مطبعة
�أركان ،بغداد.1985 ،
مجهول� ،إن�سان العيون ،مخطوط في مكتبة المتحف،
بغداد ،برقم.68
م��دام دي��والف��وا ،رحلة م��دام دي��والف��وا ،ترجمها علي
ال �ب �� �ص��ري ،م�صطفى ج� ��واد ،مطبعة �أ� �س �ع��د ،بغداد
1377هـ1958/م.
م�صطفى جواد ومحمد �سو�سة ،مف�صل الكالم عن دار
الخالفة في كتاب دليل خارطة بغداد.
مقدمة ،ابن خلدون.
ياقوت الحموي ،معجم الأدباء ،طبعة مرجيلوت.1923 ،
ياقوت الحموي ،معجم البلدان.
اليعقوبي ،البلدان
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جواب العالمة �أبي حف�ص الفا�سي
في حكم �إهداء الخيل للعدو المهادن

جواب
العالمة
�أبي حف�ص
الفا�سي
في حكم
�إهداء
الخيل
للعدو
المهادن

تقديم وتحقيق
د .ر�شيد الحمداوي
مراك�ش  -المغرب
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مقدمة:

ظلت العالقة بين ال�سالطين والعلماء عبر تاريخ الم�سلمين تتردد بين عدة �صور ،ف�أحيانا يكون العالم
ممن يتقرب �إلى ال�سلطان ،فتجده ي�سبح بحمده ،وي�شيد بذكره ،وي�س ِّوغ لجرائره ،و�أحيانا يكون ال�سلطان هو
الذي ُيق ِّرب العلماء و ُيدنيهم منه ،في�ستمع لم�شورتهم ،ويفيد من علمهم ،وي�ست�ضيء ب�آرائهم ،و�أحيانا يبتعد
ال�سلطان عن العلماء ويق�صيهم من مجل�سه ،وفي �أحيان �أخرى يعتزل العلما ُء الأم��را َء والمقربين منهم
ويقت�صرون على �إر�شاد العامة ،و�أحيانا تكون الحرب معلنة بين ال�سلطان والعالم ،فال ذا يخ�ضع لل�سلطان
وي�سير في ركابه ،وال ذاك يخ�ضع لل�شريعة وي�أخذ بر�أي العلماء.
ولكن في فترات الحكم الر�شيد تكون للعلماء منزل ٌة رفيعة عند ال�سلطان ،فال ي�صدر �إال عن ر�أيهم ،وال
يتحرك �إال بم�شورتهم ،وال ُي ْن ِفذ �أمرا �إال بعد معرفة حكمه ال�شرعي منهم ،وبين �أيدينا �س�ؤال وجهه ال�سلطان
العالم محمد بن عبد اهلل العلوي((( رحمه اهلل المتوفى �سنة 1204هـ� ،إلى بع�ض العلماء في ق�ضية �سيا�سية،
كان بالإمكان �أن يعمل فيها �أي حاكم غيره بمجرد نظره ور�أيه ،ولكنه �آثر �أن ي�ستفتي العلماء فيها تقيدا
بال�شريعة وتم�سكا ب�أحكامها.
وال�سلطان محمد بن عبد اهلل الع َلوي اجتمع فيه الو�صفان ،فهو عالم ال�سالطين و�سلطان العلماء كما حاله
الحجوي وغيره((( ،بل هو معدو ٌد من المجددين لهذه الأمة في زمنه ،فقد قال فيه ع�صر ُّيه عبد ال�سالم بن
ْ
الخياط القادري (ت 1228هـ)« :قد نظر في الم�صالح ،وقام بها قياما لم يقم به �أحد من �أهل ع�صره من
ملوك الإ�سالم ،ولم ي�سبق �إليه غي ُره من الخلفاء غيرِ الرا�شدين االثني ع�شر ،وال �أحد من ملوك المغرب،
جزاه اهلل عن �أمة موالنا محمد خيرا و�إح�سانا ،وكان �إماما من علماء الإ�سالم ،له ت�صانيف تقر�أ بالم�شرق
مجددا لها �أمر دينها كما ورد مرفوعا»(((.
والمغرب ،فهو الإمام الموهوب لهذه الأمة على ر�أ�س المائة ِّ
الفا�سي (ت 1188ه��ـ) الذي
�أم��ا �صاحب الجواب فهو الإم��ام العالمة �أب��و حف�ص عمر بن عبد اهلل
ّ
يعد «خاتمة المحققين بالديار المغربية»((( ،وهو فقيه �أ�صولي متكلم ،م�شارك م�شاركة مرموقة في اللغة
قلم الفتوى فيما يعر�ض بين الخ�صوم من
و»�س ِّلم له ُ
والحديث والتف�سير ،وقد ا�شتهر بطول الباع في الفقهُ ،
نوازل الدعوى»(((.
((( ويقال له كذلك :محمد الثالث ،تنظر ترجمته مو�سع ًة في� :سلوة الأنفا�س� ،285 – 284 / 3 :إتحاف �أعالم النا�س– 148 / 3 :
 ،365والدرر الفاخرة ،65 – 55 :والإعالم بمن حل مراك�ش و�أغمات من الأعالم.132 – 109 / 5 :
((( الفكر ال�سامي ،293 / 2 :وعزاه ابن زيدان في «�إتحاف �أعالم النا�س» (� )149 / 3إلى محمد بن الطيب القادري ،ولكنني
وجدته ع ّبر في ن�شر المثاني ( )271 / 4بقوله« :فهو ر�ضي اهلل عنه عالم ال�شرفاء ،و�شريف العلماء والخلفاء بعد الأربعة
الرا�شدين».
((( نقال عن الدرر الفاخرة البن زيدان.56 :
((( �إتحاف ال ُمطالع. 37 / 1 :
((( عناية �أولي المجد.64 :
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الق�سم الأول :التقديم للن�ص المحقق
 - 1التعريف ب�صاحب الجواب(((:

