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Jawaher Al Aqaed
To Khouder Bek bin Jalaluddin Bin Ahmed Al Maula Al Rumi Al Hanafi 863 H

جواهر العقائد،
لخ�سر بك بن جالل الدين بن اأحمد المولى الرومي الحنفي 863 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
فاإنه ي�سرنا اأن نبعث اإليكم بن�سخة من العدد )77( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

راجين التف�سل باإر�سال اإ�سعار الت�سلم المرفق بالمجلة اإلينا.
مع خال�ص �سكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا

و تف�سلوا فائق االحترام و التقدير

مركــــز جمعــة المــاجــد للثقــــــــافة والتــــــــراث
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Thank you for your kind cooperation
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

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

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

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

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

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

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

ال�صنة الع�صرون : العدد ال�صابع وال�صبعون ــــ ربيع الثاني 1433 هـ ــــ مار�ص )اآذار( 2012 م
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في �صنة: 1281هـ الموافق لـ: 1764م, قام اأهالي اللبيت بتاأ�صي�ص الكلية العربية منبع االأنوار, وتقع 
الكلية في منطقة اللبيت )ويطلق عليها �صكانها ا�صم الْلَبَتاي(, وهي تتبع مدينة �صدم برم وتقع في 
الو�صط ال�صرقي لوالية تامل نادو, وتبعد عن عا�صمة الوالية مدرا�ص                                              ) ت�صناي ( بـ: 275 كلم تقريباً, 

وهي من اأقدم الكليات التي اأ�ص�صت بوالية تامل نادو. 
االإ�صالمي  التراث  حفظ  م�صروع  اإطار  في  الكلية  هذه  زيــارَة  لنا  بف�صله  الكريم  اهلل  َر  ي�صَّ وقد 
التي اطلعنا عليها  االأ�صياء  للثقافة والتراث هناك, ومن  الماجد  الذي ينفذه مركز جمعة  بالهند, 
الكلية,  في هذه  االآن  به حتى  المعموَل  النظاَم  يتفح�ص  وهو  الزائر  اإعجاب  وتثير  الكلية  في هذه 
هو نظام االأكل وال�صرب الخا�ص بالطلبة, حيث يتكفل كل بيت م�صلم في اللبيت )الْلَبَتاي( بوجبة 
في  مثياًل  له  نَر  لم  نظاٌم  الكلية,  مطعم  اإلى  يومياً  بها  يوؤتى  واحد,  لطالب  وفطور  وع�صاء  غداء 
البلد  هذا  من  عليه  اطلعنا  فيما  كلها  الهند  بل  االإ�صالمية,  وكلياته  الهند  جنوب  مدار�ص  جميع 

االأطراف.  المترامي 
اأما مكتبة الكلية التي ق�صينا فيها معظم الوقت من زيارتنا فتفتقد للتنظيم والترتيب والعناية 
ا دخلنا  المكتبة لم نعثر على اأي مخطوط برفوفها,  الالزمة وال�صيانة ال�صرورية, مع العلم اأننا لمَّ
الطلبة  باأحد  فــاإذا  بالخروج,  ونهمُّ  بها  الم�صوؤولين  وكبار  ومديرها  الكلية  �صيخ  نــودع  نحن  وبينما 
يتقدم نحونا وي�صاألنا باللغة الف�صحى, ويقول: ال�صالم عليكم, فرددنا عليه ال�صالم, ثم �صاألنا قائال: 
يوجد في  قال ال؛  �صيء منها,  كليتكم  يوجد في  ولكن ال  نعم,  قلنا  المخطوطات؟  تبحثون عن  هل 
منذ  المخطوطات  تلك  رموا  عنها  والم�صوؤولين  المكتبة  على  الم�صرفين  ولكن  مخطوطات,  كليتنا 
زمن طويل في كواٍت فوق خزائن المالب�ص بغرف نوم الطلبة, في البداية لم ن�صدق هذا الكالم في 
اإلى المكان الذي  لو ذهبنا معه وراأينا ما هنالك, فلما ذهبنا  اأنف�صنا, ولكن قلنا ال ي�صر �صيئاً  قرارة 
يريد, ت�صلق الطالب, وت�صلق معه بع�ص اأ�صدقائه من الطلبة في خزائن مالب�ص الطلبة حتى و�صلوا 
اإلى الكوات فوق الخزائن وفتحوها وبداأوا يخرجون المخطوطات وبقاياها, عندها اأدركنا اأن ما قيل 
لنا حقيقة, وال بد من اإنقاذ هذه المخطوطات؛ فقمنا بمعية مجموعة من الطلبة بم�صح �صامل لكل 
القليل, ولم  النزر  الكوات, فاأخرجنا ما كان فيها من المخطوطات �صليما وغير �صليم وما بقي منه 
�صملها, حيث  ولّم  بها, ثم قمنا بفح�صها جميعا وفرزها وترتيبها  اأتينا  اإال  اأية ورقة وجدناها  نغادر 

الكلية العربية منبع الأنوار والمخطوطات 
المنقذة من ال�ضياع
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اإلى حال  منها  جــزءاً  تقريباً, وحولت  المخطوطات  ثلث  على  الكوات  تلك  في  الزمن  عــوادي  ق�صت 
ي�صعب معه اال�صتفادة منها, واأما ما ا�صتطعنا اإنقاذه فقد بلغ 181 عنواناً, وقد تم نقل بع�صها اإلى دبي 

لعالجه وترميمه الحتياجه اإلى اأعمال متقدمة في مجال الترميم وذلك باالتفاق مع اإدارة الكلية.
وقد تنوعت لغة ما عثرنا عليه من المخطوطات بين العربية والفار�صية, كما تنوعت مو�صوعاتها 
المخطوطات  من  وغيرها  وال�صنة..  والمواعظ  وال�صرف  والنحو  والعقيدة  والفقه  التف�صير  بين 
المعهودة في كثير من الكليات االإ�صالمية بجنوب الهند, ولم تخُل تلك المجموعة من بع�ص النوادر 

كتف�صير للقراآن الكريم باللغة الفار�صية وغيرها. 
كما  والحمد هلل, وهي  �صليمة �صالحة لال�صتفادة منها,  عليها  التي عثرنا  العناوين  بع�ص  وهذه 

ياأتي:
ر�صالة في االإ�صرائيليات.  .1

اآداب العلم.  .2
�صرح الوقاية / ابن تاج ال�صريعة  .3

ذكر الموت / محمد بن القا�صي الكالكوتي.  .4
حكاية تميم االأن�صاري.   .5

ق�صة عابد بني اإ�صرائيل.  .6
حديث الحناء.  .7

معراج النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.  .8
ع�صرون م�صاألة ف�صرها االإمام ال�صافعي.  .9

فـــي خالف  ــيــرازي  الــ�ــص اخــتــ�ــصــره  مـــا  بــيــان   .10
ال�صافعي, الأبي حنيفة, وهي عبارة عن خم�ص 

وخم�صين وخم�صمائة م�صاألة.
11. ر�صالة في بيان اأع�صاء االإن�صان 

12. الحقيقة الموافقة لل�صريعة.
13. كتاب في ف�صل العلم والعلماء.

14. كتاب في ف�صل العلم.
15. خ�صومات المالئكة.

16. �صرح اأ�صماء اهلل الح�صنى.
17. تعليم المتعلم وطريقة التعلم.

الح�صن  بـــــن  /عــــمــــر  الـــمـــجـــالـــ�ـــص  رونــــــــق   .18
ال�صمرقندي.

الدين  ح�صام  بــن  علي   / الــمــهــدي  عــالمــات   .19
المتقي.

حــــالل وحـــــرام على  اإلـــــى  الــ�ــصــنــن  تــفــ�ــصــيــل   .20
المذاهب.

دروي�ص  بـــن  �ــصــمــدي   / االأطــــهــــار  اأنـــ�ـــصـــاب   .21
الم�صهدي.

22. جامع القوانين / خليفة �صاه.
23. ر�صالة في ق�صة يو�صف عليه ال�صالم.

واهلل الموفق لما فيه الخير وال�صواب

الدكتور عز الدين بن زغيبة
مدير التحرير
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مقدمة:
تتناول هذه الورقة البحثية المعرفة في القراآن الكريم, فتبين مفهوم المعرفة وم�صادرها 

المتمثلة في الوحي االإلهي المقروء )القراآن الكريم( والوحي الم�صاهد )الكون(.

للم�سلم  بالن�سبة  الكريم كما هو معلوم  فالقراآن 
منها  يتعلق  ما  ال�سيما  والمعارف،  للحقائق  م�سدر 
والقدر  والمالئكة  تعالى  ب��اهلل  اإيمان  من  بالغيب 
والحياة االآخرة وما فيها من وقائع واأحداث، ف�ساًل 
عن كونه م�سدرًا لالأ�سول واالأ�س�س التي تنظم حياة 
الم�سلم، والقيم التي تقوم عليها حياة النا�س اأفرادًا 

وجماعات. 

القراآن  عبر  كما  ال�سهادة،  عالم  اأو  الكون،  اأما 
واإمداد  الب�سر  حياة  اأج��ل  من  خلق  فقد  الكريم، 
االإن�سان بالمواد والو�سائل واالآليات التي تعينه على 
القراآن  وطلب  عي�سه،  وطرق  حياته  ب�سوؤون  القيام 
الكون  جنبات  ف��ي  ال�سعي  االإن�����س��ان  م��ن  الكريم 

منه،  والمعارف  العلوم  وا�ستمداد  ال�ستك�سافه، 
القراآن  بينها  محددة  واأ�ساليب  معينة  لطرق  وفقًا 
وب�سر،  �سمع  من  الحوا�س  في  وتتمثل  الكريم، 
م�ساهدة،  وع��ل��وم  بمعارف  االإن�����س��ان  تمد  وال��ت��ي 
العديد  طريقه  عن  االإن�سان  ي�ستنبط  الذي  والعقل 
الوحي  به  والمعارف.ف�ساًل عن ما زود  العلوم  من 
الكون  عن  ومعارف  معلومات  من  االإن�سان،  االإلهي 

وما فيه.

و�سائل  تمثل  التي  الجوانب  هذه  تف�سيل  وبعد 
القراآن  اأث���ر  ب��ي��ان  اإل���ى  البحث  ينتقل  المعرفة، 
لدى  العلمي  البحث  مناهج  تكوين  ف��ي  الكريم 
علماء الم�سلمين، وكيف ا�ستفاد العلماء الم�سلمون 

المعرفة في القراآن الكريم 
واأثرها في �صياغة مناهج 
البحث لدى علماء الم�صلمين

اأ.د. اأحمد محمد اأحمد الجلي
كلية االآداب والعلوم- جامعة اأبو ظبي 

 االإمارات العربية المتحدة
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القراآن  من  ومعارفهم  تخ�س�ساتهم  اختالف  على 
الكريم في �سياغة مناهجهم. ف�ساغ علماء اأ�سول 
ال�سرعية  االأحكام  ا�ستنباط  في  منهجهم  الفقه 
علماء  وو�سع  الكريم،  القراآن  اآيات  من  هدي  على 
الحديث منهجا محكما لتمحي�س االأخبار و�سروطًا 
دقيقة لقبولها. وخط العلماء التجريبيون منهجهم 
منها  والتحقق  العلمية  الحقائق  اكت�ساف  ف��ي 
في  وردت  التي  العلمية  االإ�سارات  بهدي  مهتدين 
الذين  المتكلمين  عن  ف�ساًل  هذا  الكريم.  القراآن 
العقائد  في  العقلي  بحثهم  م�سروعية  في  ا�ستندوا 
النظر  على  حثت  التي  الكريم  القراآن  اآي��ات  على 
�سندًا  التم�سوا  الذين  المت�سوفة  ووجد  والتفكر، 
لتجاربهم الذوقية وريا�ساتهم الروحانية في ثنايا 
العلوم  معظم  ن�ساأت  وكما  العزيز.  الكتاب  اآي��ات 
القراآن  كان  فقد  الكريم،  القراآن  حول  االإ�سالمية 
الم�سلمون  العلماء  �ساغها  التي  للمناهج  منطلقًا 
والمعارف  التجريبية  العلوم  مجاالت  مختلف  في 

االإن�سانية.

ويوؤكد البحث في خاتمته على تكامل المعرفة في 
اأو  اأنواعها،  بين  التنافر  وعدم  االإ�سالمي،  الت�سور 
المعرفة  بين  تكامل  فهناك  اأجزائها،  بين  القطيعة 
الغيبية والمعرفة العلمية، وتكامل بين الوحي والكون 
اأو الوجود. وتكامل بين النظر والعمل، ويرجع ذلك 

اإلى وحدة الم�سدر ووحدة الحقيقة.

مفهوم المعرفة: 

على  اللغوية  الم�سادر  تجمع  المعرفة:  مفهوم 
فمعرفة  بالعلم،  ترتبط  وم�ستقاتها  المعرفة  اأن 
من  بحا�سة  واإدراك���ه  به  العلم  على  ت��دل  ال�سيء 
ولكن  العلم))).  يعني  والعرفان  العقل،  اأو   الحوا�س 

العالقة  تلك  حول  الدار�سين  بين  اختالف  هناك 
اأن  اإل��ى  ذه��ب  من  فهناك  والعلم،  المعرفة  بين 
اإلى  ذه��ب  من  وهناك  العلم،  من  اأع��م  المعرفة 
بتطابقهما،  ثالث  فريق  ي��رى  بينما  ذل��ك،  عك�س 
قال  من  يذهب  كما  والعلم-  المعرفة  من  فكاًل 
هو  م��ا  على  ال�����س��يء  اإدراك  يعني   - بترادفهما 
فبنى  والمعرفة،  العلم  بين  ق  ف��رَّ من  اأم��ا  عليه. 
اإدراك  اأو  بجهل،  م�سبوقة  المعرفة  اأن  على  ذلك 
ذهب  كما  ك��ذل��ك،  العلم  ولي�س  بجهل،  م�سبوق 
اإدراك  المعرفة-  اأي   - اإنَّها  قوله:  في  الجرجاني 
والعلم كذلك اإال اأن  ال�سيء على م��ا ه��و عليه، 
ولذلك   ،(((“ خالًفا للعلم  المعرفة م�سبوقة بجهل 
له  يقال  وال  ع��ال��م،  وتعالى  �سبحانه  للحق  يقال 
الجزئي،  اإدراك  هي  المعرفة  اإن  واأي�سا  ع��ارف. 
ت�ستعمل  المعرفة  واأن  الكلي،  اإدراك  هو  العلم  واأن 
ي�ستعمل  العلم  واأن  الت�سورات،  على  الداللة  في 
اهلل،  عرف  مثاًل:  نقول  ولذلك  الت�سديقات،  في 
باهلل،  العارفون  اأي�سا:  ونقول  اهلل،  علم  نقول:  وال 
االإحاطة  يقت�سي  فالعلم  باهلل.  العالمون  يقال:  وال 
والمعرفة  عليه،  ه��و  م��ا  على  واإدراك����ه  بالمعلوم 
تقت�سي الخبرة بال�سيء في ظاهره، اأو في اأثر من 
و�سف  ولذلك  جزئياته،  من  جزئية  في  اأو  اآث��اره، 

بالمعرفة))).  بالعلم ولم ي�سفها  اهلل ذاته 

لفظ  ي�ستعمل  لم  القراآن  اأن  مالحظة  مع  هذا   
ا�ستعمل  واإن��م��ا  العلم،  على  ال��دالل��ة  ف��ي  المعرفة 
االأفعال الم�ستقة منها مثل: عرف، ويعرف، واأطلقها 

 على الخبرة المبا�سرة باالأ�سياء، كما في قوله تعالى: 
چ ک ک  گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ 

   ڱچ))).
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م�ضادر المعرفة في القراآن الكريم:

في  االإن�سانية  للمعرفة  االأ�سا�سي  الم�سدر  اإنَّ 
االإن�سان  علم  الذي  تعالى  اهلل  هو  القراآني  الت�سور 

ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ  چ  يعلم  ل��م   م��ا 
واأنه  ڄچ)))،  ڄ  ڦ  ڦ  )))،چ  چ  گ 
ال�سمع  من  المعرفة  و�سائل  االإن�سان  وهب  �سبحانه 

ى  ى  ې  ې  ې  ې   چ  والفوؤاد:  والب�سر 
ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 
ۆئچ)))، ويتلقى االإن�سان تلك المعارف االإلهية 
)الحوا�س  له  اهلل  منحها  التي  الو�سائل  طريق  عن 
الكونية.اأما م�سائل  بالمعارف  يتعلق  فيما  والعقل)، 
الوحي  طريق  عن  االإن�سان  بها  زود  اهلل  فاإنَّ  الغيب 

االإلهي ويتلقاها االإن�سان بعقله.

في  المعرفة  م�سادر  ف���اإنَّ  ذل���ك،  على  وب��ن��اًء 
في  المتمثل  المقروء  االإلهي  الوحي  هي:  االإ�سالم 
والمتمثل  الم�ساهد  االإلهي  والوحي  الكريم،  القراآن 

في الكون.

الوحي: 

المتمثل  االإلهي  الوحي  اأنَّ  الم�سلمات  من  لعّل 
في القراآن وال�سنة، هو الم�سدر االأ�سا�سي للمعرفة 
اإلى  ال�سيما فيما يتعلق بعالم الغيب، الذي ال �سبيل 
اإدراك حقائقه عن طريق الح�س، وال معرفة تفا�سيله 
عن طريق العقل الأنَّ كاًل من الح�س والعقل و�سائل 
يهتدي بها اإلى عالم ال�سهادة اأو العالم المادي، وال 
اأو  الم�ساهد،  الكون  هذا  وراء  ما  اإدراك  اإلى  �سبيل 
الم�سدر  ك��ان  ثم  وم��ن  طريقها.  عن  الغيب  عالم 
الوحيد لتلك الحقائق هو الوحي االإلهي الذي اأهتم 
عليها،  تبنى  التي  واالأ�سول  العقيدة  ق�سايا     بتقرير 

واليوم  ور�سله،  وكتبه،  ومالئكته،  باهلل،  اإيمان  من 
اآيات  ت�سمنتها  والتي  و�سره.  خيره  والقدر  االآخ��ر، 
ذلك  ومن   ،� الر�سول  واأحاديث  الكريم  القراآن 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعالى:  قوله 
ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںں 
ےۓ  ے   ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
جبريل  وحديث  چ))).  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
واالإيمان  االإ���س��الم  عن   � النبي  فيه  �ساأل  ال��ذي 
باهلل  توؤمن  "اأن  االإيمان:  فيه عن  وجاء  واالإح�سان، 
والقدر خيره  االآخر  واليوم  ور�سله  وكتبه  ومالئكته، 

و�سره"))).

حركة  وي��ق��وم  ي��وج��ه  ال���ذي  ه��و  ال��وح��ي  اأنَّ  كما 
االإن�سان في االأر�س، ويحدد له اإطار �سلوكه واأخالقه 
من  كثير  على  ويجيب  وت�����س��وره،  ف��ك��ره  وي�سبط 
الغيبية،  االأبعاد  حول  الم�سروعة  الفطرية  ت�ساوؤالته 
ويحدد له مكانته في الوجود والغاية منها وما توجبه 
نف�سه  تجاه  بحقوقه  يعرفه  كما  العبودية،  مقام  في 
القراآن  قرره  ما  خالل  من  كله  ذلك  وقرر  وغيره. 
االإلهي  الوحي  ت�سمن  كما  وت�سريعات.  اأحكام  من 
العديد من االآيات التي اأخبرت عن الظواهر الكونية 
كاالأر�س وما فيها من جبال واأ�سجار واأنهار وبحار، 

وال�سماء وما فيها من كواكب ونجوم ومجرات.

الكون: 

اأما الم�سدر الثاني للمعرفة االإن�سانية فهو الكون. 
الظواهر  من  كثير  اإل��ى  الكريم  القراآن  اأ�سار  وقد 
الكونية، في االأر�س وال�سماء وما بينهما، كما �سجل 
معها.  وتفاعله  االأر����س  ه��ذه  على  االإن�سان  حركة 
المعارف  تلك  خالل  من  الكريم  القراآن  �سعى  وقد 
  الكونية اإلى اأن تكون معرفة االإن�سان بالكون برهانًا 
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العلمين علم  الغيبية. فالعالقة بين  العقائد  الإثبات 
الغيب وعلم ال�سهادة عالقة تكامل وتعا�سد ال عالقة 
اأ�سئلة  على  تجيب  الكونية  وتدافع.والمعرفة  تمانع 
مهمة لالإن�سان، تتعلق بعالم ال�سهادة وواقع االإن�سان 
المعا�س: مثل كيف يعي�س االإن�سان على هذه االأر�س، 
على  يحافظ  وكيف  م��وارده��ا؟  من  ي�ستفيد  وكيف 

كيانه فيها؟ الخ.
و�ضائل المعرفة في القراآن الكريم

منهج  الكريم  القراآن  في  المعرفي  المنهج  اإنَّ 
اإيماني يقوم على الت�سليم ببداهات الوحي واأحكامه 
اأحكامه  وف���ي  واالأخ������روي،  ال��دن��ي��وي  ال��وج��ود  ف��ي 
باأحكام  يعتد  عقلي  منهج  وهو  والكونية،  الق�سائية 
العقل، كما اأنه منهج واقعي ال يلغي الوجود الح�سي 
من اعتباره في بناء معرفة يقينية وعلمية. فهو اإذن 
فالوحي  والح�س.  والعقل  الوحي  بين  يجمع  منهج 
بينما  بالمعرفة،  االإن�سان  يمد  والم�ساهد،  المقروء 
اإدراك  في  ب��دوره  منهما  كل  يقوم  والحوا�س  العقل 

المعلومات، و في �سياغة المعرفة وتفهمها.

الو�سائل  ه��ذه  اإل��ى  الكريم  ال��ق��راآن  اأ���س��ار  وق��د 
ودروها في ك�سب المعرفة واإدراك المعلومات، يتلقى 
االإن�سان معارفه بوا�سطة حوا�سه وعقله، وعن طريق 
الحوا�س يدرك االإن�سان المح�سو�سات ويح�سل على 
بعقله  وي�ستنبط  ال�سهادة،  بعالم  المت�سلة  المعرفة 
وي�ستنتج من خالل مالحظاته العديد من المعارف 

والعلوم.

العقل: 

اأنه قد ي�ستقل  يتمثل دور العقل في المعرفة في 
المعارف  بع�س  باإدراك  الذاتية،  وبقدراته  اأحيانًا، 
ت�سترك  التي  المعرفة  وهي  البدهّية،  اأو  ال�سرورية 

التجربة  اإل��ى  تحتاج  ال  والتي  العقول،  جميع  فيها 
ال  وال�سدان  جزئه،  من  اأكبر  الكل  مثل  الح�سية: 
�سرفة  عقلية  بطريقة  العقل  يقوم  وقد  يجتمعان. 
بين  اأو  اأول��ي��ة  ومعرفة  عقلية  معرفة  بين  بالجمع 
وراء  جديدة  معرفة  اإلى  لي�سل  عقليتين  معرفتين 
العالم الم�ساهد، وال ي�ستطيع اأن ينالها بعمل العقل 
مع الحوا�س الأنها من طبيعة عالم الغيب التي لي�ست 

تجريبية".

العقلية  ال��م��ع��ارف  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ع��دا  وفيما 
معارفه  معظم  على  يح�سل  العقل  فاإن  المحدودة 
المعرفة  م�سادر  مع  الحوا�س  تفاعل  طريق  عن 
والحوا�س  العقل  واأنَّ  وال��وح��ي،  الكون  الرئي�سية: 
يعمالن في مجال الكون اإدراكًا وتاأماًل وا�ستك�سافًا، 
ومن هنا جاء اهتمام القراآن الكريم بالعقل واأن�سطته 
في النظر والتفكر والتدبر واال�ستنباط... الخ. ومن 
معرفة  اإلى  االإن�سان  ي�سل  الكونية  المعرفة  خالل 
التاأكيد  االأو�سع.مع  االإيمانية  المعرفة  وهي  الغيب 
ي�ستطيع  فلن  الغيب  العقل مهما عرف عن  اأن  على 
اأن يقدم تفا�سيل في هذا المجال.ومن ثم فاإن دوره 
في الكون ال يعدو اأن يكون و�سيلة لمعرفة الغيب من 

خالل االآثار الدالة عليه في عالم ال�سهادة..

وكما للعقل دور في معرفة الكون فاإن له اأي�سَا دورَا 
فاعاَل في معرفة الوحي: ويتمثل هذا الدور في:

اأ- تدبر ن�سو�س الوحي للو�سول اإلى معرفة يقينية 
واأنها  تعالى،  اهلل  من  الن�سو�س  هذه  اأن  تثبت 
هي الحق الذي ال ياأتيه الباطل من بين يديه وال 

من خلفه.

االأحكام  وا�ستنباط  لفهمها  الن�سو�س  تدبر  ب- 
منها ثم العمل بها.
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فلها  المعرفة،  في  الحوا�س  دور  اأما  الحوا�ص: 
دور في معرفة الكون والوحي:

ففيما يتعلق بمعرفة الكون فاإن دور الحوا�س   .(
المعرفة   تكوين  العقل، في  دور  يتكامل مع 
التو�سل  القراآن  منها  يريد  والتي  الكونية 

اإلى المعرفة الغيبية.

وفيما يتعلق بمعرفة الوحي، فت�سير االآيات   .(
اأن ت�سمع  اإلى حر�س القراآن على  القراآنية 
يكون  اال�ستماع، قد  واأن مجرد هذا  اآياته، 
الم�سركون  عار�سه  ل��ذا  للهداية،  طريقا 
اإلى  اال�ستماع  عن  النا�س  �سد  اإلى  و�سعوا 

اآيات اهلل، حتى ال يقعوا تحت تاأثيرها.

والعقل-  الح�س  للمعرفة-  الو�سيلتان  وه��ات��ان 
اأن  اإذ  االأخ��رى،  اإحداهما عن  ت�ستغني  ال  مرتبطان، 
من  ويعمل  والمكان  الزمان  بحدود  مرتبط  العقل 
خالل التجارب والم�ساهدات التي تمده بها الحوا�س، 
اإلى  اإح�سا�ساتها  يحول  الحوا�س  على  حاكم  والعقل 
اإدراكات حقيقية ومعارف يقينية، ولكنه ال ي�ستطيع اأن 
يحكم ب�سيء في عالم المح�سو�سات دون اأن تقدم له 
الحوا�س مادة المعرفة. وغاية ما ت�سل اإليه الحوا�س، 
هو اإدراك المح�سو�سات والم�ساهدات اإدراكًا جزئيًا، 
بينما ي�ستطيع العقل تجريد المعاني من المح�سو�سات، 

والربط بين المعاني والت�سورات. 

اآياته  من  عديد  في  الكريم  القراآن  اأ�سار  وقد 
تعالى: ق��ول��ه  ف��ي  ك��م��ا  الو�سيلتين،  ه��ات��ي��ن   اإل���ى 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چې  
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعالى:  وقوله  چ)1)).  ۆئ 
ی   ی  ىئ   ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ۈئېئ   ۈئ   ۆئ 

ی ی چ)))). وت�سير اآيات القراآن اأي�سًا اإلى اأن 
المعارف  اأو  البدهيات،  النا�س  قلوب  في  اأودع  اهلل 
بين  االإن�سان  بها  يفرق  التي  ال�سرورية  الفطرية 
النف�س  يجعل  وم��ا  وال�سر،  والخير  والباطل  الحق 
زود  كما  ومعرفتها.  الحقائق  الإدراك  م�ستعدة 
االإن�سان بالو�سائل واالأدوات الالزمة لتح�سيل الكثير 
اأ�سول المعرفة  من المعارف والعلوم، ووهبه بذلك 

ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ  چ  وو�سائل ك�سبها وتنميتها. 
تعالى:  وقوله  گچ)))).  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 

ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ 
ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ 
چحئ  وقوله:   ،(((( چ  ې   ې  ې  ې  ۉ 
ڦ  چڦ  اأي�سًا:  ))))،وق��ول��ه  چ  يئجب  ىئ  مئ 

ڄ ڄ چ)))).
لم  االإ�سالمي  المنظور  في  االإن�سان  فاإن  وهكذا 
يعثر على المعرفة من خالل بحثه فح�سب كما تدعى 
االأ�ساطير اليونانية، بل اإن اهلل تعالى هو الذي وهب 
االإن�سان بع�س المعارف واأ�سولها، كما منحه و�سائل 

ك�سب المعرفة، لي�ستك�سف وينمي بع�س معارفه. 

كتاب  يهتم  لم  اأن��ه  به  الم�سلم  من  يكون  ويكاد 
ديني بق�سية التفكير كما اهتم بها القراآن الكريم، 
واإن اهتمام القراآن بمخاطبة ملكات التفكير والتعقل 
الدار�سين  بع�س  جعلت  درج��ة  بلغ  االإن�����س��ان  عند 
يعتبرون التفكير فري�سة من فرائ�س االإ�سالم ال يقل 
�ساأنًا عن فرائ�س العبادات وال�سعائر الدينية. فيقول 
العقاد مثاًل: »ولي�س التفكير في االإ�سالم عو�سًا من 
الن�س اأو ما ي�سبه الن�س في االأحكام، بل هو فري�سة 
من�سو�س عليها، مطلوبة لذاتها، ولما يتوقف عليها 
على  محظور  وكلها  االأخ���رى،  الفرائ�س  فهم      من 
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بتكاليفه  النهو�س  على  قادر  وهو  يهمله  اأن  الم�سلم 
غير م�سطر اإلى تركه، فاإن تركه لغير �سرورة فهو 

مق�سر محا�سب على التق�سير))))«.
مظاهر اهتمام القراآن الكريم بالعقل 

والتفكير: 

ووظائفه  العقل  يحتلها  التي  المكانة  تلك  تبدو 
في عدة مظاهر من  القراآن،  في  واأدوات��ه  والتفكير 

بينها:
التفكر  اإلى  ال�ضريحة  الدعوة  اأوًل-   

والنظر وطلب المعرفة والعلم:

بن�سو�س  العقلي  النظر  على  القراآن  ح�س  فقد 
كثيرة ودعا اإلى التفكر واإعمال العقل في جميع مجاالت 
الوجود الكونية والنف�سية واالجتماعية، وا�ستخدم في 
ل والنظر  ذلك األفاظًا متنوعة وعبارات �ستى، كالتعقُّ
والتب�سر والتدبر والتفكر وغيرها من العبارات التي 

ت�سير اإلى ملكة التفكير في االإن�سان.

القراآن  في  "العقل"  لفظ  ي��رد  لم  اأن��ه  �سحيح 
كا�سم علم، ولعلَّ في ذلك اإ�سارة اإلى اأنَّ العقل لي�س 
له ماهية قائمة بذاته كما ت�سور الفل�سفة اليونانية، 
وال�سيغ  ب��ال��ع��ب��ارات  ملئ  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  ول��ك��ن 
بها  يقوم  التي  العقلية  العمليات  اإل��ى  ت�سير  التي 
واأربعين  ت�سع  في  العقل  م�ستقات  ووردت  االإن�سان، 
و"نعقل"،  الفعلية مثل:"عقلوه"،  اآية كلها بال�سيغة 
واح���دة،  م��رة  منها  ك��ل  وردت  ال��ت��ي  و"يعقلها"، 
مرة،  وع�سرين  اثنتين  وردت  التي  و"يعقلون"، 
التي وردت اأربعًا وع�سرين مرة)))). كما  و"تعقلون"، 
وردت مرادفات العقل بال�سيغة اال�سمية مثل: اللب 
والحجر،  اأح��الم،  وجمعه  والحلم  األ��ب��اب،  وجمعه 
  والنهى، والقلب والفوؤاد، وكلها بمعنى العقل اأو اأداة 

العقل  عن  ال��ق��راآن  في  التعبير  ج��اء  كما  التفكير. 
الراأي  زب��دة  التفكير  من  وي�ستخل�س  يفكر  ال��ذي 
والروية، بكلمات متعددة ت�سترك في المعنى اأحيانا، 
في  ال�سياق،  ح�سب  على  بمعناه،  بع�سها  وينفرد 
والتدبر  والب�سر  والنظر  التفكر  اأخرى، فهو  اأحيان 

واالعتبار، والفقه)))).
الكريم  القراآن  فتح  المنهج  وهذا  الدعوة  بهذه 
في  التفكر  على  وحثه  وا�سعة  اآفاقًا  االإن�ساني  للفكر 
مجاالت �ستى بدءًا بالقراآن الكريم نف�سه، وما اأنزل 
فيه من ت�سريعات واأحكام، وما �سرب فيه من اأمثال 
الكون  لي�سمل  ويت�سع  الفكر  مجال  ويمتد  واآي���ات، 
من  يتم  وهكذا  واالأنف�س،  االآف��اق  فيه،  وما  باأ�سره 
المكتوب،  االإلهي  الوحي  والتدبر فهم  التفكر  خالل 
واكت�ساف اأ�سرار كتاب اهلل تعالى الم�سهود)الكون)، 
وبتطابق معرفة الكتابين يزداد االإن�سان يقينًا واإيمانًا 

كما يزداد علمًا وب�سيرة.

عوائق  مــن  العقل  تحرير  ثــانــيــًا-   
التفكير: 

فقد تعر�س للعقل بع�س العوائق التي تحول بينه 
اإلى  ال��ق��راآن  عمد  ثم  وم��ن  الحقة،  المعرفة  وبين 
من  وتحفظه  العقل  ت�سون  التي  االإج��راءات  بع�س 
اأن يخطئ في اأحكامه، ومن ذلك: انه دعا االإن�سان 
عليه  ق��ام  اإذا  اإال  حق  اأن��ه  على  �سيئًا  يقبل  ال  ب��اأن 

ائ  ى   ى  ې  ې  ې  چ  وال��ب��ره��ان:  الدليل 
ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  چ  چ))))،   ېئ   
ىئچ)1))،  ىئ   ېئ  ېئ 
فيما  �سواء  واالأوه��ام  الظنون  عن  بالبعد  اأم��ر  كما 
الظن  الأن  ال�سهادة  عالم  اأم  الغيب  بعالم  يتعلق 
وف�ساد  ال�سالل  اإلى  بالنا�س  يوؤديان  الهوى     واإتباع 
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الحق ع��ن  تغنى  وال  واالآخ���رة  والدنيا  ال��دي��ن   اأم��ر 
ٹٹچ))))، ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  چ   �سيئًا: 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  چ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ڳچ)))).چ  ڳ  ڳ  گ   گ 
االإ�سالم  ح���ارب  كما  چ))))،  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ 
وال  وعي  غير  على  واالأ�سالف  االآباء  واإتباع  التقليد 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  چ  ب�سيرة: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ڀ   ڀ  ڀ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  چ))))،  ٹ  ٹ  ٿ 
ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ   پ 
ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃچ)))).
ثالثــًا- الدعــوة اإلــى الحــوار والجدال 

وطلب البرهان:

الحوار  واعتمد  الحجاج  بمبداأ  ال��ق��راآن  اأخ��ذ 
الخطاب  توجيه  في  اأ�سياًل  اأ�سلوبًا  البناء  والجدل 
اإلى النا�س كافة، وفي الو�سول اإلى الحق واالهتداء 

اإليه، فقال تعالى: چ ہ ہ  ہ ہ ھ  
ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ   ڭ 
ذم  نف�سه  ال��وق��ت  وف��ي  ۋچ))))،  ۋ 
اأو  مو�سوعي  دل��ي��ل  اإل���ى  ي�ستند  ال  ال���ذي  ال��ج��دال 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   چڄ  منطقي:  برهان 
 ،(((( چ  ڇ   چ  چ   چ   چ  ڃ   
ال�سلبية  االآثار  على   � الر�سول  نبه  لذلك  وتاأكيدًا 
قوم  �سل  فقال:"ما  بالباطل  الجدال  عن  الناتجة 

ق��راأ:  ث��م  ال��ج��دل  اأوت���وا  اإال  عليه  ه��دى ك��ان��وا  بعد 
ى    ى  ې  ې  ېې  ۉ   ۉ  ۅ   ۅ         چ 

القراآن  طالب  وئچ)))) .  وئ   ەئ  ەئ  ائائ 
اأن يبرزوا ما لديهم من  الباطلة  اأ�سحاب الدعاوي 
قال  دعاويهم،  في  اإليها  ي�ستندون  وبراهين  اأدل��ة 

ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چې  ت��ع��ال��ى: 
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئۇئ   وئ  وئ 
ېئ ېئ ىئ  ىئ چ )))). 

لمنهج  ـــس  ـــ� ـــض الأ� و�ـــضـــع  ــــًا-  ــــع راب
ا�ضتدللي: 

العقلي،  ال��ن��ظ��ر  اإل���ى  دع��وت��ه  اإل���ى  ب��االإ���س��اف��ة 
القراآن  و�سع  التفكير،  معوقات  من  العقل  وتحريره 
ا�ستخدام  اإلى  العقول  ووجه  اال�ستدالل  من  نماذج 
و�سائل في اال�ستدالل واأ�ساليب في الجدل تمثل في 
جملتها منهجًا تميز به القراآن، واأ�سبح اأ�سا�سًا بنى 
في  وطرقهم  البحث  في  مناهجهم  الم�سلمون  عليه 
اال�ستدالل. وقد �سلك القراآن في مخاطباته اأ�ساليب 
االإقناع،  وط��رق  الهداية  �سروب  في  وتفنن  �ستى، 
الختالف م�سارب النا�س وتباين مقا�سدهم، وتفاوت 
مداركهم)1)). ومن بين تلك االأ�ساليب والطرق التي 

وردت في القراآن الكريم:

1-ال�ضبر والتق�ضيم: 

المجادل  يتخذه  ال��ج��دل  اأب���واب  م��ن  ب��اب  وه��و 
ذلك  وي��ك��ون  ي��ج��ادل��ه،  م��ن  دع���وى  الإب��ط��ال  �سبياًل 
يجادل  الذي  المو�سوع  اأق�سام  اأو  اأو�ساف  بح�سر 
اأو  االأق�سام  ه��ذه  اح��د  في  لي�س  اأن��ه  يبين  ثم  فيه، 
فتبطل  فيه،  الدعوى  قبول  ت�سوغ  االأو�ساف خا�سية 
المنطقي  الح�سر  هذا  طريق  عن  الخ�سم  دعوى 
القراآن،  من  المنهج  هذا  اأمثلة  ومن  للمو�سوع)))). 

پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چٱ  تعالى:  اهلل      قول 
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پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  
ڇ  ڇ  ڇ  چچ   چ  چ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  گ  کک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ال�سيوطي:  ي��ق��ول  ڳچ)))).  ڳ  گ 
واإناثها  تارة  االأنعام  ذكور  حرموا  لما  الكفار  )اإن 
ال�سبر  بطريق  عليهم  ذلك  تعالى  رد  اأخ��رى،  ت��ارة 
من  خلق  تعالى،  هلل  الخلق  اإن  فقال:  والتق�سيم، 
كل زوج مما ذكر، ذكرًا واأنثى فمم جاء تحريم ما 
ذكرتم؟ اأي ما علته؟ ال يخلو االأمر: اإما اأن يكون من 
جهة الذكورة، اأو االأنوثة، اأو ا�ستمال الرحم ال�سامل 
لهما، اأو ال يدرى له علة وهو التعبدي، باأن اأخذ ذلك 
بوحي  اإما  تعالى:  اهلل  عن  واالأخ��ذ  تعالى،  اهلل  عن 
تلقي  وم�ساهدة  كالمه  �سماع  اأو  ر�سول،  واإر���س��ال 

ذلك عنه، وهو معنى قوله: چ ڇ ڇ ڇ 
التحريم  وجوه  فهذه  چ.  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
اأن يكون  ال تخرج عن واحد منها:االأول، يلزم عليه 
تكون  اأن  عليه  يلزم  الثاني،  حرامًا.  الذكور  جميع 
تحريم  عليه  يلزم  الثالث،  ح��رام��ًا.  االإن��اث  جميع 
ال�سنفين معًا. فبطل ما فعلوه من تحريم بع�س في 
حالة وبع�س في حالة، الأنَّ العلة على ما ذكر تقت�سي 
اإطالق التحريم، واالأخذ عن اهلل بال وا�سطة باطل. 
واإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو اإن ما قالوه 

افتراء على اهلل))))«.

2-الأقي�ضة الإ�ضمارية: 

مع  المقدمات  اإح���دى  فيها  تحذف  التي  وه��ي    

وجود ما ينبئ عن المحذوف)))). وهو اأ�سلوب �سائع 
مبناه  ال��ق��راآن  اأنَّ  الغزالي:  ذك��ر  وق��د  ال��ق��راآن.  في 
الحذف واالإيجاز، اأي في �سكل االأقي�سة، واقراأ قوله 
تعالى يرد على الن�سارى الذين يزعمون اأن عي�سى 

ابن اهلل الأنه خلق من غير اأب: چ ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ    ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ   ھ 
و�سياق   ،(((( چ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
الدليل:اأن اآدم خلق من غير اأب وال اأم، وعي�سى خلق 
من غير اأب، فلو كان عي�سى اإلها ب�سبب ذلك، لكان 
باعترافكم،  اإلهًا  وال  ابنًا  لي�س  اآدم  لكن  اأولى،  اآدم 

فعي�سى اأي�سًا لي�س ابنًا وال اإلهًا))))«.

3-قيا�س الخلف: 

وذلك  نقي�سه،  باإبطال  المطلوب  اإث��ب��ات  وه��و 
من  المحل  يخلوا  وال  يجتمعان  ال  النقي�سين  الأن 
ورد  وقد  والوجود.  العدم  بين  كالمقابلة  اأحدهما، 

چ  چ  تعالى:  قوله  في  القيا�س  من  النوع  ه��ذا 
چ چڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ 
ڎ ڈ چ ))))، فاإذا ثبت اأنَّ القراآن لي�س 
فيه اختالف وال ت�سارب في مقرراته وعباراته، فاإنه 

يثبت النقي�س وهو اأنَّه من عند اهلل تعالى)))).

4-قيا�س التمثيل:

باأن  وذل��ك  ب��االآخ��ر،  ال�سيئين  اأح��د  اإلحاق  وه��و 
اأمر  ع��ل��ى  ي��دع��ي��ه  ال���ذي  االأم����ر  الم�ستدل  يقي�س 
ال  بديهي  اأم��ر  على  اأو  يخاطبه،  من  عند  معروف 
بينهما)))).  الجامعة  الجهة  ويبين  العقول،  تنكره 
گ  چ  تعالى:  اهلل  قول  ذلك  على  االأمثلة  ومن 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  
ھ  ہ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  
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ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  
ٴۇ   ۈ  ۈ   ۇ ۆ ۆ  ۇ  ڭ ڭ  
ې   ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  
الم�سابهة  عقدت  االآي��ات  هذه  ففي  ىچ)1))، 

والمماثلة بين ابتداء الخلق واإعادته.

وتتعدد  القراآني  الجدال  اأ�ساليب  تتنوع  وهكذا 
طرق اال�ستدالل والبرهنة لتبين الحق لمختلف اأنواع 
المخاطبين، وترد على المعار�سين وتك�سف بطالن 
ما اعتقدوه ووهم ما تم�سكوا به من اأدلة وبراهين. 
القراآن  ا�ستمل  ق��د  االأ���س��ف��ه��ان��ي:«  ال��راغ��ب  ي��ق��ول 
من  وما  واالأدلة  البراهين  اأنواع  جميع  على  الكريم 
كليات  من  تبنى  وتحذير  وتق�سيم  ودالل��ة  برهان 
المعلومات العقلية وال�سمعية اإال وكتاب اهلل قد نطق 
به، لكن اأورده على عادات العرب دون دقائق طرق 
المتكلمين))))«. ولعلَّ مثل هذه النظرة اإلى البراهين 
القراآنية، هي التي اأدت بالغزالي اإلى محاولة الرجوع 
الوحي  علوم  اإلى  بل  اأر�سطو،  اإلى  ال  المنطق  باأ�سل 
البراهين  من  العديد  ا�ستخراج  ومحاولة  والقراآن، 
اأ�سكال  وبع�س  البرهانية،  واالأقي�سة  اال�ستنباطية، 

المنطق االأر�سطي، من اآيات القراآن الكريم)))).

مجالت التفكر والنظر: 

اإلى  انتباهه  ولفت  االإن�سان  الكريم  القراآن  حث 
وم�سالكه  المتعددة  بطرقه  المنهج،  هذا  ا�ستخدام 
فيما  والعلوم  المعارف  الكت�ساب  والعقلية،  الح�سية 
يتعلق بق�سايا الوجود الكبرى: اهلل والكون واالإن�سان، 
واالجتماعية  ال��ك��ون��ي��ة  ال��ظ��واه��ر  ع��ل��ى  وال���وق���وف 
بينها  وتربط  تحكمها  التي  وال�سنن  واالإن�سانية، 
ك�سبيل اإلى معرفة اهلل تعالى واإدراك حقائق الغيب 
   واالآخرة وما فيها من اأحداث ووقائع. ومن بين تلك 

التفكر  اإلى  القراآن  دعا  التي  والظواهر  المجاالت 
والنظر فيها:

1- الظواهر والآيات الكونية:

ع�سرين  من  اأكثر  الكريم  القراآن  في  ورد  وقد 
ال��ظ��واه��ر مثل:  ه��ذه  اأ���س��م��اوؤه��ا على  ت��دل  ���س��ورة 
الرعد، والنور، والدخان، والنجم، والقمر، والبروج 
وغيرها، كما وردت العديد من االآيات القراآنية التي 
فيهما،  وم��ا  واالأر����س  ال�سموات  خلق  عن  تتحدث 
العوالم  تعدد  واإلى  الخلق،  هذا  مراحل  اإلى  وت�سير 
ال�سم�س  واإلى  وتوازنها،  ال�سماوية  االأجرام  وطبيعة 
والقمر ومداريهما، واإلى النجوم والكواكب وجمالها 
اهلل  خلق  عن  تتحدث  واآي��ات  لالإن�سان.  ومنافعها 
لالأر�س، وما اأوجد فيها من حيوان ونبات ومعادن. 
وتهيئته اإياها لحياة االإن�سان. واآيات ت�سير اإلى اأهمية 
الماء على وجه االأر�س واإلى اأنه اأ�سل الحياة عليها، 
واإلى اأثر الجبال في ا�ستقرار توازنها، واإلى م�سالك 
لالإن�سان  الهداية  وعالمات  والمائية  البرية  االأر�س 
على  االآي��ات  من  كثير  نبهت  كما  وترحاله.  حله  في 
الظواهر النباتية واأ�سارت اإلى اأثر المطر في الزرع 
وجمالها.  ومنافعها  الثمرات  وتنوع  النبات  وتنا�سل 
عديدة  �سور  وردت  فقد  الحيوانية،  الظواهر  اأم��ا 
تحمل اأ�سماء الحيوانات مثل: االأنعام والبقرة والنحل 
االآيات  واأ�سارت  وغيرها.  والفيل  والعنكبوت  والنمل 
ومنافعها  الحيوانات  اأن��واع  اإل��ى  العديدة  القراآنية 
مجتمعات  وج��ود  واإل��ى  وزينة،  جمال  من  فيها  وما 
والنمل  النحل  مجتمعات  مثل:  الحيوان  عالم  في 

والطيور. �سبيهة بالمجتمعات االإن�سانية)))).

كيفيات  درا���س��ة  اإل��ى  الكريم  ال��ق��راآن  دع��ا  كما 
تحكم  التي  والقوانين  بطبيعتها  يتعلق  وما   االأ�سياء 
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حدوثها،  ومراحل  واأ�سباب  اأجزائها،  بين  العالقة 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   چ  تعالى:  فيقول 
ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ  

كميات  بدرا�سة  االهتمام  على  واأك��د   .(((( چ  ہ  

معارف  اإل��ى  ت��وؤدى  عالقات  من  فيها  وما  االأ�سياء 
ال�سم�س  ظ��اه��رة  ف��ي  النظر  فمن  اأخ���رى.  وع��ل��وم 

والح�ساب:  العدد  علم  اإل��ى  التو�سل  يمكن  والقمر 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چ 

ائائ   ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ  

ەئ  ەئ  وئ  وئچ )))).

2 -الظواهر الإن�ضانية والجتماعية:

االإن�سانية  ب��ال��ظ��واه��ر  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  اه��ت��م 
واالجتماعية من جانبين: من جانب اأنها ت�سير اإلى 
قوانين تنظم حركة االإن�سان والعالقات االجتماعية 
فاإنها نماذج يهتدي  اأخرى  ناحية  النا�س. ومن  بين 
كفرد  حياته  تنظيم  في  بها  وي�ستر�سد  االإن�سان  بها 
اأقوام  اأ�سماء  تحمل  عديدة  �سور  وهناك  وجماعة. 
واإبراهيم،  ويو�سف،  ه��ود،  مثل:  اأف���راد،  اأو  واأم��م 
ومريم، و�سباأ، والروم، وقري�س. و�سورًا تحمل اأ�سماء 
ظواهر اجتماعية اأو اإن�سانية مثل، التوبة واالأحزاب 
وال�سورى والمجادلة والمنافقون، والطالق والهمزة 
والمطففين، وهناك �سورة عن االإن�سان، واآيات كثيرة 
بوجه  الجنين  وتطور  ع��ام  بوجه  خلقه  اإل��ى  ت�سير 
خا�س، ومراحل الخلق التي يمر بها االإن�سان، واآيات 
اأخر ت�سير اإلى االأ�سرة االإن�سانية وطبيعة العالقة بين 
واختالف  المجتمعات  تنوع  واإل��ى  والمراأة،  الرجل 

اللغات واالألوان وتباين الن�ساطات االإن�سانية)))).
1- الأحداث والوقائع التاريخية: 

م�سادر  اأح��د  باعتباره  بالتاريخ  ال��ق��راآن  اهتم    

اأ�سول  ال�سدد  هذا  في  وقدم  االإن�سانية،  المعرفة 
الب�سري،  التاريخ  مع  التعامل  في  متكامل  منهج 
محاولة  اإل��ى  والتجميع  العر�س  مجرد  من  ينتقل 
تحكم  التي  القوانين  اأو  االإلهية  ال�سنن  ا�ستخال�س 
تلك  ف��ي  وم��ا  والتاريخية،  االجتماعية  ال��ظ��واه��ر 

االأحداث التاريخية من عبر ودرو�س، فيقول تعالى: 
چ ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ چ)))). 
ثابتة  القراآني تحكمه قوانين  المنظور  فالتاريخ في 
اإلى  االإن�سان  ودعي  اهلل،  ب�سنن  عنها  عبر  مطردة 

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   چ  تعالى:  فيقول  اكت�سافها، 
یچ))))،  ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ  
في  االإن�ساني  الدور  اأهمية  الكريم  القراآن  بين  كما 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   التاريخ،چ  حركة 
ومنهجًا  اأ�سا�سًا  ال��ق��راآن  وو�سع  چ)))).  ڭ  ڭ  

لقبول االأخبار وردها، كما ت�سير اإليه االآية: چٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ)1)). مما مكن 
في  وا�سحة  روؤي��ة  تكوين  من  الم�سلمين  الموؤرخين 
التحقق من  الكريم في  القراآن  وباتباع هدي  ذلك. 
اأ�سول  الم�سلمون  م�سادر الخبر وتمحي�سها، و�سع 
اال�ستقراء  بمنهج  يعرف  ما  وب��ذور  الحديث،  علم 

التاريخي كما �سنرى. 

ومحاوره  ال���ق���راآن  م��و���س��وع��ات  ت��ت��ن��وع  وه��ك��ذا 
فت�سمل: االإن�سان فردًا وجماعة، والكون وما فيه من 
عجائب خلق اهلل واآياته، والتاريخ وما فيه من درو�س 

چوئ    يقول:  اإذ  تعالى  اهلل  و�سدق  وعبر. 
ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  

     حئ    چ )))). 
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واال�ستقراء  التتبع  هذا  اإلى  القراآن  وجه  وقد    
كانت  ���س��واء  الحقيقة  اإل��ى  االإن�����س��ان  يو�سل  ال��ذي 

ڃ   ڄ   ڄ   چ  تعالى:  ق��ال  دينية،  اأو  علمية 
ڇ   چ   چ    چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ       ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
 ،(((( گچ  گ   گ   گ     ک   ک   
الذي  العلمي  المنهج  ا�ستخدام هذا  اإلى  اأر�سد  كما 
يقوم على المالحظة واال�ستقراء والتجريب، وينتهي 
الكون،  في  اهلل  �سنن  ومعرفة  واالعتبار  بالتذكر 
العقلي  القيا�س  اإل��ى  الطريق  ه��ذا  ع��ن  وال��و���س��ول 
�سحتها. من  والتاأكد  العلمية  الحقائق  وا�ستنباط 
وهو  باالعتبار،  المنهج  هذا  عن  القراآن  عبر  وقد 
ا�ستنباط  من  اأكثر  �سيئا  ر�سد:لي�س  ابن  يقول  كما 
هو  وه��ذا  منه  وا�ستخراجه  المعلوم  من  المجهول 

القيا�س)))).

جهود المفكرين الم�ضلمين في مجال 
المنهج العلمي: 

اإلى  ي�ستند  الذي  القراآني  المنهج  ذلك  بف�سل 
اإعمال  اإل��ى  النا�س  ويدفع  التفكير  ملكة  ا�ستثارة 
حول  اأنف�سهم،  وف��ي  الكون  في  والنظر  عقولهم، 
تح�سب،  وال  تكتب  ال  اأمية  اأمة  من  العرب  االإ�سالم 

كما عبر القراآن الكريم: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ))))، اإلى اأمة 

رائدة في مجال العلم والمعرفة.

القراآن  درا���س��ة  م��ن  الم�سلمون  ا�ستفاد  وق��د 
وغر�س  العلمية،  النزعة  فيهم  ا  نمَّ ال��ذي  الكريم 
والنظر  البحث  اإل��ى  ال�سديد  الميل  نفو�سهم     في 

االأجواء  هذه  رح��اب  وفي  والتجربة.  والمالحظة 
ظهرت  الكريم،  ال��ق��راآن  من  الم�ستمدة  العلمية 
ال��ذي��ن وجهوا  وال��م��ف��ك��ري��ن  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  اأج��ي��ال 
المختلفة  العلمية  المناهج  �سياغة  نحو  جهودهم 
الت�سور  مج�سدين  العلمي،  البحث  م��ج��ال  ف��ي 
قيام  اإل��ى  ذلكم  ف��اأدى  ومناهجه،  للعلم  القراآني 
العلمية  الميادين  مختلف  �سملت  علمية  نه�سة 
القراآن  حول  ودرا�سات  علوم  ون�ساأت  والمعرفية، 
وال�سنة وم�سطلحاتها،  وفنونه،  والتف�سير  وعلومه، 
واللغة  وق�ساياها،  والعقيدة  ومدار�سه،  والفقه 
من  ذلك  غير  اإلى  وم�سادره،  والتاريخ  واآدابها، 

والعلوم. المعارف 

اأبوابًا  الم�سلم  للعقل  االإل��ه��ي  الوحي  فتح  لقد 
العلوم  مجال  في  لي�س  والمعارف،  العلوم  من  �ستى 
لي�سمل  ذل��ك  ام��ت��د  ب��ل  ف��ق��ط،  وال�سرعية  اللغوية 
الطب والجدل، والهيئة والهند�سة والجبر والمقابلة 

والنجامة وغير ذلك.

و�سنعر�س فيما يلي بع�سًا من تلك المناهج التي 
و�سعها علماء الم�سلمين:

منهج اأ�صول الفقه: هو المنهج الذي ا�ستخدمه 
الفقهاء ال�ستنباط االأحكام ال�سرعية. وتعود بدايات 
و�سعوا  الذين  ال�سحابة،  ع�سر  اإل��ى  المنهج  هذا 
وينقل  االأحكام.  ت�ستنبط  بوا�سطتها  التي  ال�سوابط 
الموؤرخون لهذا العلم اأن عبد اهلل بن عبا�س -ر�سي 
اإحاطته  على  يدل  له كالم  كان  عنهما-  تعالى  اهلل 
عنه  وروي  والمن�سوخ،  والنا�سخ  والخا�س  بالعام 
ياأخذون  ال�سحابة)،  )اأي  »كانوا  قوله:  ذلك  من 
يعني  ر�سول اهلل �«.  اأمر  من  فاالأحدث  باالأحدث 
خبرًا  يعار�س  متاأخر  خبر  جاءهم  اإذا  كانوا  اأنهم 
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متقدما اعتبروا االأول من�سوخًا والثاني نا�سخًا، وهذا 
الن�سخ)))).  باب  ا�سمه  الفقه  اأ�سول  اأبواب  من  باب 
قواعد  و�سعت  الثاني  والع�سر  االأول  الع�سر  وفي 
ذلك  خلدون  اب��ن  ويوؤكد  للعلة.  و�سرائط  للقيا�س 
االأ�سباه  يقي�سون  كانوا  »اإنهم  ال�سحابة:  فيقول عن 
باالأ�سباه منها، ويناظرون االأمثال باالأمثال، باإجماع 
كثيرًا  فاإنَّ  ذلك،  في  لبع�س  بع�سهم  وت�سليم  منهم 
لم  عليه  و�سالمه  اهلل  �سلوات  بعده  الواقعات  من 
ثبت،  بما  فقا�سوها  الثابتة  الن�سو�س  في  تندرج 
االإلحاق  ب�سروط في ذلك  بما ن�س عليه  واألحقوها 
المثلين،  اأو  ال�سبيهين  بين  الم�ساواة  تلك  ت�سحح 
فيها  تعالى  اهلل  حكم  اأن  الظن  على  يغلب  حتى 
عليه،  باإجماعهم  �سرعيًا  دلياًل  ذلك  و�سار  واحد، 
والدالئل  االإ���س��ارات  هذه  ورغ��م  القيا�س))))«.  وهو 
االأولية على خو�س ال�سحابة في مثل هذه الق�سايا 
هذا  م��ق��دم��ات  و���س��ع  ف��ي  الف�سل  ف���اإن  االأ���س��ول��ي��ة 
ال�سافعي  االإم��ام  اإل��ى  يعود  ق�ساياه  وترتيب  العلم 
على  االأ�سول  علم  موؤرخو  ويجمع  )1))-)1)ه���). 
اإنما  كعلم  االأ�سول  مباحث  لو�سع  محاولة  اأول  اأن 
الفقهية  الدرا�سات  وجه  حيث  ال�سافعي،  بها  قام 
اإلى ناحية علمية، وو�سع نظامًا لال�ستنباط العلمي 
غايته  كانت  بل  والفروع،  بالجزئيات  يعني  ال  الذي 
�سبط اال�ستدالالت التف�سيلية باأ�سول تجمعها«)))). 
ه�  ال����رازي))))  الدين  فخر  االإم���ام  وازن  ولهذا 
ال�سافعي  ب��ي��ن  )1))م)،  ه���  -))))م/)1)- 
االأ�سول  اإلى علم  ال�سافعي  ن�سبة  واأر�سطو، »فاعتبر 
كن�سبة المعلم االأول)اأر�سطو) اإلى علم المنطق)))). 
وتكلم  االأ�سولية  القواعد  تلك  ال�سافعي  اأورد  وقد 
عن الخا�س والعام، والنا�سخ والمن�سوخ في القراآن 
واإثبات  االإجماع  عن  الحديث  في  واأفا�س      الكريم، 

ينق�س  اأخ��ذ  كما  الم�سهورة،  ر�سالته  في  القيا�س 
متابعة  عن  خروجها  ناحية  من  التعريفات  بع�س 
نظام متحد في طريقة اال�ستنباط«، كما اأخذ بالدليل 
اال�ستقرائي في مجال االأحكام، وحدد معالم المنهج 

في تحقيق القيا�س االأ�سولي)))).

مباحث  في  االأ�سوليون  تو�سع  ال�سافعي  وبعد 
ال�سابطة  الطرق  من  العديد  وابتكروا  القيا�س، 
ال��م��ع��ا���س��رة. وقد  ت��ق��ل ع��ن ط���رق اال���س��ت��ق��راء  ال 
اال�ستقراء  من  نوع  اإلى  القيا�س  االأ�سوليون  اأرجع 
على  قام  قانونين  على  يقوم  الذي  الدقيق  العلمي 
الع�سر الحديث  المنهج اال�ستقرائي في  اأ�سا�سهما 
وقوع  ف��ي  االط���راد  وق��ان��ون  العلة،  ق��ان��ون  وه��م��ا: 
القيا�س،  اأرك��ان  اأه��م  العلة  واعتبروا  ال��ح��وادث، 
الفرع،  اإلى  االأ�سل  من  الحكم  تعدية  مدار  وعليها 
العلة بحثًا وتحقيقًا،  اأ�سبع االأ�سوليون مفهوم  لهذا 
التعرف  وكيفية  و�سروطها،  اأحكامها  وف�سلوا 
بم�سالك  لديهم  يعرف  فيما  ذلك  عليها.وعالجوا 
والطرد  والتق�سيم،  ال�سبر  اأهمها:  والتي من  العلة: 
�سبقوا  وقد  المناط.  وتنقيح  وال��دوران،  والعك�س 
الفكر  م��وؤرخ��ي  بع�س  يقول  كما   - كله  ذل��ك  ف��ي 
في  متاأثرين  المحدثين)1))،  المناطقة  االإ�سالمي- 
ذلك كله بمنهج القراآن الكريم ونزعته التجريبية، 
وو�سعوا منهجًا في البحث العلمي بنى عليه علماء 
في  وا�ستخدموه  علومهم،  التجريبيون  الم�سلمين 
وكيمياء  وط��ب  فلك  م��ن  العلمية  بحوثهم  مجال 

وغيرها.  وهند�سة  وريا�سيات، 

ٍثين: منهج المحدَّ

اأثار  واأثر من  اإن مناهج المحدثين نتاج طبيعي 
  المنهج القراآني. ووفقًا لهدي القراآن- الذي حارب 
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والن�سيان،  الخطاأ  نتائج  والوهم، وحذر من  الكذب 
وطالب بالبرهان والدليل، وذم اتباع الظن والهوى، 
بمبداأ  يلتزم  ال  الذي  الفا�سق  خبر  قبول  من  وحذر 
منهجًا  الحديث  علماء  و�سع  وقد  والتثبت.  ال�سدق 
يقوم على قواعد النقد العلمي لالأخبار والمرويات، 
وروايتها  ة  ال�ُسنَّ درا�سة  في  المنهج  ذل��ك  وطبقوا 
طرق  من  جاءت  ة  ال�ُسنَّ معظم  الأن  وذلك  وجمعها، 
القراآن  نقل  كما  تنقل  ول��م  ال�سحابة،  من  اأح��اد 
الرواة  الأوه��ام  بع�سها  وتعر�س  بالتواتر،  الكريم 
وكذبهم.  الو�ساعين  وو�سْع  ون�سيانهم،  وخطئهم 
ونقدوا  الروايات،  جمع  في  المحدثون  اجتهد  وقد 
اأ�سد االحتياط  اأحوال الرواة ومروياتهم، واحتاطوا 
في ذلك، وحكموا ب�سعف الحديث الأقل �سبهة تتعلق 
التعديل،  على  ال��ج��رح  وق��دم��وا  بمتنه،  اأو  ب�سنده 
يمكن  ما  اأق��وم  على  �سلكوها  التي  الطرق  فجاءت 
اأن تكون عليه الطرق العلمية، وكانت القواعد التي 
ونقل  التاريخي،  لالإثبات  القواعد  اأ�سح  و�سعوها 

االأخبار.

نقدوا  كما  الحديث،  �سند  المحدثون  نقد  وقد 
متنه، ونظرة موجزة لجهدهم في المجالين يت�سح 
الرجال  تقييم  وفي  به.  قاموا  ما  قيمة  خاللها  من 
والتعديل)،  الجرح  )كعلم  خا�سة،  علومًا  و�سعوا 
الذي يهتم باأحوال الرجال من حيث الحكم عليهم 
بالقبول اأو الرد، وو�سفهم باأو�ساف الثقات العدول 
�سوابط  وو�سعوا  والمتروكين)))).  المجروحين  اأو 
عدالته،  معرفة  كيفية  في  وبحثوا  الثقة،  ل��ل��راوي 
المتعلقة  ال�سوابط  من  ذل��ك  غير  اإل��ى  و�سبطه، 
وال�سبط. الحفظ  في  الذاكرة،  وقوة  االأداء  باأمانة 
الثقات  بمتابعة  يهتم  الذي  العلل  علم  و�سعوا   كما 

النقدي،  الفقه  م��ن  اأن��واع��ًا  وي��ت��ن��اول  ورواي��ات��ه��م. 
بع�سها تاريخي، وبع�سها اجتماعي، وبع�سها نف�سي، 

وبع�سها عقيدي، وبع�سها فقهي))))«.

كما  المحدثون،  يغفله  فلم  الحديث،  متن  اأم��ا 
الحديث  نقاد  اهتم  بل  الم�ست�سرقين،  بع�س  زعم 
بنقد ن�سو�س االأحاديث اأو متونها، وناق�سوا ما روي، 
وبينوا ما يعار�سه من الن�سو�س، اأو ما يعار�سه من 
اأحكام العقل اأو ما قد يبدو فيه من مخالفة لمبادئ 

االإ�سالم ومنطقه ومناهجه.

ونظرة عجلى لما قام به علماء الحديث تبين، اأن 
ة،  وال�ُسنَّ القراآن  من  م�ستمد  قراآني  منهج  منهجهم 
المحدثون  و�سعه  وما  نقدي،  تاأريخي  منهج  واأن��ه 
من منهج وما بنوا من قواعد كان له اأثر في معظم 
اللغة  علماء  بهم  وت��اأث��ر  النقلية،  والفنون  العلوم 
منهجهم  وتبنوا  وغيرهم،  التاريخ  وعلماء  واالأدب 
اإلى  ن�سبتها  وثبوت  ورواياتها  الن�سو�س  نقل  في 

قائلها.

منهج المتكلمين:

البيئة  ف��ي  ن�ساأ  اإ���س��الم��ي  علم  ال��ك��الم  علم 
�ساأن  �ساأنه  وم�سائله،  ق�ساياه  وا�ستمد  االإ�سالمية، 
�سياغة  اأما  ة.  ال�ُسنَّ و  القراآن  من  ال�سرعية،  العلوم 
للتعبير  المناهج  وو�سع  والم�سائل،  الق�سايا  تلك 
مع  الكالم،  علماء  مال  فقد  عليها،  والبرهنة  عنها 
ا�ستخدام  اإلى  ال�سرعية،  للن�سو�س  ا�ست�سحابهم 

العقل والتركيز على مناهجه وبراهينه.

وقد ا�ستند المتكلمون- في �سرعية ا�ستخدامهم 
الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  ورد  م��ا  اإل��ى  العقلي-  للنظر 
الكون  ف��ي  واإع��م��ال��ه  العقل  با�ستخدام  اأم���ر   م��ن 
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النظر والتفكر  الكريم على  القراآن  واالأنف�س، وحث 
باأ�سحاب  المتكلمين  احتكاك  اأن  كما  واالعتبار. 
ومجادلتهم،  االأخ��رى  والثقافات  والملل  الديانات 
واالتجاهات  العقائد  تلك  اأ�سحاب  على  ورده���م 
الفكرية المخالفة لالإ�سالم، كان له اأثر انعك�س في 
في  توجهت  التي  واأ�ساليبهم،  لمناهجهم  �سياغتهم 
واإقامة  االإيمانية  العقائد  عن  الدفاع  اإلى  االأ�سا�س 

االأدلة والبراهين عليها)))).

على  يقوم  الكالم  علم  اأن  نجد  لذلك  نتيجة 
كل  تلتقي  ه���ذا  وف���ى  وال�����س��رع،  ال��ع��ق��ل  دع��ام��ت��ي 
بينها،  فيما  اختالف  على  الكالمية،  المدار�س 
وال�سرع. فالمعتزلي  العقل  بين  العالقة  في تحديد 
من  يعرف  الحق  اأن  اإل��ى  يذهب  عطاء  بن  وا�سل 
وجوه اأربعة: كتاب ناطق، وخبر مجمع عليه وحجة 
القا�سي  يقرر  كما  االأم��ة)))).  من  اإجماع  اأو  عقل 
العقل  »ح��ج��ة  اأرب���ع���ة:  ال��دالئ��ل  اأن  ال��ج��ب��ار  ع��ب��د 
يذهب  وبالمثل  واالإج��م��اع«)))).  وال�سنة  والكتاب 
بها  ت��درك  التي  الطرق  جملة  اأن  اإل��ى  االأ�ساعرة 
وال�سنة  والكتاب  العقل  تنح�سر في خم�سة:  العلوم 
)ت:)))ه�)  الماتريدى  اأما  والقيا�س«.  واالإجماع 
به  يعرف  ما  اأ�سل  »اأن  التوحيد:  كتابه  في  فيقرر 
العقل«))))  واالآخر  ال�سمع  اأحدهما  وجهان:  الدين 
ت�ستند  التي  الفل�سفة،  عن  الكالم  يختلف  وبهذا 
اأو  لل�سرع  اعتبار  غير  م��ن  واأح��ك��ام��ه  العقل  اإل��ى 

الوحي.

معا  والعقل  لل�سمع  المتكلمين  ا�سطحاب  ومع 
ب�سحة  واالعتراف  العقلي  بالدليل  اعتدادهم  فاإن 
ما يدل عليه في الم�سائل االعتقادية، اأدى بهم اإلى 
كاأ�سا�س  العقلي  واال�ستدالل  النظر  بوجوب      القول: 

ق�سايا  ف��ي  بالتقليد  االك��ت��ف��اء  وع��دم  لالعتقاد، 
اأثاروا ق�سية العالقة بين العقل  اأّنهم  العقيدة.كما 
التاأويل كمنهج،  والنقل ب�سورة حادة، وا�ستخدموا 
واتخذوا موقفًا �سلبيًا تجاه اأحاديث االآحاد كم�سدر 

للعقيدة)))).

منهج المت�ضوفة: 

االأول���ى  وب��داي��ات��ه  اأ���س��ول��ه  ف��ي  الت�سوف  يعد 
االإ�سالمية  بالعقيدة  االل��ت��زام  ث��م��رات  م��ن  ثمرة 
اإلى  المت�سوفة  �سعى  حيث  ال��ق��راآن��ي،  والمنهج 
الم�سلم  فيها  يرتقي  التي  االإح�����س��ان  درج��ة  بلوغ 
)اأن  المراقبة  اأو  الم�ساهدة  درج��ة  اإل��ى  بعبادته 
الت�سوف  ا�ستمد  وق��د  ت���راه..)  ك��اأن��ك  اهلل  تعبد 
والقيم  االإ�سالمية،  التعاليم  من  االأول��ى  اأ�سوله 
ة  وال�سنَّ الكريم  القراآن  اأر�ساها  التي  االأخالقية 
المطهرة، واأن هذا المنهج كان في بداياته -واإلى 
حد ما- �سياغة عملية لتعاليم االإ�سالم في العبادة 
والعلن،  ال�سر  في  اهلل  تقوى  في  متمثلة  وال�سلوك 
واالإعرا�س  واالأف��ع��ال،  االأق���وال  في  ة  ال�سنَّ واتباع 
على  والتوكل  ال�سبر  بقيم  والتم�سك  الخلق  عن 
في  �سبحانه  اإليه  والرجوع  ق�سم،  بما  والر�سا  اهلل 
معلوم  هو  كما  الت�سوف  ولكن  وال�سراء.  ال�سراء 
تلك  عن  به  بعدت  اأط��وار  في  وتقلب  بمراحل،  مر 
بع�س  لتاأثر  نتيجة  تحققها،  التي  والو�سائل  الغاية 
والنظريات  الكالمية،  الت�سورات  ببع�س  ال�سوفية 

الغنو�سية)))). الفل�سفية 

المنهج التجريبي: 

اأنَّ القراآن الكريم �سجع على طلب العلم،  رغم 
وحث على ا�ستك�ساف الكون، و�سهد العالم االإ�سالمي 
  خالل القرون االأولى لالإ�سالم حركة علمية ن�سطة 
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وعلوم  واالأدب،  اللغ  علوم  اأث��ره��ا  على  ازده���رت 
اأو  البحتة  العلوم  ن�ساأة  ف��اإن  والحديث،  التف�سير 
والكيمياء  والريا�سيات  والفلك  التطبيقية: كالطب 
ونقل  الترجمة  اإال مع حركة  تزدهر  لم  والهند�سة، 
علوم االأمم االأخرى اأو علوم االأوائل، كما اأطلق عليها 
فبت�سجيع  العربية.  اللغة  اإل��ى  اآن��ذاك،  الم�سلمون 
على  الم�سلمون  العلماء  اطلع  الكريم،  القراآن  من 
مجهودات  من  وا�ستفادوا  العلمي-  االأم��م  ت��راث 
العلمي  التراث  ذلك  وحفظوا  ال�سابقين،  العلماء 
الذي �سبقهم ال�سيما التراث اليوناني من ال�سياع. 
ولكن لم يقت�سر دور العلماء الم�سلمين على النقل 
بطابعهم  اأخ���ذوه  م��ا  طبعوا  اإن��ه��م  ب��ل  وال��ح��ف��ظ، 
في  واأبدعوا  واكت�سفوا  واأ�سافوا  فنقدوا  الخا�س. 
مختلف مجاالت العلم والمعرفة، وحققوا انجازات 
هامة في ميادين العلم التجريبي كالطب والكيمياء 
والفيزياء والفلك والريا�سيات والجغرافيا وغيرها 

العلوم)))). من 

�سهدت  اأن  الحركة،  ه��ذه  نتائج  من  ك��ان  وق��د 
الزراعية  وال��ن��ظ��م  ال��زراع��ة  وف��ن��ون  ال�سناعات 
الحيوانات،  وت��رب��ي��ة  والت�سميد  ال���ري  واأ���س��ال��ي��ب 
اأرخوا  من  وده�سة  اإعجاب  مثار  كان  باهرًا  تقدمًا 

للعلم)1)).

والك�سوف  والمخترعات  المبتكرات  تلك  ورغم 
االإ�سهام  ك��ان  فقد  المختلفة،  العلم  مجاالت  في 
العلمي  البحث  وطرق  مناهج  في  للم�سلمين  االأكبر 
االأوربية  للح�سارة  اأ�سا�سًا  ك��ان  ال��ذي  التجريبي 
خال�سًا؛  اإ�سالميًا  ابتكارًا  ك��ان  وال��ذي  الحديثة، 
كانت  اليونانية،  وخا�سة  القديمة  الثقافات  الن 
اإال  تعني  وال  وتحتقرها  التجريبية  الطريقة    تجهل 

بالدرا�سات النظرية المجردة. فا�ستطاع الم�سلمون 
اأن ين�سئوا منهجًا في البحث العلمي التجريبي يقوم 
على المالحظة، وتمييز الظواهر بع�سها عن بع�س، 
والمو�سوعية،  القوانين،  و�سياغة  واال���س��ت��ق��راء، 

وتحري الحقيقة)))).

اأن  �سبق  ما  اإلى  اأ�سوله  في  المنهج  هذا  ويعود 
وقواعد،  اأ�س�س  والحديث من  االأ�سول  و�سعه علماء 
من  مبا�سرة  غير  بطريقة  اأو  مبا�سرة  ا�ستمدوها 
المنهج  ن  تكوَّ العلماء  اأولئك  فلدى  وال�سنة،  القراآن 
العلمي قبل اأن ينتقل اإلى العلماء التجريبيين، الذين 
التطبيق. والدليل على  اإلى  النظر  نقلوه من مرحلة 
في  ر�سالته  ف��ي  الهيثم  اب��ن  عند  ن��ج��ده  م��ا  ذل��ك 
بلفظ  »التجربة«  االعتبار  لفظ  يقرن  اإذ  ال�سوء، 
ال�سبر، والمراد به االإبطال، وهو اللفظ الوارد عند 

علماء االأ�سول والمتكلمين«)))).

الم�سلمين  علماء  لدى  التجريبي  المنهج  ويقوم 
على االأ�س�س االآتية:

 1-ال�ضك المنهجي:

ونقد  ال��ح��ق��ائ��ق،  تمحي�س  اإل����ى  ي��ق��ود  ال����ذي 
وقد  االأفكار.  �سحة  من  للتثبت  ويمهد  الم�سادر، 
نادى بذلك كل من: النظام، والغزالي، والح�سن بن 
بطليمو�س  فكر  الهيثم  ابن  قيم  لهذا  ووفقًا  الهيثم 
والعلوم،  الريا�سيات  في  بجهوده  واأ���س��اد  واآراءه، 
وذكر اأنه وجد في كتبه علومًا كثيرة وفوائد عظيمة، 
ولكن لم يمنعه هذا من االإ�سارة اإلى موا�سع ال�سعف 
نظرنا  "لما  ذلك:  عن  ويقول  وعباراته  اأفكاره  في 
فيها  وجدنا  بالف�سيلة،  الم�سهور  الرجل  كتب  في 
علوما كثيرة، ولما ه�سمناها وميزناها وجدنا فيها 
متناق�سة،  ومعاني  ب�سعة،  واألفاظا  �سبهة،    موا�سع 
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وتعديًا  للحق  ه�سمًا  عنها  االإم�ساك  في  اأن  وراأينا 
�سترنا  في  كتبه  في  بعدنا  ينظر  لمن  وظلمًا  عليه، 
ذلك عنه، ووجدنا اأولى االأمور ذكر هذه الموا�سع، 
واإظهارها لمن يجتهد من بعد ذلك في �سد خللها، 
اإلى  ي��وؤدي  اأن  يمكن  وجه  بكل  معانيها،  وت�سحيح 

حقائقها")))).

عملية  ناحية  من  الم�سلمين  علماء  زاول  وهكذا 
بما  ُي�سلِّموا  فلم  العلمية،  درا�ساتهم  في  ال�سك  هذا 
النظر  يعيدون  اأخذوا  بل  المفكرين،  م�ساهير  قاله 
لمعرفة  اأفكارهم  ويح�سوا  منهم،  يتلقونه  فيما 
اأو  نق�سها  اإكمال  على  وعملوا  �سوابها من خطئها، 
اأو  التجربة  اأثبتت  التي  االأفكار  من  بغيرها  اإبدالها 

�سهد العقل ب�سوابها.
2-المالحظة:

العلمي،  المنهج  اأ�س�س  من  الثاني  االأ�سا�س  وهي 
ا�ستخدامها،  اإل���ى  الم�سلمين  ع��ل��م��اء  دع���ا  ف��ق��د 
في  بها  وا�ستعانوا  بحوثهم،  في  فعاًل  ومار�سوها 
عن  وال��ك�����س��ف  ت��ق��دم��وه��م،  م��ن  اأق�����وال  تمحي�س 
يقول  ))))/)))م)،  حيان  بن  فجابر  اأخطائهم. 
الكبير):  )الخوا�س  كتاب  من  االأول��ى  المقالة  في 
»ويجب اأن تعلم اأنا نذكر في هذه الكتب، خوا�س ما 
راأيناه فقط دون ما �سمعناه اأو قيل لنا وقراأناه، بعد 
بالمالحظة  عندنا  �سح  فما  وجربناه.  امتحناه  اأن 

الح�سية اأوردناه، وما بطل رف�سناه«)))).

في  ال�سيما  كثيرة،  ال�سواهد  ه��ذه  مثل  وت��ب��دو 
اإعجاب  فرغم  والجغرافيا.  والفلك  الطب  مجال 
العلماء الم�سلمين بجالينو�س وطبه، فقد ك�سفوا في 
من  الكثير  ومالحظاتهم،  الح�سية  خبرتهم  �سوء 
  اأخطائه.. ويقول اأحد هوؤالء االأطباء:« ف�ساهدنا من 

وتنا�سبها  اإي�سالها  وكيفية  ومفا�سلها  العظام  �سكل 
واأو�ساعها ما اأخذنا علمًا ال ن�ستفيده من الكتب، اإما 
اأنها �سكتت عنها، اأو ال يعني لفظها بالداللة عليها، 
اأو يكون ما �ساهدناه مخالفًا لما قيل فيها، والح�س 
ال�سمع، فاإن جالينو�س وان كان في  اأقوى دلياًل من 
يبا�سره  فيما  والتحفظ  التحري  من  العليا  الدرجة 

فاإنَّ الحق اأ�سدق منه))))«.

 3-التجربة:

العلمي  البحث  م���دار  ه��ي  ال��ت��ي  التجربة  اأم���ا 
التطبيقي، فقد فطن الم�سلمون اإليها، واهتموا بها. 
»فمن  وق��ال:  بالتدريب،  حيان  بن  جابر  اها  و�سمَّ
يكن  لم  ومن  حقًا،  عالمًا  كان  )مجربًا)  دربًا  كان 
بالدربة،  وح�سبك  عالما،  يكن  لم  )مجربًا)  درب��ًا 
اأن ال�سانع  )اإجراء التجارب) في جميع ال�سنائع، 
الدرب يحذق وغير الدرب يعطل«)))). ويقول اأي�سًا: 
واإجراء  العمل  هو  الكيمياء  في  الم�ستغل  واجب  اإن 
اإال بها«. وفي ظل  المعرفة ال تح�سل  واإن  التجربة، 
العنا�سر  من  كثير  تح�سير  اإلى  جابر  وفق  تجاربه 
الكيمائية، وكان ابن الهيثم يزاول التجربة العلمية 
تكملة للمالحظة الح�سية، وي�سميها »باالعتبار«. وقد 
التو�سل  من  مكنته  التي  التجارب  من  بالكثير  قام 

اإلى ك�سوفه العلمية.

المو�ضوعية والنزاهة العلمية:

الحكم  في  بالنزاهة  الم�سلمين  علماء  تميز  قد 
والمو�سوعية في البحث. وت�سير كثير من الن�سو�س 
في  الهيثم  ابن  اأك��د  وقد  ذل��ك،  على  حر�سهم  اإل��ى 
»ونبتدئ  ق��ال:  حيث  ذل��ك  على  »المناظر«  كتابه 
اأحوال  وت�سفح  الموجودات،  با�ستقراء  البحث  في 
ونلتقط  الجزئيات،  خ��وا���س  وتمييز    المب�سرات 
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االإب�سار،  ح��ال  ف��ي  الب�سر  يخ�س  م��ا  با�ستقراء 
كيفية  من  ي�ستبه  ال  وظاهر  يتغير  ال  مطرد  هو  وما 
على  والمقايي�س  البحث  في  نرتقي  ثم  االإح�سا�س، 
والتحفظ  المقدمات  انتقاد  مع  والترتيب  التدريج 
ن�ستقريه  ما  جميع  في  غر�سنا  ونجعل  النتائج،  في 
ونت�سفحه ا�ستعمال العدل ال اتباع الهوى، ونتحرى 
في �سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق ال الميل مع 
االآراء، ولي�س ينال في الدنيا اأجود وال اأ�سد قربة اإلى 

اهلل من هذين االأمرين«)))).

»اإن  يقول:  اإذ  اأي�سًا  هذا  اإلى  ر�سد  ابن  ويذهب 
من  تقدمنا  من  قاله  فيما  نظرنا  اإذا  واجبنا،  من 
من  قالوه  الذي  في  ننظر  اأن  ال�سابقة،  االأم��م  اأهل 
موافقًا  منه  كان  فما  كتبهم،  في  اأثبتوه  وما  ذلك، 
وما  عليه،  و�سكرناهم  ب��ه،  و�سررنا  قبلناه،  للحق 
منه  وح��ذرن��ا  عليه،  نبهنا  للحق  م��واف��ق  غير  ك��ان 

وعذرناهم«)))).

وبناًء على هذه االأ�س�س، ابتدع علماء الم�سلمين 
على  ين�سب  اال�ستقرائي  التجريبي  للبحث  منهجًا 
التجارب  واإج����راء  الجزئية،  ال��ظ��واه��ر  مالحظة 
القانون  عن  والك�سف  �سلوكها،  تحديد  بغية  عليها 
وهذا  الظواهر،  هذه  بموجبه  ترتبط  ال��ذي  العام 
منهجهم،  في  االأ�سوليون  ب��داأه  ال��ذي  الطريق  هو 
الجزئية  الظواهر  اأ�سا�س  على  اال�ستقراء  فمار�سوا 

منتهين اإلى �سياغة الحكم ال�سرعي الكلي«)))).

اإ�سالمي  منهج  التجريبي  العلمي  المنهج  وهذا 
اليونان؛  من  الم�سلمين  علماء  ي�ستمده  لم  اأ�سيل، 
لم  االإغريق  عند  والفل�سفية  العلمية  البحوث  الن 
اإلى  اأبحاثهم  اتجهت  ب��ل  بالتجربة،  تهتم  تكن 
للطريقة  طبقًا  وحوادثه  بظواهره  الكون     درا�سة 

الذي  ال��م��ج��رد،  العقلي  وال��ت��اأوي��ل  اال���س��ت��دالل��ي��ة 
في  و�سعهم  وا�ستنفذوا  اأر�سطو،  عند  ذروت��ه  بلغ 
اإلى  ت�ستند  ال��ت��ي  ال�����س��وري��ة  ب��ال��ع��ل��وم  االه��ت��م��ام 
بالتفكير  ي�ستخفون  وكانوا  المجرد،  العقلي  النظر 
اإلى تدهور  العلمي التجريبي ومناهجه، فاأدى هذا 
النظرية  العلوم  وتقدم  عندهم  الطبيعية  العلوم 
ال  عقلية  ومفاهيم  نظريات  وبناء  اال�ستنباطية، 
تمت ب�سلة اإلى النظام الواقعي للكون، وال تتطابق 
النظريات  عن  الم�ستقلة  الطبيعية  القوانين  مع 

المجردة«)1)). الفل�سفية 
خاتمة 

اإلى  نخل�س  اأن  يمكن  الدرا�سة  هذه  خالل  من 
ما يلي:

لي�س  القراآني  المنظور  في  والعلم  المعرفة  اأن 
تربط  بل هي معرفة  والمعلومات،  للمعارف  تراكمًا 
االإن�سان باهلل تعالى، وتتمثل قيمة العلم في اأنَّه يقود 
ارتباطا  مرتبط  حقيقته  في  واالإيمان  االإيمان،  اإلى 
والعلم  المعرفة  واأن غاية  اإليه.  ويقود  بالعمل  الزمًا 
وال�سراط  القويم  الطريق  اإلى  االإن�سان  هداية  هي 
الدنيا  ف��ي  �سعادته  تتحقق  ب��ه  ال���ذي  الم�ستقيم 
ربه  ويعرف  نف�سه  االإن�سان  يعرف  وب��ه  واالآخ���رة، 
ويعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، بموجب 
بالحق،  اإعمارها  منه  والطلب  االأر�س،  في  خالفته 

واإقامة الحق والعدل بين النا�س)))).

علماء  اهتم  والعلم  للمعرفة  الروؤية  لهذه  نتيجة 
بها  يتحلى  اأن  ينبغي  التي  ب��االأخ��الق  الم�سلمين 
وتعاملهم  العلمية  الأبحاثهم  �سوابط  وت�سع  العلماء 
مع اأ�سياء هذا العالم والغاية من بحوثهم. فاأبو بكر 
  الرازي يتحدث في بع�س كتبه الطبية والفل�سفية عن 
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ال�سفات التي ينبغي اأن يتحلى بها الطبيب ودار�س 
لجمع  و�سيلة  مجرد  الطب  يتخذ  اأال  )فيجب  الطب 
هو  اهلل  اإلى  النا�س  اأق��رب  اأن  يتذكر  اأن  بل  المال، 

اأعلمهم واأعدلهم واأراأفهم بالنا�س).

القراآنية  للروؤية  وفقًا  والعلم  المعرفة  تمثل 
وحدة متكاملة، فال نجد ذلك التوتر الحاد الذي 
علوم  بين  الغربية-  الثقافة  بتاأثير  اليوم-  نجده 
للمعرفة  تكامال  نجد  بل  الدنيا،  وعلوم  الدين 
م��ن جوانب  ي��ه��م��ل ج��ان��ب  ل��م  وال��ع��ل��وم، ح��ي��ث 
والحرف  وال��ف��ن،  االأدب  اأو  وال��ع��ل��م،  المعرفة 
الدينية  ب��ال��ع��ل��وم  اه��ت��م��ام��ًا  ن��ج��د  ب��ل  وال��م��ه��ن. 
القراآن  )علوم  والتواتر  النقل  على  الموؤ�س�سة 
الكريم، والحديث)، والعلوم االإن�سانية كالفل�سفة 
وعلم  واللغات  واالأدب  والتاريخ  االجتماع  وعلوم 
العلوم  ف��روع  وكل  وال�سيا�سة،  واالأخ��الق  النف�س 
والهند�سة  الطبيعة،  بعد  م��ا  وع��ل��وم  الطبيعية 
الم�سلمين  علماء  من  والريا�سيات.فكثير  والفلك 
جمعوا بين درا�سة العلوم الدينية والعلوم الكونية 
العلوم  ف��ي  يكتب  م��ث��ال  ال��م��ادي��ة.ف��ال��ك��ن��دي  اأو 
القراآن  ويف�سر  والطبيعية،  والفلكية  الريا�سية 
تو�سل  وم��ا  اآراءه  بها  مدعمًا  الكونية  واالآي���ات 
البلخي  يزيد  اأبي  لتلميذه  ونجد  اإليه من حقائق. 
وكونت  الجغرافية  في  رئي�سًا  دورًا  لعبت  موؤلفات 
علوم  في  موؤلفات  له  نجد  كما  جغرافية،  مدر�سة 
على  االأمثلة  اأو�سح  من  ولعل  وتف�سيره.  القراآن 
والطب  الفل�سفة  في  األ��ف  ال��ذي  ر�سد  ابن  ذلك 
الحكمة  بين  والجمع  االإ�سالمي  الفقه  في  وكتب 
)الفل�سفة) وال�سريعة. والبن النفي�س موؤلفات في 

اأنه  نجد  وهكذا  الحديث،  وعلوم  وال�سيرة  الطب 
المعرفة  وحدة  تمثلت  االإ�سالمي  العلم  اإطار  في 

االإن�سانية.

بالعمل،  االإ�سالم  في  والعلم  المعرفة  ارتبطت 
التجريدي  التفكير  الم�سلمين عن  ابتعد علماء  وقد 
والتاأمالت الفل�سفية التي كانت �سمة الفكر اليوناني 
ومماحكات  ومناظرات  مجادالت  في  يدخلوا  ولم 
لفظية، بل عبروا عن كراهيتهم لكل علم ال يترتب 
اإال  ال��ك��الم  اأح��ب  ال  م��ال��ك:  ق��ال  ن��اف��ع،  عليه عمل 
لعلماء  العام  االتجاه  كان  لهذا  عمل«.  تحته  فيما 
ما  لت�سييد  معارفهم  توجيه  التجريبيين  الم�سلمين 
ينفع واأن�سئوا من ثم العديدة كالم�ست�سفيات الثابتة 
والميدانية، وال�سيدليات والطرق والج�سور وو�سائل 
اإ�سافة  ال�سفن  و�سناعة  الفلكية  والمرا�سد  البريد 
الورق  و�سناعة  المياه  وخزانات  الري  و�سائل  اإلى 

والن�سيج والمعادن المختلفة.

اأن  بد  ال  لالأمة،  علمية  نه�سة  م�سروع  اأي  اإنَّ 
التي  للمعرفة،  القراآنية  الروؤية  هذه  ي�ست�سحب 
والتي  اختالفها،  على  االإن�����س��ان  لتوجهات  تت�سع 
واالإلهام،  والتجرية  والعقل،  الوحي  فيها  يلتقي 
ال�سعي  اإلى  االإن�سان  تدفع  والتي  بالعمل،  والنظر 
في الدنيا �سيرًا اإلى االآخرة. ومن خالل تبني هذه 
لم  اإن  ي�سهم،  اأن  المعا�سر  للم�سلم  يمكن  الروؤية 
االأقل  فعلى  المعا�سرة،  العلمية  النه�سة  في  يكن 
الب�سرية  تجنيب  اأج��ل  م��ن  م�سيرتها  توجيه  ف��ي 
العلم  م�سيرة  بهما  توحي  الذين  والدمار  الهالك 

المعا�سرة.  بفل�سفته 
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الحوا�صي

انظر:ل�سان العرب )ابن منظور) مجلد 1) �س:1))-)))،   .(
القامو�س المحيط )الفيروز اآبادي) �س:))).

التعريفات، )الجرجاني)، �س ))) :،   .(
�س:))).للوقوف  )للجرجاني)  التعريفات  كتاب  انظر:   .(
القراآن  المعرفة في  انظر:نظرية  االآراء  تف�سيل هذه  على 
ح�سين  محمد  )اح��م��د  ال��ت��رب��وي��ة  وت�سميناتها  ال��ك��ري��م 

الدغ�سي) �س:1)-))
النمل:))، انظر اأي�سا: محمد:1)، و النحل:)).  .(

العلق:)-)  .(
البقرة:))  .(
النحل:))  .(

البقرة:)))، انظر اأي�سا: الن�ساء: )))، البقرة: ))).  .(
جامع االأ�سول)ابن االأثير) ج ) �س:)1)-1)).  .(

النحل:))  .(1
االإ�سراء :))  .((

العلق:)-)  .((
البقرة: )))  .((

يو�سف: ))  .((
البقرة :))  .((

انظر: التفكير فري�سة اإ�سالمية)العقاد) �س:)))-))).  .((
انظر المعجم المفهر�س الألفاظ القراآن الكريم، مادة عقل  .((

راجع المعجم المفهر�س الألفاظ القراآن الكريم   .((
الموؤمنون :)))  .((

البقرة : )))  .(1
اآل عمران :)))  .((

يون�س : ))  .((
النجم:))  .((

البقرة : 1))  .((
الزخرف: ))- ))  .((

النحل:)))  .((
الحج:)  .((

�سحيح،  ح�سن  وق���ال  ال��ت��رم��ذي  رواه   . ال���زخ���رف:))   .((

اأنظر:�سنن الترمذي )/))-))، ورواه ابن ماجة في �سننه 
ج )/))، واالآية �سورة الزخرف:)).

البقرة:)))  .((
والنظر  ف��ي:ال��ق��راآن  االأ���س��ال��ي��ب  تلك  م��ن  ن��م��اذج  ان��ظ��ر   .(1

العقلي)اإ�سماعيل) �س:)1)-))).
مناهج الجدل في القراآن الكريم)زاهر االألمعي) �س:))،   .((

االإتقان قي علوم القراآن)ال�سيوطي) ج ) �س:)).
االإنعام:)))-)))  .((

االإتقان قي علوم القراآن)ال�سيوطي) ج ) �س:)).  .((
مناهج الجدل)االألمعي) �س:))  .((

اآل عمران:))-1)  .((
المعجزة ا لكبرى)محمد اأبو زهرة) �س:))) .  .((

الن�ساء:))  .((
المعجزة ا لكبرى)محمد اأبو زهرة) �س:)1).  .((

مناهج الجدل )االألمعي) �س:))  .((
ي�س:))-))  .(1

بن  محمد  بن  الح�سن  القا�سم  )اأب��و  التف�سير  في  مقدمة   .((
الف�سل االأ�سفهاني) – �س))/)) .

انظر: ما كتبه الغزالي في )الق�سطا�س الم�ستقيم) و»معيار   .((
المنطقية  كتبه  م��ن  وغيرها  النظر«  و»م��ح��ك  المعلم« 
واأي�سا: مناهج الجدل في القراآن الكريم )زاهر االألمعي) 

�س:)))
عايد  )محمود  الكريم  القراآن  في  المعرفي  النظام  حول   .((

الر�سدان) �س:))
االأنبياء:1)   .((

يون�س:)  .((
عايد  )محمود  الكريم  القراآن  في  المعرفي  النظام  حول   .((

الر�سدان).
يو�سف:)))  .((

الفتح:)) انظر اأي�سا: اآل عمران:)))  .((
الرعد:))  .((

الحجرات:)  .(1
ف�سلت:))  .((

الواقعة: ))-))  .((
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االت�سال  من  والحكمة  ال�سريعة  بين  ما  في  المقال  ف�سل   .((
)ابن ر�سد) �س:)

الجمعة:)  .((
مقدمة عن علم اأ�سول الفقه ) ف�سيلة الدكتور/ عيا�س بن   .((

نامي ال�سلمي)

http://islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3484

مقدمة ابن خلدون، ج ) �س:))1).  .((
عبد  )م�سطفى  االإ�سالمية  الفل�سفة  لدرا�سة  التمهيد   .((

الرازق) �س:1))
الم�سدر نف�سه �س:))).  .((

انظر الر�سالة )االإمام ال�سافعي) �س:)))  .((
�سامي  )علي  االإ�سالم  مفكري  عند  البحث  مناهج  انظر:   .(1

الن�سار) �س::))-)1)، )))-)))، 1)).
الفكر المنهجي عند المحدثين)همام �سعيد) كتاب االأمة   .((

اأول محرم )1)) �س: )).
الم�سدر نف�سه �س: )1)-)1).  .((

انظر:مناهج البحث في العقيدة االإ�سالمية )اأحمد محمد   .((
والعربية،  االإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  الجلي) مجلة  اأحمد 
))))/دي�سمبر  القعدة  ذو  والع�سرون  الثامن  ال��ع��دد: 

)11)م.
�سامي  )علي  االإ���س��الم  في  الفل�سفي  الفكر  ن�ساأة  انظر:   .((

الن�سار)ج ) �س:)-).
�سرح االأ�سول الخم�سة )القا�سي عبد الجبار)�س:)).  .((

كتاب التوحيد )الماتريدي) �س : )-1)  .((
انظر:مناهج البحث في العقيدة االإ�سالمية )اأحمد محمد   .((

اأحمد الجلي) م�سدر �سابق.
تعاليمها  واأهم  التاريخية  اأ�سولها  الختمية  طائفة  انظر:   .((
)اأحمد محمد اأحمد الجلي) �س:)-). والفل�سقة ال�سوفية 
العربي،  الفكر  دار  محمود)  القادر  )عبد  االإ���س��الم  في 

.((((
الطويل)  االإ���س��الم��ي)ت��وف��ي��ق  العربي  تراثنا  ف��ي  ان��ظ��ر:   .((

�س:)).
معالم تاريخ االإن�سانية ج ) �س:))).  .(1

وت��راث  ال��ع��رب  ت���راث  بين  العلمي  التفكير  خ�سائ�س   .((
الغربيين، عالم الفكر ، مجلد ) عدد:) الكويت )))).

مو�سى)  جالل  العرب)محمد  عند  العلمي  البحث  منهج   .((
�س:)).

مجموعة ر�سائل الح�سن بن الهيثم، طبع حيدر اآباد الدكن   .((
تطبيق  ع��ن  نقال  ���س:)  القمر  �سوء  ف��ي  ر�سالة   ،((((

المنهج �س:))).
في تراثنا العربي واالإ�سالمي)الطويل) �س:)).  .((
في تراثنا العربي واالإ�سالمي)الطويل)�س: 1).  .((

مناهج البحث )الن�سار) �س:))).  .((
ابن الهيثم.. العالم االأ�سطوري ق�سة االإ�سالم :   .((

http://www.islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86

االت�سال  من  وال�سريعة  الحكمة  بين  فيما  المقال  ف�سل   .((
)ابن ر�سد) �س:))

انظر: مناهج البحث )الن�سار) �س:)))-))).  .((
وت��راث  ال��ع��رب  ت���راث  بين  العلمي  التفكير  خ�سائ�س   .(1

الغربيين، عالم الفكر، مجلد ) عدد )، الكويت )))).
ب�سير  )زكريا  اإ�سالمي  منظور  من  العلم  فل�سفة  انظر:   .((

اإمام) �س:)).

الم�صادر والمراجع

عمارة  )محمد  المعا�سر  االإ���س��الم��ي  الفكر  اإ�سكاليات   .(
واآخرون) مركز درا�سات العالم االإ�سالمي - مالطا. ط ) 

خريف )))).
المكتب  ب��ي��روت  �سعيد)،  )ج���ودت  االأك����رم  ورب���ك  اق���راأ   .(

االإ�سالمي طبعة اأولى ))))-))))م
-تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه )عبد الحليم   .(
خام�سة،  المعارف.طبعة  دار  االإ�سكندرية،  منت�سر)، 

.(((1
المعهد  الحميد)  عبد  االإ�سالمي)مح�سن  الفكر  تجديد   .(

العالمي للفكر االإ�سالمي، ط ) :))))/)))).
)اأحمد  االإ�سالمية  العقيدة  درا�سة  في  والتجديد  التطور   .(
محمد اأحمد الجلي) موؤتمر التجديد في الفكر االإ�سالمي، 
اليرموك  –جامعة  االإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية 

)-) تموز )11).
تحقيق  م��ح��م��د،  ب���ن  ع��ل��ي  ال���ج���رج���ان���ي،  ال��ت��ع��ري��ف��ات   .(
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العربي،ط)/،  الكتاب  دار  بيروت،  االأب��ي��اري،  اإبراهيم 
.((((-((((

الكتاب  دار  العقاد)،  )عبا�س  اإ�سالمية  فري�سة  التفكير   .(
العربي، بيروت ط.ثانية ))))م.

المكتبة  بيروت،  )ال�سيوطي)  ال��ق��راآن  علوم  في  االإت��ق��ان   .(
الثقافية ))))م.

تمهيد لتاريخ الفل�سفة االإ�سالمية )م�سطفى عبد الرازق)،   .(
القاهرة-ط)- والن�سر،  والترجمة  التاأليف  لجنة  مطبعة 

))))م.
تهافت العلمانية، عماد الدين خليل، بيروت، ))))ه�.  .(1

بن  ال�سعادات  الر�سول)الأبي  اأحاديث  في  االأ�سول  جامع   .((
الحلواني،  مكتبة  االأرن��اوؤوط،  القادر  عبد  تحقيق  االأثير) 

))))ه.
حا�سر العالم االإ�سالمي وق�ساياه المعا�سرة )جميل عبد   .((
اهلل محمد الم�سري) طبعة ثانية 1)))ه/))))م، مطابع 

الجامعة االإ�سالمية ، المدينة المنورة.
ال��ك��ري��م )محمود  ال���ق���راآن  ال��م��ع��رف��ي ف��ي  ال��ن��ظ��ام  ح���ول   .((
العا�سر،  ال��ع��دد   ، المعرفة  اإ�سالمية  ال��ر���س��دان)  عايد 

))))ه/)))).
اأحمد  محمد  )اأح��م��د  االإ�سالمية  العقيدة  في  درا���س��ات   .((
اأولى  طبعة   – العين   – الجامعي  الكتاب  دار  الجلي) 

1)1)م.
ر�سيد ر�سا ودعوة ال�سيخ محمد بن عبد الوهاب )محمد عبد   .((

اهلل ال�سلمان)، مكتبة المعال، الكويت )1))/))))م.
�سورة)،  بن  عي�سى  بن  محمد  عي�سى  )اأبو  الترمذي  �سنن   .((
مكتبة  م�سر  ع��و���س،  ع��ط��وة  اإب��راه��ي��م  وتعليق  تحقيق 

م�سطفى الحلبي .
اأحمد  بن  الجبار  عبد  )القا�سي  الخم�سة  االأ�سول  �سرح   .((
مكتبة  زي���دان،  الكريم  عبد  وتقديم  تحقيق  المعتزلي) 

وهبة، طبعة اأولى ))))ه.
دار  هونكه)  )زيغرد  الغرب  على  ت�سطع  العرب  .�سم�س   .((

االآفاق الجديدة، ط.ثالثة )))).
طائفة الختمية، اأ�سولها التاريخية واأهم تعاليمها )اأحمد   .((
محمد اأحمد الجلي) دار خ�سر للطباعة والن�سر والتوزيع ، 

بيروت طبعة اأولى ))))ه/))))م.
االت�سال  من  وال�سريعة  الحكمة  بين  فيما  المقال  ف�سل   .(1

)ابن ر�سد)، �سمن فل�سفة ابن ر�سد، من�سورات دار االآفاق 
الجديدة، بيروت ط. ثانية ))))/))))م

الفكر االإ�سالمي )اإعداد نخبة من اأ�ساتذة الفكر االإ�سالمي   .((
اأحمد  محمد  اأحمد  وتحرير:  مراجعة  االإم��ارات)  بجامعة 
الجلي ، مطبوعات جامعة االإمارات العربية المتحدة، ط. 

اأولى:))))ه/)11)م. 
المنظومة  واإ���س��ك��ال��ي��ة  ال��ح��دي��ث  االإ����س���الم���ي  ال��ف��ك��ر   .((
الفكر  في  التجديد  موؤتمر  زرم��ان)  الم�سطلحية)محمد 

االإ�سالمي )انظر م�سدر رقم)).
الفكر المنهجي عند المحدثين)همام �سعيد) كتاب االأمة   .((

اأول محرم )1))ه الدوحة.
اإمام)  ب�سير  )زكريا  اإ�سالمي  منظور  من  العلم  فل�سفة   .((

الخرطوم، دار ال�سداد، طبعة اأولى )11)م.
عالم  ال��ط��وي��ل)،  )توفيق  االإ���س��الم��ي  العربي  تراثنا  ف��ي   .((
المجل�س  ي�سدرها  �سهرية  ثقافية  كتب  �سل�سلة  المعرفة، 
الوطني للثقافة والفنون واالآداب- الكويت جمادى االآخرة 

)1))ه/مار�س ))))م.
الدين  اآب���ادي-م���ج���د  )ال���ف���ي���روز  ال��م��ح��ي��ط  ال��ق��ام��و���س   .((
الرحمن  عبد  محمد  وتقديم  اإع��داد  يعقوب)  بن  محمد 
المرع�سلي، بيروت، دار اإحياء التراث العربي طبعة ثانية: 

))))ه/)11)م.
القراآن والنظر العقلي )فاطمة اإ�سماعيل محمد اإ�سماعيل)   .((

المعهد العالمي للفكر االإ�سالمي ط.اأولى ))))/))))م.
الجرجاني) علي  بن  محمد  بن  )علي  التعريفات  كتاب   .((
حققه وقدم له اإبراهيم االأبياري دار الكتاب العربي طبعة 

رابعة ))))ه.
الم�سرق،  دار  الماتريدي)،  من�سور  )اأب��و  التوحيد  كتاب   .((

بيروت، طبعة ثانية: ))))م
اأولى  بيروت.طبعة  دار �سادر  )ابن منظور)  العرب  ل�سان   .(1

111)م.
ما يعد به االإ�سالم )روجية جارودي) ترجمة ق�سي اأتا�سي   .((

واآخرين، دار الوثبة ط.ثانية )))).
خليل  توفيق  ترجمة  )ه.ج.ويلز)  االإن�سانية  تاريخ  معالم   .((
مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، القاهرة.))))م.

اأبو زهرة، دار الفكر  المعجزة الكبرى )القراآن) ، محمد   .((
العربي-القاهرة.
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المعجم الفل�سفي )مجمع اللغة العربية بالقاهرة، القاهرة،   .((
الهيئة العامة ل�سوؤون المطابع االأميرية )1))-))))م

فار�س)  بن  اأحمد  الح�سين  اللغة-)اأبو  مقايي�س  معجم    .((
تحقيق عبد ال�سالم محمد هارون-طبعة م�سطفى البابي 

الحلبي-القاهرة-1))).
االأ�سفهاني)تحقيق  القراآن)الراغب  المفردات في غريب   .((

و�سبط محمد �سيد كيالني، دار المعرفة بيروت د.ت.
مقدمة ابن خلدون)عبد الرحمن بن خلدون) تحقيق-علي   .((

عبد الواحد وافي ، دار نه�سة م�سر-ط-ثالثة-د.ت.
بن  محمد  بن  الح�سن  القا�سم  )اأب��و  التف�سير  في  مقدمة   .((
الجمالية-م�سر-ط.اأولى  مطبعة  االأ�سفهاني)  الف�سل 

))))ه.
مناهج البحث عند مفكري االإ�سالم)علي �سامي الن�سار)  .((

ط.رابعة )))) دار المعارف القاهرة.

مناهج الجدل في القراآن الكريم، )زاهر عوا�س االألمعي)   .(1
ط ثالثة )1))ه مطابع الفرزدق ، الريا�س.

منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية   .((
الكتاب  دار  ب��ي��روت،  م��و���س��ى)  ج��الل  والكونية)محمد 

اللبناني، )))).
كلية  االإ�سالمية،  والعلوم  الم�سطلحية  ال��درا���س��ة  ن��دوة   .((
الثانية  جمادي   (1-( فا�س،  االإن�سانية،  والعلوم  االآداب 

))))ه/))))م
 ، الن�سار)  �سامي  االإ�سالم)على  في  الفل�سفي  الفكر  ن�ساأة   .((

ط) - )))) م، دار المعارف.
التربوية  وت�سميناتها  الكريم  القراآن  في  المعرفة  نظرية   .((
)اأحمد محمد ح�سين الدغ�سي)الطبعة االأولى: ذي القعدة 
))))-يناير )11)م المعهد العالي للفكر االإ�سالمي – دار 

الفكر –دم�سق-بيروت.
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االلتزام في اأدب الحكمة
عند اأكثم بن �صيفي

االأ�شتاذ الم�شارك الدكتور/ ر�شول حمود ح�شن الدوري
الجامعة االإ�سالمية - بغداد

الحكمـة: العلم والفقه)1(, وبها تتحقق معرفة االأ�صياء باأف�صل العلوم, وجاء هذا المعنى في 
نافعاً يمنع من الجهل وال�ّصَفه, وينهى  قوله )�(: )…, واإنَّ من ال�صعر لحكمة()2( اأي كالماً 

  عنهما, وهذا الكالم هو المواعظ واالأمثال التي ينتفع النا�ص بهما.

وتتع���دد معانيه���ا وتختل���ف دالالته���ا ف���ي ال�سعر 
العرب���ي؛ الخت���الف �سيغه���ا)))، وم���ن معانيها التي 
 تخ����س بحثن���ا مجيئه���ا بمعن���ى: الحكم���ة ف���ي قول

النمر بن التولب: 
ـــْغـــ�ـــصـــاً ُرويـــــــداً ـــَك ُب ـــغـــْيـــ�ـــصَ واأْبـــــِغـــــ�ـــــصْ ِب

َتــــْحــــُكــــَمــــا)4( اأَْن  َحـــــــاَوْلـــــــَت  ـــــــــَت  اأْن اإَِذا 

تكون  اأن  ح��اول��ت  اإذا  اأي  االأ�ـــصـــمـــعـــي:  قــــال 
حكيمًا))).

بالعدل)  )ال��ق�����س��اء  ال��ل��غ��وي  معناها  وت�����س��در 
وهو  العربية  اللغة  معجمات  في  تدور  التي  المعاني 

م�سدر قولك: حكم بينهم يحكم اأي: ق�سى))).
ذات  مفردات  كلمة )حكم) ظهرت  ومن جذور 
الُمحّكم  منها:  )حكمة)  كلمة  معنى  تخ�س  دالالت 
واأحكمته  الحكمة))).  اإلى  المن�سوب  المجّرب  وهو 

التجارب اإذا كان حكيمًا))). 
اإلى  دعتك  اأو  زج��رت��ك  اأو  وعظتك  كلمة  وك��ل 
       مكرمة، اأو نهتك عن قبيح فهي حكمة))). واأحكم اأي 

كن حكيمًا، وكما الحكم اأ�سله المنع كذلك الحكمة؛ 
الحكمة  اأي�سًا  والحكم  الجهل)1)).  من  تمن�ع  الأنها 

من العلم)))).
بليغ موجز يحاول  قول  فالحكمة في �سوء ذلك 
من  ير�سونه  فيما  النا�س  يتبعها  خلقية  نظم  �سنَّ 
اأفعال وعادات،  اأو ما ينكرونه من  خ�سال و�سلوك، 
ُت�ساغ في بيت �سعر، اأو مثل، اأو عبارة اأنيقة موجزة، 

غزيرة المعنى، ذات دالالت بعيدة)))).
االإ�سالم  قبل  العرب  عند  الحكمة  اأدب  وحفل 
البناء  )وحدة  قبيلتهم  في  انمازوا  اأعالم  بموروث 
المعّبرة،  الكلمة  من  فجعلوا  واأمتهم،  االجتماعي) 
والقول ال�سادق �سبياًل لتوجيه االأبناء وتخليد االآباء، 
واأمثالهم  وحكمهم  واأفعالهم  باأقوالهم  وا�ستطاعوا 
وير�سموا  الوقائع،  نوا  ويدوِّ االأح��داث،  ي�سجلوا  اأن 
�سورة االأمة وقيمها االجتماعية واالأخالقية، فكانت 
للعرب  القيمية  الهوية  حمل  اأدبيًا  موروثًا  نتاجاتهم 
وفطرتهم ال�سليمة التي لم ي�سبها ما اأ�ساب غيرهم 
وذخيرة  المال،  على  ال�سرف  فف�سلوا  االأم��م،     من 
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على  والكرامة  والعّزة  الثروة،  ذخيرة  على  الحمد 
ومكانتهم  �سّنهم،  لكبر  وك��ان  وال��رخ��اء؛  النعيم 
الرفيعة، وريا�ستهم للقبيلة اأثر لنجاحهم في ذلك، 
فكبر ال�سن يعني امتالك التجربة، واختبار الحياة: 
خيرها و�سرها، فتاأتي كلماتهم �سادقة؛ الأنها جاءت 
عن تجربة عا�سوها و�سهدوا اأحداثها، اأما ريا�ستهم 
و�سيتهم،  وال��ت��زام  كلمتهم،  نفاد  فتعني  للقبيلة 

وتطبيقها من بعدهم.
اإن ال�سمات الحكمية عند هوؤالء االأعالم المتمثلة: 
ببعد النظر، و�سحة الراأي، وح�سن ال�سيرة، هي التي 
ي�ست�سيرونهم  حّكامًا  منهم  ليتخذوا  بالعرب  حدت 
في �سوؤونهم، ويحكمونهم في اأمورهم، فاأثرت عنهم 
عن  ف�ساًل  الماأثورة،  واالأق���وال  الق�سيرة،  الحكم 
خطبهم في اأقوامهم وو�ساياهم التي امتدت لت�سمل 
تركزت  التي  اأمتهم،  غير  اأحيانًا  بل  قبيلتهم  غير 
ال�سخ�سية  �سفاء  وب��ّرزت  والحنكة،  التجربة  فيها 
ذكائهم،  وق��وة  اأبنائها،  عقول  ورج��اح��ة  العربية، 
فكر  عن  ���س��ادرة  الأنها  اأحكامهم؛  في  واأ�سالتهم 

ثاقب، وقلب ذكي، وراأي محكم.

واإذا تتبعنا اأخبارهم في مظانِّ الم�سادر االأدبية 
والتاريخية وغيرهما نجدها �سجلت حكمهم، وخلدت 
لنا طائفة منهم، لقمان  ذكراهم. فالجاحظ يذكر 
دارم،  ب��ن  ومجا�سع  لقمان،  ب��ن  ولقيم  ع��اد،  اب��ن 
بن  وربيعة  �سيفي،  ب��ن  واأك��ث��م  �ساعدة،  ب��ن  وق�س 
حذار االأ�سدي، وهرم بن قطبة، وعامر بن الظرب 

وغيرهم كثير)))).
الحكام  ه��وؤالء  اأ�سهر  اأحد  �سيفي))))  بن  واأكثم 
البليغة،  الخطبة  ذكرت  كلما  �سخ�سيته  تذكر  التي 
بقوة  ُعرف  الخالدة.  والو�سية  الماأثورة،  والحكمة 
راأيه))))  واأ�سالة  ورجاحة  خطبه،  ومكانة  بالغته، 

   حتى عّده الجاحظ من الخطباء البلغاء فقال:

 )ومن الخطباء البلغاء، والحكماء الروؤ�ضاء:
اأكثم بن �ضيفي) )11)

المت�سمنة  النثرية  االآث���ار  من  كثيرًا  لنا  ت��رك 
اأدبية  وو�سايا  خطب  من  قليلة  غير  مجموعة  على 
رائعة تحمل في م�سانها ن�سائح خلقية م�ستمدة من 
بيئته وتجاربه، نجد فيها التزامًا بالقيم االأخالقية 
غدت  حتى  العالية،  االجتماعية  والمثل  االأ�سيلة، 
مبادئ تنظم �سلوك االأفراد والجماعات في ظروف 
�سلوكهم  ف��ي  ال��ع��رب  بها  ال��ت��زم  وال�سلم،  ال��ح��رب 
اأثر كبير في تنظيم حياتهم  وت�سرفاتهم فكان لها 
االجتماعية وتوجيهها نحو الخير والمحبة والتعاون. 
القيم  كّل  تحقيق  اإلى  يطمح  �سيفي  بن  اأكثم  وظل 
لنا  اأبدعه  بما  كل ذلك  تجلى  بها  والتزم  اآمن  التي 
خالدة  وو�سايا  وخطب  م��اأث��ورة،  واأق��وال  حكم  من 

عالج فيها اأمور الحياة المختلفة.
البحث، وابتعادًا عن االإطالة،  للدقة في  وتوخيًا 
واقت�سارًا على ما ُعرف وا�ستهر من تلك التوجيهات 
من  المهمة  الجوانب  على  هذا  بحثي  في  �ساأقت�سر 
ثم  اأواًل،  اإليها  ودع��ا  بها،  التزم  التي  القيم  تلك 
عن  بها  تفرد  اأو  فيها  اأب��دع  التي  المظاهر  درا�سة 

غيره من حكماء ع�سره. 
والجتماعية  الخلقية  القيم  اأوًل: 

التي التزم بها:
مدعاة  النبيلة  ال�سفات  ف��ي  اأك��ث��م  وج��د  لقد   
للحديث عنها؛ الأن هذه ال�سفات هي التي تمنح 
االإن�سان �سفته االإن�سانية، فراح ي�سمنها و�ساياه 
ومن  وح��ك��م  اأق����وال  م��ن  عنه  اأث���ر  وم��ا  وخطبه 
وال�سخاء« في عالم تق�سو  »الكرم  تلك ال�سفات 
وجوههم،  الهجير  ويلفح  اأبنائه،  على  الطبيعة 
وهي حالة ال تقت�سر على فرد بعينه، وال تخ�س 
جماعة بذاتها فالكل معر�س لذلك، لذلك نراه 

يحث عليه ويذكر مزاياه فيقول:  
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)حتلوا باجلود، يك�شبكم املحبة) )17)
ثم ي�سيف له مزية اأخرى غير المحبة وهي اأنه 

ي�ستر عيوب �ساحبه فيقول:
)من ترّدى بثوب ال�شخاء، غاب عن النا�س 

عيبه))18)

ال  �ساحبه  اأن  اإل��ى  ي�سير  فاإنه  ذلك  عن  ف�ساًل 
يقع اإذا ما تعر�س لنائبات الدهر؛ الأنه �سيجد ثمرة 
وعرفانهم  ل��ه،  النا�س  محبة  ف��ي  ومعروفه  كرمه 

بجميله فيتكاأ عليها يج�سد لنا ذلك قوله:
 )�شاحب املعروف ال يقع، واإن وقع وجد

َكاأ) )19) له متَّ

تتحدد  الكرم  لخير  طريقًا  ير�سم  يم�سي  ثم 
واختيار  والتقتير،  االإ�سراف  عن  باالبتعاد  معالمه: 
لخير  ميزانًا  الحاجة  فيجعل من  االأو�سط،  الطريق 
ويم�سك حين  االإنفاق،  يدعوه  فينفق حين  ال�سخاء، 

يكون االإنفاق في غير محله فيقول:
)خري ال�شخاء ما وافق احلاجة) )20)

يحث  الكرم  فيها  ن�ساأ  التي  الطبيعة  ذات  ومن 
المتمثل  »ال�سبر«  ه��ي  اأخ���رى  �سفة  على  النا�س 
الظفر  مفتاح  الأنه  الجزع))))؛  عند  النف�س  بحب�س 

وذلك بقوله:
)مـن �شبـر ظفـر) )22)

والأن الجزع اأ�سواأ من الم�سيبة، نراه يهون على 
تعزيته  في  فيقول  ال�سبر  التزام  ويو�سيه  �ساحبها 

لعمرو بن هند:
 )واأعلم اأن اأعظم من امل�شيبة �ُشوء

اخللف منها) )23)
له  يذكر  به  التم�سك  على  المخاطب  يزم  ولكي 

       عاقبة من �سلك طريقًا غيره فيقول:

)ال�شرب على جرع احللم اأعذب من جني ثمر 
الندامة) )24)

يربط  والثاأر  القوة  فيه  تتحكم  مجتمع  ظل  وفي 
هاتان  ولتتما�سك   » الحل�م   « ب�سمة  ال�سمة  ه��ذه 
ال�سمتان يربطهما برجاحة العقل، والعاقل عنده من 
قاد نف�سه بروية واّتزان، وابتعد عن ال�سفه والجهل، 

وتم�سك بالراأي ال�سحيح فيقول:
)العاقل من اّتهم نف�شه، ومل يعجب براأيه، 

وملك غ�شبه، ومل تغلبه �شهواته) )22)
رجل  في  فال خير  بماله  ال  بعقله  عنده  والرجل 
واهي  ال��راأي،  �سعيف  العقل  فاقد  الأن  عقله؛  فقد 
ذلك  عّبر  وق��د  اأم���وره  تدبير  ع��ن  عاجز  العزيمة 

بقوله:
)اإن ال�شفيه واهي الراأي واإن كان قوي البدن، 
وال خري فيمن عجز عن راأيه ونق�س عقله) )26)

ثم يربط رجاحة العقل بالم�سورة؛ الأنها ح�سن 
الراأي  �سالمة  اإلى  و�سبيل  الندامة،  من  ل�ساحبها 

وازدياد قوته فيقول:
)فاإّن لكل عاقل ذخرية من الراأي، وحّظًا من 
ال�شواب، فتزداد براأي غريك، واإن كان راأيك 
جـزاًل كمـا يـزداد البحر مبـوارده من االأنهار 

واإن كان غزيرًا) )27)
والأهميتها يحث النا�س على االإكثار من الت�ساور 

بينهم فيقول:
)اأكرثوا الت�شاور فقلما �شعد براأيه م�شتبد))28)

اأهميتها يجعلها اأجدى من الطعن  ولبيان زيادة 
وال�سرب فيقول:

)راأي النا�شح اللبيب دليل ال يجور، 
ونفاد الراأي يف احلرب اأجدى من الطعن 

وال�شرب))29)       
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بها  االأخذ  �سبب  يعلل  بها  النا�س  اإلزام  ولزيادة 
فيقول:

)يف امل�شورة �شالح الرعية ومادة الراأي) )30)

ولتقريب نتائجها من نفو�سهم يعمد اإلى م�ساكلتها 
باأ�سياء مح�سو�سة فيقول:

)راأ�س احلزم امل�شاورة، فاإنها تخل�س الراأي. 
كما تخل�س الذهَب الناُر) )31)

وي�سيف حلقة جديدة اإلى هذه ال�سل�سلة الرائعة 
من القيم الخلقية التي تحقق بناء االإن�سان والمجتمع 
الكالم؛  م�سارب  ومعرفة  الل�سان،  حفظ  حلقة  هي 
في  اأث���رًا  تترك  التي  ال��ج��وارح  اأخ�س  الل�سان  الأن 

القلب، فيك�سف عن قوة الكلمة فيقول:
ْول) )32) )رّب قول اأ�شّد من �شَ

ويقول اأي�سًا:
)َكْلُم الل�شان اأنكى من كلم ال�شنان) )33)

و�سوء  الكالم،  في  الهذر  من  يحذر  ن��راه  لهذا 
المنطق؛ الأنهما �سبب في هالك �ساحبها فيقول:

ْيه) )34) )مقتل الرجل بني فكَّ

ويقول اأي�سًا:

)احذروا ف�شول القول، وزلل الل�شان، فاإن 
الل�شاَن َيُزّل َفُيهِلُك �شاحبه) )32)

اإرادة الفرد، واأّنه يحركه  ا كان الل�سان طوع  ولمَّ
في  با�ستخدامه  �ساحبه  يو�سي  ن��راه  ي�ساء  كيف 

الخير فيقول:
رِّ ل�شانك باخلري) )36) )لكل �شيء �شراوة َف�شَ

وُيكّره ا�ستخدامه في ال�سر؛ الأّنه يح�سد نتائجه 
       فيقول:

َع به) )37) )َمْن �َشّمَع �ُشمِّ
االإكثار  ك��ره  ال�سر،  ف��ي  ا�ستخدامه  ك��ره  وكما 
وال�سقط،  الخطاأ  كثرة  اإلى  يوؤدي  الأنه  الكالم؛  من 
مو�سعه  غير  ف��ي  وو�سعه  غر�سه،  ع��ن  واإخ��راج��ه 

فيقول:
 )قد اأقرَّ �شامت، املكثار كحاطب ليل،

من اأكرث اأَ�شقط) )38)
الأن  ال�����س��ر؛  ك��ت��م��ان  ال��ل�����س��ان،  بحفظ  ويت�سل 
وفي  و�سالمتهم،  النا�س  حياة  في  اأهمية  لالأ�سرار 
كتمانها اتقاء ل�سر العدو، واجتناب لم�سّرة الح�ساد 
لهذا نراه يو�سي بعدم اإعالن ال�سر للعدو والحا�سد 

فيقول:
)ومن اأ�َشّر مّما ال ينبغي اإعالُنه، ومل يعلن 

لالأعداء �شريرته، �َشِلم النا�س عليه) )39)
ويق�ول:

م على احل�شود اأمرك، واكتمه �شرك، وال  )عمَّ
ت�شت�شريه فيف�شد عليك ويغ�شك) )40)

من  وه���و   « ال�����س��دق   « بالل�سان  يت�سل  وم��م��ا 
االإن�ساني،  المجتمع  وم��الك  الحميدة،  الخ�سال 
لذلك  فو�سى؛  فاأ�سبح  بناوؤه  وتداعى  لفني  ول��واله 
نراه يحث على التم�سك به، وتف�سيل قائله، وتعداد 

محا�سنه فيقول:
)اأف�شل اخلطباء اأ�شدقها، ال�شدق منجاة، 

والكذب مهواة) )41)
ويجعله زينة الكالم بقوله:

)لكل �شيء زينة، وزينة املنطق ال�شدق) )42)
ومثلما تحّدث عن هذه ال�سمات الخلقية االأ�سيلة 
عند  يقف  ن��راه  به��ا  االل��ت��زام  على  النا�س  وح��ثَّ 
والبخل  وال��ظ��ل��م،  كالح�سد  االأ�سيلة  غير        القيم 
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والكذب وغيرها ويحث النا�س على اجتنابها وعدم 
ممار�ستها؛ وذلك لقبحها و�سررها.

نخل�س من ذلك اإلى اأن اأكثم بن �سيفي ا�ستطاع 
متنوعة  واجتماعية  اأخالقية  قيم  من  به  التزم  بما 
وير�سم �سورة  الوقائع،  ويدون  االأحداث،  ي�سجل  اأن 
االأمة وقيمها االأ�سيلة، متفردًا عن غيره من حكماء 
التي �سمنها  االأ�سيلة  القيم  وتنوع  كثرة  في  ع�سره 
ف�ساًل  الماأثورة.  واأقواله  وحكمه  وو�ساياه،  خطبه 
عن اإطالة الوقوف عند كل �سمة خلقية اإطالة تف�سي 

اإلى �سمولية معالجتها من جوانبها المختلفة.
ثانيًا: مظاهـر الإبـداع:

اإن الحديث عن مظاهر االإبداع في اأدب الحكمة   
يتجلى في بيان الظواهر االأ�سلوبية التي �سلكها 
اأكثم بن �سيفي في خطبه وو�ساياه، وال �سيما 
اأو  التقابل  ومنها: ظاهرة  المتكررة  الظواهر 
ونقي�سه؛  ال�سيء  بذكر  المتمثلة  المقابلة))))   

في  الحكمية  المعاني  جمالية  الإظهار  وذلك 
�سوء ذكر ال�سيء و�سده، وخلق حركة ذهنية 
)ح�سور  الأن  المتلقي؛  عند  المتناق�سين  بين 
مما  غيابًا  نقي�سه  ح�سور  ي�ستدعي  النقي�س 
من  مزدوجة  تكرارية  طبيعة  للتقابل  يعطي 
 (((( المتناق�سين)  بين  الذهن  حركة  خالل 
في  البديع  من  االأ�سلوبي  النمط  هذا  ويتجلى 

قوله:
)من �شّدد نّفر، ومن تراخى تاألف) )42)

فالطرف االأول من قوله )من �سّدد َنّفر) يتقابل 
ومن  تاألف)  تراخى  )من  الثاني  الطرف  مع  اأفقيًا 
الجملة.  م�ستوى  على  الت�ساد  تقابل  ي�سبح  هنا 
اإطار  في  التقابل  كيفية حدوث  يبين  االآتي  والر�سم 
المت�سادين  بين  الذهني  والغياب  الذهني  الح�سور 

�سّدد نّف�ر/ تراخى تاألف:

  

ر              )))   تراخى / تاألف �سّدد نفَّ  ((( الح�سور الذهني 

ر                        تراخى تاألف         )))   �سّدد نفَّ  ((( الغياب الذهني 

ذهنيًا  ت�سادًا  عموديًا  تولد  ر  نفَّ �سّدد  فقراءة 
هو )تراخى تاألف) كما في )، ). وكذلك في )، ) 
د  )�سَدّ هو  اأفقيًا  ت�سادًا  تولد  تاألف  تراخى  وقراءة 

ر) كما في )، ) وكذلك في )، ). نفَّ

انتقال  ���س��وء  ف��ي  التقابلي  ال��ح��دث  ت��ك��رار  اإن 
يولد طبيعة  الذي  الذهني هو  الح�سور  الذاكرة من 
بقاء  في  المبدع  اإليه  يطمح  ما  وهو  للن�س  تكرارية 
التاأثير  الن�س الحكمي يدور بين مخاطبيه الأحداث 

المتوخى من الن�س. واإذا كان هذا النوع من التقابل 
اأمام  فاإننا  التقابل  الألفاظ  الحقيقية  الداللة  يمثل 
فيه  تكون  اإذ  المجازي،  التقابل  في  يتمثل  اآخر  نوع 
من  نوع  وهو  مجازية))))،  بع�سها  اأو  االألفاظ  جميع 
لمو�سوف  لتكون  االأ�سداد  فيه  تتكافاأ  الذي  الطباق 
واحد متمثاًل بمعنى ا�ستعاري يقوم على مجيء اأحد 
ال�سدين اأو المتقابلين حقيقة واالآخر مجازًا في�سمى » 
تكاف�وؤًا « اأو يكون الطرفان مجازيين )وهو المق�سود 
البالغيين  بع�س  عند  في�سمى  الثاني)  ال�سرب   من 
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اإيهام الت�ساد)))). ومن االأخير ما جاء في قول اأكثم:
)اإنَّ الهوى يقظان، والعقل راقـد) )48)

نّفر،  �سّدد  )من  قوله:  في  التقابل  بنية  وتقوم 
اإن  اإذ  ال�سرط،  اأ�سلوب  على  تاألف)  تراخى  وم��ن 
اأداة ال�سرط اأكثر من غيرها مالءمة في بناء جملة 
الحكمة؛ الأنها تقيم �سرطًا عقليًا يبني عليه المبدع 
يقت�سيها  والنتائج  ال�سروط  وه��ذه  عقلية،  نتيجة 
المنطق العقلي. وثمة اأثر داللي يف�سي اأثرًا اأ�سلوبيًا 
الفعل  اختيار  ف��ي  اإل��ي��ه  عمد  م��ا  البنية  ه��ذه  على 
الحكم  عن  للتعبير  وذل��ك  نّفر؛  ���س��ّدد/  الما�سي 

المتحقق القائم على التجربة الما�سية.

اآخر  دالليًا  معنى  عنده  ال�سرط  بنية  وتكت�سب 
ذلك  يتمثل  حقيقته  ُعرفت  مما  الحذر  على  يقوم 

في قوله:
ُعَف عن َك�ْشبه، اّتكل على زاد غريه))49) )من �شَ

فهو يحذر من قلة الك�سب خ�سية االتكال على زاد 
غيره، والمعنى ذاته حثَّ على ال�سعي والعمل.

وال�ستبطان معنى من معنى اآخر يتخذ من االأداة 
تتخذ  للتعبير عن ق�سية من مقدمتين  و�سيلة  )لو) 
فيه الجملة الثانية من مقدمة الجملة االأولى �سبياًل 
ويتمثل  العقل  المتناع  وقوعها  امتناع  على  للتدليل 

ذلك في قوله:
َف املَْظلوم مل يبق فينا َمُلوم) )20) )لو اأُْن�شِ

كما يوظف اإمكانات اللغة للح�سول على اأثر قوامه 
المماثلة ال�سوتية المتحققة في الن�س على م�ستويين:

االأول : الجنا�س الناق�س في قوله مظلوم/ ملوم

الثاني : المماثلة ال�سوتية بين     

جملة فعل ال�سرط      لو اأن�سف المظلوم

وجملة جواب ال�سرط  لم يبق فينا ملوم

االإيجاز  اعتمدت  اأ�سلوبية  بنية  حّقق  وب��ذل��ك 
للداللة على معان اأبلغ واأكثف جاعاًل من االختالفات 
الفونيماتية التي توؤلف المعجم بتنا�سقها هي الحاملة 
للمعاني، وتماثل المقاطع في نبرها و�سيلة تعبيرية 

ت�سكل االأفق البنائي لهذا الن�س.

االإبالغية  القيم  م��ن  ال�سوتي  التناغم  وي��ع��ّد 
المتحقق  لالإبداع  ووجهًا  الحكمة  اأدب  في  الرائعة 
بينها  ليكون  وترتيبها  المعاني  تنظيم  ح�سن  في 
"ح�سن  ال��ق��دم��اء  �سماه  م��ا  وه��و  ل��الأل��ف��اظ  ترجيع 

التق�سيم")))) ويتمثل ذلك بقوله:

)وقد اآتاك ما لي�س مبردود عنك، وارحتل 
عنك ما لي�س براجع اإليك، واأقام معك من 

�شيظعن عنك ويدعك) )22)

– ف�ساًل عن روعة التق�سيم  فقد ترّددت الكاف 
فيه  هم�س  وهو حرف  م��ّرات،  – ت�سع  العبارات  في 
�سمة حزن، ورقة مو�سيقى، وعذوبة منطق. وكل هذا 
قالها  التي  الو�سية  مو�سوع  �سياق  مع  متناغمًا  جاء 
في تعزيته للملك عمرو بن هند بوفاة اأخيه، اإذ جعل 
من الموعظة واأخذ العبر من موت الملوك واأبنائهم 
والنا�س بدل االهتمام بمناقب المّيت وذكر اإيجابياته، 
والبكاء على فراقه مما اعتاد عليه اأ�سحاب المراثي 
هدفًا من الو�سية. وبذلك ت�سكل الو�سية في �سكلها 
هذا وهدفها الخارج عن الماألوف ظاهرة جديدة في 
االأدب العربي يتطلب الوقوف عندها. فلم يعد البكاء 
والحزن �سمة للرثاء بل حل محله الموعظة والعبرة، 

  فكان اأبلغ تعبيرًا، واأكثر تاأثيرًا.
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في  نجدها  ال�سوتي  للتناغم  اأخ��رى  و���س��ورة 
المتحقق  ال�سوتي  بالتقابل  تتج�سد  الحكمة  اأدب 

بقوله:
)ال�شدق منجاة، الكذب مهواة) )23)

وقول�ه:
)خري من اخلري معطيه، و�شر من ال�شر فاعله))24)

معتمدًا التوازن بين المعنين واتحادهما بجامع 
الت�ساد لخدمة المعنى.

وقد يعمد اإلى االألفاظ الداخلية للعبارة فيجعلها 
�سجع  في  �سجعًا  الكالم  فيكون  لل�سجعة،  مطاوعة 

وهو ما ي�سمى في ال�سعر بالت�سريع من ذلك قوله:

)يف اجلريرة ت�شرتك الع�شرية، رّب قوٍل انفذ 
(22( ( رُّ ه ال�شّ من �شول، احلّر حّر واإْن م�شَّ

عفويًا  اإال  عنده  يرد  لم  ال�سجع  اأنَّ  مالحظة  مع 
على الرغم من اأن ال�سجع ي�سكل ظاهرة وا�سعة في 

النثر الجاهلي.

وهكذا نراه يكثر من المح�سنات البديعية ق�سد 
به  وت�ستلذ  النف�س،  ل��ه  ت��رت��اح  �سوتي  اإي��ق��اع  خلق 
وقعت  معتدلة  وقعت  اإذا  الكالم  مقاطع  الأن  االأذن؛ 
المتلقي  اأن  النف�س موقع اال�ستح�سان)))) ف�ساًل  في 
خا�سة  والمعتدلة  الق�سيرة  للجمل  ا�ستيعابًا  اأكثر 
على  العقل  فيه  يتمر�س  لم  الذي  الع�سر  ذلك  في 

�سروب المنطق والفل�سفة.

وثمة بنى تعبيرية تاأخذ اأ�سكااًل لغوية اأخرى تتكرر 
�ساحبها  مقدرة  عن  لنا  تك�سف  الحكمة  اأدب  في 
�سيغة  ا�ستخدامه  في  تتمثل  االإبداعي  التعبير  على 
    التف�سيل لغر�س المقابلة بين اأمرين مختلفين ق�سد 

توجيه النا�س نحو القيم الخلقية النبيلة وتحذيرهم 
من نقي�سها من ذلك قوله:

 )ال�شرب على جترع احللم اأعذب من جني
ثمر الندامة))27)

ثم ينوع ال�سيغة فياأتي ب�سيغة )خير من) بمعنى 
)اأف�سل من) من ذلك قوله:

)غـثـك خري من �شمني غريك) )28)

وياأخذ التعليل مكانه في اأدب الحكمة وهو �سمة 
على  يقوم  التفكير  من  نمط  عن  تك�سف  اأ�سلوبية 
مظاهر  م��ن  مظهران  وهما  وال��ب��ره��ان،  المنطق 

الن�سج الفكري للمبدع من ذلك قوله:

)اإياكم ونكاح احلمقاء، فاإنَّ نكاحها غرر، 
وولدها �شياع) )29)

وقول�ه:

)ال تف�شدوا �شرفكم بالبغي، فاإّن البغي يذهب 
ال�شرف) )60)

التعبير  في  الجمالي  ودوره��ا  ال�سورة  والأهمية 
البيان  اأ�ساليب  من  طائفة  اإل��ى  يعمد  ن��راه  االأدب��ي 
كونه  الت�سبيه  عنده  ويكثر  وو�ساياه  خطبه  ي�سمنها 
يخدم المعنى من حيث اأن ال�سورة و�سيلته الموؤثرة 
ال�سورة  اأبعاد  والإدراك  عنا�سره،  من  تتاألف  التي 
بين  واالإي�����س��اح  المقاربة  اأ�سا�س  على  تقوم  التي 
طرفي الت�سبيه ياأتي بها ح�سيين لكي تكون الحكمة 
التي يت�سمنها الن�س اأقرب منااًل، واأكثر اإدراكًا لدى 

المتلقي فالمبدع في قوله:
)املكثار كحاطب الليل، من اأكرث اأ�شقط) )61)

حاطب  المكثار/  ح�ّسيين:  مدركين  على  اتكاأ       
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مدلوالتها  ا�ستيعاب  من  المتلقي  تمكن  التي  الليل 
من  المكثر  لها  يتعر�س  التي  بالمخاطر  المتمثلة 
الكالم ب�سورة جامع الحطب لياًل الذي ال يميز بين 
عن  ف�ساًل  الليل  ظلمة  ب�سبب  جيده  الحطب  رديء 

المخاطر التي يتعر�س لها اأثناء الجمع.

ولكي ينوع ال�سور يختزل بنية الت�سبيه فيحذف 
في  التالحم  من  مزيد  لخلق  ال�سبه  ووج��ه  االأداة 
منها  كثيرة  موا�سع  في  عنده  يتكرر  وهذا  ال�سورة 
ت�سبيهه الخيل بح�سون العرب بدافع المنعة والقوة 

فيقول:

 )عليكم باخليل فاكرموها فاإنها
ح�شون العرب))62)

وقول�ه:

)الكلمة مرهونة ما مل تنجم من الفم، فاإذا 
ِرب، ونار تلّهب) )63) جنمت فهي �َشْبٌع ُمْ

تخرج  وهي  عنده  الت�سبيهات  مجموعة  وتتوالى 
العقل  فيها  يتدخل  دائ��رة  اإل��ى  الح�سّية  دائ��رة  من 
طرفي  من  المتحققة  ال�سورة  اإدراك  في  والخيال 

الت�سبيه ويمكن ر�سد ذلك في قوله:
)احل�شد داء لي�س له دواء) )64)

فطرفا الت�سبيه )الح�سد/ داء) ال يدركان 
اإلى  يحتاج  اإدراكهما  اأن  يعني  ما  وهو  بالعقل،  اإال 
الباطنية  القوى  اأن من  داخلية؛ )ذلك  قوة ذهنية 
اأ�سا�س  وهي  رة،  مفكِّ وت�سمى  لة،  مخيِّ ت�سمى  قوة 
عملها  ينتظم  ق��وة  وه��ي  البنى،  ه��ذه  مثل  اإب���داع 
�ساءت،  كيف  فيه  تت�سرف  النف�سي،  العمق  داخل 
 … الخارجي،  الواقع  بمفردات  وعيها  لها  و�ساء 
�ساأنها  ومن  اأبدًا،  َت�ْسكْن  ال  الداخلية  القوى     وهذه 

ت�سكيالت  واإب����داع  وتف�سيلها،  ال�سور  تراكيب 
.(((( للواقع)  مجاوزة 

ومن ذلك اأي�سًا قوله:
)التغرير مفتاح البوؤ�س) )66)

اأن هذه الت�سبيهات الكنائية تنم عن فكر ثاقب، 
ودالالتها  االأ�سياء  ماهية  اإدراك  في  نا�سج  ووع��ي 

الحكمية العميقة.

ولزيادة االت�سال بين طرفي الت�سبيه فاإنه يعمد 
االت�سال  من  مرحلة  تمثل  الأنها  اال�ستعارة؛  اإل��ى 
)كلما  الأن��ه  الت�سبيه؛  فيخفى  بينهما،  واالل��ت��ح��ام 
اال�ستعارة  ازدادت  اإخ��ف��اء  الت�سبيه  اإرادت���ك  زدت 
التفاعل  مح�سلة  الداللة  ت�سبح  وهنا   (((( ح�سنا) 
)الحل�م  بقول�ه:  ذلك  ويتمثل  اال�ستعارة  طرفي  بين 

دعامة العق�ل) )))).

بجامع  �سيئين  بين  المقارنة  قاعدة  وينتقل من 
االختالف بينهما اأو اال�ستراك اإلى بنية اأخرى تكون 
عن�سرين  على  الم�ستمل  المعنى  تداعي  قاعدة 
ودالل��ت��ه  ال��ل��ف��ظ  ظ��اه��ر  ف��ي  مختلفين  داخ��ل��ي��ن 
مكانه  ليترك  اأحدهما  يتداعى  حيث  المتوخاة 
لالآخر تلك هي بنية الكناية))))، وهي بنية �سياقية 
م�ستوى  على  االإ�ستبدالي  االنحراف  فيها  يتحقق 
لزومية،  ذاتها فداللتها  االألفاظ  ال  االألفاظ  معاني 
دون  المعقول  طريق  عن  يكون  اللوازم  وا�ستدعاء 

اللفظ)1)) ففي قوله:
)قبل الرماء متالأ الكنائـن) )71)

المعنى  انتقال  اإلى  الطريق  يفتح  اللفظ  ظاهر 
الذهني حيث يتم فيه اال�ستبدال ليح�سل من ظاهر 
معنى  الرماء)  تهيئة  قبل  الكنائن  )تهيئة         اللفظ 
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االإقدام  قبل  والتهيوؤ  اال�ستعداد  مفاده  عقاًل  يدرك 
اال�ستحقاق  معنى  ع��ن  الكناية  وم��ن  ال�سيء  على 

فيقول:

)ال ت�شعوا رقاب االإبل يف غري حّقها، فاإن فيها 
ثمن الكرمية، ورقوء الدم) )72)

المبادئ  �سمولية  اإلى  يخل�س  اأن  للبحث  ويمكن 
وقوة  اأكثم بن �سيفي،  بها  واآمن  التزم  التي  والقيم 
المعاني  وروع��ة  �سلكها،  التي  التعبيرية  االأ�ساليب 
فجاءت  وو�ساياه  خطبه  ف�سمنها  فيها  اأب��دع  التي 
وغيرهما  قتيبة  واب��ن  الجاحظ  ال��ق��دم��اء:  اأق���وال 
معبرة عن ذلك ب�سدق وحق واأمانة، حتى غدت تلك 
يزيد  فكان  بها،  يحتذى  نماذج  واالأ�ساليب  المعاني 
ابن المهلب، وجعفر بن يحيى البرمكي من اأ�سداء 
ون�ّس  اأكثم  به  نادى  الذي  االإيجاز  وكان  اإبداعاته، 
عليه كما يقول اأبو هالل الع�سكري هو ما انمازت به 
النا�س مبلغًا يقفك على  فبلغت من  توقيعات جعفر 
ال�سعراء  كبار  من  طائفة  عن  ف�ساًل  هذا  بالغته، 
الذين تاأثروا بما تاأثر به غيرهم فراحوا ي�ستمدون 
ذلك  نقراأ  اأ�سعارهم  وي�سمنوها  واأ�ساليبه  معانيه 
في �سعر اأبي تمام، والمتنبي، وعبد اهلل بن طاهر، 

و�سالح عبد القدو�س….

اأقواله  اأن  واإب��داع��ات��ه  تفرده  عن  يك�سف  ومما 
فطلبها:  ع�سره  ملوك  م��ن  ُتطلب  كانت  وحكمه 
والحارث  هند،  ب��ن  وع��م��رو  المنذر،  ب��ن  النعمان 
طي،  قبائل:  عن  ف�ساًل  نجران  وملك  الغ�ساني، 
ذلك  ولكل  واأ���س��ل��م؛  وخ��زاع��ة،  وُم��زي��ن��ة،  وجهينة، 
العرب  وفود  راأ�س  المنذر على  بن  النعمان  ير�سحه 
اإلى ك�سرى الذي نال اإعجابه فيقول بعد اإفراغه من 

 خطبته: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى.

ويتجلى اإبداعه في تعزيته للملك عمرو بن هند 
اإذ جاءت الو�سية خروجًا عن الماألوف في مو�سوع 
الرثاء، فلم يعد البكاء والحزن وتعداد ماآثر الميت 
والعظة  الموعظة  محّله  حّل  بل  للو�سية  مو�سوعًا 

واالعتبار.

�سمولية  في  ت��ف��ّرده  عن  البحث  لنا  ك�سف  كما 
معالجته لما اآمن به من قيم خلقية واجتماعية ف�ساًل 
عن طريقة ا�ستخدامه لل�سجع فلم يكن ال�سجع �سمًة 
بارزة في نثره بل جاء عفويًا غير متكلف على الرغم 

من كونه �سمة بارزة للنثر في ذلك الع�سر.

وال ينتهي اأدب الحكمة ويقف بابه عند ما قدمه 
هذا البحث بل تعد هذه الدرا�سة مفتاحًا لدرا�سات 
اأخرى؛ وذلك ل�سعة مادته، وتنوع مو�سوعاته بما ال 

ي�سمح للبحث االإحاطة بها وا�ستيعابها.

الحوا�صي

الجامع الأحكام القراآن: ))/))) في �سدد تف�سيره لقوله   .(
تعالى: {رّب َهْب لي حكمًا واألحقني بال�سالحين} ال�سعراء 

االآية )))).
�سنن اأبي داود: )/)1) رقم الحديث )))1)).  .(

تنظر الحكمة في ال�سعر العربي قبل االإ�سالم، ر�سالة ماج�ستير   .(
على االآلة الكاتبة، كلية االآداب، جامعة بغداد، ))))م.

�سعره: )1) .  .(
ال�سحاح: ): ))).  .(

العرب  ل�سان   ،(((/( ال�سحاح:   ،(((/( اللغة:  تهذيب   .(
مادة )حكم).

مجمل اللغة: )/)))، ال�سحاح: )/)))، اأ�سا�س البالغة:   .(
.((1/(

العين: )/ ))، تهذيب اللغة: )/))).  .(
جمهرة اللغة: )/))).  .(

ل�سان   ،((1/( البالغة:  اأ�سا�س   ،(((/( اللغة:  تهذيب   .(1
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العرب مادة )حكم).
ال�سحاح: )/))).  .((

النثر في الع�سر الجاهلي: ))).  .((
البيان والتبيين: )/))).  .((

بن  مخا�سن  بن  الحارث  بن  رباح  بن  �سيفي  بن  اأكثم  هو   .((
اأ�سهر  واأبو حيدة،  اأبو حن�س،  كنيتان:  له  التميمي،  معاوية 
�سرب  واأكثرهم  وخطبائهم،  وحكمائهم  العرب  حكام 
اإ�سالمه.  في  اختلف  ورا�سله.  النبي  مبعث  اأدرك  اأمثال، 
االأع��الم،  )ينظر  ط��وي��اًل.  عّمر  اأن  بعد  ه�   ( �سنة  توفي 

الزركلي، ج)، �س)))، وتالحظ م�سادر ترجمته).
ال�سعر وال�سعراء: )).  .((

البيان والتبيين: )/))).  .((
العقد الفريد: )/))).  .((

بهجة المجال�س: )/))).  .((
مجاثي االأدب: )/)).  .((

المعمرون والو�سايا: )).  .(1
ل�سان العرب مادة )�سبر).  .((

االأمالي: )/)))، اأدب الدنيا والدين: ))).  .((
العقد الفريد: )/1))، نهاية االإرب: )/))).  .((

جمهرة االأمثال: )/))). الب�سائر والذخائر: )/))).  .((
اأن�ساب االأ�سراف )مخطوطة) ق) ورقة ))1).  .((

الفاخر: )))، مجمع االأمثال: )/)))، �سرح العيون: )).  .((
اأدب الوزير: )).  .((

ورق��ة  ال�����س��اد���س  الق�سم  االأ����س���راف  اأن�����س��اب  مخطوطة   .((
.((1(((

نهج البالغة: ))/1))، ربيع االأبرار: )/)1).  .((
المعمرون والو�سايا: ))، الفا�سل في �سنعة االأدب الكامل:   .(1

.(1/(
اأن�ساب االأ�سراف، الق�سم ال�ساد�س ورقة )))1)).  .((

والمحا�سن:  الم�ساوئ   ،((( الفاخر:   ،(( االأمثال:  كتاب   .((
.(1/(

�سرح   ،(((/( والذخائر:  الب�سائر   ،(( االأمثال:  جمهرة   .((
العيون: )).

كتاب االأمثال: ))، غريب الحديث: )/1)).  .((

اأن�ساب االأ�سراف ق) ورقة )))1)).  .((
الفاخر: )))، مجمع االأمثال: )/))).  .((

جمهرة االأمثال: )/)))، الب�سائر والذخائر: )/))).  .((
المعمرون والو�سايا: )).  .((

…  .((
اأن�ساب االأ�سراف ق) ورقة )))1)).  .(1

العقد الفريد: )/1))، بلوغ االإرب: )/))).  .((
اأن�ساب االأ�سراف ق) ورقة )))1)).  .((

نقد ال�سعر: ))).  .((
بناء االأ�سلوب في �سعر الحداثة: 1)).  .((

اأح��وال  معرفة  ف��ي  االإرب  بلوغ   ،((1/( الفريد:  العقد   .((
العرب: )/))).

بديع القراآن: )).  .((
التلخي�س في علوم البالغة: ))).  .((

�سرح العيون: )).  .((
كتاب االأمثال: 11)، العقد الفريد: )/))).  .((

جمهرة االأمثال: )/)).  .(1
نقد ال�سعر: ))).  .((

االأدب:  فنون  في  االإرب  نهاية   ،((1/( الفريد:  العقد   .((
.(((/(

العقد الفريد: )/1)).  .((
العقد الفريد: )/1))، نهاية االإرب: )/))).  .((

المعمرون والو�سايا: ))، جمهرة االأمثال: )/)).  .((
المثل ال�سائر: )/))).  .((

جمهرة االأمثال: )/)))، الب�سائر والذخائر: )/))).  .((
المعمرون والو�سايا: ))، جمهرة االأمثال: )/)).  .((

الفاخر: )))، مجمع االأمثال: )/))).  .((
المعمرون والو�سايا: ))، الفا�سل في �سنعة االأدب الكامل:   .(1

.(1/(
كتاب االأمثال: ))، الدرة الفاخرة: )/))).  .((

الفاخر: ))).  .((
الب�سائر والذخائر: )/))). ومعنى ِمْحرب اأي مغ�سب.  .((

الفاخر: ))).  .((
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المطلب:  عبد  محمد  د.  جديدة،  قراءة  العربية،  البالغة   .((
.(((

الفاخر: ))).  .((
دالئل االإعجاز: 1)).  .((

البديع: )، ال�سناعتين: ))). ومن نماذج اال�ستعارة عنده   .((
)الهوى  وقوله  للويل)  اأخفى  فاإّنه  الليل  )ادرع��وا  اأي�سًا: 
يق�سان، والعقل راقد). وقوله )من عتب على الدهر طالب 

معتبته).
معه)  اإرادت��ه  جواز  مع  معناه  الزم  به  اأريد  )لفظ  الكناية   .((

التلخي�س، �س))).
النظم في المنظور النحوي والبالغي: ))).  .(1

مجمع االأمثال: )/))).  .((
الفاخر: ))).  .((

الم�صـادر والمراجـع

تحقيق  1))ه�����)،  )ت  ال��م��اوردي  وال��دي��ن،  الدنيا  اأدب   .(
م�سطفى ال�سقا، القاهرة ))))م.

اأدب الوزير، الماوردي )ت 1))ه�)، القاهرة ))))م.  .(
اأ�سا�س البالغة، الزمخ�سري )ت )))ه�)، الهيئة الم�سرية   .(

العامة للكتاب ))))م.
االأمالي، اأبو علي القالي )ت )))ه�)، دار الكتب العلمية،   .(

بيروت دون تاريخ.
البديع، ابن المعتز )ت )))ه�)، ليننكراد، ))))م.  .(

بديع القران، ابن اأبي االإ�سبع )ت )))ه�)، تحقيق حفني   .(
محمد �سرف، القاهرة ))))م.

)))ه�)،  )ت  التوحيدي  حّيان  اأب��و  والذخائر،  الب�سائر   .(
تحقيق اأحمد اأمين، القاهرة ))))م.

المطلب،  عبد  محمد  د.  جديدة،  قراءة  العربية،  البالغة   .(
م�سر ))))م.

�سكري  محمود  ال��ع��رب،  اأح���وال  معرفة  ف��ي  االأرب  بلوغ   .(
االألو�سي، م�سر، ))))ه�.

المطلب،  د. محمد عبد  الحداثة،  �سعر  في  االأ�سلوب  بناء   .(1
القاهرة ))))م.

بهجة المجال�س، ابن عبد البر )ت )))ه�)، تحقيق محمد   .((

مو�سى الخولي، م�سر دون تاريخ.
عبد  تحقيق  )))ه����)،  )ت  الجاحظ  والتبيين،  البيان   .((

ال�سالم محمد هارون، القاهرة ))))م.
القزويني  ال��خ��ط��ي��ب  ال��ب��الغ��ة،  ع��ل��وم  ف���ي  ال��ت��ل��خ��ي�����س   .((

)ت)))ه�)، بيروت دون تاريخ.
تهذيب اللغة، االأزهري، )ت 1))ه�)، تحقيق عبد الكريم   .((

الغرباوي، القاهرة ))))م.
بيروت  )))ه���)،  )ت  القرطبي  القراآن،  الأحكام  الجامع   .((

))))م.
جمهرة االأمثال، اأبو هالل الع�سكري )ت )))ه�)، تحقيق   .((

اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة ))))م.
�سكر،  اإبراهيم  االإ�سالم،  قبل  العربي  ال�سعر  في  الحكمة   .((
جامعة  االآداب،  كلية  الكاتبة،  االآلة  على  ماج�ستير  ر�سالة 

بغداد ))))م.
بغداد  النعيمي،  �سليم  تحقيق  الزمخ�سري،  االأب��رار،  ربيع   .((

))))م.
الف�سل  اأبو  تحقيق  )))ه�)،  )ت  نباتة  ابن  العيون،  �سرح   .((

اإبراهيم، بيروت ))))م.
�سنن اأبي داود، اأبو داود )ت )))ه�)، بيروت )د. ت).  .(1

اأحمد  تحقيق  )))ه���)،  )ت  قتيبة  ابن  وال�سعراء،  ال�سعر   .((
محمد �ساكر، م�سر ))))م.

حمودي  ن��وري  د.  وتحقيق  جمع  التولب،  بن  النمر  �سعر   .((
القي�سي، بغداد ))))م.

العقد الفريد، ابن عبد ربه )ت )))ه�)، بيروت ))))م.  .((
اإبراهيم  تحقيق  )))ه������)،  )ت  ال��ف��راه��ي��دي  ال��ع��ي��ن،   .((

ال�سامرائي، بغداد ))))م.
العليم  عبد  تحقيق  )))ه�����)،  )ت  �سلمة،  اب��ن  الفاخر   .((

الطحاوي، م�سر 1)))م.
)))ه�)،  )ت  الو�ساء  الكامل،  االأدب  �سنعة  في  الفا�سل   .((

بيروت ))))م.
كتاب االأمثال، الأبي عبيد القا�سم بن �ساّلم )ت )))ه�)،   .((

تحقيق عبد المجيد قطام�س، ال�سعودية 1)))م.
دون  ب��ي��روت  )))ه�����)،  )ت  منظور  اب��ن  ال��ع��رب،  ل�سان   .((

تاريخ.
اأحمد  تحقيق  )))ه����)،  )ت  االأث��ي��ر  اب��ن  ال�سائر،  المثل   .((
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اللتزام 
في اأدب 
الحكمة

 عنــد
اأكثم بن 

�ضيفي

الحوفي وبدوي طبانة، القاهرة ))))م.
)دون  ب��ي��روت  الي�سوعي،  �سيخو  لوي�س  االأدب،  مجاني   .(1

تاريخ).
مجمع االأمثال، الميداني )ت )))ه�)، تحقيق محمد محي   .((

الدين عبد الحميد، م�سر ))))م.
تحقيق )))ه���)،  )ت  البيهق��ي  والمحا���سن،  الم�س��اوئ   .(( 

اأبو الف�سل اإبراهيم، م�سر ))))م.
ال�سج�ستاني )ت 1))ه�)،  اأبو حاتم  والو�سايا،  المعمرون   .((

تحقيق عبد المنعم اإبراهيم، القاهرة ))))م.

عبد  زهير  تحقيق  )))ه�)،  )ت  فار�س  ابن  اللغة،  مجمل   .((
المح�سن �سلطان، بيروت ))))م.

اع، بيروت  النثر في الع�سر الجاهلي، د. ها�سم �سالح منَّ  .((
))))م.

محمد  هدى  د.  والنحوي،  البالغي  المنظور  في  النظم   .((
�سالح الحديثي، ر�سالة دكتوراه على االآلة الكاتبة ))))م، 

كلية االآداب/ جامعة بغداد.
كمال  تحقيق  )))ه���)،  بن جعفر )ت  قدامة  ال�سعر،  نقد   .((

م�سطفى.
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جماليات الت�شكيل الفني في

�شعر ابن هندو ) ت 423هـ ( 
اأ. د. عبد الرازق حويزي

جامعة الطائف، كلية االآداب 

ابن هْنُدو :

»ابن هندو« علم من اأعالم الثقافة العربية في الع�صر العبا�صي ترك اآثاًرا جمة في كل فرع 
– كاتًبا, وطبيًبا, وفيل�صوًفا, هذا  طرقه من فروع العلم, فقد كان - باالإ�صافة اإلى كونه �صاعًرا 
ا�صمه »علي بن الح�صين بن محمد بن هندو«,  النجوم, والهند�صة...,  ف�صال عن اهتمامه بعلم 
«, ولد في مدينة »قم«, وتوفي في »ا�صترباذ« عام 423هـ)1(.  وكنيته »اأبو الفرج«, ولقبه هو »القميُّ
اإلى جانب من  بالدرا�صة  هنا  االتجاه  كان  ثم  الن�صياُن, ومن  �صهرته  �صعره, فطوى  ديوان  �صاع 
الذي  والجانب  عام,  األف  اأفوله  بعد  اأخرى  مرة  نجمه  ويتاألق  مكانته,  ليحتل  اإبداعه  جوانب 
�صتركز عليه ال�صطور التالية هو جانب ال�صكل الفني؛ فتتناول الدرا�صة اللغة واالأ�صلوب, والبناء 

الهيكلي, والت�صكيل االإيقاعي في مجموع ديوان �صعره. 

لغة ال�ضعر في ديوان » ابن هندو «:

عن  تعبر  متكاملة،  وح��دة  ال�سعرية  الق�سيدة 
وتلح  وخ��اط��ره،  ال�ساعر  وج���دان  ف��ي  تجول  فكرة 
فكرتها عليه، وتظل هذه الحالة من ال�سيطرة حتي 
و�سعور  �سادق،  تعبير  في  بتجربته  ال�ساعر  يف�سي 
متدفق، ولكي تتم عملية االإف�ساح عن هذه التجربة 
البد له من الرجوع اإلى مفردات اللغة، ي�سم بع�سها 
اإلى بع�س، ويوظفها توظيًفا فنًيا ي�ستطيع من خالله 
َن لنا جماًل تامة، مب�سوطة اإلى جانب بع�سها،  اأن يكوِّ

تحمل لنا فكرته، وتعك�س لنا م�ساعره اإزاءها))).

عنها  ال�سعري  القالب  ف��ي  االأل��ف��اظ  وتختلف 
ف�«  توظيفها   حيث  من  وذل��ك  النثري،  القالب  في 
توؤديها  التي  غير  وظائف  توؤدي  ال�سعر  في  االألفاظ 
في غير ال�سعر، واالألفاظ هي االألفاظ كما تبدو في 
ال�سعر اأو في النثر، والكلمة بنف�س حروفها وتركيبها 
واإعرابها، ولكن قدرة اللفظة في ال�سعر على تفجير 
المعاني، واإثارة الوجدان اأكثر من اللفظة نف�سها في 
ر�سالة، اأو في خطبة، اأو في اأي قالب اآخر غير تلك 
القوالب المنظومة، وهذه الوظائف تعود اإلى دوافع 
على  وقدرته  الوجدانية،  ودوافعه  الفكرية،  ال�ساعر 
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تمثل االألفاظ لتجربته ال�سعرية)))«.

»ابن  دي��وان  في  ال�سعر  لغة  في  االآن-   - وننظر 
اللفظة  ف��ي  يتمثل  اأول��ه��م��ا:  جانبين،  م��ن  ه��ن��دو« 
المفردة، و�سنلقي عليه ال�سوء تحت عنوان االألفاظ، 
األفاظ  اإل��ى  م�سمومة  اللفظة  في  يتمثل  وثانيهما: 
اأخرى، و�سنلقي عليه ال�سوء تحت عنوان االأ�ساليب، 

ونبداأ اأواًل بدرا�سة: 

الألفاظ:
وحاول  القدامى،  ال�سعراء  درب  �ساعرنا  �سلك 
بكل ما يملك من طاقة اإبداعية اأن يتر�سم خطاهم، 
ال�سعري  النمط   عن  يخرج  فلم  حذوهم،  ويحذو 
اأو  تجديد  اإلى   - الغالب  في   - ي�سع  ولم  الماألوف، 
ابتكار في ال�سكل ال�سعري، واأثبت االآن اأبرز ال�سمات 
التي َعنَّت لي في �سبيل االهتمام ب�سعره، واأولى هذه 

ال�سمات:

الجزالة:
�سعره،  في  اللفظية  ال�سمات  اأهم  من  تعد  وهي 
وذلك  ال�سمة،  هذه  تكت�سب  معظمها  في  فاألفاظه 
و�سيره  ال�سابقين،  ال�سعراء  منهج  تر�سمه  بف�سل 
ينظر  فمن  �سعره،  األفاظ  ا�سطفاء  في  دربهم  على 
في اأي اأنموذج �سعري في ديوانه يدرك  في �سهولة 
تعبير،  اأو�سح  معبرة  فيه  جاءت  االألفاظ  اأن  وي�سر 
مف�سحة عن اأغرا�سه ومعانيه، فاألفاظ الديوان في 
معظمها تت�سم بالجزالة، فال هي غريبة حو�سية، وال 

هي مبتذلة �سوقية، كما في قوله))):
بيننا والــ�ــصــْمــِر  الــبــيــ�ــِص  �ــصــقــاة  اأدارت 

ـــى حديدها َغـــنَّ حــيــن  الــمــنــايــا  كـــوؤو�ـــص 

ًعا مـــو�صِّ مــنــهــا  الــطــيــر  غــلــيــل  �ــَصــَفــْيــَت 

�صهودها ـــمـــاة  ـــُك ال وهـــــامـــــاُت  ـــــــا  ــــ ِقـــَراهــــ

بروُقها الــ�ــصــيــوف  اإيـــمـــا�ـــُص  ـــمـــائـــُم,  َغ

رعــــوُدهــــا ـــوِل  ــــ الـــُخـــيــــ واإرزاُم  لـــديـــــــهـــا 

الِعدا عــلــى  ـــبَّ  ُيـــ�ـــصَ اأن  اإال  غــيــث  وال 

و�صوُدها الــمــنــايــا  حـــمـــُر  الــظــبــا  ِبــــَنــــْوء 

تت�سم  االأب��ي��ات  ه��ذه  ف��ي  االأل��ف��اظ  اأن  �سك  ال 
بالجزالة، فمن ينظر اإلى االألفاظ: البي�س، ال�سمر، 
يلم�س  نوء  غيث،  بروقها،  اإيما�س،  المنايا،  غليل، 
اأدركت  �سمعتها  اإذا  العامة  اإن  الجزالة،حيث  فيها 
ويدرك   اأحاديثها،  في  بها  تاأتي  ال  ولكن  معانيها، 
كذلك اأن هذه االألفاظ اأف�سحت اإف�ساًحا تاًما عن 

معانيها، وعما �سيقت له من اأغرا�س.

رافة: الطَّ
بكثرة  تمتهن   « اأَالَّ  اللفظة  ط��راف��ة  وم��ع��ن��ى 
اال�ستعمال فتكون محتفظة بحيويتها، والنقاد يدعون 

ن منها نقًيا مهذًبا ))) «. الكالم المكوَّ

وعندما نظرنا في ديوان ال�ساعر من هذا الجانب 
تمتهنها  لم  التي  االألفاظ  من  كثيًرا  يحوي  األفيناه 
اأك�سبت  االأل��ف��اظ  وه��ذه  اال�ستعمال،  بكثرة  العامة 
الرواة  بع�س  وجعلت  عالية،  جمالية  قيمة  ال�سعر 
موؤلفاتهم،  في  واإدراج��ه  �سعره،  رواية  اإلى  يبادرون 

واأ�سوق لطرافة األفاظه قوله ))):
ـــِر الـــــبـــــادي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمــــ ُقـــــــــوال لـــــهـــــذا الـــَق

مـــــــــــــــــــــــالـــِك اإ�ــــــصــــــالحــــــي واإفــــــ�ــــــصــــــادي

ــــًة ــــل ــــْب ُق ــــــــــــــاًل   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ راحـــــ فـــــــــــــــوؤاًدا  ْد  زوِّ

زاد مــــــن  ــــل   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ احـــــ لــــلــــرَّ ـُـــدَّ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ بـــــ ال 

وقوله))):
َطائٌل َوْجــــِهــــَك  َبــــــْذِل  فـــي  يــكــن  لـــم  اإذا 

َعـــــاُر َّــَك  ـــ ـــ ـــ ـــ يــمــ�ــصـــ ال  اأن  ُتــــحــــَرمــــْن  فــــال 
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ــــو الــــمــــوَت فـــيـــه كــــراَمــــٌة ـــــــي الأحــــ�ــــصُ واإن

َغاُر �صَ فــيــه  الـــَعـــْيـــ�ـــِص  ـْـَو  ـــ ـــ ـــ ـــ ُحــلـــ واألــــفــــُظ 

ولي�س معنى ذلك اأن الديوان يخلو من االألفاظ 
طائفة  على  يقف  باأكمله  ي��ق��روؤه  فمن  المبتذلة، 
في  النا�س  عامة  امتهنتها  التي  االألفاظ  تلك  من 
مجال�سهم،  و�سائر  اأ�سواقهم،  وف��ي  اأحاديثهم، 
الهجاء  في  االأل��ف��اظ  ه��ذه  هندو«  »اب��ن  وا�ستعمل 
منهم،  ال��ن��ي��ل  ول��م��ح��اول��ة  ال��م��ه��ج��وي��ي��ن،  الإي����الم 
االألفاظ  هذه  واأكثر  بهم،  واال�ستهزاء  وال�سخرية 
الحياء،  تجرح  الأنها  هنا،  ذكرها  من  المرء  يتورع 

القويمة))). واالأخالق  والتتفق 

الغرابة:

»ابن  األفاظ  الباحث في  يلفت نظر  اأهم ما  لعل 
هندو« هو ظهور األفاظ غريبة، تكد الذهن، وترهق 
النف�س، وتدفع المرء اإلى مراجعة المعاجم ال�سخمة 
تلك  يت�سيد  كان  اأنه  ويبدو  معانيها،  على  للوقوف 
ثقافته  عمق  لتقرير  واالآخ���ر  الحين  بين  االأل��ف��اظ 

اللغوية، ووعيه التام بالدالالت المتباينة لالألفاظ.

وقد �سلك لالإغراب في هذه االألفاظ عدة طرق؛ 
فمن  للكلمة،  ماألوفة  غير  لدالالت  ا�ستعماله  منها: 
في  العربية  اللغة  األ��ف��اظ  من  لكثير  اأن  المعروف 
المعاني  هذه  من  متعددة،  معاني  العربي  المعجم 
�سائع  النا�س، ومنها ما هو غير  بين  ما هو متداول 
على  اأحيانا  يركز  �ساعرنا  فكان  مخاطباتهم،  في 
�سعة  اآنًفا  قلنا  كما  ليثبت  للفظة  المهجور  المعنى 
األفاظ اللغة العربية، وذلك  اإحاطته بمعاني دالالت 

مثل قوله))):
َخفقــٍة َغــــيــــَر  ـــه  ـــُب ـــْل َق تــــاأبــــى   فــلــمـــــــــــــــــــــــا 

ظنين الـــعـــنـــكـــبـــوِت  ــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كــبــيـــ بــــــــودٍّ 

اِتِه َعَر�صَ فـــي  الـــبـــيـــِن  ُغـــــــراَب  اأطـــــــرُت 

ديني ديــــنــــك  غــــيــــُر  ــــــْل  ــــــاأمَّ ت ــــُت:  ــــل وقـــــ

ـــبـــابـــِة َبـــــْعـــــَدُه ــــبــــاَب الـــ�ـــصَّ وودَّعــــــــــُت اأ�ــــص

حنيني واخــــتــــربــــُت  َدْمــــعــــي  فـــاأخـــفـــيـــُت 

ا�ستعمل   ال�ساعر  ولكن  المتهم،  هو  فالظنين 
التي  ال��ط��رق  وم��ن  ال�سعف.  بمعنى  هنا  الكلمة 
ا لالإغراب في بع�س األفاظه اأنه  �سلكها ال�ساعر اأي�سً

ا�ستعملها ب�سكل غير معهود، كما في قوله)1)):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لــــــمــــــا اأتـــــــــى و�ــــــــــصــــــــــاٍق َتـــــَقـــــلَّ

ـــــوال ـــــُم ـــــصَ � َمـــــــــــــــالُه  ِزٍق  َحــــــــَمــــــــاِئــــــــَل 

ــــٍص ــــار� ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فـــــ ِمــــــــــــــْن  ك  َدرُّ فــــــِلــــــلــــــه 

ــــُقــــوال ـــــ ـــــــدُّ الــــُعـــــ ـــــــُق ـــــْيـــــًفـــــا َي ــــــد �ـــــصَ َتــــــَقــــــلَّ

اأبو الف�سل البندنيجي « في ذلك،  وقد انتقده » 
وما  ب�ساعة،  فيه  الزق  قولك حمائل  اإن   « له:  فقال 
فون  رِّ ُي�سَ العراق  اأهل  فقال:  زًقا،  تقلد  اأحًدا  راأيت 

الكالم، ونحن نورده على اأ�سله «. 

ا لالإغراب ا�ستعماله  ومن الطرق الي �سلكها اأي�سً
في  كما  المهجورة،  ال��دالالت  ذات  االأل��ف��اظ  بع�س 

الكلمات التي تحتها خط في قوله)))):
نعيُمها فـــــكـــــان  اأيـــــــامـــــــي  ْقـــــــــُت  تـــــــــذوَّ

حنظال فــيــهــن  الــعــيــ�ــِص  واأْرُي  �ــصــقــاء 

وقوله )))):
اأكُتُمها كــــنــــُت  الـــمـــعـــالـــي  فــــي  وهــــمــــٍة 

ُعُنقي عــلــى  َتـــْجـــنـــي  اأن  مـــخـــافـــَة  زرِّي 

وقوله )))):
ٌع ُمــــــــــروَّ بــــــالــــــِفــــــراِق  لــــقــــلــــٍب  ــــــــْن  َم اأال 

لوعي �صُ بـــيـــن  ــــبَّ  �ــــصَ َجـــــْمـــــٍر  ـــــــــــاِع  وُدفَّ
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في  لالإغراب  كذلك  انتهجها  التي  الطرق  ومن 
التي  واال�ستقاقات  ال�سيغ  بع�س  ا�ستعماله  األفاظه 
ولكن  �سحيحة،  اأنها  مع  المتحدثين  بين  ت�سع  لم 
ينبغي  كان  منها،  اأ�سح  هو  ما  ال�سيغ  من  هناك 
م�سطًرا  ك��ان  ورب��م��ا  اأواًل،  عليها  االعتماد  عليه 
بين جمهرة  ت�ستهر  لم  التي  ال�سيغ  تلك  ال�ستعمال 
االأدباء مراعاة ال�ستقامة الوزن، ولكنني على يقين 
 - قلنا  كما   - ليثبت  ا  اأي�سً ال�سيغ  بتلك  اأت��ى  اأن��ه 
وقواعدها،  العربية،  باللغة  اإلمامه  وعمق  جدارته 
ذلك  على  واأ���س��وق  ودالالت���ه���ا...،  وا�ستقاقاتها، 

قوله)))):
بــــــــــِاب بــــــاإْبــــــَعــــــا اكـــــفـــــنـــــا زحـــــــمـــــــَة الــــــــــذُّ

ـــــه الـــــــّذبـــــــاُن ـــــاُب ـــــَت ـــــْن ِدَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذاٍل َت

ان«، وهذه  فنلحظ اأنه جاء بجمع الذباب على »ِذبَّ
ت  منظور  »ابن  ذكر  كما  اال�ستعمال،  نادرة  �سيغة 
االأ�سوُد: الذي يكون  )))ه�« في قوله)))): »والذباُب 
الواحدة:  َعاِم،  والطَّ االإن��اِء  في  ي�سقُط  الُبُيوِت،  في 
ان«  بَّ »الذِّ كلمة  اإن  واأق��ول:  اَنٌة«،  ِذبَّ َتُقل:  وال  ُذَباَبة، 
َباِب،  �سحيحة اال�ستعمال، ولكن االأ�سح منها كلمة الذُّ
َباُب  كما ورد في الذكر الحكيم:)))) »واإن َي�ْسُلْبُهم الذُّ
والمْطُلوُب«،  اِلُب  الطَّ ُعَف  ِمْنُه،�سَ َي�ْسَتْنِقُذوه  ال  �سيًئا 

ا قوله )))): واأ�سوق اأي�سً
اأقبلْت الــــمــــرء  عــــن  الـــدنـــيـــا  ــــــت  ولَّ اإذا 

ـــــدا واالأ�ـــــــصـــــــادِق ـــــِع ـــــــاُت ال اإلـــــيـــــه َمـــــــَذمَّ

جمع  وه��و  اأ���س��ادق،  على  »ال�سديق«  جمع  فقد 
�سحيح كما ن�س »ابن منظور« في قوله: ))))»والجمع 
ولكن  واأَ���س��اِدق«،  داقاء،  واأ�سْ ْدقاٌن،  و�سُ َدقاء،  �سُ
هو:  الكلمة  ه���ذه  ج��م��ع  ف��ي  ال��م��ت��داول  الم�سهور 

ا قوله)))): »اأ�سدقاء، و�سدقان«، واأ�سوق اأي�سً

َدَبـــــــــْبـــــــــَن به ـــاًل قــــــد  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْم َن فـــــــكـــــــاأنَّ 

م�صِك فــــــي  اأَكـــــــــاِرُعـــــــــُهـــــــــنَّ  ُغــــِمــــ�ــــصــــْت 

اأكرع،  على   » كراع   « يجمع  لم   » هندو  ابن   « ف� 
اأنه  َبْيَد  اأكارع، وهو جمع �سحيح  واإنما جمعها على 
تجعل  ال�سيغ  ه��ذه  وك��ل  اال�ستعمال،  متداول  غير 

االألفاظ �سعبة وغام�سة على القارئ. 
وف���ي ال���دي���وان اأم��ث��ل��ة اأخ����رى ع��ل��ى ذل���ك، مثل 
من  ب��داًل  ال�سيغة  بهذه   » �سميم   « لفظ  ا�ستعماله 
في  مخطئ  ال�ساعر  اأن  االأم��ر  اأول  وظننت  ال�سم، 
على  اأن��ه  البحث  بعد  لي  ��ن  َوَت��َب��يَّ اال�ستعمال،  ه��ذا 
�سواب، ومن الموؤكد اأنه كان يتعمد مثل هذا ليثبت 
لمعا�سريه اأنه على دراية عميقة لي�س بالطب فقط، 
وال الفل�سفة وحدها، وال الريا�سيات بمفردها، واإنما 

ا)1)). باللغة العربية وعلومها اأي�سً
الغرابة  ه��ذه  اأث��ر  ي��درك  ك��ان  اأن��ه  الموؤكد  وم��ن 
بع�س  في  ال�سعوبة  اإلى  به  اأف�ست  وما  �سعره،  على 

االأحيان، واإالَّ لما اندفع يقول)))): 
ـــْهـــاًل قـــيـــاُدُه َهــــــــَزْزت اإلـــيـــك الــ�ــصــعــر �ـــصَ

ـــا َن ـــزِّ ـــ�ـــصَ ـــَت ــــْعــــَبــــُه الـــُم وَخـــــلَّـــــْيـــــُت مـــنـــه �ــــصَ

ـــا ـــُفـــ�ـــصً اأَْن ـــد  ـــيَّ َتـــ�ـــصَ مـــا  اإال  الــ�ــصــعــُر  ومــــا 

اأْل�صــــــــــَُنا ــــــــــه  وَرفَّ ـــــــــــا  اآذاًن َب  وَطـــــــــــرَّ

الئتالف:
�سعره،  في  ا  اأي�سً اللفظية  ال�سمات  اإحدى  ويمثل 
ما  مع  موؤتلفة  لفظة  كل  اأن  �سعره  قارئ  يجد  حيث 
فال  األ��ف��اظ،  م��ن  بعدها  م��ا  م��ع  ومن�سجمة  قبلها، 
فكل  جملتها،  في  قلقة  وال  مو�سعها،  في  نابية  هي 
قبلها،  ما  مع  متعانقة  مكانها  في  متمكنة  لفظة 
وت�سدها اإليها ما بعدها حتى ن�سل اإلى نهاية البيت 
ال�سعري فنجد كلمة القافية جاءت كال�سيء الموعود 
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اأ�سلوب  من  للكثير  اأعطت  ال�سمة  وه��ذه  المنتظر، 
وعدم  ال�سبك،وال�سال�سة،  التما�سك،وح�سن  اأبياته 
التفكك، والبعد عن الهلهلة، وبالجملة اأ�سفت عليه 
على  مثااًل  ولناأخذ  له،  تح�سب  وفنية  جمالية  قيًما 

االئتالف االأبيات التالية )))): 
ــُت جـــديـــَدُه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وعـــهـــِد �ـــصـــبـــاٍب قـــد َخــلــْع

ـــــر اأمـــيـــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــبــــيِّ الــــــــودِّ غــيـــ عـــلـــى ُخــــلَّ

ـــه ــوى واأبـــحـــُت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرَّ الــهـــ َنــــَجــــْلــــُت لــــه �ـــص

لقريني نـــا�ـــصـــٌح  اإنــــــي  ـــ�ـــصـــِح  الـــنُّ ِحـــمـــى 

راأيُتني الـــقـــيـــاَد  اأعـــطـــى  قـــد  قـــلـــُت  اإذا 

َحــــــــروِن َحـــــْبـــــَل  ـــــيَّ  َكـــــفَّ عـــلـــى  األــــــــفُّ 

َخفقــــــــٍة ــــَر   ــــي َغ َقـــْلـــُبـــه  تــــاأبــــى  فــلــمــا 

ظنـــــــيِن الـــعـــنـــكـــبـــوِت  كـــبـــيـــِت  بــــــــودٍّ 

اِتِه َعَر�صَ فـــي  الـــبـــيـــِن  ُغـــــــراَب  اأطـــــــرُت 

ديني ـــــك  ـــ ـــ ـــ ديــنـــ غـــيـــُر  ـــــْل  تـــــاأمَّ وقـــــلـــــُت: 

ـــبـــابـــــــــــِة َبــــْعــــَدُه وودَّعـــــــــُت اأ�ــــصــــبــــاَب الـــ�ـــصَّ

حنيني واخــــتــــربــــُت  َدْمــــعــــي  فـــاأخـــفـــيـــُت 

بيد اأننا نقف في اأحيان قليلة على األفاظ ن�سعر 
اأنها غير موؤتلفة في البيت الذي اأُدرجت فيه، ونح�س 
ل�سيء  لي�س  البيت  في  اإقحاًما  اأقحمها  ال�ساعر  اأن 
قلقة  االألفاظ  تلك  جاءت  ثم  ومن  وزنه،  ليكمل  اإال 
باألفاظ   ياأتي  كان  قليلة  اأحيان  وفي  م�ستقرة،  وغير 
ا  اأي�سً فن�سعر  وعذبة،  �سل�سة  �سياق جمل  في  غريبة 
الجمل  جن�س  من  ولي�ست  موؤتلفة،  غير  جاءت  اأنها 
ولن  قلقة،  جعلها  ما  وه��ذا  �سياقها،  في  المدرجة 
اأ�سوق اأمثلة على االألفاظ الموؤتلفة، الأن الديوان كله 
يت�سم بتلك ال�سمة ما عدا طائفة قليلة من االألفاظ، 

منها قوله)))):

ـــا ر َحـــــــــْمـــــــــاأٌة فــــــــــــاإذا �ـــصَ َمـــــــــْوِلـــــــــُد الــــــــــــدُّ

ـــــــاِت ـــــــبَّ ـــــجـــــاَن والـــــــلَّ ـــــي ـــــت ــــــى ال ـــــــــر حــــــلَّ َف

الفا ُيــــْتــــِعــــ�ــــُص  َيــــِنــــي  مــــا  لـــــَدهـــــٍر  اأُْف 

�ـــــصـــــَل فــــــي بـــــــْدِئـــــــه وفـــــــي الـــــَعـــــَقـــــَبـــــاِت

وما  قلقتان،  و»يني«  »حماأة«،  لفظتي  اأن  فنلحظ 
األفاظ  الإدراجهما �سمن   ، الأنهما غريبتان  اإال  ذلك 
تتميز بقرب معناها، و�سهولة ماأخذها. وفي اأحيان 
اأخرى اأتى باألفاظ زائدة كان من الممكن له طرحها 

دون حدوث خلل في االأ�سلوب، كما في قوله)))): 
ــــــنــــــِج هــــــــــذا الــــــوزيـــــــ ــــــوَل عـــــحـــــبـــــُت لــــــُق

ــــــــــــــى ومــــــــن اأيــــــــــن قــــــد جــــــــاءه؟ ـــــــــِر اأّنّ

وقوله )))):
َنْف�صه اإمــ�ــصــاك  االإنــ�ــصــاُن  ا�صت�صعَب  اإذا 

اأ�صعُب النَّْف�ص  َعـــَدا  ــْد  َق ــْن  َم فاإم�صاُكه 

في  »ق��د«  التحقيق  ح��رف  ال�ساعر  اأق��ح��م  فقد 
البيتين، ومن ثم جاء الحرف قلًقا، غير م�ستقر في 

مكانه، واأظن اأنه ما جاء به اإال الإتمام الوزن.