تحقيق المخطوطات

�أ  -ا�سمه ون�سبه:
هو عمر بن عبد اهلل بن عمر بن يو�سف بن العربي بن �أب��ي المحا�سن الفا�سي الفهري((( ،وكنيته:
�أبو حف�ص.
ب  -مولده ون�ش�أته:
ولد �أبو حف�ص بفا�س ،ولم يذكر واحد من مترجميه تاريخ والدت��ه ،لأنه لم يكن يذكره للنا�س اقتدا ًء
ال�سن(((� ،إال ما كان من عبد ال�سالم ابن �سودة ،الذي �صرح في تقديمه لديوانه
بال�سلف ال�صالح في كتمان ّ
ب�أنه ولد �سنة 1125هـ((( ،ولعله ا�ستنبط ذلك من كونه توفي �أوا�سط �سنة 1188هـ ،وهو ابن ثالث و�ستين
�سنة ،كما ن�ص على ذلك المولى �سليمان في ترجمته له ،وهو �أو�سع من ترجم له(((.
وقد تر ّبى في كنف الأ�سرة الفا�سية الفهرية التي ا�شتهر رجالها بالعلم وال�صالح ،ون�ش�أ في َحجر والده
عبد اهلل بن عمر الفا�سي (ت 1146ه��ـ) ،وكان عالما فا�ضال� ،سائرا على َ�سنن �أ�سالفه(((؛ ولذلك تميز
�أبو حف�ص منذ �صباه بالإقبال على القر�آن والعلم ،وعدم الم�شاركة فيما ين�شغل به �أقرانه من �ألعاب((( ،وكان
هذا من عالمات نجابته ونبوغه المبكر.
ج  -طلبه للعلم و�شيوخه:
بعدما حفظ �أبو حف�ص القر�آن الكريم� ،شرع في تلقي مبادئ العلوم ال�شرعية على والده ،وعلى قريبه
ع�سرية (ت في حدود 1150هـ) ،ثم اتجه �إلى تعميق معارفه،
محمد بن �أحمد بن يو�سف الفا�سي المكنى ب�أبي ْ
الوجاري (ت 1141هـ) (((،
ف�أقبل على مجال�س كبار العلماء في بلده ،فتتلمذ للعالمة اللغوي �أحمد بن علي ّ
والعالم النحوي محمد بن �إدري�س العراقي (ت 1142هـ)((( ،واعتمدهما في علوم العربية ،ثم تتلمذ للعالمة
الحافظ المعقولي �أحمد بن مبارك ال�سجلما�سي ال َّل َمطي (ت 1156ه��ـ)( ،((1فدر�س عليه التوحيد و�أ�صول
و�سلْوة الأنفا�س 386 – 384 / 1 :رقم  ،347وطبقات الحضيگي 524 – 523 / 2 :
((( ترجمته في :عناية �أولي المجدَ ،66 – 61 :
رقم  ،682و�أزهار الب�ستان البن عجيبة (خ) ،203 :وتذكرة المح�سنين (�ضمن مو�سوعة �أعالم المغرب) ،2404 / 7 :و�إتحاف
المطالع ،37 / 1 :و�شجرة النور الزكية 357 – 356 :رقم  ،1423وجواهر الكمال ،50 – 49 :والفكر ال�سامي ،125 / 2 :وتاريخ
ال�شعر وال�شعراء بفا�س لأحمد النمي�شي  ،82وم�ؤرخو ال�شرفاء لبروفن�صال ،104 :والحياة الأدبية على عهد الدولة العلوية لمحمد
الأخ�ضر  ،311 - 306ومعجم المطبوعات ،268 – 267 :والأعالم للزركلي  ،54 - 53 / 5ومعجم الم�ؤلفين.294 / 7 :
((( ينظر :عناية �أولي المجد� :ص  ،60وثمرة �أن�سي في التعريف بنف�سي ل�سليمان الحوات� :ص .78
((( عناية �أولي المجد� :ص  ،61 - 60و�سلوة الأنفا�س.384 / 1 :
((( ديوان الإمام �أبي حف�ص الفا�سي� :ص ( 30مخطوط بالخزانة الح�سنية رقم . )13916
((( ينظر عناية �أولي المجد ،66 :و�سلوة.386 / 1 :
((( ينظر الن�شر ،11 – 10 / 4 :وال�سلوة 361 / 2 :رقم  ،773و�شجرة النور 335 :رقم . 1320
((( عناية �أولي المجد� :ص .61
((( تنظر ترجمته في :الن�شر ،304 / 3 :والرو�ضة المق�صودة ،271 – 268 / 1 :و�سلوة الأنفا�س 165 – 164 / 2 :رقم .570
((( تنظر ترجمته في :الن�شر ،363 / 3 :وال�سلوة 33 / 2 :رقم  ،431و�شجرة النور 335 :رقم . 1317
( ((1تنظر ترجمته في :الن�شر ،42 - 40 / 4 :وال�سلوة 230 – 228 / 2 :رقم  ،653و�شجرة النور 352 :رقم .1405
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الفقه والبالغة والمنطق والتف�سير ،كما قر�أ الفقه والحديث والتف�سير وغير ذلك على المفتي النوازلي محمد
ابن عبد ال�سالم بنّاني (ت 1163هـ)((( ،والفقيه العالمة محمد بن قا�سم َج ّ�سو�س (ت 1182هـ) ((( ،كما
الحر ْي�شي (ت � 1143أو  1145هـ)((( الحديث ،و�سمع عليه �أوائل
�أخذ عن الفقيه المحدث علي بن محمد ُ
(((
الكتب ال�ستة و�أجازه فيها وفي غيرها ،وكان عمدتَه في رواية الحديث ب�أقرب �أ�سانيده  .ثم �إنه حين ت�ضلع
من العلوم النقلية والعقلية اقت�صر على �شيخ الجماعة �أحمد بن مبارك ال�سجلما�سي ،الآنف الذكر ،والزمه
�إلى �أن �صار من فحول علماء زمانه.
د  -وظائفه:
حين قارب �أبو حف�ص �سن الأربعين ،و�أذن له �شيوخه المعتبرون في التدري�س ،انت�صب بجامع القرويين
مدر�سا لمختلف المتون العلمية المتداولة �آنئذ في مجال�س الدر�س ،وكر�س حياته لذلك ،حتى �إن الحضيگي
ح ّاله ب «مد ِّر�س فا�س المحرو�سة»(((.
�أما رزقه فقد كان يناله من تعاطي ال�شهادة ب�سماط القرويين ،كما ي�ستنبط ذلك مما ذكره محمد
ابن الطيب القادري في ترجمة رفيقه فيها الفقي ِه المو ّثق الح�سن بن علي ،المعروف ب�أبي عنان ال�شريف
(ت1163هـ)(((.
كما �أنه تولى الخطابة بجامع الجي�سة� ،إلى �أن عزله ال�سلطان المولى عبد اهلل �سنة 1153هـ عند مبايعة
�أهل فا�س له بعد رجوعه �إلى العر�ش للمرة الثالثة ،وو ّلى مكانه محمد ال�سالوي(((.
هـ  -تالميذه:
ما �إن انت�صب �أبو حف�ص للتدري�س حتى �أقبل عليه الطالب ،ال �سيما م�شاهير طلبة فا�س ،ف «تفقه به
جماعة ،وتخرج عليه طلبة الوقت ،وت�سارعوا للأخذ عنه ،وازدحموا عليه ،واغتبطوا وتناف�سوا وتفاخروا
بالأخذ عليه؛ لأنه �أوحد زمانه في المعقول والتحقيق والتدقيق والتبيين في ذلك»(((.
وقد و�صف تلميذه �سليمان الحوات (ت 1231هـ) مجل�س در�سه فقال« :كان مجل�سه رو�ض ًة يلتقط منه
�أعيان العلماء من تالمذته �أزها َر الم�سائل باال�ستنباط العقلي الم�ؤيد بالنقل الثابت في جميع ما يحتاج �إليه،
مع وقار وهيبة وجاللة ،وف�صاح ِة ل�سان في التعبير من غير تكلف ،يحافظ على رعاية الإعراب محافظ َة ذي
يقي((( ،ما �سمعته يرتكب �شاذّا ،ف�ضال عن لحن»(.((1
ال َم َلكة القارة ،حتى ك�أنه َ�س ِل ّ
((( تنظر ترجمته في :الن�شر ،81 - 80 / 4 :وال�سلوة 157 -156 / 1 :رقم  ،74و�شجرة النور� :ص  353رقم .1408
((( تنظر ترجمته في :الن�شر ،190 - 188 / 4 :وال�سلوة 376 – 375 / 1 :رقم  ،337و�شجرة النور� :ص  355رقم .1421
((( تنظر ترجمته في :الن�شر ،363 - 361 / 3 :وال�سلوة 165 – 164 / 2 :رقم  ،570و�شجرة النور 336 :رقم . 1327
((( عناية �أولي المجد.61 :
((( طبقات الحضيگي . 523 / 2 :
((( وذلك حيث قال« :و�صلى عليه رفيقه في تعاطي ال�شهادة �أبو حف�ص عمر بن عبد اهلل الفا�سي» ،الن�شر.76 / 4 :
((( تاريخ ال�ضع ّيف.263 / 1 :
((( طبقات الحضيگي . 524 / 2 :
((( ثمرة �أن�سي.79 :
( ((1في ثمرة �أن�سي�« :سيلقي» ،ولعله خط�أ مطبعي ،وال�صواب ما �أثبته.
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وقد انتفع طالبه به في كثير من العلوم العقلية والنقلية ،ال �سيما علوم الأ�صلين والبيان والمنطق والفقه،
و�صاروا من �أبرز علماء ع�صرهم فيما بعد((( ،ومنهم:
 ُمحمد بن عبد ال�سالم الفا�سي (ت 1214هـ) (((. ز ْين العابدين بن ها�شم العراقي (ت 1194هـ)((( ،وهو عمدته. عبد الكريم بن علي اليازغي الزهني (ت 1199هـ) ((( ،وهو عمدته.ين (ت 1193هـ)(((.
ح�س ْ
 عبد الرحمن بن الخياط ،المعروف بِّ : �أبو حامد العربي بن علي الق�سنطيني (ت 1208هـ)(((. محمد بن الطاهر الهواري (ت 1220هـ) (((. عبد القادر بن �أحمد ابن �شقرون الفا�سي (ت 1219هـ) (((. محمد بن ال�صادق ابن ري�سون الح�سني (ت 1236هـ) (((. ُمحمد بن الطاهر ِالمي ْر ال�سالوي (ت 1220هـ) (.((1
 محمد بن عبد ال�سالم النا�صري الدرعي (ت 1238هـ) (.((1 �سليمان بن محمد ال�شف�شاوني ال�شهير بالح ّوات (ت 1231هـ) (.((1 الطيب بن عبد المجيد بن ِكيران الفا�سي (ت 1227هـ) (.((1((( ينظر عناية �أولي المجد ،66 - 65 :وال�سلوة.386 / 1 :
((( تنظر ترجمته في :عناية �أولي المجد � :ص  ،70وال�سلوة 358 – 357 / 2 :رقم  ،769و�شجرة النور �ص  374رقم .1496
((( تنظر ترجمته في :ال�سلوة 141 – 140 / 3 :رقم  ،1009وفهر�س الفهار�س 460 / 1:رقم  ،243و�شجرة النور358 – 357 :
رقم . 1427
((( تنظر ترجمته في :ال�سلوة 129 – 128 / 3 :رقم  ،539و�شجرة النور 359 :رقم  ،1433و�إتحاف المطالع.58 / 1 :
((( تنظر ترجمته في :تذكرة المح�سنين (�ضمن مو�سوعة �أعالم المغرب) ،2417 / 7 :وال�سلوة 183 / 1 :رقم  ،101و�إتحاف
المطالع.46 / 1 :
((( تنظر ترجمته في� :إتحاف ال ُمطالع.76 / 1 :
((( تنظر ترجمته في :ال�سلوة 349 / 1 :رقم  ،316و�شجرة النور� :ص  375رقم  ،1498و�إتحاف المطالع.100/*1 :
((( تنظر ترجمته في :ال�سلوة 99 – 98 / 1 :رقم  ،11والفكر ال�سامي 295 / 2 :رقم  ،780و�شجرة النور 375 – 374 :رقم
.1497
((( تنظر ترجمته في :فهر�س الفهار�س 446 - 445 / 1 :رقم  ،235وتاريخ تطوان ،274 – 266 / 6 :و�إتحاف المطالع:
.128 / 1
( ((1تنظر ترجمته في :الإعالم للمراك�شي ،162 – 161 / 6 :و�شجرة النور 376 :رقم  ،1504و�إتحاف المطالع.101 / 1 :
( ((1تنظر ترجمته في� :إتحاف �أعالم النا�س ،340 / 3 :وفهر�س الفهار�س 848 - 843 / 2 :رقم  ،479و�شجرة النور� :ص 381
رقم .1524
( ((1تنظر ترجمته في ال�سلوة 145 – 142 / 3 :رقم  ،1011وم�ؤرخو ال�شرفاء� :ص  ،241و�شجرة النور� :ص  379رقم . 1514
( ((1تنظر ترجمته في :ال�سلوة 6 – 3 / 3 :رقم  ،838والفكر ال�سامي 351 / 2 :رقم  ،781و�شجرة النور �ص  377 – 376رقم
.1506
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و � -آثاره:
كان �أبو حف�ص ي ْعت ّل بدنه بين الفينة والأخرى لهيجان المرارة ال�سوداء عليه ،فيتوقف عن التدري�س،
ولكنه كان يعتكف حينها على الت�صنيف حر�صا على دوام الإفادة ،ولذلك ترك كتبا ور�سائل عديدة ،وكانت
كما و�صفها �صاحب �شجرة النّور «مفيد ًة بارعة»((( ،تت�ضمن تحقيقات نفي�سة ،ومن الم�ؤلفات التي ذكرها
مترجموه(((:
 �إحراز الف�ضل بتحرير م�سائل «القول الف�صل»(((. اقتبا�س �أنوار الهدى فيما يتعلق ببع�ض وجوه الأدا(((. بغية الأريب في بع�ض م�سائل مغني اللبيب(((. تحرير النظر في م�سائل المخت�صر(((. تحفة الحذاق في �شرح المية الزّ قّ اق(((. طالئع الب�شرى فيما يتعلق ب�شرح العقيدة الكبرى((( :للإمام ال�سنو�سي. غاية الإحكام في �شرح تحفة الحكام(((.المد َل ِه ّمة( :((1قال عنها محمد بن تاويت« :تنزّله منزلة االجتهاد»(.((1
 فتاوى مهمة للعوي�صات ْ لواء الن�صر في الرد على �أبناء الع�صر :ر ّد فيه القول بجواز بيع الأحبا�س الم�ؤ ّبدة ل�ضرورةالمجاعة(.((1