الألفاظ العلمية:

كان »ابن هندو« طبيًبا، مار�س الطب، واألف فيه 
وكان  مطبوع،  وهو  الطب«،  »مفتاح  عنوانه:  كتاًبا، 
الفل�سفة، من  الكتب في  األف بع�س  كذلك فيل�سوًفا، 
من  الروحانية  ب�:»الكلم  المو�سوم  كتابه  الكتب  هذه 
ا، ومنها: »المقالة  الحكم اليونانية«، وهو مطبوع اأي�سً
وكتاب  الفل�سفة«،  علم  اإل��ى  المدخل  في  الم�سوقة 
النف�س، وغير ذلك، وكان اإلى جانب ممار�سته الطب، 
ع�سد  عهد  في  االإن�ساء  دي��وان  في  كاتًبا  والفل�سفة 
وا�سًحا في  تاأثيًرا  اأثر كل هذا  وقد  البويهي،  الدولة 
االألفاظ  من  كثير  على  م�ستماًل  ج��اء  حيث  �سعره؛ 
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كما  الكتابة،  في حرفة  المتداولة  واالألفاظ  العلمية، 
في االألفاظ التي تحتها خط في قوله)))):

َمَرا�ِصَيُه األــقــى  قــد  الــبــوؤ�ــَص  تـــرى  اأمــــا 

والكتُب واالأقــــــــــالُم  ـــُر  الـــمـــحـــاِب ــــُث  َحــــْي

وقوله)))):
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عــــحــــبــــُت لـــــُقـــــوَلـــــنـــــِج هـــــــذا الـــوزيــــ

جـــــــاءه؟ قـــــد  اأيـــــــــن  ومـــــــن  ـــــــــى  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اأّنّ ِر 

ـــٌة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَن ـــــــه ُحـــْق ــــ ــــ ــــ ــــــوٍم لــــ ـــــــــلِّ يـــــــ وفــــــــي ُك

يــــــت اأمـــــــعـــــــاَءه ـــف بــــــالــــــزَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــظــــ ـــَن ُت

وقوله)))):
اأَنــــــــــهــــــــــاك عـــــــن �ـــــصـــــــــــــــــــــــــــــــُــــَوِر الــــمــــحــــا 

ـــــــــوَن الـــــدمـــــامـــــْل جــــــم اُْلـــبـــ�ـــصـــــــــــــــــــــــْت ل

وقوله)))):
َم�ّصـــــَه ـــــِة  ـــــذال ـــــنَّ ال ُقـــــوَلـــــنـــــَج  فـــــكـــــاأن 

ـــــِج االأدبـــــــــــــاِر ــــفَّ مــــــن اإهـــــلـــــيـــــلَ ــــَت فــــا�ــــصـــــ

وقوله )1)):
ـِــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ�ـــص ج والـــــــــقـــــــــوُت عـــــــن نـــْف ـــــــــــــزوَّ ت

َـــــــْه الـــهـــنـــد�ـــصــــــــ مــــــن  وذاك  يــــ�ــــصــــيــــُق 

وقوله)))):
كـــــي والــــتــــخــــُت  الــــِمــــيــــُل  يــــديــــه  بــــيــــَن 

َيـــحـــ�ـــصـــــــــــــــــــــِــَب مـــــا ُيـــــْبـــــلَـــــُع كـــــم يــــبــــُلــــُغ ؟

وقوله)))):
الَخلـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  حــيَّ الـــــذي  الـــكـــاتـــُب  اأيـــهـــا 

وَنْق�ِص مــ�ــصـــــــــــــــــٍك  بــيــن  ــيــن  بــخــطَّ ـــــَق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

عــــــــاج �ــصــحــيــفــة  فـــي  الــمــ�ــصــك  فـــَجـــال 

ِطـْر�ِص �صحيفـة  فــي  ــْقـــــ�ــص  الــنَّ وجـــــال 

اأقال َبــْعــ�ــِص  مــن  النَّحيَف  ِج�ْصمي  ليت 

نف�صي َنــْقــ�ــَصــك  ـــَت  ـــْي وَل ــَحــى  اأ�ــصْ مـــــــك 

�سعره  في  تاأثره  عمق  اإلى  ت�سير  االألفاظ  فهذه 
بالفل�سفة  تاأثره  الكتابة،اأما  وحرفة  الطب،  بكل من 
االأدلة  اإزج��اء  من  دائًما  يكثف  كان  اأنه  في  فيكمن 
على �سحة ما يذهب اإليه من اآراء، وذلك في نهاية 
�سكل  ذل��ك  اأن  لدرجة  ومقطعاته،  نتفه  من  كثير 

ظاهرة فنية، تعد من مميزات �سعره.

الألفاظ الأعجمية:
البيئة  في  ن�ساأ  هندو«  »اب��ن  اأن  المعروف  من 
على  بلغتها  فيها  ن�ساأته  بحكم  تاأثر  وقد  الفار�سية، 
واإجادته  العربية،  اللغة  في  تخ�س�سه  من  الرغم 
من  طائفة  وجود  الفار�سية  باللغة  تاأثره  واآي��ة  لها، 
مقطعاته  بت�سمينها  قام  التي  االأعجمية  االألفاظ 
بالكثرة  لي�ست  االألفاظ  هذه  اأن  والحق  وق�سائده، 
وهذا  مو�سعة،  ودرا�سة  طويلة،  وقفة  ت�ستحق  التي 

ح�سرها في االآتي:
:  النتفة ))).اآدم

:  النتفة )). االآذريون
:  المقطعة )).التخت

:  النتفة )1).الترياق
:  النتفة ))).الد�صت

:  النتفة ))).الديوان
:  النتفة ))، والمقطعة )1).الزبرجد

:  النتفة 1).المغناطي�ص
:  المقطعة )).المــــيل

:  الق�سيدة )).النيروز

تدل  فاإنما  �سيء  على  دل��ت  اإن  االأل��ف��اظ  وه��ذه 
على طاقته االإبداعية، وقدرته على توظيف االألفاظ 
من  ه��ذا  العربي،  ال�سعر  اأ���س��ل��وب   ف��ي  االأعجمية 
على  وا�سحة  دالل��ة  اآخ��ر  جانب  م��ن  وه��ي  ج��ان��ب، 
على  �سريح  و�ساهد  ومرونتها،  العربية  اللغة  ات�ساع 
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اإعجازها ومو�سيقيتها. 

المعجم اللفظي:

ا�ستمل على  اأنه   » » ابن هندو  يلم�س قارئ �سعر 
في  ويكررها  عليها،  يلح  كان  االألفاظ،  من  طائفة 
مقطعاته وق�سائده بين الفينة واالأخرى، وهي ت�سير 
في جملتها اإلى اأمرين، االأمر االأول يكمن في الهدف 
الذي كان ي�سعى اإليه في الحياة،وهو تحقيق المجد، 
الغر�س  في  يكمن  الثاني  واالأمر  بالوزارة،  والظفر 
هذه  تكرار  خ��الل  من  ويف�سله  ي��ه��واه،  ك��ان  ال��ذي 

االألفاظ، اأال وهو غر�س الغزل. 

�سعرًيا  معجًما  االأل��ف��اظ  ه��ذه  نعتبر  اأن  ويمكن 
م�سغًرا للرجل، وهاهي ذي االألفاظ التي ا�ستطعت 

ح�سرها، وتعداد مرات تكرارها في الديوان:

)))،وفي   ،((  ،((  ،((( النتف:  في  الــعــذار: 
الق�سيدتين:)))،  ))))،وفي   ،(1(( المقطعتين: 

.(((

وفي   ،(((  ،((  ،((  ،((( النتف  في  الـــــــــــدر: 
المقطعات: )))، )))، وفي الق�سيدة )))).

وفي   ،((((  ،((  ،((،((( النتف  في  ال�صيف: 
المقطعات: )))، )1)، )1)).

وفي   ،((((  ،(،((  ( ال��ن��ت��ف:  ف��ي  الــفــ�ــصــل: 
المقطعات:)))، ))، ))، )1)).

وفي   ،(((( ال��ن��ت��ف��ت��ي��ن:)))،  ف���ي  الـــــــمـــال: 
المقطعات:)))، ))، )))،))،))).

وفي   ،((((  ،(( ال��ن��ت��ف:)))،  ف��ي  الــمــــــــلــك: 
المقطعات: ))، ))، )1)، )))).

العناق: في النتفتين:)))،)))، وفي المقطعة: 
))))، وفي الق�سيدتين:)))، )) ). 

الخد: في ذوات االأرقام:)))، ))، )1)، )))، 
.((((

ال�صرف: في النتفة: ))))، وفي المقطعات:)))، 
 .((( ،((

االآلــة: في النتفة: ))))، وفي المقطعتين:)))، 
.(((

الخط : في النتفة: )1)))، والمقطعة: ))))، 
والق�سيدة: )))).

الطرف: في االأرقام:)))، ))، )))).

والمقطعتين:)))،   ،(( النتفة  ف��ي  الــنــقــ�ــص: 
.((1(

الق�سيدة:  وف��ي   ،(((( النتفة  ف��ي  الــ�ــصــلــوع: 
.((((

الــــــفــــــ�ــــــصــــــاد: ف�����ي ال������ن������ت������ف������ة:)1))، وف����ي 
المقطعة:)))).

الفلك: في النتفة:))))، وفي المقطعة:)))).

هذه هي اأبرز ال�سمات اللفظية التي وقفت عليها 
واأنا اأطالع �سعر » ابن هندو «، ونترك االألفاظ االآن، 
ونبادر اإلى المحور الثاني من عن�سر اللغة، اأال وهو 

االأ�سلوب، ننظر فيه لنقف على جمالياته.

الأ�ضلوب: 

االأ�سلوب في اأب�سط مفهوم له هو » ال�سورة التي 
ُر بها عن المعاني، اأو نظم الكالم وتاأليفه الأداء  ُيَعبَّ
اللفظية  العبارات  هو  اأو  الخيال،  وعر�س  االأفكار، 

المن�سقة الأداء المعاني )))) «.

و» لالأ�سلوب مكانة �سامية لدى االأدباء، فهو يعين 
وي�ساعده  واأحالمه،  اأماله  يعبر عن  اأن  االأديب على 
على اأن ينف�س عن همومه واآالمه، وبو�ساطته يتمكن 
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تتدافع  التي  ال�سعورية  ال�سحنات  يفرغ  اأن  ال�ساعر 
خالله  وم��ن  حناياه،  ف��ي  وت�سطرم  اأع��م��اق��ه،  ف��ي 
اأفراحهم  االآخ��ري��ن  م�ساركة  م��ن  االأدي���ب  يتمكن 

واأتراحهم))))«.

على  ي�ساعد   «  :- ذلك  عن  ف�ساًل   - واالأ�سلوب 
االإقناع، ويي�سر للمخاطبين تتبع المو�سوع واالنقياد 
للحجة بما ي�سفيه عليها، وي�سيفه اإليها من عنا�سر 
كل  لي�س  الأنه  ذلك  والجاذبية،  والت�سويق  الو�سوح 
اأنه  لمجرد  عليه  ويقبل  اإليه،  ي�ستمع  �سواب  اأو  حق 
دائًما  الف�سيلة  اأو  االأمانة  ولي�ست  �سواب،  اأو  حق 
اأو  اأمانة  اأنها  مو�سع الرعاية واالهتمام منا لمجرد 
االأ�سلوب �سديدة،  اإلى  الحاجة  ف�سيلة، لذلك كانت 
واأهميته كبيرة بما يحمل في ت�ساعيفه من تو�سيح 

وت�سويق وحجة واإقناع )))) «.

�سادقة،  �سورة   » هندو  ابن   « اأ�سلوب  ر�سم  وقد 
وا�سحة المعالم ل�سخ�سيته في فرحها وترحها، في 
ت�ساوؤمها  ورف�سها،في  قبولها  في  وقلقها،  تذمرها 
على  انعك�ست  التي  كالمراآة  اأ�سلوبه  فكان  وتفاوؤلها، 
�سفحتها ال�سقيلة نف�سيته بكل ما �سرى في خلدها 
من هواج�س وم�ساعر تجاه مواقفه المتباينة. وهاهي 

ذي اأهم �سمات اأ�سلوبه:

الو�ضوح والتقريرية في التعبير: 

تجاربه  �سياغة معظم  في   » ابن هندو   « اعتمد 
ال�سعرية على التقريرية في التعبير، وحاول االبتعاد 
عن  وال��ن��اأي  الغمو�س،  في  واالإغ���راق  ال��رم��ز،  عن 
ما  بكل  وتم�سك  المخل،  واالإيجاز  الممل،  االإطناب 
يعبر  فكان  ال�سديد،  باالإيجاز  موؤهالت  من  يملك 
تعبيًرا مبا�سًرا عما يجو�س في �سدره من عواطف، 
ولم  الغمو�س،  يكتنفه  لم  وا�سًحا،  اأ�سلوبه  فجاء 
والمعاظلة،  التكلف  عن  بعده  بف�سل  االلتواء  ي�سبه 

والتعقيد المعنوي واللفظي، هذا اإلى جانب قربه من 
التقرير والمبا�سرة، وعدم االإغراق في الرمز الذي 
متناول  في  فاأ�سلوبه  الغمو�س،  اإلى  بال�سعر  يف�سي 
طريق،  اأق��رب  من  نف�سه  اإل��ى  يت�سرب  اإن�سان،  كل 
على  والنماذج  �سبيل،  اأ�سرع  من  ذهنه  اإلى  ويت�سلل 
المثال  �سبيل  على  منها  ال��دي��وان،  في  كثيرة  ذلك 

واال�ستدالل)))):
ِب هل �َصال المعذَّ مَع عن قلبي  الدَّ �َصال 

ال يتقـوَّ اأن  الـــدمـــِع  لل�صــــــــــــــاِن  فــمــا 

لــــــــــي فـــاإنَّ  الــَمــالَل  ــي  ِمــنِّ َتْخ�َصيا  فــال 

َتَمْلمـــــــــــــــال ــــلَّ  َم قــيــَل  مـــا  اإذا  فــــــوؤًدا 

الهوي فــي  ل�صمعي  ــهــدي  ُي الـــذي  واإنَّ 

ُمْنـــخال الـــمـــاء  لــكــالــمــ�ــصــتــودِع  َمـــالًمـــا 

ـــذاِره ــــ وقـــالـــوا يـــزيـــُل الــحــ�ــصــَن �ــَصــعــُر َع

و�َصْل�صــــــــــاَل الـــــِعـــــذاِر  �ــصــعــُر  ـــده  فـــقـــيَّ

الهوى ــــُت مـــن  َذبــــْل ــــــي  اأنِّ كـــرمـــي  ومــــن 

ــــال ـــــْكــَر ْمـــــَن ُذبَّ ـــ ـــ ـــ ـــ فـــــاإنَّ رمـــــاَح الـــخـــطِّ ُيـــ

َدنـــا مـــن  اأوَل  كـــنـــُت  مـــا  اأُمــــــت  دعـــونـــي 

وَيْنحال يـــــــذوَب  ــــــــى  ـــ ـــ حــتـــ َحـــ�ـــَصـــن  اإلــــــى 

بجهده الـــبـــدُريـــْدنـــو  ــزاُل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َي فــلــيــ�ــص 

َيــ�ــْصــَتــ�ــِصــرَّ ويبُطال الــ�ــصــمــ�ــِص حــتــى  اإلــــى 

تذلُّال اإال  اأَزداُد  مــــا  ك  ـــــدَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اأجـــ

ـــال َتـــدلُّ اإال  تــــــــزداُد  ومـــــا  ـــــيــك  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اإلـــ

في  ين�ساب  ال�سال�سة،  كل  �سل�س  هنا  فاالأ�سلوب 
و�سبك  محكم،  اط��راد  في  وي�سير  تامة،  ان�سيابية 
ح�سن بما تحقق فيه من رقيق اللفظ، وبديع الجمل، 
ودقة  لل�سمائر،  اإرج���اع  وح�سن  التراكيب،  وجيد 
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كما  غدا  ثم  ومن  الفني،  االإب��داع  لعنا�سر  توظيف 
النهار،  رائعة  في  ال�سم�س  و�سوح  وا�سًحا  نلحظ 
واأ�سحى قريًبا من االأذهان، ندرك معناه في �سهولة، 

ونقف على مغزاه دون كد ذهن اأو بحث اأو تاأويل.

الحين  بين  ياأتي  كان   » ابن هندو   « اأن  اأنكر  وال 
كما   - النادرة  ال�سيغ  الكلمات ذات  ببع�س  واالآخر 
اأ�سلوبه  اأثرت في  الكلمات  األمحنا -، وهذ  اأن  �سبق 
جعلته  حيث  النماذج،  من  قليل  في  ال�سيء  بع�س 
يزول  اأن  يلبث  م��ا  الغمو�س  ه��ذا  ولكن  ا،  غام�سً
اأمر  يكن من  االألفاظ، ومهما  باإدراكنا دالالت هذه 
اإذا  بال  ذا  �سيًئا  تمثل  ال  قليلة،  االألفاظ  هذه  فاإن 
االأ�سلوب  جعلت  التي  ال�سل�سة  باالألفاظ  ق�سناها  ما 

وا�سًحا مبا�سًرا.

قوة الأ�ضلوب وا�ضتقامته:

االأ�سلوب  قوة  هي  اأخرى،  ب�سمة  اأ�سلوبه  وات�سم 
ال�سمة  ه��ذه  االأ���س��ل��وب  اكت�سب  وق��د  وا�ستقامته، 
االألفاظ  �سعره  ت�سمين  من  ال�ساعر  به  ق��ام  بما 
من  كذلك  عليه  حر�س  وبما  ال��ق��وي��ة،  الر�سينة 
الجملة  ب��ن��اء  حيث  م��ن  و�سحته  اأ�سلوبه  و���س��وح 
للغة  الم�ستقرة  القواعد  مع  وات�ساقها  وتركيبها، 
النحوية  المقايي�س  عن  �سذوذها  وعدم  العربية، 

والبالغية. وال�سرفية 

اإن الناظر في اأ�سلوبه يلحظ هذه ال�سمة بو�سوح، 
وال يوؤوده ا�ستخراج النماذج وال�سواهد على ذلك من 
منه  اأ�سوق  لال�ست�سهاد،  �سالح  �سعره  فجل  ديوانه، 
قوله في و�سف اإحدى كتائب »ال�ساحب بن عباد ت 

)))ه�«)))):
نجيُعها ــا  ُكــمــْتً ــْهــَب  الــ�ــصُّ يثني  و�ــصــهــبــاَء 

كديُدها �ــصــهــًبــا  ـــَت  ـــْم والـــُك قـــارعـــْت  اإذا 

الَقَنا ُتـــْنـــِبـــُت  رو�ــــصــــٍة  فـــي  لــنــا  ْت  تــــبــــدَّ

بـــــمـــــاِء الـــطـــلـــي اأغـــــــوارهـــــــا ونــــجــــوُدهــــا

بيننا ــِر  ــْم والــ�ــص الــبــيــ�ــِص  �ــصــقــاة  اأدارْت 

ـــى حديدها َغـــنَّ حــيــن  الــمــنــايــا  كـــوؤو�ـــص 

ًعا مو�صِّ مــنــهــا  الــطــيــر  غــلــيــل  �ـــَصـــَفـــْيـــَت 

�صهودها الــــُكــــمــــاة  وهــــــامــــــاُت  ِقــــــَراهــــــا 

بروُقها الــ�ــصــيــوف  اإيـــمـــا�ـــُص  ـــمـــائـــُم,  َغ

رعــــوُدهــــا ــــيــــوِل  الــــُخ واإرزاُم  لـــديـــهـــا, 

الِعدا عــلــى  ـــبَّ  ُيـــ�ـــصَ اأن  اإال  غــيــث  وال 

و�صوُدها الــمــنــايــا  حـــمـــُر  الــظــبــا  ــــْوِء  ــــَن ِب

ُمْطلعا بــالــُيـــــمــن  ــنــيــروُز  ـــ ـــ الـــ ـــُرك  ُيـــَبـــ�ـــصِّ

�ُصــعوُدها ـــيـــُب  ـــِغ َت مـــا  نـــجـــوًمـــا  عــلــيــك 

وا�سح اأننا اأمام اأ�سلوب يت�سم بالقوة واال�ستقامة 
واالإحكام، اإلى جانب ات�سافه بال�سال�سة والو�سوح، 
المو�سوع  لطبيعة  طبعية  نتيجة  االأ�سلوب  قوة  ولعل 
ال�ساعر  لثقافة  ونتيجة  االأبيات،  هذه  في  المتناول 
الوا�سعة، وتاأثره بال�سعر القديم، وحر�سه التام على 
ال�سير على �سنن اأ�سالفه ال�سعراء، ومحاولته اقتفاء 

اأثرهم في ال�سكل والم�سمون.

دقة الأ�ضلوب:
ال�سعري  نتاجه  اأكثر  في  كذلك  اأ�سلوبه  ويت�سم 
االألفاظ  اأن  القارئ  فيه  فيلم�س  واالإح��ك��ام،  بالدقة 
اأنزلت منازلها، واأن االأ�سلوب ُقدَّ على َقدِّ المعاني دون 
زيادة اأو نق�سان، كما يلحظ اأن كل لفظة تم توظيفها 
وا�سحًة  المعاني  يجعُل  ما  الدقة  من  فيها  بطريقٍة 

قريبًة من ذهِن القارئ والمتلقي، كما في قوله)))):
ــــــُه ُكــــــــــلُّ َمــــــالــــــي فــــــْهــــــَو َرْهـــــــــــــــٌن, مــــــا َل

وابـــــتـــــكـــــاْر رواحٍ   فــــــي  فـــــــَكـــــــاٍك  ـــــــــْن  ِم
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فــــــــفــــــــوؤادي اأبــــــــــــــًدا َرْهــــــــــــــُن َهـــــــــــــــــــــــــــــَوًى

ـــي اأبــــــــــــًدا َرْهــــــــــــُن ُعـــــَقـــــاْر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وِردائ

ـــي الـــِعـــــــذاْر ـــْن ــــ ـــــَرَح الـــُمـــــــْهـــــــَرِة فــــي ِث َمــــــ

بـا ال�صِّ ــــــــــــــْرِخ  �ــــصَ فـــــي  اأمـــــــــــــــرُح  ـــد  لـــقــــ

بَنــــــــــَهاْر لــــيــــٍل  ُعــــــــــــْروُة  ـــــْت  ـــــلَ ُو�ـــــصِ

ـــكـــِر كما الـــ�ـــصُّ ــــــى  اإل ـــكـــَر  الـــ�ـــصُّ ـــــــــــــــــــــــُل  اأ�ـــصِ

بها مــــ�ــــصــــبــــوًغــــا  ـــــــَي  ـــــــوب َث ــــــــرى  ت ــــــــْو  ل

ى فـــــي ِغـــــيـــــاْر ـــــــدَّ ـــــــَب ــــــــــيٌّ َت ـــَت ذمِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ُقـــلــــ

ال�ساعر  من  ين�ساب  االأ�سلوب  اأن  هنا  فنلحظ 
يغترف  ال�ساعر  وك��اأن  توقف،  دون  رقيًقا  ان�سياًبا 
فكل  ناق�سة،  كلمة  وال  زائ��دة،  لفظة  فال  بحر،  من 
ال�ساعر،  مجون  اإلى  لت�سير  الن�س  في  �سيقت  كلمة 
وتف�سح عن اإكبابه على المتع، يعب منها عًبا، وينهل 

منها نهاًل.

ال�ساعر  ق��ام  الكلمات  بع�س  ه��ن��اك  اأن  على 
قلق  اإل��ى  اأدى  مما  اإقحاًما؛  اأبياته  في  باإقحامها 
وهي  واالإح��ك��ام،  الدقة  �سمة  منه  ون��زع  االأ�سلوب، 
وقد  قليلة،  ومقطعات  نتف  في  وردت  قليلة،  كلمات 
االألفاظ،  ل�سمات  التعر�س  ا منها عند  بع�سً اأزجيُت 
على  ال�ساعر  اأقحمه  ما  اآخر على  مثااًل  واأ�سوق هنا 
في  كما  ال��دق��ة،  عنه  اأذه��ب��ْت  كلمات  م��ن  اأ�سلوبه 

قوله)))):
ـــــــُذ زمــــــــــــاٍن َفـــنـــي ـــــــْن لــــيــــت الــــــَفــــــَتــــــى ُم

ــــــــــــــَدى ُنـــــْقـــــَطـــــَتـــــي تــــاِئــــه بـــــــَحـــــــْذِف اإْح

له، وال طائل  الثاني نظم زائد الداعي  فال�سطَر 
تحته؛ حيث اإن اللفظ »فني« بالنون الموحدة يت�سمن 
ال�سطر.  ه��ذا  في  ال�ساعر  يق�سده  ال��ذي  المعنى 

ا قوله)1)): واأ�سوق اأي�سً

ُظــــلــــُمــــه دامـــــــــــــْت  ـــــَل  ـــــي ـــــل ال اإن  لــــــيــــــَت 

فــــــلــــــَقــــــْد َجـــــــــلَّـــــــــْت لــــــديــــــنــــــا ِنــــــَعــــــُمــــــْه 

ــــُه ــــُت ــــَم ـــــك لــــــي ُظــــْل ـــــْدَغـــــْي ــــــلـَـــــْت �ـــــصُ َمــــــثَّ

اأَنــــــُجــــــُمــــــْه عـــيـــنـــي  يــــــــِك  َخــــــــدَّ واأََرْت 

البيت  في  قلق  فهو  البيتين،  في  قلق  فاالأ�سلوب 
بينهما  يف�سل  لم  حرفين،  اجتماع  ب�سبب  االأول 
البيت  في  قلق  وهو  و»اأن«،  »ليت«،  وهما:  فا�سل، 
األفاظه.  بع�س  في  والتاأخير  التقديم  ب�سبب  الثاني 
الديوان  القلقة في  االأ�ساليب  اأن بع�س  الموؤكد  ومن 
ترجع اإلى قلق �سخ�سيته كما تدل �سيرة حياته، وما 

بقي له من �سعر.

المح�ضنات البديعية:

انت�سرت المح�سنات البديعية في ديوانه انت�ساًرا 
واأ�سفت  وب��ه��اًء،  جمااًل  ل�سعره  فاأعطت  ملحوًظا، 
على معانيه روعة وبياًنا، وهذه المح�سنات متعددة، 
العجز  ورد  والمقابلة،  والطباق،  الجنا�س،  منها: 
على ال�سدر، والت�سمين، واأكثر هذه االألوان تكراًرا 

و�سيوًعا في الديوان:

)1( الجنا�س:

اأحدهما  �سربين،  على  ال��دي��وان  في  ورد  وق��د 
مماثل،  نوعين:  على  والتام  ناق�س،  واالآخ��ر  ت��ام، 
وم�ستوٍف، والجنا�س التام هو » ما اتفق فيه اللفظان 
وترتيبها،  ونوعها،  وع��دده��ا،  ال��ح��روف،  هيئة  في 
نوع  من  اللفظان  يكون  ما  المماثل:  �سربان،  وهو 
واحد:ا�سمين، اأو فعلين، اأو حرفين ... والم�ستوفي: 
كا�سم،  مختلفين،  نوعين  من  فيه  اللفظان  كان  ما 
اختلف  م��ا  »ه��و  الناق�س  وال��ج��ن��ا���س  وف���ع���ل))))«، 
اأو  ع��دده��ا،  اأو  ال��ح��روف،  هيئة  ف��ي  اللفظان  فيه 

ترتيبها))))«، فمن الجنا�س التام المماثل قوله)))):
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َحــــــــــْرٍف عــــلــــى  ُودِّي  مــــــن  ـــــــَح  ـــــــَب اأَ�ـــــــصْ

ــــــــه قـــــــــطُّ فـــــــي حـــــــرِف ــــــــن مـــــــن لـــــــم اأُخ

في  وت��ك��راًرا  �سيوًعا  اأكثر  الناق�س  والجنا�س 
الديوان من الجنا�س التام،منه قوله)))):
بـــــيـــــَن يـــــديـــــه الـــــِمـــــيـــــُل والـــــتـــــخـــــُت كي

ــــــُع كــــــم يـــــبـــــُلـــــُغ ؟ ــــَب مــــــا ُيــــــْبــــــلَ َيــــحــــ�ــــصِ

اإلى  اأنه يوؤدي  وتكمن القيمة الفنية للجنا�س في 
�ُس  »اإثارة الده�سة والمفاجاأة التي يلجاأ اإليها الُمَجنِّ
يريه  باأن  المتلقي  فكر  ويبهر  االأذهان،  يخدع  حين 
لم  معاًدا  مكرًرا،ولفًظا  معنى  عليه  �سيعر�س  اأن��ه 
يراوغه،  ث��م  والتطويل  ال�ساآمة  �سوى  منه  يتوقع 
وي�سعه اأمام معنى طريف م�ستحدث يغاير ما �سبقه 
فكل  عقلًيا،  ون�ساًطا  اأريحية  وتكت�سب  نف�سه  فتاأن�س 
من  نوًعا  عندها  النف�س،ويحدث  ي�ستقطب  جديد 

الَبْهر العقلي الذي تنفعل به))))«.
وللجنا�س وظيفة تعبيرية عظيمة، واأهمية اأ�سلوبية 
اإن�سجام  من  اللغوي  الن�سق  اإلى  ي�سيفه  »بما  كبيرة 
المعنى،  يثري  ال�سوتي،  البناء  في  وتاآلف  وتنا�سب 
تالعًبا  الجنا�س  فلي�س  اللغوية،  ال�سياغة  ويغني 
مح�سًنا  اأو  الجمل،  �سناعة  في  مهارة  اأو  باالألفاظ 
التعبير  في  فني  اأ�سلوب  هو  اإ�سافًيا،واإنما  خارجًيا 

ي�سيف اإلى الفكرة، ويزيد في جمال العبارة«)))).
)2( الت�ضمين:

بع�س  ف��ي  ق��ام  ه��ن��دو«  »اب��ن  اأن  ال��ق��ارئ  يلحظ 
واإما  الكريم،  القراآن  من  اإما  بالت�سمين،  مقطعاته 
من ال�سنة النبوية المطهرة، واإما من االأمثال العربية 

الموروثة، فمن ت�سمينه قوله)))):
ـــُم االإنـــ�ـــصـــاُن َمــــا كــ�ــصــُبــه َغـــدا ـــلَ ـــْع ومــــا َي

ومــــــا َيـــــْعـــــلَـــــُم االإنـــــ�ـــــصـــــاُن اأيـــــــــَن يـــمـــوُت

�سبحانه  قوله-  من  ت�سمين  البيت   ه��ذا  ففي 
یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   چ   وتعالى-:)))) 
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  چ، 

ومن ت�سمينه قوله)))): 
دى ــهــا َخـــَو�ـــص الـــرَّ ــجــاَعــُة ُكــلُّ لــيــ�ــَص الــ�ــصَّ

ـــْجـــعـــاِن ـــــَجـــــُع الـــ�ـــصُّ ــــي هـــــــواه اأ�ـــــصْ َعــــا�ــــصِ

 :-- ففي هذا البيت اقتبا�س من قول الر�سول
»)1)) ال يوؤمن اأحِدكم َحتَّى يكوَن َهواُه َتَبًعا لما جئُت 

بِه«، ومن ت�سمينه قوله )))):
فا�صٌد وهـــــو  الـــــــــَوَرى  الإ�ـــــصـــــالِح  اأُقــــيــــم 

ـــتـــواُء الـــظـــلِّ والــــعــــود اأعـــــوُج وكـــيـــف ا�ـــص

فهذا البيت مقتب�س من المثل القائل: »الي�ستقيم 
الظل والعود اأعوج«.

)3( الطباق:

التي  البديعية  المح�سنات  من  اآخر  مح�سن  وهو 
قول  �سواهده  ومن  الديوان،  في  القارئ  عليها  يقف 

»ابن هندو«)))):
ُمْلَجمٍة َغـــْيـــُر  عـــنـــدي  َلـــــِك  فــمــا  ـــي  ُكـــفِّ

ـــــــرادي تـــخـــتـــاُل مـــا بــيــن اإ�ـــــصـــــداري واإي

وقوله)))):
القنا ُتــــْنــــِبــــُت  رو�ــــصــــٍة  فــــي  لـــنـــا  ْت  تــــبــــدَّ

بــــمــــاء الـــطـــلـــي اأغـــــــوارهـــــــا ونــــجــــوُدهــــا

والملحوظ اأن الطباق في �سعره وقع موقعه الذي 
له دوره  لذا كان  ين�سده،  الذي  ونزل محله  يتطلبه، 
البارز في االأ�ساليب والمعاني، فدوره في االأ�ساليب 
يكمن في اأنه اأ�سبغ عليها جمااًل وروعة، وجعلها اأكثر 
اأفاء عليها  المعاني فقد  اأما دوره في  �سفاًء وبهاًء، 
على  و�ساعد  والبيان،  والدقة  االإي�ساح  من  كثيًرا 
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تقريبها من االأذهان.
)4( المقابلة:

على  ال��ق��ارئ  يقف  اآخ���ر،  بديعي  مح�سن  وه��ي 
نماذج لها في الديوان،ومن ثم وقفت جنًبا اإلى جنب 
الت�سكيل  اإ�سفاء  في  والطباق  الجنا�س  من  كل  مع 
المعاني،  على  واالإي�ساح  االأ�سلوب،  على  الجمالي 

ومن �سواهدها في الديوان قوله)))):
ـــــِه ـــــِت َوْجـــــَن َوْرُد  بــــالــــَقــــْطــــِف  َيـــــــــــــــْزداُد 

ــــا ــــَف ــــِط ــــمــــا ُق وَيــــــْنــــــُقــــــ�ــــــصُ الــــــــــــــورُد كــــلَّ

وقوله في م�سرجة )))):
اأَنــــــْم  نـــديـــمـــي  الــكـــــــــــــــــاأ�ــَص  يــ�ــصــقــنــي  اإن 

َت�صـــــــــَهِر َتــــ�ــــصــــِقــــهــــا  اإن  وهــــــــــذه 

 وفي الديوان بع�س المح�سنات البديعية االأخرى، 
ا�ستعملها ال�ساعر بقلة،منها:

)5( رد العجز على ال�ضدر:

اأول  في  الكلمة  فيه  تذكر  �سوتي،  »ت�سكيل  وهو 
ال�سطرة االأولى للبيت، اأو في و�سطها، اأو في اآخرها، 
اأو في اأول ال�سطرة الثانية على اأن تذكر بعينها في 

القافية ))))«.
ابن هندو  نتف  البديعي في  المح�سن  وورد هذا 
الو�سوح،  م��ن  عالية  قيمة  فاأك�سبها  ومقطعاته، 
تقبل  النف�س  جعلت  متعددة،  اأ�سكااًل  اأ�سلوبها  ومنح 
�سواهده  ومن  ودون �سجر،  ارتياح،  في  تلقيها  على 

قوله)))):
جريُح بحبيه  قلبي  َوْجـــُهـــُه  وجــــــريٍح 

َمليُح الجرح  على  ُمَحيَّاه  َمْن  اأفدي  اأنا 

وق�سارى القول وحماداه اأن كل هذه المح�سنات 
في  ال�ساعر  عن  و�سدرت  طيعة،  ج��اءت  البديعية 

يجعلها  لم  اإذ   ، والتكلف  تع�سف،  وبال  تامة،  عفوية 
واأخذت  م�ستكرهة،  غير  ج��اءت  ل��ذا  ووك���ده،  همه 
جمااًل،  الق�سيدة  واأك�سبت  النف�س،  ف��ي  موقعها 
الحيوية،  واأعطته  وبهاًء،  و�سوًحا  االأ�سلوب  ومنحت 
الفني  دوره��ا  واأدت  المملة،  الرتابة  عنه  واأق�سعت 

والجمالي في النتف والمقطعات )))). 

والمقطعة،  النتفة،  بين   » ِه��ن��دو  اب��ن   « �سعر 
والق�سيدة:

هناك اختالف بين االأدباء والنقاد حول تحديد 
والق�سيدة،  والمقطعة،  النتفة،  من  كل  اأبيات  عدد 
اأ�ستطرد  ولن  االختالف،  لهذا  تبًعا  االآراء  وتعددت 
في �سرد كل االآراء، واإنما �ساأقت�سر على ذكر بع�سها 
منًعا لالإطالة، فقد قال » االأخف�س، �سعيد بن م�سعدة 
اإال  الق�سيدة  ولي�ست   ((((  « ه���«:   ((( اأو   ((( ت 
القول  هذا  وفي  جني:  ابن  وقال   .... اأبيات  ثالثة 
ي�سمى  اأن  العادة  االأخف�س جواز.... والذي  في  من 
ما كان على ثالثة اأبيات، اأو ع�سرة، اأو خم�سة ع�سر 
العرب  ت�سميه  فاإنما  ذلك  على  مازاد  فاأما  قطعة، 
)1)ه�«   ت  الباقالني  بكر  اأب��و   « واأثبت  ق�سيدة«. 
العرب   « فيه:  جاء  )1)ه���«،  ت  الفراء   « عن  ا  ن�سً
الدرة  يقال:  وكذلك  يتيًما،  الواحد  البيت  ت�سمي 
فهي  والثالثة  البيتين  بلغ  فاإذا  النفرادها،  اليتيمة 
نتفة، واإلى الع�سرة ت�سمى قطعة، واإذا بلغ الع�سرين 

ا�ستحق اأن ي�سمى ق�سيًدا«)1)).

وقال ابن ر�سيق القيرواني)))) ت )))، اأو )))ه�: 
ولهذا  �سبعة فهي ق�سيدة،  االأبيات  بلغت  اإذا  »قيل: 
من  اأح��د  عند  معيب  غير  �سبعة  بعد  االإي��ط��اء  ك��ان 
مابلغ  اإال  الق�سيدة  يعد  ال  من  النا�س  النا�س،ومن 

الع�سرة اأو جاوزها، ولو ببيت واحد«.

واعتبرت في درا�ستي هذه البيت الواحد والبيتين 
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نتفة، ومازاد عن ذلك اإلى ما دون ال�سبعة مقطعة، 
وما بلغ ال�سبعة وزاد عنها ق�سيدة.

ال�سعرية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  المقطعات  وظ��اه��رة 
مر  على  ال�سعراء  دواوي���ن  ف��ي  ُوِج����َدْت  القديمة، 
في  ال��دواوي��ن  من  دي��وان  يخلو  يكاد  فال  الع�سور، 
ال�سعرية،  المقطعات  بع�س  من  المختلفة  الع�سور 
»فظاهرة المقطعات ال�سعرية قد بداأت في الع�سور 
هذه  اأن  غير  العبا�سي،  للع�سر  ال�سابقة  االأدب��ي��ة 
الظاهرة َكُثَر ميل ال�سعراء لها، وزادت رغبة النا�س 
على  تغطي  كادت  حتى  العبا�سي  الع�سر  في  اإليها 
اإلى  ت�ساف  اأخ��رى  اأ�سباًبا  هناك  واأن  الق�سيدة، 
قبل  االأدبية  الع�سور  في  اإليها  دعت  التي  االأ�سباب 
الع�سر العبا�سي، وذلك اأن الع�سر العبا�سي بما َجدَّ 
فيه من اأموٍر تناولْت مختلَف مظاهر الحياة العلمية، 
واالأدبية، وال�سيا�سية، واالجتماعية كان بحاجة ما�سة 
اإلى هذا اللون من ال�سعر.... حتى يمكننا القول: اأن 

المقطعات ال�سعرية ظاهرة �سعرية عبا�سية))))«.

الظاهرة  ال�سابق هذه  الن�س  اأفرد �ساحب  وقد 
و�سبر  بحثها،  في  م�سكوًرا  جهًدا  وبذل  بالدرا�سة، 
في  روي��ت   التي  الن�سو�س  وا�ستق�ساء  اأغ��واره��ا، 
َد  َر�سَ اأن  لها  درا�سته  في  تناوله  ا  ممَّ وكان  �ساأنها، 
التي  المو�سوعات  وذك��ر  الدقيقة،  االإح�سائياِت 
من  طائفة  و�سرد  المقطعي،  النمط  غليها  يغلب 
وو�سع  النمط،  هذا  ينتهجون  كانوا  الذين  ال�سعراء 
اأ�سباًبا  العبا�سي  الع�سر  في  الظاهرة  هذه  ل�سيوع 

هي)))):

اأولية قول ال�ساعر لل�سعر.  -(

طبيعة ال�ساعر اأو قدرته ال�سعرية.  -(

اأو  االإيجاز  اأو  االقت�سار  في  النا�س  رغبة   -(
المقطعات.

�سعوبة القوافي.  -(
طبيعة المو�سوع ال�سعري.  -(

�سعف حال ال�ساعر، وعدم قدرته على التطويل   -(
ب�سبب الوهن الج�سدي.

»اب����ن هندو«  دي�����وان  اإل����ى  ب��ال��ح��دي��ث  واأع�����ود 
فاأقول:نظرت فيما قمت بجمعه وتحقيقه من �سعره 
فبدى لي اأنه يتوزع على نتف، ومقطعات، وق�سائد، 
وهذا  جًدا،  قليلة  الديوان  في  الق�سائد  اأن  والحق 

و�سف الحتوائه على هذه االأنواع:
اأواًل: الق�سائد،احتوى الديوان على اأربع ق�سائد، 

هذا بيان باأرقامها، وعدد االأبيات في كل منها:
))))))))رقم الق�سيدة

)))1)))عدد اأبياتها

مقطعة،   (((( الديوان  �سم  ثانًيا:المقطعات، 
 ((( في  منها  واحدة  كل  تقع  مقطعة،   (((( منها 
اأبيات، و )))) مقطعة، كل واحدة منها تحتوي على 
 ((( اأبيات،   ((( في  واحدة  ومقطعة  اأبيات،   (((

مقطعات كل واحدة منها في ))) اأبيات.
�سعر  من  جمعنا  فيما  وع��دده��ا  النتف،  ثالًثا: 
منها  واحدة  كل  نتفة،تقع   (((( منها  نتفة،   ((((
اأبيات  �سورة  في  النتف  بقية  ووردت  بيتين،  في 

مفردة يتيمة، وعددها )))) خم�سة ع�سر بيًتا.
ال�سعري  المجموع  اأن  الح�سر  هذا  من  ووا�سح 
عدة  اإلى  راجع  وذلك  �سعرية،  نتف  �سورة  في  جاء 

اأ�سباب، نجملها فيما يلي: 
بع�س  في  بال�سعر  هندو«  »ابن  اهتمام  عدم   -(
مرتبة  عن  متاأخرة  مرتبة  في  له  وجعله  االأحيان، 
وجود  وعدم  عنه،  بهما  وان�سغاله  والطب،  الكتابة، 
االمتداد الزمني في حياته لتحبير �سعره، ومحاولة 
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اأنه كان يتركه فترة من  اإطالته، والدليل على ذلك 
اأن  بعد  اأخرى،  مرة  اإليه  الرجوع  يعاود  ثم  الزمن، 

تكون موهبته قد َخَبْت، وهذا وا�سح من قوله)))):
َخَنا مـــن  اآنـــــف  الــ�ــصــعــَر  تـــركـــُت  ـــُت  وكـــن

غــــزْل فـــي  واأزهــــــــُد  مــــدح  عـــن  واأكــــبــــُر 

تطلعْت ـــى  َحـــتَّ ــيـــــــــــــــــك  ُحــبِّ بـــي  زال  فــمــا 

ــعــٍر كــــان طـــالـــُعـــه اأفــــْل ـــــُر �ــص ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خــواطـــ

اإننا  نعم  اأح��ي��اًن��ا،  ال�سعرية  طاقته  �سعف   -(
اال�ستعداد  يمتلك  واإنه  الموهبة،  لديه  باأن  نعترف 
داللئل  عدة  وهناك  ال�سعر،  قول  على  والموؤهالت 
مدح  في  قالها  التي  الدالية  فق�سيدته  ه��ذا،  على 
اإحدى  وو�سف  )))ه����«،  ت  عباد  بن  ال�ساحب   «
ديوانه،  مجموع  ف��ي   (((( ب��رق��م  وه��ي  كتائبه، 
وتحتوي على )))) بيًتا، وكذلك ق�سيدته الغزلية، 
ولكن  بيًتا،   (((( على  وتحتوي   ،(((( برقم  وهي 
الموهبة وحدها لي�ست كافية لل�سح بال�سعر الجيد اإن 
لم ت�سقل وتهذب بكثرة الممار�سة لقول ال�سعر، واإال 
�ستخبو جذوتها،و�ستت�ساقط �سهبها،وقد �سهد بذلك 

»ابن هندو« نف�سه في قوله )))): 
ــْلــُت �ــِصــعــري كــاهــَل الــريــِح بــعــد ما َوَحــمَّ

ُمْقَعِد ُحــلَّــَة  ْهـــِر  الـــدَّ ـــروُف  �ـــصُ َك�صـــــَْتُه 

�َصــــَعْرَتها اإن  ـــَرٌة  ـــْم َج اإال  ــعــُر  الــ�ــصِّ ومـــا 

ِد َتـــــــــَوقَّ لـــم  اأهــمــلــَتــهــا  واإن  ــــاءْت  اأَ�ــــص

وعدم  القلقة،  و�سخ�سيته  ال��ح��اد،  طبعه   -(
وحدة  نف�سيته  قلق  به  دفع  فقد  نف�سيته،  ا�ستقرار 
في  اأحياًنا  ال�سعرية  بتجاربه  االإف�ساء  اإل��ى  طبعه 
كان  ثم  ومن  اكتمال،  اأو  ن�سج  دون  محموم  ت�سرع 
يلقي بها �سائهة، ي�سوبها بع�س النق�س، ال�سيما في 

الطول واالإ�سهاب.

)- طبيعة المو�سوعات التي كان يتناولها، فقد 
ا �سعرًيا وفيًرا في الحكم والو�سايا، وال�سكوى،  نظم كمًّ
وهما ينظمان عادة عند كثير من  ال�سعراء في �سكل 
والمقطعات  النتف  عدد  بلغ  فقد  �سعرية،  مقطعات 
من  ومقطعة  نتفة   ((1( حوالي  فيهما  نظمها  التي 

جملة )1))) مقطعة ونتفة وق�سيدة. 
النا�س  وحفظ  �سعره،  �سيرورة  في  رغبته   -(
ولعل  العربي،  ال�سعر  �سماء  في  نجمه  ليتاألق  ل��ه، 
اأو�سح دليل على ذلك نظمه الحكمة اأو الو�سية في 
المرء  على  ي�سهل  حتي  فقط،  بيتين  اأو  واحد  بيت 
يقول  التي  النتفة  في  كما  بهما،  والتمثل  حفظهما، 

فيها)))):
َفــــاِئــــٌت هــــو  الــــــذي  مــــن  َجـــــِزْعـــــَت  واإذا 

َفاَتا ـَـا  ـــ ـــ ـــ ـــ مـــ َيــــُعــــْد  ولــــم  الـــــَعـــــُدوُّ  ـــِمـــَت  �ـــصَ

ٍة ُمِلمَّ عــنــد  ــبــر  الــ�ــصَّ لـــبـــا�ـــَص  فــالــبــ�ــص 

واقــنـــــــــــــــــع بـــمـــا اأَْعــــــَطــــــى االإلـــــــــُه واآتـــــى

)- اأن كثيًرا من �سعره كان وليد اللحظة، ونتاج 
بع�س المواقف التي كانت ت�ستدعي منه اأن يقول �سعًرا 
فيها، وفي لحظتها، وكان هذا يدعوه اإلى االقت�سار 
على الموقف اأو بح�سب ما تواتيه به �ساعريته،وخير 
الروؤ�ساء، وقد ان�سبت  لبع�س  مثال على ذلك قوله 

الخمر على كمه)))):
ــــه ـــــت الـــــُخـــــمـــــــــــــــــــــــُر عـــــلـــــى كــــمِّ انـــــ�ـــــصـــــبَّ

ـــــه ـــــدَم ـــــــُه ِخ ـــــــّم ــــه ُك ـــُم مــــن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــثــــ ـــْل َت

ــــه بـــالـــتـــي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــَت ــــْدَم لــــــو لــــــم ُتــــــــــــــِرْد ِخ

ــــه ــــْت ُكــــمَّ ــــ�ــــصَ ــــــْت مــــــا َخــــ�ــــصَّ قــــــد َفــــــَعــــــلَ

نظمه  على  اأث��ر  المقطعات  تلك  لنظمه  وك��ان 
بوحدة  تت�سم  المقطعة  اأن  فنعرف  الق�سائد، 
المو�سوع، اإذ هي بطبيعة عدد اأبياتها التحتمل اأكثر 
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والمقطعات  النتف  بنظم  فارتباطه  مو�سوع،  من 
المو�سوعية في  الوحدة  اأن يركز على   اإلى  به  حدا 
ق�سائد،  ثالث  من  وا�سح  وه��ذا  للق�سائد،  نظمه 
اأما الق�سيدة التي مدح بها »ال�ساحب بن عباد ت 
)))ه�« وو�سف فيها كتيبته الحربية فقد جرى فيها 
على �سنن اأجداده ال�سعراء، حيث بداأها بالغزل كي 
ج  يجذب نحوه االأفئدة، وي�ستميل اإليه القلوب، ثم َعرَّ
ثم  للممدوح،  الحربية  الكتائب  اإح��دى  و�سف  على 
تخل�س برفق ولباقة اإلى المديح، ثم ختم  مديحه - 
كعادة �سعراء الع�سر الجاهلي - بالدعاء فقال)))):

الُعال َوَتـــْفـــــــــــَتـــِرِع  الــُجــلَّــى  َتــــْدَفــــِع  َفــــــُدْم 

ـــِعـــيـــُدهـــا ــــَدى َوُت ــاَل الــــنَّ ـــ ـــ ـــ ـــ َوَتـــــْبـــــداأ اأفــعـــ

ناحية  م��ن  �سعره  ل��درا���س��ة  فر�سة  يعطنا  ول��م 
�سعر،  من  نظم  فيما  والختام  والتخل�س،  المطلع، 
الأن اأكثر �سعر الديوان جاء على هيئة نتف ومقطعات 
ق�سيرة، وال اأظن اأنها بقايا ق�سائد طويلة، انفرط 
به  نوقن  الذي  واإنما  تاآلفها،  عقدها، فذهبت عرى 
�سكل  وهو  لديه،  النظم  �سكل  هو  هذا  اأن  هو  حًقا 
ال�سعراء  نظم  عن  كثير  في  اأو  قليل  في  اليختلف 
الكتاب من اأمثاله، فاأكثر نظمهم عبارة عن مقطعات 
اأن  القارئ -  وباإمكانك - عزيزي  �سعرية ق�سيرة، 
اأو  )))ه���«،  الكاتب  يزيد  بن  »خالد  دي��وان  تتاأمل 
ديوان »اإبراهيم بن العبا�س ال�سولي ت )))ه�«، اأو 
الأي  اآخر  ديوان  اأي  اأو  1))ه���«،  ت  »الَعَطوي  ديوان 
نظام  اأن  تجد  ف�سوف  الكتاب  ال�سعراء  من  �ساعر 
عات هو النظام ال�سائد في النظم لدى هوؤالء  المقطَّ

ال�سعراء.

الإيقاع ال�ضعري لدى »ابن ِهندو«:
التي  القوية  الدعائم  اأحد  ال�سعري  االإيقاع  يعد 
تنه�س عليها عملية االإبداع ال�سعري، فال �سعر بدون 

اإيقاع، وبهذا االإيقاع اأ�سبح ال�سعر اأرقى واأجمل واأبدع 
االإيقاع  على  ال�سعري  النغم  يتوقف  وال  النثر،  من 
الخارجي المتمثل في الوزن والقافية، فهناك االإيقاع 
الداخلي المتمثل في مو�سيقى االألفاظ والجمل، هذا 
االإيقاع اإذا تج�سد في العمل الفني اإلى جانب االإيقاع 
الخارجي منح ال�سعر ت�سكياًل مو�سيقًيا رائًعا،ي�سبي 

العقول،وياأخذ بمجامع القلوب.
الخارجية  ال�سعر  مو�سيقى  اأن  المعروف  وم��ن 
منها  االأوزان  واأن  وال��ق��واف��ي،  االأوزان  من  تتاألف 
على  فيها  ال�سعري  البيت  ينه�س  التي  الب�سيطة 
المركبة،  ومنها  معين،  بعدد  تتكرر  واحدة،  تفعيلة 
تفعيلة،  اأكثر من  على  ال�سعري  البيت  ينه�س  وفيها 
اإلى  م�سيًرا  )))ه����«  ت  المعري  ال��ع��الء  »اأب���و  ق��ال 
ذلك)))): »والب�سيط والطويل لي�س في ال�سعر اأ�سرف 
واإذا  ال��ع��رب،  �سعر  جمهور  وعليهما  وزًن���ا،  منهما 
اأكثر  ك��ان  الفحول  دواوي��ن  من  ال��دي��وان  اعتر�ست 
ال  �سعيف،  وزن  والمديد  وب�سيًطا،  طوياًل،  فيه  ما 
االأولى  والطبقة  الفحول،  دواوي��ن  اأكثر  في  يوجد 
لي�س في ديوان اأحد منهم مديد، اأعني امراأ القي�س، 
وزهيًرا، والنابغة، واالأع�سى في بع�س الروايات.... 
المكيين  اأ�سعار  في  الق�سار  االأوزان  ه��ذه  وتوجد 
مجراه  جرى  ومن  ربيعة،  اأبي  بن  كعمر  والمدنيين 
اح اليمن، والعرجي، وي�ساكلهم في ذلك عدي  كو�سَّ
ابن زيد.... والثالثة االأوزان الم�سارع، والمقت�سب، 

والمجتث، قلَّما توجد في اأ�سعار المتقدمين«.
فكر  »للمعري«  ال�سابق  اال�ستنتاج  اأث���ار  وق��د 
»اإبراهيم  فنه�س  المعا�سرين،  الباحثين  بع�س 
اأني�س« بمطالعة كثير من دواوين ال�سعر العربي في 
الع�سور المختلفة، وخرج بنتيجة رتب على اأ�سا�سها 
بحور ال�سعر العربي  من حيث كثرتها و�سيوعها في 
النحو  على  لها  ترتيبه  وج��اء  المختلفة،  ال��دواوي��ن 
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فالوافر،  فالب�سيط،  فالكامل،  ال��ت��ال��ى:ال��ط��وي��ل، 
فالمن�سرح،  فال�سريع،  فالمتقارب،  فالخفيف، 

فالرمل،فالرجز، فالهزج، فالمديد)1)) 

ينطبق  اأن  المحتم  م��ن  اأن���ه  ه��ذا  معنى  ولي�س 
من  اأيدينا  بين  ما  على  اأني�س«  »اإبراهيم  ا�ستنتاج 
�سعر »البن هندو« انطباًقا حرفًيا، الأن �سعره لم ي�سل 
اإلينا كاماًل، فالمتقارب لديه متقدم على المن�سرح، 
الخفيف - على ما و�سلنا من  وال�سريع متقدم على 
�سعره - وذلك راجع اإلى اأن لكل �ساعر ذوقه، وطريقته 
في اختيار اأوزان��ه، فهناك �ساعر يف�سل النظم على 
غيره،  �ساعر  عليه  النظم  اليف�سل  قد  معين،  وزن 
يف�سل  واآخ��ر  البطيء،  االإي��ق��اع  يوؤثر  �ساعر  وهناك 
الب�سيط،  االإيقاع  اإل��ى  يميل  وثالث  ال�سريع،  االإيقاع 
ورابع يميل اإلى االإيقاع المركب، وخام�س يهوى النظم 
على  النظم  يحب  و�ساد�س  المجزوءة،  البحور  على 
يق�سر  من  ال�سعراء  من  هناك  بل  التامة،  البحور 

نظمه على بع�س البحور، ال يتجاوزها اإلى غيرها.

يف�سله،  مو�سيقي  ت�سكيل  �ساعر  فلكل  اإذن 
وي�ستعمله كثيًرا في نظم اأ�سعاره، و�ساعرنا خير مثال 
الجاهليين،  ال�سعراء  اإنه متفق مع  على ذلك، نعم، 
واالأمويين في تف�سيل بع�س االأوزان ال�سائعة، وهي: 
لهذه  واإيثاره  والوافر،  والب�سيط،  والكامل،  الطويل، 
تقليدًيا  ك��ان  اأن���ه  على  ي��دل  غيرها  دون  االأوزان 
محافًظا على النمط ال�سعري الموروث، ال يميل اإلى 
التجديد، وال يهوى الخروج على قواعد عمود ال�سعر 

العربي.

اإيقاعات  �سم  دي��وان��ه  اأن  ال��ق��ول:  وخ��ال���س��ة 
ت�سافرت  مختلفة،  مو�سيقية  وت�سكيالت  متباينة، 
القلوب،  �سغاف  يالم�س  اآ�سر،  لحن  اإح��داث  في 
والن�سوة،  المتعة  فيها  ويحدث  الروعة،  فيها  فيبث 
 . والجمال  بالفن  العميق  االإح�سا�س  فيها  ويترك 
وعدد  بحور،  من  الديوان  في  بما  اإح�سائية  وهذه 
المرات التي نظم عليها في كل بحر على حدة في 

ال�سعري: المجموع 

الهزجالمجتثالرملالمتقاربالمن�سرحالخفيفال�سريعالوافرالب�سيطالكاملالطويل
((((((((((((((((

يت�سح من هذه االإح�سائية ما يلي:

ما  كلها  الخليلية  االأوزان  على  نظم  �ساعرنا  اأن   -(
والرجز،  والمتدارك،  والم�سارع،  المديد،  عدا 
على  اأو  عليها  نظم  قد  يكون  وربما  والمقت�سب، 

بع�سها في ما �ساع من �سعره.

)- اأن بحر الطويل اأكثر البحور �سيوًعا في الديوان، 
 (((( عليه  نظم  حيث  كثيًرا،  ال�ساعر  ا�ستعمله 
مرة، وهي ح�سيلة الباأ�س بها، اإذ اإنها تقرب من 
ولحظنا  االآن،  اأيدينا  بين  الماثل  الديوان  ثلث 
على  يقف  لم  عليه  نظمه  في  هندو«  »ابن  اأن 

�سورة واحدة من �سوره الثالث، فقد نظم على 
ال�سور،  هذه  واأول  البحر،  هذا  �سور  جميع 
هي  ال�سعري  المجموع  هذا  في  تكراًرا  واأكثرها 
القب�س في عرو�سها و�سربها، ويت�سم  التي يقع 
والجد….  والنبالة،  الجاللة،  ب�«  الطويل  بحر 
اإال  الغرر  الطويل  ق�سائد  تجد  ال  فاإنك  ولهذا 
منحًوا بها نحو الفخامة واالأبهة من حيث �سرف 
اللفظ، وهدوء النف�س، وا�ستثارة الخيال، وتخير 
المعاني))))«. ويتواءم الطويل مع المديح ومعانيه، 
يقول »ابراهيم اأني�س« في ذلك: »)))) اأما المدح 
فلي�س من المو�سوعات التي تنفعل لها النفو�س، 



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 56

في  يكون  اأن  به  واأجدر  القلوب،  لها  وتطرب 
ق�سائد طويلة، وبحور كثيرة المقاطع كالطويل، 
يقال  اأن  يمكن  هذا  ومثل  والكامل،  والب�سيط، 
معاني  ان�سجام  ولعل  عام«.  بوجه  الو�سف  في 
�ساعرنا  دفع  الذي  هو  الطويل  بحر  مع  المديح 
التي  الق�سيدة  في  كما  فيه  مدائحه  نظم  اإلى 
وهي  ت)))ه�«،  عباد  بن  »ال�ساحب  بها  مدح 
وكما  ال�سعري،  المجموع  هذا  في   (((( برقم 
في المقطعة التي مدح بها مجد الدولة،وهي في 

ديوانه برقم)1)).

)- اأن بحر الكامل ياأتي في المرتبة الثانية بعد بحر 
الطويل، وذلك من حيث كثرة نظم ال�ساعر عليه، 
فقد نظم عليه )))) مرة،ومن المعروف اأن هذا 
البحر ياأتي تاًما،وياأتي مجزوًءا،ولهذا البحر ت�سع 
�سور، نظم » ابن هندو« على بع�سها،فنظم على 
وال�سرب  ال�سحيحة  العرو�س  التام ذي  الكامل 

ال�سحيح، كما في قوله)))):
اللِّوى بــحــا�ــصــيــة  تـــــدرك  اإن  �ــصــيــف  يـــا 

ـــاأًرا جـــعـــلـــُت لــــه غــــــــــراَرك غـــارمـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ثــــ

واأكثر ال�سور وروًدا في الديوان هي الكامل التام 
في  كما  الم�سمر  المقطوع  وال�سرب  العرو�س  ذو 

قوله)))):
ــــَبــــاِع َوِلــــيــــُدُهــــْم ويــــكــــاُد مـــن َكـــــــَرِم الــــطِّ

ــــة الـــمـــيـــالِد ــــلَ ــــْي ـــــــُب الـــــمـــــعـــــاِوَز َل ــــ ــــ ــــ َيـــَهــــ

لبحر  لهذا  ا  اأي�سً عليها  نظم  التي  ال�سور  ومن 
وال�سرب  ال�سحيحة  العرو�س  ذو  ال��ت��ام  الكامل 

الم�سمر االأحذ، كما في قوله)))):
فما الـــــــــعـــــــــذاَر  ـــــه  لـــــعـــــار�ـــــصِ اأَْرخـــــــــــــــــى 

ــــي ــــِك ــــ�ــــصْ الُن و  َوَرعـــــــــــــي  عــــلــــى  اأَْبــــــــقــــــــى 

هذا اإلى جانب نظمه على الكامل المجزوء، كما 
في قوله)))):

َراِب �ى الَفِق�يُه الَع��ْسَكِريُّ باأَن اأَُكفَّ ع��ِن ال�سَّ اأْو�سَ

ْيُتُه اإن ال�سراب عمارة البي�ت الخراب َفَع�سَ

حركات،  ال�سعر  »اأك��ث��ر  البحر  ه��ذا  ك��ون  ولعل 
في  ولي�س  حركة،  ثالثين  على  منه  التام  والبيت 
الذي  الرئي�س  الدافع  البحور ما هو كذلك))))«، هو 

حدا به اإلى اأن يكثر من النظم عليه.

الدعامة  ب�سفتها  القافية  اإل��ى  االآن  ونم�سي 
وهي  ال�سعري،  االإيقاع  عليها  ينه�س  التي  الثانية 
حروف،  من  بينهما  وما  البيت،  في  �ساكنين  اآخ��ر 
والمتحرك الذي قبل اأول �ساكن. وحروفها متعددة، 
الق�سيدة  اأول  اأحدها  اإذا دخل  التي  الحروف  وهي 
لزم بقية اأبياتها، وهي �ستة حروف، االأول: » الروي، 
ويتكرر  الق�سيدة،  عليه  تبنى  ال��ذي  الحرف  وه��و 
الق�سيدة... اإليه  ن�سبت  وربما  االأب��ي��ات،  بتكرار 

اإ�سباع  من  ين�ساأ  مد  ح��رف  وه��و  الو�سل،  الثاني: 
حركة الروي المطلق  المتحرك، اأو هاء تلي حرف 
ين�ساأ  مد  حرف  وهو  الخروج:  الثالث:  ال��روي،.... 
الردف،  الرابع:  الو�سل....  هاء  حركة  اإ�سباع  من 
بينهما  ولي�س  ال���روي،  قبل  اأول��ي��ن  م��د  ح��رف  وه��و 
فا�سل �سواء كان من نف�س كلمة الروي، اأو من كلمة 
األف بينها وبين  التاأ�سي�س، وهو  اأخرى... الخام�س: 
التاأ�سي�س  األف  وتكون  متحرك،  واحد  حرف  الروي 
اأخرى  كلمة  في  اأوتكون  الروي  بها  التي  الكلمة  في 
�سمير...  بع�س  اأو  �سميًرا  الروي  يكون  اأن  ب�سرط 
ال�ساد�س: الدخيل، وهو الحرف المتحرك بعد األف 
التاأ�سي�س، وقبل الردف« )))). والناظر في ديوان »ابن 
الحروف  كثيًرا من  َف  َوظَّ ال�ساعر  اأن  يلحظ  هندو« 
جيًدا  َتْوِزيًعا  َعَها  اآ�سًرا،َوَوزَّ فنًيا  توظيًفا  الهجائية 
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على حروف القافية: الروي، والتاأ�سي�س، والخروج، 
والردف، والو�سل، وقد نه�سنا بتتبع حروف الروي 
فيها  ذكر  التي  المرات  عدد  وح�سر  الديوان،  في 
على  ج��اءت  باإح�سائية  وخرجنا  الواحد،  الحرف 

هذا النحو:
حرف م

الروي
عدد مرات 

ا�ستعماله
حرف م

الروي
عدد مرات 

ا�ستعماله
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(1
((

الهمزة
ب
ت
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز

�س

(
(
(
(
(
(

((
(

((
(
(

((
((
((
((
((
((
((
((
(1
((
((

�س
ط
ع
غ

ف
ق
ك
ل
م
ن
ي

(
(
(
(
(

((
(

((
((
((
(

تق�سيم حروف  النقاد في  راأي بع�س  اأواًل  ونثبت 
الهجاء من حيث كثرة مجيئها روًيا، قال » اإبراهيم 
الهجاء  تق�سم حروف  اأن  ويمكن   ،(((( «  :« اأني�س 
التي تقع روًيا اإلى اأربعة اأق�سام ح�سب ن�سبة �سيوعها 

في ال�سعر العربي ».

ن�سبة  اختلفت  واإن  بكثرة  روًيا  تجيئ  حروف   - اأ 
الراء،  هي:  وتلك  ال�سعراء،  اأ�سعار  في  �سيوعها 
ال�سين،  الدال،  الباء،  النون،  الميم،  الالم، 

العين. 

القاف،  هي:  وتلك  ال�سيوع،  متو�سطة  حروف   - ب 

الكاف، الهمزة، الحاء،الفاء، الياء، الجيم.

الهاء،  الطاء،  ال�سيوع:ال�ساد؛  قليلة  حروف   - ج 
التاء، ال�ساد ،الثاء.

الغين  الذال؛  رويا:  مجيئها  في  نادرة  حروف   - د 
الخاء ؛ ال�سين ؛الظاء، الواو«.

م�سمون   مع  متوافًقا  هندو«  »اب��ن  �سعر  وج��اء 
هناك  اأن  نلحظ  اآن�ًفا،حيث  اأدرجناه  الذي  الن�س 
هناك  واأن  ب��ك��ث��رة،  ا�ستعملها  ال��ح��روف  بع�س 
اأخرى  حروًفا  هناك  واأن  بقلة،  ا�ستعملها  حروًفا 
والظاء،  وال�ساد،  الثاء،  هي:  األبتة،  ي�ستعملها  لم 
ا�ستعمل بع�سها في ما  والواو، وربما يكون  والهاء، 

�ساع من �سعره.

اأما الحروف التي يندر ورودها روًيا فقد وجدنا 
عمق  عن  يعلن  بذلك  وكاأنه  لديه،  ذك��ًرا  الأكثرها 
ثقافته اللغوية، وي�سرح باأن كونه طبيًبا اأو فيل�سوًفا 
الوا�سع  واالطالع  اللغة  درا�سة  وبين  بينه  يباعد  لم 

على دالالت مفرداتها.

عليه  تبنى  ال��ذي  هو  ال��روي  ح��رف  اأن  ونعرف 
الق�سيدة، اأي ال ُبدَّ من ذكره في الق�سيدة، وتكراره 
فلي�ست الزمة  الحروف  بقية  اأما  بيت منها،  في كل 
ما لم يذكر حرف منها في اأول بيت من الق�سيدة، 
فقد يذكر ال�ساعر اأكثرها في ق�سيدة، ويهملها في 

اأخرى.

وقد اأ�سفر تتبعنا لحروف القافية - ماعدا الروي 
- لديه عن حقيقة، مفادها اأنه حاول اال�ستفادة من 
ثم  ومن  االإم��ك��ان،  بقدر  وتوظيفها  الحروف،  تلك 
جاء �سعره زاخًرا بها، وهذه اإح�سائية بعدد مرات  

تكرارها في ديوانه:
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الدخيلالخروجالتاأ�سي�سالو�سلالردفالحرف
))))))1)))عدد مرات وروده

وا�سح اأن حرف الردف هو اأكثر الحروف توظيًفا 
بعد الروي، ولعل ال�سر في ذلك راجع اإلى اأنه �سلك 
ذلك لكي يعطي لنف�سه الف�سحة الكافية في التعبير 
وما  جيا�سة،  ع��واط��ف  م��ن  ف���وؤاده  ف��ي  يتاأجج  عما 
يعتلج في حناياه من م�ساعر فيا�سة، الأن وجود هذا 
ما  اإح��داث  على  ي�ساعد  ال��روي  حرف  قبل  الحرف 
الأنه كما نعرف حرف مد،  والعويل،  ال�سراخ  ي�سبه 
من  وغيره  الحرف  هذا  با�ستعماله  ال�ساعر  فكاأن 
بحرية  يتاأوه  كي  العنان،  لنف�سه  يطلق  المد  حروف 

تامة، ويتوجع باإمكانية مطلقة.

ي�ستعمل  لم  ال�ساعر  اأن  القول:  وخال�سة   
هذه الحروف عبًثا، ولم ياأت بها اعتباًطا، واإنما كان 
يق�سد توظيفها ق�سًدا، فهي ت�سعفه في اإتمام الوزن، 
كما ت�سبغ على اأبياته ت�سكياًل مو�سيقًيا بديًعا، يجعل 
المتلقي،  ذهن  في  وح�سوًرا  وبهاًء،  رونًقا  الأبياته 
باالإ�سافة  ه��ذا  وف��ك��ره،  ال�سامع  ح�س  ل��دى  وق��ب��واًل 
قبل،  من  اإليها  اأ�سرنا  التي  الوجدانية  االأهمية  اإلى 
بحروف  يكتفي  كان  ال�ساعر  اأن  بالذكر  والجدير 

الروي ،كما في قوله)1)):

لْلَجَمــــــــــاِل ــــًة  ــــَب َكــــْع َوْجــــــُهــــــُه  َغـــــــَدا 

ــــــَوُد ــُر االأَ�ــــــصْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــُه الــَحــَجـــ ــــُب ولـــــي َقــــْل

وكان ي�سيف في المقطعة الواحدة اإلى جانب حرف 
الروي حرًفا اآخر مثل الردف، كما في قوله)))):

تي ِبِلمَّ ــاِب  ــَب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ�ــصَّ تـــفـــاريـــُق  وقــــالــــْت 

ــْع فـــمـــا بـــعـــَد الـــَعـــ�ـــصـــيِّ َعــــــراُر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتَّ ــَم َت

في  كما  وال��دخ��ي��ل  التاأ�سي�س  مثل  حرفين  اأو 
قوله)))):

ُكـــــــــــــــــــــــلِّ جانِب مـــْن  ــــبــــاُر  االأْخ تــطــايــرِت 

ــرًة لـــي بـــانـــتـــجـــاِز الـــَمـــَطـــالـــِبِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ــصِّ ــَب ُم

اأو ثالثة اأحرف، كما في قوله )))):
غدْت واإن  ــون  الــَمــ�ــصُ الــدمــَع  لها  بــذلــُت 

اأ�صتفيُدها نـــظـــرة  فـــي  ُتــمــانــُعــنــــــــــــــــــــــــــــــــي 

و�سل،  والهاء  ردف،  قبلها  والياء  روي،  فالدال 
واالألف خروج، اأي اأن ال�ساعر جمع في قافية واحدة 
اأربعة اأحرف، وهذه غاية ما اجتمع في جميع قوافي 
التي  المرات  بعدد  بيان  وهذا  الديوان من حروف. 
اأكثر من حرف من حروف القافية في  اجتمع فيها 

�سعره«: 

)- القافية المردوفة المو�سولة             )11( مرة

)- القافية الموؤ�س�سة المو�سولة             )3( مرات

)- القافية المردوفة المو�سولة المخروجة )4( مرات

)- القافية المو�سولة المخروجة مرة واحدة.

ولحظت اأن اأكثر قوافي الرجل مطلقة، والقافية 
تاأت  لم  اإذ  متحرًكا،  رويها  يكون  التي  المطلقة هي 
اأما  الديوان،  في  م��رات   ((( �سوى  �ساكنة  قوافيه 
باقي القوافي فقد جاءت قوافيه فيها مطلقة، وعدد 

مرات ورودها ))))) مرة.
الكلمات  اإل��ى  لننتقل  القافية  ح��روف  ون��ت��رك 
بع�س  عليها  ويطلق  االأب��ي��ات،  نهاية  ف��ي  االأخ��ي��رة 
لنر�سد   » القافية   « م�سطلح  تجاوًزا  العرو�سيين 
اأهم �سمات هذه الكلمات في الديوان، ونقول: اإن من 
كلمات القوافي ما جاء متمكًنا في نهايات االأبيات، 
وكاأن كل كلمة منها كال�سيء الموعود المنتظر، واأن 
غير  مكانه،  في  مقحًما  قلًقا  ج��اء  ما  ا  اأي�سً منها 
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م�ستقر فيه، وال متاآلف و�سائر الكلمات في االأبيات 
المدرجة فيها تلك االأبيات، وهنا ن�سعر اأن ال�ساعر 
لم ياأت بالكلمة اإال ليكمل وزن البيت، اأو الأنها ت�ستمل 
ذلك  واآي��ة  المقطعة،  وروي  يتفق  روي  ح��رف  على 
الغريبة  ال��دالالت  ذات  الكلمات  من  طائفة  ظهور 
التي ال يقف القارئ على معناها اإال بعد كد الذهن، 

وتقليب بع�س المعاجم اللغوية.

»ابن  قوافي  من  العظمى  الغالبية  اأن  اأنكر  وال 
ذات  مفيدة،  اأماكنها،  في  متمكنة  ج��اءت  هندو« 
االأبيات  معاني  م��ع  ت��ت��اآزر  كثيفة،  موحية  دالالت 

لتف�سح في النهاية عن فكر ال�ساعر ووجدانه.

اإن ال�سبب االأول في قلق بع�س قوافيه يرجع اإلى 
عدم ن�سج بع�س تجاربه ال�سعرية في بع�س مقطعات 
من  النماذج  بع�س  االآن  واأ�سوق  والو�سايا،  الحكم 

القوافي القلقة، قال »ابن هندو« )))):
َيَزْل لم  المال  اإلــى  ُيــْدِلــج  لم  المرُء  اإذا 

والَعالئِق الــُعــَرى  َمــْقــُطــوَع  الــمــاِل  عــن 

وقال )))):
مجلــ�صي فــــي  مــــن  ـــــــــــــَة  َزلَّ ـــْر  ـــفــــ واغـــتــــ

لُجَبـاْر عــنــــــــدي  الـــخـــــــمـــِر  ُجـــــــــرَح  اإنَّ 

ن�ْصـــــَوتي مــــــَن  مـــــائـــــاًل  تـــــرانـــــي  اأو 

َخــــَبــــاْر اأْو  َرْمـــــــــٍل  َفـــــــوَق  يــمــ�ــصــي  ُقــــلــــَت 

وقال )))):
ـــــــــِرْب بـــنـــا ــــــم تـــــــــ�ـــــــــصْ ـــــــ والــــــــــــحــــــــــــرُب ل

ـــــــــــــــــِد ــــوم نـــــــقـــــــٍع اأرَب ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ َخــــيــــ�ــــصـــــ

وقال )))):
َفْت توقَّ ـــى  َغـــنَّ ـــاُن  ـــطَّ الـــَق ــُد  ـــ ـــ ـــ ـــ اأحــمـــ اإذا 

ُت�صيُخ الــ�ــصــمــاء  َجـــــوِّ  فـــي  الـــطـــيـــُر  لـــه 

وقال ))))
ٍة ُمِلمَّ عــنــد  ــبــر  الــ�ــصَّ لـــبـــا�ـــَص  فــالــبــ�ــص 

واقــنـــــــــــــــــع بـــمـــا اأَْعــــــَطــــــى االإلـــــــــُه واآتـــــى

فنلحظ اأن قوافي هذه االأبيات ي�سوبها �سيء من 
البيت  في  القافية  فكلمة  الجودة،  وعدم  النق�س، 
ليتمم  ال�ساعر  بها  اأتى  »العالئق«  كلمة  وهي  االأول، 
كلمتا  اأما  »الُعَرى«،  ذكر  فائدة  ما  اإذ  البيت،  وزن 
من  بهما  م��ا  علينا  يخفى  ف��ال  و»خ��ب��ار«  »ج��ب��ار«، 
»ت�سيخ«،اأما  وكلمة  »اأرب��د«،  كلمة  ومثلهما  غرابة، 

كلمة »اآتى« فلم تفد جديًدا اإلى معنى البيت.
هذه هنات هينات ال تحط من قدر موهبة »ابن 
اإذ لم  هندو«، وال تنق�س من قدر مكانته ال�سعرية، 
اأنه  وح�سبه  العربي،  ال�سعر  اأ�ساطين  منها  ي�سلم 
جمع اإلى جانب نظم ال�سعر االإجادة في فن الكتابة، 

واالإحاطة بعلمي الطب والفل�سفة.

الهوام�ص
))) اأعدت بناء ديوان » ابن هندو «، ون�سرته دون درا�سة �سعره 
الحلقة  في  له  تتمة  ن�سرت  ثم  111)م،  عام  القاهرة  في 
ال�سعرية،  ال��دواوي��ن  واإ���س��الح  تتمة   « �سل�سلة  من  االأول��ى 
على  انعطفت  ث��م  )11)م،  ع��ام  القاهرة  ف��ي  ال�����س��ادرة 
تحقيقه،  واإعادة  مرة  الأول  بدرا�سته  )11)م  عام  الديوان 
مقدمة  وف��ي  االآن،  اإل��ى  ال��دي��وان  وال  الدرا�سة  تن�سر  ول��م 
م�سادر  ك��ل  وفيها  ه��ن��دو،  الب��ن  واف��ي��ة  ترجمة  ال��درا���س��ة 

ترجمته، وهذه الم�سادر كما اأثبتها هناك هي:
اإقبال،  عبا�س  ن�سره:  للثعالبي)/)))  اليتيمة:  تتمة   -(

طهران، )))) ه� .
محمد  تحقيق:   (((/( للثعالبي  ال��ده��ر:  يتيمة   -(

عبدالحميد، المكتبة التجارية، م�سر، ط)، ))))م.
الفتاح  عبد  تحقيق:   ((/( الباخرزي  الق�سر:  دمية   -(

الحلو- القاهرة ، ))))م.
)- تتمة �سوان الحكمة )تاريخ حكماء االإ�سالم ): للبيهقي 

)) تحقيق محمد كرد على  ، دم�سق ، )))).
اأحمد  اإ�سفنديار )))، ترجمة:  تاريخ طبر�ستان: البن   -(
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ط)،   ، القاهرة   ، للثقافة  االأع��ل��ى  المجل�س   ، ن��ادي 
)11)م.

والمملوك:للمن�سور  المالك  ونزهة  الملوك  اإخ��ب��ار   -(
االأيوبي))، تحقيق.ناظم ر�سيد ، بغداد ، )11)م.

)- التدوين في اأخبار قزوين:لعبد الكريم القزويني)/))) 
العلمية،  الكتب  دار   ، العطاردي  اهلل  بعناية:عزيز 

))))م.
تحقيق:   (((  /  ( الحموي  لياقوت  االأدب���اء:  معجم   -(

محمد نجاتي واآخر،  دارالفكر ،  11))ه�.
تحقيق:   (((/( المحلي  لحميد  ال��وردي��ة  الحدائق   -(

المرت�سى المحطوري ، �سنعاء ، ط)، )11)م 
1)- ذيل تاريخ بغداد: البن النجار ))/))) تحقيق قي�سر 

فرح ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
))- فوات الوفيات والذيل عليها: البن �ساكر الكتبي )/)) 

، تحقيق:اإح�سان عبا�س ، دار �سادر ، بيروت ، د. ت.
اأ�سيبعة  اأبي  البن  االأطباء:  طبقات  في  االأنباء  عيون   -((
بيروت   ، الحياة  مكتبة  دار  ر�سا،  تحقيق:نزار   ،(((

، د. ت  
))- تاريخ الحكماء لل�سهرزوري ))) تحقيق:عبد الكريم 

اأبو �سويرب ، جمعية الدعوة االإ�سالمية ، ))))م.
))- م�سالك االأب�سار في ممالك االأم�سار: البن ف�سل اهلل 
�سزكين  م�سورًا:فوؤاد  طبعه  مخطوط    (1/( العمرى 
واآخرون ، فرانكفورت ، )))) م، ومطبوع )/ ))-)) 

بتحقيق: ب�سام بارود، اأبو ظبي ، )11)م.
))- الوافي بالوفيات: لل�سفدي، ج))/)) تحقيق: محمد 

الحجيري ، في�سبادن ، ط)، ))))م.
 ، للزرك�سي  االأع��ي��ان:  وفيات  وتذييل  الجمان  عقود   -((

مخطوطة عارف حكمت))) تاريخ.
عام  وف��ي��ات  وال�سعراء:لمجهول   العلماء  ت��ذك��رة   -((
الم�سرية تحت رقم  الكتب  بدار  )1))ه�)، مخطوط 

)1)) اأدب.
 ،  (((/( البغدادي  با�سا  الإ�سماعيل  العارفين  هدية   -((

ا�سطنبول، ))))م.
))- مطلع البدور ومجمع البحور: البن اأبي الرجال )/)) 

تحقيق: عبد الرقيب مطهر ، اليمن ، ط)، )11)م.
ل�سركي�س  والمعربة:  العربية  المطبوعات  معجم   -((
العظمى  اهلل  اآي���ة  مكتبة  من�سورات   ((1  ،(((/(

المرع�سي النجفي.
اليوناني في الح�سارة االإ�سالمية )) ترجمة  التراث   -((

عبد الرحمن بدوي ، الكويت ، 1)))م.

ترجمه:   (1(/( لبروكلمان  العربي:  االأدب  تاريخ   -((
 ، م�سر   ، المعارف  دار   ، ط)   ، بكر   يعقوب  ال�سيد 

))))م.
مطبعة   ((1  ،((( علي  كرد  االأجداد:لمحمد  كنوز   -((

الترقي ، دم�سق ، 1)))م.
))- االأعالم: للزركلي )/)))، دار العلم للماليين ، ط)، 

1)))م.
مكتبة   ((/( كحالة  ر�سا  لعمر  الموؤلفين:  معجم   -((

المثنى ، بيروت ، د1ت.
 – الجزيرة   ( �سيف  ل�سوقي  العربي  االأدب  تاريخ   -((
العراق ، اإيران ) )1) ، دار المعارف ، م�سر ، ط)، 

))))م.
))- تاريخ التراث العربي: لفوؤاد �سزكين ، مج)/ج)/)))، 

ترجمة.عرفة م�سطفى ، اإيران ط) ، ))))م. 
 ، �سادر  دار   ،  ((( �س  العبا�سيين  ال�سعراء  معجم   -((

بيروت ، ط) ، 111)م.
لمحمود  العيني  ق�سر  اإلى  اأون  من  و�سعراء  حكماء   -((

المناوي )1)، مركز االأهرام ، القاهرة ، )11)م.
1)- ويرجع كذلك اإلى درا�سة �سحبان خليفات المو�سومة: 
موؤلفاته،:  الفل�سفية،  اآراوؤه  �سيرته،  هندو:  بابن   “
درا�سة ون�سو�س ، الجامعة االأردنية ، عمان ، ))))م.

) لم اأقف على هذه الدرا�سة ).
هذه  ف��ي  ت��دخ��ال  ل��م  نتفتين  ع��ل��ى  ب���اأخ���رة  وع��ث��رت   
البالغة  رو�سة  وم�سدرها  دلية  اإحداهما  الدرا�سة، 
)/))، واالأخرى نونية، وم�سدرها �سروح �سقط الزند 

)/1))، ودفعت بهما للن�سر.
))) انظر �سعر ال�سكوى في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
جامعة  ح��وي��زي،  ال���رازق  عبد  دك��ت��وراه،  اأط��روح��ة   ،(((

االأزهر، ))))م.
))) الروؤية الفكرية والت�سكيل الجمالي في �سعر ال�سيد الحميري 

لعلي اأبي زيد )))، دار المعارف، م�سر ))))م.
))) الق�سيدة )).

م�سر،  نه�سة   ،((( ب��دوي  الأحمد  االأدب��ي  النقد  اأ�س�س   (((
))))م.