((( �ص . 356
((( ومعظمهم عالة على ما ذكره ال�سلطان المولى �سليمان في «عناية �أولي المجد».
((( عناية �أولي المجد� :ص  ،64ومنه ن�سختان بالمكتبة الوطنية بالرباط ،الأولى �ضمن مجموع برقم  153ج ،والثانية برقم 2572
د ،ولكنها بعنوان�« :إحراز الخ�صل» ،و»القول الف�صل في التمييز بين الخا�صة والف�صل» هو كتاب لأبي علي اليو�سي.
((( عناية �أولي المجد ،64 :و�شجرة النور ،356 :ومعجم طبقات الم�ؤلفين ،233 / 2 :ولم يذكروا عنوانه ،و�إنما هو مثبت على ن�سخة
مخطوطة �ضمن مجموع بالخزانة الملكية برقم  ،10420وقد حققته ،وهو الآن قيد الن�شر.
ب�سال برقم .46
((( عناية �أولي المجد ،63 :ومنه ن�سخة بالخزانة ال�صبيحية َ
((( عناية �أولي المجد ،64 :وال�سلوة ،386 / 1 :ومنه ن�سخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية �ضمن مجموع برقم  249د ،ون�سخة
بالخزانة ال�صبيحية برقم.1 / 112 :
((( عناية �أولي المجد� :ص  ،63طبع طبعة حجرية بمطبعة العربي الأزرق بفا�س �سنة  1306هـ ،و�أعيد طبعه �سنة 1316هـ.
((( عناية �أولي المجد ،63 :وال�سلوة ،386 / 1 :و�سماها ابن �سودة في �إتحاف المطالع (« :)37 / 1طوالع الب�شرى» ،ومنها ن�سخة
مخطوطة بالمكتبة الوطنية برقم  421د.
((( عناية �أولي المجد ،63 :والفكر ال�سامي ،125 / 2 :و�شجرة النور ،356 :وتوجد ن�سخة منه في خزانة القرويين بفا�س برقم
.1586
( ((1الفكر ال�سامي ،125 / 2 :ومحا�ضرات في تاريخ الت�شريع لمحمد بن تاويت التطواني.110 :
( ((1محا�ضرات في تاريخ الت�شريع. 110 :
( ((1عناية �أولي المجد ،64 :و�شجرة الن ْور.356 :
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 المقترح في �شرح �أبيات ابن الفرح((( :وهي ق�صيدة «غرامي �صحيح» في م�صطلح الحديث البنفرح الإ�شبيلي (ت 699هـ).
الوهاب في ن�صرة ال�شهاب((( :في م�س�ألة تخ�صي�ص نية الحالف(((.
 ِم ّنة ّ نهاية التحقيق في م�س�ألة تعليق التعليق((( :في الطالق.وله كذلك «ديوان �شعر ،فرقته �أيدي �سب�أ»((( ،وقد جمع عبد ال�سالم ابن �سودة ما وقف عليه من �شعره،
ورتبه في ديوان(((.
بالإ�ضافة �إلى ما قيده من فوائد في ر�سائل وتقاييد ،غالبها �أجوبة عما كان يرفع �إليه من �أ�سئلة((( ،ويوجد
عدد منها �ضمن مجاميع مخطوطة((( ،وله كذلك فتاوى كثيرة ،لو جمعت لجاءت في مجلدات ،ولكانت – على
حد تعبير المولى �سليمان � -أكبر حجما من «المعيار ال ُمعرِ ب»(((.
ز -منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:
يعد �أبو حف�ص الفا�سي من �أكابر علماء زمنه ،و�أبرز �شيوخ الأ�سرة الفا�سية الذين توارثوا العلم كابرا
عن كابر ،فهو «�إمام ّ
نظار ،وفقيه مكثار ،له االطالع الوا�سع ،و�إتقان العلوم بغير مدافع»( ،((1وقد كان �شيخا
للجماعة بفا�س( ،((1فائقا لأهل زمانه في جميع الفنون التي كانوا يتعاطونها( ،((1منفردا بالتحقيق فيها ،ال
�سيما في العلوم العقلية؛ �إذ كان ال يدرك �ش�أوه «في مجال الكالم والأ�صلين والمنطق والبيان»( ،((1ناهيك
عن تبريزه في علوم العربية ،وبراعته في الأدب ،وتبحره في الفقه ،وتمكنه من �أدوات اال�ستنباط( ،((1حتى
�إنه كان «ممن و�صف باالجتهاد»( ،((1وال �أدل على ذلك من �أننا نجده في بحثه في م�سائل الفقه «يعار�ض بين
((( عناية �أولي المجد ،64 :معجم طبقات الم�ؤلفين ،234 / 2 :والأعالم للزركلي ،54 / 5 :ومنه عدة ن�سخ خطية بالمكتبة الوطنية
�إحداها برقم  1256د ،وقد حققه الأ�ستاذ حفيظ هرو�س بدار الحديث الح�سنية بالرباط.
((( منه ن�سخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية� ،ضمن مجموع برقم  2438د ،و�أخرى برقم  4019د.
((( عناية �أولي المجد ،64 :و�شجرة النور ،356 :وهو قيد الن�شر بتحقيقي.
((( عناية �أولي المجد ،64 :ومعجم طبقات الم�ؤلفين ،233 / 2 :و�شجرة الن ْور ،356 :وقد حققته على �سبع ن�سخ خطية ،وهو قيد
الن�شر.
((( معجم طبقات الم�ؤلفين. 232 / 2 :
((( ذكره في دليل م�ؤرخ المغرب الأق�صى 390 / 2 :رقم  ،1719ويوجد في الخزانة الح�سنية برقم .13916
((( عناية �أولي المجد. 64 :
((( منها ما ورد �ضمن كتاب ين�سب �إليه عنوانه�« :إ�سعاف ال�سائل بجمع الأجوبة والر�سائل» في المكتبة الوطنية برقم 2438د.
((( عناية �أولي المجد ،64 :وهذه الفتاوى نجد بع�ضها �ضمن مجاميع مخطوطة في المكتبة الوطنية مثل194 :د1724 ،د ،و2438د،
و2981د.
( ((1الفكر ال�سامي.124 / 2 :
( ((1طبقات الحضيگي.524 / 2 :
( ((1الم�صدر نف�سه.524 / 2 :
( ((1عناية �أولي المجد.62 :
( ((1ينظر عناية �أولي المجد ،61 :وال�سلوة.385 / 1 :
( ((1الفكر ال�سامي.124 / 2 :
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�أدلته ويرجح ،وي�ضعف في �أقواله وي�صحح»((( ،بل �إنه  -لقوة عار�ضته « -ير ّد على �أئمة المذاهب بالدليل
الوا�ضح واالعتبار المنا�سب»(((.
وقد حاله تلميذه �سليمان الح ّوات بقوله« :الفقيه العالمة� ،سلطان المحققين ،ور�أ�س الجهابذة المدققين،
ُ
الم�ستنبط للأحكام باال�ستدالل على
�آخ ُر �أهل التحرير در�سا وت�صنيفا ،مع بيان الم�شكالت ب�سطا وتعريفا،
طريقة االجتهاد المط َلق»(((.
ح  -وفاته:
توفي رحمه اهلل بفا�س  -وهو ابن ثالث و�ستين �سنة كما تقدم  -فجر يوم الخمي�س التا�سع والع�شرين من
�شهر رجب �سنة 1188هـ(((.
 – 2التعريف بالجواب:

�أ – ن�سبة هذا الجواب لأبي حف�ص الفا�سي:
هذا الجواب ثابت الن�سبة لأبي حف�ص ،ويدل على ذلك �أمران:
�أولهما� :أنه ن�ص على ا�سمه في �آخر جوابه بقوله« :وكتب عبد اهلل �سبحانه :عم ُر بن عبد اهلل بن عمر
الفا�سي لطف اهلل به».
ثانيهما� :أن هذا الجواب موجود في جميع ن�سخ «�إ�سعاف ال�سائل» الذي ي�شمل طائفة من ر�سائل �أبي حف�ص
و�أجوبته
ب – مو�ضوع هذا الجواب:

كان ال�سلطان محمد بن عبد اهلل يعتني بالعلماء ويعرف لهم منزلتهم ،ومنهم �صاحبنا �أبو حف�ص
الفا�سي� ،إذ كان ال�سلطان يقر له بعلمه وف�ضله؛ وال عجب ،فقد كان �أبو حف�ص واحدا ممن بايعوه وحرروا
من�شور ًا بذلك((( �سنة 1171هـ ،ومن مظاهر هذا التقدير �أن ال�سلطان محمد بن عبد اهلل لما زار مدينة فا�س
بعد مبايعته �س�أله  -دون غيره  -عن �أعلم النا�س و�أع َم ِلهم ،فقال« :الأحمدون الثالثة»((( ،ف�ص ّدقه ووافقه،
أعيان علماء الح�ضرة الفا�سية ،كال�شيخ التاودي ابن �سودة وغيره((( .ومن مظاهر �إكرامه
وكان بالمجل�س � ُ
الحاج محمد بن محمد
له �أنه و�صله في طائفة من العلماء بمائة مثقال من خراج فا�س على يد قائدها
ّ
ال�صفار(((.
وقد ظل �أبو حف�ص �أثير ًا لدى ال�سلطان� ،إذ كان ي�ستفتيه في بع�ض الق�ضايا ،كما في م�س�ألة �إهداء الخيل
((( عناية �أولي المجد.62 :
((( عناية �أولي المجد ،61 :وال�سلوة.385 / 1 :
المترجم في ال�سلوة ،384 / 1 :فلعله نقله منه.
((( ثمرة �أن�سي ،78 :وبهذا الكالم نف�سه ح ّلى الكتاني
َ
((( عناية �أولي المجد ،66 :وال�سلوة ،386 / 1 :و�إتحاف المطالع.37 / 1 :
((( اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى.4 - 3 / 3 :
((( يعني �أحمد بن عبد العزيز الهاللي (ت 1177هـ) ،و�أحمد بن عبد اهلل الغربي ،و�أحمد بن محمد الورزازي (ت 1179هـ).
((( الرو�ضة المق�صودة ،306 / 1 :وفهر�س الفهار�س ،1100 / 2 :ومخت�صر تاريخ تطوان� :ص .290
((( ذكره القادري في غ�ضون ترجمة عبد اهلل ال�سو�سي (ت 1177هـ) في ن�شر المثاني.155 / 4 :
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�إلى العدو المهادن لال�ستعانة به على اقتناء ال�سالح من �أجل الجهاد((( ،وم�س�ألة فر�ض المكو�س ،ويكلفه
ن�سخ الأجزاء الخم�سة الثانية من كتاب «البيان والتح�صيل»(((� ،أو
ببع�ض المهام العلمية ،كالإ�شراف على ْ
(((
�شرح بيتين �شعريين((( ،كما كان يح�ضره في بع�ض المجال�س الحديثية التي تعقد في ق�صره .
وتعد م�س�ألة ال�ضرائب �أول ما ا�ستفتى فيه ال�سلطان محمد بن عبد اهلل �أبا حف�ص؛ �إذ لما قدم مدينة فا�س
بعد مبايعته ،رفع �إليه �أه ُلها ما كانوا ي�ؤ ّدونه �إلى والده المولى عبد اهلل مما كان موظفا على الموازين ،كميزان
�سيدي فرج ،وميزان قاعة ال�سمن ،وميزان قاعة الزيت ،وغير ذلك ،وقدره ثالثمائة مثقال في كل �شهر.
فلما ح�ضر فقهاء فا�س عند ال�سلطان كلمهم في �ش�أنها حتى يكون الأم ُر فيها م�ستندا �إلى فتوى الفقهاء؛
فقالوا� :إذا لم يكن لل�سلطان ما ٌل جاز له �أن يقب�ض من الرعية ما ي�ستخدم به الجند ،ف�أمرهم �أن يكتبوا له
في ذلك ،فكتبوا له ت�أليفا اعتمده ال�سلطان ،ووظف على الأبواب والغ ّالت وال�سلع ،وكان ممن كتب له في ذلك
بالإ�ضافة �إلى �أبي حف�ص العالم ُة التاودي ابن �سودة (ت 1207هـ) ((( ،والعالمة َمحمد بن قا�سم َج�سو�س
(ت 1182هـ) ،والفقيه ال�شريف عبد الرحمن بن �إدري�س المنجرة (ت 1179هـ) ،والفقيه محمد بن عبد
ال�صادق الد ّكالي (ت 1175هـ) ،والفقيه القا�ضي عبد القادر بو خري�ص (ت 1188هـ) ((( ،وغيرهم.
ج  -واقع هذه الفتوى:
وواقع هذه الفتوى هو �أن بع�ض �سواحل المغرب كانت قد تعر�ضت للغزو من طرف الإ�سبان والبرتغال ،وقد
اجتهد ال�سلطان محمد بن عبد اهلل رحمه اهلل في تحرير بع�ض الثغور المحتلة((( ،ووفق في ذلك ،كتحرير
مدينة الجديدة((( من يد البرتغال �سنة 1182هـ(((.
وقد كان ال�سلطان محمد بن عبد اهلل مولعا ب�أمر البحر والجهاد فيه« ،فلم تزل قرا�صينه تتردد في
�أكناف البحر ،وتجو�س خالل ثغور الكفر ،فتقتل وت�أ�سر ،وتغنم وت�سبي� ،إلى �أن �ضاق بهم رحب الف�ضاء ،وكاد
حكم الق�ضاء ،فمنهم من فزع �إلى طلب المهادنة وح�سن الجوار ،ومنهم من كذبته نف�سه
ي�ست�أ�صل جمهو َرهم ُ
(((1
فتطاول �إلى الأخذ بالث�أر» .
((( وهو الجواب المحقق.
((( الدرر الفاخرة.60 :
((( وهما:
����ص���ن���ي���ع��� َة ت����ق����وى �أو ح����ب����ي����بٍ ُت����وام����ق����ه
�إذا ال�����م�����ال ل�����م ي����وج����ب ع���ل���ي���ك ع�����ط�����ا�ؤُه
ف����ل����م ي���ف���ت���ل��� ْت���ك ال������م������ال �إال ح���ق���ائ���قُ���ه
م����ن����ع����ت وب�����ع�����������ض ال�����م�����ن�����ع ح�����������ز ٌم وق���������و ٌة
وتقييده في �شرح هذين البيتين موجود بالخزانة الح�سنية �ضمن مجموع برقم .12495
((( الحركة الفقهية.171 / 1 :
((( تنظر ترجمته في :ال�سلوة ،112 / 1 :وفهر�س الفهار�س.256 / 1 :
((( تنظر ترجمته في :ال�سلْوة ،17 – 16 / 2 :و�شجرة النور 356 :رقم .1423
((( ك�سبتة ومليلية التي حا�صرها �سنة 1182هـ ،ينظر اال�ستق�صا للنا�صري.90 / 3 :
((( وقد بناها البرتغال على �ساحل «البريجة» �سنة 907هـ تقريبا ،في فترة حكم ال َو ّطا�سيين ،ينظر تاريخ ال�ضعيف– 304 / 1 :
 ،305ون�شر المثاني.125 / 4 :
((( ينظر اال�ستق�صا للنا�صري.90 / 3 :
( ((1ينظر اال�ستق�صا للنا�صري.21 / 3 :
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كثغري العرائ�ش و�سال اللذ ْين
وفي المقابل ظلت بع�ض ال��دول الأروبية تحاول احتالل بع�ض الثغور،
ْ
هاجمهما الفرن�سيون �سنتي 1178هـ و1179هـ .ولذلك اعتنى بعمارة العرائ�ش ،وبنى بها ال�صقائل والأبراج،
وح�صن مدينة �آ�سفي وغيرها من المدن ال�ساحلية(((.
و�شحنها بالمدافع والمهاري�س النحا�سيةّ ،
وبغية التق ِّوي على الجهاد و�أخذ �أهبة اال�ستعداد له كان ال�سلطان مهتما بجلب الأ�سلحة الحديثة �إلى
المغرب((( ،حتى �إنه ُع ّد من �آثاره ومناقبه ا�ستقدا ُمه للأ�سلحة المتطورة في زمنه من مختلف بالد �أوربا،
و�أنه ملأ بها ثغور البالد وح�صونها .ومما ي�شهد لذلك ما ذكره ابن زيدان من �أنه ر�أى مدفعا ُن ِق�ش عليه ما
يفيد �أنه �صنع ب�أمر ال�سلطان محمد بن عبد اهلل في «الوندري�س»(((.
وهذا ال�س�ؤال يجري في هذا ال�سياق ،فقد احتاجت الدولة �إلى توفير مجموعة من المعدات والأ�سلحة
الالزمة لتجهيز ال�سفن الحربية التي تنه�ض بواجب الجهاد في البحر ،كالغمق وال�صواري والمدافع
والقذائف ،وكل هذا ال يتي�سر وجوده في المغرب ،فعر�ض عليه �أحد من يخدم ال�سلطان  -وهو من الأوربيين
 �أن يجلب ما يحتاج �إليه من ذلك ،ولكنه طلب منه �أن يهبه ال�سلطان فر�س ْين ليب ِّين لقومه �أن له منزل ًة عند�سلطان المغرب ،وي�ستعين بذلك على تح�صيل مق�صوده؛ ف�أحجم ال�سلطان عن ذلك حتى ي�ستفتي في ذلك
�أهل العلم.
د  -منهج الم�ؤلف في الجواب:
تتعلق الم�س�ألة  -التي تناولها الجواب الذي نحن ب�صدد التقديم له  -بالتعامل مع غير الم�سلمين ،فقد
ا�ستفتى ال�سلطان �أبا حف�ص في دفع ما ق ّل من الخيل �أو نحوه للعدو مقابل �أن ي�أخذ ما يحتاج �إليه من ال ُعدة
والعتاد للم�سلمين في الجهاد ،و�صيغة ال�س�ؤال الطويل تدل على تقدير كبير من ال�سلطان لأبي حف�ص الفا�سي،
وقد كان جوابه بالجواز ،واعتمد في ذلك على اال�ستدالل بدالئل كلية وجزئية ،فقد ا�ستهل جوابه باالحتجاج
ببع�ض القواعد ال�شرعية مثل :ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،و�إذا التقى �ضرران يرتكب الأخف منهما.
ثم انتقل �إلى تخريج النازلة على الفروع المتقررة في المذهب المالكي:
 �أوال :تخريجه على جواز فداء الأ�سرى ب�آلة الحرب ،وهو �أحد القولين في المذهب. ثانيا :بنا�ؤه على قول ابن حبيب بكراهة �شراء ال�سالح من المهادنين ،و�أن البيع المنهي عنه هو ما فيهتقوية للعدو على الم�سلمين.
 ثالثا :قيا�سه على قول ابن �سراج بجواز �شراء ال�سالح من الحربي الم�ست�أمن �أو �إبداله بمثله �أو ما هودونه.
وقد �أيده على جوابه هذا العالمة �أحمد بن عبد اهلل الغربي (ت 1178هـ) ((( الذي ذ ّيل هذا الجواب
بموافقته ،في حين خالفهما �أحد العلماء الذي �أفتى بعدم الجواز ،ولكنه لم يذكر ا�سمه في ن�ص فتواه(((.
((( ينظر �سلوة الأنفا�س.285 - 284 / 3 :
((( ينظر مقال« :الجهاد البحري في عهد ال�سلطان محمد بن عبد اهلل» لمحمد رزوق ،بمجلة دعوة الحق ،ال�سنة  ،30عدد ،274
�أبريل .1989
((( الدرر الفاخرة ،56 :ويعني بالوندري�س :لوندر عا�صمة �إنجلترا.،
((( تنظر ترجمته في فهر�س الفهار�س 120 – 119 / 1 :و  ،1100 / 2والإتحاف ،336 / 3:والإعالم.190 - 189 / 2 :
((( تنظر فتواه �ضمن مجموع بالخزانة الح�سنية برقم  ،9249من لوحة  / 11ب �إلى لوحة  / 12ا.
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وملخ�ص اعترا�ضه على الفتوى �أنه ال توجد �ضرورة تبيح ذلك؛ لأن المغرب مملوء بالقنب الذي ي�ستعمل في
�صناعة ال�سفن ،وقيا�س البيع على الفداء فا�سد؛ لأن الفداء من فرو�ض الكفاية ،بخالف البيع فلي�س فر�ضا.
ثم كتب العالمة محمد بن عبد ال�صادق ال ُّد ّكالي فتوى في النازلة نف�سها ذهب فيها �إلى مثل ما ذهب �إليه
�أبو حف�ص((( ،ور ّد على المعتر�ض عليه ،وبين �أنه �أ�ساء فهم النازلة ،وذكر �أربع قواعد تق�ضي بالجواز:
 الأولى� :أن الو�سائل تعطى �أحكام مقا�صدها ،ودفع الخيل و�سيلة �إلى فك الأ�سرى. الثانية� :أن المتوقف على المتوقف على �شيء متوقف على ذلك ال�شيء. الثالثة� :أنه �إذا تعار�ضت مف�سدتان �أو �ضرران يرتكب �أخفهما. الرابعة� :أن كل ما يتوقف عليه الواجب واجب.وبين �أن القولين المذكورين في «مخت�صر خليل» غير مت�ساويين في القوة ،بل �إن ابن عبد ال�سالم
رجح في �شرحه لمخت�صر ابن الحاجب جوا َز فداء الأ�سرى بالخمر والخنزير والخيل و�أداة
(ت794هـ)((( ّ
الحرب مطلقا بناء على ارتكاب �أخف ال�ضررين.
هـ – الم�صادر المعتمدة في هذا الجواب:
اعتمد �أبو حف�ص في هذا الجواب على بع�ض الم�صادر في الفقه المالكي ،وهي:
 المدونة :ل�سحنون (ت 240هـ) :ويبدو �أنه نقل عنه بالوا�سطة ،بدليل قوله عقب النقل عنه« :انتهىبلفظ الأمهات».
 الوا�ضحة في الفقه وال�سنن :لعبد الملك بن حبيب الأندل�سي (ت 238هـ). مخت�صر ال�شيخ خليل (ت 769هـ). كتاب للم ّواق (ت 897هـ) ،لم يذكر ا�سمه ،ولم �أوفق في الوقوف على النقل الذي نقله في كتابه الم�شهور«التاج والإكليل �شرح مخت�صر خليل».
و – و�صف الن�سخ المخطوطة:
يوجد هذا الجواب �ضمن ثالث ن�سخ من كتاب «�إ�سعاف ال�سائل بجمع الأجوبة والر�سائل»(((:
 مجموع بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم  194د ،ويقع في � 334صفحة ،وهو مكتوب بخطوط مختلفة،وقد كان في ملك كاتبه العبا�س بن محمد بن عبد الرحمن ،وتوجد على ظهره عدة تمليكات �آخرها بتاريخ
رم�ضان 1311هـ ،وهو مكتوب بخط مغربي ح�سن ،وي�ستخدم نظام التعقيبة ،ويبتدئ «�إ�سعاف ال�سائل» من
((( تنظر فتواه �ضمن مجموع بالخزانة الح�سنية برقم  ،9249لوحة  / 12ا.
((( محمد بن عبد ال�سالم بن يو�سف الهواري التون�سي ،قا�ضي الجماعة بتون�س ،كان �إماما محدثا متفقها في الأ�صول والعربية
وعلم الكالم ،وله �أهلية الترجيح بين الأقوال ،قيل� :إنه بلغ درجة مجتهد الفتوى ،له �شرح بديع على مخت�صر ابن الحاجب �سماه:
«تنبيه الطالب لفهم �ألفاظ جمع الأمهات البن الحاجب» ،وهو �أهم �شروحه( ،ت 749هـ) .ينظر الديباج،330 – 329 / 2 :
وتو�شيح الديباج ،209 :ونيل االبتهاج ،242 :و�شجرة النور 210 :رقم .731
((( وقد حققت معظم ر�سائله ،وتحدثت عنه بتف�صيل في مقدمة تحقيقي لجواب العالمة �أبي حف�ص الفا�سي عن م�س�ألتين في
�أ�سماء ال�سور ،المن�شور في العدد  ،69من مجلة «�آفاق الثقافة والتراث» ال�صادر في �شهر مار�س �سنة 2010م.
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ال�صفحة � 233إلى ال�صفحة  .334وي�شغل الجواب المحقق من ال�صفحة � 258إلى ال�صفحة . 260
 مجموع بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم  2438د ،ويقع في � 376صفحة ،وهو ي�شتمل على تقاييد في فنونمختلفة ،وجام ُعه غير مذكور .وقد وقع الفراغ من انت�ساخها يوم الثالثاء الحادي والع�شرين من �شوال عام
1344هـ ،على يد محمد الطيب بن عبد اهلل بن قا�سم ال�صفاعي التوري ال�سالوي .وهو مكتوب بخط مغربي
وا�ضح ،مع ا�ستعمال اللون الأحمر في بع�ض الموا�ضع ،وت�سجيل خال�صات �أو عناوين فرعية في الهوام�ش،
ويبتدئ «�إ�سعاف ال�سائل» من ال�صفحة � 55إلى ال�صفحة  ،101وي�شغل الجواب المحقق من ال�صفحة � 67إلى
ال�صفحة  .69وفي الن�سختين ال�سالفتين ورد هذا الجواب مكررا في مو�ضعين.
 الن�سخة الثالثة :وتوجد �ضمن مجموع بالخزانة الح�سنية بالرباط تحت رقم  ،11420مجهول النا�سخ،مكتوب بخط مغربي وا�ضح دقيق ،مع ا�ستعمال اللون الأحمر في بع�ض الموا�ضع ،وبحوا�شيها عناوين الر�سائل
والم�سائل الموجودة فيه ،وكذلك النا�سخ وتاريخ الن�سخ غير معروف ْين على وجه التحديد .وهي ت�سير بنظام
التعقيبة .ويبتدئ «�إ�سعاف ال�سائل» من اللوحة � 162إلى اللوحة � ،225إال �أنه يخالف الن�سختين الأوليين في
ترتيب الر�سائل والم�سائل الواردة فيهما.
وهذا الجواب يبتدئ من ( / 220ا) �إلى ( / 221ا) .وهو مبتور الآخر ،ويتوقف عند قوله�« :أو بما تتقوم
به ك�إبدال �آلة» ،وكتب النا�سخ في الهام�ش« :هذا ما وجد من الجواب».
ز  -المنهج المتبع في تحقيق هذا الجواب:
اتبعت في تحقيق هذه الر�سالة الخطوات الآتية:
 تق�سيم الن�ص �إلى فقرات. كتابته وفق قواعد الإمالء الحديث. و�ضع عالمات الترقيم. �ضبط الن�ص وت�صحيحه من خالل مقابلة الن�سخ الخطية ،واعتمدت طريقة الن�ص المختار. �إثبات فروق الن�سخ في الهام�ش. توثيق الآيات القر�آنية بذكر ال�سورة ورقم الآية ،وكتابته في المتن. توثيق النقول والأقوال الواردة في الن�ص من م�صادرها الأ�صلية ما ا�ستطعت �إلى ذلك �سبيال. التعريف بالأعالم الوارد ذكرهم في الن�ص. -التعليق على بع�ض الم�سائل التي تحتاج �إلى ذلك.
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ن�ص الجواب المحقق:

$
(((
و�صلى اهلل على �سيدنا وموالنا محمد و�آله و�صحبه و�سلم ت�سليما
[ن�ص ال�س�ؤال] (((:

الحمد هلل�ُ ،س ِئ ُلت بما ن�صه� :أئم َة الإ�سالم ،والهداة الأعالم ،والنجوم الو ّقادة ،والجهابذة النقادة� ،سال ٌم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
إمام � -أعز اهلل به
و�سمي فهمكم،
وبعد ،فالمطلوب من �س ِن ّي علمكم
ُ
الجواب عن نازلة �أراد فيها موالنا ال ُ
ّ
َ
الوقوف على عين ال�صواب ،وا�ستطال َع ما عندكم من الحق الذي ال �شك
الإ�سالم ،و�أحيى به قلوب الأنام -
مناهج
فيه وال ارتياب ،ليكون على ب�صيرة في �سيره القويم� ،سالك ًا فيه ال�صراط الم�ستقيم ،منتهج ًا فيه
َ
الطريقة ،م�ستم�سك ًا ب ُعرى ال�شريعة الوثيقة؛ وذلك �أنه � -أ ّيد اهلل �أوامره ،وظفّر ع�ساك َره  -قام  -والتوفيق
ي�صحبه ،والظفَر ي�ؤ ُّمه ويطلبه  -لإحياء �سنة الجهاد بهذا القطر المغربي على ما �أمر اهلل به �سبحانه،
رحب
و�أراد �أن يغز َو الكفرة  -د ّمرهم اهلل  -في البحر ،و�أن يجهز جي�ش الم�سلمين �إلى قتالهم ،وي�ضيق بهم ْ
المجال ،و�أن يذيقهم بذلك الخزي والنكال ،ف�أخذ � -أ ّيده اهلل  -في اال�ستعداد لق�ضاء هذا الواجب ،وجعل
ُيع ّد لهم ما ا�ستطاع من قوة ،ف�أمر � -أيده اهلل � -أن تُ�صنَع الأفالك وال�سفن ،فاحتيج في �إقامتها �إلى �أمور
ع�سر على الم�سلمين وجو ُدها في هذا القطر بهذا الأوان ،وظهر �أنها ال توجد �إال ب�أر�ض العدو ،وال تح�صل �إال
ُ
(((
(((
إمام
من ِق َبلهم ،وذلك كالغمق وال�صواري والكور والمدافع وغيرها؛ وكان بع�ض الكفرة ممن هادنه ال ُ
لم�صلحة – وهو ممن يخدم �سيدنا �أيده اهلل وي�صفي له المود َة وي�سارع في ق�ضاء حوائجه – تكفّل بجلب ما
لجنابه ،وا�ستوهب من �سيدنا � -أ ّيده اهلل  -فر�س ْين ليب ِّين لقومه
يحتاج �إليه من ذلك خدم ًة ل�سيدنا وتعظيم ًا َ
�أن له منزل ًة عند الإمام �أيده اهلل ،ولي�ستعين بذلك على جلب ما ذكر؛ �إذ لوال تح ّليه بذلك و�إظها ُر كرامة
يح�صل ذلك ،المتناع قومه منه ك َّل االمتناع ،لما فيه من �إعانة الم�سلمين عليهم،
الأمير له ما �أمكنه �أن ِّ
وتطا ُول �أيدي الم�ؤمنين وامتدادها �إليهم ،ف�أحجم المولى ال�شريف � -أيده اهلل  -عن ذلك ،و�أبى �إال �أن يكون
ذلك بموافقة �أهل العلم �سددهم اهلل.
فانظروا � -أعزكم اهلل  -بب�صائركم المن َّورة وعقولكم النقية المط ّهرة؛ ف��إن هذ ْين الفر�س ْين �إذا
بلغت من ال ِق ّلة النهاية ،وهذه
�أعطيناهما لهم ما جرت لأهل الإ�سالم نكاية ،وال رجعت عليهم ب�إذاية ،و ِق ّلتُهما ْ
الإقام ُة �إذا �أخذناها منهم كانت ُع ّد ًة عظيمة لقتالهم ،و�آل ًة ت ِ
ُو�صلنا �إلى ك�سر �شوكتهم ،وذريع ًة تو�صلنا �إلى
ال�سفن التي تخو�ض عليهم الطول والعر�ض ،فت�أخذهم قهرا ،وت�أتي بهم
جهادهم الفر�ض؛ �إذ ال �سبيل �إليه �إال
ُ
((( زيادة من (م).
((( ما بين معقوفين عنوان تو�ضيحي �أ�ضفته ،وال يوجد في الن�سخ الخطية.
((( في (م)« :كالغمر».
((( يعني القنابل.
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(((
ال�س َل َم عن َ�صغار ،ويتي�سر افتكاك الم�سلمين
�أ�سرى  ،وترتاع لذلك قلوب الكفار ،و ُيلقون �إلى �أهل الإ�سالم َّ
من �أ�سرهم ،ويرجعون �إلى خيبتهم وخُ ْ�سرهم ،فهل يجوز ل�سيدنا � -أ ّي��ده اهلل � -إعطا ُء هذين الفر�س ْين
لتح�صيل هذه الم�صالح ،واغتنام هذه المرابح؟ �أجيبوا م�أجورين م ّوفقين ،وال�سالم.