))) النتفة 1).

))) النتفة )).
 ،((  ،(( االأرق���ام:1)،)،  ذوات  المثال  �سبيل  على  انظر   (((

.((( ،((( ،(((
))) المقطعة ))).

)1)) النتفة )).
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)))) الق�سيدة )).
)))) المقطعة 1).

)))) النتفة )).
)))) المقطعة ))).

اهلل  عبد  تحقيق:   ،(((((  -  ((((/( العرب   ل�سان   ((((
الكبير واآخرين ، دار المعارف ، م�سر.

)))) �سورة الحج )).
)))) المقطعة )).

)))) ل�سان العرب )�سدق) �س )))).
)))) النتفة )).

)1)) انظر في غرابة االألفاظ في الديوان ذوات االأرقام: ))، 
 ،(( ،(1 ،(1 ،(( ،(( ،(( ،(( ،(( ،(( ،(( ،(( ،(( ،((

.((( ،((( ،((( ،(1( ،(( ،(( ،((
)))) النتفة ))).

)))) المقطعة ))).
)))) المقطعة )).

)))) النتفة ).

)))) النتفة ).

)))) النتفة ).

)))) النتفة ).
)))) النتفة )).
)))) النتفة 1).
)1)) النتفة )).

)))) المقطعة )).

)))) المقطعة )).
الم�سرية،  النه�سة  مكتبة   (( ال�سايب  الأحمد  االأ�سلوب   ((((

))))م.
الهجريين  والرابع  الثالث  القرنين  في  ال�سكوى  �سعر   ((((

.((1
المعارف،  دار   ،((( �سيف  ل�سوقي  االأدب��ي  النقد  في   ((((

م�سر، ))))م.
)))) الق�سيدة )).
)))) الق�سيدة )).
)))) الق�سيدة )).

)))) النتفة ).
)1)) النتفة ))).

 ((( عثمان  الفتاح  لعبد  والبديع  المعاني  في  درا�سات   ((((
مكتبة ال�سباب، القاهرة، ))))م.

)))) ال�سابق ))).

)))) المقطعة )).
االأرقام )،)، ))، ))، ))،  وانظر ذوات  المقطعة ))،   ((((

.(1 ،((
)))) درا�سات في المعاني والبديع ))) – ))).

)))) ال�سابق ))).
)))) النتفة )).

)))) �سورة لقمان، االآية )).
)))) النتفة ))).

محمد   :((/( التبريزي  لمحمد  الم�سابيح  م�سكاة   ((1(
االألباني، المكتب االإ�سالمي، بيروت، ط)، ))))م.

)))) النتفة )).
)))) المقطعة ))

)))) الق�سيدة ))، وانظر رقم )).
اآخر،  بديعي  مح�سن  اأي�سا  البيت  هذا  وفي   ،(( النتفة   ((((

وهو رد العجز على ال�سدر.
)))) النتفة )).

)))) درا�سات في المعاني والبديع ))).
)))) النتفة ))، وانظر البيت االأول من المقطعة ))، وانظر 

ذوات االأرقام: ))، ))، 1)، ))، )).
)))) وفي الديوان بع�س المح�سنات البديعية االأخرى، فينظر 
البيت  التر�سيع  في  وينظر   ،(1(  ،(( رقمي  التق�سيم  في 

الثاني من النتفة 1)). 
)))) ل�سان العرب البن منظور ) ق�سد ) )/ )))).

)1)) اإعجاز القراآن )))، تحقيق: ال�سيد �سقر، دار المعارف، 
القاهرة،))))م.

)))) العمدة )/)1).
)))) ظاهرة المقطعات في ال�سعر العبا�سي ليون�س ال�سامرائي، 

مجلة اآداب الم�ستن�سرية، �س))) /ع)/))))م.
)))) انظر ال�سابق �س )))- ))).

)))) المقطعة )).
)))) النتفة )).
)))) النتفة )).

)))) النتفة ))).
)))) الق�سيدة )).

زناتي،  محمود  )))بعناية   ،((( والغايات  الف�سول   ((((
المكتب التجاري، بيروت، د. ت.

الم�سرية،  االأنجلو  )))،مكتبة  ال�سعر  مو�سيقى  انظر   ((1(
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ط))))،)م.
اهلل  لعبد  و�سناعتها  العرب  اأ�سعار  فهم  اإل��ى  المر�سد   ((((
الحلبي،  م�سطفى  مكتبة   ،(((/( ال��م��ج��ذوب  الطيب 

ط))))،)م.
)))) مو�سيقى ال�سعر ))).

)))) المقطعة )1).
)))) المقطعة ))

)))) النتفة )).
)))) النتفة ).

)))) العرو�س القديم )).
))))ال�سابق ))) – ))).

)))) مو�سيقى ال�سعر ))).
)1)) المقطعة )).
)))) المقطعة )).

)))) النتفة ).
)))) الق�سيدة )).

)))) النتفة )).
)))) الق�سيدة )).
)))) المقطعة )).
)))) المقطعة )).

)))) النتفة )).

الم�صــادر والمراجع

)- اأ�س�س النقد االأدبي: اأحمد بدوي، نه�سة م�سر، ))))م.
)- االأ�سلوب: اأحمد ال�سايب، مكتبة النه�سة الم�سرية، ))))  
ال�سيد  تحقيق:  )1)ه���)،  )ت  الباقالني  القراآن:  اإعجاز   -(

�سقر، دار المعارف، القاهرة،))))م.

مكتبة  عثمان،  الفتاح  عبد  والبديع:  المعاني  في  درا�سات   -(
ال�سباب، القاهرة، )))).

ودرا�سة:  تحقيق  )ت)))ه���)،  هندو  بن  الفرج  اأبي  ديوان   -(
االآداب،  مكتبة  ف��ي  للن�سر  معد  ح��وي��زي،  ال����رازق  عبد 

القاهرة، )11)م، ولم ين�سر حتى االآن.
)- الروؤية الفكرية والت�سكيل الجمالي في �سعر ال�سيد الحميري: 

علي اأبي زيد، دار المعارف، م�سر ))))م.
تحقيقي:  ال��م��ع��اف��ى،  ب��ن  الملك  لعبد  ال��ب��الغ��ة:  رو���س��ة   -(
ط)،  بيروت،  الع�سرية،  المكتبة  الرجبي،  عبدالمنعم 

1)1)م.
)- �سروح �سقط الزند:للبطليو�سي وغيره، تحقيق:عبد ال�سالم 

هارون وغيره، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، ))))م.
الهجريين:  وال��راب��ع  الثالث  القرنين  في  ال�سكوى  �سعر   -(
االأزه��ر،  دكتوراه،جامعة  اأط��روح��ة  حويزي،  عبدالرازق 

 ((((
1)- ظاهرة المقطعات في ال�سعر العبا�سي: يون�س ال�سامرائي، 

مجلة اآداب الم�ستن�سرية، ع)، ))))م.
المعارف،  دار  ال�سمان،  علي  محمود  القديم:  العرو�س   -((

القاهرة، ))))م.
))- الف�سول والغايات: اأبو العالء المعري ) ت)))ه�)، بعناية 

محمود زناتي، المكتب التجاري، بيروت، د.ت 
م�سر،  المعارف،  دار  �سيف،  �سوقي  االأدب��ي:  النقد  في   -((

))))م.
))- ل�سان العرب: ابن منظور )ت )))ه�)، تحقيق: عبد اهلل 

الكبير واآخرين ، دار المعارف ، م�سر.
اهلل  عبد  و�سناعتها:  العرب  اأ�سعار  فهم  اإل��ى  المر�سد   -((
الطيب المجذوب، مكتبة م�سطفى الحلبي، ط)، ))))م.
االألباني،  محمد  التبريزي:  لمحمد  الم�سابيح:  م�سكاة   -((

المكتب االإ�سالمي، بيروت، ط)، ))))م.
))- مو�سيقى ال�سعر: اإبراهيم اأني�س، مكتبة االأنجلو الم�سرية، 



63 اآفاق الثقافة والتراث

ا  العبث َفنًّ
في ر�ضالة 

الخوارزمي 
للبديهي

 العبث َفنًّا في ر�صالة
الخوارزمي للبديهي

االأ�شتاذ الدكتور/ فائز طه عمر
كلية التربية – جامعة تكريت - العراق

لعلَّ الَعَبَث الذي يعني اللعب)1(, اأي: اإتيان �صيء لغاية هزلّية ,اإ�صحاكية, كان فر�صًة لالأديب 
اأبي بكر الخوارزمي )382 هـ ( الإظهار مهارته ومقدرته اللغوية, بتالعبه اأو لعبه باالألفاظ, و�صعِة 
اإليه, ذلك هو  يوّجهها  َمن  الخوارزمي  ر�صالة وجد من�ِصُئها  الت�صويرية, في  معارفِه, ومقدرته 
ال�صاعر اأبو الح�صن البديهي )380هـ(, لما َوَجد فيه-بح�صب روؤيِتِه-من اّدعاء البديهة في ال�صعر 

وانت�صابه اإليها, مّتفقاً مع ما قاله ال�صاحُب ابُن عباد )385هـ ( فيه: 

تـــــقـــــوُل الــــبــــيــــَت فـــــي خـــمـــ�ـــصـــيـــَن عـــامـــاً
ــــْبــــَت نـــفـــ�ـــَصـــَك بــــاْلــــَبــــِديــــِهــــْي)2( فــــِلــــْم َلــــقَّ

من  ي��رج��ع،  ال  )ك��ان  البديهي  اأن  ي��رى  اإّن���ه  ب��ل 
لفظة  اإلى  اإالَّ  بها  وتلّقب  اإليها  انت�سب  التي  البديهة 
اأبا  بهذا  وح��ّدث  المعنى))))  حقيقة  دون  الدعوى 
البديهي  اإن  له:  قائاًل   ( ))))ه�  الثعالبي  من�سور 
)الذي قال �سعرًا كثيَر العّدة في زمان طويل المدة، 

فلم ُي�ستملْح منه اإال هذا البيت:

ـــــــى عـــــلـــــى الـــــــــزمـــــــــان ُمـــــحـــــاال اأتـــــــمـــــــّن
)4() ُحـــــــرِّ  طـــلـــعـــَة  مـــقـــلـــتـــاَي  تــــــرى  اأن 

على اأّن الثعالبيَّ يعدُّ هذا الحكَم )فيه حيٌف �سديٌد 
على البديهي)))) بيد اأّن بع�س معا�سري الخوارزمي 
الجيد،)))  �سعره  قلَة  اأي�سا،  البديهي،  على  اأخ��ذوا 
وتكّلفُه واّدعاءه في الفل�سفة واللغة)))، فقد كان يح�سر 

مجال�س بع�س فال�سفة بغداد))) اآنذاك.

ي��وؤك��د دعوى  اإ���س��ارات��ن��ا ه��ذه م��ا  وق��د يكون ف��ي 
هّياأ  م��ّم��ا  عليها،  الحكم  ت��ف��اوت  واإْن  ال��ب��دي��ه��ي، 
من  العبث  في  ر�سالة  ليكتَب  م�سّوغًا  للخوارزمي 
يبدو،  ما  على  بالمعابثة  ُيدعى  ما  اأو  البديهي))) 
في  تمّثل  فّني  اآخ��ر  داف��ع  من  يخلو  ال  االأم��ر  ولعل 
ال��خ��وارزم��ي ف��ي م��ح��اك��اة ر���س��ال��ة الجاحظ  رغ��ب��ة 
عبد  بن  اأحمد  من  و�سخريته  عبثه  في  ))))ه����) 
الّرغم  والتَّْدِوير)على  )التَّْربيع  المعروفة  الوهاب 
االأول،  ال��َداف��َع  اأن  على  اختالف،  من  بينهما  مّما 
ولعله  الفني،  االآخر  الدافع  من  اأقوى  كان  الذاتي، 
ي�سي بعالقة متكّدرة بين الرجلين اأوحت بها موا�سع 
�سخ�سّية  الخوارزمي  بها  تناول  التي  الحاّدة  الثلب 
ت�سُعف  ال  اأخبارهما  اأّن  على  �سنراه،  مّما  البديهي، 

على اإثبات هذا الظن.
عر�س عام:

روؤيِة  من  هذه،  ر�سالته  في  الخوارزمي،  انطلق 



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 64

اّدعاء  فيه من  راآه  ما  دها  البديهي، ع�سّ اإلى  ذاتية 
ُه  فعر�سَ اأخ��رى،  اأ�سياء  وم��ن  ال�سعر،  في  البديهة 
المتغطر�س،  المتعالم،  الدّعي،  الجاهل،  ب�سورة 
في  ل��ه��ا،  مثيَل  ال  ���س��ورة  ف��ي  ���س��يء،  ُك���لَّ  المعاند 
لعقل  م�ستفزة  لل�سحك،  مثيرة  والُعجب،  االّدع��اء 
عيوب،  من  منها  ظهر  ما  تجّنب  اإلى  لي�سعى  االآخر 
لترتفَع قيمُتها من الرغبة في االإ�سحاك، اإلى هدف 
ال  الخوارزميَّ  لعّل  بال�سخرية،  تقويمي  اإ�سالحي 

يق�سْدُه.
با�سر الخوارزميُّ ثلَبُه البديهيَّ من دون مقّدمات، 
هًا الخطاب اإليه بقوله: )ل�سُت اأعاتبك، عافاك  موجِّ
يعمل  اأو  م��ن��ك،  ي�سلح  ال��ع��ت��اَب  الأن  ت��ع��ال��ى،  اهلل 
داوؤه  ُي��داوى  اأو  بالعذل،  ُيعالج  جهلك  الأّن  اأو  فيك، 
ا يزول بَعَتِب  بالقول)1))، الأّن جهله لي�س اأمًرا عار�سً
اأو بكالم، بل هو اأمٌر را�سخ لذا عّده )ج�سًما.)))))، 
النا�س  جهل  اأّن  على  الإزال��ت��ه  )ف��ع��ل)))))  من  الب��د 
)َعَر�س)))) ت�سهل اإزالته، فالج�سم والفعل والَعَر�س 
الخوارزمي  ح��ر���س  الفل�سفة،  م�سطلحات  م��ن 
من  اأَِلَفُه  بما  بالبديهي  للُهزء  منفًذا  اّتخاذها  على 
قلنا،  كما  بالفل�سفة،  معنيٌّ  فهو  فل�سفي  م�سطلح 
بقوله: )كاّل عافاك اهلل تعالى، جهُل النا�س َعر�ٌس، 
اإال  داوؤه  يقع  وال  بالفعل،  اإال  يزول  ال  ج�سٌم  وجهُلك 
من الكّف والّنعل)))))، فالجهل داء را�سخ في كيان 
بل عالجه  لن�سح،  لعتاب وال  ي�ستجيب  البديهي، ال 
ال�سرب بالَكِفّ والنعل، تحقيًرا وثلًبا وَعَبًثا م�سيرًا، 
اأن  اإلى  مّرتين،  اهلل)  )عافاك  الدعاء  با�ستعماله 
الخوارزمي  ُيرجى �سفاوؤه، لذا يرى  دعواه مر�ٌس ال 
ال يجدي  اإليه،  ر�سالته  في  للبديهي،  �سيقوله  ما  اأّن 
ُيميته:  اأو  اإليه  ه  نفًعا، فهو كمن يذبح الكالم الموجَّ
)ولقد عققُت هذا الكالم و�سّيعُته فيك..))))) لفقده 
في  بنق�س  اأو  بعيب  اأو  بكرامة،  اأو  باألم،  ال�سعوَر 
نف�سه، ولم يبق له اإال اإح�سا�س باألم ج�سمي فح�سب 

للنق�س  يجد  وال  ج�سمه،  في  اإال  االأل��م  يح�ّس  )وال 
كتبها حّجًة على  اأنه  بيد  وقعًا)))))،  للعيب  وال  م�ّسًا 
مثالب:  من  �سخ�سه  في  راآه  ما  والإثبات  البديهي، 
)ولكني اأردُت بهذه الر�سالة اأّن تتوجه عليك الحّجة، 
الكفَّ  مبداًل  والعلة.)))))  العالقة  منك  تنقطع  واأن 
واأكثرها  العبارات  واأق��در  الكلمات  باأق�سى  والنعَل 
هذه  فبدت  بها،  لي�سِرَبه  واإ�سحاكا،  ��ا  وَح��طًّ ثلًبا 
اللغوية  الإظهاِر مقدرِتِه  للخوارزمي  فر�سًة  الر�سالُة 
اأي�سًا  وهي  واالأفكار،  المعاني  ت�سوير  على  والفنية 
الوا�سعة،  وثقافته  العامة،  معارفه  الإظهار  فر�سٌة 
وما  تفكيرهم،  وطرائق  النا�س  حياة  على  واطالعه 
�ساع بينهم من اأعراف واأ�ساطير وخرافات وم�سالَك 
اأي�سا  الفر�سة  هذه  من  اأفاد  ولعّله  عي�ٍس،  واأنماِط 
وتوجيه  ال�سناعات  اأ�سحاب  عيوب  عن  للحديث 
النقد اإليهم، مّما جعل لهذه الر�سالة اأبعادًا تاريخيًة 
الفنية  قيمتها  على  ف�ساًل  ومعرفّيًة،  واجتماعّيًة 
االأدبية، فقد تمّكن الخوارزمي من ت�سوير البديهي 
الحق  على  المتجاوز  ال��دع��ّي،  للجاهل  حيًّا  مثااًل 
باأعظَم من  بقوله: )ولي�س محنتي فيك  به،  العابث 
محنة الحّق الذي لم تزل تعبُث به، حّتى لو تج�ّسم 
في  لجهدَت  داًرا  تمّثَل  اأو  ذّمها  في  ل�سعيَت  نف�ًسا 
اأنه يختلف  الرجل،  الم�سكلة في  فاأ�سل  هدمها))))، 
عن كل �سيء، ويخالف كلَّ �سيء، فهو عك�ُس االأ�سياء، 
يم�سي  اأن��ه  اإال  العك�س  )فاأنت  له:  الخوارزمي  قال 
االأ�سياء  كل  يخالف  بهذا  فهو  رج��ل��ي��ن)))))،  على 
كان  مّما  و�سفاتها،  واأنواعها  اأجنا�سها  تعدد  على 
ا على اإظهاره، في ذكره ما عرفه  الخوارزمي حري�سً
وعلمّية  و�سيا�سية  ودينية  تاريخية  �سخ�سيات  من 
وقبائل  واأم��م  وم�ساهد  واأح���داث  واأدب��ّي��ة،  وفقهية 
ليدل  وتقاليد،  واأعراف  وخرافات  وحيوان،  ومدن، 
االآخرين  يخالف  اأو  كلها  يخالفها  البديهّي  اأّن  على 
اأمرًا  كاأن  حّتى  المخالفة،  فديدنه  اإليها  النظر  في 
اأنزل  اهلل  ك��اأّن  )وحّتى  بذلك:  اأم��ره  مختلفًا  اإلهيًا 
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عليك قراآن �ساللة، وبعث اإليك ر�سول جهالة، وقال 
لك خالف االإجماع واأنت على ال�سّنة، وعاِد ال�سواب 
الخوارزمي،  فكانت محاولة  الجنة..))1))  في  واأنَت 
باإيراد  �سواء  الت�ساد،  على  تقوم  هذه،  ر�سالته  في 
الطباقات، اأو المقابالت ليظهر البديهي، كما يراه، 
اأنه  على  ويعر�سه  �سنراه،  مما  �سيء،  كّل  مخالًفا 
اأحد  من  واإبطاله  الحّق  جحد  على  القدرة  وارث 
والذي  �سّماه )�سوف�سط)))))  الذي  اليونان  فال�سفة 
اإليه، وهم جماعة  انت�سبوا  اأن ال�سوف�سطائيين  زعم 
اإليها،  وانت�سبت  بال�سف�سطة  عرفت  يونانية  فل�سفية 
وال�سف�سطة ) قيا�س مركب من الوهميات، والغر�س 
له: )حتى  واإ�سكاته..))))) قال  الخ�سم  تغليط  منه 
كاأّن �سوف�سًطا ا�ستخلفك على جحد ما يدرك عياًنا، 
ونا�سر  الباطل،  في  وارث��ه  فاأنت  اإيقانًا...  وُيعرف 
العلم  يّدعي  فالبديهي  ع��اق��ل))))).  كل  على  جهله 
�سواب:  وال  له،  علم  فال  غيره  اأّما  فح�سب،  لنف�سه 
)واإنك من بينهم الذي ُخ�ّس بالعلم القديم، واأخبر 
اأ�سل  اأْن ثّبت الخوارزمي  بالنباأ العظيم.))))) وبعد 
بو�سائل  خطابه  في  �سرع  البديهي،  في  الم�سكلة 

واأدوات عدة عمد بها اإلى العبث به وثلبه.
الر�سالة  كّونت  اأبنيًة  الو�سائل  هذه  عّد  ويمكننا 
وّظفها  لغوية  ُبنى  اأو  اأبنية  وه��ي  بينها،  وُق�ّسمت 
البنية  اأهمها  من  ولعل  ودالالت،  وظائف  لتحقيق 
البيانّية،  والبنية  التركيبية،  والبنية  االإيقاعية، 
وذلك ان�سجاما مع المنهج الذي طرحه عبد القاهر 
الجرجاني )))) ه�) في نظريته المعروفة )النظم) 
اأنها  التي تناول بها بع�س اال�ستعارات وغيرها على 
بنى لغوية هي التي اأعطت لال�ستعارة الموجودة في 
الراأ�س �سيبًا.)))))خ�سو�سّيًة  قوله تعالى: )وا�ستعل 
لغويًة  وعالقاٍت  طرقًا  باعتمادها  وتاأثيرًا  وف��رادًة 
المناهج  بع�س  مع  يتفق  مما  خا�سة))))،  اإ�سنادية 
الحديثة في تحليل الن�س ودرا�سته، وهذا ما دعانا 

اإلى عر�س الو�سائل الت�سويرية البيانية بنًى تركيبيًة 
ال تختلف عن التراكيب الخبرية واالإن�سائية ،ف�سال 
على االإيقاع وعنا�سره، بيد اأن ما اقت�ساه البحث من 
ف�سل البنى عن بع�سها، بح�سب طبيعتها ووظائفها، 
وبنية  اإيقاعية،  بنية  على  البنى  هذه  نق�سم  جعلنا 
هذه  تختزُنه  ما  على  لنقَف  بيانية،  وبنية  تركيبية، 

الر�سالُة من طاقٍة فنيٍة اأغرتنا بدرا�ستها.
البنية الإيقاعية:

الخوارزمي  اإليه  عمد  ما  في  البنية  هذه  تتجلى 
مق�سودا  خا�سا  و�سعا  والجمل  االألفاظ  و�سع  من 
االن�سجام  يحقق  ما  كل  يعني  الذي  االإيقاع  لتحقيق 
الن�س  وحدات  بين  والمو�سيقي  ال�سوتي  والتالوؤم 
واأجزائه وتراكيبه ))))، لت�ساَغ �سياغًة خا�سًة تظهر 
اإحداث  في  فاعلًة  موؤثرًة  االإيقاعية  العنا�سر  بها 
داللة مق�سودة، اأو موحى بها، وال�سجع من اأكثر هذه 
مع  ان�سجامًا  الر�سالة  هذه  في  ا�ستعمااًل  العنا�سر 
طريقة الخوارزمي في ر�سائله كافة التي التزم بها 
ال�سجع ))))، تما�سيًا مع الع�سر الذي عا�س فيه)))) 
من  التي  االأخ��رى  االإيقاعية  العنا�سر  على  ف�سال 
اأهمها التوازن والتكرار والجنا�س، مما �سنتناوله في 
االإيقاع،  اأي  بو�سفه،  موجز  نحو  على  ال�سطور  هذه 
الخوارزمي  وظفها  التي  الو�سائل  من  فاعلًة  و�سيلًة 

للعبث بالبديهي وهجائه.
ال�سوتيَّ  االإط���اَر  ال�سجع  ع��ّد  ن�ستطيع  ولعلنا 
االإيقاعي لهذه الر�سالة التي حر�س الخوارزمي على 
اأن تكون مجلجلًة ملفتًة لالأ�سماع، ففقراُتها وجمُلها 
في  متفاوت  نحو  على  مجموعًة،  كلُّها  تكون  تكاد 
الق�سير،  ال�سجيع  هو  عليها  الغالب  اأّن  على  الطول 
نحو قوله: )يا َغداَة الفراق، وكتاَب الطالق، ياموَت 
الحبيب وَطْلعَة الرقيب))1))، ويبدو اأنَّ هذا الِق�سَر 
هو المهيمُن على ر�سالته هذه، وعلى ر�ساِئِله كافة، 
تت�سمن  اأنها  بيد  طويلة،  اأ�سجاع  ذاَت  تبدو  فهي 
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القارئ في جو  الإبقاء  اأ�سجاعا داخليًة ق�سيرة))))، 
مو�سيقي مت�سل))))، فهو يبداأ، اأحيانًا، باإيراد جملة 
على  مجموعة،  ق�سيرة  بجمل  ُيْعِقَبها  حتى  طويلة، 
فيها  اّدعيت  فري�سة  في  ا�ستفتيت  )ولو  قوله:  نحو 
)ولو  وقوله:  االأئ��م��ة...)))))،  واّتفاق  االأّم��ة،  اإجماع 
ا�ستبدعوا �سنعه الخليل العرو�سي اأخذت تزعم اأنه 
فالجملتان  بكرًا...)))))  افترع  وال  اأمرًا،  اأحدث  ما 
الم�سجوعتان في القول االأول، واالأخريان في القول 
الثاني جزٌء من �سياق كالمه، على اأنه عمد اإلى تقطيعه 
بمقاطع اإيقاعية تمثلت بها، ومثل هذا كثير في هذه 
متتابعتين  كلمتين  يورد  اأحيانا  اأنه  على  الر�سالة، 
في �سياق جملة واحدة، اإمعانا في قوة االإيقاع، نحو 
م))))، ف�سال على كونهما  م المخا�سَ قوله: )المخا�سِ
االأّمة  بين  )ولي�س  وقوله:  ومت�سادتين،  متجان�ستين 
هم  برَّ ويجوبوا  َو�سرَعهم،  زرعهم  ين�سفوا  اأْن  وبين 
متتالية،  ب�سجعات  االإيقاع  مكثفًا  وبحَرهم.)))))، 
وبرهم  و�سرعهم،  زرعهم  في  �سدية،  دالالت  ذات 
وبحرهم، وهو يمعن في ذلك، قوًة فياأتي، في �سياق 
خاللهما،  في  بكلمتين،  الم�سجوعتين،  الجملتين 
�ساهدت  )ول��و  مثال:  قوله  في  اأي�سا  م�سجوعتين 
الهند عبتهم في �سعف العزيمة، كما لو دخلت بالد 
فعبتهم،  ال�سنعة.)))))،  رداءة  في  لمَتهم  ال�سين 
كبيرتين،  جملتين  �سمن  في  م�سجوعتان  ولمتهم 
غير غافلين عّما تخللهما من عنا�سر اإيقاعية اأخرى 
اإيقاعية  �سربات  بها  محّققا  والتكرار  التوازن  مثل 
تديم القوة المو�سيقية، كما قلنا حتى لتبدو فقرات 
متناظر،  �سوتي  مو�سيقيٌّ  ن�سٌق  كاأنها  هذه  الر�سالة 
حر�سه  في  اأي�سا،  تجّلى،  مّما  نغماته  تنوعت  واإن 
الواحد، فقد  ال�سياق  ال�سجع في  على تغيير حروف 
متتابعة،  جمل  في  �سجع  حرف  مثال،  النون،  التزم 
عاد  ث��م  جملتين،  ف��ي  ال��ب��اء،  اإل��ى  عنه  ع��دل  حتى 
كلماتها  تكون  اأن  حاول  اأنه  على  ف�سال  النون،  اإلى 
متوازنة )تخالفا وتناق�سا) و)�سخفا وهجرًا)، في 

من  وتناق�سًا  تخالفا  اأق��ّل  �سيء  لي�س  )واإن��ه  قوله: 
من  وهجرًا  �ُسخفا  اأق��ّل  وكالم  المحّدثين،  رواي��ات 
تف�سيل  في  اأ�ساب  اإبلي�س  واإن  المناق�سين،  اأ�سعار 
النار على الطين... واإن هاروت وماروت قد اأح�سنا 
في ع�سيان الرب، ومواقعة الذنب، فلذلك �سارا في 
ال�سحر اإمامين...))))). وق�سد اإيراد اأ�سجاع كثيرة 
تحقيق  من  تمكن  فقد  واح��د،  ح��رف  على  متتالية 
بالهمزة،  متتالية  ق�سيرة  �سجعة  ع�سرة  ثماني 
البالء،  وجهد  الق�ساء،  �سوء  )يا  قوله:  منها  مثال، 
ودرك ال�سقاء، ويا �سماتة االأعداء، وح�سد االأقرباء، 
تغيير  اإلى  ويلجاأ  وال�سماء...)))))،  االأر�س  وطوارق 
عامة  في  الفكرة،  اأو  المعنى،  تغير  بح�سب  ال�سجع 

الر�سالة.
ويت�سرف اأحيانا ببناء الجمل، في حدود الجواز 
ذلك  من  ال�سجع،  اإقامة  على  منه  حر�سا  النحوي، 
تقديمه الجار والمجرور على الخبر، نحو قوله الذي 
اأورد فيه اإحدى دعاوى البديهي: )واإن ها�سما، في 
قري�س، اأذنا، كما اأن دارما، في تميم، اأو �ساب)1))، 
اأو على الفعل الناق�س، في قوله:) لذلك �سارا في 
وغير  معًلمين...)))))،  للخلق  اأو  اإمامين،  ال�سحر 

ذلك كثير)))).
اإلى  ميله  ال�سابقة،  االأمثلة  بع�س  في  ولحظنا، 
الحذف ،وال�سيما عند التكرار، ففي الجمل الهمزية 
�سابقا،  ال���واردة  ال��ن��داء  على  المبنية  الم�سجوعة 
اأن ذكرها مرة واحدة في  بعد  النداء،  حذف )يا) 
النداء )يا �سوء الق�ساء)، ولعله ق�سد، بهذا الحذف 
االإيقاع  ليقوى  الم�سجوعة  الجمل  المتتالي، تق�سير 
)اأنت)  المبتداأ  حذفه  في  اأي�سا  تحقق  ،مما  فيها 
في قوله: )فاأنت العك�س اإال اأنه يم�سي على رجلين، 
والجور اإال اأنه ينطق بل�سان و�سفتين، والجهل اإال اأنه 

مخاطب، والعي اإال اأنه مثاب معاقب))))).
ومع اأن ال�سجع ال تظهر قيمته، وال تتجلى مزيته 
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وال اآثاره اإال في �سياقه)))) ا�سطرتنا رغبتنا في عدم 
اإطالة البحث ب�سواهد طويلة اإلى اأن نقتطع ما اأتينا 

به من �سواهد من �سياقها.
الجمل  اإنهاء  ع��دم  اإل��ى  الخوارزمي  يعمد  وق��د 
اإيقاعها  على  يحافظ  اأن��ه  ،على  نف�سه  بالحرف 
)ومن  ق��ول��ه:  نحو  متعادلة،  م��ت��وازن��ة  ب�سياغتها 
والجهل  مجتمعا،  والقبح  منتظما،  اللوؤم  اأجد  اأين 
الجر  حرف  حذف  اإلى  لجاأ  وقد  مجتمرًا....)))))، 
من وا�سم اال�ستفهام اأين، من هذا الن�س الق�سير، 
اال�ستفهامية  جمله  على  اإي��ق��اع��ي��ة  ق��وة  الإ���س��ف��اء 
في  )واإن��ي  قوله:  في  اأي�سا  نجده  مما  بتق�سيرها، 

ذمك جاد، وفي مدحك العب...))))).
االألفاظ  من  عدد  تكرار  اإلى  الخوارزمي  وعمد 
في موا�سع عدة من ر�سالته هذه، رغبة منه في قوة 
المكرر  اللفظ  عليه  يدل  ما  على  واالإلحاح  االإيقاع، 
من معان ودالالت، وقد كرر، اأي�سًا، بع�س التراكيب 

مما �سنتناوله في البنية التركيبية.
فقد كرر- مثال- لفظة )جهل) مع اأنه ي�ستطيع 
جهل  لتر�سيخ  ذلك  ولعل  واح��دة،  مرة  بها  ياأتي  اأن 
مختلفًا  ب��ه،  مبالغًا  ثابتًا  جهاًل  ور�سمه  البديهي 
يعالج  جهل  جهلك  )الأن  بقوله:  ���س��واه،  جهل  عن 
بالعذل))))، وقوله، في ال�سياق نف�سه: )وجهل النا�س 
مثنى  لفظة  اأي�سا  وكرر  نف�سه))))).  وجهلك  عر�س 
على نحو مت�سل، بقوله: )واأن تقع اإال مثنى مثنى)))) 
اأثقل )يا اأثقل))1))  داللة على التتابع. وكرر مناداة 
اأن  اإلى  اإ�سارة  المكررة،  )بل)  لفظة  عليها  مقدمًا 
التراكيب التي كررها تت�سمن األفاظًا مكررة كثيرة، 
عددًا  اأورد  اأنه  على  الالحق،  المبحث  في  نتناولها 

من االألفاظ االأخرى في جمل متنوعة وكررها)))).
لتحقيق  وا���س��ح،  نحو  على  الجنا�س،  ووظ���ف 
�سروب  من  �سربا  بو�سفه  وداللية،  اإيقاعية  غايات 
التكرار))))، مع اختالف معاني االألفاظ المتجان�سة، 

وقد لحظناه مرافقا ال�سجع والتوازن والتكرار، فقد 
اأكثر من ا�ستعمال الجنا�س اال�ستقاقي الذي ُيق�سد 
واختالفها  واحد  لغوي  جذر  في  االألفاظ  اتحاد  به 
المظلوم  )اأن��ا  قوله:  نحو  ال�سرفي،  اال�ستقاق  في 
الظالم))))، )وان الدين لعبة العب، كما اأن التوحيد 
كذبة كاذب))))) فقد جمع في هذين المثالين، بين 
واأ�ساف  نف�سه،  الفعل  من  والفاعل  المفعول  �سيغة 
اإلى ا�سم الفاعل مرتين، لتتعزز العنا�سر  الم�سدر 
حّيز  في  االأ�سوات  تناظر  عن  المتوالدة  االإيقاعية 
واحد لتعلو وتقوى داللتها، مما ظهر،اأي�سا، في اإيراده 
)يخبط  قوله:  في  المطلق،  ومفعوله  الفعل  �سيغة 
متتابعًة:  الم�ستقات  اإيراد  وفي  ع�سواء.)))))،  خبط 
ال))))، و)يا اأالأم  )اإجماال ال تجّماًل، واإْف�ساال ال تف�سّ
من اللوؤم، واأ�ساأم من ال�سوؤم.)))))، وعلى هذا النحو 
اال�ستقاقي))))  الجنا�س  طاقة  الخوارزمي  ي�ستثمر 
مّما  ال��دالل��ة،  ولتعميق  االإي��ق��اع،  لتحقيق  ال�سوتية 
اأنواع  وف��ي  والتكرار،  وال��ت��وازن  ال�سجع  في  ح�سل 
الخوارزمي،  منها  ا�ستعمل  التي  االأخ��رى  الجنا�س 
من  كان  الذي  الم�سّحف  الجنا�س  اال�ستقاقي،  مع 
هذه  في  ا�ستعماال  الناق�س  الجنا�س  اأن���واع  اأكثر 
متناظرتين  لفظتين  وجود  على  يقوم  الر�سالة،وهو 
عدا حرف واحد يكون مختلفا،))))، نحو لفظتي لوم 
الكالم  فظلمت  بلوؤمك،  )ظلمتني  قوله:  في  ول��وؤم 
بلومك))1)) فقد �سفعه بتكرار الفعل )ظلم) اإمعانًا 
في قّوة االإيقاع، وقوله: )ولو ا�ستح�سنوا و�سع كليلة 
رّثة))))،  ِحَكَمها  وان  غّثة  اأمثالها  اأّن  و�سفَت  ودمنة 
في  كما  م�سّحف،  جنا�س  و)رّث���ة)  )غ��ّث��ة)  فبين 
)هاروت وماروت))))) و)قابيل وهابيل))))) و)خائب 
و)�سرابا  وم���اأج���وج)))))  و)ي��اأج��وج  و���س��ائ��ب))))) 
وغيرها.  و�سرعهم)))))  و)زرع��ه��م  و���س��راب��ا))))) 
المحّرف))))  الجنا�س  اأق��ل،  نحو  على  وا�ستعمل، 
كل  في  كلمتين  حروف  بين  بالتناظر  يتحقق  الذي 
ل��ك��ّل منهما، نحو  واح���د  ع��دا ح��رك��ة ح��رف  ���س��يء 
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فهما  م)))))  المخا�سَ م  المخا�سِ اأنا...  )فها  قوله: 
لفظتان م�سجوعتان مت�سادتان، متجان�ستان تجان�سًا 
محّرفًا، اأ�سهم مع عنا�سر االإيقاع االأخرى في تعزيز 

القوة المو�سيقية لهذه الر�سالة.
البنية التركيبية:

تاأ�س�ست البنية التركيبية لهذه الر�سالة من ُبنى 
تركيبية جزئية متنوعة، وّظفها الخوارزمي لتحقيق 
م�ستعملة  بنية  اأول  الخبر  بنية  وكانت  منها،  الغاية 
فيها، قوامها الخبر االبتدائي الخالي من الموؤكدات، 
الذي �سّب به غ�سبه على البديهي ب�سيغة المخاطب 
التي وّظفها للهجوم عليه، بقوله: )فاأنت العك�س اإال 
انه يم�سي على رجلين، والجور اإال اأنه ينطق بل�ساٍن 
اّنه  اإال  والعّي  ُمخاطب،  اأن��ه  اإال  والجهل  و�سفتين، 
جملة  الخوارزمي  ك��رر  فقد  ُم��ع��اق��ب.))1))،  ُمثاٌب 
)اإال)، حاذفًا  اال�ستثناء  اأداة  بها  األحق  التي  الخبر 
المبتداأ ) اأنت) من الجمل التي تلت الجملة الخبرية 
االأولى المذكور فيها )اأنت)، محققا، بتكرار الجمل 
ممتدًا  اإيقاعّيًا  اإطارًا  االأ�سجاع،  المتنّوعة  الخبرية 
الُبنى  في  حّققه  مّما  البنية،  هذه  من  انتهائه  حتى 
وال�سيغ التركيبية االأخرى، ولعله، با�ستعماله )اإال) 
لكّل  مناق�سة  �سورة  للبديهي  ر�سم  اال�ستثنائية، 
نتبّينه  نحٍو  على  المعاني  فيها  ج�ّسد  مثيرة،  �سيء، 
في تناولنا البنية البيانّية. ف�سال على ما اأتى به من 
مفارقات ومغالطات ذكرها في الن�ّس ال�سابق، وفي 
اأي�سًا،  الخطاب  م�ستعمال  اأخ��رى،  خبرية  ن�سو�س 
وما  �سفات مخالفة،  فيه من  ما  اأّن  اإخباره  قا�سدًا 
يزعمه من اأباطيل، هو اأمر يعرفه فيه، مّما يحقق ما 
يدعى بفائدة الخبر، راغبًا في تثبيت هذه الدعاوى 
اأنَّ  عليه وف�سحه بها، نحو قوله: )غايتك اأن تزعم 
العاّلف  الهذيل  اأبا  واأن  نا�سبي،  الحكم  بن  ه�سام 
واأّن طفياًل  اأمّي...  الكاتب  الحميد  واأن عبد  نابتي، 
�سرب،  ما  قي�س  اأع�سى  اأّن  كما  رك��ب،  ما  الغنوي 

اأن  ال�سخاء رومي، كما  اأّن  العفاف هندي، كما  وان 
الملوك اأ�سغر النا�س هممًا...)))))، ففي هذا الن�س 
لُيطلعه  البديهيَّ  الخوارزميُّ  يخبر  عدة  مغالطات 
على اأن دعاواه معروفة للقا�سي والداني، ومزاعمه 
ابن  ه�سام  اأن  زعمه  ومنها  اأح���د،  على  تخفى  ال 
برف�سه  اأي  بالراف�سي  المعروف  ))))ه�)  الحكم 
كان  عنهما)،  اهلل  )ر�سي  وعمر  بكر  اأي  خالفة 
نا�سبّيًا اأي نا�سب اآل بيت الر�سول )�سلى اهلل عليه 
و�سلم) العداء، مع اأنه �ساحب اإحدى الفرق الغالية 
الهذيل محمد  اأبا  اأّن  وقوله  البيت))))،  اآل  اأئمة  في 
ممن  اأي  نابتّيًا،  كان  ))))ه�)  العالَّف  الهذيل  بن 
وهو  الجائرين))))،  وال  ال�سوء  والة  ب�سّب  يقبلون  ال 
منهم))))،  الهذلية  الفرقة  ورئي�س  المعتزلة،  �سيخ 
المبتدعة  )الطوائف  الجاحظ  بح�سب  والنابتة، 
االأول  ال�سدر  م�سي  بعد  ن�ساأت  ال��ت��ي  الراف�سة 
وهم  عثمان)))))  فتنة  بعد  وال�سيما  االإ�سالم،  من 
اأي�سًا  وهو  الجاحظ.  زمن  بعد  ما  حتى  موجودون 
و�سف كاتب بني اأُمية ال�سهير عبد الحميد بن يحيى 
عليه  تعارف  ما  وخالف  باالأمّي،  ))))ه���)  الكاتب 
في  اإب��داع  من  ال�سعراء  بع�س  عن  ُعرف  ما  العرب 
النا�س  تداوله  ما  نافيًا  معروفة،  ومواقف  اأغرا�س 
اأي�سًا للهنود  بينهم من عبارات معروفة))))، ون�سب 
والروم والملوك �سفاٍت تتباين مع ما ُعرف عنهم. 

بجمل  البديهي  على  الخوارزمي  مزاعم  وتتالى 
�سدورها  اإثبات  منها  غايته  كثيرة،  ة،  موؤكدَّ خبرية 
حقائق  قلب  النا�س،و  يعرفه  ما  بها  مخالفًا  عنه، 
االأ�سياء واالأ�سخا�س واالأحداث، نا�سًبا اإليه ما خالف 
قوله:  نحو  الكريم،  ال��ق��راآن  ف��ي  ج��اء  م��ا  حتى  ب��ه 
الطين،  على  النار  تف�سيل  في  اأ�ساب  اإبلي�س  )واإن 
الدين...)))))  يوم  اإلى  المنظرين  من  ُجعل  فلذلك 
اإليه  ذهب  ما  ت�سويبه  للبديهي  ن�سب  فالخوارزمي 
قبوله  وعدم  الطين،  على  النار  تف�سيل  من  اإبلي�س 
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ا  العبث َفنًّ
في ر�ضالة 

الخوارزمي 
للبديهي

ويوؤكد  تعالى))))،  اهلل  الأم��ر  امتثااًل  الآدم  ال�سجود 
الخبر، في موا�سع عدة اأخرى، تر�سيخًا لما األ�سق 
خ�سي�سة  بنف�س  وُع��ج��ب  وم��زاع��م،  دع���اوى  م��ن  ب��ه 
بنف�سك  اأعجْبَت  )فلقد  بقوله:  الُعجب  ت�ستحّق  ال 
الخ�سي�سة التي ال ت�ستحّق الُعجب، واأحببَت منها ما 
الخبر  ا�ستعماله  ولعّل،في  الحّب...)))))  ي�ساوي  ال 
على  البديهي  ا�ستمرار  اإلى  اإيماء  بالفعل،  المبدوء 

ما هو عليه.
اإمعانًا  اأخرى،  موا�سع  في  منفّيًا،  بالخبر  واأتى 
ذلك،  في  متنّوعة  لو�سائل  وا�ستعمااًل  ثلبه،  في  منه 
مبالغة  على  ت��ق��وم  ومغالطات  م��ف��ارق��ات  محقّقًا 
كانت  )وال  قوله:  نحو  الحقائق،  ومخالفة  مفرطة، 
ال�سماء  كانت  وال  ب�سري،  واأنت  روحانّيًة،  المالئكُة 
واأكرم  قدرًا،  منها  اأكبر  واأنت  تقّل،  واالأر���س  ُتظّل، 
واأنت  عليك  تن�سّم  الدنيا  كانت  وال  َن��ْج��رًا،  منها 
واأنت  ال��ورى،  بع�س  النا�س،  عند  كنت  وال  الدنيا، 
الورى...))1))، ويبدو اأّن الخوارزمي، بهذا الخطاب 
اإفراغ  ق�سَد  متقنة،  هند�سية  بطر�سقة  �سّكله  الذي 

البديهي من اأية مزّية اأو ف�سل. 
و�سبق الخبر، اأحيانًا، باأداة الَعْر�س )اأال) لُيغري 
بها البديهي ليحتّج، لنف�سه، على حقٍّ مزعوم له ُن�سب 
اإذ  ال�سعراء في ممدوحيهم،  لغيره، مما قاله بع�س 
به، نحو قوله: )ما  االأَْول��ى  المديح هو  اأّن هذا  يرى 

�سمعَت قول علي بن جبلة))))، في اأبي ُدَلف)))): 
ـــــــــــــــف اإنـــــــــــمـــــــــــا الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا اأبـــــــــــــــــــو ُدَل

بــــــــيــــــــن بــــــــــــــاديــــــــــــــٍة ومـــــــحـــــــتـــــــ�ـــــــصـــــــَره

فـــــــــــــــــــــــــــاإذا وّلـــــــــــــــــــــــى اأبـــــــــــــــــــــــو ُدلــــــــــــــــــٍف
)83( اأثـــــــــــــــــرْه  عـــــلـــــى  الــــــدنــــــيــــــا  ــــــــــــت  وّل

�سنعتَك،  �سرق  اأنه  واعتقدَت  عليه،  غ�سبَت  اأال 
وا�ستعمل  َم����ْدح����َت����ك...))))).  ُدَل����ف  اأب���ا  واأع�����ار 
مهمة  وظيفة  به  محّققًا  للدعاء،  الخبر  الخوارزمي 

باالنتقال  اإيذانًا  وروده  كان  فقد  الر�سالة،  هذه  في 
اآخر،  اإل��ى  مو�سوع  م��ن  اأو  اآخ���ر،  اإل��ى  تركيب  م��ن 
مّما  غر�سه))))،  مع  الدعاء  ان�سجام  على  وحر�س 
وظيفة  كانت  لذا  الر�سائل))))،  في  عامًة  �سَمًة  يعدُّ 
واحد،  وقت  في  وتنبيهّية،  تف�سيلّية  هنا،  الدعاء، 
على اأنه، في �سياق عبثه بالبديهي، يّدعي اأّن دعاءه 
له دعاء خائب، وال ُيجاب، وقد جعله و�سيلة م�سانعة 
اإيالمًا  اأ���س��ّد  عبٍث  اإل��ى  منها،  ينفذ،  ومداهنة  له 
هذا  دعائي  اأّن  الأعلم  )واإن���ي  بقوله:  �سبقه،  مّما 
ولكّني  �سائب،  غير  فيه  �سهمي  واأّن  خائب،  اأّول 
اأ�سانعك به، وا�سخر منك فيه، فاأقول، رحمك اهلل 
نف�سي عن  نفيتُ  اإن�سان  اأنك  �سّلمنا  لو  اإّن��ا   تعالى، 

االإن�سانية...)))))، فقد �سرع بجملة الدعاء الخبرية 
)رحمك اهلل تعالى) بثلب جديد للبديهي.

طاقته  من  واأفاد  بالخبر،  الخوارزمي  وت�سّرف 
التعبيرية، وقدرته على الت�سّكل تبعًا للمعنى، فاأورد، 
به، ت�سبيهات كثيرة متتالية تعر�س لها في مو�سعها. 
الجازمة  غير  ب�)لو)  ال�سرط  ب�سيغة  بالخبر  وجاء 
�سرطها  في  نا�سبًا،  لالمتناع،  االمتناع  على  الدالة 
اإن�سًا كان  البديهي عن فعله،  وجوابه ما يعجز غير 
�سرطية  جمل  في  وعبثا،  ومبالغًة  زعمًا  جّنًا،  اأم 
يعمد  ثم  اأّولها،  في  )لو)  بذكر  يكتفي  قد  متتالية، 
اإلى حذفها مّما يتلوها))))، على اأنه في االأكثر ياأتي 
بالجمل ال�سرطية المتعاقبة في �سياق واحد، مبدوءة 
زكريا  ب��ن  يحيى  ع��ن  �سئلَت  )ل��و  ق��ول��ه:  نحو  بلو، 
اّدعيت  القائم  في  ذوك��رَت  ول��و  زن��ى،  اأن��ه  لذكرَت 
اأّنه م�سى، ولو نوظرت في عي�سى نفيَته عن مريم، 
ولو ُذكر اأبو جهل حكمَت له باالإ�سالم... ولو مررَت 
اإرم  بناء  راأي��ت  ولو  بيانه،  ا�ستقللت  ك�سرى  باإيوان 
هذا  وعلى  �ساأنه...)))))،  ا�ست�سغرت  العماد  ذات 
والمخالفات  االأغاليط  الخوارزمي  ين�سب  المنوال 
في  )ل��و)،  ع��دد  اأو���س��ل  حّتى  للبديهي،  والمزاعم 
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متتابعة،  جمل  في  اأربعين،  اإلى  المو�سع)1))،  هذا 
مت�سارعًا،  اإيقاعًا  محققا  م�سجوع،  ق�سير  اأكثرها 
وبع�سها طويل، انطوت جميعها على مزاعم خالف 
بها حتى ما جاء في القراآن الكريم، وما األفه النا�س 
وُعرف بينهم، وال نريد اإطالة البحث في بيان هذه 
المزاعم، على اأننا ن�سير اإلى مخالفة ادعائه ما ورد 
في القراآن الكريم عن يحيى بن زكريا وتقواه وحنانه 
وبّره والديه))))، بل انه تجراأ فاتهمه بالزنا، وهكذا 
في ما قاله الخوارزمي ون�سبه اإلى البديهي، في اأمور 
الخوارزمي،  عن  �سدرت  كبيرة  ج��راأة  في  اأخ��رى، 
تكون  اأن  تعدو  ال  اأنها  على  البديهي،  على  واّدعاها 
فر�سًا، فهي اإن حدثت ف�سيكون رّد فعل البديهي كما 
اأّن �سيئا من ذلك ال يحدث، مما نجده  قراأناه، بيد 
)لو)  فيها  ا�ستعملت  اأخ��رى))))،  �سرطية  جمل  في 
وا�ستعمل  ال�سرط.  الجواب المتناع  يمتنع  اإذ  اأي�سا، 

)لوال) ال�سرطية، من دون تكرار)))).
وبدا الخوارزمي، في اأخباره الق�سيرة المتتابعة، 
مقتدرًا على �سرد االأحداث، بمهارة وت�سويق، فياأتي 
اأو  اآخ��ر  حدثًا  م��وّل��دًا  ناميًا،  المعنى،  اأو  بالحدث، 
معنى،م�سطنعا، في �سياق ذلك، المفارقات المثيرة 
حك، نحو قوله:  للذهن، الباعثة على الده�سة، وال�سّ
م،  المخا�سَ م  والمخا�سِ الظالم،  المظلوم  اأنا  )فهنا 
ظلمتني بلوؤمك، فظلمت الكالم بلومك، وخا�سمُتك 
في جهلك،فخا�سمني العقُل في عذلك.))))، وين�سب 
للبديهي خبر العنقاء، الطائر الخرافي، واقعًا، فقد 
راآها وتوّلى اأمرها، بعد اأْن با�ست وفّرخت في بيته، 
مّما ي�سرده الخوارزمي بقوله: )ولو ُفوتحَت في حديث 
بيتك،  في  وف��ّرخ��ْت  ْت،  با�سَ اأنها  حلفَت  العنقاء، 
ودرجت في وكرك، وانك طالما �سقيتها، واأطعمتها، 
وطالما اأ�سرجَتها والجمَتها...))))). واأورد الخبر في 
اًل باأّما))))، م�ستقاّلً  اأ�سكال اأخرى، منفّيًا))))، ومف�سَّ

اأو مندمجًا في تراكيب و�سياقات اأخرى.

التراكيب  م��ن  يطالعنا  م��ا  اأّول  ال��ن��داء  وك���ان 
الطلبية الم�ستعملة في هذه الر�سالة، واأكثر ما كان ب� 
)يا النداء) التي يذكرها، اأحيانًا، في جملة واحدة 
لها،  تالية  ليكررها في جملٍة  ال�سيء،  طويلة، بع�س 
نحو قوله: )فيا َمْن جمع على م�سيبتين، وو�سعني 
على طريق الظلم من جانبين، ويا َمْن اأبت العجائُب 
اإاّل من طرق �سّتى، واأْن تقع اإال مثنى  ني  اأْن تردَّ فيه 
مثنى)))))، فقد كرر،في النداء الثاني، اأداة النداء 
ًا المعنى بالبديهي  )يا) والمنادى )َمْن)، مخ�س�سّ
واأورد  اأي�سا.  ب�)يا)  تنبيهه  حاول  الذي  المنادى، 
واحد،  �سياق  في  متتالية،  اأخ��رى  جمل  في  )ي��ا) 
حتى اأنه ذكرها، في اأحد الموا�سع، �سبعًا وخم�سين 
اأّن النداء متحّقق في جمل بلغ عددها  مرة))))، مع 
�سعف هذا العدد، اإذ اإنه ما اإن يبداأ بجملة مبدوءة 
ب�)يا)، حّتى يحذفها في الجمل التي تعقبها، ولعّل 
غايته، من هذا النداء، تنبيه المنادى، وتخ�سي�س 
المعنى به، ف�ساًل على ما انطوت عليه جمل النداء 
من ت�سبيه بّين نعر�ُس له في مو�سعه، نحو قوله: )يا 
الحبيب،  موت  ويا  الطالق،  وكتاب  الفراق،  غ��داة 
من  باأكثر  اأحيانًا،  وياأتي،  الرقيب...))11))،  وطلعة 
ُمنادى يعقب المناَدى االأول، نحو قوله مخاطبًا اإياه 
العيوب:  بكثرة  المثل  به  ي�سرب  ما  اإلى  ي�سير  بما 
ابن  وطيل�سان  طّياب،  وحمار  دالم��ة،  اأبي  بغلة  )يا 
الم�ساهد  اإي���راد  اإل��ى  يعمد  وه��و  ح������رب...)))1))، 
خ�سب،  خيال  من  الم�ستمدة  المثيرة  الت�سويرية 
وغزارة معرفة وتجربة، نحو قوله: )يا ليلة الم�سافر 
مطر  تحت  بائ�س،  اأك��ن��اف  االآخ��ر،ع��ل��ى  كانون  في 
)اأي)  النداء  اأداة  وا�ستعمل  ق��ار���س...)))1)).  وبرٍد 
في موا�سع قليلة))1))، جاءت مت�سلة ب�)ها) للتنبيه 

)اأّيها)، وكاأنه يومئ اإلى بعده عنه.
وا�ستعمل الخوارزمي )االأمر) على ل�سان )ر�سول 
اإلى البديهي ب�)قراآن  اأتى  جهالة) ا�سطنعه خياله، 
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كاأن  )وحتى  قوله:  في  نقروؤه  بما  اأم��ره  �ساللة)، 
ر�سول  اإليك  وبعث  �ساللة،  ق��راآن  عليك  اأن��زل  اهلل 
نة،  جهالة، وقال لك: خالف االإجماع واأنَت على ال�سُّ
االأحرار  واأوح�س  الجّنة،  في  واأن��ت  ال�سواب  وع��اِد 
واأنت اأ�سل الحرّية .... وان�سر اللوؤم واأنت الكريم، 
فالخوارزمي  الحكيم.)))1))  واأنت  الحكماء  وناق�س 
مخالفته  في  البديهي،  من  ظهر  ما  اأن  هنا  يزعم 
ي�ستطيع  �سيء ال  اإنما هو  لنف�سه،  وادعائها  االأ�سياء 
فعله اإال هو، فكاأنه اأمر موحى به اإليه، فال بد من اأن 
يخالف، فيكون هو الم�سيب، حتى تكت�سب االأ�سياء 
دالالت معكو�سة في ت�سوره، فالحرية في البعد عن 
هي  والحكمة  ال��ل��وؤم،  ن�سرة  هو  والكرم  االأح���رار، 
مناق�سة الحكماء، وفي كل هذه التناق�سات وغيرها 
اإليها  مدفوع  البديهي  اأن  الخوارزمي  يزعم  التي 
المفارقات  ارت�سمت جملة من  بها،  اأو ماأمور  دفعا، 
حركته  �سحك  اإلى  المف�سية  الده�سة  على  الباعثة 

العالقة ال�سدية بين ظاهر القول وباطنه.
لعله  االأم���ر  ب�سيغة  ب��ه،  ال��خ��وارزم��ي  ويتو�سل 
يتوا�سع، ويت�سدق، ويح�سن، ويلين الإخوانه، بقوله: 
من  خلق  التوا�سع  ف��اإن  اهلل،  رحمك  بنا،  )توا�سع 
اأخالق ال�سلف، و�سبكة من �سباك ال�سرف، وت�سدق 
علينا بب�سرك، فاإن اهلل يجزي المت�سدقين، واأح�سن 
فاإن اهلل يحب المح�سنين، والين اإخوانك في فعلك 
اإل�ساق  في  ال��خ��وارزم��ي  ويبالغ  وق���ول���ك...)))1))، 
تباعا،  اإليه  ،فيتو�سل  بالبديهي  المفرط  االًدع���اء 
ب�سيغة االأمر اأي�سا، اأن يدع قليال مما له من حكمة، 
ولل�سم�س،  لالأمم،  وخ��وارق،  و�سياء،  ون��ور،  وم��ال، 
والريح، والرعد، وغيرها، بقوله: )رحمك  وللقمر، 
به  تنفق  ما  الحكمة  من  لليونانية  دع  تعالى،  اهلل 
�سوقهم، واترك لبني العبا�س من التملك ما تم�سي 
به اأمورهم، واأبق لل�سم�س والقمر من الح�سن مقدار 
ما يطلعان به، ويلوحان فيه، وهب للريح العا�سف، 

به  ي�سمع  م��ا  ق��در  ال�سولة  م��ن  القا�سف  وال��رع��د 
�سوتهما، وي�سح به ا�سمهما ونعتهما، واأرفق باالأر�س 
من خطواتك..)))1))، ويردف هذه االأوامر التو�سلية 
متتابعة،  كثيرة  بجمل  نف�سه،  الغر�س  اأدت  بنواٍه 
ل�سخط اهلل، وال  اإماء اهلل  منها قوله: )فال تعر�س 
تفرق بينهن وبين عباد اهلل، وال تحمل الحرائر على 
خ�سونة الطالق، وال تذق المماليك مرارة االإعتاق، 
وال تزد في �سغل الكرام الكاتبين، وال ت�سود �سحف 
مراده  تعطه  وال  بنا،  اإبلي�س  ت�سمت  وال  العالمين، 
وعر�سها  بجمله  الخوارزمي  ويعنى  فينا...)))1))، 
من�سقة مرتبة، من�سابة، مع تنوعها الذي ي�سفي على 
ن�سه الفريد هذا تنوعا في النبرات االإيقاعية تبعا 
اأبي  )واآل  قوله:  نحو  واختالفها،  التراكيب  لطبيعة 
طالب قد علمت اأنهم م�سلوبون حقهم، ومغ�سوبون 
باإرثهم، فتقدم اإلى غالمك الدهر باأن يرفع رايتهم، 
خرف،  اأنه  زعموا  قد  والفلك  واليتهم،  اإليهم  ويرد 
فاردد اإليه �سبابه، واأعد عليه من ال�سيبة �سبابه..)

غيره،  وف��ي  الن�س،  ه��ذا  في  فالخوارزمي،   ،((1((

االإ�سحاك  ليبعث  خ��ارق��ة،  اأف��ع��اال  للبديهي  ن�سب 
لثقافته  �سدى  يكون  قد  اأنه  على  منه،  واال�ستغراب 

واعتقاده))1))، باإمكان اأن يكون لب�سر قدرة خارقة.
الكريم،  القراآن  من  الخوارزمي  اإفادة  ولحظنا 
بع�سها  اأو  اآي���ة  م��ن��ه  مقتب�سا  وا���س��ح،  ن��ح��و  ع��ل��ى 
لتحقيق  ر�سالته،  في  مالئم  �سياق  في  فيدمجها 
بلغة  لالرتقاء  فنية  االأول��ى  مزدوجتين:  وظيفتين 
ما  فيكون  احتجاجية،  واالأخرى  واأ�سلوبها،  الر�سالة 
راآه،  اأو  ق�سده  ما  على  له  حجة  ق��راآن  من  به  ياأتي 
وقد  العربي،  النثر  في  معروفة  عامة  ظاهرة  وهذه 
بل  ال��ق��راآن،  مخالفا  البديهي  اإظ��ه��ار  منها  ق�سد 
ن�سو�س  اقتب�س  فقد  راأينا.  كما  اأحيانًا،  به  كافرًا 
كالمه)1)))،  في  ودمجها  مجتزاأة،  اأو  كاملة،  اآيات 
على اأنه، اأحيانا اأخرى، ي�سير اإلى بع�س ما ورد في 



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 72

القراآن الكريم، موظفا اإياه لتحقيق داللة يق�سدها، 
نحو قوله: )قد �سبه اهلل تعالى نوره بنور الم�سباح 
قا�سرة  الثالثة  كانت  واإن  والزجاجة،  والم�سكاة 
عن ال�سفة..))))))، اإ�سارة اإلى اآية النور التي منها 
كم�سكاة  ن��وره  مثل  واالأر����س،  ال�سموات  ن��ور  )اهلل 
فيها م�سباح، الم�سباح في زجاجة...))))))، وقوله 
في  تزد  )وال  ومقتب�سا:  م�سيرًا  البديهي،  مخاطبا 
العالمين،  �سحف  ت�سود  وال  الكاتبين،  الكرام  �سغل 
تم�س  وال  فينا،  م��راده  تعطه  وال  اإبلي�س  ت�سمت  وال 
تبلغ  ولن  االأر�س  تخرق  لن  اإنك  مرحا،  االأر�س  في 
الكاتبين)  )الكرام  فاإيراده  ط��وال...))))))،  الجبال 
اإ�سارة اإلى قوله تعالى: )واإنَّ عليكم حافظين كراما 
عباد  في  ومراده  اإبلي�س  �سماتة  واأما  كاتبين))))))، 
اأغويتني  فبما  )قال  تعالى:  قوله  اإلى  فاإ�سارة  اهلل 
بين  من  الآتينهم  الم�ستقيم،  �سراطك  لهم  الأقعدن 
�سمائلهم  وعن  اأيمانهم  وعن  خلفهم  ومن  اأيديهم 
تم�س  )ال  واأم��ا  ���س��اك��ري��ن))))))،  اأكثرهم  تجد  وال 
تبلغ  ولن  االأر�س  تخرق  لن  اإنك  مرحًا،  االأر�س  في 
الجبال طواًل...) فهو ن�س االآية ال�سابعة والثالثين 
الثامنة  االآية  في  بع�سها  وورد  االإ�سراء،  �سورة  من 

ع�سرة من �سورة لقمان.
اأنه  على  ت�سرف،  دون  من  اأحيانًا  باالآية  وياأتي 
يريده  ما  ل�سياق  مالئمة  كلمة  كلماتها،  بين  يد�س 
من عبث وثلب للبديهي، نحو قوله: )وت�سدق علينا 
فقد  المت�سدقين))))))،  يجزي  اهلل  فاإن  بب�سرك، 
اأدخل �سبه الجملة )بب�سرك) على قوله تعالى، على 
ل�سان يو�سف )÷) له: )وت�سدق علينا، اإن اهلل 
يحب المت�سدقين))))))، وي�سير اأي�سًا اإلى بع�س ما 
ذكر في القراآن الكريم، نا�سبا للبديهي ما يخالفه، 
ال�سماء  لحظت  )ولو  بقوله:  وتع�سفًا،  وعجبًا  تكبرًا 
بح�سب  فالبديهي،  دح��ي��ت))))))،  ما  اأ�سواأ  ما  قلت 
هنا،  ل��ه  خطابه  ف��ي  ال��خ��وارزم��ي،  عليه  ادع���اه  م��ا 

ئًا، حا�سا هلل الذي دحا  يجعل خلق اهلل وتدبيره �سيِّ
بقوله  بينه  مما  واأو�سعها)))))،  ب�سطها  اأي  االأر���س 
وظهر  دح��اه��ا))1)))،  ذل��ك  بعد  )واالأر����س  تعالى: 
اآيات  اإلى  فيها  ي�سير  اأخ��رى)))))،  موا�سع  في  ذلك 

اأخرى))))).
واأفاد من بع�س ال�سخ�سيات التاريخية والدينية 
م�سخرة  فجعلها  الكريم،  القراآن  في  ذك��رت  التي 
قارون  )وك���اأن  قوله:  نحو  وتيهه،  البديهي  لغرور 
العظيم  العر�س  ذات  بلقي�س  وك��اأن  نفقتك،  وكيل 
وقوله:  اأم��ت��ك...))))))،  البتول  مريم  وكاأن  دايتك، 
وذكر  حكمتك))))))،  بغير  ينطق   لم  لقمان  )كاأن 
اأي�سًا بع�س الم�ساهد واالأحداث الواردة في القراآن 
قراآنية  األفاظا  واأورد  النحو)))))،  هذا  على  الكريم 
نحو �سجيل، و�سند�س واإ�ستبرق)))))، اإمعانًا منه في 

العبث من البديهي واالإ�سحاك عليه.
ووظف الخوارزمي اأبياتًا واأ�سطرًا �سعرية لتحقيق 
باأبيات  اأتى  فقد  الر�سالة،  هذه  من  اإليه  ق�سد  ما 
اأنه هو  قالها �سعراء في مديح ممدوحيهم، واأخبره 
فرادة  من  �سخ�سيته  عليه  انطوت  لما  به،  االأول��ى 

وتميز، فال ي�ستحق غيره هذا المديح، نحو قوله: 
و اأما قول زهير: 

ب�صر �ــــــصــــــوى  �ــــــصــــــيء  مـــــــن  كـــــنـــــت  لـــــــو 
كـــــنـــــت الـــــمـــــنـــــور لــــيــــلــــة الــــــــــبــــــــــدر)127(

غيرك،  في  قاله  كيف  منه،  اأعجب  واهلل  فاإني 
المالئكة  ترجمه  ولم  ب�سرارها،  جهنم  ترمه  ولم 
في  دمجها  �سعرية  اأ�سطرًا  واأورد  باأحجارها))))))، 
)ولو  بقوله:  نف�سها،  الغاية  محققًا  كالمه،  �سياق 
المعتزلة،  دينهما  األ��زم��ت  والت�سبيه  االإج��ب��ار  عد 
ما  ت��زود)))))  لم  من  باالأنباء  وياأتيك  اأن�سدت:  ولو 
بين  العرف  يذهب  ال  واأ�سمعت:  نظمها،  ر�سيت 
اهلل والنا�س)1))). ما ا�ستحليت طعمها))))))، و�سمن 
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برعوا  �سعراء  عن  ت��رددت  ع��ب��ارات  اأي�سًا  كالمه 
وا�ستهروا باأغرا�س ومعان معينة، اتفق النا�س على 
�سوابها، على اأن البديهي يكذبها بقوله: )واإن طفياًل 
الغنوي ما ركب، كما اأن اأع�سى قي�س ما �سرب))))))، 

مما ذكرناه �سابقا.
البنية البيانية 

قبل تناولنا الوحدات البيانية لر�سالة الخوارزمي 
في البديهي، ن�سير اإلى م�ستويين تعبيريين ا�ستغرقا 
هذه الر�سالة على نحو وا�سح، هما الم�ستوى البياني 
المبا�سر، والم�ستوى غير المبا�سر، فالمبا�سر تجلى 
بل  بالبديهي  وعبثه  ثلبه  الخوارزمي  مبا�سرة  في 
اأق�سى  ه��ذا،  ف��ي  م�ستعمال،  كثيرة،  اأح��ي��ان��ًا  �سبه 
المعاني  اإيراد  في  مبالغا  واأقذعها،  واآلمها  االألفاظ 
العبثية والهجائية، ويبدو اأن هذا الم�ستوى هو االأكثر 
ا�ستعمااًل في الر�سالة هذه، ولعل ذلك يعود اإلى �سدة 
على  عليه،  وحنقه  البديهي  من  الخوارزمي  انفعال 
ما يبدو، ولعله ان�سجم مع طبعه الذي لم يكن مياال 
ولتاأثير  اأح��داث،  من  به  مرت  لما  المرح  اإل��ى  فيه 
حياته  )ق�سى  فقد  بها،  عمل  التي  التعليم  مهنة 
اأنه  على  ف�سال  والهوان،  البوؤ�س  اأحداث  بين  يتعثر 
اإلى  ميااًل  التي جعلته  التعليم))))))،  مهنة  في  عمل 
الرغبة في االإي�ساح والتقرير وتقريب المعاني بلغة 
مبا�سرة، في االأكثر، وهو يعي ما يفعله ويق�سد اإليه، 
مما بينه بقوله: )واإذا اأردت اأن تعلم اأني في ذمك 
عليك  ال�سهادة  في  واأني  العب،  مدحك  وفي  جاد، 
�سادق، وفي ال�سهادة لك كاذب، فانظر اإلى تهافت 
الغر�س  اإ�سابتي  واإل��ى  وجاملتك،  الينتك  اإن  قولي 
وحزي المف�سل اإذ كا�سفتك و�سدقتك... والف�سول 
م�س  فيها  ولينت  مدابجتك،  على  ق�سرتها  التي 
القول لك، فاإنما هي عوذة عوذت بها هذه الر�سالة، 
فعوذت  المقالة،  هذه  بفتحه  �سنت  ح�سن  وطل�سم 
بنق�سان  و�سترت  االأ�سياء،  باأقبح  االأ�سياء  اأح�سن 

اأ�سماع  غالطت  قد  اأني  على  الهجاء،  كمال  المدح 
النا�س واأب�سارهم، و�سحرت بهذا البيان خواطرهم 
اأجدت واإنما ال�سدق  اأني  واأفكارهم، فهم يح�سبون 
ن�سبته  من  الخوارزمي  يق�سد  ولم  اأج���اد...))))))، 
االإجادة اإلى ال�سدق ما ذهب اإليه المرحوم الدكتور 
البالغة)))))،  �سر  هو  ال�سدق  اأن  من  مبارك  زكي 
بل هو اأراد تثبيت اأنه كان �سادقًا في ذمه البديهي 
الم�ستوى  اإل��ى  ميله  يف�سر  مما  وثلبه،  به  والعبث 
المبا�سر في التعبير اأكثر من الم�ستوى غير المبا�سر 
اأي  والمدابجة  والمغالطة  اللعب،  على  يقوم  الذي 
من  اأحدث  وما  به،  تهكمه  في  ظهر  مما  المالينة، 
هو  فالتهكم  البديهي،  دع��اوى  بها  ف�سح  مفارقات 
اإلى  فيف�سي  ع��ك�����س��ه)))))،  واإرادة  بمعنى  االإت��ي��ان 
المتلقي)))))  توقع  ك�سر  قوامها  مفارقة  اإح���داث 
مخالف،  اآخ��ر  بمعنى  فيفاجاأ  معنى  ينتظر  ال��ذي 
على  بالبديهي،  للعبث  الخوارزمي  وظفه  فن  وهو 
فيه  اأظهر  ال��ذي  المبا�سر  الم�ستوى  من  اأق��ل  نحو 
ق�سوة وغلظة �سديدتين، لعله اأراد التخفيف ظاهرًا 
المبا�سر  غير  الم�ستوى  في  العبث  اأن  على  منهما، 
اإلى  )فانظر  قوله:  نحو  اإيالمًا،  واأ�سد  فنًا،  اأق��وى 
الن�ساء من وراء حجاب، ومن خلف برقع، اإال خرجن 
وقلن  اأيديهن  وقطعن  اهلل،  �ستر  من  ع�سقك،  من 
وال  اهلل،  ل�سخط  اهلل  اإم��اء  تعر�س  فال  هلل  حا�سا 
الحرائر  تحمل  وال  اهلل،  عباد  وبين  بينهن  تفرق 
خ�سونة الطالق)))))، وقد اأفاد الخوارزمي من �سور 
التي  البديهي  �سخ�سية  ت�سوير  في  الكريم  القراآن 
و�سدة  والو�سامة  بالجمال  ظاهرها،  ف��ي  تت�سم، 
اإعجاب الن�ساء به ورغبتهن فيه، اقتبا�سًا من �سورة 
على  الن�ساء،  مع  وخبره  وو�سامته   (÷( يو�سف 
وتوهمه  البديهي  غرور  �سدة  اإظهار  هو  ق�سده  اأن 
عن  وتحدث  ذلك.  في  وتيهه  منظره،  في  الو�سامة 
نف�سه)))))،  النحو  على  فيه،  ودع��واه  العلم  توهمه 
وفي هذا التهكم وتلك المفارقات ي�ستند الخوارزمي 
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وباطنه  الكالم  ظاهر  بين  ال�سدية  العالقة  اإل��ى 
على  ينبهنا  وه��ذا  اأي�سا،  ق�سده  عن  يعبر  ال��ذي 
اأهمية الت�ساد، في الطباق والمقابلة، في اإحداث ما 
اأراده من معان تثير ال�سحك، وهما يمثالن وحدات 
مهمة في البنية الداللية للر�سالة، وفي هذا ال�سدد 
ين�سب الخوارزمي للبديهي علمه بنقائ�س اأ�سحاب 
والمحّدثين  المف�سرين  من  والمعارف  ال�سناعات 
والمهند�سين،  والمنّجمين  واالأط��ب��اء  والفال�سفة 
التي  ه��ي  لعلها  ع��ي��وب،  م��ن  فيهم  راآه  م��ا  فيذكر 
عبثه  ف��ي  وج��د  اإذ  فيهم،  ال��خ��وارزم��ي  ي��راه��ا  ك��ان 
اأغاليطهم  وبيان  ه��وؤالء  نقده  في  فر�سة  بالبديهي 
واحد،  وق��ت  ف��ي  غر�سين  فيحقق  وتناق�ساتهم، 
بتتبع  �سغفه  ومن  تعالمه  ومن  البديهي  من  تهكمه 
فيه  ما  مع  ال�سناعات،  واأ�سحاب  العلماء  عيوب 
ال�سناعات  اأ�سحاب  ونقده  ونقائ�س،  عيوب  من 
اإلى كل ذي �سناعة  والعلماء، بقوله: )واإنك تطرب 
من وراء �ستر �سفيق، حتى عرفت مخارق المنّجمين 
االأيام،  حوادث  في  وغلطهم  االأحكام،  في  بكذبهم 
الكوفيين  بتخالف  النحويين  اخ��ت��الف  وع��رف��ت 
بمناق�سة  االأطباء  اإبطال  وعرفت  والب�سريين.... 
اليونانَي...  الفار�سي  وتكذيب  الهندي،  ال��روم��ي 
القبائل...  لغات  بافتنان  اللغويين  تخبط  وعرفت 
الطينة...  قدم  بادعائهم  الفال�سفة  عناد  وعرفت 
الع�سرة...  بجهلهم جذر  المهند�سين  وعرفت جهل 
رواياتهم،  بتناق�س  ال��م��ح��ّدث��ي��ن  ح��ي��رة  وع��رف��ت 
المف�ّسرين...) �سك  وعرفت  كلماتهم...  واختالف 

)1)))، لينتهي بعد هذا كله اإلى اإظهار ادعاء البديهي 

�سراحة اأن لديه علم هوؤالء كلهم وحل تناق�ساتهم، 
كله  هذا  بعد  عطفت  )ثم  البديهي:  مخاطبا  بقوله 
من  يموت  ال  ال��ذب  الطبيب  اأن��ا  فقلت  نف�سك  على 
�سفاه، وال يمر�س من داواه، والنحوي الذب ال تختلف 
علتاه، وال تنق�س باأول قوله اأخراه، والمّحدث الذي 
ال تتناق�س روايتاه، وال يثبت ما نفاه،..))))))، ففي 

اإلى  اإياه  بثلبه  هذا كله يتهكم بالبديهي وهو يرتقي 
اأن يكون ما يورده عنه ت�سويرًا م�سحكًا، بيد اأنه بعد 
بكالم  يبا�سره  البديهي،  دع��اوى  ذكره  من  فرغ  اأن 
قا�س مقذع، بقوله: )قد �سمعنا عواءك اأيها الرا�سي 
لفعله،  العا�سق  غيره،  على  والغ�سبان  نف�سه،  عن 
والمبغ�س الأفعال دهره، فال جزاك اهلل خيرا ال عن 
وال  الباطل �سديقك...))))))  الحق عدوك، وال عن 
يعني هذا خلو هذا الن�س المبا�سر من موا�سع فنية 
المقابالت  على  البديهي  خطابه  بنائه  في  تجلت 

ال�سدية التي تظهر المعاني قوية جلية ومثيرة.
وا���س��ت��ط��اع ال��خ��وارزم��ي، ف��ي م��وا���س��ع اأخ���رى، 
والم�ساهد  االأ�سياء  بين  التوليف  في  خياله  توظيف 
تحريك  متوخيا  واحد،  �سياق  في  وجمعها  البعيدة 
تنفيرًا  اأكثر  البديهي  �سورة  لتكون  النف�سي  العامل 
في ما اأورده من معان هجائية قا�سية، بع�سها مقذع 
التقّزز والنفور، ولعّل مّما  يثير  ال يمكن ذكره، وهو 
نظرة  )ي��ا  البديهي:  مخاطبًا  قوله  اإي���راده،  يمكن 
الذل اإلى البغي�س، يا كنيف ال�سجن في ال�سيف... 
ختم  وق��د  الكافر،  عين  في  الموت  َمَلك  طلعة  يا 
وقد  البكر  اإلى  العّنين  نظرة  يا  بالكبائر...  عمره 
عجز عنها، وا�ست�سعر مخايل الغ�سب منها، يا قرع 
اأبرَد من  الغريم الباب ومعه جريدة الح�ساب... يا 
قّرة، وفي  يوم �سمالي  الثلج مدفونة في  كافورة في 
وقت بكرة، في جبل من جبال اأرمينية...)))))، وهو 
واأعيان،  م�ساهد  من  به  ن��اداه  بما  ت�سبيهه  يق�سد 
ال�سجن  وككنيف  البغي�س،  اإل��ى  ال��ذل  كنظرة  فهو 
حنقه  ت�سريف  ي��ح��اول  ت��راه  وه��ك��ذا  ال�سيف  ف��ي 
التي  الم�ساهد  بهذه  بت�سبيهه  البديهي  من  وغ�سبه 
تحمل ُبعدا نف�سّيًا، كما قلنا، وهو قد حذف الم�سبه 
به،  الم�سبه  بذكر  ليكتفي  )اأن��ت)  اأو  )البديهي) 
البديهي  ليعر�س  وغيرها،  الموا�سع  ه��ذه  كل  في 
ومبالغة  ادع��اًء  به)  )الم�سبه  هو  باأنه  )الم�سبه) 



75 اآفاق الثقافة والتراث

ا  العبث َفنًّ
في ر�ضالة 

الخوارزمي 
للبديهي

على �سبيل اال�ستعارة الت�سريحية، والخوارزمي، في 
الت�سبيهية من معارفه  اأتى ب�سوره  ت�سبيهاته عامة، 
الوا�سعة، ومن اأحداث التاريخ و�سخو�سه و�سواهده، 
االأعماق،  على  غائ�سًا  االآف��اق،  في  بخياله  جائال 
مقتن�سا ما ينّفر النف�س ويقّززها، جامعًا بين ال�سرق 
والغرب، م�سافرًا اإلى الف�ساء، محّلقا بين الكواكب، 
ي�سلح  ما  للبديهي  يجد  لم  اأنه  القول  اإلى  لينتهي 
اأعلم  اأح��د  ال  كاأنك  )وحتى  بقوله:  به،  ي�سّبهه  اأْن 
اأعلى منك فاأجعله غاية  منك فاأ�سربه مثال، وعلى 
واأمدا، ومن �سّبهك به فقد رّد الو�سف اإليك، ووّفره 
يتهكم  فهو  بغيره...))))))،  ُي�سّبه  ال  والقرد  عليك، 
اأعلى  وال  منه  اأعلُم  اأح��َد  ال  اأْن  ظاهرا  له  مقّرا  به 
بالم�سّبه  الم�سبه  قيا�س  على  يقوم  فالت�سبيه  منه، 
به، مما يقت�سي، منطقّيًا، اأن يكون الم�سبه به اأقوى 
من الم�سبه، بيد اأنه اّدعى اأنه لم يجد ما ي�سلح اأن 
لذا  غيره،  ي�سبه  ال  كالقرد  ف�ساأنه  به،  م�سبهًا  يكون 
فالبديهي ُي�سبه القرد، لعلُه يف�سح عّما قلناه بقوله: 
كّله  هذا  ال�سر،  عن  ال  الخير  عن  ف��داءك  )جعلُت 
م�سانعة لك ورفق بك. وذلك الأّني �سّبهُتك باأ�سياء 
منك،  واهلل،  وت��اأن��ف  عنك،  ال��ذم  ب��اب  في  تنق�س 
ولقد ظلمُتها بك، اإذ كان قد تفّرق فيها من المعايب 
و�سبيه  ي��وازي��ك،  ب�سيء  لي  وم��ن  فيك،  اجتمع  ما 
التي  المعايب  راأيه جماع  في  فهو  ي�ساهيك.))))))، 
انتظمت، لي�س في ج�سده وقبح منظره، بل في جهله 
ونق�سه، لذا لم يجد له مثيال، قال: )ومن اأين اأجد 
مجتمرًا،  والجهل  مجتمعًا،  والقبَح  ُمنتظمًا،  اللوؤم 
وال�سوؤم محتفاًل، والنق�س محت�سدًا في هيكل واحد 
البحث  اإلى  عمد  لذا  م��اث��ل...))))))،  �سخ�س  وفي 
ه البديهّي به، كما قلنا، ومع اأنه  عما ي�سلح اأْن ُي�سبَّ
�سّبهه باأقبح االأ�سياء والم�ساهد، يرى اأنه لم ياأِت بما 
هو اأقبح واأ�سّد �سوءًا منه، مّما ا�سطره اإلى ت�سبيهه 
اإذ  الكريم  القراآن  اأقّل منه، كما ح�سل في  بما هو 
بكثير،  �سبحانه،  منه  باالأقل  ن��وره  تعالى  اهلل  �سبه 

بقوله: )واإنما يجد الوا�سف ما ي�سمع ويرى ويحيل 
الم�سّبه على ما كان اأو يكون في الورى، وقد �سّبه اهلل 
تعالى نوره بنور الم�سباح والم�سكاة والزجاجة، واإن 
لذا  ال�سفة..))))))،  في  عنه  قا�سرًة  الثالثة  كانت 
عمد اإلى اأن ياأتي ب�سور تعتمد على الخيال المدمج 
محاواًل  بالخيال،  ر  الُم�سوَّ الواقع  على  اأو  بالواقع، 
ر�سم �سورة للبديهي مركبة من عنا�سر يبدو الجمع 

بينها �سعبًا اأو م�ستحياًل في الواقع.
ر  ُمكرَّ نحو  على  بارز،  نحو  على  )كاأن)  ا�ستعمل 
ال�سفات  اأ���س��واأ  اإلحاق  على  منه  حر�سًا  ومتتابع، 
في  ل��ه  ا�ستعمال  اأول  وك���ان  بالبديهي،  واأقبحها 
وتقلب  النور،  عين  لتطم�س  تخلق  لم  )كاأنك  قوله: 
اأعيان االأمور، فتجعل ال�سوء ظلمًة، وتعك�س البدعة 
�سّنًة..))))))، فموؤّدى هذا الت�سبيه الذي ا�ستعمل له 
)كاأّن) غير مكررة، تثبيت هذه االأفعال به، بما اأتى 
في  وهو  المو�سع،  هذا  في  بليغين  ت�سبيهين  من  به 
ال�سوف�سطائيين  ق��درات  ي�ستخلف  اأن  اإلى  بلغ  هذا 
على التالعب باالألفاظ وحرف الحقائق، حتى كاأنه 
ينت�سبون  اأنهم  الخوارزمي  اّدعى  لفيل�سوف  خليقة 
في  ذك��ر  على  له  ُيعثر  لم  )�سوف�سط)  �سّماه  اإليه 
مما  �سابقا،  قلنا  كما  اليونانية  الفل�سفة  مراجع 
البديهي  ق��درة  به  ليج�ّسد  اّدع��اه  اأّن��ه  نظّن  يجعلنا 
على حرف الحقائق واللعب باالألفاظ، بقوله: )حتى 
كاأّن �سوف�سطًا ا�ستخلفك على جحد ما ُيدرُك عيانًا، 
ويعرف اإيقانا، فاأنت وارثه في الباطل، ونا�سر جهله 
على كّل عاقل...)))))) مّما ي�سير اإلى براعته وقدرته 

على تكييف االأفكار وت�سريفها مج�ّسدًة حّيًة. 
وثالثين  اثنتين  نحو  )ك��اأّن)  الخوارزمي  واأورد 
الغاية  بلغ  اإن��ه  ل��ه  ليقول  ب�)حتى)  م�سبوقة  م��رًة 
من  وذاك  ه��ذا  ك��اأن��ه  حتى  ودع����اواه  مزاعمه  ف��ي 
اأو حتى كاأّن  �سخ�سيات التاريخ و�سانعي االأحداث، 
وحتى   ..( قوله:  نحو  جميعها،  له  �ُسّخرت  االأ�سياء 
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ذات  اإرم  ببناء  ع����اد)1)))  ب��ن  ���س��داد  اأم���رَت  ك��اأن��ك 
كاأّن  وحّتى  البالد،  في  مثلها  ُيخلق  لم  التي  العماد 
ابن  وقتيبة  راي��ت��ك،  تحت  قاتل  الوليد  ب��ن  خالد 
كاأن  وحتى  دع��وت��ك....  ببركة  البالد  فتح  م�سلم 
خاتم الخالفة في خن�سرك، وح�ساب الدنيا دخلها 
وخرجها في بن�سرك، وحتى كاأّن ال�سم�س تطلع من 
البحر  وك��اأّن  يمينك،  من  يندى  والغمام  جبينك، 
كاأن  وحتى  زج��رت��ه،  اإذا  وي��ج��زر  اأم��رت��ه،  اإذا  يمّد 
وحتى  ا�سطبلك...  نفقة  �ساحب  اأنو�سروان  ك�سرى 
اأخ�ّس  اليتيمة  والدّرة  دارك،  محّل  تكريت)))))  كاأن 
�سوارك... وحّتى كاأنك في ِملٍك وُمْلك ي�سُغر بينهما 
ويق�سر  ال�سالم،  عليهما  داود  بن  �سليمان  ملك 
معهما ق�سر ُغْمدان)))))، وي�سيع فيهما تاج ك�سرى 
بن �سا�سان...)))))) فهو، في هذا الن�س، ذكر كاأّن 
وا�ستعمل  كثيرة.  موا�سع  في  اأي�سًا  وحذفها  كثيرا، 
وا�ستعمل  ت�سبيهاته،  في  )ك��م��ا))))))  االأداة  اأي�سًا 
من  خيبة  )ي��ا  ق��ول��ه:  ف��ي  للت�سبي�ه  )ظ���ّن)  الفعل 
ياأتي  ما  وكثيرًا  �س��رابا)))))،  فظنه  ال�سراب  راأى 
بت�سبيهات بليغة ليوهم باتحاد الم�سبه والم�سبه به، 
والباطل �سديقك))))))،  نحو قوله: )الحّق عدّوك، 
غالمك،  مثل  الدهر  اأي  الدهر)  )غالمك  وقوله: 
وغيرها))))). ويكاد الت�سبيه ي�ستغرق الر�سالة كلها، 
بل هو ي�سيهها بالعرو�س المهداة اإليه، التي ال يمكنه 
الفكاك عنها حتى اإن طّلقها، بقوله: )وهذه رحمك 
العرائ�س  من  ه��دى  بل  اإليك،  اأهديتها  هديٌة  اهلل 
ما  )واأع��ج��ب  ال��ق��ول:  اإل��ى  ينتهي  عليك)،  جلوتها 
اإذا طّلقتها لم تطلقك، واإذا اأطلقتها من  اأنك  فيها 
حبلك لم ُتطلْقَك، فُخذها مباركًا لك فيها، فبئ�ست 

العرو�س، وزوجها �سرُّ منها)))))).
بها  ���س��ّور  ا�ستعارات  اإي���راده  ه��ذا  قبل  وراأي��ن��ا 
خزينه  من  م�ستقاة  مقزّزة  �ستى  ب�سور  البديهي 
اأعراف وعقائد �سعبية،  اأو مما يعرفه من  المعرفي 

يا  الطالق...  وكتاب  الفراق،  غداة  )يا  قوله:  نحو 
الكابو�س  لقاء  ويا  �سَفر)1)))،  اآخر  في  االأربعاء  يوم 
وقد  البكر  اإلى  العّنين  نظرة  يا  َحر...  ال�سَّ وقت  في 
يا  منها...  الغ�سب  مخايل  وا�ست�سعر  عنها،  عجز 
يده،  يغ�سل  ول��م  ال�سم�س  في  ال�سمك  اأك��ل  من  فم 
وهكذا  ف��م��ه...))))))  يغ�ّسل  ول��م  تقّياأ  من  وخمار 
ويبتكر  ال�سور،  ليلفق  خياله  الخوارزمي  يعت�سر 
وهو  البديهي،  من  النيل  اإلى  المف�سية  اال�ستعارات 
)ولقد  ذبحها  عقيقًة  كالمه  يج�ّسد  هذا  �سياق  في 
ي�سبغ  وهو  �سّيعته،  اأي  الكالم..))))))؛  هذا  عققُت 
اإياها،  م�سّخ�سًا  اإن�سانية،  �سفات  المعقوالت  على 
اإال  تردني  اأن  فيه  العجائب  اأب��ت  من  )وي��ا  بقوله: 
من طرق �ستى..)))))) و�سّور المحال ُجّثًة مدفونة: 
)ولو ُدفن المحال في تخوم االأر�س ال�سابعة لغ�ست 
عليه.)))))، وغير ذلك كثير، وفي هذا ال�سياق اأي�سًا 
بنيت  طبيعية،  لظواهر  تعليالت  الخوارزمي  ابتكر 
قوله:  نحو  اال�ستعارة،  في  تحقق  الذي  الخيال  على 
)واإن الريا�س اإنما اكت�سب طيب الريح الأنها ت�ستّمد 
من  �سوءها  اأعطت  اإنما  النجوم  واإن  نكهتك،  من 
م�سيتها  في  اختالت  ما  الخيل  واإن  ّغرتك....  �سوء 
اأ�سواتها  لحنت  اإنما  الطير  واإن  حملتك،  الأنها  اإال 
الأنها ع�سقتك...الأن ال�سم�س توا�سعت لك بالتاأنيث، 
والقمر نازعك بالتذكير...))))))، وهو ما ُعرف لدى 
القاهر  عبد  و�سّماه  التعليل)))))،  بح�سن  البالغيين 
تخيياًل)))))، فُهو ي�ستند اإلى اال�ستعارة، ف�سال على 
قليلة  واال�ستعارة  وا�سحًا.  تهكمًا  يحّقق  هنا  اأن��ه، 
اأكثر  اأنها  على  الر�سالة،  هذه  في  الت�سبيه،  ب��اإزاء 
بكثير من المجاز المر�سل))))) والعقلي)))))، اللذين 

لم ي�ستعمال اإال في موا�سع قليلة.
الداللة،  وا�سحة  قّلتها،  على  كناياته،  وج��اءت 
ما  مظاهر  يذكر  فهو  مكنوناتها،  عن  تف�سح  تكاد 
وا�سحة  فتبدو  �سيئة،  �سفة  من  بالبديهي  يل�سق 
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اإال  النق�سان  يعرف  ال  )وقلب  قوله:  نحو  الداللة، 
وال  ج�سمه،  في  اإال  االأل���م)1)))  يح�ّس  وال  ماله،  في 
ا، وال للعيب وقًعا...)))))) كنايًة عن  يجد للن�س م�سًَّ
فقده ال�سعور بالكرامة، وهوانه، وعدم اإح�سا�سه اإال 
كناياته  جاءت  النحو  هذا  وعلى  الج�سد)))))،  باألم 
النحو  ه��ذا  على  الكناية  م��ج��يء  ول��ع��ّل  االأخ����رى، 
على  وحنقه  العدائية  م�ساعره  لقّوة  ا�ستجابة  كان 
المبا�سرة  اإلى  فلجاأ  كبحه  ي�ستطع  لم  مّما  البديهي 

في التعبير، كما قلنا.