[ن�ص الجواب]:

تحقيق المخطوطات

ف�أجبته بما �صورته:
ولي التوفيق بمنّه – �أن مقت�ضى ال�شريعة الغ ّراء جوا ُز ما ُذ ِكر ،وذلك بالنظر �إلى
الجواب – واهلل �سبحانه ُّ
�أ�صولها وفروعها ،بل داللة الأ�صول على الأ�صول وا�ضحة ،وذلك من وجهين:
�أحدهما� :أن تقويم ال�سفن بما يحتاج �إليه من جملة ما �أمر اهلل تعالى ب�إعداده في قوله تعالى :ﭽ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (الأن�ف��ال ،)60:و�إذا كان التقويم يتوقف على اجتالب((( ما ذكر ،واجتالبه
واجب،
يتوقف على �إعطاء الفر�سين على الوجه المذكور ،كان ذلك الإعطاء واجبا؛ �إذ ما ال يتم الواجب �إال به ٌ
على ما ُ�ص ِّحح في الأ�صول(((.
ثانيهما� :أن في التح ُّيل ب�إعطاء الفر�س ْين المذكور ْين على جلب ما تُق ّوم((( به ال�سفن الجهادية تو�ص ًال
وتو�س ًال((( �إلى نكاية الم�شركين؛ �إذ ذاك بحول اهلل يكون �سببا في ت�ضييق رحب مجالهم،
�إلى اعتزاز الدينُّ ،
توهين لأهل الإ�سالم ،وال تقوي ٌة لأهل الكفر؛ �إذ ما ي�ساويه
وتطاول �أيدي الم�سلمين �إلى قتالهم ،ولي�س فيه
ٌ
الف َر�سان �أو الثالث ُة تاف ٌه بالن�سبة �إلى ما يجلب منهم مما يقوي الم�سلمين على �أداء فري�ضة الجهاد والقيام
بوظيفته ،فمف�سد ُة �إعطائهما ال توازي مف�سد َة الإخالل بفري�ضة الجهاد ،وال تقاربها بوجه ،ومن المقرر في
ال�شريعة �أنه �إذا التقى �ضرران ُيرت َكب الأخفُّ منهما.
وهذان الوجهان من مطارح �أنظار الأئمة المعتبرين ،وم�سارح �أفكار ال�شيوخ المعتبرين؛ وعند التنزُّل
للم�سائل المذهبية والفروع الفقهية نقول:
لنا في بيان الجواز في هذه الم�س�ألة م�سالك:
�أحدها� :أنه يجوز فداء الأ�سرى بالخيل و�آلة الحرب على �أحد القولين في المذهب((( ،وهما متقاومان عند
�صاحب «المخت�صر»((( ،فيجري القول بالجواز في م�س�ألتنا من القول به في تلك على وجه التخريج الجاري
((( في (ا)« :تقدم».
((( في (م)« :اختالف» ،وهو تحريف.
((( ينظر الم�ست�صفى ،57 :والإحكام للآمدي ،153 – 152 / 1 :والإبهاج ،114 - 113 / 1 :والبحر المحيط.224 / 1 :
((( في (ا)« :تق ّدم».
((( في (ا) و(ب) في المو�ضعين« :تو�صال».
((( وهو ظاهر قول �أ�شهب ،ون�ص قول �سحنون ،و�أجازه ابن حبيب �إذا لم يكن الخيل وال�سالح كثيرا تح�صل به لهم قوة ظاهرة� ،أما
ابن القا�سم فيقول بالمنع ،ينظر البيان والتح�صيل ،81 / 3 :والتاج والإكليلِ ،389 / 3 :ومنَح الجليل.234 / 3 :
((( ينظر مخت�صر خليل ( )93حيث قال« :وفي الخيل و�آلة الحرب قوالن» ،ومحل الخالف �إذا �أمكن الفداء بغيرهما ،و�إال تعينت
قوال واحدا .و�صاحب المخت�صر هو �أبو المودة �ضياء الدين خليل بن �إ�سحاق الجندي ،كان �إماما م�شاركا ،حافظا للمذهب،
وا�سع االطالع ،له ت�آليف مفيدة ،منها �شرح مخت�صر ابن الحاجب الفرعي الم�سمى بالتو�ضيح ،ومخت�صره ال�شهير في الفقه
المالكي ،وقد �أقبل عليه المالكية حفظا ودر�سا و�شرحا( ،ت 769هـ) .ينظر الديباج ،116 - 115 / 1 :وتو�شيح الديباج،92 :
ون ْيل االبتهاج ،173 – 168 :و�شجرة النور 223 :رقم .794
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ن�ص
بين �أهل المذهب؛ �إذ ما زالت ال�شيوخ تُخ ِّرج الأقوال من ن�صو�ص الأئمة فيما ال ن�ص فيه ،بل وفيما فيه ٌّ
بنقي�ض الحكم ،وهذا ما ال �سبيل �إلى �إنكاره.
ال يقال :بينهما فرق ،لوجوب الفداء دون جلب ما تق ّوم به ال�سفن؛ لأنا نقول :هو واجب �أي�ضا ،وقد بينا
وجوبه في �صدر الجواب بما ال مزيد عليه.
ال�صرفة؛ لما تقدم من
الم�سلك الثاني� :أن م�س�ألتنا هذه لي�ست من قبيل البيع المح�ض والمعاو�ضة ِّ
تفاهة ما ي�ساويه الفر�سان في جنب ما ُيج َلب من �أر�ض العدو من الأمور المذكورة ،بحيث ال يتوهم ق�صد
(((
المعاو�ضة في ذلك بحال ،وقد ذكر في «الوا�ضحة»((( في البيع ال�صرف عن مط ِّرف((( وابن الماجِ �شون
(((
�أنه يكره؛ قال ما ن�صه« :و�إذا كانت الهدنة بيننا وبين الم�شركين ،فال ب�أ�س �أن يباع منهم الطعام ،ويكره
�أن يباع منهم ال ُكراع وال�سالح والحديد »...الخ ،والكراهة عندنا على الإطالق تُح َمل على التنزيه ،ولعلها
المراد بقول �صاحب «المد َّونة» ما ن�صه« :قال مالك :كل ما هو قوة على �أهل الإ�سالم مما يتقوون به على
حربهم  -من ُكراع و�سالح وخُ ْر ٍّثي((( وغيره مما ُيع َلم �أنه قوة في الحرب  -ف�إنهم ال ُيباعون ذلك»((( انتهى
بلفظ الأمهات ،ولي�س فيه ت�صريح بالكراهة وال بالتحريم ،ف�إن حملت على الكراهة كانت وفاقا للوا�ضحة،
والكراهة التنزيهية تت�ضمن الجواز الأعم؛ و�إذا كان البيع المح�ض جائزا فما بالك بالواقع في م�س�ألتنا؟!
ُ
و�إن حمل على التحريم فيكفي
التم�سك بكالم «الوا�ضحة» عند الحاجة �إلى هذه الم�صلحة((( الوا�ضحة ،ال
�سيما والم�س�ألة لي�ست من قبيل البيع كما ب ّينّاه ،على �أن البيع المنهي عنه متعلق بما فيه تقوي ٌة و�إعان ٌة لهم
على الم�سلمين ،و� ُّأي تقوية في �إعطاء الفر�سين على الوجه المذكور؟!
الم�سلك الثالث� :أن م�س�ألتنا هذه قريبة من قول ابن �سراج((( فيما نقله الم ّواق((( في الحربي ينزل
ال�س َلمي الألْبيري القرطبي (ت 238هـ) في كتابه «الوا�ضحة في الفقه وال�سنن» .ينظر ترتيب
((( يعني عبد الملك بن حبيب ُّ
المدارك ،392 – 381 / 1 :والديباج ،15 - 8 / 2 :و�شجرة النور 75 – 74 :رقم .109
((( مط ّرف بن عبد اهلل بن مطرف الي�ساري الهاللي ،الفقيه ابن �أخت الإمام مالك ،تفقه بمالك وعبد العزيز ابن الماج�شون
وغيرهما ،قال عنه �أحمد بن حنبل :كانوا يقدمونه على �أ�صحاب مالك (ت 220هـ) .ينظر ترتيب المدارك،360 – 358 / 1 :
والديباج ،340 / 2 :و�شجرة النور.57 :
((( عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن �أبي �سلمة الماجِ �شون ،فقيه من تالمذة الإمام مالك ،تفقه ب�أبيه ومالك وغيرهما ،دارت
عليه الفتيا في زمانه بالمدينة ،وعلى �أبيه من قبله ،وكان من الف�صحاء ،والماج�شون :الأبي�ض الم�ش َرب بحمرة( ،ت � 212أو 214هـ).
ينظر ترتيب المدارك ،365 – 360 / 1 :و�سير �أعالم النبالء ،360 - 359 /10 :والديباج ،7 – 6 / 2 :و�شجرة النور.56 :
((( «�أن يباع منهم الطعام ،ويكره» �ساقط من (ا) و(ب) في المو�ضعين.
((( في ب«خوثى» ،والخرثي� :سقَط البيت من الأثاث والمتاع ،ينظر الل�سان.145 / 2 :
((( المدونة. 294 / 3 :
((( في (ا) و(ب)« :الم�س�ألة».
((( �أبو الح�سين �سراج بن عبد الملك بن �سراج ،خلف �أباه في مكانه و�س�ؤدده ،ورحل النا�س �إليه و�أخذوا عنه في حياة �أبيه ،وحاز
الإمامة بعده علم ًا وحفظ ًا و�إتقان ًا ،مع التقدم في علم الأدب� ،أخذ عنه القا�ضي عيا�ض( ،ت 508هـ) .ينظر الديباج/ 1 :
.398
((( �أبو عبد اهلل محمد بن يو�سف بن �أبي القا�سم الع ْبدري الغرناطي ،المعروف بالم ّواق ،من علماء المالكية ومفتيهم ،قيل� :إنه
كان حافظا للمذهب �ضابطا لفروعه ،مطلعا عليها من خباياها ،من �أ�شهر م�ؤلفاته التاج والإكليل في �شرح مخت�صر خليل ،وهو
في غاية الجودة في تحرير النقول الموافقة لقول الم�صنف مع االخت�صار البالغ ،وله كتاب «�سنن المهتدين في مقامات الدين»
وغيره( ،ت 897هـ) .ينظر تو�شيح الديباج ،235 – 234 :ونيل االبتهاج ،325 - 324 :و�شجرة النور 262 :رقم .961
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بالأمان ومعه �سالح يريد �أن يبيعه :يجوز �شرا�ؤه منه ،و�إبداله بمثله� ،أو ما هو دونه؛ وذلك لأن ال�سفن في
البحر كالخيل في ال َب ّرُ ،يح َمل على الجميع و ُيقاتَل((( ،ف�إبدالها بها �أو بما تتق ّوم به ك�إبدال �آلة((( الحرب بما
هو مثلها �أو دونها ،واهلل تعالى �أعلم.
وكتب عب ُد اهلل �سبحانه :عم ُر بن عبد اهلل بن عمر الفا�سي ،لطف اهلل به.
وتق ّيد ع ِقب الجواب بما ن�صه« :الحمد هلل ،ما �أجاب به الإمام عن النازلة الم�س�ؤول عنها عر�ضه ،من
ا�ستح�سان ما �أراد الإمام الم�ؤيد فع َله ،من ا�ستخراج ما يحتاج �إليه من �إقامة ال�سفن الجهادية ب�إعطاء ما ق ّل
وا�ضح
�صحيح الفقه ،ظاه ُر الوجه ،وما ا�ستدل به على ذلك
من الخيل ،مما ال م�ضرة فيه على الم�سلمين،
ُ
ُ
الداللة ،تطمئن النف�س �إليه ،ويجب الت�سليم له لو�ضوح داللته ،واهلل �أعلم.
قاله كاتبه� :أحمد بن عبد اهلل الغربي ،وفقه اهلل بمنّه وكرمه� ،آمين� ،آمين» هـ.

تحقيق المخطوطات
((( «ويقاتل» �ساقط من (ا) و(ب).
((( توقف الن�ص في (م) في هذا المو�ضع ،وفي الهام�ش« :هذا ما وجد من الجواب».
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فهر�س الم�صادر والمراجع

 م�صحف المدينة النبوية :برواية الإمام حف�ص بن �سليمان الأ�سدي الكوفي عن الإمام عا�صم بن �أبيالنجود الكوفي .مجمع الملك فهد لطباعة الم�صحف ال�شريف.
 الإبهاج في �شرح المنهاج :تقي الدين علي بن عبد الكافي ال�سبكي وابنه تاج الدين .حققه جماعة منالعلماء .دار الكتب العلمية ،بيروت .ط 1404 ،1هـ 1984 -م.
	�إتحاف �أعالم النا�س بجمال �أخبار حا�ضرة مكنا�س :عبد الرحمن بن زيدان .المطبعة الوطنية ،الرباط.ط  1352 ،1هـ 1933 -م.
	�إتحاف ال ُمطالع بوفيات �أعالم القرن الثالث ع�شر والرابع :عبد ال�سالم بن عبد القادر بن �سودة،تن�سيق وتحقيق :محمد حجي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط 1417 ،1هـ 1997 -م.
 الإحكام في �أ�صول الأحكام� :أبو الح�سن علي بن محمد الآمدي .تحقيق� :سيد الجميلي .دار الكتابالعربي ،بيروت� .سنة 1404هـ.
	�أزهار الب�ستان في طبقات الأعيان� :أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة ،مخطوط بالخزانة الح�سنيةتحت رقم .417
 اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى� :أبو العبا�س �أحمد بن خالد بن محمد النا�صري .تحقيق :جعفرالنا�صري ومحمد النا�صري .دار الكتاب ،الدار البي�ضاء1418 .هـ 1997 -م.
 الأعالم :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار�س ،الزركلي الدم�شقي .دار العلم للماليين .ط ،15مايو 2002م.
 الإعالم بمن ح ّل مراك�ش و�أغمات من الأعالم :العبا�س بن �إبراهيم المراك�شي ال�سماللي .تحقيق :عبدالوهاب بن من�صور .ط المطبعة الملكية ،الرباط1393 .هـ 1974 -م.
 التقاط الدرر وم�ستفاد المواعظ والعبر من �أخبار و�أعيان المائة الحادية والثانية ع�شر :محمدابن الطيب القادري .تحقيق ها�شم العلوي القا�سمي .دار الآفاق الجديدة ،بيروت .ط  1403 ،1هـ -
1983م.
 البحر المحيط في �أ�صول الفقه :بدر الدين محمد بن بهادر الزرك�شي .راجعه محمد �سليمان الأ�شقروعبد ال�ستار �أبو غدة .وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت .ط 1413 ،2هـ 1992 -م.
 البيان والتح�صيل لما ت�ضمنته المدونة والم�ستخرجة وال ُعتبية من التوجيه والتعليل :محمد بن�أحمد بن ر�شد القرطبي .تحقيق :مجموعة من الباحثين ب�إ�شراف محمد حجي .دار الغرب الإ�سالمي،
بيروت .ط 1408 ،2هـ 1988 -م.
 التاج والإكليل لمخت�صر خليل� :أبو عبد اهلل محمد بن يو�سف الم ّواق ،مطبوع بهام�ش «مواهب الجليلل�شرح مخت�صر �أبي ال�ضياء �سيدي خليل» ،للحطاب .دار الفكر ،ط 1399 ،2هـ 1979 -م.
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تاريخ تطوان :محمد داود .مطبعة المهدية ،تطوان� .سنة 1962م.
تاريخ ال�شعر وال�شعراء بفا�س� :أحمد النمي�شي .مطبعة �أندري ،فا�س1343 .هـ.
تاريخ ُّ
ال�ض َع ّيف الرباطي :محمد بن عبد ال�سالم ال�ضعيف الرباطي .تحقيق :محمد البوزيدي ال�شيخي،
دار الثقافة ،البي�ضاء1409 .هـ 1988 -م.
تاريخ ق�ضاة الأندل�س :الم�سمى بالمرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا ،لأبي الح�سن بن عبد اهلل
ابن الح�سن النُّباهي .ن�شر �إ .ليفي بروفن�سال ،دار الكاتب الم�صري ،ط 1984 ،1م.
ترتيب المدارك وتقريب الم�سالك لمعرفة �أعالم مذهب مالك :القا�ضي عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي.
تحقيق :محمد �سالم ها�شم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان .ط 1418 .1هـ 1998 -م.
الترجمانة الكبرى في �أخبار المعمور ب ّرا وبحرا� :أبو القا�سم الزياني .حققه وعلق عليه :عبد الكريم
الفياللي .دار ن�شر المعرفة ،الرباط .ط  1412 ، 2هـ 1991 -م.
تو�شيح الديباج وحلية االبتهاج :بدر الدين محمد بن يحيى القرافي ،تحقيق� :أحمد ال�شتيوي .دار الغرب
الإ�سالمي ،بيروت .ط 1403 ،1هـ 1983 -م.
ثمرة �أن�سي في التعريف بنف�سي� :أبو الربيع �سليمان الحوات ال�شف�شاوني .حققه وعلق عليه الأ�ستاذ :عبد
الحق الحيمر .قر�أه و�أ�سهم في �ضبطه :الدكتور محمد مفتاح� .سل�سلة ن�صو�ص تراثية  ،2مركز الدرا�سات
والبحوث الأندل�سية� ،شف�شاون� .سنة 1996م.
جذوة االقتبا�س في ذكر من ح ّل من الأعالم مدينة فا�س� :أحمد بن محمد بن �أبي العافية ،المعروف
بابن القا�ضي .دار المن�صور ،الرباط1974 – 1973 .م.
جواهر الكمال في التعريف بالرجال :محمد بن �أحمد الكانوني� .آ�سفي ،ط 1356هـ.
حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبير :محمد عرفه الد�سوقي� .صححه محمد علي�ش ،دار الفكر ،بيروت.
د.ت.
الحركة الفقهية في عهد ال�سلطان محمد بن عبد اهلل العلوي :د� .أحمد الأمين العمراني .من�شورات
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،المغرب1417 .هـ1990 -م.
الحياة الأدبية على عهد الدولة العلوية (1075هـ 1311 -هـ) :محمد الأخ�ضر .دار الر�شاد الحديثة،
الدار البي�ضاء� ،سنة 1977م.
الدرر الفاخرة بم�آثر الملوك العلويين بفا�س الزاهرة :عبد الرحمن بن زيدان .المطبعة االقت�صادية،
الرباط1356 .هـ 1937 -م.
دليل م�ؤرخ المغرب الأق�صى :عبد ال�سالم بن عبد القادر ابن �سودة الم ّري .دار الكتاب ،الدار البي�ضاء،
ط 1965 ،2م.
الديباج المذهب في معرفة �أعيان علماء المذهب :برهان الدين �إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون
اليعمري .تحقيق وتعليق :الدكتور محمد الأحمدي �أبو النور .دار التراث ،القاهرة1976 .م.
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 ديوان الإمام �أبي حف�ص الفا�سي :عبد ال�سالم بن عبد القادر ابن �سودة الم ّري .مخطوط بالخزانةالح�سنية تحت رقم.13916 :
 الرو�ضة المق�صودة والحلل الممدودة في م�آثر بني �سودة� :أبو الربيع �سليمان الحوات .تحقيق:عبد العزيز تيالني .ط 1415 ،1هـ 1994 -م.
 الرو�ض المعطار� :أحمد بن عبد ال�سالم بناني .مخطوط بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم66 :ج. َ�سلوة الأنفا�س ومحادثة الأكيا�س بمن �أقبر من العلماء وال�صلحاء بفا�س :محمد بن جعفر الكتاني.تحقيق عبد اهلل الكامل الكتاني ،وحمزة بن محمد الطيب الكتاني ،ومحمد حمزة بن علي الكتاني .دار
الثقافة ،البي�ضاء ،ط 2004م.
 َ�سلوة الأنفا�س ومحادثة الأكيا�س بمن �أقبر من العلماء وال�صلحاء بفا�س :محمد بن جعفر الكتاني.طبعة حجرية1316 ،هـ 1898 -م( .و�إن �أحلت عليها نبهت على ذلك).
 �سير �أعالم النبالء� :شم�س الدين محمد بن �أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي .تحقيق :مجموعة منالمحققين ،وتخريج �شعيب الأرنا�ؤوط .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت .ط 1417 ،11هـ 1996 -م.
 �شجرة ال َّن ْور الزكية في طبقات المالكية :محمد بن محمد مخلوف ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،د .ت. �شرح تنقيح الف�صول في اخت�صار المح�صول في الأ�صول� :شهاب الدين القرافي المالكي ،دار الفكر -القاهرة ،ط ،1ذو الحجة - 1393 ،دي�سمبر 1973م.
 طبقات الحضيگي :محمد بن �أحمد الحضيگي .تقديم وتحقيق� :أحمد بومزگو .مطبعة النجاح الجديدة،الدار البي�ضاء .ط 1427 ،1هـ 2006 -م.
 عناية �أولي المجد بذكر �آل الفا�سي ابن الجد :ال�سلطان المولى �سليمان بن محمد بن عبد اهلل العلوي،المطبعة الجديدة بطالعة فا�س1347 ،هـ.
 الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ�سالمي :محمد بن الح�سن الحجوي الثعالبي الفا�سي ،خرج �أحاديثهوعلق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ،طبع دار التراث بالقاهرة .ن�شر المكتبة العلمية ،المدينة
المنورة ،ط 1396 ،1هـ 1977 -م.
 فهر�سة ابن ري�سون :محمد بن ال�صادق ابن ري�سون الح�سني العلمي .مخطوط بالخزانة الح�سنية تحترقم .3399
 فهر�سة ابن ري�سون :محمد بن ال�صادق ابن ري�سون الح�سني العلمي .مخطوط بم�ؤ�س�سة عالل الفا�سيتحت رقم ع .424
 فهر�سة محمد بن ال�صادق الري�سوني( :وهي المتقدمة �آنفا) طبعت بذيل فهر�سة الحافظ �أبي العالء�إدري�س العراقي .اعتنى بها تقديما وتعليقا وت�صحيحا :بدر العمراني الطنجي ،مركز التراث الثقافي
العربي ،الدار البي�ضاء ،ودار ابن حزم ،بيروت1430 .هـ 2009 -م.
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فهر�س الفهار�س والأثبات ومعجم المعاجم والم�شيخات والم�سل�سالت :عبد الحي بن عبد الكبير
الكتاني .دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت .ط 1982 ،2م.
ل�سان العرب :جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الم�صري .دار �صادر ،بيروت� .سنة 1997م.
م�ؤرخو ال�شرفاء :ليفي بروفن�صال ،تعريب :عبد القادر الخالدي ،دار المغرب للت�أليف والترجمة والن�شر.
الرباط 1397 ،هـ 1977 -م.
محا�ضرات في تاريخ الت�شريع :محمد بن تاويت التطواني .دار كريمادي�س للطباعة ،تطوان1961 .م.
مختارات من المخطوطات الأ�صلية في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث :تقي الدين
ح�سن بن الطالب.
مخت�صر تاريخ تطوان :محمد داود .المطبعة المهدية ،تطوان1375 .هـ 1955 -م.
مخت�صر خليل :خليل بن �إ�سحاق الجندي المالكي� .صححه وعلق عليه ال�شيخ �أحمد ن�صر .دار الفكر،
الطبعة الأخيرة1401 ،هـ 1981 -م.
المدونة الكبرى :مالك بن �أن�س بن مالك الأ�صبحي ،تحقيق :زكريا عميرات .دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان.
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world focused on teaching the religious sciences and language. Baghdad included a lot of
structures and facilities namely: palaces and mosques, shrines, hospitals, fences, doors,
such as the Palace of Eternity - Palace of the resolution - Jaafari palace - Palace of the
Crown - House tree - House of succession - Palace Chandelier - Mosque of Al-Mansour Mosque of Rusafa - Mosque of the Palace - Mosque Imam Abu Hanifa - Buratha Mosque
- Mosque of Sheikh Maaruf Al Karkhi - Mosque of Sheikh Abdul Qadir jelly – Mosque
of Sheikh Omar Al sehrudy – mosque of Qamarya – Mosque of Al Hadha’ir – Mash’had
of Imam Musa al-Kazim - Hospitals in Baghdad - Baghdad wall and doors