هوام�ص البحث وم�صادره :

دار  �سادر،  دار   ،( ه�   (((  ( منظور  ابن  العرب،  ل�سان   (((
بيروت، بيروت، ))))ه� - ))))م، مادة ) عبث ).

من�سور  اأب��و  الع�سر،  اأه��ل  محا�سن  ف��ي  ال��ده��ر  يتيمة   (((
عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق،   ،( ه�   (((( الثعالبي 

الحميد، مطبعة ال�سعادة، بم�سر، )))) ه� ،) / )))
)))، )))، ))) نف�سه، )/ ))).

))) المقاب�سات، اأبو حيان التوحيدي )بعد 11) ه�)، تحقيق: 
م،   (((1، بغداد  االإر�ساد،  مطبعة  ح�سين،  توفيق  محمد 

.(((
))) الب�سائر والذخائر، اأبو حيان التوحيدي، تحقيق، د. وداد 
القا�سي، دار �سادر، بيروت، ط) )))) ه� / ))))م، )/ 

.(((- ((( /( ،((( - (((
))) المقاب�سات، )1)، )1) ،)))، )))، اأبو حيان التوحيدي 
في كتاب المقاب�سات، تحقيق: د.عبد االأمير االأع�سم، دار 

االأندل�س، بيروت، ط)، 11)) ه� -1))) م )))، ))) .
وهيبه  ن�سيب  ال�سيخ  تقديم  الخوارزمي،  بكر  اأبي  ر�سائل   (((
1)))م،  بيروت،  الحياة،  مكتبة  دار  من�سورات  الخازن، 

 .(((
)1)) نف�سه، ))).

)))) الج�سم هو )جوهر قابل لالأبعاد الثالثة، وقيل:هو المركب 
الموؤلف من الجوهر). التعريفات، ال�سيد الجرجاني )))) 
ه�)، تقديم: د. اأحمد مطلوب، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، 
لدى  الجوهر  اأن  ويبدو   .(( م،   ((((  - ه�   ((1( بغداد، 

الفال�سفة يت�سم بالثبات. نف�سه، )).
وقيل:  غيره..  في  الموؤثرة  العار�سة  )الهيئة  هو  الفعل   ((((

كون ال�سيء موؤثرًا في غيره). نف�سه، )).
)))) العر�س هو: )ما يعر�س في الجوهر مثل االألوان والطعوم 
نف�سه،  وجوده).  بعد  بقاوؤه  ي�ستحيل  مما  واللم�س،  والذوق 

.((
 .((( ،(((( ،(((( ،(((( ،((((

))))، ))))، )1)) نف�سه ، ))).
بهذا  فيل�سوف  اليونانية،  الفل�سفة  تاريخ  ،في  يرد  لم   ((((
اليوناني  اال�سم  عن  اأخ��ذه  الخوارزمي  اأن  ويبدو  اال�سم، 
)�سوفي�سطو�س ) الذي يدل، في االأ�سل، على المعلم في اأي 
علم من العلوم، على اأنه �سّخ�سه في ما قاله. كما يت�سح. 
بيروت،  القلم،  دار  يو�سف كرم،  اليونانية،  الفل�سفة  تاريخ 

ط)، ))))م ،)).
)))) التعريفات ))، المعجم الفل�سفي وجميل �سليبا، بيروت، 

)))) م، )/ ))).
)))) ر�سائل الخوارزمي، ))).

)))) نف�سه، ))).
))) ) مريم، ).

 (11 م،   (((( ))))ه���-  ط)،  جدة،  االإعجاز،  دالئل   (  (((
 (1( -

دار  ه��الل،  غنيمي  محمد  د.  الحديث،  االأدب��ي  النقد   (  (((
نه�سة م�سر للطبع والن�سر، القاهرة، )))) م، ))).

دار  م��ب��ارك،  زك��ي  د.  ال��راب��ع،  القرن  في  الفني  النثر   ((((
الجيل، بيروت، )))) م،  )/ )1).

اأني�س  ال��ع��رب��ي،  االأدب  ف��ي  النثرية  االأ���س��ال��ي��ب  ت��ط��ور   ((((
م   (((( ط)،  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  المقد�سي، 

،)1)، ))). والنثر الفني في القرن الرابع، )/ ))).
)1)) ر�سائل الخوارزمي، ))).

دار  �سيف،  د.�سوقي  العربي،  النثر  في  ومذاهبه  الفن   ((((
المعارف، بم�سر، ط))))،)م، ))) 

)))) نف�سه، )))- )))
))))، )))) ر�سائل الخوارزمي،)))

)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))

)))) نف�سه، )))، وينظر نف�سه، )))
)1))، )))) نف�سه، نف�سه، )))
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)))) نف�سه، )))، )))، ))) وغيرها
)))) نف�سه، )))

)))) الر�سائل االأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم 
) م�سروع قراءة �سعرية )  �سالح بن رم�سان، دار الفارابي، 

بيروت، ط )، )11)م، 1)
)))) ر�سائل الخوارزمي،))) 

)))) نف�سه، )))
)))) )))) نف�سه، )))، وانظر نف�سه،))) 

)))) نف�سه، )))
)1)) نف�سه، )))- )))

)))) نف�سه، )))، )))، 1))، )))
والنقدي  البالغي  البحث  في  وداللتها  االألفاظ  جر�س   ((((
للن�سر،  الر�سيد  دار  ه��الل،  مهدي  د.ماهر  العرب،  عند 

بغداد،1)))، 1))
)))) ر�سائل الخوارزمي، )))

)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه،)))، وينظر نف�سه،)))،1)) 

)))) نف�سه،))) 
)))) نف�سه، )))

)))) نف�سه، )))، 1))، )))، ))) وغيرها
د.اأحمد  وت��ط��وره��ا،  البالغية  الم�سطلحات  معجم   ((((
مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ج�)، )1))ه� 

-))))م، 1)
)1)) ر�سائل الخوارزمي، )))-))) 

)))) نف�سه، ))) 
)))) نف�سه، ))) 
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))

)))) معجم الم�سطلحات البالغية، ) /))-))
)))) ر�سائل الخوارزمي، )))، وينظر نف�سه، ))) ، )))

)1)) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))

القاهر  عبد  من�سور  اأب��و  االإم���ام  ال��ف��رق،  بين  الفرق   ((((

عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق،  ))))ه����)،  البغدادي 
الحميد، دار الطالئع، القاهرة، )11)، )) ، هام�س))).

الحداثة،  دار  اأ.مهّنا،  عبد  تحقيق،  الجاحظ،  ر�سائل   ((((
ط)، ))))م، )/))

)))) الفرق بين الفرق، ))-)) 
)))) ر�سائل الجاحظ، )/) هام�س )))

بن  م�سلم  بن  اهلل  عبد  محمد  اأب��و  وال�سعراء،  ال�سعر   ((((
واأ.  قميحة  د.مفيد  تحقيق،  ))))ه����)،  الدينوري  قتيبة 
ط)،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ال�سّناوي،  اأمين  محمد 
ال�سعر  العمدة في محا�سن  ))))ه�/111)م، )))، )))، 
تحقيق،  القيرواني))))ه�)،  ر�سيق  ابن  ونقده،  واآداب��ه 
بيروت،  الجيل،  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد 
اأبو عبد اهلل  ط) ))))م) )/))، �سرح المعلقات ال�سبع، 
الزوزني ))))ه�) تقديم، عبد الرحمن الم�سطاوي، دار 

المعرفة، بيروت، ط))))،) ه� -)11) م، ))
)))) ر�سائل الخوارزمي، )))

)))) االأعراف، ))-)) 
)))) ر�سائل الخوارزمي، )))

)1)) نف�سه،))) – )))،وينظر نف�سه،)))،))) اأمثلة اأخرى 
)))) هو ال�ساعر المعروف بالَعَكّوك ))))ه�).

واأم���ي���ر،  ق���ائ���د،  ال��ع��ج��ل��ي،  ب���ن ع��ي�����س��ى  ال��ق��ا���س��م  )))) ه���و 
و�ساعر،))))ه�).

المعتز))))ه�)،  ب��ن  اهلل  عبد  ال�����س��ع��راء،  طبقات   ((((
بم�سر،  المعارف  دار  ف��راج،  اأحمد  ال�ستار  عبد  تحقيق، 

ط))))،)م،)))
)))) ر�سائل الخوارزمي، )))

)))) نف�سه، )))، )))، )))، )))، )))، )))، 1)).
)))) الر�سائل االأدبية، ))).

)))) ر�سائل الخوارزمي،))) 
)))) نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))

)1)) نف�سه، )))-)))
)))) مريم، ))-))

)))) ر�سائل الخوارزمي، 1))-)))
)))) نف�سه،)))،))) 

)))) نف�سه، )))-)))
)))) نف�سه، )))
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))))نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))

)))) نف�سه، ))) وينظر، نف�سه، )))
)))) نف�سه، )))-)))

)11)) نف�سه، )))
و)حمار  دالم���ة)  اأب��ي  اأن)ب��غ��ل��ة  وي��ب��دو  ن��ف�����س��ه،)))،   ((1((
المثل  بها  ي�سرب  اأ�سياء  ح��رب)  بن  و)طيل�سان  طياب) 
والمن�سوب،  الم�ساف  القلوب في  ثمار  العيوب.  كثرة  على 
اأبو من�سور الثعالبي، تحقيق، محمد اأبو الف�سل ابراهيم، 

دار المعارف، بم�سر، ط) ،)))) م، )))، ))).
))1)) نف�سه، )))
))1)) نف�سه، )))
))1)) نف�سه، )))

))1))نف�سه، )))-)))
))1))،))1)) نف�سه، )))

))1)) نف�سه، )))
))1)) تاريخ االأدب العربي- ع�سر الدول واالإمارات- د.�سوقي 

�سيف، دار المعارف، بم�سر، 1)))م، )))، )))
)1))) ر�سائل الخوارزمي، )))، )))، 1))، )))، )))، ))) 

وغيرها
))))) نف�سه، )))

))))) النور، )
))))) ر�سائل الخوارزمي، )))

))))) االنفطار، ))
))))) االنفطار، ))-))

))))) ر�سائل الخوارزمي، )))
))))) يو�سف ))

))))) ر�سائل الخوارزمي، )))
محمد  ح�سين  ال�سيخ  القراآن،  لمعاني  البيان  �سفوة   (((((
الكويت،  االإ�سالمية،  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزارة  مخلوف، 

ط)، )1))ه� -))))م،))).
)1))) االأعراف،1)

))))) ر�سائل الخوارزمي، )))-))) ،)))
))))) البقرة، )1)، االأعراف، )))، الكهف ))، الحجر، )، 

))،النازعات، ))، 1).
)))))، ))))) ر�سائل الخوارزمي، )))

))))) نف�سه، )))، 1))
 ،( الفيل   ،(( الحجر   ،(( هود  وتنظر   ،((11 نف�سه،   (((((

الكهف ))، الدخان ))، االإن�سان )).
ال�سنتمري،  االأعلم  �سنعة  �سلمى،  اأبي  بن  زهير  �سعر   (((((
بيروت،  الجديدة،  االآفاق  دار  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق، 
ط)، 1)))م،))) وردت )القدر) في الر�سالة، وال�سواب 

من �سعر زهير.
))))) ر�سائل الخوارزمي،1)) 

))))) �سرح المعلقات ال�سبع، )1)
)1))) ديوان الحطيئة، تحقيق: نعمان محمد اأمين طه، مكتبة 

الخانجي، القاهرة ))))م )).
)))) ) ر�سائل الخوارزمي، ))).

)))) ) نف�سه، ))).
) ))) ) النثر الفني في القرن الرابع، ) / ))).

) ))) ) ر�سائل الخوارزمي، ))). 
) ))) ) النثر الفني في القرن الرابع، ) / ))) - ))).

) ))) ) معجم الم�سطلحات البالغية، ) / ))) - ))). 
) ))) ) المعجم االأدبي، جّبور عبد النور، دار العلم للماليين، 

بيروت، ط)، ))))م ))).
) ))) ) ر�سائل الخوارزمي، ))).

) ))) ) نف�سه، ))).
) 1)) ) نف�سه، ))) - 1)).

) ))) ) نف�سه، 1)). 
) ))) ) نف�سه، ))).
) ))) ) نف�سه، ))).
) ))) ) نف�سه، ))).

) ))) ) نف�سه، ))) - ))).
) ))) ) نف�سه، ))). 

) ))) ) نف�سه، ))). يبدو اأنه اأخذ هذا المعنى من اأبي تمام 
في قوله:

فـــــــــاهلل قـــــــد �ــــــصــــــرب االأقــــــــــــــل لـــــنـــــوره
مــــثــــال مــــــن الــــمــــ�ــــصــــكــــاة والــــنــــبــــرا�ــــص

خلف  د.  تحقيق:  تمام،  اأبي  لديوان  ال�سولي  �سرح  ينظر:   
ر�سيد نعمان، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة واالإعالم، 

بغداد، ط)، )))) م، ) / )) - ))، ))).
))))) نف�سه، ))).
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) ))) ) نف�سه، ))). 
)1)) ) �سداد بن عاد: �سخ�س من قبيلة عاد في اليمن، ين�سب 
اإليه بناء اإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البالد في 
بها.  الجنة  اأراد محاكاة  اإنه  قيل  نحو عجيب،  اليمن على 
�سادر،  دار   ،( ه�   (((  ( الحموي  ياقوت  البلدان،  معجم 

بيروت، ط )، )))) م، )/))) - ))).
مدن  اأق���دم  م��ن  ع��ري��ق��ة،  ع��راق��ي��ة  مدينة  ت��ك��ري��ت،   (  ((((
العراق، كانت ذات �ساأن في زمن االآ�سوريين، وفي الديانة 
�سمالي  دجلة  على  تقع  االإ�سالمي،  الفتح  قبل  الم�سيحية 
بغداد، ويبدو اأن ال�سكنى فيها كانت ذات قيمة كبيرة، في 

ع�سر الخوارزمي.
) ))) ) ق�سر غمدان، ب�سم اأوله و�سكون ثانيه، ق�سر عجيب 
�سخم في اليمن، بني على نحو اأ�سطوري. معجم البلدان، 

.((1 / (
))))) ر�سائل الخوارزمي، ))) -)))
))))) نف�سه، )))، )))، )))، ))) 

))))) نف�سه، )))
))))) نف�سه، )))
))))) نف�سه، )))

))))) نف�سه، )))، )))، )))، 1)) 
))))) نف�سه، 1))

)1))) يوم االأربعاء في اآخر �سفر، من عقائد العامة، الذين 
في  يوم  واأنح�س  اأخ��وف  هو  اليوم  هذا  اأن  بع�سهم  يعتقد 
اإ�سالم) )منتديات:  جمة.  م�سائب  فيه  تحّل   ال�سنة، 

 http://www.eslam.org

))))) نف�سه، )))- )))
))))) نف�سه، )))

)))))،))))) نف�سه، )))
))))) نف�سه، )))

))))) معجم الم�سطلحات البالغية، )/))) 
))))) اأ�سرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود 
- ))))م  المدني، جدة، ط))))،)ه�  دار  �ساكر،  محمد 

 .(((
))))) ر�سائل الخوارزمي، )))، )))

))))) نف�سه، )))، )))
)1))) وردت في االأ�سل )باالألم) وال�سواب ما اأثبتناه. 

))))) نف�سه، ))) 
))))) نف�سه، )))، )))، )))، 1)).

ثبت الم�صادر والمراجع

محمود  تحقيق  الجرجاني،  القاهر  عبد  البالغة،  اأ�سرار   -(
محمد �ساكر، دار المدني، جدة، ط) ،))))ه� - ))))م.
الب�سائر والذخائر، اأبو حيان التوحيدي، تحقيق، د. وداد   -(

القا�سي، دار �سادر، بيروت، ط) ،)))) ه� / ))))م .
د.�سوقي  واالإم��ارات-  الدول  ع�سر  العربي-  االأدب  تاريخ   -(

�سيف، دار المعارف، بم�سر، 1)))م.
بيروت،  القلم،  دار  يو�سف كرم،  اليونانية،  الفل�سفة  تاريخ   -(

ط)، ))))م .
تطور االأ�ساليب النثرية في االأدب العربي، اأني�س المقد�سي،   -(

دار العلم للماليين، بيروت، ط)، )))) م. 
التعريفات، ال�سيد الجرجاني )))) ه� )، تقديم: د.اأحمد   -(
ه� -  بغداد، )1))  العامة،  الثقافية  ال�سوؤون  دار  مطلوب، 

))))م.
ثمار القلوب في الم�ساف والمن�سوب، اأبو من�سور الثعالبي،   -(
تحقيق، محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، بم�سر، 

ط) ، )))) م.
جر�س االألفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند   -(
العرب، د.ماهر مهدي هالل، دار الر�سيد للن�سر، بغداد، 

1)))م.
دالئل االإعجاز، جدة، ط)، )))) ه� - )))) م .   -(

مكتبة  اأمين طه،  نعمان محمد  تحقيق:  الحطيئة،  ديوان   -(1
الخانجي، القاهرة ))))م.

وهيبه  ن�سيب  ال�سيخ  تقديم  الخوارزمي،  بكر  اأبي  ر�سائل   -((
الخازن، من�سورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1))) م 

القديم  العربي  النثر  االأدبية ودورها في تطوير  الر�سائل   -((
)م�سروع قراءة �سعرية  ) �سالح بن رم�سان، دار الفارابي، 

بيروت، ط )، )11)م.
))- ر�سائل الجاحظ، تحقيق، عبد اأ.مهّنا، دار الحداثة ، ط)، 

))))م.
تمام، تحقيق: د. خلف ر�سيد  اأبي  لديوان  ال�سولي  ))- �سرح 
واالإع��الم،  الثقافة  وزارة  العراقية،  الجمهورية  نعمان، 

بغداد، ط)، ))))م.
))))ه�)  الزوزني  اهلل  عبد  اأبو  ال�سبع،  المعلقات  �سرح   -((
بيروت،  المعرفة،  دار  الم�سطاوي،  الرحمن  عبد  تقديم، 

ط) ،)))) ه�-)11) م.
ال�سنتمري،  االأع��ل��م  �سنعة  �سلمى،  اأب��ي  بن  زهير  �سعر   -((
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ا  العبث َفنًّ
في ر�ضالة 

الخوارزمي 
للبديهي

بيروت،  الجديدة،  االآفاق  دار  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق، 
ط)، 1)))م .

بن  م�سلم  ب��ن  اهلل  عبد  محمد  اأب��و  وال�سعراء،  ال�سعر   -((
واأ.  قميحة   مفيد  د.  تحقيق،  ))))ه���)،  الدينوري  قتيبة 
ط)،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ال�سّناوي،  اأمين  محمد 

))))ه�/111)م. 
محمد  ح�سين  ال�سيخ  ال��ق��راآن،  لمعاني  البيان  �سفوة   -((
الكويت،  االإ�سالمية،  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزارة  مخلوف، 

ط)، )1))ه� -))))م.
ال�سعراء، عبد اهلل بن المعتز))))ه�)، تحقيق،  ))- طبقات 
ط)،  بم�سر،  المعارف  دار  ف���راج،  اأح��م��د  ال�ستار  عبد 

))))م.
ر�سيق  اب��ن  ون��ق��ده،  واآداب���ه  ال�سعر  محا�سن  في  العمدة   -(1
عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق،  القيرواني))))ه�)، 

الحميد، دار الجيل، بيروت، ط) ))))م.
))- الفرق بين الفرق، االإمام اأبو من�سور عبد القاهر البغدادي 
))))ه�)، تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 

الطالئع، القاهرة، )11)م.
دار  �سيف،  د.�سوقي  العربي،  النثر  في  ومذاهبه  الفن   -((

المعارف، بم�سر، ط)، ))))م.
دار  �سادر،  دار  ))))ه����)،  منظور  اب��ن  العرب،  ل�سان   -((

بيروت، بيروت، ))))ه� - )))) م 

للماليين،  العلم  دار  النور،  عبد  جّبور  االأدب��ي،  المعجم   -((
بيروت، ط)، ))))م.

�سادر،  دار  ه�)،   (((( الحموي  ياقوت  البلدان،  معجم   -((
بيروت، ط )، )))) م.

))- المعجم الفل�سفي، جميل �سليبا، بيروت، )))) م.
))- معجم الم�سطلحات البالغية وتطورها، د.اأحمد مطلوب، 

مطبوعات المجمع العلمي العراقي، )1))ه� -))))م.
التوحيدي )بعد11) ه�)، تحقيق:  اأبو حيان  ))- المقاب�سات، 

محمد توفيق ح�سين، مطبعة االإر�ساد، بغداد،1)))م 
المقاب�سات،  كتاب  في  التوحيدي  حيان  اأبو  المقاب�سات،   -((
تحقيق: د.عبد االأمير االأع�سم، دار االأندل�س، بيروت، ط)، 

11)) ه� -1))) م 
1)- النثر الفني في القرن الرابع، د. زكي مبارك، دار الجيل، 

بيروت، )))) م.
))- النقد االأدبي الحديث، د . محمد غنيمي هالل، دار نه�سة 

م�سر للطبع والن�سر، القاهرة، )))) م. 
من�سور  اأب��و  الع�سر،  اأه��ل  محا�سن  ف��ي  ال��ده��ر  يتيمة   -((
عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق،  ه���)،   (((( الثعالبي 

الحميد، مطبعة ال�سعادة، بم�سر، )))) ه� .
مواقع الكترونية : 

http://www.eslam.org  :منتديات اإ�سالم
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دار العلم اأ�س�سها بنو عمار في طرابل�س 
ال�سام -زادت كتبها على ثالثة مالييـن

محمد عيد الخربوطلي 
دم�سق - �سوريا

وتتوالى  الزمن  تراب  في  عميقاً  جذورها  ت�صرب  طويلة  ق�صة  الب�صرية  الح�صارة  ق�صة 
حلقاتها الكثيرة متفاوتة في االأهمية والخطورة, اإلى اأن كان اختراع الكتابة, فكان اأهم الحلقات 
قوله  يريد  اأو  به  يفكر  ما  تدوين  اإلى  االإن�صان  تو�صل  الخطوة  هذه  فبتحقيق  خطراً,  واأبعدها 
حواجز  على  بالكتابة  االإن�صان  تغلَّب  كما  الم�صافهة,  على  مق�صوراً  االإن�صاني  التوا�صل  يعد  ولم 
االأر�صية, وبداأت عمليات  االآماد  اأفكاره وتجاربه ومعارفه عبر  والزمان فتمكن من نقل  المكان 
التبادل الثقافي والمعرفي بين مختلف المناطق واالأمم وال�صعوب وتحقق التفاهم بين الب�صر 
رغم االأبعاد القا�صية, كما تحقق بالكتابة اأي�صاً التوا�صل واال�صتمرار عبر االآماد الزمانية فنقل 
تجارب  االأحفاد  وتلقى  الطويلة  القرون  عبر  االأجيال  وخاطبت  االأبناء,  اإلى  تجارَبُهم  االآباُء 
االأجيال,  ياأتي بعدهم من  واأغنوها بتجاربهم وزادوا عليها وهياأوها لمن  فاأفادوا منها  االأجداد 
وبهذا التفاعل عبر المكان والتوا�صل عبر الزمان حققت الب�صرية اأهم نقلة نوعية في تاريخها 
بدايته  تحديد  ي�صعب  الذي  الكبير  الثقافي  فر  ال�صِّ في  جادة  �صفحة  اأول  وبداأت  الح�صاري 

التاريخية والذي يزداد غنى وثراء كل يوم.

ن�ضوء المكتبات في العالم العربي والإ�ضالمي
من المعروف اأن تاريخ المكتبات جزء ال يتجزاأ 
والفكر  واالإ�سالمية  العربية  الح�سارة  تاريخ  من 
ازدهاره  و�ساعدت على  بارتقائه  ارتقت  االإ�سالمي، 

ون�سجت معه وانحطت بانحطاطه.
وال غرو في ذلك... فاالإ�سالم دعا اإلى المعرفة 
وتاريخ  بالعلم،  العقول  اإن���ارة  واإل���ى  التعلم  واإل���ى 
واأ�سا�سي  جدًا  مهم  والم�سلمين  العرب  عند  الكتب 
اأنه  ذلك  االإن�سانية عندهم،  المعرفة  تطور  لمعرفة 
للكتب  حبهم  في  االأم��م  من  اأم��ة  عليهم  تتفوق  لم 

والمكتبات  العامة،  والمعرفة  بالمكتبات  والعناية 
الع�سور،  مدى  على  المعرفة  ن�سر  و�سائل  اأهم  من 
وقد انت�سرت المكتبات في االإ�سالم انت�سارًا وا�سعًا، 
العربية  الح�سارة  ثمار  من  ثمرة  كانت  واإن  وهي 
االإ�سالمية اإال اأنها تعك�س في تاريخها هذه الح�سارة 
التي كانت هي نف�سها ثمرتها، واأن االأطوار التي مرت 

بها هي اأطوار الح�سارة االإ�سالمية ب�سكل عام.

فمنها  المكتبات  من  اأنواعًا  اأجدادنا  عرف  وقد 
والعامة،  وال��خ��الف��ي��ة،  وال��خ��ا���س��ة،  )االأك��ادي��م��ي��ة، 
والمدر�سية، ومكتبات الم�ساجد)، وكل نوع من هذه 
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دار العلم 
اأ�ض�ضها بنو 
عمار في 
طرابل�س 

ال�ضام 
- زادت 

كتبها على 
ثالثة 
مالييـن

منها  وخا�سة  لها  اأعدادًا ال ح�سر  المكتبات عرف 
المكتبات الخا�سة))).

المكتبات العامة
هي موؤ�س�سات ثقافية يحفظ فيها تراث االإن�سانية 
المواطنين  متناول  في  ليكون  وخبراتها  الثقافي 
والمحن  واالأع��م��ار  واالأجنا�س  الطبقات  كافة  من 
والثقافات، وهي بهذا المعنى تعدُّ من اأهم الو�سائل 
بم�ستوى  واالرت��ق��اء  المعرفة  ن�سر  على  تعين  التي 
من  النوع  هذا  ب��داأ  وقد  البيئة،  في  والثقافة  الفن 
والع�سر  العبا�سي  الع�سر  في  بالظهور  المكتبات 
االأموي باالأندل�س، فاأ�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�سر في قرطبة.
والحديث عن المكتبات العامة طويل، لكن ال بّد 
من اأن نعرف بع�س ال�سيء عن اأبنية تلك المكتبات 

وترتيبها وغيرها من االأمور الفنية.
معروفًا  ال��ع��ام��ة  المكتبات  تنظيم  ك���ان  ل��ق��د 
وموجودًا عند العرب والم�سلمين منذ قرون عديدة، 
تطورًا  الزمن  مع  تتطور  واأ�ساليبه  مناهجه  وكانت 
اإليه حينما  بطيئًا وفي ذلك ما يثبت وجود الحاجة 

كان اإنتاج الكتب دون ما هو عليه االآن.
اعتنائهم  عن  والتراجم  ال�سير  كتب  وتحدثنا 
هذا  على  فترتب  بها،  واإعجابهم  للكتب  وتقديرهم 
واإقبالهم  بالمكتبات  اهتمامهم  واالإعجاب  التقدير 
ما  للمكتبات  بذلوا  واإنما  ولي�س هذا فح�سب  عليها، 
تدل  ب�سور  حافل  وتقدير  وحر�س  حب  من  بذلوه 

على هذا االتجاه الرائع.
العامة  المكتبات  باأبنية  اهتموا  قد  نراهم  لذا 
اهتمامًا عظيمًا ال�ستقبال الجماهير، وقد �سيد بناء 
وقرطبة  �سيراز  لمكتبات  معين  ط��راز  على  خا�س 

متعددة  بحجرات  م��زودًا  البناء  وكان  والنظامية، 
مثبتة  الرفوف  وكانت  ف�سيحة،  اأروق��ة  بينها  يربط 
االأروقة  وبع�س  الكتب  فيها  لتو�سع  الجدران  على 

يخ�س�س لالطالع والبحوث العلمية.
وحجرات  للن�سخ،  حجرات  تخ�س�س  كانت  كما 
للمو�سيقى  وحجرات  والدرا�سة،  الدر�س  لحلقات 
الن�ساط،  وتجديد  للترفيه  المطالعون  اإليها  يلجاأ 
وكانت جميع الحجرات موؤثثة تاأثيثًا فخمًا ومريحًا، 
�ستائر جميلة، حتى مدخل  والنوافذ  لالأبواب  وكان 
دخول  دون  تحول  �سميكة  �ستائر  له  كانت  المكتبة 
الحجرات،  داخ��ل  اإل��ى  ال�ستاء  ف��ي  ال��ب��ارد  ال��ه��واء 

وهكذا نظمت كثير من المكتبات العامة.
العربي  العالم  في  العامة  المكتبات  انت�سرت 
واالإ�سالمي وحتى وقتنا هذا، ولعل اأهمها مكتبة بني 
عمار في طرابل�س ال�سام...، فما ق�سة هذه المكتبة؟ 
ومن هم بنو عمار ق�ساة طرابل�س واأمراوؤها؟ وعلى 
يد من كانت نهايتها واإبادتها..؟ هذا ما �سنعرفه في 
)دار  عمار  بني  مكتبة  على  ال�سريعة  االإطاللة  هذه 

العلم) في طرابل�س ال�سام.
طرابل�س ال�ضام

على  )ال�سام)  اللبنانية  طرابل�س  مدينة  تقع 
ثاني  وهي  بيروت،  العا�سمة  �سمال  )))ك��م)  بعد 
ال�سمالي  للجزء  عا�سمة  وتعتبر  لبنان،  مدن  اأكبر 
في لبنان، وتزخر طرابل�س باالأماكن االأثرية، حيث 
يوجد فيها حوالي )) مبنى يعود بع�سها اإلى القرن 
ببناء  الفينيقيون  قام  ق.م   ( القرن  وفي  ق.م،   ((
قاعدة تجارية �سغيرة في المدينة، في ذلك الوقت 
اأ�س�سوا  حيث  للفينيقيين،  عا�سمة  طرابل�س  كانت 
واأرواد،  و���س��ور  �سيدا  ل��دوي��الت  ات��ح��اد  اأول  فيها 
في  اأممي  اتحاد  اأول  اعتبار طرابل�س  يمكن  وبذلك 

التاريخ.
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لل�سفن،  الهيليني كحو�س  الع�سر  وازدهرت في 
تعر�ست  )))م  �سنة  في  البيزنطي  الحكم  وخالل 
طرابل�س وبع�س المدن ال�ساحلية للدمار بفعل زلزال 
بعد  وذلك  عليها،  البحر  انق�سا�س  اإلى  اأدى  مدمر 
العديد  واحتوت على  اأوج تطورها  المدينة  بلغت  ما 
�سنة  الم�سلمون  العرب  فتحها  العامة.  المعالم  من 
خالل  ع�سكرية  كقاعدة  هامًا  دورًا  ولعبت  )))م، 
الع�سر االأموي، وفي الع�سر الفاطمي تميزت بحكم 
ذاتي م�ستقل واأ�سبحت مركزًا للعلم ال مثيل له في 
المنطقة، وفي بداية القرن ))م حو�سرت طرابل�س 
ثم �سقطت بيد االإفرنج ال�سليبيين في �سنة )1))م، 
فت�سررت معظم معالم المدينة ب�سكل كبير، خا�سة 
كانت  والتي  العلم)  )دار  با�سم  المعروفة  مكتبتها 
حيث  المخطوطات،  ماليين  جوانبها  بين  ت�سم 

ناف�ست في غناها مكتبة بغداد.
طرابل�س  ���س��ارت  ال�سليبيين  ح��ك��م  وخ���الل 
فتح  ))))م  �سنة  وف��ي  طرابل�س،  كونتية  عا�سمة 
طرابل�س وحررها من ال�سليبيين ال�سلطان المملوكي 
فاأعطى  ق����الوون،  ب��ن  خليل  االأ���س��رف  المن�سور 
جديد  من  وبنائها  القديمة  المدينة  بهدم  اأوام��ره 
في ال�سهل المنب�سط تحت قلعة طرابل�س، واتخذها 
الزمان  م��ن  ال��ق��رن  ورب��ع  قرنين  ط��وال  المماليك 
ع�سرات  فيها  واأقيمت  ال�سلطنة،  لنيابة  عا�سمة 
بط،  الم�ساجد والمدار�س، والزوايا، والخوانق، والرُّ
والطواحين،  والقي�سريات،  والخانات،  والحمامات، 
ومن اأ�سهر اآثارها القلعة، والم�سجد الكبير وهو من 

اأقدم الم�ساجد في لبنان.
حين  العثمانية  ال�سيادة  تحت  طرابل�س  دخلت 
دابق)  )م��رج  في  المماليك  على  االأت��راك  انت�سر 
المتبع  النظام  على  واأبقوا  ))))م،  )))ه���/  �سنة 
لكن  �سنوات،  لب�سع  والنواب  الُكّفال  بتعيين  فيها 
من �سنة )))ه�/ ))))م �سارت توؤجر لالإقطاعيين 

الذين ينيبون عنهم من يتولى حكمها، وا�ستمر حكم 
بعد  �سنة ))))م، خ�سعت  لطرابل�س حتى  االأتراك 
 (((( ا�ستقلت  اأن  اإل��ى  الفرن�سي،  لالنتداب  ذلك 

و�سارت جزءًا من الجمهورية اللبنانية.
ام طرابل�س بنو عمار ُحكَّ

كتامة  قبيلة  اإل��ى  عمار  بني  اأ�سرة  اأ�سول  تعود 
�سيوخ  كان  الفاطمية  الدولة  قيام  فعند  المغربية، 
موؤ�س�ساتها  في  ال�سدارة  لهم  ممن  القبيلة  ه��ذه 
االإدارية والع�سكرية، ومنهم الح�سن بن عمار الذين 
كان من اأبرز رجال الخليفة الفاطمي العزيز باهلل.

ثم  ط��راب��ل�����س،  ف��ي  الق�ساء  ع��م��ار  بنو  ا�ستلم 
اأ�سبحوا اأمراءها، ومنهم:

عمار، ب��ن  الح�سن  ط��ال��ب  اأب���و  ال��دول��ة  اأن��ي�����س   -( 
)ت �سنة )))ه�)))).

جالل الملك اأبو الح�سن علي بن عمار، )ت �سنة   -(
)))ه�)))).

فخر الملك عمار بن محمد بن عمار، )ت حوالي   -(
�سنة )))ه�)))). 

)))ه�،  �سنة  طرابل�س  بحكم  عمار  بنو  ا�ستقل 
من  بيروت  تخوم  حتى  اإماراتهم  وامتدت  1)1)م، 
اأنطاكية من جهة ثانية، وتمتد  اأربا�س  جهة، وحتى 
م�سياف  قلعة  اإل��ى  �سورية  ف��ي  جبلة  ن��واح��ي  م��ن 
الهرمل  لبنان حتى  وفي  والبقيعة،  االأكراد  وح�سن 
بالد  �سرقي  العاقورة  وبالد  ب�سري  وحبة  وال�سنية 

جبيل.
قيام اأمارة بني عمار

و�سول  عن  �سيئًا  التاريخ  م�سادر  لنا  تحكي  ال 
حيث  حكامًا)،  ثم  )ق�ساة  طرابل�س  اإلى  عمار  بني 
فبعد  فيها،  قيامهم  بدء  يدل على  ما  فيها  يوجد  ال 
ال  )))ه���،  �سنة  عمار  بن  الح�سن  االأ�سرة  وفاة جد 
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ويمتد ذلك حوالي  اأخبارها،  من  �سيئًا  اأمامنا  نرى 
الكتائب  اأبي  ا�سم  لنا  يبرز  القرن حتى  اأرباع  ثالثة 
عمار �ساحب اأبي الفتح الكراجكي))) المتوفى �سنة 
)))ه�. اأما اأول من ا�ستقل بطرابل�س من بني عمار 
باأمين  الم�سهور  عمار  بن  الح�سن  طالب  اأب��و  فهو 
الدولة)))، وقد ظل يعد نف�سه تابعًا للدولة الفاطمية 
حتى �سنة )))ه�/ 1)1)م، حيث ا�ستقل بطرابل�س 

فقامت بذلك اأمارة بني عمار.
فتولى  �سنة )))ه�، ))1)م،  الدولة  اأمين  توفي 
المعروف  عمار  بن  محمد  بن  علي  اأخيه  ابن  بعده 
�سنة  حتى  حكمه  ا�ستمر  ال��ذي  ال��دول��ة))))  بجالل 
)))ه�، وتولى بعده اأخوه عمار بن محمد بن عمار ذو 
ال�سعدين المعروف بفخر الملك))) وبقي حتى �سنة 
)1)ه�، حيث ذهب اإلى بغداد م�ستنجدًا بال�سالجقة 
احتل  )1))م  )1)ه���/  �سنة  وفي  ال�سليبيين،  على 
طويلة  �سنين  دام  ح�سار  بعد  طرابل�س  ال�سليبيون 

وقا�سية.
ازدهار دولة بني عّمار

نمت اإمارتهم نموًا عظيمًا حتى �سارت طرابل�س 
طول  على  مدينة  اأعظم  ع�سر  الحادي  القرن  في 
ال�ساحل ال�سرقي للبحر المتو�سط، وكانت اأ�ساطيلها 
البحري  المنفذ  فهي  البحر،  هذا  اأنحاء  في  تنتقل 
الت�سدير  يتم  طريقه  عن  ال�سام،  لبالد  الرئي�سي 
اإلى  والم�سرق  ال�سام  منتجات  وتنقل  واال�ستيراد، 
اأوروبا، واإليه تفد من الخارج لتحمل منه اإلى �سائر 
بالد ال�سام، وكان بنو عمار وهم مثقلون برد الهجمات 
رون اأ�سطولهم  ال�سليبية عليهم من البر والبحر ُي�َسيِّ
التجاري اإلى ثغور البحر المتو�سط، وبقيت طرابل�س 
ودم�سق تمونان اأوروبا حتى اأواخر الع�سور الو�سطى 
الوقت،  ذلك  في  المعروفة  اأ�سكاله  بجميع  بال�سكر 
وكان التاجر االأوروبي القادم من البندقية اأو جنوى 
يعود اإلى بالده وهو يحمل �سالل ال�سكر واأكيا�سه من 

طرابل�س، فقد اهتم بنو عمار بزراعة ق�سب ال�سكر 
وفي  علي)  )اأب��و  نهر  �سفاف  على  ينمو  كان  ال��ذي 
المدينة  داخل  الم�سانع  واأقاموا  طرابل�س،  ب�ساتين 
ناعم  اأو  رقائق  ب�سكل  وت�سنيعه  وتجفيفه  لع�سره 
بني عمار  �سيا�سة  وكان من ح�سن  ب�سكل حلوى،  اأو 
و�سالح حكمهم اأن اأْثَرت المدينة وكانت على اأح�سن 
لها  ال�سليبي  الح�سار  خالل  حتى  اقت�سادي  حال 
برًا وبحرًا، فبقيت �سامدة �سنوات عديدة، م�ستغنية 

بثرواتها الداخلية وح�سن اإدارة اقت�سادها.
ال�سليبي )ريموند) خالل  القائد  اأوفد  وعندما 
الوفد  ومر  الملك،  فخر  لمفاو�سة  وف��دًا  الح�سار 
الب�سائع  تنوع  راأى من  ما  اأده�سه  باأ�سواق طرابل�س 
تنعم  الذي  والرخاء  الثروة  وعظيم  التجارة  ورواج 
اأثناء الح�سار  به المدينة، وقد دفع فخر الملك))) 
من  المدينة  عن  المدافعين  جميع  اإل��ى  ال�سليبي 
مقدمًا،  اأ�سهر  �ستة  روات���ب  وب��ح��رًا  ب���رًا  االأج��ن��اد 
مقاومة  ف��ي  ب��اأم��وال��ه��م  المدينة  اأث��ري��اء  و���س��ارك 
ال�سليبيون على  فر�سه  الذي  االقت�سادي  الح�سار 
في  )المكتبة  كتابة  في  تومب�سون  ويقول  المدينة، 
الع�سور الو�سطى)... وفي عهد بني عمار ازدهرت 
الحياة  ن�سطت  كما  وال�سناعة،  والتجارة  الزراعة 
االقت�سادية حتى قيل اإنه كان في طرابل�س نحو من 

اأربعة اآالف نول ن�سيج))1)).
دار العلم 

كان اأمين الدولة كبير العقل �سديد الراأي، عالمًا 
فقيهًا وكاتبًا مجيدًا، األف كثيرًا من الكتب النفي�سة، 
اأما اأهم اأثر تركه تاأ�سي�سه ل� )دار العلم) التي جمع 
فيها اأول االأمر اأكثر من مئة األف كتاب، وكان يبعث 
الر�سل للبحث عن الكتب اإلى جميع البلدان، ويبذل 
نوادر  لها  جلب  وبذلك  االأثمان،  باهظ  �سرائها  في 
الموؤلفات وخير الم�سنفات، هذا ف�ساًل عن عنايته 
اإلى  الو�سول  على  وت�سجيعهم  فيها  وطالبه  بالعلم 
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طرابل�س لمتابعة الدرا�سة.
الحكمة)  )دار  قامت  العلم  دار  جانب  واإل���ى 
اأ�سبحت  حتى  بكثرة،  العلم  طالب  اإليها  قدم  التي 
المراكز  اأعظم  من  وم��رك��زًا  علم  كعبة  طرابل�س 
العلمية في الع�سر الو�سيط يفد اإليها طالب العلوم 
والفنون من فقه وحديث ولغة واأدب وفل�سفة وهند�سة 
ابن  خليفته  العلم)  )دار  وجدد  ذلك.  وغير  وطب 
حيث  ))1)م،  )))ه����/  �سنة  ال��دول��ة  ج��الل  اأخيه 
كانت الظروف موؤاتية لجالل الدولة اأكثر مما كانت 

موؤاتية لعمه اأمين الدولة.
ففي عهد االأول كانت االإمارة في دور التاأ�سي�س، 
جالل  اأم���ا  ق�سيرة،  ك��ان��ت  حكمه  ف��ت��رة  اأن  كما 
�سنة،   (((( حوالي  الحكم  في  ا�ستمر  فقد  الدولة 
ات�سعت فيها اأطراف االإمارة وعظم �ساأنها ون�سطت 

تجارتها.
عني جالل الدولة بدار العلم عناية فائقة، وجعل 
اأهلها ذهبًا،  على  وفرق  رواتب،  فيها  العلم  لطالب 

وجعل لها نظارًا يتولون القيام ب�سوؤونها)))).
ووفد �سعراء ال�سام على طرابل�س فمدحوا اأمراء 
بني عمار ونالوا جوائزهم، وكثرت حلقات التدري�س 
وازدحمت المدينة باأ�سهر االأعالم من اأدباء وفقهاء 
النا�س  ق�سدها  فقد  واأط��ب��اء..،  ولغويين  و�سعراء 
كما  ومذاهبهم،  واأديانهم  اأجنا�سهم  اختالف  على 
كان يفد اإليها التجار والرحالة وطلبة العلم والعلماء 

من كل البالد.
عن  واالآداب  العلوم  ترجمة  فيها  ازده��رت  كما 
العربية  اللغة  اإل��ى  وغيرهما  والفار�سية  الالتينية 
)دي  الم�ست�سرق  يقول  االأخ��رى،  اللغات  اإلى  ومنها 
و�سبل  ال��ي��ون��ان  )ع��ل��وم  كتابه  ف��ي  اول��ي��ري)  ال�سي 
كبريات  ذل��ك  في  و�ساوت  ال��ع��رب)،  اإل��ى  انتقالها 
الحوا�سر العربية، فكثر فيها المترجمون والن�ساخون 

والكتاب والخطاطون، ويقول )�ستيفن ن�سيمان) في 
كتاب )تاريخ الحروب ال�سليبية) عن المكتبة: اإنها 

اأ�سبحت اأروع مكتبة في العالم.
عملهم  نا�سخًا،  وثمانون  مئة  المكتبة  في  وكان 
في  ن�سخ  منها  الموجود  غير  الكتب  ن�سخ  الوحيد 
ولم  فيها،  الموجودة  الكتب  اإلى  واإ�سافتها  المكتبة 
يقت�سر االأمر على الكتب العربية، بل �سمت المكتبة 
وبين  والفر�س،  والرومان  اليونان  كتب  من  الكثير 
موؤلفيها،  بخطوط  منها  كبير  عدد  العربية  الكتب 
لما  عليها  الكثير  االإنفاق  اإلى  تحتاج  كهذه  ومكتبة 
ت�سمه من عاملين فيها وم�سرفين عليها، ون�ساخين 
وباعة  ووراق��ي��ن  ومجلدين  ومترجمين  وخطاطين 
يحملون اإليها كل يوم نوادر الكتب مهما غال ثمنها، 
اأغلبها  اأو  الكتب  كل  اأن  الموؤرخين  بع�س  ويذكر 
والف�سة  بالذهب  ومحالة  ومزخرفة  مجلدة  كانت 

بالخطوط المن�سوبة الأ�سهر الخطاطين)))).
عدد الكتب في دار العلم

علمنا اأن المكتبة قد نظمت فيها الكتب تنظيمًا 
في  ال�سهيرة  البحث  اإحدى مراكز  واأ�سبحت  دقيقًا 
اأنواع فروع المعرفة  ذلك الع�سر، فقد حوت جميع 
واآداب  وفل�سفة  وتنجيم  وفلك  طب  من  االإن�سانية 
الكتب..  ه��ذه  وح��دي��ث...،  وتف�سير  وفقه  وت��اري��خ 
عددها  حول  والغربيون)  العرب  الموؤرخون  اختلف 
كانوا  واآخ����رون  م��ق��اًل،  ك��ان  فبع�سهم  الحقيقي، 
مجلد،  األ��ف  مئة  عن  ينق�س  لم  والمقل  مكثرين، 
والمكثر تجاوز الماليين الثالثة عدًا، بل اإن بع�سهم 

اأو�سل العدد اإلى خم�سة ماليين)))).
فيها  كان  اأن��ه  اأب��ي طي  واب��ن  الفرات  ابن  يذكر 
من  كثيرون  القول  هذا  وعلى  كتاب،  ماليين  ثالثة 
الموؤرخين العرب والغربيين مثل اأرنولد وغروهمان 
وجيبون و�سو�ستري الذي يقول في كتابه )مخت�سر 
تاريخ الثقافة االإ�سالمية).. اإن مكتبة طرابل�س كانت 
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تحتوي اأكبر عدد من الكتب عرف اأن مكتبة ما حوته 
اأال وهو ثالثة ماليين كتاب))))،  الزمن،  حتى ذلك 
يخالجه  فلم  )كاترمير)  الفرن�سي  الم�ست�سرق  اأما 
�سك في تقدير العدد بثالثة ماليين كتاب، واأيد هذا 

الرقم جيبون)))). 
الع�سور  في  )المكتبة  كتابه  في  تومب�سون  لكن 
الو�سطى))))) ي�سكك في �سحة هذا الرقم، وعندما 
ابن  اإن  ق��ال:  المكتبة  عن  كردعلي  محمد  تحدث 
الفرات هو من يقول باأن عدد ما كان في دار العلم 
عندما  كتاب  ماليين  ثالثة  نحو  الكتب  م��ن  ه��ذه 
كان  اأنه  والغالب  )1)ه�،  �سنة  ال�سليبيون  اأحرقها 
العلم  دار  غير  الموقوفة  الكتب  من  طرابل�س  في 
وقفت قبال بني عمار واأراد ابن الفرات بهذه الثالثة 
ماليين، عدد الكتب التي كانت في مكاتب طرابل�س 

كلها)))).
اأن المكتبة بداأت في عهد من�سئها االأول،  ويبدو 
األف كتاب، واأن العدد ارتفع في  اأمين الدولة بمائة 
عهد خليفته جالل الملك اإلى المليون، ثم ارتفع في 

عهد فخر الملك اإلى ثالثة ماليين كتاب. 
زّوار المكتبة 

كان في المكتبة قاعة خا�سة للن�ساخ والخطاطين 
وقد  والنهار،  بالليل  فيها  العمل  يتناوبون  الذين 
االأوراق  من  يحتاجونه  ما  بكل  القاعة  هذه  زودت 
ت�ستهلك في  كان  اأنها  ورد  وقد  والمحابر،  واالأقالم 
الحبر، وكان فيها قاعات  اأرطال من  يوم ثالثة  كل 

للمطالعين الذين يفدون اإليها.
طرابل�س  اأبناء  من  يكونوا  لم  الوافدون  وه��وؤالء 
اإليها  يفدون  العلم  وطالب  العلماء  كان  فقد  فقط، 
نادرة  كتب  من  تحويه  مما  ل��الإف��ادة  مكان  كل  من 
بالعلماء  طرابل�س  فاكتظت  العلم،  فنون  ك��ل  ف��ي 
واالأدباء وال�سعراء والمحدثين والفقهاء، وبالطالب 

كلها  طرابل�س  مدينة  �سارت  حتى  عنهم،  االآخذين 
الثقافة  ازده��ار  في  �ساهم  ومما  العلم،  دار  ت�سمى 
في طرابل�س قربها من دم�سق، فقد كان ينتقل اإليها 
الحياة  لي�ساركوها  دم�سق  من  زائ��رون  عام  كل  في 
حا�سر  وعندما  بلدهم،  اإل��ى  ي��ع��ودوا  ث��م  العلمية 
واعتقل  )))ه���،  �سنة  دم�سق  الخوارزمي)  )ات�سز 
عددًا من رجالها وغلت االأ�سعار و�ساق اأمر النا�س، 
طرابل�س،  اإلى  دم�سق  لوجوه  جماعية  هجرة  قامت 
المعروف  ومن  الخياط،  ابن  ال�ساعر  هاجر  وممن 
عند جميع من كتبوا عن تاريخ الح�سارة االإ�سالمية 
الو�سول  هذا  عوامل  من  اأن  اأوروب��ا،  اإلى  وو�سولها 
المتنقلة  بقوافلها  التجارية  االت�ساالت  عامل  كان 
بني  اأيام  لطرابل�س  كان  وقد  والغرب،  ال�سرق  بين 
تفد  ك��ان��ت  فاإليها  ذل���ك،  ف��ي  الفعال  االأث���ر  ع��م��ار 
القوافل التجارية البرية من بالد ال�سام، ثم ينقلها 
اإلى مرافئ اأوروبا اأ�سطول بني عمار التجاري الذي 
الح�سارة  جذور  معها  ناقاًل  اإع��داد،  اأح�سن  اأع��دوه 
بين  التجارية  كالعالئق  فلي�س  االإ�سالمية،  العربية 
االأمم ما يداني في التقدم الح�ساري، ويقول نا�سر 
خ�سرو )ق - )ه�/))م)، عن طرابل�س: )ولل�سلطان 
والمغرب  و�سقلية  الروم  اإلى بالد  ت�سافر  �سفن  بها 

للتجارة).
وقد ذكر الموؤرخ )ال�سالمي).. اإن مدينة طرابل�س 
ال�سليبيون،  دهمها  حين  بالعلماء  مملوءة  كانت 
ليقف على  والتراجم  التاريخ  يت�سفح كتب  واإن من 
ورجاالته  العلم  ط��الب  اأن  ويجد  الحقيقة،  ه��ذه 
المغرب  وب��الد  االأندل�س  من  طرابل�س  اإل��ى  ج��اوؤوا 
وم�سر والحجاز والعراق وبالد فار�س واأنحاء بالد 
اإلى  ال�سام واآ�سيا ال�سغرى وغيرها، ومن الوافدين 

طرابل�س اأذكر:
- ابن الخياط 

بن  اأح��م��د  وه��و  ))))م)،  )))ه����/  �سنة  )ت 
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كان  فقد  الخياط  بابن  المعروف  التغلبي  محمد 
كانت  دم�سق،  �سعراء  اأ�سهر  من  كان  خياطًا،  اأب��وه 
ن�ساأ  الجابية،  باب  داخل  الق�ساعين  .ب��درب  داره 
الكتابة،  ومار�س  حيو�س،  ابن  ال�ساعر  جانب  اإل��ى 
على  ال�سعر  قول  في  يعتمد  اإنما  الثقافة  قليل  كان 
وطرابل�س  وحلب  حماه  اإل��ى  و�سافر  وذوق��ه،  طبعه 
والري وخرا�سان، وله حادثة مع اأبي عبد اهلل اأحمد 
الطليطلي:  يقول  طرابل�س،  في  ج��رت  الطليطلي 
�ساب،  وهو  ما دخل طرابل�س  اأول  الخياط  ابن  كان 
يغ�ساني في حلقتي وين�سدني ما ا�ستكثره له فاتهمه، 
الأنني كنت اإذا �ساألته عن �سيء من االأدب ال يقوم به، 
تقوم  ال  اأنت  وقلت  عملها،  قطعة  على  يومًا  فوبخته 
اإلى  فقام  ال�سعر؟  هذا  لك  اأين  فمن  لغة،  اأو  بنحو 

زاوية ففكر ثم قال: ا�سمع:
ُنُخباً اأنــ�ــصــدتــه  اإذا  قـــــــــــــال  وفــا�ــصــل 

ُنخُب كــلــه  و�ــصــعــري  �ــصــعــري  بع�ص  مــن 

به تــ�ــصــتــعــيــُن  مــمــا  عــنــدك  �صـــــــــــيء  ال 

والُخطب النظم..  معجزاُت  �صاأنُه  َمــْن 

لغـــــــــٌة وال  نـــحـــٌو  وال  عــــرو�ــــصَ  فــــال 

واالأدُب الف�صُل  هــذا  اأيـــن  فمن  لــي  قــل 

قـــــريحُته ــت  �ــصــحَّ امـــــرٍئ  قـــول  فــقــلــُت 

ُيكت�صـــــــُب لــيــ�ــص  عـــلـــٌم  الــقــريــحــَة  اإنَّ 

ــــُه لغتي  ُجــــلُّ ذوقـــــي عـــرو�ـــصـــي ولــفــظــي 

يــعــتــاقــنــي �صبب؟ والــنــحــو طــبــعــي فــهــل 

وقال عنه ابن ع�ساكر: )اإن ابن الخياط ُختم به 
ديوان ال�سعر بدم�سق، وكان �ساعرًا مجيدًا مح�سنًا)، 
االأدباء وجعل  كبار  وعّده من  الذهبي  و�سفه  كذلك 
به جالل  الذي مدح  �سعره  ومن  ال��ذروة،  في  نظمه 
الملك اأبا الح�سن علي بن محمد بن عمار بطرابل�س 

�سنة )))ه�/ 11))م...

ــيــد الــــحــــكــــام هـــــل مـــــن وقـــفـــٍة  ـــ ـــ ـــ ـــ يـــــا �ــص

يــهــمــــــــــــــي عــــلــــيَّ بــــهــــا �ــــصــــحــــاُب نـــــداك

بعطفه الـــــزمـــــاُن  ِلـــــــَي  يـــعـــيـــُد  هــــل  اأم 

�ــــصــــــــــــــيــــئــــاً اإلـــــــــــــيَّ بـــــــه ِعـــــــنـــــــان ر�ـــــصـــــاك

ب��دم�����س��ق �سنة  ال��خ��ي��اط دي�����وان ط��ب��ع  والب����ن 
.((((((((

- اأبو العالء المعري
دار  من  لالإفادة  طرابل�س  على  الوافدين  اأ�سهر 
فتبعه  بذلك  الموؤرخ  العديم  ابن  �سكك  وقد  العلم، 
بع�س  ذكر  وقد   ....( العديم:  ابن  يقول  اآخ��رون، 
الم�سنفين اأن اأبا العالء المعري رحل اإلى دار العلم 
بطرابل�س للنظر في كتبها، وا�ستبه عليه ذلك بدار 
اأيام  العلم ببغداد، ولم يكن بطرابل�س دار علم في 
د دار العلم بها القا�سي جالل  اأبي العالء، واإنما جدَّ
الملك اأبو الح�سن علي بن اأحمد بن عمار في اثنتين 
جالل  قبل  م��ات  قد  العالء  اأب��و  وك��ان  واأربعمائة، 

الملك �سنة ت�سع واأربعين واأربعمائة). 
جواد،  م�سطفى  د.  للباحث  عليه  الرد  ولنترك 
حيث فند هذا - واإنما جدد دار العلم بها القا�سي 
اإعادة  العربية:  اأهل  الملك - فالتجديد عند  جالل 
هو  فلي�س  م�ستاأنفة  ح�سنة  حالة  اإل��ى  عتيق  �سيء 
لقال:  قوله  في  متثبتًا  كان  ولو  بناء،  وال  بتاأ�سي�س 
)واإنما اإن�ساء دار العلم) اأو )اإنما اأ�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 
اأنكر  من  دعوى  ت�سقط  وبذلك  واالإن�ساء،  التاأ�سي�س 
بطرابل�س،  العلم  بدار  المعري  العالء  اأبي  درا�سة 
الأن التجديد يدل على اأن دار العلم كانت من�ساأة قبل 

ذلك فاأ�سابها تلف اأو حريق ا�ستوجب تجديدها). 
- اأحمد بن محمد اأبو عبد اهلل الطليطلي 

اأيدي  في  االأندل�س  في  طليطلة  �سقطت  عندما 
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الق�ستاليين �سنة )))ه�/ ))1)م، هاجر فريق من 
علمائها اإلى طرابل�س، ومنهم اأحمد بن الطليطلي، 
فقد  العلم،  لدار  متوليًا  بنو عمار وجعلوه  فاحت�سن 
العلم  رجال  كبار  اأمورها  في  للنظر  يختارون  كانوا 
من اأمثال )الح�سين بن ب�سر بن علي بن ب�سر واأ�سعد 
ح�سل  وقد  اأمثالهما،  من  وغيرهما  روح  اأب��ي  ابن 
نقا�س بين الطليطلي مع ابن الخياط حول قول ابن 

الخياط لل�سعر دون اإتقانه لعلوم اآلته...
= ابن حيو�س

اأحد  الفتيا،  اأب��و  محمد  بن  �سلطان  بن  محمد 
له  المجيدين،  وفحولهم  المح�سنين  ال�سام  �سعراء 
ديوان كبير ومدَح جماعة من الفحول، قال عنه اأبو 
�ساعر  محمد  الفتيان  اأبو  االأمير  ماكوال،  بن  ن�سر 
مجيد لم اأدرك بال�سام اأ�سعَر منه، ولد �سنة )))ه� 

بدم�سق، وتوفي �سنة )))ه�)))).
وتولى  في طرابل�س،  در�س  القا�سي،  النقار  ابن   -
الخطابة بجبلة، ثم تولى كتابة الديوان بدم�سق، 

وله ديوان �سعر.
ابن القي�سراني: �ساعر ال�سام.  -

�سديد الملك بن منقذ االأمير ال�ساعر.  -
وغيرهم كثير.

نهاية المكتبة )512هـ/ 1109م)
اإذا  خا�سة  غيرهم  لبالد  المحتلين  عادة  جرت 
اأول �سيء  اأن  كانت �ساحبة ح�سارة ونه�سة علمية، 
فكم  الكتاب،  هو  الذاكرة  من  ليمحى  عليه  يق�سي 
مور�س العنف �سده عبر التاريخ الطويل منذ وجوده 
في  قديمة  الكتب  اإع��دام  فق�سة  ه��ذا،  يومنا  حتى 
التاريخ، فالفكر هو االإن�سان ولكن االنتقام من الفكر 
تراق  الدماء،  من  ال�سيوف  ب�سرب  اأ�سبه  دومًا  كان 
ولكن  تحرق  الكتب  وكذلك  تموت،  ال  الحياة  ولكن 

الفكر ال يموت.

هل اأح�سى اأحد ما اأحرقه الكاردينال )خيمنز) 
تلك  على  غ�سبه  ج��ام  �سبَّ  عندما  االأندل�س،  في 
الح�سارة التي انهزمت بتفرق اأهلها، وقبل االأندل�س 
بين  جرى  �سراع  بعد  اال�سكندرية  مكتبة  اأحرقت 
ثم  واأوكتافيو�س،  قي�سر  يوليو�س  الرومان  عظيمي 
تحرق  اأن  نهايتها  وكانت  طرابل�س  مكتبة  دور  جاء 

على يد ال�سليبيين. 
فقد اختلق ال�سليبيون االأ�سباب لقتال الم�سلمين، 
اأن بع�س زوار القبر المقد�س من االإفرنج  و�سادف 
الفاطمية  الحكومة  اإل��زام  من  يروقهم  ال  ما  راأوا 
حجاجهم باأداء �سريبة زعموا اأنها فاح�سة، فاأعظم 
اأمثال  واأه��اج  عندهم،  الدين  روؤ�ساء  بع�س  االأم��ر 
بطر�س النا�سك الخواطر في الغرب على الم�سلمين، 
الَعنت في  الن�سارى من  يلقاه  واأكثروا فيما  وبالغوا 
حجهم، على اأنه لم يحدث من االعتداء على حجاج 
تخلو  ال  قليلة  فردية  ح��وادث  �سوى  المقد�س  القبر 
وقد  ال�سليبية،  الحروب  قبل  وذل��ك  مملكة،  منها 
ال�سالم  )اإن  مذكراته:  في  في�س)  )بردناردي  قال 
�سائد فوق تلك الربوع بين الن�سارى والم�سلمين)، 
م بع�س رجال الدين في  لكن لغايات في النف�س ج�سَّ
االأر�س  في  على حجاجهم  االعتداء  الغرب حوادث 
المقد�سة، فاأثاروا �سغائن الن�سارى على الم�سلمين 
)منرو):  يقول  ال�سليبية،  الحركة  ظهور  بدء  عند 
الم�سلمين  اإل��ى  المن�سوبة  الفظائع  ه��ذه  )ك��ان��ت 
ممزوجة بكثير االإجرام )1))؛ لتوافق روح ذلك الع�سر 
كما  ه���ذا)،  ع�سرنا  م��ن  توح�سًا  اأ���س��د  ك��ان  ال��ذي 
اغتنم البابا فر�سة عقد المجمع الديني في كلرمون 
�س  فعر�س عليه ما يلقاه الن�سارى من االإرهاق، وحرَّ
اأبناء الن�سرانية على حمل ال�سليب ليفتحوا القبر 
المقد�س، ومنحهم غفرانًا عن كل خطاياهم، واعدًا 
بالم�سرق،  يجدونها  كثيرة  دنيوية  بمغانم  اإياهم 
ال�سليبيون  و�سع  1))ه�/ ))1)م  �سنة  اأواخر  وفي 
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بيت  على  وا�ستولوا  ال�سامي،  ال�ساحل  على  اأيديهم 
المقد�س وقتلوا في القد�س اأكثر من �سبعين األف من 
الم�سلمين باالإ�سافة اإلى عدد من اليهود، وكان من 
ال�سام  في  يدخلونه  بلد  كل  اأهل  يقتلوا  اأن  عادتهم 
ويخربوا عمرانه ويحرقوا كتبه ومتاعه واآثاره، وفي 
على  دليل  اأكبر  طرابل�س  في  العلم  دار  اإحراقهم 
رعونتهم وخ�سونتهم، فقد اأوقدوا بما �سنعوا نيران 
ال�ساميين،  والن�سارى من  الم�سلمين  التع�سب بين 

كما يقول محمد كردعلي وغيره)))).
)م�سائب  عنوان  تحت  كردعلي  محمد  ويقول 
الكتب والمكاتب في ال�سام)... اإن من اأهم النكبات 
طرابل�س  نكبة  ال�سام  في  الكتب  بها  اأ�سيبت  التي 
اأحد  )�سنجيل)  واإحراق  ل�سليبيون  احتلها  عندما 
ال�سليبيون  واأخ��ذ  فيها،  العلم  دار  كتب  اأمرائهم 
وكتب  دفاترها  من  اإليه  اأيديهم  و�سلت  ما  بع�س 

الخا�سة في بيوتهم.
اأربع  دام  والبحر  البر  من  طويل  ح�سار  فبعد 
ح�سارًا  وكان  اأكثر،  الروايات  بع�س  وفي  �سنوات، 
الخبز  حتى  عنها  منعت  الموؤن  اأن  خا�سة  قا�سيًا 
اأن بنى �سنجيل قلعة  اإدخاله، وبعد  لم يقدروا على 
اأراقها  التي  الدماء  يكفه  ولم  المدينة دخلها،  اأمام 
وال االأ�سالء الملت�سقة بالجدران وبقايا االأج�ساد في 
الطرق، اإنما و�سل حقده اإلى الحبر والورق، فهاجم 
فكانت  طويلة،  الأي��ام  النيران  بها  واأ�سرم  المكتبة 

مذبحة قا�سية للفكر االإن�ساني.

ال��ق�����س��او���س��ة من  اأح���د  ت��ح��رق دخ���ل  اأن  وق��ب��ل 
لكنه  حوله،  الكتب  و�ساهد  المكتبة  اإلى  ال�سليبيين 
القراآن  لن�سخ  مخ�س�سة  قاعة  دخ��ل  اأن  ���س��ادف 
هو  فاإذا  وفتحه  له  وقع  كتاب  اأول  فالتقط  الكريم، 
فاإذا به م�سحف  الثاني  قراآن كريم فقط، فالتقط 
ع�سرين  حوالي  نف�سه  ال�سيء  يفعل  وظ��ل  ف��رم��اه، 

يده  في  طلعت  التي  الكتب  جميع  وج��د  فلما  م��رة، 
كلها  المكتبة  اأن  اعتقد  الكريم،  القراآن  من  ن�سخًا 
غ�سب  ول��ذل��ك  م�ساحف،  م��ن  محتوياتها  تتاألف 
وثار ثائره وقال )هذه المكتبة مملوءة بالم�ساحف 
ق�سم  اإلى  دخل  اأنه  الجاهل  يدر  ولم  فاحرقوها)، 
المتع�سب  هذا  اأم��ر  لكن  والتفا�سير،  الم�ساحف 
اأبيها حتى  بكرة  المكتبة عن  واأحرقت  نفذ  الجاهل 
التع�سب  ذه��ب  وه��ك��ذا  عين،  بعد  اأث���رًا  اأ�سبحت 
والجهل بمكتبة عالمية قلَّ نظيرها في ذلك الزمان، 
التاريخ  يعرف  لم  وثقافة  ح�سارة  األغيت  وهكذا 

مثلها.

الجنود  ب��ع�����س  اإن  ال����رواي����ات:  ب��ع�����س  وت��ق��ول 
فاأنقذوا  المكتبة،  في  ما  تنوع  اإلى  تنبه  ال�سليبيين 
بع�س الكتب وو�سعوها في المراكب البحرية وذهبوا 
بها اإلى اأوروبا، ومع ذلك وجد بع�س الكتاب الغربيين 
اأيدي  اإحراق المكتبة على  حاولوا الت�سكيك بحادثة 
على  مجمعون  الموؤرخين  اأغلب  اأن  مع  ال�سليبيين، 
عيان  �ساهد  ع��ن  ���س��درت  اأن��ه��ا  ال�سيما  �سحتها، 
اإلى  باالإ�سافة  ورواه����ا،  ال��ح��ادث��ة  �ساهد  �سليبي 
عادة  يكتفون  الذين  الم�سلمين  الموؤرخين  رواي��ات 
بذكر اإحراق المكتبة دون ذكر التفا�سيل، وباالإ�سافة 
ال�سليبيين  االأفرنج  روح  مع  يتم�سى  ذلك  اأن  اإل��ى 
اآنذاك، وقد  الهمجية البربرية التي كانت تحركهم 
ذكر جييون اأن ال�سليبيين اأحرقوا هذه المكتبة، كما 

وافق على ذلك تومب�سون و�سو�ستري وغيرهم)))).
واأخيراً:

علمنا مما �سبق ذكره اأن المكتبة الغنية بمحتوياتها 
والمنظمة تعتبر الدعائم االأ�سا�سية التي ت�ساد عليها 
والمعرفة  والتربية  والثقافة والح�سارة  العلم  �سروح 
االإن�سانية، والينابيع الفيا�سة التي تغذي تقدم االأمم 
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دار العلم 
اأ�ض�ضها بنو 
عمار في 
طرابل�س 

ال�ضام 
- زادت 

كتبها على 
ثالثة 
مالييـن

العلمي والح�ساري بماء الحياة والبقاء، ودائمًا يقا�س 
رقي اأمة من االأمم اأو تاأخرها بكثرة المكتبات وما تلقاه 
من عناية ورعاية اأو ندرتها واإهمالها واعتبارها �سيئًا 
ذا اأهمية ثانوية، فاأنا لن اأن�س ما قاله د. عبد اللطيف 
يون�س )..عندما كان اأجدادنا ينامون والكتاب باأيديهم 
وفوق �سدورهم ف�ساروا بذلك �سادة الدنيا..)، لكن 
دائمًا  ُتباد  كانت  باأنواعها  العظيمة  المكتبات  هذه 
على اأيدي الم�ستعمر، فاأول �سيء يفعله تدميره للكتب 
الأنها عنوان الح�سارة، فهو يريد محو ح�سارة البالد 
التي يغزوها وي�ستعمرها لتبقى تحت الجهل في�سهل 
عليه ا�ستعمارها وا�ستبداده فيها، وهذا ما فعله التتر 
لكنه  الديمقراطية،  دعاة  من  وغيرهم  وال�سليبيون 
َرْت  بعد ما ُقِتَل االإن�ساُن واأُْهِلَك الحرُث والن�سُل، وُدمِّ
َو�ُسِرَقْت  المطبوعة  الكتب  اأُْحِرَقْت  والتاريُخ،  االآث��اُر 
الكتب المخطوطة، لتغرَق البالُد ومن بقي من اأهلها 

في ظلمات الجهل. 

الهوام�ص :

ل�سعيد  واالإ�سالمي  العربي  العالمين  في  المكتبات  اأن��واع   -  (
اأحمد ح�سن )-))، ))-))، )). 

حتى  الفاطمية  للدولة  تابعًا  نف�سه  يعد  وظل  الدولة  اأمين   -  (
�سنة )))ه�/1)1)م حيث ا�ستقل بطرابل�س فقامت بذلك 
اأمارة بني عمار - معجم األقاب اأرباب ال�سلطان في الدول 

االإ�سالمية للدكتور قتيبة ال�سهابي )).
) - عند ال�سهابي اأنه توفي �سنة )))ه�/ )1))م - ))، معتمدًا 

في ذلك على ما ذكره زامباور - )).
وحا�سره  )1))م،  )))ه���/  �سنة  تولى  اأنه  ال�سهابي  عند   -  (
بغداد  اإلى  ورحل  )1))م،  )))ه���/  �سنة  منذ  ال�سليبيون 
�سنة )1)ه�/ )1))م فا�ستوزه م�سعود بالمو�سل منذ �سنة 

)))ه�/ ))))م - معجم األقاب اأرباب ال�سلطان )).
) - �ساحب كتاب عدة الب�سير في حج يوم الغدير.

) - معجم االألقاب لل�سهابي - )).

) - معجم ال�سهابي - )).

) - معجم ال�سهابي - )).
) - وكان يكنى بملك ال�ساحل.

) - المكتبات في االإ�سالم ن�ساأتها وتطورها وم�سائرها لحمادة 
الو�سيطة لتومب�سون  - ))) نقاًل عن المكتبة في الع�سور 

)))، ودائرة المعارف لبطر�س الب�ستاني ))/))).
1) - اأعيان ال�سيعة لح�سن اأمين العاملي مجلد - ) -، المكتبات 
الأحمد  المكتبات  اأن��واع   ،((( - لحمادة )))  االإ�سالم  في 
لل�سوفي  والمكتبات  الكتاب  تاريخ  من  لمحات   ،(( ح�سن 

.((( - ((( ،(1( ،(((
)) - نف�س الم�سادر.

معارف  دائ��رة   ،((( لحمادة  االإ���س��الم  في  المكتبات   -  ((
الب�ستاني )/))).

)) - حمادة ))) - ))) نقاًل عن �سو�ستري من كتابه مخت�سر 
الثقافة االإ�سالمية ))).

زيدان  لجرجي  االإ�سالمي  التمدن  تاريخ   ،((( حمادة   -  ((
.(1(/(

الع�سور  في  المكتبة  تومب�سون  كتاب  عن  نقاًل  حمادة   -  ((
االإ�سالمية ))).

)) - مجلة المقتطف محمد كردعلي عدد ني�سان ))))، مجلة 
النا�سر العربي العدد االأول )))) - )))) �سنة )))).

)) - البداية والنهاية البن كثير ))/))، وفيات االأعيان البن 
القالن�سي  الب��ن  دم�سق  تاريخ  ذي��ل   ،((  -  ((/( خلكان 
)))، ديوان ابن الخياط طبعة دم�سق ))))، اأعالم الفكر 

في دم�سق للخلو�سي )) - )). 
)) - مخت�سر تاريخ دم�سق البن منظور ))/1)) - ))).

هذه  تبهير  والمق�سود  الطيب،  ونوافح  التوابل  االأف��واه   -  ((
االأخبار وتعظيمها لتنال القبول عند م�ستمعيها. 

 -  (((/( كردعلي  محمد  العربية  والح�سارة  االإ�سالم   -  (1
.(((

محمد  درا���س��ة   (((( ني�سان  ع��دد  المقتطف  مجلة   -  ((
كردعلي.

 ،(1(/( زي���دان  لجرجي  االإ���س��الم��ي  ال��ت��م��دن  ت��اري��خ   -  ((
تاريخ  من  لمحات   ،((( لحمادة  االإ�سالم  في  المكتبات 

الكتاب والمكتبات لل�سوفي ))) - ))).
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الم�صادر
�سعيد   - واالإ�سالمي  العربي  العالمين  في  المكتبات  اأنواع   -  (

اأحمد ح�سن - ط م�سر من غير تاريخ.
) - اأحرقوا الكتب - د. �ساكر م�سطفى - مجلة العربي - عدد 

))))) حزيران - )))).
) - اأعيان ال�سيعة - ح�سن اأمين العاملي.

) - االإ�سالم والح�سارة العربية - محمد كردعلي - ط القاهرة 
.(((1 -

والثاني ع�سر  االأول  القرنين  بين  دم�سق  الفكر في  اأعالم   -  (
 - يعرب  دار  ط   - خلو�سي  �سعيد  بنت  اإح�سان   - للهجرة 

دم�سق - )))).
) - البداية والنهاية - للحافظ ابن كثير الدم�سقي - ط مكتبة 

االإيمان - المن�سورة - م�سر من غير تاريخ.
) - تاريخ التمدن االإ�سالمي - جرجي زيدان - ط) دار الهالل 

- م�سر - )))).
عبد  �سعبان  ترجمة   - األفردهي�سيل   - المكتبات  تاريخ   -  (

العزيز خليفة - ط) الريا�س - 1))).
نوفل - ط) دم�سق -  والمكتبات - د. هايل  الكتب  تاريخ   - (

 .((((
1) - تاريخ الكتب والمكتبات - د. خيال الجواهري ود. ها�سم 

حمادي - ط) دم�سق - )))). 
اآدم   - الهجري  الرابع  القرن  في  االإ�سالمية  الح�سارة   -  ((
ط)  عن  �سدرة  ري��دة،  اأب��و  ال��ه��ادي  عبد  ترجمة   - متيز 

القاهرة - )))).
)) - خطط ال�سام - محمد كرد علي - ط بيروت - )))).

)) - دائرة المعارف بطر�س الب�ستاني - ط بيروت - 11)).
�سهيل  د.  تحقيق   - القالن�سي  البن  دم�سق  تاريخ  ذيل   -  ((

زكار - ط) - دار ح�سان - دم�سق )))).

)) - القالع االإ�سالمية في وجه المغول وال�سليبيين - محمود 
ح�سين اأمين - ط) دم�سق - )11).

)) - الكتابة والمكتبات عبر الع�سور - د. علي �سليمان - ط) 
دم�سق - )))).

اللطيف  والمكتبات - د. عبد  الكتاب  تاريخ  )) - لمحات من 
ال�سوفي - ط) دار طال�س - دم�سق - )))).

ال�ستار  عبد  د.   - والمكتبات  الكتب  تاريخ  من  لمحات   -  ((
الحلوجي - ط) القاهرة )))). 

)) - المكتبات في االإ�سالم - ن�ساأتها وتطورها وم�سائرها - 
بيروت   - الر�سالة  موؤ�س�سة  ماهر حمادة - ط)  د. محمد 

 .(((1 -
1) - المكتبات في العالمين العربي واالإ�سالمي - محمد ر�ستم 
 ((( عدد   ((1( مجلد   - بغداد   - المورد  مجلة   - دبوان 

.((((
 - �سادر  دار  ط)   - الحموي  ياقوت   - البلدان  معجم   -  ((

بيروت.
)) - م�سائب الكتب والمكاتب في ال�سام - محمد كردعلي - 

مجلة المقتطف - عدد ني�سان - )))).
االإ�سالمية من  الدول  في  ال�سلطان  اأرباب  األقاب  - معجم   ((
الع�سر الرا�سدي حتى بدايات القرن الع�سرين - د. قتيبة 

ال�سهابي - ط) وزارة الثقافة بدم�سق - )))).
)) - مخت�سر تاريخ دم�سق - ابن منظور - ط) دار الفكر - 

دم�سق - )))).
)) - النجوم الزاهرة في ملوك م�سر والقاهرة - ابن تغري 

بردي - ط) القاهرة - )))).
)) - الوقف وبنية المكتبة العربية - د. يحيى �ساعاتي - عر�س 
 ((( مجلد   - التوباد  مجلة  رم�سان،  خير  محمد  وتحليل 

عدد )) - )) ذو الحجة )1))ه� )))) - )1)). 
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ق�ضايا 
التاأليف 

في 
القرنين 
الحادي 

ع�ضر 
والثاني 

ع�ضر 
عند 

المغاربة 
وميزاتها

ق�شايا التاأليف في القرنين الحادي ع�شر والثاني ع�شر 
عند المغاربة وميزاتها

الدكتور: حـاج بنيــرد
باحث في الّتراث والمخطوطات

والية ال�سلف - الجزائر

المقّدمة:
الّتاأليف  اأنماط  اّلتي تخ�صع لها الحياة الفكرّية كفيلة بالتاأثير على  اإّن ال�ّصياقات الُمتنّوعة 
وُي�صاف  والح�صارّية  والثقافّية  واالجتماعّية  ال�ّصيا�صّية  فالظروف  ومناهجهم,  العلماء  عند 
اإليها ُم�صتجّدات الحياة وم�صتحدثاتها عوامل كّلها لها �صلطتها على طرق التفكير والتفقه عند 
باأّن لكّل جيل من االأجيال له ميزاته وخ�صائ�صه ولم�صاته  اأن نقول  العلماء, وبالتالي ن�صتطيع 
الفنّية  االأعمال  وتمّيز  والثقافة  الفكر  تبلور  اأي�صا في  �صلطته  للمكان  اأّن  كما  والفّن,  العلم  في 
والفكرّية, فلي�ص الم�صرق كالمغرب وال القرون االأولى كالمتاأّخرة, وعلى هذا االأ�صا�ص اجتهدُت 
المغاربة  عند  الهجرّيين  ع�صر  والثاني  ع�صر  الحادي  القرنين  في  الّتاأليف  خ�صائ�ص  اإبراز  في 
باعتبارها قطب الّرحى في هذه المرحلة, وهذه الخ�صائ�ص  اأهل فا�ص خ�صو�صاً  عموماً, وعند 

لها اأ�صبابها ومظاهرها نوردها اإجماال ثّم نتعر�ص لها بالتف�صيل, وهي: 
التقليد واالجتهاد.  -

َخان نموذجا). الّنوازل الفقهّية )�سرب الدُّ  -

الفهار�س واالأثبات.  -

تداخل الم�سطلحات وغلبة المنطق االأر�سطي.  -

ظاهرة االقت�سار واالخت�سار.  -
اأ- التقليد والجتهاد:

من الق�سايا الفكرّية التي �سارت �ساحة لتباري 
االجتهاد  ق�سية  هو  العلمّية  وخ�سوماتهم  العلماء 
عند  حقيقية  علمية  حيوية  بعث  ما  وهو  والتقليد، 

اأو  و�سف  اإط��الق  ُيفّند  ما  اأي�سًا  وه��ذا  المغاربة، 
هذا  في  ونحن  والتقليد،  وال��ّرك��ود  الجمود  ت�سمية 
المقام ال ننفي وجود ذلك وجريانه مجرى العرف، 
ولكن و�سط ذلك المجتمع الم�سطرب الذي �سعف 
قد  عديدة  لعوامل  واجتماعيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا 
في  كبيرة  قيمة  ذات  علمّية  ق�سايا  و�سطه  ب��رزت 
ب  تاريخ المغاربة، وهي ق�سية تقليد االأئّمة والتع�سّ
كثيرًا  يعني  وال��ذي  االجتهاد؛  من  يقابله  وما  لهم 
اأن باب  مخالفة العرف، فقد ظّن كثير من العلماء 
االجتهاد قد اأغلق، واأنه ال ي�سع المتاأخرين اإال الركون 
اإلى ما تركه االأولون وعدم مخالفتهم اأو االعترا�س 
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عليهم، فهذا في نظرهم رديف للخروج عن اأحكام 
الدين والتمرد عليها. وفي الجهة المقابلة لم ي�سر 
االجتهاد مقت�سرا على ما لم يوجد له ن�ّس اأو قول 
�ساحة  اإلى  امتّد  واإّنما  الفكرّية،  بالّنوازل  اأو مكتفيا 
المغاربة  عند  ال�ساغل  ال�سغل  كانت  التي  العقليات 
وعليه  لالجتهاد،  مفهومهم  يتحدد  �سوئها  وعلى 
كان  لما  مخالف  المتاأخرين  عند  االجتهاد  ففهم 
الفهم  بين  االأوائ��ل  عند  فالعالقة  ال�سابقون،  عليه 
بالّن�ّس  عهدهم  لقرب  تطابق  عالقة  والخطاب 
لذلك،  الو�سائل  من  اإليه  يحتاجون  ما  ومحدودية 
ومع مرور الّزمن اّت�سع الفرق بين الّن�ّس والفهم من 
فاأف�سى  اأخرى،  جهة  من  واالأح��داث  والوقائع  جهة 
الطريق  بغياب  واالع���ت���راف  االن�����س��داد  اإل���ى  بهم 
اإلى  فلجاأوا  الخطاب)))،  في  البيان  اإل��ى  المو�سلة 
اآالت ت�ساعدهم كالعلوم العقلّية والّلغوّية واإلى قرائن 
حالّية ومقامّية تو�سلهم اإلى المراد، ومن هذا الباب 
مجيز  بن  العلماء  بين  والّتعار�س  اال�سطراب  دخل 
وبين  بينه  فّرقوا  ثّم  التقليد،  اأ�سر  في  وقع  ومانع 
والفرق  واالقتداء،  التاأ�ّسي  بمعنى  هو  الذي  االّتباع 
على  ال�ّسابقين  باآراء  تم�ّسك  فالتقليد  جلي؛  بينهما 
بينما  باأدلتهم،  الجهل  مع  حّتى  اأو  ب  التع�سّ �سبيل 
عند  ُخ�سَّ  وق��د  بفهم،  واأخ��ذ  بعلم  تقليد  االّت��ب��اع 
الكثيرين بالّنبّي -�- فالتاأ�سي به ال ُي�سّمى تقليدا 
الق�سّية هو  اأّن مناط هذه  بيد  اّتباعا،  ُي�سّمى  واإّنما 

فْهم الّدليل ال ذات الّدليل.
والفقه  الكالم  علم  في  خ�سو�سًا  اأث��ره  ويبرز 
ونحّدد  وفقهّية،  كالمّية  مذاهب  من  عنه  ينتج  وما 
المغاربة،  مذهب  باعتباره  االأ�ساعرة  مذهب  هنا 
يجب  بل  العقائد  م�سائل  في  التقليد  يجوز  ال  فاإّنه 
من  الّذهن  يع�سم  الذي  العقلي  بالّدليل  توؤخذ  اأن 
الزلل، وينفي ال�ّسّك عن اليقين؛ اإذ المقلد ُمعّر�س 
بن  محّمد  يقول  هذا  وفي  لالإيمان،  الُمنافي  لل�ّسّك 

َاْلَبَراِهيِن):  ال�ّسنو�سي )ت )))ه�) في )اأُمِّ  يو�سف 
"ويجب على كّل مكّلف �سرعا اأن يعرف ما يجب في 
وكذا  يجوز،  وما  ي�ستحيل  وما  وعّز  جّل  موالنا  حّق 
يجب عليه اأن يعرف مثل ذلك في حّق الّر�سل عليهم 
الة وال�ّسالم"))). ويقول برهان الّدين اإبراهيم  ال�سّ
)َجْوَهَرِة  في  ))1)ه����)  )ت  اللقاني  ه��ارون  اب��ن 

َجز[ َالتَّْوِحيد): ]َالرَّ
ـــــْرعـــــاً َوَجـــــَبـــــا ــــــَف �ـــــصَ ــــــلِّ ــــــلُّ َمـــــــــْن ُك ــــــُك َف

َوَجــــَبــــا  َقـــــــْد  َمــــــا  َيــــــْعــــــِرَف  اأَْن  َعــــلَــــْيــــِه 

َواَْلـــُمـــْمـــَتـــِنـــــــــــــــــــَعـــــــا َواَْلـــــَجـــــــــــاِئـــــــــــَز  هلِل 
ـــا)3( ــــ ـــَع ـــِم ـــَت ـــصْ ـــِا� َف ــــِلـــــــــِه  ِلــــُر�ــــصْ َذا  َوِمــــــْثــــــَل 

ولقد ترّتب عن هذه الق�سّية اإ�سكال وهو هل ي�سح 
اإيمان المقلد اأم ال؟ وقد تعّر�س له الكثير من العلماء 
العالمة  اأو�سحها  وقد  الق�سية،  هذه  في  وتعار�سوا 
الوهراني  جمعة  اأبي  بن  اأحمد  بن  �سقرون  محمد 
َمْن  ِلِقَتاِل  َاْلَكِميِن  )َاْلَجْي�ِس  بكتابه  )))ه���)  )ت 
المقلد موؤمن غير  باأن  َاْلُم�ْسِلِميَن) وقال  َة  َعامَّ َر  َكفَّ
التي  الم�سائل  من  الم�ساألة  هذه  وكانت  عا�س)))، 
طرحت على يحيى ال�ساوي الجزائري )ت ))1)ه�) 

فاأجاب عنها واأفتى بنحو فتيا الوهراني))).
على  �ساروا  المغاربة  عموم  فاإّن  الفقه  في  واأّما 
بم�سر  المالكّية  متاأّخري  من  الُمحّققين  مذهب 
َخِليل)  ِر  )ُمْخَت�سَ في  ما  وتبنوا  وغيرهما،  وفا�س 
وبخالف  الغالب،  في  به  اإال  تكون  ال  الفتيا  و�سارت 
الكثير  خالف  من  المغاربة  من  نجد  فاإّننا  الغالب 
اهلل  اأب��و عبد  المو�سع  ه��ذا  ف��ي  وي��ب��رز  ذل��ك،  م��ن 
))))ه�)  )ت  الدالئي  الم�سناوي  اأحمد  بن  محمد 
كتبه  خالل  من  المذهب  في  المجتهدين  كبار  من 
رة القب�س والّرّد على من  ور�سائله، منها كتابه )ُن�سْ
على  فاأنكر  الفر�س)،  �سالة  في  م�سروعّيته  اأنكر 
اإلى  وا�ستند  ال�سالة،  في  القب�س  ينكرون  الذين 
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كتب الحديث في ذلك))).
مالك  ابن  بقول  ا�ستدلوا  طالما  اأنه  والمالحظ 
اإلهية  منحا  العلوم  كانت  "ولما  )الت�سهيل):  في 
ُيّدَخر  اأن  م�ستبعد  فغير  اخت�سا�سية  وم��واه��ب 
كثير  على  فهمه  ع�ُسر  م��ا  المتاأخرين  م��ن  لكثير 
العلماء  من  كثير  اأدرج��ه  فقد  المتقدمين")))،  من 
في  ))1)ه����)  )ت  ال�ساوي  يحيى  مثل  كتبهم  في 
وني )ق ))ه�)  هُّ الرَّ وال�ّسيخ   ((( الّرّبانّية)  )التَُّحف 
مخت�سر  على  ال��زرق��ان��ي  �سرح  على  حا�سيته  ف��ي 
خليل)))، كما �سار قاعدة عند ال�سيخ اأحمد البوني 
"ما  قاعدة  بها  قابل  التي  الجزائري )ت))))ه���) 

ترك االأول لالآخر �سيئا")1)).
جنوبي  ب�ِسِجْلما�سة  العلمّية  ال�ّساحة  كانت  ولقد 
المغرب في هذه الفترة م�سرحًا لمناظرات العلماء 
في ق�سية االجتهاد والتقليد، فاأّلف اأبو العبا�س اأحمد 
)ت))))ه���)  ال�سجلما�سي  اللَّْمطي  المبارك  ابن 
واخت�سره  الّتقليد)  م�ساألة  في  الّت�سديد  )رّد  كتاب 
)ت))))ه�)))))،  بناني  الح�سن  بن  محمد  تلميذه 
كتابا  )ت1)1)ه����)  العيا�سي  �سالم  اأب��و  األ��ف  وق��د 
يعطي راأيه فيه فيما وقع بين علماء �سجلما�سة �سّماه: 
علماء  بين  وقع  فيما  للخالف  الرافع  )االإن�ساف 

�سجلما�سة من الخالف) في م�ساألة  التقليد)))). 
االجتهاد  ق�سية  معالجة  فاإن  االأمر  حقيقة  وفي 
والعقائد  الكالم  علم  اإطار  في  تتّم  كانت  والتقليد 
اهلل  اأبي عبد  راأينا عند  كما  اأي�سا  الفقه  في  ورّبما 
)ت))))ه�)،  الفا�سي  الم�سناوي  اأحمد  بن  محمد 
علم  هو  ال��ذي  الطبيعي  اإط��اره��ا  في  تتم  تكن  ول��م 
بتداخل  الحكم  اإل��ى  يدعونا  وه��ذا  الفقه،  اأ���س��ول 
مباحث العلوم وم�سائلها فيما بينها في هذه الفترة 

التاريخية المهمة التي اأعقبها اال�ستعمار االأجنبي.
الكالم  بغلبة علم  الحكم  اإلى  اأي�سا  يدعونا  كما 
قائما  بل ال تجد علما  العلوم،  �سائر  ومناهجه على 

الكالم  علم  منهج  كيانه  اإل���ى  و���س��رى  اإال  ب��ذات��ه 
والمنطق، الَّذي َعِمَرت �ُسوُقه وَنَفَقت ب�ساعُته حّتى 
اإال به، وقد  �سار عمود الرحى الذي ال تدور العلوم 
كان قبل هذه المرحلة من علوم االآالت)))) ف�سار من 
علوم الغايات، حّتى كُثر الجدال والنزاع بين علماء 
في  الهجرّيين  والثاني ع�سر  الحادي ع�سر  القرنين 
عموم  اإذ  بالمغرب،  خ�سو�سا  الكالمية  الم�سائل 
فيه  الّتعّمق  غيُر  َي�ْسُغُلهم  ال  متكلمين  كانوا  العلماء 
والف�سل في الم�سائل التي كانوا ُيثيرونها، وكثيرا ما 
كان للغة والنحو الحكم في الف�سل بين المتنازعين، 
ومن ذلك على �سبيل التمثيل الُمناظرُة العنيفة اّلتي 
الطرابل�سي  ال��َخ��ّروب��ي  علي  بن  محمد  بين  قامت 
يَتني  الجزائري )ت )))ه�) وبين محمد اأحمد الَي�سِّ
وبين  الثاني  هذا  وبين  اأوال،  )))ه���)  )ت  الفا�سي 
)))ه�)  )ت  الهبطي  اهلل  عبد  محمد  اأب��ي  ال�سيخ 
وتعالى  �سبحانه  الحق  هل  الهيللة؛  م�ساألة  في  ثانيا 
األوهية  بها  تنتفي  وهل  بال،  النفي  في  يدخل  مما 
ال�سنم وغيره مما ُعِبَد من دونه باطال اأم ال؟ وقد 
ب�سببها  وثار  طويال  زمانا  المناظرة  هذه  ا�ستمّرت 
نف�سه  ال�سلطان  تدخل  حّتى  العلماء  بين  كبير  �َسرٌّ 
فيها ولم ُيْجِد ذلك �سيئا، وبقيت الم�ساألة على حالها 
طيلة القرنين المواليين حتى الع�سر العلوي، وكان 
حّتى  والجدل  الف�سول  بداعي  لها  جون  ُيَروِّ الطلبة 
علّي  اأبو  االأوان  ون��ادرة  الّزمان  ظاهرة  لها  ت�سّدى 
اليو�سي )ت )1))ه�) فلم يترك مقاال لقائل، وتتبع 
)َم�ْسرب  بكتابه  فيها  وف�سل  المتعار�سين  اأق��وال 

العاّم والخا�ّس في كلمة االإخال�س).
نوعها،  من  الوحيدة  المناظرة  ه��ذه  تكن  ول��م 
وال�سيخ  اأي�سا  م  المتقدِّ يتني  الَي�سِّ بين  قامت  فقد 
عبد الوهاب الّزّقاق )ت )))ه�) مناظرة اأخرى في 
م�ساألة ُخْلف الوعيد من اهلل تعالى، فقال الزقاق اأن 
يَتني، واألف كل منهما  الَي�سِّ ذلك ي�سّح منه وخالفه 
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على  يدل  مما  وه��ذا  لراأيه،  منت�سرا  الم�ساألة  في 
زيادة اعتنائهم بهذا العلم وكثرة ا�ستغالهم به)))).
َخان نموذجـاً): ب- النوازل الفقهية )�ُضْرب الدُّ

الحادي  القرنين  في  الفقهية  الحياة  كانت  لقد 
ن�سطة،  حيوّية  وغيرها  بفا�س  ع�سر  والّثاني  ع�سر 
وذلك ب�سب ُم�ستجّدات الع�سر وُمْحدثاته التي كانت 
تحرك همم الفقهاء لالجتهاد واالإفتاء، فال مجال 
هذه  اأب��رز  وم��ن  الم�ستجدة،  الق�سايا  في  للتقليد 
النوازل ق�سية �ُسْرب الدخان والح�سي�سة، فقد �سرى 
والدخان  الُبن  �سرب  الحجاز  واأه��ل  الم�سارقة  في 
يوف وكان علماوؤهم  لل�سّ ُيقّدم  و�سار عادة عندهم 
الكوراني  ح�سن  بن  اإبراهيم  الُمالَّ  منهم  ُيبيحونها 
ظهورها  ابتداء  اأّول  وكان  )1))ه���)،  )ت  الكردي 
الأنها  �سربها  وا�ستباحوا  ال�سوفية،  يد  على  باليمن 
ُتن�ّسط وُتعين على ال�ّسهر والّذكر، ثم لم يزل اأمرها 
من  وكثيرا  الم�سرق  عّمت  حتى  ف�سيئا  �سيئا  يف�سو 
العلماء  ك��ب��ار  اأب��اح��ه��ا م��ن  ال��م��غ��رب، وم��م��ن  ب��الد 
المكي  الهيثمي  حجر  ابن  محمد  بن  اأحمد  االإم��ام 
الدخان))))،  ب�سرب  البل��وى  ��ت  وَع��مَّ )ت)))ه����) 
واختلفت العلماء في حكم ذلك وطال بينهم النزاع 
القرن  في  و�سلت  حتى  ذلك،  في  الموؤلفات  وكثرت 
تاأليفا))))،  نحوا من ثالثين  الهجري  الحادي ع�سر 
على  المغاربة  وعموم  ِحلَِّيته  على  الم�سارقة  وغالب 
اإفتاء  بعد  ال��ن��زاع  ه��ذا  اأَُوار  ازداد  وق��د  تحريمه، 
المالكي  الم�سري  االأُج��ه��وري  الح�سن  علي  اأب��ي 
الأهل  موافقة  الدخان  �سرب  بجواز  )ت))1)ه����) 
المذهب  �سيخ  اأّن���ه  باعتبار  ه��ذا  نقول  الم�سرق، 
المالكي في زمانه واأنه مرجع للكثير من المغاربة، 
واألف في تحليل �سرب الدخان كتابا، وقد حكي اأنه 
رجع اإلى تحريمه))))، وهذه الفتيا وجدت لها �سدى 
رّدوا  المغاربة  اأن  غير  والمغرب،  بالم�سرق  كبيرا 
عليه واأبطلوا حججه، منهم محمد بن عبد الكريم 

))1)ه���)  )ت  اد  الَكمَّ بابن  ال�ّسهير  الق�سنطيني 
َخان)  الدُّ اإخوان  ُنُحور  في  ال�ّسنان  )ُمحّدد  بكتابه 
كتبوا  وممن  وردوده��م))))،  العلماء  اأقوال  فيه  جمع 
1)1)ه�)  )ت  المقري  محمد  بن  اأحمد  اأي�سا  فيه 
�سا�سي  واأحمد  ))1)ه�)  )ت  الفكون  الكريم  وعبد 
البوني )ت ))))ه�)، وقد هاجم الفكون الم�سارقة 
اأبو �سالم العيا�سي  لت�ساهلهم فيه))))، وقد اخت�سر 
نان في ُنحور اإخوان  د ال�سِّ )ت 1)1)ه�) كتاب )ُمحدَّ
))1)ه�)  )ت  الق�سنطيني  الكّماد  البن  خان)  الدُّ
الح�سن  اأب��ي  واأدل���ة  وج��وه  بيان  وفيها  رحلته،  ف��ي 
يحرم  ال  واأن���ه  ال��دخ��ان،  ا�ستباحة  ف��ي  االأج��ه��وري 
باختالف  يختلف  وذل��ك  عقله،  َيِغيب  من  على  اإال 
با�ستعمال  الكماد  اب��ن  عليه  ف��رّد  النا�س،  اأمزجة 
عليه  اح��ت��ّج  كما  ال��ك��الم،  وعلم  المنطق  اأ�ساليب 
باإجماع المغاربة على تحريمه كاأبي عبد اهلل محمد 
ونقل  ))1)ه���)،  )ت  الجزائري  المغربي  ال�سو�سي 
والجزائر  وق�سنطينة  وفا�س  القيروان  �سيوخ   اأقوال 

في تحريم ذلك)1)).
في  ال��دخ��ان  ���س��رب  ان��ت�����س��ار  ازداد  ذل���ك  وم���ع 
القرن الثاني ع�سر خ�سو�سا بم�سر، وازدادت معه 
اأبو عبد اهلل اَمحمد )فتحا) بن  المناظرات، فهذا 
عبد الرحمن بن زكي الفا�سي )ت )))) ه�) ي�سافر 
ما  وراأى  دخل م�سر  العودة  وفي طريق  الحج،  اإلى 
فعاب  الّدخان،  ب�ُسْرب  الُوُلوع  من  بها  الّنا�س  عليه 
عليهم ذلك و�سرح بتحريمه، فعقد علماوؤها مجل�سا 
كّلما  وكان  فناظرهم،  االأزهر  جامع  في  لمناظرته 
احتّج عليهم بن�سٍّ يقولون: "هذه ن�سو�س المالكية 
ونحن حنفّيون و�سوافع"، فلما طال المجل�س بينهم 
اأراأيتم  مثال،  لكم  "اأ�سرب  لهم:  قال  الجدال  في 
اأو  باأيديكم  وه��ي   -�- الّنبّي  عليكم  دخ��ل  اإذا 
باأفواهكم اأكنتم تتركونها اأو تفعلونها بح�سرته؟!"، 
"ُكُلّ  لهم:  فقال  واأدبا"،  منه  "نتركها حياًء  فقالوا: 
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الّنبّي - �سّلى اهلل عليه و�سّلم-  ُي�ْسَتْحَيى به من  ما 
الحقِّ بدعة،  الحياَء في  اأ عنه فهو حرام، الأنَّ  وُيَخبَّ
المع�سّية  واإخ��ف��اء  ال��ّن��ار،  في  و�ساحبها  والبدعة 
نفاقًا" فانبهروا  يكون  نفيها  واإظهار  منه -÷- 

و�سكتوا)))).
ج- الفهار�س والأثبات: 

الباء-  بفتح  والثََّبت -  الَفْهر�سة  ُيطلق م�سطلح 
والُمعجم  وك�سرها-  الميم  بفتح   - ��ج  ��ْرن��اَمِ وال��َبِ
الُمحّدث  فيها  َيكُتب  التي  الن�سخة  على  والَم�سيخة 
اأ�سماء رواته واأ�سانيد كتبه الم�سموعة، اأو ما ي�سجل 
فيه العالم ما قراأه من موؤلفات في مختلف العلوم، 
ذاكرا عنوان الكتاب وا�سم موؤلفه وال�سيخ الذي قراأه 
عليه اأو تحمله عنه، و�سنده اإلى الموؤلف االأول، وربما 
للدر�س  مو�سعا  كان  الذي  المكاَن  ذلك  خالل  ذكر 
المبا�سرين  ل�سيوخه  فيه  ُيترجم  وق��د  وال��ت��اري��خ، 
بالتعريف  يبداأ  وقد  وُمَلحهم،  ُطَرفهم  بع�س  ويذكر 

بالعلوم وتدوينها وت�سنيفها)))).
اال�ستعمال،  في  فروق  اال�سطالحات  هذه  وبين 
االأندل�سيين  عند  اإال  تزدهر  لم  )البرنامج)  فلفظة 
الفقه  كتب  في  كثيرا  لدورانها  وذل��ك  والمغاربة، 
بلفظة  عنها  ا�ستعا�سوا  ث��م  ودرو����س���ه،  المالكي 
ما  وكثيرا  الم�سرق،  في  انت�سرت  التي  )الفهر�سة) 
وهي   ،(((( )اأ�سياخ)  اأو  )م�سيخة)  بلفظة  اقترنت 
في االأ�سل فار�سية معربة من كلمة )برنامة) وتعني 

الورقة الجامعة للح�ساب)))).
اأّما الِفهر�س - بالك�سر- والِفهر�سة - بالّتاأنيث- 
والِفْهِر�ست - بالّتاء المفتوحة- على اأّنها اأ�سلّية تعني 
الكتاب اّلذي تجمع فيه الكتب، وتجمع على فهار�س، 
وا�ستعملت  اأي�����س��ا))))،  معربة  فار�سّية  كلمة  وه��ي 
البن  )الفهر�ست)  ومنه  المعنى،  بهذا  القديم  منذ 
اللفظة  هذا  ا�ستطاعت  وقد  )))ه���)،  )ت  الّنديم 
اأن تتغلب على باقي اال�سطالحات عند المتاأخرين 

من المغاربة.
اأّما الُمْعَجم فهو بنف�س المعنى لكّنه ُيَرتَّب كترتيب 
ُمرّتبة  فيه  الم�سنفة  الكتب  فُتوَرد  اللغة،  معاجم 
اال�سطالح  ه��ذا  �ساع  وق��د  المعجم،  ح��روف  على 
)معجم  مثل  المتقدمين،  خ�سو�سا  الم�سارقة  عند 
)1)ه����)،  )ت  المو�سلي  يعلى  الأب���ي  ال�سحابة) 
وهي  االأ�سحاب،  اأو  الموؤلف  ب�سيوخ  �ست  ُخ�سِّ ُثّم 
قريبة من )الَم�ْسَيخة) اأو اخت�سار لها، وغالب اأهل 
ا�ستعمالها  �ساق  بينما  ي�ستعملونها  كانوا  الم�سرق 

عند المغاربة)))).
اأّما الثََّبت - بفتح الموحدة- فيخت�ّس باالإجازات، 
وي�ستعملها علماء الحديث في الغالب الإثبات طرقهم 
مما  اأخ�س  فهو  وعليه  الرواية))))،  في  واأ�سانيدهم 
�سبق، ولكّن الم�سارقة عّمموه وا�ستعملوه كثيرا حّتى 
في باقي العلوم، و�سار اال�سطالَح الغالَب عندهم، 
محمد  )َثَبُت)  منها  المغاربة،  عند  ا�ستعماله  وَقلَّ 
حيا  )كان  التلم�ساني  الكومي  الّندرومي  محمد  بن 
�سنة )))ه�) ترجم فيه باإيجاز للعلماء الذين اأخذ 

عنهم)))).
المغاربة  عند  الّتاأليف  من  الّنوع  هذا  بداأ  وقد 
علي  اأب���ي  ق���دوم  بعد  خ�سو�سا  ُم��ب��ّك��ر،  وق��ت  ف��ي 
فقد  االأندل�س،  اإلى  )))ه���)  )ت  البغدادي  القالي 
الباجي  محمد  اأبي  وفهر�سة  فهر�سة))))،  له  ذكروا 
االإ�سبيلي )ت )))ه�)، وفهر�سة اأبي عمران الفا�سي 

)ت)))ه�) )1)). 
وهذا النوع من التاأليف يرجع اأ�سا�سا اإلى ن�ساط 
الحركة الفكرية فهو مكمل لها، فاإذا ن�سطت اأنتجت 
اإال  نجدها  ال  قد  انح�سرت  واإذا  واأثبات،  فهار�س 
ع�سر  في  الركود  بع�س  تعرف  نراها  ول��ذا  ن��ادرا، 
المرابطين، ثم يت�ساعد نوع الفهار�س وحجمها حّتى 
القرن الّتا�سع الهجري فيتراجع ب�سبب نكبة االأندل�س 
واندرا�س دور العلم بالُعْدوتين ب�سبب اال�سطرابات 
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والفتن التي �سهدتها بالد المغرب واالأندل�س، لكنها 
بني وطا�س، وخ�سو�سا  ما عادت في عهد  �سرعان 
الهجريين  والثاني ع�سر  الحادي ع�سر  القرنين  في 
العلمية  الحركة  ف�سهدت  والعلويين،  ال�سعديين  مع 
الرواية  وكثرت  اأيامها،  اأح�سن  وُم��ّراك�����س  بفا�س 
اأمهات  اإل��ى  اأ�سانيدها  باإثبات  العلماء  وافتخرت 

الكتب كالموطاأ والمدونة وغيرها.
وم���ن اأه���م ع��وام��ل ه���ذا االن��ب��ع��اث ه��و هجرة 
على  تلم�سان  علماء  ومحافظة  اإليها،  االأندل�سيين 
االهتمام بالرواية واالإ�سناد، خ�سو�سا مع اأ�سرة بني 
مرزوق وتالمذة االإمام محمد بن يو�سف ال�سنو�سي                     

)ت )))ه�) )))).
ك���ّم كبير من  ال��ف��ت��رة  ف��ي ه���ذه  وي��ظ��ه��ر ج��ل��ّي��ا 
الفهار�س عند علماء فا�س من اآل ابن القا�سي واآل 
وغيرهم  القادري  واآل  بناني  واآل  الفهري  الفا�سي 

كثير)))).
ومن اأهم الفهار�س في هذه المرحلة: 

الفا�سي  المنجور  اأحمد  العبا�س  اأب��ي  فهر�سة   -
)ت)))ه�)، ن�سرت بالرباط �سنة )))) بتحقيق 
وله  كبرى  فهر�سة  وهي  حجي،  محمد  الدكتور 

فهر�سة �سغرى)))).
اأحمد  العبا�س  اأب��ي  ال�سعدي  ال�سلطان  فهر�سة   -

المن�سور الذهبي )ت ))1)ه�) )))).
فهر�سة محمد بن محمد البوعناني )ت))1)ه�)،   -

ذكرها �ساحب )فهر�س الفهار�س) )))).
وله  العيا�سي )ت 1)1)ه���)،  �سالم  اأبي  فهر�سة   -

عدة فهار�س)))).
اليو�سي  م�سعود  بن  علي  الح�سن  اأب��ي  فهر�سة   -

)ت)1))ه�) )))).
ف���ه���ر����س���ة اأح�����م�����د ب�����ن ن����ا�����س����ر ال����درع����ي   -

)ت))))ه�))))).
الّتْطواني  ب��رك��ة  ع��ل��ي  ال��ح�����س��ن  اأب���ي  ف��ه��ر���س��ة   -

)ت1)))ه�) )))).
فهر�سة اأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد الم�سناوي   -

)ت ))))ه�) )1)).
بناني  ال�������س���الم  ع��ب��د  ب���ن  م��ح��م��د  ف��ه��ر���س��ة   -

)ت))))ه�)، وله عدة فهار�س مخطوطة)))).
المنجرة  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  زي���د  اأب����ي  ف��ه��ر���س��ة   -

)ت))))ه�) )))).
فهر�سة محمد بن الح�سن بناني )ت ))))ه�)،   -

وله اأربعة فهار�س)))).
وال يكاد يخلو فقيه اأو موؤلف في هذا الع�سر اإال 
اأكثر، بل �سارت في قيمة ال�سهادات  اأو  وله فهر�سة 
العليا اليوم، يختم بها الطالب درو�سه وبحوثه وربما 
وي�سير  به  ويتباهى  لذلك  فيوؤرخ  العلمي  ن�ساطه 

مفكرة لم�ساره العلمي.
هذه  ف��ي  الفهر�سة  م��و���س��وع��ات  اّت��ج��ه��ت  وق���د 
كذكر  التقليدية  الفهر�سة  اإل��ى  اإ�سافة  المرحلة، 
الدراية  علم  نحو  والرحالت،  والتراجم  االإج��ازات 
كانت  اأن  بعد  والحوا�سي،  والمنطق  الكالم  كعلم 
مقت�سرة على االأ�سانيد وذكر ال�سيوخ واأمهات الكتب، 
كما تميز ن�ساط المغاربة في الفهار�س بالخروج عن 
والّتقاييد  الفوائد  باأنواع  بح�سوها  وذلك  الماألوف، 
والفتاوى واالإن�سادات ال�سعرية ومن اأبرز هذا النوع 
)فهر�سة الح�سن اليو�سي)، وهذا لم يعرف اإال عند 

علماء القرن الحادي ع�سر وما بعده)))). 
بمو�سوعات  ال��ف��ه��ار���س  بع�س  ��ت  اخ��ت�����سّ ك��م��ا 
من  ذلك  يتبع  وما  البركة،  رج��ال  وذك��ر  الت�سوف 
الِخْرقة  ُلْب�س  واإ�سناد  ذكر روايات الطرق ال�سوفية 
وحديث الم�سافحة، ومنها فهر�سة اإدري�س بن محمد 
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المنجرة الفا�سي الح�سني )ت ))))ه�)، والفهر�سة 
الكبرى الأبي �سالم العيا�سي )ت 1)1)ه�)، وفهر�سة 
بن  ال�سغير  الأبي عبد اهلل محمد  البادية)  )المنح 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفا�سي )ت ))))ه�)، 
ا�ستيعاب  الطور في  بين فهار�س هذا  وُتعّد نموذجا 
ع�سر  الثاني  ال��ق��رن  ف��ي  ال�سوفية  ال��ط��رق  رواي���ة 

للهجرة)))).
اأدبي  بديوان  اأ�سبه  �سار  ما  الفهار�س  ومن هذه 
العميري  القا�سم  اأب��ي  كفهر�سة  بفهر�سة،  منها 
اإج��ازاٍت مح�سة  كان  ما  ومنها   ،(((( )ت ))))ه�) 
ال��وْرزازي  محمد  بن  اأحمد  العبا�س  اأب��ي  كفهر�سة 

ْطواني )ت ))))ه�).  التِّ
الترغي  المرابط  اهلل  عبد  الدكتور  ذك��ر  وق��د 
مائة  من  اأزيد  المغرب)  علماء  )فهار�س  كتابه  في 
القرنين الحادي ع�سر والثاني  وع�سرة فهار�س بين 

ع�سر الهجرّيين للمغاربة وحدهم)))).
د- تداخل الم�ضطلحات والعلوم وغلبة 

المنطق الأر�ضطي: 
ُيَعدُّ تداخل ا�سطالحات العلوم االأخرى الخارجة 
عن نطاق العلم الذي ي�سنف فيه �سمة عاّمة ُيو�سك 
اأن ت�سمل جميع موؤلفي هذه الحقبة الزمنية))))، هذا 
مو�سوعية  على  الدار�سين  بع�س  عند  يدل  كان  واإن 
علماء هذه الفترة واأخذهم من كل فن بن�سيب اإال اأنه 
قد يدل على عدم التحكم في الفن المطروق وعدم 
هذا  في  الدار�س  لدى  اال�سطالحي  المعجم  ث��راء 
الفن اأو العلم فيلجاأ اإلى م�سطلحات فّنه اّلذي يتقنه 
ليعّبر عن اأغرا�سه في غيره هذا من جهة ومن جهة 
اأخرى نجد علماء من هذه المرحلة قد تفطنوا لهذا، 
اليو�سي )ت)1))ه�)  م�سعود  بن  الح�سن  فاأبو علي 
ي�سير اإلى ذلك ويرجعه اإلى اأن المغاربة لم تكن لهم 
عناية باالأ�سانيد والرواية، واإنما غلب عليهم في باب 
العلم االعتناء بالدراية، وما �سوى ذلك ال هّمة لهم 

العقلية من  العلوم  �سيطرة  يدل على  فيه))))، وهذا 
منطق وكالم ولغة على تكوين العلماء واهتماماتهم، 
ا اأو ِحرفة اأّثر ذلك  وال يخفى اأن من زاول علمًا اأو فنًّ
خالل  من  جليا  ذل��ك  فيظهر  النف�سي  تكوينه  في 
في  وم�سطلحاِته  لغَته  فُيدِخل  وتاأليفه)1))،  كالمه 
اأي فّن تناوله بالدر�س اأو التاأليف، ولهذا تجد كتبهم 
الكالم  وعلم  المنطق  م�سطلحات  عليها  طغى  قد 
والجدل، فقلما تجد كتابا في القرنين الحادي ع�سر 
كفانا  وقد  هذا  من  يخلو  الهجريين  ع�سر  والثاني 
ُموؤْنة  الفترة-  هذا  علماء  اأبرز   - اليو�سي  علي  اأبو 
حين  جميعها  وا�ستقراء  المرحلة  ه��ذه  كتب  تتّبع 
فهر�سته  في  وعقد  ال�سائد،  المنهج  لهذا  تفطن 
ال  ذلك  في  وهو  اإليه،  واالإ�سارة  ذلك  لبيان  مبحثا 
�سارت  فكرية  وتيرة  عن  يتحدث  بل  راأيه  عن  يعبر 
م�سير العرف الذي خ�سع له الموؤلفون والعلماء، واأن 
علمية  الأه��داف  عقلية  اآالت  هي  والفل�سفة  المنطق 
لحرام  ا�ستعملت  ف��اإن  مقا�سدها،  اأح��ك��ام  ُتْعَطى 
ا�ستعملت لواجب وجبت))))، فما الظن  واإن  حرمت 
عند ا�ستعمالها في ميدان العلوم، فيتفاوت الوجوب 
بذات  لتعلقها  وجوبا  اأ�سد  العقائد  في  فهو  حينئذ، 
ا�ستعماال  اأكثر  العقائد  ولهذا نجد كتب  تعالى،  اهلل 
وما  والّنحو  الّلغة  عن  مثل  وُق��ْل  والجدل،  للمنطق 
كالت�سهيل  الع�سر  ل��م��ق��ررات  ���س��روح  م��ن  يتبعها 

واالألفية واالآجرومية وغيرها.
وقد تفطن اليو�سي لق�سية مهمة جدًا في بحثنا 
ويرجع  بالمنطق،  العربية  علوم  تداخل  وهي  هذا، 
بالذات  كونه  مع  العربية  علم  »اأن  اإلى  ذلك  �سبب 
َتْرَتا�ُس  الل�سان، لم يخل من المعاني التي  الإ�سالح 
فيه  له  فكان  المنطق  علُم  تناول  االأذه��ان حتى  بها 
الن�سيب الوافر«))))، ثم �سرع اليو�سي في التف�سيل 
والتمثيل، فاال�ستعارة الّت�سريحّية مثال عند قولك: 
راأيت اأ�سدًا يرمي، تجدها عند التاأمل قيا�سًا حذفت 
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الم�سبه المحذوف  كبراه والنتيجة لو�سوحهما، الأن 
اأ�سد  وكل  اأ�سد،  باأنه  عنه  المتحدث  هو  مثال  كزيد 
�سجاع، فزيد �سجاع بهذا الدليل))))، فالمنطق عنده 
وم���ودع فيه وه��و ميزان  ال��ع��رب  ك��الم  ف��ي  ف��ط��ري 
بين  مقارنته  هو  هنا  النظر  يلفت  وما  اللغات،  كل 
العربية ول�سان البربر الذي هو لغته، وهو يعبر عن 
وعي ل�ساني كبير حيث يقول: » ... ال يكاد يوجد بين 
اللغتين فرق اإال في مجرد العبارات... الأن مقا�سد 
وعجميهم«))))،  عربيهم  متقاربة  اأو  متفقة  العقالء 
ومن   ...« فقال:  اال�سطالحات  ق�سية  اإلى  رجع  ثم 
بعَدهم مّمن ح�سلت لهم بالتعلم قد ح�سلت عنده 
هذه اال�سطالحات وفاتته ال�سليقة، ولذا كان العربي 
فيها اأقدر على النطق واأ�سلم من الخطاأ، ومن بعده 

اأقدر على الخو�س فيها بالتوجيه والتفريع«)))).
تفطن  م��ن  وح���ده  اليو�سي  علي  اأب���و  يكن  ول��م 
لهذا، فقد وجدنا عالما اآخر في هذه المرحلة وهو 
))ه�)  )ق  الحنفي  الهندي  التهانوي  علي  محمد 
اأبرز من تفطنوا لظاهرة تداخل الم�سطلحات  من 
فاألف  العلوم،  مختلف  بين  وتداخلها  ع�سره  في 
))))ه�  �سنة  الفنون)  ا�سطالحات  )ك�ساف  كتابه 
والحا�سل  الكائن  اللَّْب�َس  ليرفع  ذلك  بيان  لغر�س 
بين م�سطلحات العلوم المتداولة وقتئٍذ))))، وقارن 
بين الم�سطلحات العربية واالأعجمية ورتبه بح�سب 

ترتيب المعجم.
الحقبة  تلك  في  االأر���س��ط��يُّ  المنطُق  مّثل  وق��د 
وا�سطَة عقد الفنون والعلوم، فال يكاد يخلو كتاب في 
اأو النحو و�سائر العلوم المدونة من ا�ستعمال  الفقه 
يجدر  االأر�سطي وم�سطلحاته، فال  المنطق  مبادئ 
باأحد التحقق بعلم من العلوم اإال بعد التمكن منها، 
قوة  هو  اإذ  ذاتها،  حد  في  طبيعته  اإل��ى  ترجع  كما 
ويراه  واال�ستدالل،  الفكر  على  تدل  ناطقة  باطنة 
اأر�سطو باأنه اآلة للعلم ومو�سوعه الحقيقي هو العلم 

كل  على  تنطبق  ومبادئه))))  وعنا�سره  نف�سه))))، 
العلوم، ولذلك لم يحاول اأ�سحاب العلوم ومبتكروها 
في  وال  علومهم  و�سع  في  ال  �سلطانه،  من  التخل�س 
مناهجهم))))، وعلى راأ�سها علوم اللغة، اإذ هي لفظ 
التفكير والّتمثُّل الح�ّسي للُمْدَرك الذهني في الخارج 
اعتبار  اإل��ى  ه��ذا  دع��ا  وق��د  م�سموعا،  ماديا  تمثال 
اللغوية  االأبحاث  محاولة  واإلى  لّلغة،  تابعا  المنطق 
جزءا  واع��ت��ب��اره  المنطق  اأب��ح��اث  على  ال�سيطرة 
هذه  االأوائل  الم�سلمون  العلماء  اأنكر  وقد  منها)1))، 
اليونانية  باللغة  يّت�سل  المنطق  واعتبروا  النظرة، 
العربية،  لخ�سائ�س  مخالفة  وه��ي  وخ�سائ�سها 
بها،  خا�ّس  تفكير  ونمط  اأ�سلوبها  لها  فاليونانية 
من  بداية  االإ�سالمية  العلوم  في  يتغلغل  �سار  لكنه 
الكالم  علم  في  خ�سو�سا  الهجري  الرابع  القرن 
تاأثيرا،  اأ�سّد  النحو  في  وهو  والنحو،  الفقه  واأ�سول 
فالنحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي، على حّد 
ِج�ْسَتانّي  ال�سِّ طاهر  بن  محمد  �سليمان  اأب��ي  تعبير 
الفيل�سوف )ت )))ه�) ))))، فال ينفّك اأحدهما عن 
االآخر، وبهذا تداخلت مبادئ المنطق بقواعد اللغة 

وبمباحث االأ�سولّيين)))).
عدة  في  جليًّا  النحو  في  المنطق  علم  ويظهر 
من  ومنهجه  م�سطلحاته  ا�ستعمال  ها  اأهمُّ اأم��ور، 

خالل الحدود والتعاريف والقيا�س وبيان العلل.
- واأّما اال�سطالحات المنطقية في اللغة والنحو 
المتاأخرين فال تخلو  فظاهرة جدا، خ�سو�سا عند 
مليئة  وجدنا  تتّبعناها  واإذا  ا�ستعمالها،  من  كتبهم 
يعني  فال  منها  خالية  االأوائ��ل  كتب  كانت  واإن  بها، 
الطبيعي  بالمنطق  يعرف  ما  ا�ستعمال  من  خلوها 
اأو الفطري ال�سيما في الجدل النحوي واإبراز العلل 
اإيرادها،  اأما المتاأخرون فال يتورعون في  وغيرها، 
بل يتباهون بها ويتناف�سون في اإظهارها خا�سة في 
ال�سروح والحوا�سي، اإذ ي�ستعمل النحاة م�سطلحات 
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والكليات،  وال��ت��ع��اري��ف،  ال���ح���دود،  مثلك  ك��ث��ي��رة 
)المطابقة،  المنطقية  وال����دالالت  وال��ج��زئ��ي��ات، 
والقيا�س،  والخا�س،  والعام  وااللتزام)،  والت�سمن، 
والغائية)،  والفاعلية،  وال�سورية،  )المادية،  والعلة 

والدور والت�سل�سل وغيرها)))). 
- اأّما التعاريف من حدود ور�سوم للم�سطلحات 
النحوية فيظهر من خالل ا�ستعمال الكليات الخم�س 
والف�سل،  وال��ن��وع،  الجن�س،  وه��ي:  اأر���س��ط��و،  عند 
قواعد  ذلك  في  والتزموا  والعر�س))))،  والخا�سة، 
يدل  اأن  فينبغي  المناطقة،  عند  و�سروطه  التعريف 
ينطبق  اأن  ويجب  العر�س،  على  ال  الماهية  على 
القريب  بالجن�س  واأن يكون  الُمعّرف،  التعريف على 
والف�سل النوعي، واأن يكون معرفا بما هو اأو�سح من 
ذات ال�سيء))))، ولذا تجد اأ�سحاب الحوا�سي ُمولعين 
باإظهار االعترا�سات واال�ستدراكات والتنبيهات عند 

خلّو تعاريف ال�سروح من هذه ال�سروط.
بالروؤو�س  ي��ع��رف  م��ا  اأي�����س��ًا  ه���ذا  ف��ي  وي��دخ��ل 
�سرع  من  على  معرفتها  بوجوب  فقالوا  الثمانية، 
اأن  اأي علم  تعلم  ال�سروع في  اأو  في �سرح كتاب ما، 
في  ال�سروع  قبل  بها  لكتابه  يقدم  واأن  بها،  يبتدئ 
والثمرة،  والمو�سوع،  الحد،  وهي:  المق�سود))))، 
قول  ويجمعها  ال�سارع  وحكم  واال�ستمداد،  واال�سم، 

بع�سهم: ]الّرجز[
ـــَره ــــ ــــ ـــ�ـــصَ ـــــنٍّ َع ــــــ ــــــاِدُئ ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ َف ـــــــ َمــــــَب

َمـَره الثَّ ُثـــــــــمَّ  ــــوُع  ـــــ ــــْو�ــــصُ ــــَم َواْل اَْلـــــَحـــــدُّ 

ـــْع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَوا�ـــصِ ــــَبـــــــــٌة َواَْل ــــُلـــــــــُه َوِنــــ�ــــصْ َوَفــــ�ــــصْ

ـــاِرْع ـــُم اَلـــ�ـــصَّ ـــَداُد ُحـــْك ـــْمــــ ـــِت ـــــُم ِاال�ـــصْ َوِاال�ـــــصْ

اْكَتَفى ــْعــ�ــِص  ــَب ــاْل ِب َواْلـــَبـــْعـــ�ـــُص  ــٌل  ــاِئ ــَص ــ� َم

ـَرَفا اَل�صَّ َحــــــاَز  ـــَجـــِمـــيـــَع  اَْل َدَرى  ــــــْن  َوَم

اأحوال  وهذا االبتداء لي�س حالة منفردة)))) من 

نظاما  حتى  اأو  ظ��واه��ر،  م��ن  ظ��اه��رة  اأو  الع�سر، 
وفكري  علمي  منهج  هو  واإنما  التاأليف،  فيه  ينتظم 
ارت�ساه موؤلفو ذلك الزمان، وقد اكتفى بع�س العلماء 
ببع�س هذه الروؤو�س الثمانية - كما جاء في النظم 
والمبادئ  والم�سائل  المو�سوع  واأهمها  ال�سابق- 
وهذا القول اأي�سا مبني على الت�ساهل والم�سامحة، 
المو�سوع  وَع����دُّ  م�سائله،  ع��ل��م  ك��ل  حقيقة  ف���اإن 
ات�سالهما  ل�سدة  هو  اإنما  االأج���زاء  من  والمبادئ 
على  العلم))))،  في  المق�سودة  هي  التي  بالم�سائل 
اأن هذا الهيكل الذي هو بمثابة الَمدخل في مناهج 
تحت  هو  واإنما  التعديل،  يقبل  ال  ثابتا  لي�س  اليوم 
ت�سرف العالم والموؤلف بح�سب الحاجة تبعا للعلم 
الم�سّنفين  من  كثير  درج  ه��ذا  وعلى  المطروق، 
لل�سابق  مواز  هيكل  اإعداد  في  المتاأخرين  المغاربة 
بن  محمد  العالمة  لنا  اأو�سحه  وق��د  ل��ه،  ومحاك 
بقوله: ))))ه������)  )ت  ال��ف��ا���س��ي  ج�سو�س   ق��ا���س��م 

من  كثير  ع��ادة  ج��رت  التي  االأم���ور  اأن  اعلم   ...«
التاأليف  من  المق�سود  على  بتقديمهم  الم�سنفين 
على  وال�سالة  والحمدلة،  الب�سملة،  اأ�سياء:  ثمانية 
 -�- محمد  �سيدنا  على  خير  كل  في  الوا�سطة 
الباعث  وذك��ر  الفن،  وم��دح  بالموؤلف،  والتعريف 
تبوبيه  كيفية  وبيان  الكتاب،  وت�سمية  التاأليف،  على 
وتف�سيله، واأهم هذه الثمانية االأربعة االأول«))))، وقد 
َن�َسَب محمد ج�ّسو�س هذا المنهج اإلى �سيوخه، منهم 
عبد القادر الفار�سي )ت1)1)ه�) ومحمد بن اأحمد 
اأقران  من  االأخير  وهذا  ))))ه���)،  )ت  الم�سناوي 
)ت1)))ه���)  بناني  حمدون  بن  محمد  بن  محمد 

الذي نحقق له الكتاب الذي بين اأيدينا.
ا�ستعمال  العلوم  علي  المنطق  تجلِّّيات  ومن   -
يخت�س  فالقيا�س  واال�ستقراء،  ال�سوري  القيا�س 
بال�سكل ويخت�س اال�ستقراء بمادة الفكر وم�سمونه، 
المعلوم  من  تنطلق  التي  الفكر،  عمليات  من  وهما 
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البحث  هي  بينهما  وال�سلة  المجهول،  اإل��ي  لت�سل 
وغيرهما  وال��ف��ق��ه  النحو  ف��ي  فالناظر  وال��ن��ظ��ر، 
ال�سبه  اأث��ي��رت  اأو  ا�ست�سكله  اأو  جهله  عما  باحث 
وعلى  الفكر،  الآالت  م�ستعمل  وكذبه  �سدقه  ح��ول 
راأ�سها القيا�س واال�ستقراء، وهما من اأ�س�س وقواعد 
ورودا  اأكثر  اال�ستقراء  كان  واإن  ال�سوري،  المنطق 
بمواد  يتعلق  الأنه  وا�ستعمالهم،  ا�سطالحاتهم  في 
هو  الذي  القيا�س  بخالف  كثيرة،  وقرائن  خارجية 
اجتهاد ذهني خال�س)1))، لكن ال ينفّك الناظر عنه 
وال يبارحه، اإذ يبداأ به ثم ي�ستعين بالقرائن فيقع في 
وقواعده،  اأ�سوله  لي�سوغ  اإليه  يعود  ثم  اال�ستقراء، 
التمثيل، وهو بدوره انتقال من  وهما ال ينفكان عن 
اأحدهما بحكم االآخر  اإلى جزئي تحكم على  جزئي 
اأ�سل  من  تنطلق  اأي�سًا  وه��ي  بينهما،  يلوح  ل�سبه 
مقي�س عليه وفرع مقي�س وِعّلة تجمع بينهما، وعليها 
الأنها  واالأ�سوليين،  والفقهاء  النحاة  مباحث  مدار 
الحكم،  اإلى  ن�سل  بها  التي  القيا�س  مراحل  اأخطر 
فهو في الفقه فتوى على نازلة، وهو في النحو تقعيد 

وتاأ�سيل.
وجدناهم  المالكي  الفقه  كتب  اإلى  توجهنا  واإذ 
قالوا  ف��اإذا  بهم،  الخا�سة  م�سطلحاتهم  �سنوا  قد 
واإذا  "المدونة"،  يق�سدون  فاإنما  مثال  "الكتاب" 
 - اأن�س  بن  مالك  االإم��ام  به  ق�سدوا  االإم��ام  قالوا 
بالروايات  ويخ�سون  )))ه����)،  )ت  اهلل-  رحمه 
ومن  اأ�سحابه  اأقوال  وباالأقوال  مالك،  االإمام  اأقوال 
بعده من المتاأخرين، وغيرها من الم�سطلحات))))، 

ها نظما: ]الرجز[ وقد ُجِمعْت َبْع�سُ
َواْنَت�َصَرْت      َجـــــَرْت  ـــِطـــاَلَحـــاٍت  ا�ـــصْ ــــاَك  َه

َبـَدْت ــْقـــــَل  اَلــنَّ َعـــــَزا  َمــــْن  ــــــــاِن  ـــ ِلــ�ــَصـــ َعـــلـَــى 

ـــَهـــــــُب ــَهــا ِاْبـــــــــُن َنـــاِفـــــــٍع َواأَ�ـــصْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ُل اأَوَّ

ُيْن�َصـُب َمـــْن  َلــــَدى  ـــــاِن(  ـــ ـــ )اْلــَقــِريــَنـــ ُهــَمــا 

اْلَماِج�ُصـوْن ــْجــُل  ـــ ـــ ـــ ـــ َوَن ٌف  ـــرَّ ُمـــَطــــ ـــــَذا  َك

َناِقُلـوْن  ـــِن(  ــــ ــــ ــــ ــــ )ِاالأََخـــَوْي ِبـــــ  ـَـا  ــالُهــمـــ ـــ ِك

ـــــــاِب اْلَوهَّ َوَعـــــْبـــــُد  ـــاٍر  ــــ َقـــ�ـــصَّ َوَنــــْجـــــــــُل 

اْلَبــاِب ِفـــــي  ــَيــْيــِن(  )اْلــَقــا�ــصِ ِبـــ  ــَبــا  ُلــقِّ َقـــْد 

�ُصْحُنـوْن اْبـــــــِن  َمــــــَع  اٍز  ـــوَّ ــــ ــــ ــــ َمــــ ـــــْجـــــُل  َوَن

َيْعُنـوْن  ـــَدْيـــِن(  )اْلـــُمـــَحـــمَّ ــــ  ِب اْلــــَعــــْزِو  ِفـــي 

ـــــِري ـــــَه ْب ـــي َوااْلأَ �ـــصِ ــــــُن اأَِبـــــي َزْيـــــٍد اَلـــرَّ َواْب
َتْمَتـِري)72( َل�ْصَت  ْيَخْيِن(  )اَل�صَّ َبا  ُلقِّ َقــْد 

وبع�س هذه الم�سطلحات ت�سترك بين المذاهب 
المالكية  عند  ف��االإم��ام  ُم�سّمياتها،  ف��ي  وت��ف��ت��رق 
اأبو حنيفة النعمان  االإمام مالك وهو عند االأحناف 

)ت1))ه�) وهكذا عند باقي المذاهب. 
واأّما ما زاد خ�سو�سية اال�سطالح عند المغاربة 
المالكيين منهم هو )المخت�سر) الفقهي لخليل بن 
)))ه�)،  )ت  المالكي  الجندي  الم�سري  اإ�سحاق 
القرن  في  وباالأخ�ّس  الفتوى،  عمدة  �سار  وال��ذي 
الحادي ع�سر الهجري وما بعده، حيث تكاد تقت�سر 

ال�سروح والحوا�سي عليه.
من  بغيرها  مح�سوة  وجدتها  فيها  تاأملت  واإذا 
والنحو  واللغة  بالمنطق  تعلق  ما  ال�سيما  العلوم، 
بهم،  خا�سا  منهجا  ذلك  �سار  حتى  الكالم،  وعلم 
واإذا اطلعت مثال على حا�سية االإمام علي بن اأحمد 
عبد  بن  محمد  �سرح  على  ))))ه����)  )ت  العدوي 
اهلل الخر�سي )ت )1))ه�) وجدته اإلى اللغة اأقرب 
الطهارة)  )ب��اب  ب���  اكتفينا  ول��و  الفقه،  اإل��ى  منه 
و)الطهارة)  )باب)  كلمة  اإلى  يتطرقان  لراأيناهما 
ومعانيها  وال��ل��غ��وي  ال�سرفي  بناوؤهما  حيث  م��ن 
الكتاب،  وهكذا على طول  تركيبهما،  على  المترتبة 
الكثير  الكم  ففيهما  المنطقية  الم�سطلحات  واأما 
مثل: الوجود، والذات، والقائم بالذات، واالأعرا�س، 
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والعلة، والقدرة،..)))).
بن  محمد  االإم��ام  حا�سية  في  يختلف  ال  واالأم��ر 
�سرح  على  1)))ه���)  )ت  المغربي  الرهوني  اأحمد 
عبد الباقي بن يو�سف الزرقاني )ت ))1)ه�)، واإن 

كان غالبه مح�سوا باأقوال اأئمة المذهب)))). 
فقد  ه��وؤالء  عند  جديدة  لي�ست  الظاهرة  وه��ذه 
وجدنا االإمام محمد ابن عرفة التون�سي )ت )1)ه�) 
ي�ستعمل  بالمغرب  المالكي  المذهب  مجددي  اأحد 
عا�سمة  اأداة  باعتبارها  المنطقية  الم�سطلحات 

للذهن من الزلل)))).
والكالم  ال��ع��ق��ائ��د  ك��ت��ب  اإل���ى  ن��ظ��رن��ا  اإذا  اأم���ا 
اأول  فا�ستحكام لغة المنطق عليها ظاهرة تبدو من 
وهلة للمبتدئ ف�سال عن المتعلم اأو العالم، اإ�سافة 
والتعليالت  وال�سرفية  النحوية  التبريرات  اإل��ى 

البيانية والبالغية)))).
هـ- ظاهرة الخت�ضار والقت�ضار: 

ل��ق��د ط���راأ ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ت��رة ن��م��ط ج��دي��د من 
ظاهرة  اأم��ا  واالقت�سار،  االخت�سار  وهو  التاأليف، 
الهجري  ال�سابع  القرن  منذ  عرفت  فقد  االخت�سار 
وغيرها،  والفقه  النحو  في  العلمية  المتون  بظهور 
ح�سد  في  والتناف�س  �سرحها  اإل��ى  العلماء  �سار  ثم 
واال�ستدراكات،  والمعار�سات  باالأقوال  موؤلفاتهم 
منه  تنفر  الذي  الممل  التطويل  اإلى  التاأليف  فعاد 
العامة، حتى  النا�س ف�سال عن  الخا�سة من  نفو�س 
وال�سروح  المتون  بع�سر  المملوكي  الع�سر  �سمي 
والحوا�سي))))، وكان هذا في القرن الثامن الهجري 
اإلى االإيجاز من جديد  اإنهم احتاجوا  وما بعده، ثم 
للتي�سير والترغيب في العلم، فاخت�سروا المطوالت 
وربما  اإل��ي��ه،  ال��ح��اج��ة  تم�س  م��ا  على  واق��ت�����س��روا 
فاخت�سروا  المعروفة،  المخت�سرات  اخت�سروا 
في  خليل  ومخت�سر  النحو  ف��ي  مالك  اب��ن  األفية 

الفقه، اخت�سره العالمة اأحمد بن محمد بن اأحمد 
ع�سر  الثاني  ال��ق��رن  ف��ي  )1))ه�����)  )ت  ال��دردي��ر 
اأقواله  الهجري، وذلك باقت�ساره على المعتمد من 
المت�سعبة، و�سماه: )اأقرب الم�سالك لمذهب االإمام 
مالك) ))))، وهذا ال ُينافي وجود بع�س المو�سوعات 
الخر�سي  محمد  لالإمام  الكبير  كال�سرح  الفقهية 
)ت)1))ه�) وحوا�سيه الكثيرة، ولقد تمثل االإيجاز 
وهما:  اثنتين،  طريقتين  في  العلماء  انتهجه  الذي 

االخت�سار واالقت�سار.
1- الخت�ضار: 

ال��ع��رب��ي نحو  ال��ت��راث  ف��ي  ال��ت��األ��ي��ف  ات��ج��ه  لقد 
ال�سابع  ال��ق��رن  م��ن��ذ  وال��م��خ��ت�����س��رات  االخ��ت�����س��ار 
الهجري، وذلك للكم المعرفي ال�سخم الموروث من 
القرون ال�سابقة، وخا�سة القرن الخام�س الهجري، 
العلوم  وا�ستقالل  التاأليف  بت�سعب  ع��رف  ال���ذي 
ون�ساط الحركة العلمية، مما جعل الالحقين يجدون 
في  عليها  فعكفوا  ال�سابقين  موؤلفات  في  حاجتهم 
لت�سهيل  اإلى اخت�سارها  اإنهم احتاجوا  ثم  در�سهم، 
االخت�سار  منهج  ب��ذل��ك  ف�سار  عليها،  االط���الع 
والثامن  ال�سابع  القرنين  موؤلفات  على  غالبة  ميزة 
منهم  الواحد  للموؤلف  لنجد  اإننا  حتى  الهجريين، 
الكثير من المخت�سرات، كابن منظور )ت )))ه�) 
الفريد)،  و)ال��ع��ق��د  )االأغ���ان���ي)،  اخت�سر  ال���ذي 

و)الذخيرة) وغيرها)))).
عبد  فرف�سه  منه،  العلماء  موقف  تباين  ولقد 
الرحمن ابن خلدون )ت )1)ه�) واعتبرها م�سرة 
في  العلماء  م��ن  الكثير  �ساهم  بينما  ب��ال��ع��ل��م)1))، 
بكر  اأب���ي  ب��ن  محمد  مثال  فاخت�سر  االخ��ت�����س��ار، 
)ال�سحاح)  معجم  )))ه���)  )ت  الحنفي  ال��رازي 

لحماد بن اإ�سماعيل الجوهري )ت )))ه�). 
بالمعنى  االخت�سار  طريقتان:  ولالخت�سار 

واالخت�سار باللفظ.
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فهم  على  يعتمد  فهو  بالمعنى  االخت�سار  اأم��ا 
اإع���ادة  ث��م  م�سائلها،  جميع  وا�ستيعاب  االأ���س��ول 
فيها  لما  ا�ستعماال  اأق��ل  الطريقة  وه��ذه  �سياغتها، 
اأبي  مخت�سر  اأمثلتها  ومن  والمزالق،  المتاعب  من 
في  �سيبويه  كتاب  على  )))ه���)  )ت  الفار�سي  علي 

النحو)))).
واأما االخت�سار باللفظ فهو اأكثر ا�ستعماال، الأنه 
اأقل كلفة واأكثر فائدة، بحيث يبقى المخت�سر �سديد 
حذف  على  يعتمد  وهو  به،  مرتبطا  باالأ�سل  ال�سبه 
المتكرر واال�ستطراد والح�سو، وانتقاء مختارات منها 
والمتعلم  العالم  اإليها  يحتاج  اأو  الموؤلف،  يختارها 

واأغلب مخت�سرات الكتب من هذا الباب)))).
اإلى االخت�سار مع ق�سور  ولقد ازدادت الحاجة 
في  الغرب  وطمع  الجهل  وف�سّو  الفتن  وكثرة  الهمم 
التي  القرون  في  خ�سو�سا  العرب،  على  اال�ستيالء 
بالد  اإلى  االأندل�سيين  وجالء  غرناطة  �سقوط  تلت 
على  زي��ادة  الح�سون  باأمر  وان�سغالهم  المغرب، 
الفتن الداخلية التي عا�ستها، فكثرت المخت�سرات 
من اأمهات الكتب في �ستى العلوم المدونة، واخت�سر 
الفا�سي  ال��ق��ادر  عبد  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  زي��د  اأب���و 
لجالل  والنظائر)  )االأ�سباه  كتاب  )ت))1)ه����) 
في  )الباهر  و�سماه  )))ه�)،  )ت  ال�سيوطي  الدين 
اخت�سار االأ�سباه والنظائر) )))) في النحو ومخت�سر 
تلخي�س المفتاح في البالغة و�سرحه الأبي عبد اهلل 
محمد بن محمد الفا�سي )ت ))1)ه�)، ومخت�سر 
مخت�سر  على  ))1)ه���)  )ت  االأجهوري  علي  �سرح 
خليل في فروع المالكية للح�سن بن رّحال المعداني 

)ت 1)))ه�) )))) وغيرها.
2- القت�ضار: 

ونق�سد به اقت�سار الموؤلف في موؤلفه على باب 
من اأبواب العلم اأو م�ساألة من م�سائله، اأو تناول ف�سل 
واال�ستدراك  بال�سرح  االأمهات  اأب��واب  من  باب  اأو 

ُمحدثات  من  التاأليف  من  النمط  وهذا  والتوجيه، 
هذه الفترة ومنهج من مناهج علماء القرن الحادي 
ع�سر والثاني ع�سر الهجرّيين خ�سو�سا، ولالقت�سار 
طريقتان اأي�سا هما: االقت�سار على بع�س الم�سائل 

العلمية، واالقت�سار على �سروح المقدمات. 
فهو  العلمية  الم�سائل  بع�س  على  االقت�سار  اأما  اأ- 
كاإعراب اآية وتف�سيرها، اأو بيت �سعري م�سكل اأو 
تو�سيح،  اإلى  واحتاجت  االأل�سن  تداولتها  عبارة 
اأو تف�سيل ق�سية نحوية اأو فقهية اأو كالمية وقد 
الب�سملة  عبارة  ا�ستئثار  الباب  هذا  في  الحظت 
باأكثر   � ال��ن��ب��ي  ع��ل��ى  وال�����س��الة  وال��ح��م��دل��ة 
تعد  ال  و�سروحها  كثيرون  �سرحها  فقد  ال�سروح، 

كثرة منها:
حا�سية اأبي بكر محمد بن اإ�سماعيل ال�سنواني   -
)ت ))1)ه�) على �سرح �سهاب الدين اأحمد 
)))ه����)،  )ت  ب��ُع��َم��ْي��رة  الملقب  الُبْرُل�سي 
على  المنيرة  )الطوالع  الحا�سية:  وعنوان 

ب�سملة عميرة) )))).
�سيخ  مقدمة  على  اأخ��رى  حا�سية  اأي�سا  وله   -
)))ه�)  )ت  االأن�ساري  زكريا  اأبي  االإ�سالم 
عيون  )ُقّرة  و�سّماه:  والحمدلة،  الب�سملة  في 
االإ�سالم)  �سيخ  مقدمة  ب�سرح  االأفهام  ذوي 

.((((

وال�سرح  االإع���راب  م��ع  نظما  الجاللة  لفظ   -
الجزائري  الملياني  ال�ساوي  يحيى  لل�سيخ 

)ت))1)ه�) )))).
تحرير المقال في الحمد وال�سالة وال�سالم   -
بن  �سحنون  ت��األ��ي��ف  االأر����س���ال،   �سيد  على 
))ه�)  )ق  الون�سري�سي  �سليمان  بن  عثمان 

وقد حققته لكنه لم يطبع بعد)))).
والب�سملة،  الحمدلة  في  الم�سجلة  الفوائد   -
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بناني   حمدون  بن  محمد  بن  محمد  تاأليف 
)ت 1)))ه�) )))).

�سرح الب�سملة لعبد اهلل بن محمد بن م�سطفى   -
الرومي الحنفي )ت ))))ه�))1)).

اإلهام العزيز الكريم فيما في خبايا »ب�سم اهلل   -
الرحمن الرحيم«، لمحمد بن الح�سن المنير 
)ت)))))،  الم�سري  االأزه��ري  ال�ّسمنودي 
ال�سريفة))))  اأ����س���راره���ا  ع��ل��ى  ف��ي��ه  ت��ك��ل��م 

وغيرها.
الم�سائل  اقت�سر بع�سهم على بع�س  النحو  وفي 
العبارات  اأو  ال��ك��ل��م��ات  بع�س  واإف�����راد  ال��ن��ح��وي��ة، 
مما   ... واإذا،  وال�سيما،  بعد،  اأما  نحو:  بالتاأليف، 

يكثر ا�ستعمالها وي�سكل اإعرابها منها: 
بعد،  اأما  بمباحث  الوعد  باإنجاز  ال�سعد  اإح��راز   -
))))ه�)،  )ت  الجوهري  ُغَنْيم  بن  الإ�سماعيل 
بمباحث  الوعد  )اإنجاز  ر�سالته:  �سرح على  وهو 

اأما بعد) )))).
اإعراب ال�سيما لح�سن بن محمد الواللي المغربي   -
الظاهرية  بالمكتبة  ن�سخة  لها  ))))ه���)،  )ت 

برقم )))))))).
بن  الباقي  لعبد  )اإذا)  على  الكالم  في  ر�سالة   -

يو�سف الزرقاني )ت ))1)ه�) )))).
م�ساألة  على  الفقهاء  بع�س  اقت�سر  الفقه  وفي   
محلَّ  تكون  وغالبها  نازلة،  على  فتوى  اأو  فقهية 
على  منها  وا�ست�سكال،  �سبهة  اأو  وخ��الف  ن��زاع 

�سبيل المثال: 
الح�سن  علي  الأبي  الدخان،  �سرب  في  ر�سالتان   -

االأجهوري )ت ))1)ه�) )))).
لعبد  الدخان،  اإخ��وان  نحور  في  ال�سنان  د  ُمحدَّ  -
 (((( ))1)ه���)،  )ت  الجزائري  الفكون  الكريم 

ورّد فيه على الر�سالتين ال�سابقتين.
االأجوبة النا�سرية في بع�س م�سائل البادية، الأبي   -
الدرعي  نا�سر  بن  محمد  بن  محمد  اهلل  عبد 

)ت))1)ه�) )))).
م�سروعيته  اأنكر  من  على  والّرّد  القب�س  رة  ُن�سْ  -
بن  محمد  اهلل  عبد  الأب��ي  الفر�س،  �سالة  في 

اأحمد  الم�سناوي )ت ))))ه�) )))).
الَو�ْسُي العبقري في م�ساورة االإمام المقري، وهي   -
الو�سية  باب  في  وال��ّردود  الفتاوى  من  مجموعة 

لمحمد ال�سغير االأفراني )ت ))))ه�))))).
في  الح�سر  تفوق  جدا  كثيرة  هذا  في  واالأمثلة   
نماذج  بذكر  اكتفينا  ولقد  المدونة،  العلوم  كل 
على  والفهار�س  التراجم  كتب  تتبعنا  ولو  منها، 
�سبيل الجمع واال�ستقراء لخرجنا عن المق�سود، 
اإلى  تحتاج  ب��ذات��ه��ا  م�ستقّلة  درا���س��ة  ول��ك��ان��ت 
ي�ّسر  واإن  وتهذيب،  وتن�سيق  وترتيب  ت�سنيف 
اهلل ذلك بذلنا و�سعنا لجمعها ودرا�سة ق�ساياها 

وا�ستيعاب جوانبها.
ب- اأّما الّنوع الّثاني على ما ا�سطلحنا على ت�سميته 
بظاهرة االقت�سار، فهو �سروح مقدمات المتون 
بكثرة،  النا�س  اأي���دي  بين  المتداولة  والكتب 
وتي�سير  رم��وزه��ا  ف��ّك  اإل���ى  غالبا  فيحتاجون 
مفاهيمها ت�سهيال على الطالب وتذكيرا للعالم، 
الغالب  ف��ي  الكتب  م��ق��دم��ات  ك��ان��ت  لما  واأن���ه 
م�ستغلقات  لمفاتح  وحاملة  بالغريب،  م�سحونة 
بال�سرح  وها  وخ�سّ بالتاأليف  اأفردوها  الكتاب، 
واأعباء  جليلة  عوائد  له  تكون  بما  والت�سنيف، 
التاأليف  عواقبه قليلة، وهذه ظاهرة جديدة في 
منوالها  على  ين�سج  ولم  ال�سابقون،  يعالجها  لم 
الالحقون، وهي من خ�سو�سيات هذه المرحلة، 
كثرت  فقد  والمنهجية،  العلمية  لم�ساتها  ومن 
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�سروح مقدمات المتون والكتب وحوا�سيها، وتوفر 
بالظاهرة  الو�سف  َحدَّ  فاق  لها،  نظير  ال  وفرة 
اإلى الو�سف بمنهج �سروح المقدمات والخطب، 
وذلك في كل �سنوف المعرفة، فقد راأينا تداخل 
و�سببه  بينها،  والتاأثير  التاأثر  وت��ب��ادل  العلوم 
البارز هو اأن الفقيه هو نف�سه المحدث والمتكلم 
من  عليه  غلب  ما  في�ْسري  والنحوي،  واللغوي 

العلوم اإلى باقي ن�ساطاته الفكرية واالأدبية.
والحظت اأن اأو�سع المقدمات �سروحا هي خطبة   
)مخت�سر خليل) في الفقه المالكي، وهذا له ما 

يبّرره من وجوه عّدة، نذكر منها: 
من حيث مو�سوعه، فهو في الفقه وقد غلب   -
والثاني  ع�سر  الحادي  القرنين  مغاربة  على 
خليل  مخت�سر  درا���س��ة  الهجريين  ع�سر 

واالعتناء به �سرحا وحفظا وتاأليفا.
�سعوبة فهمه وكثرة ا�سطالحاته التي تخفى   -
على الُمتمّر�سين فيه والُمداومين على قراءته 
يتباَهْون  المبتدئين، حتى �ساروا  ف�سال عن 
مجال�سهم  في  ويتفّكهون  ب��ه،  باال�ست�سهاد 

بفك األغازه.
ُتعتبر  خليل  مخت�سر  مقدمة  اأن  هو  واأهمها   -
مفتاحا لحّل ُمْقفالته واأداة لفهم ُم�سكالته، 
حتما  يفهم  لم  المقدمة  بهذه  يعتِن  لم  فمن 
التي هي كاالألغاز لفرط  الكتاب  اأبواب  باقي 
بع�س  ها  خ�سّ ولذلك  واالإي��ج��از،  االخت�سار 
على  احتوائها  على  زيادة  بالتاأليف،  العلماء 
الخليلي  بالمخت�سر  خا�سة  ا�سطالحات 
نف�سه، حيث يقول ال�سيخ خليل - رحمه اهلل- 
في مقدمته: »... م�سيرا ب� )فيها) للمدونة، 
َل) اإلى اختالف �سارحيها في فهمها،  وب� )اأُوِّ
ب�سيغة  كان  اإن  لكن  لّلخمي،  وب�)االختيار) 
الفعل فذلك الختياره هو في نف�سه وباال�سم 

فذلك الختياره من الخالف، وب� )الّترجيح) 
ر�سد  )الظهور) البن  وب�  يون�س كذلك،  البن 
كذلك، وب� )القول) للماِزِري كذلك...«)11)).

ل��ن��ا ع��ل��ى خطبة  م���ع���روف  ���س��رح  واأق������دم   
)مخت�سر خليل) هو �سرح نا�سر الدين اأبي   
عبد اهلل محمد بن الح�سن اللقاني المالكي 
م�سبوغ  �سرح  وهو  )))ه���)،  )ت  االأزه��ري 
واالعتماد  االخت�سار  من  الع�سر  ب�سبغة 
على المنهج الكالمي وا�سطالحات المنطق، 
غير اأنه لم يقدم له، وابتداأه مبا�سرًة ب�سرح 

مفرداته))1)).
بن  بكر  الأب��ي  خليل  مخت�سر  ديباجة  �سرح   -

اإ�سماعيل ال�سنواني )ت ))1)ه�) ))1)).
حا�سية على �سرح النا�سر اللقاني على خطبة   -
مخت�سر خليل، الأبي عثمان �سعيد بن اإبراهيم 

قدورة الجزائري )ت ))1)ه�) ))1)).
حا�سية على �سرح النا�سر اللقاني على خطبة   -
بن  الباقي  عبد  محمد  الأبي  خليل،  مخت�سر 

يو�سف الزرقاني )ت ))1)ه�) ))1)).
اهلل  عبد  الأبي  خليل،  مخت�سر  خطبة  �سرح   -
 (((( )ت  بّناني  ال�ّسالم  عبد  ب��ن  محمد 

ه�)))1)).
����س���رح ع��ل��ى َدْي���ب���اج���ة ال��م��خ��ت�����س��ر، الأب���ي   -
ال�سجلما�سي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  العبا�س 

)ق))ه�)))1)).
بن  لمحمد  ال�سنو�سية  ُخطبة  �سرحوا  كما   
العقائد  في  )))ه���)  )ت  ال�سنو�سي  يو�سف 
الة  وال�سّ هلل  »الحمد  عبارُة  هي  وُخطبتها 
وال�ّسالم على ر�سول اهلل«، واأّول من �سرحها 
مقت�سرًا عليها ح�سب علمنا هو اأبو الخيرات 
))ه�)  )ق  الون�سري�سي  عثمان  بن  �سحنون 
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اأبي  بن  طه  ال�سيد  بن  ل�سليمان  �سرح  ولها 
العبا�س المقري االأكرا�سي ال�سافعي الم�سري   

)ت ))))ه�) ))1)).
لجالل  المفتاح)  )تلخي�س  ديباجة  وعلى   
المعروف  الرحمن  عبد  ب��ن  محمد  ال��دي��ن 
ُة �سروح  بالخطيب القزويني )ت )))ه�) ِعدَّ

منها:
المخت�سر،  ديباجة  �سرح  على  ال��درر  عقود   -
الفتاح  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د  ال���دي���ن  ل�����س��ه��اب 
ال�سافعي ال��م�����س��ري  ال��م��ل��وي  ي��و���س��ف   اب���ن 

)ت ))))ه�)))1)).
�سرح ديباجة المخت�سر لم�سطفى بن يو�سف   -

ابن مراد الحنفي )ت ))))ه�) ))1)).
لنا�سر  النحو  في  )الم�سباح)  كتاب  وعلى   
الدين بن عبد ال�سالم النحوي )ت 1))ه�) 
�سرح لتاج الدين محمد بن محمد االإ�سفراييني 
لخ�سه  ثم  )المفتاح)،  و�سماه  )))ه�)  )ت 
)ال�سوء)  خطبة  و�سرح  )ال�سوء)،  و�سّماه: 
ر���س��ي ال��دي��ن ال��خ��وارزم��ي )ق 1)ه����) في 
ُخطبة  �سرح  في  ْوِء  النَّ )َدْرَء  و�سّماه:  ورقتين 
بن  يعقوب  المولى  اأي�سا  و�سرحها  ْوء)،  ال�سَّ
�سيد علي البرو�سوي )ت )))ه�) وهو جامٌع 
محمد  وح�ّساه  وقواعده،  النحو  اأ�سول  لُغَرر 
)))ه�)  )ت  الحلبي  الحنبلي  اإبراهيم  ابن 
�سّيد  ابن  �سرح  على  الَجِلي  ْقَد  )النَّ و�سماه: 
يو�سف  بن  محمد  ذل��ك  قبل  وح�ّساه  علي) 
)االإ�سالح  و�سّماه:  )))ه����)،  )ت  ال��روم��ي 
 ،(((1( الم�سباح)  ديباجة  �سرح  �سرح  في 
بيان  من  ت�سمنته  لما  يرجع  بها  واهتمامهم 
فهذه  وا���س��ت��م��داده،  واأ���س��ول��ه  النحو  ث��م��رة 

ال�سروح اأ�سبه ما يكون بعلم اأ�سول النحو.

المحيط)  )القامو�س  مقدمة  ب�سرح  واعتنوا   
)))ه�)  )ت  اآب���ادي  الفيروز  الدين  لمجد 
ك��ث��ي��رون منهم  ال��م��غ��ارب��ة  م���ن  و���س��رح��ه��ا 
المغربي ال��ه��الل��ي  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن   اأح��م��د 

)ت ))))ه�)))))) وغيره.

الحوا�صي

محمد،  يحيى  والنظر،  واالتباع  والتقليد  االجتهاد   : انظر   .(
�س ))-)).

انظر: اأم البراهين في المجموع الكامل للمتون، �س).  .(
انظر: جوهرة التوحيد في المجموع الكامل للمتون، �س).  .(

الجي�س الكمين لقتال من كفر عامة الم�سلمين، �س )).  .(
اللمدانية،  االأ�سئلة  ج��واب  ف��ي  الربانية  التحف  ان��ظ��ر:   .(

�س1).
انظر: ن�سرة القب�س، �س ))، )).  .(

الت�سهيل، ابن مالك، مقدمة الموؤلف.  .(
التحف الربانية، �س )).  .(

انظر: حا�سية الرهوني، مقدمة الموؤلف.  .(
انظر: تاريخ الجزائر الثقافي، )/)).  .(1

انظر: ن�سر المثاني من مو�سوعة اأعالم المغرب )/))))،   .((
.((((

انظر: �سجرة النور الزكية، )/))).  .((

انظر: مقدمة ابن خلدون، �س ))).  .((
ج)  كنون،  اهلل  عبد  العربي،  االأدب  في  المغربي  النبوغ   .((

�س1))، ))).
انظر: الرحلة العيا�سية، ج) �س )))-))).  .((

نف�سه، ج) �س)))، و�سجرة النور الزكية، ج) �س))).  .((
المغرب،  اأع����الم  م��و���س��وع��ة  م��ن  ال��م��ث��ان��ي  ن�سر  ان��ظ��ر:   .((

.((((/(
نف�سه، )/ )))).  .((

الثقافي  الجزائر  وتاريخ   ،(((/( الخلف  تعريف  انظر:   .((
.(((/(

انظر: الرحلة العيا�سية، ج) �س )))-))).  .(1
�سلوة االأنفا�س، ج ) �س 1)).  .((

انظر: كتب برامج العلماء، االأهواني، �س ).  .((
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انظر: فهار�س علماء المغرب، الترغي، �س )).  .((
انظر: م�سارق االأنوار، عيا�س، ج) �س )).  .((

انظر: تثقيف الل�سان، ابن مكي ال�سقلي، �س )).  .((
انظر: فهار�س علماء المغرب، �س 1).  .((

انظر: فهر�س الفهار�س، ج) �س)).  .((
انظر: معجم اأعالم الجزائر، �س ))).  .((

انظر: فهر�سة ابن خير االإ�سبيلي، �س ))).  .((
انظر: فهر�س علماء المغرب، �س )1).  .(1

نف�سه، �س ))).  .((

نف�سه، �س ))).  .((
انظر: �سجرة النور الزكية )/))).  .((

انظر: مو�سوعة اأعالم المغرب، )/)1)).  .((
انظر: فهر�س الفهار�س،)/)))).  .((

انظر: �سجرة النور الزكية )/))).  .((
طبعت وحققت بالمغرب �سنة )11).  .((
انظر: �سجرة النور الزكية، )/))).  .((

انظر: نف�سه )/))).  .((
نف�سه )/)))-1)).  .(1

انظر: فهار�س علماء المغرب، �س ))).  .((
نف�سه، �س))).  .((

نف�سه، �س ))).  .((
انظر : فهار�س علماء المغرب، �س )))،1)).  .((

انظر: نف�سه، �س ))).  .((

انظر: نف�سه، �س ))).  .((
انظر: نف�سه، �س )))-))).  .((

اختيارات اأبي بكر ال�سنواني )ت ))1)ه�) واآراوؤه النحوية،   .((
ر�سالة ماج�ستير، جامعة اأم القرى، ))))ه�، �س)).

انظر: ن�سر المثاني من مو�سوعة اأعالم المغرب )/)))).  .((
انظر: مقدمة ابن خلدون، �س ))).  .(1

انظر: فهر�سة اليو�سي، �س )).  .((
نف�سه، �س )).  .((
نف�سه، �س )).  .((
نف�سه، �س )).  .((
نف�سه، �س )).  .((

انظر: ك�ساف ا�سطالحات الفنون، ج) �س )، ).  .((

ع�سورنا  حتى  اأر���س��ط��و  منذ  ال�����س��وري  المنطق  ان��ظ��ر:   .((
الحا�سرة، على �سامي الن�سار، �س ).

عدم  اأو  والتناق�س  ال��ذات��ي��ة،  ه��ي:  اأر�سطو  عند  مبادئه   .((
التناق�س، وقانون الو�سط الممتنع اأو الثالث المرفوع.

انظر: المنطق ال�سوري، �س )).
نف�سه، �س).  .((

نف�سه، �س ))، )).  .(1
نف�سه، �س )).  .((

نف�سه، �س ))، �س ))) وما بعدها.  .((
انظر: اأ�سول النحو، محمد �سالم �سالح، �س ))).  .((

وانظر:   ،(( ���س  �سيف،  �سوقي  االأدب���ي،  البحث  ان��ظ��ر:   .((
المنطق ال�سوري، �س )))-))).

انظر: المنطق ال�سوري، �س )))-)1).  .((
انظر: ك�ساف ا�سطالحات الفنون،ج)، �س )).  .((

الحالة هي الحادثة ال�ساذة التي ال يبنى عليها حكم واإنما   .((
فاإذا تكررت تكرارا يخرجها  الكلية،  القاعدة  ت�ستثنى من 
عن ال�سذوذ �سارت ظاهرة، وهي مو�سوع درا�سة النظرية، 
نظاما  كانت  قانونا  و�سارت  وتاأكدت  النظرية  قويت  فاإذا 
وجهازا، تدر�سه اأ�سول وقواعد في جملتها تعرف بالمنهج 

والمنهاج.
انظر: النظرية اللغوية في التراث العربي، محمد �سالم �سالح، 

�س ))-)).
انظر: ك�ساف ا�سطالحات الفنون،ج) �س ).  .((

�سرح فقهية عبد القادر الفا�سي، محمد ج�سو�س، مخطوط   .((
بجامعة االإمام محمد بن م�سعود، رقم ))))، )و.

وانظر:  بعدها،  وم��ا   ((( �س  ال�سوري،  المنطق  نظر:   .(1
اللغة  العربي،اإبراهيم مدكور،مجلة  اأر�سطو والنحو  منطق 

العربية، ج)، �سنة ))))، �س )))-))).
عمر  بالمغرب،  المالكي  المذهب  ف��ي  مباحث  انظر :   .((
ط)،  ال��رب��ط،  ال��ج��دي��دة،  ال��م��ع��ارف  مطبعة  ال��ج��ي��دي، 
الوجيز في  المدخل  وانظر كتاب:  ))))، �س )))-)))، 

ا�سطالحات مذهب ال�سادة المالكية، اإبراهيم الجبرتي.
نف�سه، �س ))).  .((

الخر�سي على مخت�سر خليل،  العدوي على  انظر: حا�سية   .((
ج) �س1).

انظر: حا�سية الرهوني على الزرقاني، ج) �س )).  .((
ابن  االإمام  حقائق  لبيان  ال�سافية  الكافية  الهداية  انظر:   .((
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عرفة الوافية، ج) �س )).
االإخال�س،  كلمة  في  والخا�س  العام  م�سرب  مثال:  انظر   .((

اليو�سي، مخطوط، ))و وما بعدها.
مالك،  اب��ن  األفية  �سرح  ف��ي  الم�سالك  تو�سيح  ان��ظ��ر:    .((

المرادي، ج) �س 1)-)).
الدردير،  مالك،  االإم��ام  لمذهب  الم�سالك  اأق��رب  انظر:   .((

�س).
محمد  العربي،  التراث  في  المخت�سرات  ظاهرة  انظر:   .((
بوزيان، مجلة اآفاق، مركز جمعة الماجد، دبي، العدد ))، 

ال�سنة ))، اأفريل )11)، �س ))).
انظر: مقدمة ابن خلدون، �س ))).  .(1

محمد  العربي،  التراث  في  المخت�سرات  ظاهرة  انظر:   .((
بوزيان، مجلة اآفاق التراث، �س ))).

الجواهر لح�سان من  ورد في  فيما  انظر: معجم مخت�سر   .((
االألفاظ الغربية، عبد الرحمن الثعالبي، ر�سالة ماج�ستير، 

�س ))-)).
انظر: �سجرة النور الزكية، ج)  �س))).  .((

انظر: مو�سوعة اأعالم المغرب، ج)  �س)11).  .((
انظر: خال�سة االأثر، المحبي، ج) �س 1).  .((

)اأنظر:  الم�سرية  الكتب  ب��دار  مخطوطة  ن�سخ  ع��دة  له   .((
اختيارات اأبي بكر ال�سنواني، �س 1)).

انظر: �سجرة النور الزكية، ج) �س ))).  .((
في  المقال  "تحرير  وكتابه  الون�سري�سي  �سحنون  انظر:   .((
الحمد وال�سالة وال�سالم على �سيد االأر�سال"، درا�سة في 
المحتوى والمنهج، حاج بنيرد، مجلة القلم، العدد ))، �س 

1) ما بعدها.
ال�سنية،  االأن��وار  مخت�سر   ،(((/( العارفين  هدية  انظر:   .((

حمدون بناني، مخطوط، )ظ.
انظر: هدية العارفين، )/))).  .(1

انظر: ال�سر الم�سون على ك�سف الظنون، �س ))).  .((

انظر: ال�سر الم�سون على ك�سف الظنون، �س ))).  .((
انظر: نف�سه، �س )1).  .((

انظر: �سجرة النور الزكية، )/))).  .((
انظر:  نف�سه، )/))).  .((

انظر: الرحلة العيا�سية، )/))).  .((
انظر: �سجرة النور الزكية، )/))).  .((

اللطيف  عبد  بتعليق  ط)-)11)  ح��زم،  اب��ن  ب��دار  طبع   .((

بوعزيزي وطه بو�سريح التون�سي.
انظر: �سجرة النور الزكية، )/))).  .((

11). مخت�سر العالمة خليل، �سبط وتعليق اأحمد علي حركات، 
دار الفكر، بيروت، )11)، �س )، ).

مخطوط  اللقاني،  خليل،  مخت�سر  خطبة  �سرح  انظر:   .(1(
العربي،  االأدب  تاريخ  وانظر:  )ظ،  االأزه��ري��ة،  بالمكتبة 

بروكلمان )/)).
)1). انظر: �سجرة النور الزكية، )/))).

)1). انظر: نف�سه، )/))).

)1). انظر: نف�سه، )/))).

)1). انظر: نف�سه، )/))).

)1). انظر: نف�سه، )/))).
الزركلي،  واالأع��الم،   ،(((/( العارفين،  هدية  انظر:    .(1(

.(((/(
)1). انظر: اإي�ساح المكنون )/)))، وهدية العازفين )/)).

)1). انظر: هدية العافين )/))).
الموؤلفين  وانظر: معجم  الظنون، ج) �س )1))،  ك�سف   .((1

))/)))، واالأعالم )/)1).
))). انظر: هدية العارفين، )/)).

فهر�ص الم�صادر والمراجع

محمد. ليحيى  والنظر،  واالتباع  والتقليد  االجتهاد  	•
للدردير. مالك،  االإمام  لمذهب  الم�سالك  اأقرب  	•

للمتون. الكامل  المجموع  في  البراهين  اأم  	•
�سيف. ل�سوقي  االأدبي،  البحث  	•

لبروكلمان. العربي،  االأدب  تاريخ  	•
الثقافي. الجزائر  تاريخ  	•

ال�سقلي. مكي  البن  الل�سان،  تثقيف  	•
اللمدانية. االأ�سئلة  جواب  في  الربانية  التحف  	•

مقدمة الموؤلف. مالك،  البن  الت�سهيل،  	•
للمرادي. مالك،  ابن  األفية  �سرح  في  الم�سالك  تو�سيح  	•

للمتون. الكامل  المجموع  في  التوحيد  جوهرة  	•
الم�سلمين. عامة  ر  كفَّ من  لقتال  الكمين  الجي�س  	•

الزرقاني. لعلي  الرهوني،  حا�سية  	•
الموؤلف. مقدمة  الرهوني،  	حا�سية  	•
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خليل. مخت�سر  على  الخر�سي  على  العدوي  حا�سية  	•
•	 خال�سة االأثر، للمحبي.

العيا�سية. الرحلة  	•

العيا�سية. الرحلة  	•
الحمد  في  المقال  "تحرير  وكتابه  الون�سري�سي  �سحنون  	•
وال�سالة وال�سالم على �سيد االأر�سال"، درا�سة في المحتوى 

والمنهج، للحاج بنيرد، مجلة القلم، العدد )).
االأنفا�س. �سلوة  الظنون  ك�سف  على  الم�سون  ال�سر  	•

الزكية. النور  �سجرة  	•
بالمكتبة  مخطوط  للقاني،  خليل،  مخت�سر  خطبة  �سرح  	•

االأزهرية، )ط .
بوزيان،  العربي، لمحمد  التراث  المخت�سرات في  ظاهرة  	•
ال�سنة  العدد ))،  الماجد، دبي،  اآفاق، مركز جمعة  مجلة 

.((
الترغي. المغرب،  علماء  فهار�س  	•

الفهار�س. فهر�س  	•
االأ�سبيلي. خير  ابن  فهر�سة  	•

االأهواني. العلماء،  برامج  كتب  	•
الفنون. ا�سطالحات  ك�ساف  	•
الفنون. ا�سطالحات  ك�ساف  	•

. الظنون  ك�سف  	•
الجيدي،  لعمر  بالمغرب،  المالكي  المذهب  في  مباحث  	•

مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط)، )))).

مخت�سر االأنوار ال�سنية، لحمدون بناني، مخطوط، )ط . 	•
مخت�سر العالمة خليل، �سبط وتعليق اأحمد علي حركات،  	•

دار الفكر، بيروت، )11)م.
المدخل الوجيز في ا�سطالحات مذهب ال�سادة المالكية،  	•

الإبراهيم الجبرتي.
لعيا�س. االأنوار،  م�سارق  	•

لليو�سي،  االإخ��ال���س،  كلمة  في  والخا�س  العام  م�سرب  	•
مخطوط .

•	 معجم اأعالم الجزائر.
الموؤلفين. معجم  	•

معجم مخت�سر فيما ورد في الجواهر لح�سان من االألفاظ  	•
الغربية، لعبد الرحمن الثعالبي، ر�سالة ماج�ستير.

خلدون. ابن  مقدمة  	•
الحا�سرة،  ع�سورنا  حتى  اأر�سطو  منذ  ال�سوري  المنطق  	•

لعلي �سامي الن�سار،.
ال�سوري. المنطق  	•

المغرب. اأعالم  مو�سوعة  	•
كنون. اهلل  لعبد  العربي،  االأدب  في  المغربي  النبوغ  	•

المغرب. اأعالم  مو�سوعة  من  المثاني  ن�سر  	•

المغرب. اأعالم  مو�سوعة  من  المثاني  ن�سر  	•
عرفة  ابن  االإمام  حقائق  لبيان  ال�سافية  الكافية  الهداية  	•

الوافية.
العارفين. هدية  	•



111 اآفاق الثقافة والتراث

م�ضاهمة 
المدر�ضة 

التاريخية 
الجزائرية 
في تحقيق 

التراث 
التاريخي 

الوطني
المخطوط

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

المخطوط
د. عبيد بوداود 

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

مقدمة:
واالإ�صالمية,  العربية  البلدان  العديد من  على غرار  �صخماً  تراثاً مخطوطاً  الجزائر  تملك 
مراحله  في  يزال  ال  التحقيق  واأعمال  االأكاديمية  االأبحاث  في  التراث  هذا  ا�صتغالل  اأن  غير 
كما  الفرن�صي,  االحتالل  زمن  االأخطار  من  العديد  اإلى  تعر�صت  الثروة  هذه  اأن  كما  االأولى, 

تتهددها اليوم اأخطار من نوع اآخر. 

مع  ب��داأت  المخطوط  التراث  تحقيق  اأعمال  اإن 
العديد  بادر  حيث  الفرن�سية،  التاريخية  المدر�سة 
من الباحثين الفرن�سيين اأثناء الحقبة اال�ستعمارية 
على  منهم  نذكر  المخطوطات  من  ع��دد  بتحقيق 
�سبيل المثال ال الح�سر األفرد بل))))-)))) الذي 
حقق كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من  بني عبد 
الواد ليحيى بن خلدون. ولقد خدم من اأمثال هوؤالء 
العديد  باإخراج  الجزائري،  التراث  الم�ست�سرقين 
�سفتها  اإل��ى  المخطوطة  �سفتها  من  ن�سو�سه  من 
العديد من  التعرف على  اأمكن من  المطبوعة، مما 
الموؤلفات، ومن التداول الوا�سع لها، ولكن بالمقابل 
فاإن بع�س الم�ست�سرقين ا�ستحوذوا على العديد من 
اإلى  منها  البع�س  ونقلوا  �ستى،  بطرق  المخطوطات 

نزيفًا  �سكل  مما  اأخ��رى،  اأوروب��ي��ة  وبلدان  فرن�سا، 
حقيقيًا للثروة الجزائرية المخطوطة.