The answer of Abu Hafs El Fassi in ruling on giving horses to
uncompromising enemy

The owner of the answer is the Imam the scholar Abu Hafs Omar Ibn Abdallah El Fasi
(d. 1188 AH), who is the “latest verifier in the Moroccan Region”, he is a scholar in a
Principles of Jurisprudence, he has a respectable participation in language and modern
interpretation, he has been known for his patience in jurisprudence, therefore they give
him Fatwa Issue on matters of enemy. concerning the issue addressed in the answer of
Abu Hafs Al-Fassi to deal with non-Muslims it is about to give the enemy a restrict
number of horses in return they took equipment and materiel of war for the Muslims in
the jihad, and the long wording of the question shows how much the Sultan Mohammed
bin Abdullah Sultan of Morocco appreciate Abu Hafs Al-Fassi, and his answer was
permissible reposed on complete and partial evidence, he began his answer to protest
some of the legal rules such as: What is not to be done without it is a duty, and if we have
to choose between two damages we should take the less harmful, then he goes to approve
the Fatwa based on Al Maliki school.
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Abstracts of Articles

Introduction & verification: Dr. Rachid El Hamdaoui

Manuscripts verification is a need for scientific researches
Prof. Dr. Abdul Razak Hussein

The researcher shows his experience in manuscript verification and so he mentions
some of his work. He displays in this research six points as follow:
1- The value of Arab heritage: This is the root of the nation, striking deep into the history
of its civilization.
2- Manuscripts verification is the best teacher and the best school: because the knowledge
of the verification needs to work up, it is the best teacher teaches the correct origins of
the scientific method and understanding.

Abstracts of Articles

3- Manuscripts verification is knowledge of self and other: when the verifier or the reader
sees the scientific achievements made by our glorious heritage he can be able to know
itself and know the other.
4- Manuscripts verification is science and art, practice and hard work: because it depends
on the deduction, analysis and comparison.
5- The best way to verify: based on aspects of the source, definition, and explanation,
indexes, and the differences.
6- Obstacles of the verification: the verifier faces difficulties in the verification, and the
work can not come out fully accomplished only by resolving these difficulties, and
remove all obstacles.

Baghdad structures in the Abbasid period
Motasem Zaki Al Sanawi

The books of history tried to summarize Baghdad into a circled city of Abu Ja’far alMansur, but it was undoubtedly a distinct location, and is referred also to “The mother of
the villages and orchards”. Its location helped it to become the capital of the eastern Arab
and Muslim world, bore a large number of philosophers and theologians who have been
engaged in the field of translation of Greek Science into Syriac and Arabic, their center of
research was (Beit Al Hikma -House of Wisdom in Baghdad) which is one of the urban
structures and still towering so far, including also (Al Madrasa Al Nizamia - regular
school) which is the first school who graduated scholars and scientists in Jurisprudence,
Hadith and Arabic Language and Literature, and later appeared the school (Mustansiriya)
which began teaching in the year 630 AH / 1232 it’s considered as the first university in the
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coast of the Mediterranean Sea, and the governor was a glorious scholar and writer, he
has authored valuable books, but the most important impact is the foundation’s of Dar
Al Eelm in which he collected as a first step more than a hundred thousand books, he
collected books from all over the world and he took care of science and his students and
encouraged them to reach Levant Tripoli to continue their education.

Authorship issues and its features during the eleven and twelve centuries
at Morocco

The diverse contexts in which the intellectual life is subject are capable to influencing
the authorship patterns of the scholars and their curricula, so the politic circumstances,
social, cultural and civilization circumstances, in addition to the developments of life are
factors which can affect the ways of thinking of the scholars, and thus we can say that
every generation has its advantages and characteristics of their touches on science and
art. As well as the place has its own power in the modeling of thought, culture and the
distinction of art and intellectual works, therefore the Eastern is not like Western and the
late centuries are not like the old centuries and so on, based on the above the researcher
worked hard to highlight the characteristics of Moroccans authorship during the eleventh
and twelfth centuries of Hijra in general, and Fez especially as it is considered a hub at this
stage, these characteristics have their causes and manifestations cited by the researcher
overall then gave detail, namely: tradition and diligence - fatwa (smoking model) - indexes
and evidence - overlapping terminology and the predominance of Aristotelian logic - the
phenomenon of restriction and abbreviation.

The contribution of the Algerian historical School into the verification of
the Historical National heritage of manuscript
Dr. Obaid Boudaoud

Algeria has a huge heritage of manuscripts like many Arab and Islamic countries;
however the exploitation of this heritage still in its earlier stages, and this wealth exposed
to many dangers during French occupation. Recently the Algerians researchers have
contributed to the revival of the historical heritage of the Algerian manuscripts, and verify
them and publish them. Thus, today there are new start, perhaps the most important feature
is getting started to index many of public and private manuscripts and the establishment
of several laboratories for research in this field of knowledge, and the establishment of
the National Centre for Manuscripts, all that would constitute an alternative to foreign
sources that are more widely used and exploited and often distorts national history.

�آفاق الثقافة والتراث

192

Abstracts of Articles

Dr. Hadj Benirad

The beauty of artistic forming about the poetry of Ibn Hundo
(died in 423)
Prof. Dr. Abd Al Razeek Heweizy

Ibn Hundo is one of poets in the fourth and fifth centuries. His Dewan of poetry
has been lost, so he became one of neglected poets. It is the main reason to collect his
poetry and make it under studies. The following research take part in recalling his poetry
through studying the artistic form of this remaining poetry and look forward to showing
its beauties and recalling his suitable rank among Arab poets and Arabic poetry.

Art tampering with Al Khwarizmi’s script by Al Badihi

Abstracts of Articles

Prof. Dr. Faiz Taha Omar

This research is considered as a literature debate between Abu Bakr Al Khwarizmi
(D. 382 A.H) and the poet Abu Al Hasan Al Badihi (D. 380 A.H.). The researcher shows
the skill and ability of Al Khwarizmi language and how he manipulates words and his
knowledge capacity and his ability of visualization, so he answered to Al Badihi with an
astonished response. And how Khwarizmi started in his letter by auto-vision of AL Badihi
nourished by what he saw in Al Badihi and his claim as quick witted in poetry, therefore
AL Khwarizmi configures him as an ignorant, wiseacre, arrogant, recalcitrant in a form
of an unprecedented in prosecution and so laughable, this description is provocative to
the mind avoiding obvious defects and rising the value of desire to zaniness, having
an objective to reform in laughable concept. This research was based on diversity of
literature structure: rhythmic structure, synthetic structure and so on.

“Dar Al Eelm” founded by Banu Ammar in Levant Tripoli
contains more than three millions books!
Mohammed Eid Al kharbutly

This is the library of the main pillars of science, culture civilization, education, and
human knowledge, that promote the progress of nations in term of science and cultural
life, the development or recession scales of any nation is measured by the number of their
libraries, but these great libraries were always been exterminated by the colonizer as long
as the libraries are considered the identity of the nation. The city of Banu Aammar grew
until the Levant Tripoli became in the eleventh century the greatest city along the east
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Knowledge in the Holy Qur’an and its impact in the formulation of
research methodology of Muslim Scholars
Prof. Dr. Ahmed Mohammed Ahmed Al Jaly

The research affirms in his conclusion the integration of knowledge in the Islamic
perspective with no contradiction between its types, so there is the integration of
knowledge between the metaphysical and scientific knowledge, and integration between
the revelation and the universe or the existence, this is due to the fact that the origin of
the source and the truth is one. The research indicates the impact of the Qur’an in the
formation of the Research Methodology of Muslim Scholars, so the Muslim scholars
formulated their approach in the development of legal provisions based on the verses of
the Qur’an, and the scholars of Hadith put an accurate approach to scrutiny the issues and
accurate conditions for accepting them. The scientists put their approach in the discovery
of scientific facts and verify its credibility guided by the indications located in the Holy
Qur’an.

Commitment in the wisdom literature at Aktham Ibn Saifi
Associate Professor Dr. Rasoul Hmoud Hasan

The research concludes to the universality of the principles and values that are
committed and believed by Aktham Ibn Saifi, and the power of methods of expression
that pursued, the splendor of the meanings in that he excelled which were honestly
expressed by other scholars like Al Jahidh and Ibn Qutaiba, that meanings and methods
are now used as models, therefore Yazeed Ibn Muhallab, Jafar Ibn Yahya Al Barmaki
were the echoes of his creations, and so a range of poets who affected by the vulnerability
of other so they start to derive his meaning, methods and they added to their poetry, we
can read that in the poetry of Abu Tammam and Mutanabbi and Abdullah bin Tahir and
Saleh Abdul Quddus.
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This research deals with the knowledge in the Qur›an, which is seems clear the concept
of knowledge and sources of divine reading revelation (the Qur’an) and the concrete
revelation (the universe).
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

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