- جهود المدر�ضة التاريخية الجزائرية في 
التحقيق:

العديد  انبرى  الوطنية  ال�سيادة  ا�سترجاع  بعد 
ما  تحقيق  الإع����ادة  ال��ج��زائ��ري��ي��ن  ال��م��وؤرخ��ي��ن  م��ن 
قبل،  م��ن  الفرن�سيين  ال��م��وؤرخ��ي��ن  بع�س  ب��ه  ب���ادر 
ثمة  لكن  م��رة.  الأول  اأخ���رى  مخطوطات  وتحقيق 
اأبرزها  من  لعل  الباحثين،  هوؤالء  واجهت  �سعوبات 
حاجة  في  ك��ان  المخطوط  الجزائري  ال��ت��راث  اأن 
المخطوطات  ق�سم  فبا�ستثناء  وفهر�سة،  جرد  اإلى 
بالمكتبة الوطنية الذي قام بفهر�سته اإدموند فانيان 



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 112

والفهر�س   ،(((( �سنة  بباري�س  وطبع   ،E.Fagnan

يقع في 1)) �سفحة، فاإن بقية المكتبات والخزانات 
لم ي�سرع في جردها وفهر�ستها اإال منذ فترة قريبة 
بع�س  بها  تكفلت  التي  االأعمال  هذه  وبع�س  ج��دا، 
مخابر البحث ال تزال في طور االنجاز؛  ولالإ�سارة 
من  وظل  فانيان،  بفهر�س  بت�سميته  ا�ستهر  ما  فاإن 
نوادر الموؤلفات اأعيد طبعه من قبل المكتبة الوطنية 
�سنة )))) في �سورته االأ�سلية دون زيادة اأو نق�سان، 
با�ستثناء مقدمة ب�سيطة في �سفحتين للمدير العام 

الم�ساعد))).
ول��ل��ع��ل��م ف����اإن ف��ان��ي��ان ل��م ي��ك��ت��ف ب��ع��ر���س عام 
خطة  اتبع  واإن��م��ا  الوطنية،  المكتبة  لمخطوطات 
�سرح  مقدمة  يلي:  فيما  نوجزها  نقاط،  �ست  من 
مقابلة  تت�سمن  ق��ائ��م��ة  م��ن��ه��ج��ه،   ال��م��وؤل��ف  فيها 
الوطنية،  المكتبة  ف��ي  المخطوطات  اأرق���ام  بين 
الأرقام  قائمة  الموؤلف،  فهر�س  في  اأرقامها  وبين 
المخطوطات المفقودة، فهر�س مف�سل بمو�سوعات 
المخطوطات، ك�سف هجائي عام يحتوي على اأ�سماء 
موؤلفي المخطوطات واأ�سماء االأماكن والمو�سوعات 
 ،Z اإلى حرف A في ترتيب هجائي واحد من حرف

وك�ساف بعناوين المخطوطات باللغة العربية. 
المكتبات  علم  طلبة  بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
بع�س  من  محددة  الأج��زاء  جديدة  فهار�س  اأنجزوا 
محتويات -اقت�سرت على علوم اأو فنون معينة- ق�سم 
مذكرات  الإنجاز  اأبحاثهم  اإط��ار  في  المخطوطات 
تطور  ول��م  تثر  ل��م  االأع��م��ال  تلك  اأن  اإال  لي�سان�س 
ل�سالح اإعادة فهر�سة المكتبة الوطنية، مع العلم اأن 
هذه االأخيرة ا�ستفادت من مقتنيات جديدة اإما في 
�سكل هبات اأو م�ستريات جديدة، وهي غير مدرجة 

في فهر�س فانيان.
وخزانات  الخا�سة،  والخزائن  المكتبات  اأم��ا 
الزوايا، فهي في حاجة اإلى جرد وفهر�سة لمحتوياتها 

التراث  وقيمة  حجم  عند  ال��وق��وف  ن�ستطيع  حتى 
هذا  في  المنجزة  االأعمال  بع�س  رغم  المخطوط، 
االإطار، لكنها غير مطبوعة، واإن طبع البع�س منها 

فهي قليلة التوزيع.
ولقد قام بع�س الباحثين الجزائريين بالتعريف 
مقاالت  �سكل  في  المكتبات  هذه  بع�س  بمحتويات 
االأعمال  تلك  بين  وم��ن  المجالت،  ببع�س  ن�سرت 

نذكر ما يلي:
االأم�س  بين  المخطوط  ال��ج��زائ��ري  ال��ت��راث   -
العربية  اللغة  معهد  عوفي،  الكريم  د.عبد  واليوم، 
واآدابها، جامعة باتنة، مجلة اأفاق الثقافة والتراث، 

العددان 1)-))، ال�سنة ))))، �س �س ))-)1).
مولى  بوزيد  اأحمد  زاوية  مخطوطات  فهر�س   -
د.عبد  الجزائر،  باتنة،  والي��ة  ب�سريانة،  القرقور 
الكريم عوفي، مجلة اأفاق الثقافة والتراث، العددان 

))- ))، ال�سنة 111)، �س �س ))-)).
- مراكز المخطوطات في الجنوب الجزائري- 
الكريم عوفي،  مجلة  توات نموذجا، د. عبد  اإقليم 
اأفاق الثقافة والتراث، العدد ))، ال�سنة )11)، �س 

�س )))- 1)).
اأدرار  بوالية  الخا�سة  المخطوطات  خزائن   -
الباحثين،  ورغبة  المالكين  ت�سدد  بين  الجزائرية 
عز الدين بن زغيبة،، مجلة اأفاق الثقافة والتراث، 

العدد ))، ال�سنة )11)، �س �س )-).
الجزائر  توات  باأقاليم  المخطوطات  خزائن   -
اأفاق  مجلة  جعفري،  اأح��م��د  د.  واالأف����اق،  ال��واق��ع 
ال�سنة )11)، �س �س  العدد ))،  والتراث،  الثقافة 

.((( -((1
والمحا�سرات  المقاالت  ع�سرات  اإلى  باالإ�سافة 
للتعريف  العلمية  الملتقيات  األقيت في مختلف  التي 

بمخطوط اأو عدد من المخطوطات.
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ومن بين االأعمال التي ال بد اأن ننوه بها في هذا 
الجزائري  التراث  معلمة  "فهر�ست  كتاب  المقام 
الجزائري  ال���ت���راث  وال��ح��دي��ث��واق��ع  ال��ق��دي��م  ب��ي��ن 
يقع  الذي  الكتاب  والمجهول،  المعلوم  بين  االأ�سيل 
ب�سير  ال�سيخ  ت�سنيف  من  هو  مجلدات،  ثالثة  في 
له  وق��دم  الجزائري،  عمر  بن  بكر  اأب��ي  بن  �سيف 
الجزائر  في  ون�سر  بدري،  عثمان  الدكتور  وراجعه 
�سنة )11). الكتاب عبارة عن قراءة لواقع التراث 
م�ستفي�سة  معلومات  ويقدم  المخطوط،  الجزائري 
توزعها،  واأم��اك��ن  الجزائرية،  المخطوطات  ع��ن 
ون�سبة المحقق منها؛ وهو كتاب مهم، ويعد مرجعا 
المخطوط  بم�ساألة  المهتمين  للباحثين  منه  بد  ال 
اأن  يمكنه  وال  ع��ام،  كتاب  يبقى  لكنه  الجزائري، 
حيث  من  عليها  المتعارف  الفهر�سة  وظيفة  ي��وؤدي 

الدقة وال�سمولية في اإح�ساء وجرد المخطوطات.
�سنة  في  اأي  موؤخرا  �سدرت  التي  االأعمال  ومن 
المهتمة  البحث  مخابر  اأعمال  ثمرة  وهي   ،(11(
الجزائري  التراث  الجزائرية، كتاب  بالمخطوطات 
مختار  للدكتور  وال��خ��ارج  الجزائر  في  المخطوط 
�سبعة  ف��ي  وه��و  ال��ج��زائ��ر)))،  جامعة  م��ن  ح�ساني 
من  الجزائر  تاريخ  بعنوان  االأول  الجزء  اأج���زاء، 
تحقيق  نموذجا،  ال�سماريخ  كتاب  المخطوط  خالل 
بعنوان  وال��ث��ال��ث  ال��ث��ان��ي  ال��ج��زء  ح�ساني،  مختار 
الجزائرية  الوطنية  بالمكتبة  المخطوطة  الوثائق 
مخطوطات  فهر�س  بعنوان  الرابع  الجزء  نماذج، 
الجزء  ال�سمال،  الوطنية  بالخزائن  الجزائر  علماء 
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�سع فهر�س جامع للمخطوطات 
يتمكن  لم  لكنه  وخارجه،  الوطن  داخل  الجزائرية 

من ح�سر كل المخطوطات الجزائرية.

قوية  دفعة  اإعطاء  دون  حال  اآخ��ر  اأم��را  اأن  كما 
المحدود  ال��ع��دد  وه��و  اأال  ال��ج��زائ��ر،  ف��ي  للتحقيق 
لالأعمال االأكاديمية التي اهتمت به في �سكل ر�سائل 
ماج�ستير ودكتوراه، وعدم ت�سجيع اللجان والمجال�س 
العلمية في الجامعات للطلبة على االنخراط في هذا 
بينها  وم��ن  مختلفة،  الأ�سباب  االأب��ح��اث  من  النوع 
اللجان  ه��ذه  اأع�ساء  بع�س  ل��دى  ال�سائد  االعتقاد 
يحمل  وال  �سهل،  عمل  التحقيق  اأن  والمجال�س 
في  وهذا  الجاد.  االأكاديمي  البحث  اأعباء  الطالب 
اعتقادي هو الذي اأحدث الفرق بين الجزائر وبع�س 
على  فباطالعنا  المغرب،  مثل  المجاورة  البلدان 
التحقيق  في  والدكتوراه  الماج�ستير  ر�سائل  قوائم 

نالحظ الفرق ال�سا�سع بين البلدين))).
1- في اإطار الر�ضائل الجامعية:

اأو�ساط  ف��ي  ال��دائ��ر  ال��ج��دل  ع��ن  النظر  بغ�س 
تاريخية  م��در���س��ة  وج���ود  م�ساألة  ح��ول  الباحثين 
جموع  هنا  المق�سود  ف��اإن  ع��دم��ه،  م��ن  ج��زائ��ري��ة 
الوطنية،  التوجهات  ذوي  الجزائريين  الموؤرخين 
عن  الدفاع  وحاولوا  اال�ستقالل،  بعد  ظهروا  الذين 
التاريخية  المدر�سة  على  والرد  الجزائرية،  الهوية 
وفق  الجزائري  التاريخ  كتابة  واإع��ادة  الفرن�سية، 

نظرة وطنية.
اأن  فيها  يفتر�س  االأك��ادي��م��ي��ة  ال��درا���س��ات  اإن 
وتتميز  المعروفة،  العلمي  البحث  بمناهج  تت�سلح 
تعتبر  لذلك  والتحليل،  الطرح  في  بالمو�سوعية 
بالدرا�سات  ونعني  ال��ج��ادة،  ل��ل��درا���س��ات  م��ع��ي��ارا 
االأكاديمية، االأبحاث التي اأنجزها اأ�ساتذة وباحثون 
اأو  الجامعية،  ر�سائلهم  اإع��داد  اإط��ار  في  جامعيون 

اأبحاث اأخرى م�ستقلة.
الباحث  �سبيل  تعتر�س  حقيقية  �سعوبات  ثمة 
في ر�سد وت�سخي�س حجم هذه االأعمال، وذلك في 
غياب مرجع يمكن العودة اإليه للتعرف على عناوين 
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الر�سائل واالأطاريح الجامعية المناق�سة في مختلف 
الجامعات الجزائرية، كما هو الحال عليه مثال في 
"دليل  اأفا  الباحث عمر  االأق�سى مع كتاب  المغرب 
بكليات  الم�سجلة  الجامعية  والر�سائل  االأطروحات 
ما  نجمع  اأن  حاولنا  لكننا  بالمغرب")))،  االآداب 
حاجة  في  بع�سها  اأن  رغم  المعلومات،  من  اأمكننا 

اإلى تحيين.
جامعة الجزائر: 

ح�سب  الجزائر  في  للتاريخ  معهد  اأع��رق  ت�سم 
الت�سمية القديمة، ويعرف حاليا با�سم ق�سم التاريخ، 
الطور  التاريخ،  في  الدكتوراه  لر�سائل  فبالن�سبة 
و))))   (((( �سنتي  بين  ما  نوق�ست  التي  الثالث 
قائمة  التحقيق من  ن�سجل وال درا�سة في مجال  لم 

�سمت �ست ع�سرة درا�سة))). 
التي  المعمقة  الدرا�سات  لدبلوم  بالن�سبة  اأم��ا 
و))))   (((( �سنتي  بين  ما  المعهد  بذات  نوق�ست 
واح���دة  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  ف��ي  درا���س��ت��ي��ن  اإال  ن�سجل  ل��م 
بعنوان:"تحقيق ودرا�سة لكتاب التحفة المر�سية في 
البكدا�سية" ناق�سها الطالب محمد بن عبد  الدولة 
بعنوان:"ابن  واالأخرى   ،((((/((/(( يوم  الكريم 
حماد ال�سنهاجي واأخبار ملوك بني عبيد" ناق�ستها 
يوم 1)/)1/))))،  �سليمانيرافعي  ن�سيدة  الطالبة 
وخم�سين  �سبعة  بلغت  للبحوث  قائمة  مجمل  من 

بحثا))).
بر�سائل  الخا�سة  القائمة  تت�سمن  ل��م  بينما 
الماج�ستير في نف�س المعهد اأية درا�سة ذات عالقة 
في  نوق�س  بحثا  وثالثين  �سبعة  بين  من  بالتحقيق 

نف�س الفترة))).
جامعة وهران:

�سمت جامعة وهران ثاني اأقدم معهد للتاريخ في 
الجزائر، وهو يحمل اليوم ا�سم ق�سم التاريخ وعلم 

االآثار، ومنذ اأوا�سط الثمانينيات من القرن الما�سي 
للماج�ستير  ر�سائلهم  مناق�سة  ف��ي  الطلبة  �سرع 
الت�سميات  في  نتيه  ال  وحتى  الدكتوراه،  واأطروحات 
المختلفة التي اأخذتها اأ�سماء �سهادات هذه الر�سائل 
االأكاديمية الجامعية تبعا لالإ�سالحات التي تعاقبت 
على الجامعة الجزائرية دبلوم الدرا�سات المعمقة، 
مذكرة  دول��ة،  دكتوراه  اأطروحة  ماج�ستير،  ر�سالة 
دفعة  اإليها  ن�سير  �سوف  علوم،  دكتوراه  ماج�ستير، 
المناق�سة بحوالي  االأعمال  تقدر هذه  واحدة؛ حيث 
مائة واأحد ع�سر عمال ما بين �سنتي )))) و)))1)1)، 
لم نعثر من بين هذه القائمة الطويلة اإال على عمل 
ر�سالة  عن  عبارة  وهو  التحقيق،  مجال  في  واح��د 
التاريخ  في  بوباية  القادر  عبد  للباحث  ماج�ستير 
الو�سيط االإ�سالمي بعنوان:"مخطوط مفاخر البربر 
درا�سة وتحقيق"، نوق�ست يوم ))/))/))))، وهي 
والم�سرف  فخار،  اإبراهيم  الدكتور  اإ���س��راف  من 
الم�ساعد غازي ال�سمري))). ت�سمن المخطوط �ستًا 
و�سبعين ترجمة لعلماء ذوي اأ�سول بربرية بالمغرب 

واالأندل�س، كما تعر�س الأ�سولهم وثوراتهم.
االإ�سالمية  الح�سارة  ق�سم  م�ستوى  على  اأم��ا 
�سبعة  مناق�سة  �سجلنا  فقد  الجامعة،  لنف�س  التابع 
بين  ما  وكلها  المخطوط،  اأبحاث في مجال تحقيق 
على  وه��ي  و)11)/)11)،   (11(/(11( �سنتي 

النحو التالي:
قدوم  مخطوط  خالل  من  الدين  خير  اأعمال   -
ر�سالة  ال��ج��زائ��ر،  اإل��ى  راي�����س  ال��دي��ن  وخير  ع��روج 
لعبا�سي،  محمد  ال��ط��ال��ب  تقديم  م��ن  ماج�ستير 
ال�سنة  �سلطاني،  ال��ج��ي��الل��ي  ال��دك��ت��ور  واإ����س���راف 

الجامعية )11)/)11).
الأب��ي  اأ���س��ل��ه��م  وم��ن��ت��ه��ى  زغ��ب��ة  ن�سب  ك��ت��اب   -
مذكرة  وتحقيق،  درا���س��ة  الخطيب،  ب��ن  الح�سن 
ماج�ستير من تقديم الطالبة نعيمة الطيب بوجمعة، 
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الجامعية  ال�سنة  معمر،  بن  الدكتور محمد  اإ�سراف 
 .(11(/(11(

والتعريف  االختيار  وجواهر  االعتبار  كتاب   -
الجليل  عبد  بن  الأحمد   � المختار  النبي  بذرية 
ابن عبد العظيم التون�سي، درا�سة وتحقيق، مذكرة 
ماج�ستير من تقديم الطالبة لطيفة �سموم، اإ�سراف 
الجامعية  ال�سنة  نعمية،  بن  المجيد  عبد  الدكتور 

 .(11(/(11(
را�س  الأبي  االأخبار  ولطائف  االأ�سفار  عجائب   -
النا�سري، درا�سة وتحقيق، ر�سالة دكتوراه من تقديم 
عبد  الدكتور  واالإ���س��راف  بوركبة،  محمد  الطالب 

المجيد بن نعمية، ال�سنة الجامعية )11)-)11).
الأولياء اهلل من  فيما  الثاقب  النجم  - مخطوط 
الجزء  التلم�ساني،  �سعد  الب��ن  المناقب،  مفاخر 
االأول درا�سة وتحقيق، مذكرة ماج�ستير من تقديم 
الطالب محمد بلحاج، واإ�سراف الدكتور محمد بن 

معمر، ال�سنة الجامعية )11)-)11).
مذكرة  وتحقيق،  درا���س��ة  المجاجي،  رحلة   -
ال�سيخ،  اآل  �سعاد  الطالبة  تقديم  م��ن  ماج�ستير 
ال�سنة  نعمية،  بن  المجيد  عبد  الدكتور  اإ���س��راف 

الجامعية )11)-)11).
- اأبو عبد اهلل التن�سي وكتابه نظم الدر والعقيان 
تقديم  من  ماج�ستير  مذكرة  زيان،  بني  �سرف  في 
محمد  الدكتور  واإ�سراف  بوعنيني،  �سهام  الطالبة 

ابن معمر، ال�سنة الجامعية )11)-)11).
باالأق�سام  م��ق��ارن��ة  مهم  ال��ع��دد  ه��ذا  اأن  ي��ب��دو 
للمخطوطات  مخبر  وج��ود  اأن  والظاهر  االأخ���رى، 
بالق�سم هو الذي حفز الطلبة على الخو�س في هذه 
المو�سوعات، ونعني به مخبر مخطوطات الح�سارة 

االإ�سالمية في �سمال اإفريقيا.
التحقيق،  اأعمال  من  جدا  المحدود  العدد  اأما 

بق�سم التاريخ بجامعة وهران، فهو يعك�س الح�سور 
بتحقيق  المهتمة  لالأعمال  غياب  �سبه  و  ال�سعيف 
التراث التاريخي المخطوط، لي�س فقط على م�ستوى 
الجامعات  كل  م�ستوى  على  واإنما  وه��ران،  جامعة 

الجزائرية.
جامعة منتوري بق�ضنطينة:

حقيقة  من  نتاأكد  اأن  دون  الزمالء  بع�س  اأبلغنا 
ذلك ميدانيا اأنه لم ي�سجل اأي مو�سوع في التحقيق 

بهذه الجامعة التي تتوفر على ق�سم عريق للتاريخ.
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

الإ�ضالمية: 
م��ع جامعتي  ب��ال��م��ق��ارن��ة  ح��دي��ث��ة  ج��ام��ع��ة  ه��ي 
قلة  في  عنهما  تختلف  لم  لكنها  ووه��ران،  الجزائر 
التاريخي،  االأعمال ذات ال�سلة بتحقيق المخطوط 
بق�سم  المناق�سة  ال��دك��ت��وراه  الأط��اري��ح  فبالن�سبة 
واحد  عمل  على  اإال  نعثر  لم  الجامعة  بهذه  التاريخ 
و)11)   (11( �سنتي  بين  ما  الممتدة  الفترة  في 
"مجموعة  بعنوان  بوع�سبانة  �سليمان  للباحث عمر 
�سير الو�سياني، درا�سة وتحقيق الجزء االأول، �سبط 
ومقارنة ن�سو�س الجزاأين الثاني والثالث"؛ نوق�ست 
اإ�سراف  تحت  وهي   ،(11(/1(/1( يوم  االأطروحة 
الدكتور عبد العزيز فياللي، من بين ع�سر اأطاريح 

نوق�ست خالل الفترة المذكورة)1)).
الماج�ستير  وم��ذك��رات  لر�سائل  بالن�سبة  اأم��ا 
نعثر  فلم  و)11)،   (((( �سنتي  بين  ما  المناق�سة 
على اأي عمل ذي �سلة بالتحقيق من مجموع اأعمال 
وخم�سين  واح��دا  عددها  بلغ  الق�سم  بذات  نوق�ست 

بحثا.)))) 
بينما الجامعات التي تاأ�س�ست بها حديثا اأق�سام 
ب�سيدي  لياب�س  ال��ج��ي��الل��ي  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل  ل��ل��ت��اري��خ 
بلعبا�س، وجامعة اأبي بكر بلقايد بتلم�سان، وجامعة 
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االإفريقية  الوحدة  وجامعة  باتنة،  وجامعة  مع�سكر، 
باأدرار، وجامعة ب�سار فلم تهتم الدرا�سات العليا بها 
ب�ساأن المخطوط وتحقيقه، ربما متاأ�سية بالجامعات 

العريقة في هذا االأمر.
لعبد  ر�سالة  �سجلنا  فقد  الجزائر،  خ��ارج  اأم��ا 
من  االأول  ال��ج��زء  تحقيق  ح��ول  حاجيات  الحميد 
كتاب بغية الرواد ليحيى بن خلدون، ناق�سها بجامعة 

بروفان�س بفرن�سا �سنة )))).
HADJIAT Abdelhamid, le bujyat ar--

 ruwwad de Yahya Ibn Khaldun 1ere partie.

 Edition critique avec introduction et notes,

.T3, Univ. Provence, 1974

2- في اإطار الدرا�ضات الأكاديمية:
جهودا  الجزائريين  الباحثين  م��ن  ع��دد  ب��ذل 
معتبرة لن�سر التراث الجزائري المخطوط وتحقيقه، 
منذ اال�ستقالل واإلى غاية االآن، ولقد ارتاأينا في هذا 
حققوها،  التي  المخطوطات  عناوين  ذكر  المقام 
واقت�سرنا  الن�سر،  و�سنة  الن�سر،  دار  اإلى  باالإ�سافة 
دون  المخطوطات  بع�س  بمو�سوع  التعريف  على 

االأخرى اإيثارا لالخت�سار:
اإ�ضماعيل العربي:

بن  يحيى  زكريا  الأبي  واأخبارهم  االأئمة  �سير   -
المكتبة  الورجالني )ت)))ه���/))1)م)،  بكر  اأبي 
المطبوعات  ودي��وان   ،(((( الجزائرية،  الوطنية 
الجامعية، )))). وهو من اأقدم الم�سنفات الخا�سة 
اإذ زودنا بمعلومات  االإبا�سيين في المغرب،  بتاريخ 
حول دخول المذهب االإبا�سي اإلى المغرب، وتطوره 
االإبا�سيين  ومقاومة  الر�ستميين،  تاريخ  وعن  فيه، 
اأع��الم  م��ن  ع��دد  ب�سير  زودن���ا  كما  للفاطميين، 
واالأدنى  االأو�سط  المغرب  الم�سهورين من  االإبا�سية 
خالل القرنين الرابع والخام�س الهجريين. ينق�سم 

الكتاب اإلى ق�سمين، الق�سم االأول ذو محتوى تاريخي، 
االإبا�سيين  من  عدد  تراجم  حوى  الثاني  والق�سم 

البارزين من المغرب.
�سليمان  الربيع  الأب��ي  المغرب،  م�سائخ  �سير   -
الو�سياني  اهلل  عبد  ب��ن  ح�سان  ب��ن  ال�سالم  عبد 
)ت)))ه�/))))م)، ديوان المطبوعات الجامعية، 
)))).  ينتمي الموؤلف اإلى قبيلة بني و�سيان الزناتية، 
بالد  من  ق�سطالية  باإقليم  م�ساربها  كانت  التي 
الجريد التون�سية. ويتاألف الكتاب من ثالثة اأجزاء، 
باالإ�سافة  االإبا�سية،  اأعالم  ماآثر  في  االأول  الجزء 
ثبت  الكتاب  وه��ذا  واجتماعية؛  فقهية  ق�سايا  اإل��ى 
يحتمل  الذي  الثاني  الجزء  اأما  للو�سياني.  انت�سابه 
اأخبارا  فيت�سمن  األفه،  الذي  هو  تالمذته  اأحد  اأن 
وق�سايا مختلفة مع تراجم لبع�س اأعالم االإبا�سية. 
من  م��اأخ��وذا  الثالث  الجزء  يكون  اأن  يرجح  بينما 
هذا  اإن  خطاأ.  للو�سياني  ون�سب  زكريا،  اأب��ي  �سير 
األفه ابن ال�سغير  الكتاب يعتبر حلقة و�سل بين ما 
واأبو زكريا قبله في تاريخ االإبا�سية، ومن جاء بعده 

كال�سماخي والدرجيني)))). 
رابح بونار:

- �سنين القحط والم�سغبة اأو مجاعات ق�سنطينة، 
لل�سالح بن محمد العنتري ت بعد ))))ه�/))))م، 
�سنة  الكتاب  هذا  العنتري  األ��ف   .(((( الجزائر، 
الحياة  على  االأ���س��واء  بت�سليط  فيه  واهتم   ،(((1
االقت�سادية بق�سنطينة اأواخر العهد العثماني وبداية 
االحتالل الفرن�سي، مركزا على �سنوات القحط وما 
 ((1( �سنتي  بين  ما  االأ�سعار  في  غالء  من  رافقها 

و)))). و الكتاب يقع في )) �سفحة)))).
في  العلماء  من  عرف  فيمن  الدراية  عنوان   -
)ت)1)ه�����)،  للغبريني  ببجاية  ال�سابعة  المائة 
الجزائر، 1))).  والتوزيع،  للن�سر  الوطنية  ال�سركة 
بلغ عدد تراجمه مائة وت�سع واأربعين ترجمة موزعة 
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والجزائريين  البجائيين  تراجم  االآتي:  النحو  على 
المهاجرين  االأندل�سيين  تراجم  بهم،  يت�سل  ومن 
اإلى بجاية ونواحيها، تراجم الغرباء الوافدين عليها 

من الم�سرق.
يهود  الفالح حول  اأ�سول  في  االأرواح  - م�سباح 
توات، الأبي عبد اهلل محمد بن عبد الكريم المغيلي 
للن�سر  الوطنية  ال�سركة  )ت)1)ه��������/)1))م)، 
والتوزيع، الجزائر، )))). الكتاب عبارة عن ر�سالة 
وجهها ال�سيخ عبد الكريم المغيلي اإلى فقهاء تلم�سان 
اأ�سبحوا  الذين  اليهود  �ساأن  في  ي�ستفتيهم  وفا�س 
هذا  في  رفيعة  و�سيا�سية  اقت�سادية  منزلة  يتبواأون 
فيما  ف�سول:  ثالثة  اإلى  تنق�سم  الر�سالة  االإقليم. 
والثاني  الكفار،  اجتناب  من  الم�سلمين  على  يجب 
فيما يلزم اأهل الذمة في الجزية وال�سغار، والثالث 
من  االأوط��ان  اأكثر  في  الزمان  هذا  يهود  عليه  فيما 
ال�سرعية  االأحكام  على  والتمرد  والطغيان  الجراأة 
بتولية اأرباب ال�سوكة وخدمة ال�سلطان. ن�سر الكتاب 
»واألحق به اأجوبة فقهاء تلم�سان وفا�س حول ق�سية 
ل�سلطان  المغيلي  و�سية  من  ونبذة  بتوات،  اليهود 

كانو«)))).
الطرائف  والم�سافر في  الغريب  اأني�س  - خاتمة 
والنوادر، اأو تاريخ بايات وهران المتاأخرين، لم�سلم 
)ت))))ه����/))))م)،  الوهراني  القادر  عبد  ابن 
ت��اري��خ وه��ران  ف��ي  ك��ت��اب  ال��ج��زائ��ر، )))). وه��و 
�سبقت  التي  االأخيرة  �سنة  الخم�سين  في  وناحيتها 
بما حث في  االإلمام  فيه  الفرن�سي، حاول  االحتالل 

عهد البايات المتاأخرين)))).
محمد بن عبد الكريم:

اأخبار الداخلين تحت والية  - بهجة الناظر في 
عامر،  كبني  االأع����راب  م��ن  ب��وه��ران  االإ�سبانيين 
الجزائري  الم�سرفي  ال��ق��ادر  عبد  المكارم  الأب��ي 
مك��ت��ب�����ة  دار  من�س������ورات  )ت))))ه���/))))م)، 

اإل  باإيجاز  فيه  يتحدث  وهو  د.ت.  بيروت،  الحياة، 
التف�سيل  من  ب�سيء  ثم  وموطنهم،  االإ�سبان  اأ�سل 
االإ�سبان،  مع  وتعاونهم  ون�سبهم،  عامر  بني  لقبائل 
ودوافعهم وراء ذلك، مع كالم مخت�سر عن علماء 
في  عهده)))).والكتاب  على  الدولة  ورجال  ع�سره، 
عمومه �سغير الحجم، حيث ال يتعدى واحدا و�ستين 
�سفحة، منها اأربعين �سفحة ت�سكل المتن، اأما البقية 
فهي عبارة عن فهار�س وقائمة الم�سادر والمراجع 
وال  ف�سوال  يت�سمن  ال  وهو  التحقيق،  في  المعتمدة 

عنا�سر، واإنما هو عبارة عن فقرات متتابعة.
- اإتحاف المن�سفين واالأدباء في االحترا�س عن 
الوطنية  ال�سركة  عثمان خوجة،  بن  لحمدان  الوباء 
في  كتاب  وهو   ،(((( الجزائر،  والتوزيع،  للن�سر 
طبية،  معلومات  الموؤلف  فيه  قدم  والوباء،  الطب 
به  اأخ��ذ  ال��ذي  ال�سحي  ال��ع��زل  اأهمية  على  واأك���د 

االأوربيون لتجنب انت�سار االأوبئة. 
في  البكدا�سية  الدولة  في  المر�سية  التحفة   -
بالد الجزائر المحمية البن ميمون محمد الزواوي 
والتوزيع،  للن�سر  الوطنية  ال�سركة  ال��ج��زائ��ري، 
ال��ج��زائ��ر، )))).وه�����و ف��ي ���س��ي��رة ال����داي محمد 
من  مجموعة  كتابه  �سمن  ب��ك��دا���س)1))/1)))، 
وت�سعين  وخم�سة  �سبعمائة  اأبياتها  بلغ عدد  االأ�سعار 
�ست  اإل��ى  و�سلت  مقامات،  �سكل  في  وذل��ك  بيتًا، 
م�ستقاًل  عنوانًا  تحمل  مقامة  كل  مقامة،  ع�سرة 
يعك�س المو�سوع الذي تعالجه اأو تتعر�س اإليه. وجاء 
اأو�ساع  عن  التاريخية  بالمعلومات  حافاًل  الكتاب 

الجزائر في مطلع القرن ))م.
الجنوب  اإلى  الغرب  باي  الكبير  محمد  رحلة   -
ال�سحراوي الجزائري، الأحمد بن هطال التلم�ساني 
)ت))))ه�/)1))م)، القاهرة، )))). وهو ت�سجيل 
ما�سي  لعين  الكبير  عثمان  بن  محمد  لغزو  دقيق 
واالأغواط وجبل عمور، �سجل فيها يوم �سير المحلة، 



ت
ل

ـــا
مق

ت
ل

ـــا
مق

اآفاق الثقافة والتراث 118

واأ�سماء االأماكن التي مرت بها، مقدار الغنائم التي 
ال�سكان  لحالة  تعر�س  كما  الباي،  عليها  تح�سل 

وو�سعية العمران، وعالقة الرعية بالحكام)))).
ربي  بف�سل  ال��ت��ح��دث  ف��ي  ومنته  االإل���ه  فتح   -
المع�سكري  اأحمد  بن  محمد  را���س  الأب��ي  ونعمته، 
للكتاب،  الوطنية  الموؤ�س�سة  )ت))))ه���/))))م)، 
را�س  اأب��ي  حياة  الكتاب  ير�سد   .(((1 الجزائر، 
اأبواب،  خم�سة  من  يتاألف  وه��و  والعلمية،  الذاتية 
ذكر  في  الثاني:  الباب  اأمري،  ابتداء  االأول:  الباب 
�سريعة  اأو�ساخي  ق�سب  عني  الناف�سين  اأ�سياخي 
رحلتي  في  الثالث:  الباب  وطريقة،  وقراآنا  وحقيقة 
للم�سرق والمغرب وغيرهما، ولقاء العلماء االأعالم، 
الباب  والكالم،  المراجعة  من  معهم  لي  جرى  وما 
الباب الخام�س:  الرابع: في االأ�سئلة وما يتعلق بها، 
األفت  ما  عدة  في  واالإبريز"  ب�:"الع�سجد  الم�سمى 

بين ب�سيط وو�سيط ووجيز. 
عبد الحميد حاجيات:

بكر  اأب��ي  للبيدق  تومرت  بن  المهدي  اأخبار   -
)))ه�/1)))م)،  حوالي  )ت  ال�سنهاجي  علي  بن 
الموؤ�س�سة الوطنية للن�سر والتوزيع، الجزائر، )))).
اأعادت المكتبة الوطنية طبعه �سنة 1)))، والموؤ�س�سة 
اإلى  الكتاب  ينق�سم   .(((( �سنة  للكتاب  الوطنية 
ثالثة اأق�سام: ق�سم يذكر فيه عودة ابن تومرت اإلى 
تاأ�سي�س  اإلى  دعوته  االإ�سالحية،  حركته  المغرب، 
يذكر  ق�سم  وفاته.  غزواته،  جديد،  �سيا�سي  نظام 
يذكر  ق�سم  وفاته.  غزواته،  الموؤمن،  عبد  بيعة  فيه 
المغرب،  في  الموحدين  على  الثائرين  قائمة  فيه 
بناها  التي  الح�سون  وقائمة  االأندل�س،  في  واأخرى 

المرابطون.
عبد  بني  من  الملوك  ذك��ر  في  ال���رواد  بغية   -
االأول،  الجزء  بن خلدون )ت1))ه�)،  ليحيى  الواد 
الموؤ�س�سة الوطنية للن�سر والتوزيع، الجزائر، 1))). 

الجزء الثاني حققه بوزيان الدراجي.
- تاريخ دولة االأدار�سة ق�سم من كتاب نظم الدر 
حاجيات،  الحميد  عبد  وتعليق  تحقيق  والعقيان، 

الجزائر، )))).
اأبو القا�ضم �ضعد اهلل:

ادعى  م��ن  ح��ال  ك�سف  ف��ي  ال��ه��داي��ة  من�سور   -
الفكون  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  لل�سيخ  وال����والي����ة،  ال��ع��ل��م 
االإ�س���الم��ي،  الغ��������رب  دار  )ت))1)ه�/))))م)، 
بيروت، )))). وهو كتاب يعك�س نظرة نقدية تجاه 
مدعي الت�سوف ال �سيما في مدينة ق�سنطينة وال�سرق 
اإلى  الكتاب  ينق�سم  الموؤلف،  عهد  على  الجزائري 
االأول بعنوان: في من لقيناه  ثالثة ف�سول، الف�سل 
من العلماء وال�سلحاء المقتدى بهم ومن قبل زمنهم 
ممن نقلت اإلينا اأحوالهم و�سفاتهم تواترا. الف�سل 
الدعائه  ال�سرعي  المن�سب  تعاطى  فيمن  الثاني: 
له من خطة  ي�سح  ال  ما  ادعى  كل من  وهم  العلم، 
كالب�س  الحديث  وفي  قليال  اإال  وغيرهما  وتدري�س 
من  الوالية  ادعى  فيمن  الثالث:  الف�سل  زور،  ثوب 
الدجاجلة الكذابين والمت�سدقة والمبتدعة ال�سالين 
اأردنا ذكره  الكتاب: في ذكر من  الم�سلين. خاتمة 

من االأ�سحاب واالأحباب.
الم�سماة:  ال��ج��زائ��ري  ح��م��ادو���س  اب��ن  رحلة   -
ل�سان المقال في النباإ عن الن�سب والح�سب والحال 
حوالي  )ت  الجزائري  حمادو�س  بن  ال��رزاق  لعبد 
الوطنية،  المكتبة  من�سورات  11))ه�����/))))م)، 
الموؤ�س�سة الوطنية للكتاب، الجزائر، )))). اعتمد 
المحقق على الن�سخة المخطوطة الوحيدة المتوفرة 
العامة  ال��خ��زان��ة  ف��ي  ال��م��وج��ودة  وه��ي  االآن،  لحد 
الجزء  تت�سمن  والتي   ،((( ك  رقم  تحت  بالربط 
اأما بقية االأجزاء فهي في حكم  الثاني من الرحلة، 
رحلة  الكتاب  م��ن  ال��ج��زء  ه��ذا  يت�سمن  المفقود. 
اإلى  وتحديدا  االأق�سى،  المغرب  اإلى  حمادو�س  ابن 
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الوطني
المخطوط

مدينة  اإلى  العودة  ثم  فا�س  مكنا�س،  تطوان،  مدن 
التاريخ  في  مهمة  بوثائق  حافل  الكتاب  الجزائر. 
االأ�سواء  ي�سلط  كما  واالأدب��ي،  والديني  االجتماعي 
معلومات  على  نتوفر  ال  الذي  الموؤلف  �سخ�س  على 

عنه في م�سادر اأخرى.
- ر���س��ال��ة ال��غ��ري��ب اإل����ى ال���ح���ب���ي���ب)))) الأب���ي 
حوالي  )ت  البجائي  اأح��م��د  ب��ن  اأح��م��د  ع�سيدة 
خم�س  في  تقع   .(((( بيروت،  )))ه�����/1)))م)، 
�سعرية  بق�سيدة  الموؤلف  ا�ستهلها  ورق��ة،  و�سبعين 
باأبي الف�سل الم�سدالي ومنزلته العلمية  ي�سيد فيها 
خبر  ال��ر���س��ال��ة  بقية  وت�سمنت  م��ع��ه.  وذك��ري��ات��ه 
الف�سل  اأبي  مفارقا  الحجاز  اإلى  م�سر  من  انتقاله 
بعد  وانتقاله  بالحجاز،  يروي حياته  ثم  الم�سدالي، 
الدكتور  اإلى الحجاز. قام  اإلى تون�س، وعودته  ذلك 
اأبو القا�سم �سعد اهلل بن�سر هذه الر�سالة مع نبذ من 

اأني�س الغريب ورو�س االأديب. 
يحيى بوعزيز:

- رو�سة الن�سرين في التعريف باالأ�سياخ االأربعة 
االأن�ساري  �سعد  ب��ن  محمد  لل�سيخ  المتاأخرين، 
التلم�ساني )ت)1)ه�)، من�سورات ANEP، الجزائر، 
من  �سخ�سيات  ب��اأرب��ع  التعريف  ف��ي  وه��و   .(11(
االأو�سط، وهم: محمد بن  المغرب  متاأخري �سوفية 
اأبركان،  والح�سن  التازي،  واإبراهيم  الهواري،  عمر 

واأحمد بن الح�سن الغماري.
المزاري  بن عودة  لالأغا  ال�سعود،  �سعد  - طلوع 
)ت بعد ))))ه�/))))م)، دار الغرب االإ�سالمي، 
بيروت، 1))). يوجد هذا الكتاب في جزاأين، الجزء 
الثاني  والجزء  اأربعمائة وخم�س �سفحات،  به  االأول 

به اأربعمائة و�سبع وع�سرين �سفحة.
اإن العنوان الحقيقي لهذا الكتاب، هو طلوع �سعد 
ال�سعود في تاريخ وهران ومخزنها االأ�سود، والمحقق 

يتجاوب  حتى  التعديل  ه��ذا  عليه  اأدخ��ل  ال��ذي  هو 
يلي:  م��ا  المحقق  عنه  يذكر  ال��ذي  م�سمونه،  م��ع 
»فقد تو�سع موؤلفه االآغا اإ�سماعيل بن عودة المزاري 
والغرب  وال��ج��زائ��ر،  وه���ران،  لمدينة  ال��ت��اأري��خ  ف��ي 
الوهراني، واإ�سبانيا، وفرن�سا، واالأتراك العثمانيين، 

من غابر الع�سور اإلى عهده عام 1)))م«)))).
عقد  نهاية  اإل��ى  المخطوط  تاأليف  تاريخ  يعود 
القرن  من  الت�سعينيات  عقد  وبداية  الثمانينيات 
اأق�سام يحمل كل  ويت�سكل من خم�سة  التا�سع ع�سر، 

واحد منها ا�سم مق�سد، وهي:
وفيمن  وه��ران،  بنى  فيمن  االأول:  »المق�سد   -
اأمر ببنائها، واأي تاريخ بنيت فيه. وبه ) �سفحات، 

من ) اإلى )).
اأوليائها  بع�س  ذك��ر  ف��ي  ال��ث��ان��ي:  المق�سد   -

والتعريف بهم، وبه 1) �سفحة، من )) اإلى 1).
علمائها  بع�س  ذك��ر  ف��ي  ال��ث��ال��ث:  المق�سد   -

والتعريف بهم، وبه ) �سفحات، من 1)اإلى )).
- المق�سد الرابع: في ذكر الدول التي حكمتها، 

وهي ت�سع، وبه ))) �سفحة، من )) اإلى ))).
الخام�س: في ذكر مخزنها وهو عين  - مق�سد 

المراد، وبه )) �سفحة، من ))) اإلى )1))))).«
بلد  ال��ت��رك  دخ���ول  ح��ال  ف��ي  موؤن�سة  ف��ري��دة   -
المعروفة  اأوط��ان��ه��ا  على  وا�ستيالئهم  ق�سنطينة 
العنتري،  محمد  ب��ن  لل�سالح  ق�سنطينة،  بتاريخ 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )))).
نا�سر الدين �سعيدوني:

- القول االأو�سط في اأخبار بع�س من حل بالمغرب 
ال�سقراني  الرحمان  عبد  بن  اأحمد  لل�سيخ  االأو�سط 
الغرب  دار  )1))ه����/))))م)،  بعد  )ت  الرا�سدي 
الموؤلف في هذا  تعر�س  بيروت، )))).  االإ�سالمي، 
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بع�سها  متفرقة،  واأح��داث  عديدة،  لق�سايا  الكتاب 
االآخر  والبع�س  عا�سرها، وكان �ساهد عيان عليها، 
نقلها عن غيره؛ ومن بين ما تعر�س اإليه: ثورة بوعمامة 
))))-)1))، حقيقة الروؤيا ال�سالحة، الحديث عن 
وقعت  التي  االنتفا�سات  بع�س  و�سروطها،  االإمامة 
بع�س  القادر،  عبد  االأمير  ثورة  الجزائري،  بالغرب 
الغربية،  بالناحية  والفي�سانات  واالأوبئة  المجاعات 
ذكر �سيدي الهواري، ا�ستيالء االإ�سبان على وهران، 

فنح وهران االأول والثاني اإلخ...
محمد العربي الزبيري:

اإيالة  عن  واإح�سائية  تاريخية  لمحة  المراآة،   -
حوالي  )ت  خوجة  عثمان  بن  لحمدان  الجزائر، 
))))ه�/))))م)، ال�سركة الوطنية للن�سر والتوزيع، 
الجزائر، الطبعة الثانية، )))). وترجمة محمد بن 

عبد الكريم، بيروت، )))).
ترجمة  خوجة،  عثمان  بن  لحمدان  مذكرات   -
للن�سر  الوطنية  ال�سركة  الزبيري،  العربي  محمد 

والتوزيع، الجزائر، )))).
المهدي البوعبدلي:

الوهراني،  الثغر  ابت�سام  في  الجماني  الثغر   -
بعد  )ت  الرا�سدي  �سحنون  بن  محمد  بن  الأحمد 
عام ))))ه�/))))م)، ق�سنطينة، )))). يتعر�س 
الفتح  في  الموؤلف  و�سعها  اأرج��وزة  ل�سرح  الكتاب 

الثاني لوهران.
اأخبار  في  ال�سهران  واأني�س  الحيران  دليل   -
بعد  )ت  الزياني  يو�سف  بن  لمحمد  وه��ران  مدينة 
1)))ه�/)1))م)، الجزائر، )))). يتاألف الكتاب 
في  ف�سول:  اأربعة  وبه  االأول  الق�سم  ق�سمين:  من 
ذكر  في  اختطها،  من  ذكر  في  بوهران،  التعريف 
من  ملكها  من  ذكر  وفي  واأوليائها،  علمائها  بع�س 
الثاني  الق�سم  اأما  الزمان.  هذا  اإلى  اختطت  حين 

االإ�سبان  واأ���س��ل  زي���ان،  بني  لحكم  فيه  فتعر�س 
العثماني،  الحكم  ثم  لوهران،  واحتاللهم  وبالدهم 

واأخبار بايات الغرب.
اإبراهيم طالي:

- طبقات الم�سائخ الأبي العبا�س اأحمد بن �سعيد 
البع���ث،  مطبع��ة  )ت1))ه����/))))م)،  الدرجيني 
بالد  من  بنفطة  الدرجيني  ولد   .(((( ق�سنطينة، 
الجريد، ثم انتقل اإلى ورجالن �سنة )))ه�/1)))م، 
ووا�سل  الجريد،  منطقة  اإل��ى  �سنتين  بعد  عاد  ثم 
تعلمه بتوزر، وتوفي ودفن بها.  األف كتابه هذا نزوال 
عند طلب بع�س م�سائخ االإبا�سية اأثناء اإقامته بينهم 
كتبه  ما  االأول  جزئه  في  كتابه  �سمن  جربة.  في 
وتعر�س  مهمة،  تعقيبات  مع  الورجالني  زكريا  اأبو 
العلماء  من  لعدد  الترجمة  اإل��ى  الثاني  الجزء  في 
مائة  لهم  ترجم  من  فبلغ  الم�ساهير،  االإبا�سيين 

وع�سرين ترجمة من المغاربة والم�سارقة.
- الجواهر المنتقاة فيما اأخل به كتاب الطبقات 
هذب  »ال��ذي  البراديق)ه�،  اإبراهيم  القا�سم  الأبي 

واأكمل به كتاب الدرجيني«)))).
عبد الرحمان طالب:

بتلم�سان  والعلماء  االأولياء  ذكر  في  الب�ستان   -
البن مريم التلم�ساني، ديوان المطبوعات الجامعية، 
الجزائر، )))). وهو في الترجمة لعدد معتبر من 
العلماء واالأولياء الذين ينت�سبون لتلم�سان بالوالدة اأو 

االإقامة اأو الزيارة اأو الوفاة.
اإبراهيم بحاز ومحمد نا�ضر:

دار  ال�سغير،  البن  الر�ستميين  االأئمة  اأخبار   -
الغرب االإ�سالمي، بيروت، )))).

محمود بوعياد:
- نظم الدر والعقيان في بيان �سرف بني زيان 
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اأ�سالفهم  م��ن  ملك  وم��ن  االأع��ي��ان  ملوكهم  وذك��ر 
فيما م�سى من الزمان للتن�سي محمد بن عبد اهلل 
عنونه  منه  ق�سم  بوعياد  )ت)))ه�)، حقق محمود 
ب�: تاريخ بني زيان ملوك تلم�سان مقتطف من نظم 
والمكتبة  للكتاب  الوطنية  الموؤ�س�سة  والعقيان،  الدر 

الوطنية الجزائرية، )))). 
مختار ح�ضاني:

للمازوني  مازونة  ن��وازل  في  المكنونة  ال��درر   -
اأبي زكريا يحيى بن مو�سى )ت)))ه�). وهو كتاب 
من  وغيره  المازوني،  فتاوى  ت�سمن  ال��ن��وازل،  في 

م�ساهير فقهاء المغرب االأو�سط.
االحتالل  م��ن  وه���ران  مدينة  تحرير  ت��اري��خ   -
من  الميالدي  ع�سر  الثامن  القرن  خالل  االإ�سباني 
خالل مخطوطتين، الجزء االأول فتح مدينة وهران 
للجامعي، وهو في مو�سوع فتح وهران �سنة )1))م،  
زرفة،  الب��ن  القمرية))))  الرحلة  الثاني  الجزء 
الجزائر،  جامعة  المخطوطات،  مخبر  من�سورات 
)11).وهو في تاريخ مدينة وهران، ت�سمن م�سائل 
مختلفة، بما في ذلك الفتح الثاني لوهران من قبل 

محمد بن عثمان الكبير.
م�ضطفى محمد الغماري:

- �سرح اأم البراهين في علم الكالم، الأبي عبد 
اهلل ال�سنو�سي، الموؤ�س�سة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

.((((
محمد الأمين بلغيث:

االإ�سالمية  الحكومة  ومنا�سب  الواليات  كتاب   -
الون�سري�سي،  يحيى  بن  الأحمد  ال�سرعية،  والخطط 
الن�سر الفوميك )))). الكتاب من الحجم المتو�سط 
في  النظم  ومو�سوعه  �سفحة،   (( ح��دود  في  فهو 
ينق�سم  الق�ساء.  خطة  وتطور  االإ�سالمي  المغرب 
الواليات  كتاب  االأول:  الق�سم  ق�سمين،  اإلى  الكتاب 

الثاني:  والق�سم  االإ�سالمية،  الحكومة  ومنا�سب 
كتاب االأق�سية.

جلول اأحمد البدوي:
عبد  الأبي  و�سيرتهم،  عبيد  بني  ملوك  اأخبار   -
اهلل محمد بن حماد ال�سنهاجي، الموؤ�س�سة الوطنية 
للكتاب، الجزائر، )))). يت�سمن الكتاب معلومات 
الفاطمية  والدولة  االإ�سماعيلية  الدعوة  عن  هامة 

بالمغرب، وثورة اأبي يزيد مخلد بن كيداد.
محمد بن معمر:

الأبي  والم�سرق،  المغرب  اإل��ى  المقري  رحلة   -
))1)ه���/))))م)،  )ت  المق��ري  اأحم��د  العب��ا�س 
االإ�سالمية  الح�سارة  مخطوطات  مخبر  من�سورات 
الر�ساد  مكتبة  وه��ران،  جامعة  اإفريقيا،  �سمال  في 
للطباعة والن�سر والتوزيع، الجزائر، )11). »يحتوي 
بحياة  تتعلق  وه��ي  ه��ام��ة،  معلومات  على  الكتاب 
االأق�سى  والمغرب  تلم�سان  في  ال�سخ�سية  المقري 
الثقافية  الحياة  ويعالج  والحجاز.  وال�سام  وم�سر 
نف�س  في  يت�سمن  وهو  الموؤلف،  ع�سر  في  واالأدبية 
واأر�س  المغرب  بالد  عن  تاريخية  معلومات  الوقت 
والعقدية  الفقهية  الق�سايا  وبع�س  واليمن،  الحجاز 

وغير ذلك«)))).
عبد القادر زبادية:

ال�سركة  المغيلي،  واأج��وب��ة  االأ�سقيا  اأ�سئلة   -
الوطنية للن�سر والتوزيع، الجزائر، )))).

محمد بوكو�ضة:
اهلل  ع��ب��د  ب��ن  �سعيد  ع��ث��م��ان  الأب���ي  ال���دي���وان   -
المندا�سي التلم�ساني ت حوالي )))1)ه�/))))م)، 

الجزائر، )))))))).
محمد بخو�ضة:

م�سايب  ب��ن  محمد  اهلل  عبد  الأب���ي  ال��دي��وان،   -
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ن�س�������ره  التلم�س�اني )ت ح�والي 1)))ه����/))))م)، 
بتلم�سان �سنة 1)))ه�، واأعاد ن�سره محققا الحفناوي 
اأمقران ال�سحنوني واأ�سماء �سيفاوي، الجزائر، )))).

الجزائر  ف��ي  ج��رى  فيما  ال��ن��ائ��رة  ال��زه��رة   -
رقية  بن  لمحمد  الكفرة،  جنود  عليها  اأغارت  حين 
الجديري التلم�ساني ت بعد ))))ه�/1)))م، مجلة 
�س  �س   ،((((  ،( العدد  المغرب،  وح�سارة  تاريخ 
))))م،  �سنة  كتابه  و�سع  من  الموؤلف  فرغ   .((-(
وجاء تاأليفه ا�ستجابة لطلب الباي محمد بن عثمان 
ت�سع  عر�س  الكتاب  وت�سمن  وه��ران،  ب��اي  الكبير 
حمالت ع�سكرية تعر�ست لها الجزائر بين ))))م 

و))))م.
اأحمد توفيق المدني: 

اأحمد ال�سريف  - مذكرات ))))-1))) للحاج 
 .(((( الجزائ�����ر،  )))))ه�/))))م)،  الزه������ار 
يعتبر الكتاب تقاييد �سخ�سية تعر�س فيها �ساحبه 
ومرحلة  العثماني،  العهد  من  االأخيرة  الفترة  اإلى 
المقاومة بزعامة كل من االأمير عبد القادر والحاج 

اأحمد باي)))).
المن�سورة  االأع��م��ال  بكل  اأحطنا  اأننا  ندعي  ال 
قبل  من  المخطوط  الجزائري  للتراث  والمحققة 
قد  فربما  الجزائرية،  التاريخية  المدر�سة  باحثي 
العناوين  لكن  االأع��م��ال،  تلك  بع�س  ذك��ر  اأغفلنا 

المذكورة تمثل اأهم ما اأنجز في هذا االإطار. 
اأكثر  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  االأع��م��ال  ه��ذه  على  ن��الح��ظ 
التاريخ  مرحلتي  خ��الل  الجزائر  بتاريخ  اهتماما 
هذه  العثمانية،  الفترة  خا�سة  والحديث  الو�سيط 
المخطوطات  من  اأكبر  بحجم  تزخر  التي  االأخيرة 
مقارنة بالفترات التاريخية ال�سابقة. واإن مجهودات 
الموؤرخين الجزائريين تراوحت بين الن�سر والدرا�سة 
لم  المعرو�سة  االأعمال  هذه  بع�س  واإن  والتحقيق. 

تناولتها  واإنما  فقط،  الجزائر  تاريخ  على  تقت�سر 
في اإطار تاريخ المغرب االإ�سالمي مثال  فاأدرجناها 

�سمن التراث الجزائري المخطوط.

الموؤرخين  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ن�سير  اأن  ب��د  وال 
العربي  ال��ت��راث  تحقيق  في  �ساهموا  الجزائريين 
المغرب  بتاريخ  منه  المتعلق  ���س��واء  واالإ���س��الم��ي، 
االإ�سالمي،  الم�سرق  تاريخ  اأو  واالأندل�س،  االإ�سالمي 
الجزائر،  تاريخ  في  المو�سوع  ح�سر  ارتاأينا  لكننا 

حتى ن�ستطيع االإحاطة به، والتحكم فيه.  

خاتمة:

اإطار  في  �سواء  الجزائريون،  الباحثون  �ساهم 
اإعداد ر�سائلهم الجامعية، اأو في اإطار اأعمال اأخرى 
الجزائري  التاريخي  ال��ت��راث  بعث  ف��ي  م�ستقلة، 
ب���ه، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن�سره  ال��م��خ��ط��وط، وال��ت��ع��ري��ف 
وتحقيقه؛ واإن كان هذا الجهد خالل العقود االأربعة 
التي تلت اال�ستقالل الوطني دون االآمال المعقودة، 
تاأخر  راأ�سها  على  لعل  مو�سوعية،  الأ�سباب  وذل��ك 

فهر�سة ذلك التراث، و�سعف الوعي باأهميته.

لكن اليوم هناك انطالقة جديدة، لعل من اأهم 
خزائن  من  العديد  فهر�سة  في  ال�سروع  معالمها، 
المخطوطات العامة والخا�سة، وتاأ�سي�س عدة مخابر 
وت�سجيل عدة  المعرفة،  الحقل من  للبحث في هذا 
اأو  موا�سيع لتحقيق التراث �سواء كر�سائل جامعية، 
المركز  وتاأ�سي�س  للبحث،  وطنية  م�ساريع  اإطار  في 
اإلى  الملحة  الحاجة  وكذلك  للمخطوطات،  الوطني 
الوطني  التاريخ  كتابة  الإع��ادة  المخطوطات  ه��ذه 
بوثائق محلية، ت�سكل بديال للم�سادر االأجنبية التي 
هي اأكثر ا�ستعمااًل وا�ستغالاًل والتي كثيرًا ما �سوهت 

التاريخ الوطني. 
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من�سورات الح�سارة، الجزائر، ط)، )11).  .(
واالأطروحات  الر�سائل  دليل  اأفا،  عمر  عند  ورد  ما  راجع   .(

الجامعية
الممتدة  الفترة  تغطي  اأجزاء  خم�سة  االآن  لحد  منه  �سدر   .(
من )))) اإلى )11)، طبعت هذه االأجزاء بمطبعة النجاح 

الجديدة بالدار البي�ساء بين �سنتي )))) و)11).
مجلة الدرا�سات التاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر،   .(

ع)، ))))، �س ))).
نف�سه، �س �س 1))-))).  .(
نف�سه، �س �س )))-))).  .(

ي�سدرها  ع�سور،  مجلة  في  القائمة  هذه  مراجعة  يمكن   .(
م��خ��ب��ر م�����س��ادر وت���راج���م، ج��ام��ع��ة وه�����ران، ال��ع��ددان 
�س  �س   ،(11( دي�سمبر)11)/جوان  والخام�س،  الرابع 

.(((-(((
بعنوان  االأول��ى  الطبعة  طبعتين،  في  الر�سالة  هذه  طبعت   .(
مفاخر البربر لموؤلف مجهول، درا�سة وتحقيق عبد القادر 
ط)،  الرباط،  والن�سر،  للطباعة  رق��راق  اأبي  دار  بوباية، 
)11)؛ والطبعة الثانية اكت�سف من خاللها الباحث موؤلف 
الحليم  بن عبد  الأبي عبيد اهلل �سالح  ن�سبه  الكتاب حيث 

االإيالني الم�سمودي، وطبع بنف�س الدار.
الماج�ستير  ر���س��ائ��ل  مناق�سات  دل��ي��ل  ق�سير:"  حليمة   .(1
والدكتوراه في كلية االآداب والعلوم االإن�سانيةمعهد الح�سارة 
االإ�سالمية �سابقا"، مجلة االآداب والعلوم االإن�سانية، العدد 

العا�سر، جانفي )11)، �س1)).
نف�سه، �س 1))-))).  .((

والجغرافي  التاريخي  التراث  من  �سعيدوني،  الدين  نا�سر   .((
 ،(((( بيروت،  االإ�سالمي،  الغرب  دار  االإ�سالمي،  للغرب 

�س �س ))-)).

نف�سه، �س ))).  .((
نف�سه، �س )))-))).  .((

نف�سه، �س ))).  .((

نف�سه، �س ))).  .((
نف�سه، �س )))-))).  .((

» تقع في حدود خم�س و�سبعين ورقة. وهي في �سكل ر�سالة   .((
باأبي  فيها  ي�سيد  بق�سيدة  البجائي  اأحمد  ا�ستهلها  اأدبية 
بعدها  معه،  وذكرياته  العلمية  ومكانته  الم�سدالي  الف�سل 
و�سله  خطاب  ع��ن  ج��واب  ه��ي  الر�سالة  ه��ذه  اأن  اأو���س��ح 
من  بقي  فيما  ذكر  وقد  بالقاهرة،  المقيم  الم�سدالي  من 
الر�سالة تحوله من م�سر اإلى الحجاز مفارقا اأبي الف�سل 
ردا  يتلقى  اأن  دون  با�ستمرار  يرا�سله  به  متعلقا  ظل  الذي 
المرجع  الدين �سعيدوني،  نا�سر  وي�سفي غليله«  قلبه  يريح 

نف�سه، �س 1))-))).
اأخبار  في  ال�سعود  �سعد  طلوع  ع��ودة،  بن  االأغ��ا  المزاري   .((
وهران والجزائر واإ�سبانيا وفرن�سا اإلى اأواخر القرن التا�سع 
ع�سر، درا�سة وتحقيق يحيى بوعزيز، دار الغرب االإ�سالمي 

بيروت، 1)))، ج)، �س اأ.
نف�سه، �س )).  .(1

للجزائر  الو�سيط  التاريخ  ف��ي  درا���س��ات  ع���الوة،  ع��م��ارة   .((
والغرب االإ�سالمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

)11)، �س)))-))).
المغرب  اإل��ى  المقري  رحلة  اأحمد،  العبا�س  اأب��و  المقري   .((
والم�سرق، تحقيق محمد بن معمر، مكتبة الر�ساد للطباعة 

والن�سر والتوزيع، الجزائر، )11)، �س ).
للمندا�سي  العامية  الق�سائد   (((( �سنة  بونار  رابح  ن�سر   .((
المجموعة في مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية رقم 
مجموع  ق�سائد  �ست  وتت�سمن   ،(((-((( ورقات   ((((
اأبياتها ))) بيتا مع الق�سيدة النونية. اأنظر نا�سر الدين 

�سعيدوني، المرجع ال�سابق، �س ))). 
نف�سه، �س ))).  .((

قائمة الم�صادر والمراجع

)- التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج، مختار 
ح�ساني، من�سورات دار الح�سارة، الجزائر، ط)، )11).

بكليات  الم�سجلة  الجامعية  والر�سائل  االأط��روح��ات  دليل   -(
النجاح  مطبعة  اأفا،  عمر   ،((((-(((( بالمغرب  االآداب 
ملحق  ))))ه���/))))م.  ط)،  البي�ساء،  الدار  الجديدة، 
ط)،   ،(((( ملحق  ))))ه���������/))))م.  ط)،   ،((((
))))ه����/111).  ط)،   ،(((( ملحق  ))))ه�����/))))م. 

الجزء الخام�س ))))-)11)، ط)، ))))ه�/)11)م. 
كلية  في  والدكتوراه  الماج�ستير  ر�سائل  مناق�سات  »دليل   -(
االإ�سالمية  الح�سارة  معهد  االإن�سانية  والعلوم  االآداب 
االإن�سانية،  والعلوم  االآداب  مجلة  ق�سير،  حليمة  �سابقا«، 
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العدد العا�سر، جانفي )11)، �س)))– ))).
االإ�سالمي،  والغرب  للجزائر  الو�سيط  التاريخ  )- درا�سات في 
الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  دي��وان  ع��الوة،  عمارة 

.(11(
واإ�سبانيا  والجزائر  وهران  اأخبار  في  ال�سعود  �سعد  طلوع   -  (
بن  االأغا  للمزاري  التا�سع ع�سر  القرن  اأواخر  اإلى  وفرن�سا 
عودة، درا�سة وتحقيق يحيى بوعزيز، دار الغرب االإ�سالمي 

بيروت، 1))).
)- مجلة الدرا�سات التاريخية، ي�سدرها معهد التاريخ، جامعة 

الجزائر، ع)، ))))، �س �س )))-))).

جامعة  وتراجم،  م�سادر  مخبر  ي�سدرها  ع�سور،  مجلة   -(
دي�سمبر)11)/جوان  والخام�س،  الرابع  العددان  وهران، 

)11)، �س �س )))-))).
)- من التراث التاريخي والجغرافي للغرب االإ�سالمي، نا�سر 

الدين �سعيدوني، دار الغرب االإ�سالمي، بيروت، )))).
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
اأ.د عبد الرزاق ح�شين

اأ�ستاذ االأدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
المملكة العربية ال�سعودية

مقدمة:
الحمد هلل الذي علَّم بالقلم, وال�صالة وال�صالم على النبيِّ االأّميِّ الذي علَّمه �صديد القوى, 

وعلى اآله و�صحبه ومن تبعه, وعّنا معهم بف�صلك ومنِّك وكرمَك يا اأكرم االأكرمين, وبعد:
فهذا بحُث جهٍد متوا�سل، وعمٍل دوؤوب، وخبرِة 
�سنوات طوال عملتها في ميدان تحقيق المخطوطات، 
اإذ اأنَّ �سلتي بالمخطوطات تعود اإلى اأكثر من ثالثة 
عقود، منذ اأْن بداأُت مرحلة الماج�ستير والدكتوراه، 
وكانت مرحلة الدكتوراه � عندما كنت اأُحّقق واأدر�س 
الحقيقية  المدر�سة  � هي  �سقلية  في  العربي  ال�سعر 
اأهميته،  لي  وبيَّنت  التحقيق،  كيفية  علَّمتني  التي 

و�سرورة الحفاظ عليه، واإخراجه.
رفيقي  اأ�سبح  اأْن  بعد  للتراث  ع�سقي  ق  وتعمَّ
التعرف  خ��الل  من  وذل��ك  م�ساء،  �سباح  يالزمني 
على معهد المخطوطات العربية في القاهرة، الذي 
اأ�ساطين  على  فيه  فت  وتعرَّ درا�ستي،  فترة  الزمته 
ذلك  في  مديره  مع  لي  وك��ان  م�سر،  في  التحقيق 
جل�سات  ال��خ��ول��ي  مر�سي  محمد  ال��دك��ت��ور  ال��وق��ت 
حينها  اأو���س��ان��ي  وق��د  التحقيق،  ح��ول  ون��ق��ا���س��ات 
البن  المغرب  اأخ��ب��ار  في  )المغرب  كتاب  باإكمال 
�سعيد) الذي بداأه الدكتور �سوقي �سيف ولم يكمله، 

الكبير  اأ�ستاذنا  اأث��ر  في  اأ�سيع  من  خ�سيت  لكني 
في  عبا�س  اإح�سان  الدكتور  زرت  كما  اهلل،  يرحمه 
و�ساألته عن  بيروت،  في  االأمريكية  بالجامعة  مكتبه 
ديوان  بتحقيق  فاأو�ساني  ال�سقلي،  ال�سعر  تحقيق 
هذا  من  مختارات  اإيراد  مع  البلنوبي،  الح�سن  اأبي 
من  الرغم  وعلى  تحقيقه،  على  يقوم  الأن��ه  ال�سعر 
ذلك لم ي�سدر هذا ال�سعر بتحقيقه، ويبدو اأنه مات 
في  اأ�ست�سيره  ظللت  وكذلك  يكمله.  لم  اأنه  اأو  معه، 
كثير من اأمور التحقيق عندما انتقل اإلى االأردن في 
التذكرة  تحقيق  اأريد  كنت  االأردنية، حيث  الجامعة 
الحمدونية التي �سرفني عن تحقيقها الدكتور عبد 
الرحمن العثيمين عميد �سوؤون المكتبات في جامعة 
اإح�سان عبا�س يقوم  اأم القرى وقتذاك الأنَّ الدكتور 
على تحقيقها، فكان اأن عدلت اإلى تحقيق مخت�سرها 
البن منظور بعنوان )المنتخب والمختار في النوادر 
واالأ�سعار) وكان ذلك بن�سيحة من الدكتور اإح�سان 
اأحمد  معجز  تحقيق  على  عزمت  نف�سه.كما  عبا�س 
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المعري،  ال��ع��الء  الأب��ي  المتنبي  دي���وان  �سرح  وه��و 
 ��� فاأخبرني  التواب،  عبد  رم�سان  الدكتور  ف�ساألت 
ترك  ��ُه  اأنَّ  �� لجامعتنا  زائ��رًا  اأ�ستاذًا  قدم  قد  كان  و 
عبد  بتحقيق  لمناق�سته  مكتبه  على  محققًا  الكتاب 

المجيد دياب، فعدلت عن تحقيقه.
اأمرين كان  و�سرت في هذا الميدان، من خالل 
قبل  من  كلِّفت  اإذ  االآخ���ر،  يكمل  منهما  واح��د  كل 
بن  محمد  االإم��ام  بجامعة  المكتبات  �سوؤون  عمادة 
بعمل  )1))ه��  عام  في  بالريا�س  االإ�سالمية  �سعود 
والفلمية  الورقية  الم�سورة  للمخطوطات  فهر�س 
الدكتور  وقتئٍذ  وُكلِّف  والنقد،  والبالغة  االأدب  في 
عبد الفتاح الحلو بعمل الفهر�س نف�سه للمخطوطات 
�سلطاني  علي  محمد  الدكتور  ُكلِّف  كما  االأ�سلية، 
فقام  ذلك  عن  واعتذر  والنحو،  للغة  فهر�س  بعمل 

الدكتور علي ح�سين البواب بهذه المهمة.
خزانة  ل��ي  ُفتحت  فقد  عملي،  بخ�سو�س  اأم��ا 
بن  محمد  االإم����ام  بجامعة  ال��م��خ��ط��وط��ات  ق�سم 
فتحًا  الفتح  هذا  وكان  بالريا�س،  االإ�سالمية  �سعود 
كانت  فترًة  المخطوطات  مع  ع�سُت  حيث  مفيدًا، 
من  كبير  بعدد  فيها  والتقيُت  الفترات،  اأجمل  من 
على  وك��ان  �سابقًا،  ذك��رت  ممن  المحققين  االإخ��وة 
اهلل  عبد  الدكتور  المحقق  المكتبات  �سوؤون  راأ���س 

ع�سيالن.
عددًا  ت�سمُّ  المخطوطات  ق�سم  خزانة  وكانت 
مكتبات  ع��ن  المخطوطات  م�����س��ورات  م��ن  كبيرًا 
عند  الفهر�س  هذا  انطوى  وقد  العالم،  في  عديدة 
المخطوطات  لخزانة  ورد  ما  و�سف  على  طباعته 
 (  (11(  ( فبلغ  )1))ه�����  ع��ام  رج��ب  غ��رة  لغاية 
م�سورة فلمية وورقية، اأفردتها من بين ) 1111) ) 

اآالف مخطوط م�سور في مختلف الفنون))). 
وكانت الفائدة الجلَّى هي في الو�سول اإلى معظم 
اأجده  ما  وانتخاب  اأحوالها،  ومعرفة  المخطوطات، 

مهّمًا ونافعًا، فكان اأن قمت بتحقيق ما يربو على اثني 
ع�سر مخطوطًا، اأذكرها للتعريف ال للذكر، وهي:

منجب  البن  االأندل�س  �سعراء  �سعر  من  المختار   -(
 / ))1))ه����  عمان   – الب�سير  دار  ال�سيرفي، 

))))م) ))) �س)
)-  االأمثال والحكم للرازي، دار الب�سير - عمان - 
))1))ه� / ))))م ) ) ))) �س ) طبعة ثانية 

دار النفائ�س - عمان - ))))ه� )11)م.
)- غريب القراآن وتف�سيره البن اليزيدي – موؤ�س�سة 
))))م)   / ))1))ه������  ب��ي��روت   – ال��ر���س��ال��ة 

)1))�س).
االأدب  ف��ي  ال��م�����س��ورة  ال��م��خ��ط��وط��ات  ف��ه��ر���س   -(
والبالغة والنقد، اإدارة الثقافة بجامعة االإمام - 

الريا�س ))1))ه� / ))))م ) )))) �س).
عمان   – عمار  دار  لل�سفدي،  بالعور  ال�سعور   -(

))1))ه� / ))))م) )))) �س).
)- ديوان ابن �سنان الخفاجي – المكتب االإ�سالمي 

�س).  ((1( ))))م)   / ))1))ه�  – بيروت 
البن  واالأ�سعار  النوادر  في  والمختار  المنتخب   -(
 - الذهبي  مكتبة  عمان،   - عمار  دار  منظور، 

الق�سيم ) ))))ه� / ))))م ) )))�س ).
نادي  للخويي، طبع  االأمثال  في  الخرائد  فرائد   -(
ال�سرقية االأدبي – الدمام ) ))))ه� / ))))م) 

)))) �س).
عثمان  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  الغزي  دي��وان   -(
جمعة  مركز  ن�سر  االأ�سهبي،  الكلبي  محمد  ابن 
االإم����ارات   - دب��ي  وال���ت���راث،  للثقافة  ال��م��اج��د 

العربية المتحدة )11)م ) ))) �س ).
و�سدر لي في المجالت العلمية المحكمة، تحقيق 

االآتي:
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في  و�سدر  و�سعره،  حياته  المكي  الحكاك  ابن   -(
جامعة  عن  �سدرت  التي  العربية  اللغة  مجلة 
بالريا�س،  االإ�سالمية   �سعود  بن  محمد  االإم��ام 
العدد الخام�س، المحرم ))))ه� / يوليو ))))م 

)))�س).
حاكم  القر�سي  االأم���وي  حكم  بن  �سعيد  �سعر   -(
ت�سدر  التي  العقيق  مجلة  ف��ي  ياب�سة  ج��زي��رة 
/))))م  ))))ه����  االأدب���ي  المدينة  ن��ادي  ع��ن 

)1)�س).
)- تحقيق الجزء من بلوغ االآراب في لطائف العتاب 
مجلة  ع��ن  و���س��در  اأح��م��د،  ب��ن  محمد  لللمّقري 
مجمع اللغة العربية االأردني، العدد )1)) ال�سنة 
الع�سرون جمادى االأولى ))))ه� / كانون الثاني 

))))م ))) �س).
بينت  البحث على مقدمة  قام هذا  فقد  واأخيرًا 
وذكرت  المخطوطات،  تحقيق  ف��ي  تجربتي  فيها 
للمو�سوع   عر�ست  ث��مَّ  كتب.  من  حققته  ما  بع�س 
في �ست نقاط، واأنهيت بالنتائج التي تو�سلت اإليها، 

والتو�سيات، اأّما ما عر�سته فيت�سمن االآتي:
اأواًل - قيمة التراث العربي:

واأف�سل  معلم،  اأف�سل  المخطوطات  تحقيق   - ثانيًا 
مدر�سة:

ثالثًا - تحقيق المخطوطات معرفة للذات ولالآخر:
وممار�سٌة  وف��نٌّ  علٌم  المخطوطات  تحقيق   - رابعًا 

وجهٌد �ساٌق .
خام�سًا: الطريقة المثلى للتحقيق.

قات التحقيق. �ساد�سًا: معوِّ
الدخول  دون  ال�ست  النقاط  لهذه  و�ساأعر�س 
ذلك  الأنَّ  واأدل��ة،  و�سواهد  لن�سو�س  ا�ستعرا�س  في 
�سي�ساعف عدد �سفحات البحث، ولذلك �ساأقت�سر 
النقاط،  نقطة من هذه  لكل  المركز  التو�سيح  على 

واأبداأ بها مرتبة. 
اأوًل - قيمة التراث العربي:

هل ت�ستطيع ال�سجرة اأن تعي�س بعد قطع جذورها؟ 
ت�سفر  اأنها  اأم  وتثمر؟  وتزهر،  وت��ورق،  فتخ�سر، 
اأوراقها وتذبل، وتيب�س غ�سونها، ويتطّوُح جذعها مع 
كلِّ هبة رياح، حتى ت�سقط خامدة هامدة، ال ت�سلح 

اإالَّ طعمًة للنيران.
وال��ت��راث ه��و ج���ذور ه��ذه االأم���ة ال�����س��ارب��ة في 
اأربعة  عن  يزيد  الذي  لها،  الح�ساري  التاريخ  عمق 
ونثمر،  ونزهر،  نحيا،  به  الزمان،  من  قرنًا  ع�سر 
وبدونه نكون قد قطعنا جذورنا، وق�س�سنا األ�سنتنا، 
نعرف  ال  غيَرنا،  نحُن  فن�سبح  جلدنا،  و�سلخنا 
اأنف�سنا، ونطم�س ما�سينا، فن�سبح بال ما�ٍس، ويتوه 
عّنا حا�سرنا، فنغيب عن م�ستقبلنا، الأنَّ التراث هو 
الحبل القوي، والرابط المتين الذي يربط الما�سي 

بالحا�سر والم�ستقبل.
االأمة،  هذه  اأ�سا�سات  من  مكين  اأ�سا�ٌس  التراث 
منه  تغرف  فّيا�س  ونبٌع  العثار،  �سرَّ  وَيقيها  ُتها،  يثبِّ
�سخ�سيتها،  على  يحافظ  اأمين  وحار�ٌس  اأ�سالتها، 
ها  ويعطيها الثقة في نف�سها، وكنز دفين يغنيها، ويمدُّ
بكل ما هو نافع، وي�سعرها باأهميتها ومكانتها، ودافٌع 
اإلى  واالن��ط��الق  وال�سمو  النهو�س  اإل��ى  يدفعها  لها 
اأعلى قمم العلم والح�سارة. بل )هو روحها الذي به 
به  ُتعنى  اأن  تعي�س، وبه تفاخر، وهو لذلك ما يجب 

موؤ�س�ساتنا العلمية))) .
اأو  ال�سوؤال لطالب الهند�سة  ه هذا  اأوجِّ كثيرًا ما 
الطب اأو غير ذلك من العلوم، وهو: هل لديك فكرة 

عن تراثنا العلمي في تخ�س�سك ؟
ة راأ�ٍس بالنفي. والجواب في غالب االأحيان: هزَّ

فاأ�ساأل نف�سي: لماذا هذا االنقطاع واالنبتات عن 
التراث  هذا  اأنَّ  اإلى  ذلك  اأيعود  واأ�سالتنا؟  2تراثنا 
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التطور  هذا  بعد  مفيدًا  عاد  ما  اأنه  اأم  له؟  قيمة  ال 
العلمي الدّفاق ؟ اأم هو عقوٌق وعدم انتماء؟ اأم جهٌل 

بقيمة هذا التراث المجيد؟
جاهٍل  اأو  ال��ت��راث،  لهذا  مهمٍل  لكلِّ  يكون  ق��د 
االأ�سئلة،  ه��ذه  من  واح��ٍد  على  الخا�س  جوابه  ب��ه  

ولتو�سيح هذا االأمر اأقول:
ال تكاد تجد اأمة من االأمم القديمة والحديثة لديها 
من الموؤلفات والم�سنفات في مختلف العلوم ما لهذه 
هو  واإّنما  عواهنه،  على  ُيلقى  ال  القول  وهذا  االأمة، 
موؤّكد بالدليل الملمو�س، وال�سهادات الموثقة، فعلى 
مدى اأكثر من اثني ع�سر قرنًا من الزمان ظلَّت هذه 
االأمة فاعلة وموؤثرة في الميدان الح�ساري والثقافي 
اإم�ساكها  جانب  اإل��ى  االأر���س��ي،  الكون  �ساحة  على 
اأو  القديم  العالم  فثلث  ال�سيا�سية،  القيادة  بزمام 
الدولة االإ�سالمية،  ما يزيد كان يقع �سمن خريطة 
االأمة  هذه  مت  قدَّ المتطاولة  القرون  هذه  وخ��الل 
من:  االأف����ذاذ،  وعباقرتها  المبدعين،  ب��اأف��راده��ا 
الهائلة  االأعداد  ومفكرين  و�سعراء،  واأدباء،  علماء، 
من: الم�سنفات، والموؤلفات، والبحوث، والر�سائل، 
المنجد:  الدين  �سالح  يقول  ذلك  وفي  والمقاالت، 
تحفظها  ال��ت��ي  العربية  المخطوطات  ت���زال  )م��ا 
الذي  االأول  المعين  واالأنا�سول  ا�ستانبول  مكتبات 
مختلف  في  االإ�سالمي  التاريخ  لدرا�سة  اإليه  ُيرجع 
العربية  للمخطوطات  االأول  المركز  فهي  نواحيه... 
في العالم بال ا�ستثناء، ولعلَّ فيها من المخطوطات 
� في المكتبات العامة والمكتبات الخا�سة � ما يقارب 
ربع مليون مخطوط))) وهذا الكم ال�سخم تثبته ما 
في  وعنوانات  اأ�سماء  من  الدهر  ع��وادي  لنا  اأبقت 
اأيدينا،  بين  نتناوله  وما  الم�سنفة،  الفهار�س  كتب 
التي  االأخبار  تلك  تثبته  يزال مخطوطًا، كما  وما ال 
هذا  لها  �س  تعرَّ التي  الهائلة  النكبات  عن  ثت  تحدَّ
3التراث على يد المغول، واالإ�سبان في حربهم الإخراج 

الم�سلمين من االأندل�س،فالمغول األقوا بمئات االآالف 
من الكتب في نهر دجلة، حتى اأ�سبحت هذه الكتب 
في  اأخ���رى  اإل��ى  �سفة  م��ن  عليها  يعبرون  ج�����س��ورًا 
يجل  اأي�سًا  فذلك  االإ���س��ب��ان،  فعله  ما  اأم��ا  ب��غ��داد، 
على  والرهبان  الق�س�س  اأ�سرف  حيث  الو�سف،  عن 
وو�سعوها  والم�ساجد،  المكتبات  من  الكتب  تجميع 
في اأكوام عظيمة في �ساحات طليطلة، و�سرق�سطة، 
واإ�سبيلية، وقرطبة، وغرناطة، ومالقة، وغيرها من 
وكذلك  النيران،   فيها  االأندل�سية،واأ�سعلوا  المدن 
بع�س  ب��اح��ت��الل  ق��ام��وا  ع��ن��دم��ا  ال�سليبيون  ف��ع��ل 
الكثير  باإحراق  وقاموا  ال�سام،  بالد  في  ال�سواحل 
ت�سم  كانت  التي  والح�سون  والمعاقل  المدن  من 
ما  ر  العلوم،)ويقدَّ باأ�سناف  ال��زاخ��رة  المكتبات 
اأتلفه ال�سليبيون في طرابل�س وحدها بثالثة ماليين 
اأما اال�ستعمار الجديد، فقد نهب ع�سرات  مجلد))) 
االآالف من المخطوطات والكتب المهمة، وما حرق 
اأثناء حرب اال�ستقالل وعند خروج  مكتبة الجزائر 
اإّنهم  بل  ذلك،  على  �ساهد  اإالَّ  الفرن�سي  اال�ستعمار 
فعندما  نف�سه،  المنهج  على  ي�سيرون  ي��زال��ون  ال 
المكتبات،  نهبت  العراق،  المتحدة  الواليات  احتلت 
واأفرغت المتحف الوطني من كلِّ ذخائره،  وال زالت 
البريطاني،  والمتحف  باري�س،  مكتبة  مثل:  مكتبات 
األمانيا  في  ومكتبات  و�ست�ستربيتي،واالأ�سكوريال، 
بعديد  تعج  وغ��ي��ره��ا  ل��ي��دن  مكتبة  مثل  وه��ول��ن��دا 

المخطوطات التي عدنا ن�ستريها منهم.
»ا�سبرنجر«  الدكتور  البريطاني  الموؤلف  يقول 
في مقدمته باالإنجليزية  لكتاب االإ�سابة في اأحوال 
التاريخ،  في  اأمة  تعرف  )لم  حجر:  البن  ال�سحابة 
َقْت الختراع  وال توجد االآن اأمة على ظهر االأر�س ُوفِّ
فن من اأ�سماء الرجال الذي ت�ستطيع بف�سله اأْن تقف 

على ترجمة خم�سمائة األف من الرجال))) 
5  4 وي�سف الدكتور عبد اهلل الع�سيالن هذا التراث 
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باأّنه ) محيط يتجاوز بي حدود الزمن، ويك�سف لي 
ُد في اآثارها، واأجياٍل تتجافى  عن حقيقة اأمٍة تتج�سَّ
وت�سيُد  ذاتها،  تر�سُد  وهي  الم�ساجع،  عن  جنوبها 
عقولها  ع�سارة  من  مُه  تقدِّ بما  ح�سارتها  �سروَح 

وفكرها عبر الع�سور المتالحقة)))).
كمه  في  فقط  تكمن  فال  التراث  هذا  قيمة  اأّم��ا 
في  اأو  ِق��َدِم��ِه،  في  وال  الثَّر،  تنوعه  في  وال  الهائل، 
مكانة علماء ال�سلف، واإّنما تكمن كذلك في مجموعة 

اأمور، منها:
- ُيعدُّ تراثنا االأ�سا�س المتين، واالأر�سية الوا�سعة 
والت�سنيف،  التاأليف  ميادين  في  لنا  دْت  ُمهِّ التي 
كثير من  �سالكًا، حيث غدا  اأمامنا  الطريق  وجعلت 
العلوم وبخا�سة العلوم ال�سرعية واللغوية في متناول 
وق�سايا  م�سائل  من  اإليه  نحتاج  بما  وتمدنا  اأيدينا، 
كّمًا  لنا  وتوفر  والفنون،  العلوم  واأفكار في كثير من 
والدر�س،  الفهم  في  تعيننا  التي  المادة  من  هائاًل 

كما تفيد في التاأليف والت�سنيف. 
مه �سلف هذه االأمة لخلفها من جهود،  - تقدير ما قدَّ
ظهرت في غزارة نتاجهم، وفي جودة تاآليفهم، 

وفي تنوُّع مادتهم، وفي �سعة اطالعهم. 
- عدم غمط هذه الح�سارة  حقها في عظمة نتاجها، 
اأو التقليل من اأهمية ما و�سلت اإليه، فالجهل بها 
مته اأّدى اإلى ال�سخرية اأحيانًا مما و�سل  وبما قدَّ
تجديد  ك��لِّ  من  وتجريدهم  االأم��ة،  علماء  اإليه 
وبخا�سة  والف�سل،  بالتق�سير  واتهامهم  واإبداع، 

عند ظهور علم جديد، اأو معرفة مبتكرة.
على  تجعلنا  الحقة  المعرفة  بتراثنا  معرفتنا  اإنَّ   -
الثقة من  اأيدينا، وال تمنعنا هذه  ثقة مما تحت 
لدينا،  االآخرين وتطوير ما  اال�ستفادة من علوم 
البناء  الوقوف عند محطة االأقدمين، بل  وعدم 
عليها وتجاوزها، فكما قال الر�سول � »الكلمة 

اأحقُّ  فهو  وجدها  حيثما  الموؤمن  �سالة  الحكمة 
بها)))«.

الأنَّ  ومقت�سبة  �سريعة  اأمثلة  ل��ذل��ك  واأ���س��رب 
الق�سة  در���س��وا  فالذين  جهل،  لما  ع��دو  االإن�����س��ان 
وجود  العربي  اأدبنا  على  اأنكروا  والرواية  الحديثة 
في  وردوه  من  الرغم  على  االأدب��ي،  النوع  هذا  مثل 
وكتب  ال�سريف،  النبوي  والحديث  الكريم،  القراآن 
االأدب واالأخبار وعند الق�سا�سين والمذكرين، وما 
و�سل اإليه الجاحظ، والتوحيدي، ومقامات الهمذاني 
واأبو  االأندل�سي  �سهيد  ابن  �سنعه  وما  والحريري، 
يقظان،  ابن  حي  في  طفيل  واب��ن  المعري،  العالء 
العربي،  ب��االأدب  و�سعره  بنثره  الغربي  االأدب  وتاأثر 
كلُّ ذلك اإّما اأنَّه لم يقنعهم، اأو اأّنهم لم يطلعوا عليه، 

فجّردوا اأدبنا من هذا النوع.
القرن  في  �ساع  ال��ذي  االأطفال  اأدب  ذلك  ومن 
من  العربي  اأدبنا  يحرم  من  وجدنا  فقد  الع�سرين، 
هذا  وجود  تثبت  كتبًا  ذلك  في  عملت  وقد  وج��وده، 
التراث  في  االأطفال  كتاب  ذلك  من  االأدب��ي،  النوع 

العربي الذي طبع عدة طبعات.
قين من الناحية االجتماعية  اأما االهتمام بالمعوَّ
رفت عّنا لغيرنا،  والتعليمية والتاأليفية، فهي كذلك �سُ
وهذا ما نق�سه الجاحظ، وابن قتيبة، وال�سفدي في 
واإعالء  بها،  والتعريف  الفئة،  ه��ذه  عن  تاآليفهم 
مكانتها، والترجمة الأعالمها. بل اإنَّ الكتابة للعميان 
االآمدي  الدين  زي��ن  االأ�سلي  مبدعها  عن  رفت  �سُ
ما  حتى  االأ�سلي  ون�سي  ب��راي��ل)  ب�)لوي�س  لتل�سق 
ذلك  وح�سارته،  ودينه  جلدته  اأب��ن��اء  يعرفه  ع��اد 
الذي �سبق برايل بنحو 11) عام ذكر ال�سفدي في 
التي  كتبه  جميع  اأثمان  )يعرف  ك��ان:  اأن��ه  ترجمته 
كتابًا  ا�سترى  اإذا  كان  اأنه  وذلك  بال�سراء،  اقتناها 
وفتل  خفيفة،  ورق  من  قطعة  اأخ��ذ  معلوم،  ب�سيء 
7  منها فتيلة لطيفة و�سنعها حرفًا اأو اأكثر من حروف 
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يل�سق  ثم  الجّمل،  بح�ساب  الكتاب  لثمن  الهجاء 
�سذَّ  فاإذا  داخل،  من  الكتاب  جلد  طرف  على  ذلك 
الذي  المو�سع  كتبه، م�سَّ  عن ذهنه ثمن كتاب من 
وقد  ثمنه)))  فيعرف  بيده،  الكتاب  ذلك  في  علَّمه 
في  با�سا  زك��ي  اأحمد  الدكتور  االخ��ت��راع  ه��ذا  ذك��ر 
بحث له في المجلد ال�ساد�س من مجلة المقتب�س. بل 
اإنَّ الكتابة النافرة الحروف، والقراءة باللم�س كانت 
عام  بعد  المتوفى  االآم��دي  الدين  زين  قبل  معروفة 
المعري،  العالء  الأبي  �سعرًا  )))ه�، فنحن واجدون 

يذكر هذه الطريقة، فيقول))):
ــــــَم االأقـــــــــــــــــــــواِم اأعـــــمـــــى كــــــــــــــاأنَّ مــــــنــــــجِّ

بلم�ِص يـــــقـــــروؤُهـــــا  ــــْحــــَف  الــــ�ــــصُّ يـــمـــ�ـــصُّ 

فمن اأين عرف اأبو العالء هذه الطريقة، وكيف 
القرن  وهو  ع�سره،  في  �سائعة  تكن  لم  لو  يذكرها 

الخام�س الهجري.
الغربي  للعالم  المن�سوبة  االأر����س  ك��روي��ة  اأّم���ا 
االإيطالي،  العالم  ه��ذا  من  اأق��دم  فهي  »جاليليو« 
بن  اأحمد  بن  م�سلم  االأندل�سي  العالم  بها  قال  فقد 
الثالث  القرن  في  بها  قال  الذي  الليثي  عبيدة  اأبي 
الهجري، مما حدا ب�ساحب العقد الفريد ابن عبد 

ربه االأندل�سي اأن ي�سخر منه قائاًل)1)):
الـــ�ـــصـــمـــاُء بها واالأر�ـــــــــص كــــوريــــٌة حـــــفَّ 

نـــقـــطـــًة مثال وتـــحـــتـــاً و�ــــصــــارت  فــــوقــــاً 

�ــصــيــُف الـــجـــنـــوب �ـــصـــتـــاٌء لــلــ�ــصــمــال بها

دوال وذا  هــــــــذا  بـــيـــنـــهـــمـــا  �ـــــصـــــار  قــــــد 

الدكتور  الفرن�سي  االإ�سالمي  المفكر  ناق�س  وقد 
كتابه  ف��ي  الح�سارة  هوية  ق�سية  ج���ارودي  رج��اء 
اأنَّ  وكيف  االإ�سالمية«  الر�ساالت  اأر���س  »فل�سطين 
الح�سارة  اأ�سل  اأنَّ  على  التركيز  حاولوا  الغربيين 
اإغريقي اأي اأوروبي، واأثبت في كتابه هذا عن طريق 

العقل والنقل واالكت�سافات االأثرية اأنَّ اأ�سل الح�سارة 
كامن في اأر�س الر�ساالت االإلهية.

واإذا ما رحنا نبحث في علم االجتماع فالكل يعلم 
نهل  الذي  العلم  هذا  في  راأ�سًا  كان  خلدون  ابن  اأنَّ 
والفلك  للطب،  ذلك  ويمتد  العلماء،  من  كثير  منه 
التدري�س،  وط��رائ��ق  بل  والفالحة،  والريا�سيات، 
فتحتاج  العلمية  االبتكارات  اأما  التاأليف،  ومناهج 
اإلى موؤلف براأ�سه، ولالأ�سف فهناك معلومة وجدتها 
ل  بتو�سّ المخطوطات تقول  خالل عملي في فهر�سة 
بع�س العلماء اإلى اأداة تح�سب االأرقام، وكاأنها بداية 
ال�سابع  القرن  في  وذلك  االآل��ي،  بالحا�سب  التفكير 
اتكاًء  المعلومة  بهذه  اأحتفظ  لم  ولكني  الهجري، 
ولكن  اأ�ساء،  وقتما  اإليها  العودة  على  قدرتي  على 
اآخر،  مكاٍن  اإل��ى  المكان  وغ���ادرت  ال�سقة،  بعدت 
مني،  القيمة  المعلومة  هذه  �ساعت  حتى  و�سغلت 

وكم اأنا نادٌم عليها.
ثانيًا - تحقيق المخطوطات اأف�ضل معلم، 

واأف�ضل مدر�ضة:
اإنَّ التحقيق معرفٌة ال ي�سل اإليها اإالَّ من اغترف 
اأ�سول  يعلمنا  معلم  اأف�سل  ه��و  ب��ل  ينابيعها،  م��ن 
ونحن  نتخرج  ومدر�سة  ال�سحيح،  العلمي  المنهج 
نملك االأهلية: للدر�س، والفهم، والتحليل، والتعليل، 
اأغوار  ي�سبر  فالمحقق  والموازنة،  والحكم،  والنقد، 
الكتب،  وخزائن  الفهار�س  اأ�سرار  ويفات�س  التراث، 
ويعرف  القدماء،  والم�سنفين  الموؤلفين  ويعاي�س 
فن  ويتقن  المعلومة،  اإلى  الو�سول  ويكابد م�ساعب 
الفهر�سة والترجمة، والتعريف، وتح�سل له القدرة 
المخطوط  تعر�س  خ��الل  من  المتنوعة  الثقافية 
قد  االأدب،  ف��ي  فكتاب  اآن،  ف��ي  العلوم  م��ن  لعدد 
يعر�س لجوانب في: التف�سير، اأو الحديث، اأو اللغة، 
الفلك،  اأو  الجغرافيا،  اأو  التاريخ،  اأو  الترجمة،  اأو 
العلوم،  هذه  م�سادر  اإل��ى  والرجوع  ذل��ك،  غير  اأو 
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والتعرف عليها بال �سك هو م�سدر تعلُّم قد ال ي�سل 
ثقافة  على  يح�سل  فالمحقق  المحقق،  غير  اإليه 

مو�سوعية قلَّ اأْن تح�سل لغيره.
ثالثًا ـــ تحقيق المخطوطات معرفة للذات 

ولالآخر:
ِلُع المحقق اأو القاريء على االإنجازات  عندما يطَّ
واالإبداعات  المجيد،  تراثنا  حققها  التي  العلمية 
العلوم واالآداب، ي�سبح قادرًا  المتنوعة في مختلف 
ذلك  وتقدير  االآخ���ر،  ومعرفة  ذات���ه،  معرفة  على 
النرج�سية،  في  االإغ��راق  ي�سوبه  ال  �سحيحًا  تقديرًا 
ب للذات، وال يلفتُه االآخر عن نف�سه، في�سيع  والتع�سُّ
من  وينبت  ال��ذات،  يجلد  ليعود  ب��ه،  االإع��ج��اب  في 

الما�سي، وي�سلخ الجلد والل�سان كما نفعل االآن.
الثر، في:  العلمي  والعطاء  الح�ساري،  فاالإنجاز 
واالجتماع،  واالقت�ساد،  واالإدارة،  العمارة،  ميادين 
في معظم  والريادة  وال�سيدلة،  والطب،  والزراعة، 
علم  كاختراع  الريا�سيات،  مثل:  العلم،  مجاالت 
الجبر،وعلم الب�سريات الذي ظهر فيه ابن الهيثم، 
اأول  اأنَّ  لدرجة  والطيران،  الفلك  علم  في  والتقدم 
محاولة تر�سد في هذا المجال هي للعالم واالأديب 
االأندل�سي عبا�س بن فرنا�س، كما اأنَّ التقدم العلمي 
كابن  ال��ط��ب  مثل  التطبيقية،  ال��ع��ل��وم  م��ج��ال  ف��ي 
اإليه  تو�سل  وما  الدموية،  ال��دورة  مكت�سف  النفي�س 
ٌل في كتابه » الت�سريف  اأبو القا�سم الزهراوي ُم�َسجَّ
لمن عجز عن التاأليف « وما و�سل اإليه من دقة في 
الجغرافيون  فتحه  ما  اأّم��ا  الجراحة،  اآالت  و�سف 
واال�سطرالب،  للبو�سلة  اختراعاتهم  في  اآف��اق  من 
ذلك  ك��لُّ  ك��ان  فقد  وال��رائ��ع��ة،  الماتعة  ورحالتهم 
اإنجازًا اعتمد عليه  العلماء والمكت�سفون، والرحالة 
الغربيون بعد ذلك من اأمثال: كولومبو�س، واأمريكو 
اإنَّ  بل  فح�سب،  هذا  ولي�س  وماجالن،  فو�سبوت�سي، 
االأخرى  هي  كانت  والترجمة  والت�سنيف  التاأليف 

د اأمام الح�سارة الغربية التي اأخذت  الطريق الممهَّ
ذلك، فكانت م�سادر التراث االإ�سالمي في مختلف 
القرن  في جامعاتهم حتى  لطالبهم  مراجع  العلوم 
اأبناءهم  يبتعثون  كانوا  بل  الميالدي.  ع�سر  الثامن 
مت�سع  والميدان  علومنا،  من  للنهل  جامعاتنا  اإل��ى 
اأو  القليلة،  ال�سفحات  اأ�ستطيع ح�سره في هذه  وال 
لهذا  موجٍز  لقراءة  المخ�س�سة  المعدودة  الدقائق 

البحث. 
رابعًا: تحقيق المخطوطات علٌم وفنٌّ 

وممار�ضٌة وجهٌد �ضاٌق:
مّت�سٌل  ع��ل��ٌم  ف��ع��ل��م��ان:  بالتحقيق  ال��ع��ل��م  اأم���ا 
بالمو�سوع، فعلى المحقق في ميداٍن بعينِه اأن يكون 
اأو  التف�سير،  في:  يحّقق  كمن  اخت�سا�ٍس،  �ساحب 
من  ذل��ك  غير  اأو  االأدب،  اأو  اللغة،  اأو  ال��ح��دي��ث، 
المحقق  العلوم، كالطب والفلك وما �سابه، ويحتاج 
اأن  اخت�سا�سه  جانب  اإل��ى  واالأدب  اللغة  غير  في 
بع�س  اإنَّ  ُيقال:  وقد  بالعربية،  علم جيٍد  يكون على 
التحقيق،  من  عدة  ميادين  في  خا�سوا  المحققين 
والحديث،  واالأدب،  اللغة،  ف��ي:  حقق  من  فمنهم 
بع�س  اإنَّ  فنقول:  ذل��ك،  وغير  والفقه،  والتف�سير، 
الثقافات  اأ�سحاب  من  هم  اأج���ادوا  الذين  ه��وؤالء 
العالية فيما حققوه، اإلى جانب خبراتهم المتميزة، 

ومع ذلك فكون المحقق مخت�سًا اأولى.
التحقيق  اأ�سول  فمن  بالتحقيق،  مت�سٌل  وعلٌم 
االأمة،  بتراث  عميقٌة  معرفة  المحقق  لدى  يكون  اأن 
وبالتمييز  العربي،  وبالخط  المحققين،  وبمناهج 

بين النُّ�سخ جيدها من رديئها . 
واالختيار  االختيار،  ح�سن  في  فهو  الفن:  اأم��ا 
تحقيق  كيفية  وف���ي  ق��ي��ل.  ك��م��ا  ال��ع��ق��ل  م��ن  قطعة 
ويخرجه  الحقيقية،  ال�سورة  يعطيه  بما  المخطوط 

في حلة اأنيقة من ال�سكل والترتيب والتن�سيق.
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اأما الممار�سة، فاإّن المحقق حتى لو توفر له ما 
�سبق، فاإنَّ التحقيق عمٌل �سعب، يحتاج اإلى ريا�سة 

وتدريب، وكما قال الغزي)))): 
ُمْن�َصِلتاً ــيــِف  الــ�ــص مـــثـــُل  وهــــو  ركـــبـــتـــُه 

هـــانـــا مــــار�ــــصــــتــــه  اإذا  �ــــصــــعــــب  وكــــــــل 

اأن  يجب  البحر  ه��ذا  يخو�س  ال��ذي  فالمحقق 
يكون �سابحًا ماهرًا، وغّوا�سًا فّذًا، يمتلك من العدة 
والقفار،  المهامه  في  ال�سير  على  ق��ادرًا  يجعله  ما 
وقادرًا على الو�سول والنجاح في مهمته، ومن هذه 
العدة التي يحتاجها المحقق عدة اأمور األخ�سها في 

االآتي:
- المعرفة العلمية كما قلنا في ميدان التخ�س�س، 
ما  على  وتحقيقه.واالطالع  التراث  ميدان  وفي 
تحقق من كتب، وعلى مناهج المحققين، وعلى 

النقد الموجه لعملهم.
- المعرفة العميقة لم�سادر المخطوطات، واأماكن 
وجودها، والفهار�س القديمة، والحديثة، ومتابعة 
كل ما ُين�سر، وهذه المعرفة ت�سهل على المحقق 
ومعرفة  اأحوالها،  وتبيان  المخطوطات،  تتبع 

قيمتها، وما ُن�سر منها وما لم ُين�سر.
جانب  اإل���ى  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  ال��دق��ي��ق��ة  ال��م��ع��رف��ة   -
والكتاب،  ق،  المحقِّ تفيد  ثّرة،  مو�سوعية  ثقافة 

والقاريء.
ومحبته،  اإحيائه،  واأهمية  التراث،  بقيمة  ال�سعور   -

والعي�س في اأجوائه، وال�سبر على الأوائه.
الن�س  تحقيق  في  العلمية  واالأم��ان��ة  االإخ��ال���س   -
ون�سبته، وفي درا�سته، وعدم التحريف، والتزوير، 
والن�سو�س،  االآراء  وتحوير  الحقائق،  وتغيير 
وت�سحيفها، اأو اإ�سقاط لفظة، اأو عبارة، اأو خبر، 
غير  للمحقق  راأي��ًا   اأو  هدفًا  يخدم  راأي،مما  اأو 

تحقيق  لغاية  وذلك  الكتاب،  �ساحب  يبديه  ما 
النف�س،  في  لهوى  �سيق،  اتجاٍه  اأو  معين،  هدف 

اأو لتع�سب لدين اأو مذهب، اأو فكرة معينة.
جميع  م��ن  تحقيقه  ال��م��راد  المخطوط  معرفة   -
والمو�سحة  المكملة  الدرا�سة  ودرا�سته  جوانبه، 
له، دون الغرق في تف�سيالت وتفريعات ال حاجة 
لها، اأو اإهدار الجهد والوقت في تهمي�سات تطغى 

على الن�س. 
- الخبرة والتجربة، فالذي يمار�س التحقيق المرة 
تلو المرة يجد �سهولة اأكثر في المرة التالية، كما 
اأنه ي�ستطيع حل الم�سكالت التي تواجهه في وقت 
تحقُق  التحقيق  معاي�سة  اأنَّ  جانب  اإلى  اأق�سر، 
وكيفية  الن�س،  بدقائق  والوعي  النظر،  بعد  له 

الو�سول اإلى تو�سيح مبهمه، و�سرح غام�سه.
- ال�سبر على ما في التحقيق من م�ساق وم�سائق، 
دون ملل اأو كلل، ومحاولة حلَّ �سعوباته، من خالل 
التعوُّد على الرجوع لعديد الم�سادر التي تناولت 
المو�سوع، وال يخجل المحقق من �سوؤال من هم 
الطويل،  الباع  لهم  وم��ن  ودراي���ة،  خبرة،  اأكثر 
وال  عوائق،  من  يواجههم  ما  حلِّ  على  والقدرة 

يعرف م�سائق التحقيق اإالَّ من خبرها.
واأما الجهد ال�ساق، فاإنَّه كما قال ال�ساعر:

ـــكـــابـــُده ُي مـــــْن  اإالَّ  ـــوق  الـــ�ـــص يـــعـــرف  ال 

ُيعانيها مـــــــْن  اإالَّ  الــــ�ــــصــــبــــابــــَة  وال 

زمن  منذ  مكتوبة  خطوط  هي  فالمخطوطات 
ما  العوار�س  من  عليها  م��ّر  وق��د  بالق�سير،  لي�س 
والجمل،  العبارات  اأو  ال�سفحات،  عديد  ُيتلف  قد 
والكوارث  واالأر���س��ة،  والعفن،  الرطوبة،  مثل:  من 

الطبيعية، والتخزين ال�سيء، وغير ذلك.
�سبيل  ف��ي  م�سنية  ج��ه��ود  ب��ذل  المحقق  فعلى 
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تحقيق 
المخطوطات 

�ضرورة 
علمية

ا�ستكمال �سورة المخطوط كما ر�سمه �ساحبه، وهذا 
يحتاج اإلى �سبر، وعمل دوؤوب في: تجميع ما ي�ستطيع 
اأو  ال�سقط،  لمعرفة  المخطوط ومقابلتها،  ن�سخ  من 
ما غم�س من العبارات، ويتم ذلك اأي�سًا با�ست�سارة 
المخت�سين، والرجوع اإلى الم�سادر والمراجع التي 
واأنا  واأذكر  المو�سوع،  اأو  للفكرة  عر�ست  تكون  قد 
قراءة  عن  اأعجز  وعندما   الدكتوراه،   مرحلة  في 
كلمة، فاإني اأنظر في المخطوط من قرب، ومن بعد، 
لُه واأنا م�ستلٍق،  واأقوم  وفي الظل، وفي ال�سم�س، اأتاأمَّ
بمراجعة مواد كاملة في م�سادر مختلفة عّلي اأ�سل 

اإلى �سحة هذه الكلمة، اأو تلك العبارة.
خام�ضًا: الطريقة المثلى للتحقيق:

المحقق  الن�س  اإظهار  في  المحققين  مناهج 
بع�سها،  في  وتختلف  اأم��ور،  على  ُتجمع  وتجليته، 
ولكنها جميعها ت�سعى للو�سول اإلى ن�سٍّ محّقٍق معّبر 
عن موؤلفه الذي اأّلفه في:دقة، وو�سوح، و�سدق، دون 
تلفيٍق، اأو تزوير، اأو اإ�سافة في المتن اإالَّ ما يحتاجه 

مع وجوب الن�س عليه.
ذلك:  م��ن  ج��وان��ب  ف��ي  المناهج  ه��ذه  وتختلف 
التخريج، والتعريف، وال�سرح، والفهار�س، والفروق 

واالختالفات .
وينق�سم المحققون ح�سب مناهجهم على ثالث 

فئات:
الن�س  اإخ���راج  في  مهمتها  ت��رى  االأول���ى:  الفئة   -
اإلى  ذلك  عن  االن�سراف  دون  وا�سحًا  اإخراجًا 
التعريف، والتخريج، والفهار�س  اآلية من  اأعمال 
من  ت��رى  نظر  وجهة  الفئة  ولهذه  ذل��ك.  وغير 
كتب  اإ�سدار  عن  تعيق  االأعمال  هذه  اأنَّ  خاللها 
ثم  الم�سروفين،  والجهد  للوقت  التراث، وذلك 
فالكتاب  الكتب،  هذه  طباعة  في  العالية  الكلفة 
ثمانية  ي�سبح  قد  اأجزاء  اأربعة  من  يتكون  الذي 

ي�سعها  التي  التوجيهات  اأنَّ  جانب  اإلى  اأج��زاء، 
المحقق قد ت�سرف القّراء عن درا�سته، وتحليله، 

اكتفاًء بعمل المحقق.
باالأعالم،  التعريف:  اإل��ى  ال��روؤي��ة  ه��ذه  وتمتد 
لالألفاظ  ال�����س��رح  وك��ذل��ك  وال��م��واق��ع،  وال��ب��ل��دان، 
والمعاني الغام�سة، واالعتماد على فهر�س مو�سوعي 
فقط. اأما االختالف بين الن�سخ، فال يذكر عند هذه 
الفئة اإاّل اإذا كان اختالفًا جوهريًا يوؤثر على المعنى، 

ويخلُّ به.
ال��غ��ل��و ف��ي تخريج  ت���رى ع���دم  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��ف��ئ��ة   -
واإن  االأ�سلي،  بالم�سدر  ُيكتفى  بل  الن�سو�س، 
يجده  �سريفًا  حديثًا  ج  يخرِّ فمن  يبالغ،  فال  زاد 
في م�سدر من م�سادر الحديث، فهذا عند هذه 
ف باالأعالم  الفئة ُيعدُّ كافيًا، اأّما التعريف، فُيعرَّ
باالأعالم  ف  ُن��ع��رِّ ف��ال  ال��م��ج��ه��ول��ة،  واالأم���اك���ن 
الم�سهورة، كاأبي بكر ال�سديق، اأو بمكة المكرمة  
وا�ستغلق،  غم�س  بما  ُيكتفى  ال�سرح  وفي  مثاًل، 
وت�سنع فهار�س على ح�سب طبيعة الكتاب، فمثل 
فهر�س لالألفاظ يحتاجه كتاب لغوي، ويخلو منه 
الكتاب االأدبي، فبح�سب ما تمليه طبيعة الكتاب 
فاإنها  الن�سخ  بين  الفروق  اأما  الفهار�س.  تكون 
يغير  ال  ال��ذي  الي�سير  للت�سحيف  ب��ااًل  تلقي  ال 
المعنى، وال بع�س االختالفات في ال�سكل الكتابي 
ذلك  وغير  يهمز،  ال  وما  يهمز  ما  اأو  للحروف، 

من الفروق غير الجوهرية.
تخريج  في  المغالية  الفئة  وهي  الثالثة:  الفئة   -
اأو معظم م�سادره  الن�س، فتعود للن�س في كلِّ 
القديمة، ومراجعه الحديثة، لي�سبح بيت ال�سعر 
بديوان  االك��ت��ف��اء  الممكن  م��ن  ال���ذي  ال��واح��د 
ال�ساعر، اأو بم�سدٍر من م�سادر االأدب القديمة، 
هذا  ج  يخرِّ من  نجد  اأننا  اإالَّ  م،  م��ق��دَّ واالأق���دم 
البيت من كتب تاأخذ �سفحة التحقيق كاملة، وال 
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مطلوب،  االأم��ر  هذا  مثل  في  االعتدال  اأنَّ  �سكَّ 
واالكتفاء بالم�سدر االأقدم اأو م�سدرين اأو ثالثة 
اأنَّ  كما  والوقت.  الجهد  يوفر  تقدير  اأكثر  على 
نفٍع  ذا  يكون  ال  قد  العديدة  م�سادره  في  ذكره 

للقارئ.
يتم  حيث  يختلفون،  اأي�سًا  التعريف  في  وه��م 
اإثقااًل  ُيعدُّ  مما  الم�سهور،  وغير  للم�سهور  التعريف 
وذكر  والموازنة  والتحليل  وال�سرح  والكتاب،  للن�س 
اإلى  رواياته  واختالف  بالخبر،  المرتبطة  الحوادث 
درجة ي�سبح المتن �سطرًا، والتعليقات واالإ�سافات 
اإلى  تتعداها  وقد  باأكملها  ال�سفحة  تاأخذ  وال�سرح 

�سفحات اأخرى،
للكتاب  الفهار�س بحيث تجد  ويبالغون في �سنع 
الفهار�س  وت�سل  فهر�سًا،  ع�سر  خم�سة  ال�سغير 
بين  الفروق  اأما  يزيد.  اأو  الكتاب  اإلى حجم  اأحيانًا 
اأو  ي�سير،  ف��رق  ك��لَّ  ت�سع  الفئة  ه��ذه  ف��اإنَّ  الن�سخ، 
خطير، ت�سحيفًا كان، اأو خطاأً، اأو اختالفًا في �سكل 

الحرف، اأو همزًا، اأو بدون همز. 
ف��ي مناهج  ال��ن��ظ��ر ع��ن االخ��ت��الف��ات  وب��غ�����س 
التحقيق، فاإنَّ الهدف االأ�سمى هو اإظهار هذا التراث 
وتاريخها  تراثها،  تعرف  كي  االأمة  لنا�سئة  وتعريفه 
وح�سارتها، وما اأنتجه �سلفها في هذه الميادين. من 

خالل عدة نقاط نذكرها اإيجازًا:
وحالته،  مو�سوعه،  ف��ي  جيد  مخطوط  وج��ود   -

واكتماله.
التعرف على اأماكن ن�سخه اإْن ُوجدت، والح�سول   -

عليها.
لمزالق  واعية  جيدة،  ق��راءة  المخطوط  ق��راءة   -

التحقيق، متفهمة لحاجاته.
الكتاب  ن�سبة  العنوان، و�سحة  التاأكد من �سحة   -

لموؤلفه.

علميًا  تحقيقًا  الكتاب  تحقيق  عدم  من  التاأّكد   -
جيدًا .

جمع الم�سادر والمراجع المعينة.  -
فاإذا اكتملت كل هذه االأمور، يبداأ المحقق بن�سخ 

الكتاب حتى اإذا اأتّمه، قام باالآتي:
الفروق  واإثبات  الموجودة،  الن�سخ  على  المقابلة   -

المهمة بينها.
يعتر�س  وما  وال�سعوبات،  الم�سكالت  كل  اإنهاء   -
اآخر  اإلى  و�سوح  وعدم  و�سقط،  ت�سحيف،  من: 

ما يعتر�س المحقق من عوائق.
باالأعالم  والتعريف  الغام�س،  ب�سرح  القيام   -
ثمَّ  بها،  التعريف  �سرورة  يرى  التي  واالأم��اك��ن 
اأتمَّ  قد  يكون  وبذلك  الالزمة،  الفهار�س  ي�سع 

خطوات التحقيق.
ولعلَّ من نافلة القول التعريف ببع�س الكتب التي 
اأفردت �سفحات للتعريف بالمنهج االأمثل الذي يجب 
ولالإر�ساد  عليه،  ي�سير  اأن  المبتديء  المحقق  على 
ودون  فقط،  بعنواناتها  الكتب،  ه��ذه  اأه��م  نذكر 
الخو�س في طرائقها الأنَّ ذلك �سيطيل البحث، اإلى 
جانب ما اأو�سحناه من روؤى تلك الفئات الثالث،وهو 
ما يدخل في مناهج هذه الكتب، ومن اأهمها: اأ�سول 
وتحقيق  براج�ستر،  للم�ست�سرق  الن�سو�س  نقد 
وقواعد  ه��ارون،  ال�سالم  لعبد  ون�سرها  الن�سو�س 
تحقيق المخطوطات ل�سالح الدين المنجد،ومناهج 
للدكتور  والمحدثين  القدامى  بين  التراث  تحقيق 
العربي:  ال��ت��راث  وتحقيق  ال��ت��واب،  عبد  رم�سان 
منهجه وتطوره لعبد المجيد دياب، ومحا�سرات في 
الخراط،  محمد  اأحمد  للدكتور  الن�سو�س  تحقيق 
االأمثل  والمنهج  الواقع  بين  المخطوطات  وتحقيق 
وهناك  كثير،  وغيرها  ع�سيالن،  اهلل  عبد  للدكتور 
المهتمة  المجالت  في  والمقاالت  البحوث  عديد 



135 اآفاق الثقافة والتراث

تحقيق 
المخطوطات 

�ضرورة 
علمية

العودة  فعليه  اال�ستزادة  اأراد  فمن  التراث،  بتحقيق 
اإلى هذه الكتب، والمجالت.

قات التحقيق: �ضاد�ضًا: معوِّ
ق �سعوبات في التحقيق، وال يمكن  يواجه المحقِّ
اإالَّ بحل هذه  االأكمل  الوجه  اأن يخرج على  للتحقيق 

قات، ومنها: ال�سعوبات، واإزالة كلِّ المعوِّ
الواحدة  الن�سخة  ذات  المخطوطة  في  النق�س   ����
لها،  اأخ��وات  وجود  على  ين�س  ولم  ُيعلم  ال  التي 
فاإنه  المقدمة  في  حادًا  كان  اإذا  النق�س  وهذا 
يحرمنا من الوقوف على خطة ومنهج الموؤلف، 
م�سادره  ومعرفة  كتابه،  تاأليف  في  وطريقته 
ومراجعه التي عاد اإليها، وبع�س المعلومات التي 
موؤلفون  اإن كان هناك  الكتاب  تفيد في مو�سوع 

بحثوا في هذا المو�سوع ولم ت�سلنا موؤلفاتهم.
يعطي  المخطوط  فاإنَّ  النهاية،  في  كان  اإذا  اأما 
ل اإليها الموؤلف،  �سورة م�سوهة عن النتائج التي تو�سّ

كما اأنها تبتر معلومات ومو�سوعات الكتاب بترًا.
عند  الكتاب،  ه  ت�سوِّ كانت  اإذا  ال�سعوبة  وه��ذه 
االنتظار  فاالأف�سل   ، ح��الًّ لها  نجد  وال  اإخ��راج��ه، 
المخطوطات  فالك�سف عن  الياأ�س،  والبحث، وعدم 
الكتب،  ب��ط��ون  وف��ي  االأث����ري،  التنقيب  خ��الل  م��ن 
خالل  وم��ن  المجهولة،  المكتبات  ف��ي  وبخا�سة 
جديدًا،  يوم  كل  في  لنا  يحمل  الجادين  الباحثين 
ظهور  عند  القناعات  وتتبّدل  االآراء،  تتغير  ولذلك 
االإخوة  اأح��د  ثني  حدَّ ولقد  االكت�سافات.  هذه  مثل 
الجزائريين عندما كنت اأعمل في اإحدى الجامعات 
بجمع  لجنة  كلَّفوا  اال�ستقالل  بعد  اأنهم  الجزائرية، 
اإلى كل  اأنحاء البالد، فذهبوا  المخطوطات في كلِّ 
مكان يذكر به وجود عالم، فذهبوا اإلى اإحدى القرى، 
�ساألوها  عجوز،  امراأة  لهم  ففتحت  الباب،  وطرقوا 
باالإيجاب،  اأج��اب��ت  فلما  ف��الن،  بيت  ه��ذا  اأنَّ  عن 

زمن.  منذ  توفي  باأنه  فاأجابت  ؟  اأهو موجود  قالوا: 
�ساألوها اإن كان ترك مخطوطات بعد موته، فاأجابت 
لهم:  قالت  بالذهاب،  وهّموا  ياأ�سوا  ولما  بالنفي، 
الإيقاد  ا�ستخدمها  قديمة  اأوراق  به  �سندوق  هناك 
فدخلنا،  قال:  فيها.  فانظروا  هي  كانت  اإن  النار، 
التهمت  ال��م��خ��ط��وط��ات  ك��ن��وز  م��ن  ك��ن��زًا  ف��وج��دن��ا 
وعندما  �سفحاتها،  بع�س  من  ج��زءًا  العجوز  ن��ار 
�سديدًا،  فرحًا  فرحت  المال،  من  بمبلٍغ  �سناها  عوَّ
اإلينا نظرًة، وكاأّنها ت�سمنا بالجنون، فهذه  ونظرت 
االأوراق القديمة كانت عندها ال ت�ساوي �سيئًا، �سوى 

اأن تكون طعمًا للنار.
العربية  المملكة  في  االإخ��وة  بع�س  ثني  حدَّ وقد 
اأو  العلماء  بع�س  هناك  اأنَّ  اليمن  وف��ي  ال�سعودية 
وال  وي�سّرونها  المخطوطات،  بهذه  ي�سنون  ورثتهم 

يظهرونها �سّنًا بها.
اأّما اإذا كانت هذه ال�سعوبات من الممكن حلُّها 
اإلى  اأو  نف�سه،  الموؤلف  كتب  اإلى  الرجوع  خالل  من 
علمية  و�سيلة  ب��اأي  اأو  اإليها،  رج��ع  التي  الم�سادر 
منهجية اأخرى، فاإنها ُتذّلل، وبخا�سة اإذا ما تعّددت 
هذه  حل  اأمام  وا�سعًا  المجال  يفتح  فذلك  ن�سخها، 

ال�سعوبات 
له  �س  يتعرَّ وما  المخطوط،  داخ��ل  في  ال�سقط   ����
ورطوبة،  قدم،  من  الزمان  اآثار  من  المخطوط 
ات�سعت  اإذا  ك�سابقتها  وه��ذه  واأَر���س��ة،  وعفن، 
ُه الكتاب اإذا �سدر، فال بدَّ من �سدوره  فاإنها ت�سوِّ
نحن،  ن�ساُء  كما  ال  �ساحبه،  األَّفه  كما  وا�سحًا 
اإن  االأخ���رى  الن�سخ  اإل��ى  بالرجوع  ذل��ك  ويكون 
ُوجدت، اأو اإلى كتب الموؤلف االأخرى التي قد يكون 
يحدث  وهذا  فيها،  هذا  كتابه  مواد  بع�س  اأورد 
يوؤلفون  عندما  وبخا�سة  الموؤلفين،  من  لكثير 
تاأليف  اأو  الخت�سارها،  يعودون  ثمَّ  مو�سوعات، 
ر�سائل وكتب من خالل اأفكارها، كما فعل �سالح 
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ال�سخم  المو�سوعي  كتابه  في  ال�سفدي  الدين 
بالوفيات"،  الوافي   " كتاب  وه��و  التراجم  في 
التراجم  في  �سغيرة  كتبًا  ذلك  بعد  األ��ف  حيث 
مثل كتابي: " نكت الهميان في نكت العميان "، 
مواد  بع�س  نجد  اإذ   ،" بالعور  " ال�سعور  وكتاب 
العودة  اأنَّ  االأول،كما  كتابه  في  الكتابين  هذين 
في  تفيد  الموؤلف  اإليها  عاد  التي  الم�سادر  اإلى 

�سدِّ الّثغرات التي تنجم عن هذه االأمور.
- ن�ضبة الكتاب و�ضحة عنوانه:

�ست المكتبة التراثية لعوامل عديدة: زمانية  تعرَّ
من طول زمان، وبيئية من حرارة ورطوبة، وجغرافية 
من حيث االنتقال واالرتحال، وتخزينية ال يتوفر لها 
اإتالف  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  ال�سحيح  التخزين  �سروط 
الكتاب، واال�ستعمال المتكرر للكتاب ب�سبب من عدم 
واأدوات ُتخرج  اآالت  ن�سخ كثيرة، وعدم وجود  وجود 
ال�سفحات  �سم  حيث  ومن  واقية،  حلة  في  الكتاب 
بع�سها اإلى بع�س بقوة ومتانة، والتجليد المكين الذي 
يحفظ الكتاب على هيئته، كلُّ ذلك يوؤدي اإلى وجود 
خلل في كثير من الن�سخ المخطوطة، و�سياع بع�س 
ال�سفحات من بداية الكتاب قد توهم المفهر�سين 
حول عنوان الكتاب، اأو موؤلفه، بل اأحيانًا مو�سوعه، 
البديع،  بعنوان  كتابًا  وجدُت  اأني  ذلك  ومن طريف 
كتابًا  اأجده  بي  واإذا  البالغة،  علوم  في  نِّف  �سُ وقد 
اأي�سًا  فذلك  والتحريف  الت�سحيف  اأما  النحو،  في 
مما وقع فيه بع�س الن�ساخ، وبع�س المفهر�سين مما 
يعطي �سورة م�سللة �سواء في عنوان المخطوط، اأو 
مو�سوعه، كما ذكرنا، اأو موؤلفه، ومما حدث لي واأنا 
مخطوطًا  وجدت  اأني  المخطوطات،  بفهر�سة  اأقوم 
البحتري، فعلى �سفحة الغالف كتب ديوان  لديوان 
اأبي عبادة البحتري، ولما اأخذت في قراءة الديوان 
وجدت �سعرًا بعيدًا كلَّ البعد عن البحتري وع�سره 
اطالعًا  عنه  اأملك  ال��ذي  االأول  العبا�سي  الع�سر 

ديوان  قراءة  لي  �سبق  وقد  وتدري�سًا،  درا�سًة  وا�سعًا 
عنه  ال�سابقة  قراءاتي  بع�س  جانب  اإلى  البحتري، 
درا�سة  في  البحتري،  عن  األِّف  ما  بع�س  خالل  من 
ر�سالة  ناق�ست  كما  تمام،  اأبي  مع  وموازنته  �سعره، 
مما   ( �سعره  من  حياته  )البحتري  بعنوان  دكتوراه 
مّكنني من تمييز هذا ال�سعر الذي ي�سبه كثيرًا �سعر 
من  بحث  رحلة  وب��داأت  المملوكي،  الع�سر  �سعراء 
وجدت  حتى  الم�سادر  خالل  ومن  الديوان،  خالل 
الع�سر  �سعراء  من  وهو  للبختري،  به  واإذا  �سالتي 

المملوكي.
- الت�ضحيف والتحريف:

من االأمور الم�سكلة في التحقيق وقوع الت�سحيف 
اأن  �سبق  لما  نتيجة  كثيرة،  األفاظ  في  والتحريف 
اآفات،  من  المخطوطات  له  تتعّر�س  مما  ذك��رن��اه 
في  واالختالف  الخطوط،  بع�س  الختالف  وكذلك 
بع�س  اأنَّ  اإلى جانب  الحروف،  ور�سم  النقط،  و�سع 
بع�س  �سعف  اأنَّ  كما  معجمة،،  غير  المخطوطات 
عدم  اأو  والقدرة،  الكفاءة  وجود  وعدم  المحققين، 
في  وال�سرعة  الفاح�س،  المتاأني  النظر  اإع��م��ال 
اأخرى،  جهٍة  من  خروجه  من  تخوفًا  العمل  اإخ��راج 
اأو بع�سه يوؤدي اإلى انت�سار  اأو محقق اآخر، كلُّ ذلك 
الهام�س  هذا  ويزداد  والتحريف،  الت�سحيف  اآفتي 
ه لذلك من  وينق�س بمقدار اأهلية المحقق، وما يعدُّ
اإلى  �سبق  بما  وجلد،وي�ستطيع  و�سبر،  وفهم،  وعي، 
جانب جمع ن�سخ من المخطوطة، والعودة في اللفظ 
ف اأو المحّرف اإلى الم�سادر والمراجع التي  الم�سحَّ
مرَّ بها، اإلى جانب �سوؤال اأهل الخبرة اإذا ما ا�ستغلق 
وكانت  ال�سروط،  بهذه  المحقق  التزم  فاإذا  االأم��ر، 
لديه الكفاءة، والثقافة الوا�سعة، والخبرة المتمر�سة 
الم�سكلة  فاإنَّ هذه  الخطوط،  التحقيق، ومعرفة  في 
قد تنتهي، وال يكون لها تلك االآثار الحادة في تغيير 

المعنى، و�سرفه عن وجهته.
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نتائج البحث:
وعظمته،  االإ�سالمي،  تراثنا  اأهمية  البحث  بين   -

وتنوعه،و�سخامته،وجودته، وابتكاراته.
عر�س البحث لالأ�س�س التي يقوم عليها التحقيق،   -
العمل  يكون  كي  بها،  المحقق  ال��ت��زام  ووج��وب 
مخل�سًا واأمينًا في نقل �سورة وا�سحة و�سحيحة 

عن هذا التراث االإ�سالمي المتمّيز.
قد  ال��ت��ي  ق��ات  وال��م��ع��وِّ العقبات  البحث  ��ح  و���سّ  -

ت�سادف المحقق، وبيَّن الحلول لها.
تو�ضيات البحث:

يو�سي الباحث بما يلي:
طالب  جميع  على  �ساعتين   م��ن  م��ق��رر  و���س��ع   -
العلمي  )ال���ت���راث  م�سمى  ت��ح��ت  ال��ج��ام��ع��ات 
االإ�سالمي) يركز في هذه المادة على ما ا�ستطاع 
العلم في ظل الح�سارة االإ�سالمية الو�سول اإليه، 
الطالب  يقف  كي  المجاالت،  �ستى  في  واإنجازه 
الحديث،  للعلم  تناوله  في  را�سخ  اأ�سا�س  على 
وليكون ذلك مقدمة وتمهيدًا، وتاأ�سي�سًا، وتعريفًا 

لطالبنا بتراث االأجداد.
تحقيق   ( ب��ع��ن��وان  �ساعتين  م��ن  م��ق��رر  و���س��ع   -
العليا،  ال��درا���س��ات  ل��ط��الب   ( ال��م��خ��ط��وط��ات 
وبخا�سة طالب الدرا�سات االإن�سانية في: العلوم 
فيه:  يتم  واالجتماعية،  واللغوية،  ال�سرعية، 
تدري�س تحقيق المخطوطات من حيث: االأهمية، 
وج��وده،  واأم��اك��ن  المخطوطي،  ال��ت��راث  وت��ن��وع 
واأ�ساليب  وم��راج��ع��ه،  وم�����س��ادره،  وف��ه��ار���س��ه، 
بكبار  والتعريف  التحقيق،  ومناهج  وط��رائ��ق  
اإلى  واأنواعها  بالخطوط  والتعريف  المحققين، 

غير ذلك مما يحتاجه طالب التحقيق.
في  للراغبين  ومتو�سطة  ق�سيرة  دورات  عمل   -

تحقيق المخطوطات، لتكون معينة لمن لي�س لهم 
دراية بهذا المو�سوع المهم، ومن دخلوا فيه دون 

عدة كافية، وبخا�سة طالب الدرا�سات العليا.
يرتبط  ال��ت��راث  لتحقيق  عالمي  مركز  اإن�ساء   -
برابطة العالم االإ�سالمي، ومراكز اإقليمية تابعة 
وتحقيقها،  المخطوطات  جمع  هدفه  يكون  له، 
منها  الكثير  زال  ال  التي  الكنوز  ه��ذه  واإخ���راج 
المخطوطات.ويتبع  خزائن  بطون  في  مختفيًا 
هذا المركز كلية تخرج محققين اأكفاء، واإ�سدار 

مجلة ون�سرة دائمة.

الحوا�صي

االأدب  في  الم�سورة  المخطوطات  فهر�س  مقدمة  انظر   -(
والبالغة والنقد.

) � فهر�س مخطوطات جامعة اأم القرى: )/) .
) � المختار من المخطوطات العربية:) .

) � من روائع ح�سارتنا لم�سطفى ال�سباعي: ))).
) � نقاًل عن ال�سّحار والفكر االإ�سالمي :1).

) � تحقيق المخطوطات بين الواقع واالأمل:)).
) � �سنن ابن ماجة: )) ، باب الحكمة.

) � نكت الهميان في نكت العميان: )1).
اللزوميات وال �سقط  اأجده في  لم  المعري  العالء  اأبي  بيت   �  (

الزند، وهو وارد في ترجمته في نكت الهميان.
1)� ديوان ابن عبد ربه االأندل�سي:)).

محمد  بن  عثمان  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  الغزي  ديوان    �((
الكلبي االأ�سهبي: ))) 

الم�صادر  والمراجع

-  مقدمة فهر�س المخطوطات الم�سورة في االأدب والبالغة 
اإدارة الثقافة بجامعة  والنقد، و�سعه عبد الرزاق ح�سين، 

االإمام – الريا�س )1))ه� / ))))م .
�سوؤون  عمادة  ج)،  القرى  اأم  جامعة  مخطوطات  فهر�س   -

المكتبات )1))ه� / ))))م.
الجديد،  الكتاب  دار  العربية،  المخطوطات  من  المختار   -
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الطبعة االأولى ))))م.
الطبعة  دم�سق  ال�سباعي،  لم�سطفى  ح�سارتنا  روائع  من   -

االأولى
م�سر،  مكتبة  غريب  لماأمون   ، االإ�سالمي  والفكر  ال�سّحار   -

))))م.
تحقيق المخطوطات بين الواقع واالأمل، للدكتور عبد اهلل   -
عبد الرحيم ع�سيالن، مطابع ال�سريف، الريا�س، ))))ه� 

/ ))))م.
�سنن ابن ماجة )) باب الحكمة، تحقيق محمد فوؤاد عبد   -

الباقي، مكتبة عي�سى بابي الحلبي)1))ه� / ))))م.

-  نكت الهميان في نكت العميان، ل�سالح الدين ال�سفدي، 
بم�سر  الجمالية  المطبعة  با�سا،  زك��ي  اأحمد  باإ�سراف 

))))ه� /))))م.
بيت اأبي العالء المعري لم اأجده في اللزوميات وال �سقط   -

الزند، وهو وارد في ترجمته في نكت الهميان.
ديوان ابن عبد ربه االأندل�سي.  -

محمد  بن  عثمان  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  الغزي  دي��وان   -
الكلبي االأ�سهبي، ن�سر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 

دبي � االإمارات العربية المتحدة )11)م.
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من�ش�آت بغداد العمرانية 
في الع�شر العب��شي

معت�شم زكي ال�شنوي
بغداد

تمهيد:
اأنها لم  بغداد التي حاولت كتب التاريخ اخت�صارها بمدينة اأبي جعفر المن�صور المدورة مع 
النخيل وي�صار  اأكثر من ح�صن ع�صكري, كانت بال �صك ذات موقع متميز, ت�صودها خ�صرة  تكن 
اإليها بلقب اأم القرى والب�صاتين. �صاعد موقعها وبيئتها النهرية على نمّوها وازدهارها, لت�صبح 
جذب  ومركز  وليلة,  ليلة  األف  لخيال  وم�صرحاً  االإ�صالمي(,  والعالم  العربي  لل�صرق  )عا�صمة 
اأنها  وا�صح:  بن  اأحمد  اليعقوبي  الموؤرخ  وقال عنها  الكتب,  ونفائ�ص  والعلوم  والفل�صفة  للحكمة 

المدينة العظمى التي لي�ص لها نظير في م�صارق االأر�ص ومغاربها..! 

و�سغلت منذ تاأ�سي�سها في �سنة )))ه�/1))م حتى 
والرحالة  والموؤلفين  الموؤرخين  واأقالم  اأفكار  االآن 
واالأدباء وال�سعراء وحظيت باهتماماتهم، و�ّسد اإليها 
الرجال االأوربيون منذ القرن ال�سابع ع�سر الميالدي 
كتبت  رحالت  في  وو�سفها  فيها  والمكوث  لزيارتها 
باللغات االإنكليزية والفرن�سية واالإيطالية واالألمانية 
اإ�سافة اإلى ما كتب عنها باللغات التركية والفار�سية 
ب��غ��داد هي  اأن  ال��ع��ال��م��ي��ة..  ال��ل��غ��ات  وغ��ي��ره��ا م��ن 
االعتزال  في  الفل�سفي  الفكر  مدر�سة  في  الرائدة 
من  كبيرًا  ع��ددًا  واأنجبت  والمنطق  الكالم  وعلم 
الفال�سفة والمناطقة وعلماء الكالم الذين ان�سغلوا 
في ميدان الترجمة والنقل من العلوم اليونانية اإلى 
في  بحوثهم  مركز  وكان  والعربية  ال�سريانية  اللغة 
)بيت الحكمة ببغداد).. وفي بغداد قامت )نه�سة 
الدنيا)  )���س��ي��دة  منها  لتجعل  عظمى  تعليمية) 
في  والعلماء  الفقهاء  خرجت  مدر�سة  اأول  بتاأ�سي�س 

الفقه والحديث واللغة العربية واآدابها وهي المدر�سة 
)))ه�/))1)م)  �سن����ة  بني���ت  التي  )النظامي��ة) 
التي بداأ  المدر�سة )الم�ستن�سرية)  وبعدها ظهرت 
التدري�س فيها �سنة 1))ه�/))))م وهي اأول )جامعة 
في العالم) اهتمت بتدري�س العلوم الدينية واللغوية 
الم�ستن�سر  الخليفة  موؤ�س�سها  بها  واألحق  واالأدبية 
الكريم  القراآن  وتحفيظ  لتدري�س  معهدًا  العبا�سي 
ال�سريف ومدر�سة  النبوي  ومعهدًا لتدري�س الحديث 
وكان  لل�سيدلة،  ومدر�سة  االأطباء  لتخريج  للطب 
والمدار�س  والم�ستن�سرية)  )النظامية  للمدر�ستين 
في  الكبير  دوره��ا  بغداد  في  اأن�سئت  التي  االأخ��رى 
االإ�سالمي  العالم  في  العلوم  وازده��ار  الثقافة  ن�سر 
كما كان تاأثيرها كبيرًا على الثقافة العالمية.. ومنذ 
والتطور في جانبيها  بالتو�سع  اأخذت  تاأ�سي�س بغداد 
التي  واالأربطة  المدار�س  وخا�سة  وال�سرقي  الغربي 
كان يعتكف فيها المت�سوفة والزهاد، وتعد مدر�سة 
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التي  الرائدة  المدر�سة  هي  البغدادية  )الت�سوف) 
جمعت كبار مت�سوفة العالم االإ�سالمي والذين كان 
من  ال�سوفي  الفكر  تعميق  في  الكبير  اأثرهم  لهم 
ال�سقطي  وال�سري  البغدادي  )الجنيد  ال�سيخ  اأمثال 
القادر  وعبد  ال�سهروردي  وعمر  البغدادي  وال�سبلي 
وا�سحة  ب�سمات  ت��رك  ممن  وغيرهم  الجيلي) 
بغداد  القول:  و�سفوة  والت�سوف..  الزهد  علم  في 
عظيمة في كل �سيء، قال عنها الموؤرخ )اليعقوبي) 
في كتابه )البلدان): )ح�سنت اأخالق اأهلها ونظرت 
وجوههم، وانفتقت اأذهانهم حتى ف�سلوا النا�س في 
والتجارات  والتمييز  والنظر  واالأدب  والفهم  العلم 
مناظرة  بكل  وال��ح��ذق  والمكا�سب  وال�سناعات 
عالم  فلي�س  �سنعة،  كل  واإت��ق��ان  مهنة  كل  واإح��ك��ام 
اأجدل  وال  روايتهم  من  اأروى  وال  عالمهم  من  اأعلم 
من  اأ�سح  وال  نحويهم  من  اأع��رب  وال  متكلمهم  من 
قرائهم وال اأمهر من ُمتطببهم وال اأحذق من مغنيهم 
وال  كاتبهم  من  اأكتب  وال  �سانعهم  من  األطف  وال 
اأروع  وال  عابدهم  من  اأعبد  وال  منطقيهم  من  اأبين 
من  اأخطب  وال  حاكمهم  من  اأفقه  وال  زاهدهم  من 
خطيبهم وال اأ�سعر من �ساعرهم).. واليعقوبي موؤرخ 
وجغرافي كبير توفى �سنة )))ه�/)1)م، ويعد من 

اأ�سهر موؤرخي بغداد في القرن الثالث الهجري..
خطط بغداد وتطورها في الع�ضر العبا�ضي الأول
يرف�س  اأن  المنتظر   وم��ن  الطبيعي  م��ن  ك��ان 
اأنقا�س  على  دولتهم  اأق��ام��وا  اأن  بعد  العبا�سيون- 
الدولة االأموية- االإبقاء على مدينة دم�سق حا�سرة 
بني  م��ق��ر  ك��ان��ت  ال�����س��ام  ب���الد  اأن  ذل���ك  للخالفة 
الذي  العربي  العن�سر  من  ع�سبيتهم  بها  و  اأمية، 
غيرهم،  اإلى  الخالفة  انتقال  ويرف�س  ينا�سرهم، 
العراق  اإل��ى  دولتهم  ح�سارة  العبا�سيون  نقل  ل��ذا 
ملكهم  اأقاموا  الذين  الفر�س  اأن�سارهم  من  قريبًا 
في  ودمائهم  اأمولهم  الفر�س  وبذل  اأكتافهم،  على 

�سبيل اإقامة �سرح دولتهم، ي�ساف اإلى ذلك اأن بالد 
من  ماأمن  وفي  الطبيعية،  بمواردها  غنية  العراق 
غارات البزنطيين لبعدها عن حدودهم))). واأ�سبح 
العراق بعد انتقال ق�سبة الدولة اإليه- حلقة االت�سال 
تتاآلف  اللذين  والفار�سي  العربي  العن�سرين  بين 
من  كل  تكن  ولم  االإ�سالمية)))..  الجماعة  منهما 
الكوفة والب�سرة، وهما المدينتان الكبيرتان اللتان 
للعراق-  االأول  العربي  الفتح  منذ  موجودتين  كانتا 
اأن  ذلك  الجديدة  للدولة  حا�سرة  تكون  الأن  ت�سلح 
الحكم  يعار�سون  �سيعة  معظمهم  كان  الكوفة  اأهل 
للعلويين،  الخالفة  نقل  اإل��ى  وي�سعون  بل  العبا�سي 
لوقوعها  كذلك  هي  ت�سلح  تكن  فلم  الب�سرة  اأم��ا 
اأول  ال�سفاح)  العبا�س  )اأبو  اأقام  لذلك  الجنوب  في 
– في الحيرة))). وفي �سنة  خلفاء الدولة العبا�سية 
))))ه�) انتقل اإلى االأنبار وبنى مدينة على �ساطئ 
الفرات، �سماها )الها�سمية) ن�سبة اإلى جده ها�سم 
ابن عبد مناف))) وتوفى اأبو العبا�س قبل اأن يتم بناء 
المدينة، ولما ولى اأبو جعفر المن�سور الخالفة �سنة 
و�سلفه  اأخيه  مدينة  في  يقيم  اأن  ي�ساأ  لم  ))))ه���) 
والحيرة  الكوفة  بين  مدينة  بنى  اإذ  العبا�س،  اأب��ي 
لم  لكنه  بها   واأق���ام  اأي�سًا،  )الها�سمية)  �سماها 
الراوندية)))،  عليه  ثارت  لما  �سكناها  كره  اأن  يلبث 
ينا�سر  اأهلها  ومعظم  الكوفة-  من  قربها  اأن  كما 
قد  الأنهم  بالطماأنينة،  ي�سعر  ال  جعلته  العلويين- 
اأف�����س��دوا جنده  وف��ع��اًل  وق��ت،  اأي  ف��ي  عليه  ي��ث��ورون 
المن�سور  عول  فقد  ذلك  وعلى  عليه))).  واأن�ساره 
على تاأ�سي�س حا�سرة جديدة لدولته، فخرج  بنف�سه 
يرتاد لها مو�سعًا يتخذه م�سكنًا لنف�سه وجنده وبنى 
به مدينته، فبداأ منحدرًا اإلى جرجرايا))). ثم �سار 
اإلى  ع��اد  ث��م  المو�سل  اإل��ى  م�سى  ث��م  ب��غ��داد،  اإل��ى 
بغداد و�سرب ع�سكره على ال�سراة، وتدبر موقعها، 
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ال�سين  وبين  بيننا  لي�س  دجلة  هذه  وقال:  فاأعجبه 
�سيء ياأتينا فيها كل ما في البحر وتاأتينا الميرة من 
الجزيرة واأرمينية))). وما حول ذلك، وهذه الفرات 
يجئ فيها كل �سيء من ال�سام والرقة وما حول ذلك، 
كما الحظ خ�سب البقعة التي تقع فيها بغداد، االأمر 
تلك  اإلى  ي�ساف  العي�س،  رغد  ل�سكانها  يي�سر  الذي 
�سهولة الدفاع عن مو�سوع بغداد، فاإن هاجمها اأحد 
كانت دجلة والفرات وروافد خنادق لها، فاإذا خربت 
القناطر احتاج العدو اإلى العبور، لذلك فاإن الهجوم 
اختياره  في  المن�سور  اأ�ساب  �سعب))).  اأمر  عليها 
في  خلدون  ابن  ذكر  وقد  لدولته،  حا�سرة  لبغداد 
مقدمته عن ال�سروط الواجب توافرها في الحا�سرة 
الجبل،  من  متوعرة  ه�سبة  على  تقع  اأن  اأما  فقال: 
واأما با�ستدارة البحر اأو نهر بها حتى ال يو�سل اإليها 
االأمرا�س،  من  لل�سالمة  الهواء  وطيب  العبور،  بعد 
االأقوات..  على  النا�س  ليح�سل  منها  ال��زرع  وقرب 
القدم  منذ  ب��غ��داد  فيها  تقع  التي  االأر����س  وك��ان��ت 
ب�سفة  فيها  وازده��رت  الح�سارة،  مراكز  اأهم  من 
اأهم  من  وكانت  القديمة،  ال�سرقية  الثقافة  خا�سة 
المراكز التجارية حيث تلتقي فيها عدة طرق ت�سلها 
بمختلف البالد، و�سهدت هذه  االأر�س الحوا�سر)1)) 
بغداد  وورثت  والمدائن  و�سلوقية  بابل  مثل  عظيمة 
هذه بل وا�ستخدم في بنائها اأنقا�س مدينة المدائن 
اختلف  وقد  مترات))))  كيلو  ب�سعة  عنها  تبعد  التي 
الكّتاب والموؤرخون حول معنى كلمة )بغداد) فيعتقد 
البع�س اأن بغداد كلمة )فار�سية) تترتب من )باغ) 
ا�سم  )ب��غ)  اأن  وقيل  رج��ل،  وداد  ب�ستان  ومعناها 
ل�سنم و)داد) اأعطى. وقيل اأن ت�سمية بغداد )باغ) 
داذويه الأن بغداد كان باغًا لرجل من الفر�س ي�سمى 
معناها  بغداد  كلمة  اأن  نرجح  ولكننا  )داذوي���ه)، 
)َبغداد)،  و�سميت  اهلل)))))  هبة  اأو  اهلل  )عطية 

واأحيانًا اأخرى )ُبغداد))))) على اأنها ا�ستهرت باأ�سم 
هذه  ح��ول  ال��م��وؤرخ��ون  واختلف  ال�سالم)  )مدينة 
االأ�سم  بهذا  �سميت  اأنها  ذك��ر  فبع�سهم  الت�سمية 
اأ�سمها  اأن  البع�س  ويرى  المن�سور،  يبنيها  اأن  قبل 
اأ�ستق من ا�سم نهر دجلة المدعو نهر ال�سالم، ولكن 
االأرجح اأن المن�سور رغب في اأطالق ت�سمية عربية 
على بغداد فدعاها دار ال�سالم، الأن اهلل هو ال�سالم 
القراآن  في  ورد  فقد  الجنة   هنا  المق�سود  لعل  اأو 

ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   الجنة  عن  الكريم 
واهلل   ...](((  : ]االأنعام  چ  ڌ  ڌ  ڎ   ڍ  
يدعو اإلى دار ال�سالم ويهدي من ي�ساء اإلى �سراط 
ال�سعراء  ك��ان  فقد  اأم��ر  من  يكن  ومهما  م�ستقيم، 
الحا�سرة  على  يطلقون  النا�س  و�سائر  واالأدب����اء 
عليه  يطلقون  واأحيانًا  بَغداد)،  اأو  )بُغداد  الجديدة 
)الزوراء الأن قبلتها غير م�ستقيمة، يحتاج الم�سلي 
ينحرف  اأن  اإلى  الجامع  م�سجدها  في  الم�سلى  في 
عن  م��زورة  الداخلة  اأبوابها  اأن  اأو  الي�سار))))  جهة 
اأننا  لي�ست على �سمتها، على  اأي  الخارجية  االأبواب 
نالحظ كثيرًا ما كان يتردد ذكر )دار ال�سالم) في 

المكاتبات الر�سمية وعلى العملة)))).

رافقت ن�سوء مدينة ال�سالم )بغداد) مثل ق�سر 
الذهب)  )باب  بق�سر  والمعروف  الر�سمي  الخليفة 
�سمي  كما  الذهب،  بق�سر  ف�سمي  كان مذهبًا  ويبدو 
قبة عالية  تعلوه  الق�سر  الأن  الخ�سراء  القبة  بق�سر 
ذات لون اأخ�سر وكانت م�ساحة الق�سر )11)×11)) 
ذراع اأي ما ت�ساوي بحدود )1111))م) اأربعين األف 
متر مربع على اعتبار الذراع البغدادي ي�ساوي خم�سين 
والقبة  االإي��وان  الق�سر  في هذا  ما  واأب��رز  �سنتمترًا، 

الخ�سراء، ولم يبق لهذا الق�سر من اأثر اليوم)))).
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الخليفة  بن  جعفر  بنت  )زب��ي��دة)  عمه  ابنة  على 
ما  له  ا�ستعد  قد  المهدي  وال��ده  وك��ان  المن�سور، 
العبا�سيين قبله، من االآالت  له الأحد من  ي�ستعد  لم 
واالآنية والفر�س والمتاع والقما�س والطيب والجوهر 
والخدم والو�سائف، واأَعّد لزبيدة درع من اللوؤلوؤ وهي 
النا�س من  الو�سف وح�سر  تفوق حد  �سبه قمي�س، 
االآفاق وفرق االأموال في ذلك العر�س ما لم يت�سور 
تمالأ  الذهب  اأوان��ي  وكانت  تخرجه  المال  بيوت  اأن 
دراهم واأواني الف�سة تمالأ الدنانير الذهبية ويدفع 
ذلك لوجوه النا�س اإلى غير ذلك من نوافج الم�سك 
في  العر�س  ذلك  وكان  الو�سى،  وخلع  العنبر  وقطع 
المحرم �سنة )))ه�/))))))) وفي الخلد كان يقيم 
ينزل  وك��ان  الخالفة  يلي  اأن  قبل  الر�سيد  ه��ارون 
�سنة  المعت�سم  ولد  وفيه  يحيى))))  بن  الف�سل  معه 
بق�سر  مقيمًا  االأمين  وك��ان  ))1)ه������/)))م))1)) 

ق�ضر الخلد
�سنة  المدورة  ببغداد  المن�سور  اأبو جعفر  �سيده 
))))ه�/)))م) بعد اإتمام مدينته وتحويله االأ�سواق 
و�سماه  هذا  ق�سره  �سيد  ل�سوارعها،  وتو�سيعه  منها 
الخلد،  بجنة  وت�سبيها  ملكه  بخلود  تفاواًل  )الخلد) 
وتولى بناء هذا الق�سر )الربيع بن يون�س) و)اأبان 
ابن �سدقة) وكان مو�سعه وراء باب خر�سان ويذكر 
)الخطيب البغدادي) المتوفي �سنة )))ه�/1)1)م 
ولم  اأث���ر)))).  وال  عين  فال  االآن  اندر�س  وقد  قوله: 
تذكر التواريخ ما كان في الق�سر من البنيان، ولكن 
الق�سور وال دار  اأن ال يخلو ق�سر من  العادة  جرت 
من الدور الفخمة من اإيوان، وقد بقيت هذه العادة 
االإن�سائية ببغداد اإلى الع�سور االأخيرة. وا�ستهر هذا 
الر�سيد)  )هارون  زفاف  به حفل  اأقيم  اأنه  الق�سر 
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الخلد عندما بلغه نباأ وفاة والده الر�سيد)))).
ق�ضر القرار

جعفر  اأب��و  الخليفة  اأن�ساأها  التي  الق�سور  من 
اأوطنه  ث��م  اأي��ام��ه،  اأواخ����ر  ف��ي  ون��زل��ه  المن�سور، 
اأيام  في  يكن  لم  القرار  ق�سر  اأن  ويبدو  االأمين)))) 
اأبي جعفر ذا بناء �سخم، وقال الخطيب في مو�سع 
بناء  في  دخل  قد  كان  الجديد  ال�سجن  )اإن  اآخ��ر: 
الذي  االأم��ي��ن  محمد  ابنها  على  جعفر  اأم  زب��ي��دة 
اأي�سًا  يعرف  الق�سر،  هذا  وكان  ال��ق��رار))))  �سمته 
حوادث  في  الطبري  اأورده  كما  زبيدة  ق�سر  با�سم 

)))ه�/)))م.
الق�ضر الجعفري

الع�سر  في  الم�سهورة  بغداد  ق�سور  من  وه��و 
العبا�سي، اأن�ساأه جعفر بن يحي البرمكي في الجانب 
ال�سرقي من بغداد، وادعى البرمكي اأنه بناه الماأمون 
كما ذكر ذلك ياقوت الحموي)))) اأن�ساأه في المنطقة 
المعرفة ببغداد اليوم با�سم �سارع الم�ستن�سر وجعل 
للق�سر ب�ستانًا ذو ريا�س غر�س فيه من اأنواع ال�سجر 
ما يثمر بكل بديع وبالغ في انفاق االأموال)))) وانتقل 
من  فكان  العبا�سي  الخليفة  الماأمون  اإل��ى  الق�سر 
جملة  واقتطع  لديه  واأ�سهاها  اإليه  الموا�سع  اأح��ب 
واللعب  الخيل  لرك�س  ميدانًا  عملها  البرية  م��ن 
لجميع  حيونات)  )حديقة  منه  وجزء  بال�سوالجة 
 الوحو�س)))) اآل الق�سر اإلى الوزير العبا�سي الح�سن

ابنته  ت���زوج  ق��د  ال��م��اأم��ون  ك��ان  ال���ذي  �سهيل  اب��ن 
)بوران)، �سار هذا الق�سر لل�سيدة بوران بعد وفاة 
والدها، ثم ا�ستنزلها المعت�سد العبا�سي وانتقل اإليه 

وعمل على تو�سيعه كما عمل له �سورًا)))).
ق�ضر التاج

اإن�ساء  ب��اهلل  المعت�سد  العبا�سي  الحليفة  اأم��ر 
ق�سر جديد على اأر�س ق�سر الجعفري )الح�سني) 

م�سناة  له  وعمل  دجلة  نهر  على  الق�سر  هذا  وكان 
ي�سرف  الق�سر  وكان  دجلة  مياه  تيار  ل�سد  عظيمة 
وجه  وجعل  بالتاج  ف�سمى  التاج  كاأنه  الم�سناة  على 
الق�سر مبينًا على خم�سة عقود كل عقد على ع�سر 
اأ�ساطين بخم�سة اأذرع، وبنى المكتفي بن المعت�سد 
اإلى جانب الق�سر قبة عرفت بقبة )الحمار) ذلك 
اإليها في مدرج حولها على  الخليفة كان ي�سعد  اأن 
حمار �سغير وكانت عالية مثل ن�سف الدائرة. وفي 
�سنة ))))ه�/))))م) �سب حريق في ق�سر التاج 
النار  وا�ستمرت  عليه  �ساعقة  انق�سا�س  اء  جرَّ من 
وقبته  التاج  ق�سر  فحولت  متتالية  اأي��ام  ت�سعة  فيه 
المت�سلة به اإلى ركام من الرماد اإال اأنه اأعيد بناوؤه 
اأعاد  ثم  العبا�سي))))  المقتفي  الخليفة  عهد  على 
الم�ست�سيء �سنة  العبا�سي  الخليفة  بناءه من جديد 
)))ه�/))))م ولم يبق من ق�سر التاج القديم اإال 

ا�سمه في اأواخر الدولة العبا�سية.
دار ال�ضجرة

العبا�سي  الخليفة  عهد  على  البناية   هذه  بنيت 
المقتدر ))))-1))ه�/)1)-)))م) و�سميت بهذا 
الف�سة  من  الم�سنوعة  ال�سجرة  اإل��ى  ن�سبة  اال�سم 
التي كانت فيها وقد و�سعت هذه ال�سجرة في و�سط 
بركة كبيرة مدورة فيها ماء �ساٍف ولل�سجرة ثمانية 
ع�سر غ�سنًا اأكثرها من الف�سة ومنها ما هو مذهب 
�ساخات  منها  غ�سن  لكل  االأل��وان  مختلفة  واأوراقها 
نوع  كل  من  وع�سافير  طيور  عليها  )ف��روع)  كثيرة 
واالأغ�سان  وت�سفر  تهدر  وهي  ومف�س�سة  مذهبة 
جانب  وفي  الريح  بفعل  ورقها  يتحرك  كما  تتمايل 
تماثيل خم�سة ع�سر فار�سًا  البركة  الدار علي يمين 
على تماثيل خم�سة ع�سر فر�سًا وقد الب�سوه الديباج 
يدورون  رماح ق�سار وهم  اأيديهم  في  وغيره وجعل 
منهم  واح��د  كل  كان  فيرون  خببا  واح��د  خط  على 
اإلى �ساحبه وفي الجانب االأي�سر من البركة  قا�سد 
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يتحويه  م��ا  الق�سر  لهذا  يبن  ول��م  ذل����ك))))  مثل 
�سنة  بغداد  �سقوط  بعد  اأخباره  وانقطعت  اأث��ر  من 

)))ه�/))))م. 
دار الخالفة

في  والتي   العبا�سيين  الخلفاء  ودور  ق�سور  اأن 
نهر  على  تطل  والتي  بغداد  من  ال�سرقي  الجانب 
يبداأ  دائ��رة  ن�سف  هياأة  على  ب�سور  اأحيطت  دجلة 
وينتهي  الم�ستن�سر  �سارع  بداية  من  االأرج��ح  على 
عند مقربة من ج�سر الر�سيد في منطقة )المربعة) 
و�سارت تعرف هذه الق�سور وملحقاتها من االأبنية 
من  فيها  وك��ان   الخالفة)  )دار  با�سم  والحدائق 
اأول  هو  وال��ذي  الح�سني  الق�سر  وال��دور  الق�سور 
ق�سور هذه المنطقة وق�سر التاج وق�سر الفردو�س 
ودار  المربعة  والدار  المثمنة  والدار  ال�سجرة  ودار 
الوزارة والدواوين وغيرها وكان لل�سور الذي يطوق 
هذه الدور ت�سعة اأبواب رئي�سة، اأولها )باب الغربة) 
ثابتة  كانت  غرب  ال�سجرة  الأن  اال�سم  بهذا  �سمي 
وكان  دج��ل��ة،  نهر  م��ن  ق��ري��ب  وك���ان  منه  ب��ال��ق��رب 
دار  هما  ق�سران  الحريم  داخل  الغربة  باب  قرب 
المقتدى  الخليفة  الأبنة  وكانتا  خاتون  ودار  ال�سيدة 
�سنة)))ه�)  اإل��ى  ))))ه���  من  خالفته  دام��ت  وقد 
العبا�سي  الخليفة  �سيد  وق���د  ))1)-))1)م) 
)1)))-1)))م)  ))))-)))ه�)  باهلل  الم�ستنجد 
الريحانيين  دار  �سمي  وا�سعًا  ق�سرًا  مكانهما  في 
من  مقربة  على  الواقع  الريحانيين  �سوق  اإلى  ن�سبة 
الدار وهو ال�سوق الذي تباع فيه الرياحين والفواكه. 
و�سمي الباب الذي يليه )باب �سوق التمر) وكان اإلى 
جانب هذه الباب داخل الحريم ق�سر يعرف بالدار 
)القطنية) ثم )باب بدر) ن�سبة اإلى )بدر) مملوك 
الخليفة المعت�سد، ثم )باب النوبي) و)باب العامة) 
وكان باب النوبي يعرف بباب )العتبة) التي يقبلها 
الر�سل واالأمراء والملوك وروؤ�ساء الحجاج اإذا قدموا 

فتحه  الذي  الباب  وهي  الن�سر)  )باب  ثم  بغداد. 
الخليفة الم�ستر�سد حينما كان يخرج للحرب تفاواًل 
بالظفر، و)باب الخا�سة) ثم )باب الب�ستان)، ويلي 
هذا الباب )باب المراتب) وكان بالقرب من النهر 
)دار  وفي  المنا�سب..  واأرباب  القوم  عليه  ي�سكنها 
وكانت  )الخيل)  بدار  عرفت  دار  اأي�سًا  الخالفة) 
دارًا عظيمة االأرجاء لها �سحن وا�سع األف ذراع في 
الريحانيين  ودار  الخالفة  دار  في  كما  ذراع  األ��ف 
هلل  المطيع  الخليفة  بناء  من  وهي  الطواوي�س  ودار 
))))-)))ه�������/)))- م��ن  حكم  ال��ذي  العبا�سي 

)))م))1)).
ق�ضر الثريا

المعت�سد  ال���ع���ب���ا����س���ي  ال��خ��ل��ي��ف��ة  اأن���������س����اأه 
التاج  ق�سر  وبين  بينه  )))-)))ه�����/)))-)1)م 
فيه  تم�سي  )نفقًا)  �سردابًا  بينهما  وعمل  ميالن 
حظاياه من الق�سر الح�سني وهي االآن خراب، وفي 
الم�سهورة  الق�سور  من  العديد  العبا�سي  الع�سر 
�سنة  ال��م��ه��دي  اأن�����س��اأه  ال���ذي  ال�����س��الم  ق�سر  منها 
بناه عي�سى بن  )))ه���/1))م وهناك ق�سر عي�سى 
بناه  ق�سر  اأول  وه��و  المن�سور  الخليفة  ع��م  علي 
وكان  معجمه:  في  ياقوت  وقال  ببغداد،  الها�سميون 
ق�سر عي�سى على �ساطئ نهر )الرفيل) عند م�سبه 
في دجلة وهو اليوم و�سط العمارة من الجانب الغربي 
ولي�س للق�سر اأثر االآن اإنما هناك محلة كبيرة ذات 
ق�سر  وهناك  عي�سى))))  ق�سر  محلة  ت�سمى  �سوق 
)الو�ساح) ببغداد �سيد هذا الق�سر ببغداد للخليفة 
المهدي العبا�سي وتولى اأمر بناوؤه رجل يدعى و�ساح 
الق�سر  اأن  ويبدو  اإليه  الق�سر  فن�سب  �سبا،  اب��ن 
في  ا�ستهرت  دار  وهناك  الغربي.  الجانب  في  كان 
القرن الرابع الهجري هي الدار التي اأمر باإن�سائها 
معز الدولة البويهي )1)-)))ه�/)))-)))م الذي  
�سيطر على بغداد �سنة )))ه�/)))م و�سار يخطب 
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له على منابرها وي�سرب ا�سمه على الدرهم والدينار 
ال�سما�سية  منطقة  في  ال��دار  هذه  وان�سئت  بها)))) 
�سمال بغداد، وال�سما�سية من�سوبة اإلى بع�س �سما�سي 
ومحلة  الر�سافة  محلة  من  اأعلى  وه��ي  الن�سارى 
منها،  ال�سرقي  بالجانب  وال�سما�سية  اأبي حنيفة)))) 
بويه  اأحمد بن  الديلمي  بناها  التي  الدار  قريب من 
بباب ال�سما�سية، وموقعه اأح�سن موقع وهو نزه كثير 
الب�ساتين واالأ�سجار وبقربه اأجمة ق�سب)))) بداأ بناء 
الدار �سنة 1))ه�/)))م قال ابن تغري بردى: في 
دار  بناء  في  بويه  بن  الدولة  معز  �سرع  ال�سنة  هذه 
هائلة عظيمة ببغداد وخرب الأجلها دورًا وق�سورًا.. 
والزم النا�س بيع اأمالكهم ليدخلها في البناء، وقد 
لها  يبق  ول��م  �ستمائة  �سنة  قبل  ال��دار  ه��ذه  در�ست 
اأثر)))) ويذكر ابن الجوزي عن هذه الدار، اأن خراب 

هذه الدار كان �سن )))ه�/))1)م.
الم�ضاجد ببغداد

جامع المن�ضور
واأول  الكثيرة  الم�ساجد  ب��غ��داد  ف��ي  اأق��ي��م��ت 
جامع  ه��و  ال�����س��الم  م��دي��ن��ة  ب��ب��غ��داد  ب��ن��ي  م�سجد 
المن�سور  جعفر  اأبو  الخليفة  �سيده  )المن�سور)، 
ولم  )))ه���/)))م  �سنة  بغداد  مدينة  بنائه  عند 
الر�سيد  اإلى خالفة هارون  الجامع على حاله  يزل 
والج�س  باالآجر  بنائه  واإع��ادة  ترميمه  اأمر  الذي 
وقد فرغ من تجديده �سنة )))ه�/)1)م وفي زمن 
لق�سر  االأول  ال�سحن  اأ�سعاف  العبا�سي  المعت�سد 
المن�سور وو�سله بالجامع))))، وجرت على الجامع 
لهذا  وكان  مختلفة،  اأوقات  في  وزيادات  اإ�سافات 
للتدري�س  مركزًا  كان  اإذ  ح�سارية  قيمة  الجامع 
ُيعْد  المن�سور  جامع  في  فالتدري�س  العلوم،  وتلقي 
اأن  ذكر  والفقهاء،  العلماء  من  كثير  اأمنية   اآنذاك 
زمزم  ماء  من  �سرب  حج  لما  البغدادي  الخطيب 
اإحداها:  حاجات،  ثالث  له  يحقق  اأن  اهلل  و�ساأل 

المن�سور))))،  بجامع  الحديث  اإمالء  له  يحقق  اأن 
في  يجل�س  الكبير  اللغوي  العاِلم  )الك�سائي)  وكان 
)الفراء  عليه  وتتلمذ  اللغة  ليقرئ  المن�سور  جامع 
اأيام  اإلى  وابن ال�سعدان)))). وبقي جامع المن�سور 
وقال:  �سنة)))ه�/))))م  بطوطة  ابن  الرحالة 
�سالة  فيه  تقام  قائمًا  ي��زال  ال  الم�سجد  هذا  اإن 
هذا  بعد  ذك��ر  من  للجامع  ي��رد  ول��م  الجمعة)))). 

اأثره الح�ساري. التاريخ وانطوى 
جامع الر�ضافة

من  ال�سرقي  الجانب  في  �سيد  جامع  اأول  وهو 
الر�سافة  بجامع  و�سمي  الر�سافة  محلة  في  بغداد 
وكان  )))ه�����/)))م)1))  �سنة  ت�سييده  في  و�سرع 
ق�سره  المهدي  واأق��ام  المن�سور  جامع  من  اأو�سع 
بجوار الجامع، ويعد هذا الجامع من جوامع بغداد 
وبالقرب من  الجمعة))))  وتقام فيه �سالة  الكبيرة 
جامع الر�سافة اإلى ال�سمال يقوم مرقد اأبي حنيفة 
1))ه����/)))م،  �سنة  المتوفي  ثابت  بن  النعمان 
كما كانت تقوم بالقرب من جامع الر�سافة مقابر 
ذكر  ورد  كما  المتاأخرين،  العبا�سيين  الخلفاء 
الذهب  خال�سة  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  اأورده  فيما  ذل��ك 

الم�سبوك)))).
جامع الق�ضر

ويعرف بجامع الخلفاء، اأ�س�سه الخليفة العبا�سي 
المكتفي باهلل )))-)))ه�/)1)-)1)م في �سرقي 
مجاورًا  الجامع  باب  وكان  العبا�سية  الخالفة  دار 
الجامع  و�سار هذا  الخالفة،  دار  اأحد  العامة  لباب 
هو المكان الر�سمي الذي يوؤدي فيه الخليفة العبا�سي 
تقراأ  وفيه  دولته  واأركان  الجمعة مع حا�سيته  �سالة 
عهود الق�ساة وي�سلي على جنائز االأعيان والعلماء 
وتعقد فيه حلقات الفقهاء والمناظرين والمحدثين. 
و�سارت �سالة الجمعة ببغداد في الجوامع الثالثة، 
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جامع المن�سور وجامع الر�سافة وجامع الخلفاء)))) 
اإنه  ابن جبير وقال عنه:  العربي  الرحالة  وقد زاره 
مت�سل بدار الخليفة وهو جامع كبير وفيه �سقايات 
وقد  وال��ط��ه��ور))))  للو�سوء  كثيرة  ومرافق  عظيمة 
اأيام  )))ه�����/))))م  مئذنة  الجامع  لهذا  �سيدت 
)اأباقا) ابن هوالكو ووالية عطا ملك الجويني الذي 
وفي  )))ه������/))))م))))  �سنة  ال��ع��راق  حكم  تولى 
مئذنة  القديمة  المئذنة  مكان  �سيدت  1)))م  �سنة 
جديدة واأعيد بناء الجامع على الطراز الذي اأن�سئ 
اأيام العبا�سيين، وهو اليوم من مظاهر بغداد  عليه 
االإ�سالمي  والفن  الطراز  عن  تعبر  التي  التراثية 
اليوم  يعرف  الذي  الجامع  هذا  في  ال�سالة  وتقام 
يقع  الذي  ال�سارع  الخلفاء كما �سمي  ببغداد بجامع 
عليه ب�سارع الخلفاء وهو من ال�سوارع الحديثة التي 

اأن�سئت بعد ثورة )) تموز )))).

جامع الإمام اأبي حنيفة
ببغداد  الكوفي  ثابت  بن  النعمان  االإم��ام  توفي 
بمقبرة  تعرف  مقبرة  في  ودفن  �سنة1))ه�/)))م 
اأبي  االإم���ام  مقبرة  ح��ول  ون�����س��اأت  ال��خ��ي��زران)))). 
�سنة  وفي  حنيفة،  اأبي  بمحلة  عرفت  محلة  حنيفة 
محمد  �سعد  اأبو  الملك  �سرف  قام  )))ه���/))1)م 
ال�سلطان  مملكة  م�ستوفى  الخوارزمي  من�سور  ابن 
عند  مدر�سة  ببناء  ال�سلجوقي  اأر���س��الن)  )ال���ب 
م�سهد اأبي حنيفة الأ�سحابه)))). وجرت على الجامع 
يزال  وال  التاريخ،  عبر  عديدة  واإ�سالحات  زيادات 
هذا الجامع قائمًا ويعد من م�ساجد بغداد ال�سهيرة 
الكبيرة وله اأهمية في خطط بغداد العبا�سية، وبمرور 
الزمن �سار هذا الجامع و�سط مدينة كبيرة تعرف 
ب�)االأعظيمة) ن�سبة اإلى االإمام االأعظم النعمان بن 

ثابت �ساحب المذهب الحنفي الم�سهور.

جامع اأبي حنيفة )جامع االإمام االأعظم) منظور الرواق االمامي
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جامع براثا
المو�سع  في  كان  اأنه  البغدادي،  الخطيب  ذكر 
ممن  قوم  فيه  يجتمع  م�سجد  )ببراثا)  المعروف 
والجلو�س  لل�سالة  ويق�سدونه  الت�سيع،  اإلى  ين�سب 
البلدان:  معجم  في  الحموي  ياقوت  وذكر  فيه)))). 
براثا كانت قبل بناء بغداد قرية يزعمون اأن )عليًا) 
بالنهروان و�سلى  الحرورية  لقتال  لما خرج  بها  مر 
في مو�سع الجامع)))). وفي ع�سر المقتدر العبا�سي 
الرا�سي  عهد  على  ب��ن��اوؤه  واأع��ي��د  الم�سجد  ه��دم 
العبا�سي وذكر الخطيب البغدادي، اأن هذا الجامع 
�سالة  فيه  وتوالت  )الح�سرة)،  م�ساجد  اأحد  �سار 
الجمعة)1)). وهذا الجامع ال يزال قائمًا ببغداد في 

الجانب الغربي حتى الوقت الحا�سر. 
جامع ال�ضيخ معروف الكرخي

من م�ساجد بغداد الم�سهورة في الجانب الغربي 
ال�سيخ  الزاهد  اإلى  من�سوب  وهو  الكرخ  منطقة  في 
معروف الكرخي المتوفي �سنة 11)ه�/)))م، ويبدو 
اأن الجامع �سيد على عهد الخليفة النا�سر لدين اهلل 
العبا�سي )))-)))ه�/1)))-))))م والمتبقي من 
النا�سر  الخليفة  �سيدها  التي  مئذنته  الجامع  اآثار 
اأنها  المئذنة  حو�س  على  مكتوب  حيث  اهلل  لدين 
)بنيت �سنة )))ه�/))))م))))) على عهد الخليفة 
النا�سر. اإن هذه المئذنة على لطافة مقيا�سها تمثل 
اأجمل المنائر البغدادية العبا�سية بكثرة المقرن�سات 
الزخرفية في حو�سها وفي داخل الجامع قبر ال�سيخ 
على  كبيرة  تجديدات  جرت  وقد  الكرخي.  معروف 
الجانب  جوامع  يت�سدر  اليوم  وهو  الجامع  عمارة 
وماآذنه  جدرانه  ونقو�س  بنائه  هند�سة  في  الغربي 
وبالقرب  وا�سعة،  مقبرة  بالجامع  وتحيط  الحديثة 
منه قبر )زمرد خاتون) اأم الخليفة النا�سر ومقبرة 
والجنيد  ال�سقطي  )ال�سري  البغدادي  المت�سوف 
البغدادي والحالج) وهم من كبار رجال الت�سوف.

جامع ال�ضيخ عبد القادر الجيلي
االأ�سل  في  الجيلي  القادر  عبد  ال�سيخ  جامع  اإن 
بن  المبارك  �سعيد  اأب��و  للحنابلة  ابتناها  مدر�سة 
�سنة  المتوفي  الحنبلي  الفقيه  المخزومي  علي 
)))ه�/))))م، وقد جددها وو�سعها تلميذه ال�سيخ 
عبد القادر المتوفي �سنة )))ه�/))))م وهو مدفون 
فيها، لما دخل ال�سلطان �سليمان القانوني بغداد �سنة 
)))ه�/))))م بنى على قبره قبة �ساهقة)))). ومن 
ثم اأ�س�س الوالي العثماني �سنان با�سا )))ه�/))))م 
بغداد  وال��ي  بعده  من  اأكمله  جامعًا  القبة  بجوار 
ع����لي با�س����ا )))-)))ه�/))))-1))))))) وقب�����ة 
الوا�سعة، وعلى مقربة من  القباب  المرقد من  هذا 
�سنة  بنيت  اأنها  عليها  مكتوب  �سخمة  منارة  رواقة 
�سليمان  ال�سلطان  اآث��ار  من  وه��ي  )))ه�����/))))م 
العثماني)))). وجرت على هذا الجامع الذي يقع في 
الجانب ال�سرقي من بغداد زيادات وتعميرات كثيرة 
المعلم  هذا  على  الوا�سعة  التجديدات  اآخرها  كان 
والتقدم في  الفن  اآيات  اآية من  الذي جاء  التراثي، 
مفاخر  من  مفخرة  بحق  وهو  وال��ري��ادة،  الهند�سة 
ال�سيخ  التراثية ببغداد، وكما هو معلوم فاإن  االأبنية 
وهو  والفقهاء  الزهاد  كبار  من  الجيلي  القادر  عبد 
�ساحب الطريقة الم�سهورة )القادرية) التي ي�سلكها 
الماليين من الم�سلمين في العالم االإ�سالمي، وفي 
الرابع  م��راد  ال�سلطان  قام  ))1)ه����/))))م  عام 
فاأمر  الفر�س؛  اأيدي  من  بغداد  با�ستعادة  العثماني 
بنظارة  الكيالني  القادر  عبد  ال�سيخ  مرقد  بتعمير 
بتعمير  �سرع هذا  وقد  اأفندي،  يحيى  االإ�سالم  �سيخ 
وعمر  وف�����س��ة،  ذه��ب  م��ن  بقناديل  وزي��ن��ه��ا  القبة 
الحرير  م��ن  ���س��ت��ارًا  ل��ه  وات��خ��ذ  ال�سريح  �سندوق 
ي�سير  ما  المولوي  �سالح  بخط  وكتب  المق�سب، 
اإلى ذلك التعمير موؤرخًا �سنة ))1)ه�/))))م)))). 
جامع  )ف��ري��زر)  الرحالة  زار  ))))م  �سنة  وف��ي 
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وجامعه  �سريحه  اإن  وق���ال:  ال��ق��ادر،  عبد  ال�سيخ 
هذه  في  الموجودة  واالأ�سرحة  الجوامع  اأفخم  من 
الجهات، ويتقاطر الزوار على تربته هذه من الهند 
واأفغان�ستان وبخارى وبالد الترك)))). واأبرز ما في 
مو�سعًا  ت�سغل  التي  )المكتبة)  التراثي  المعلم  هذا 
مهمًا من الجامع والتي ت�سم كتبًا مخطوطة تجمعت 
اأ�ساف  وما  الكيالني،  القادر  عبد  ال�سيخ  عهد  من 
ال�سيد  عهد  اإلى  ذريته  واأبناء  واأحفاده  اأوالده  اإليها 
كان  الذي  االأ�سراف،  نقيب  الكيالني  الرحمن  عبد 
االإنكليز  دخول  بعد  العراق  في  للوزراء  رئي�س  اأول 
للعراق �سنة ))))م، والذي تبرع بكل ما يملك من 
الكتب اإلى مكتبة ال�سيخ عبد القادر الكيالني، والتي 
تعد اليوم من المكتبات المهمة والتي تحوي نفائ�س 
الكتب العربية واالإ�سالمية في مختلف �سنوف العلم 
كتاب،  األف  ثالثين  زهاء  عددها  ويبلغ  والمعرفة، 
ويوؤمها �سنويًا ما يزيد على الع�سرة اآالف مطالع من 

طالب العلم واأهل البحث)))).
جامع ال�ضيخ عمر ال�ضهرودي

ال�سيخ عمر ال�سهروردي هو �سيخ ال�سيوخ �سهاب 
من  ال��ب��ك��ري  محمد  ب��ن  عمر  حف�س  اأب���و  ال��دي��ن 
كتاب  موؤلف  وهو  ببغداد  والمت�سوفة  الزهاد  كبار 
)عوارف المعارف) والمتوفي �سنة )))ه�/))))م 
وعلى قبره قبة على الطراز ال�سلجوقي وقائمة عل 
اأربعة اأ�سالع، وهي من بناء القرن ال�سابع الهجري، 
ويبدو اأن الذي �سيد جامع ال�سيخ عمر ال�سهروردي 
الوزير الم�سهور غياث الدين محمد بن ر�سيد الدين 
تعرف  في منطقة  )))ه�/))))م))))  �سنة  بحدود 
من  قريب  وهو  بغداد،  مدينة  �سرقي  ب�)الظفرية) 
بباب  يعرف  ال��ذي  العبا�سية  ب��غ��داد  اأب���واب  اأح��د 
بالباب )الو�سطاني) وال  العامة  وت�سميه  الظفرية، 
يزال قائمًا منذ عهد الخليفة الم�ستر�سد العبا�سي 
الزمن  وب��م��رور  )))-)))ه�����������/))))-))))م، 

مقبرة  ال�سهروردي  عمر  ال�سيخ  قبر  حول  تكونت 
كبيرة تكاد تكون من المقابر الكبيرة في بغداد وزار 
الرحالة  منهم  الرحالة  من  العديد  المقبرة  هذه 
وقالت   ))))ه�����/))))م  �سنة  دي��والف��وا)  )م��دام 
ال�سيخ  قبة  ذك��رت  كما  كبيرة  اأنها  المقبرة  عن 
اأنها  وذكرت  ال�سكل  المخروطية  ال�سهروردي  عمر 
الخارج  من  الجميلة  المقرن�سات  ببع�س  مزينة 
وال  الداخل)))).  في  اأخرى  اآثارًا جميلة  تترك  التي 
وتقام  قائمًا  ال�سهروردي  عمر  ال�سيخ  جامع  يزال 
وهناك  والعيدين،  والجمع  الخم�س  ال�سلوات  فيه 
الإجراء  العراقية  الحكومة  قبل  من  حديثة  درا�سة 
هذا  ويعد  الجامع،  الأبنية  وترميمات  اإ�سالحات 
اإلى  وي��رم��ز  العبا�سية  ال��دول��ة  بقايا  م��ن  الجامع 
في  ال�سلجوقي  العهد  في  انت�سر  البناء  من  نموذج 

العراق. اأبنية 
جامع قمرية

والكرخ  الكرخ،  منطقة  في  قائم  الجامع  ه��ذا 
قرية كبيرة كانت اأيام تاأ�سي�س بغداد )))ه�/)))م، 
واأدخل المن�سور الخليفة العبا�سي هذه القرية �سمن 
العبا�سي  الخليفة  �سيده  )قمرية)  وجامع  بغداد 
�سفة  على  )))ه����/))))م  �سنة  باهلل  الم�ستن�سر 
االأتراك  اأيام  الجامع  الغربية)1)). وجدد هذا  دجلة 
اإال  العتيق  الجامع  بناء  من  يبق  ول��م  العثمانيين، 
وفي  البناء،  ال�ساذجة  الزخارف  القليلة  المئذنة 
حو�سها اآثار ترميم واإ�سالح. وهذا الجامع ال يزال 

قائمًا ببغداد.
جامع الحظائر

وهو من الجوامع القائمة ببغداد والتي �سيدت في 
الع�سر العبا�سي، وقد اأن�ساأت هذا الجامع )ال�سيدة 
زمرد خاتون) المتوفاة �سنة )))ه�/)1))م وال�سيدة 
العبا�سي  اهلل  لدين  النا�سر  الخليفة  اأم  هي  زمرد 
الخليفة  وزوج���ة  )))-)))ه�����������/1)))-))))م. 
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�سنة  المتوفي  اهلل)  ب��اأم��ر  )الم�ست�سئ  العبا�سي 
بجوار  لل�سافعية  مدر�سة  اأن�ساأت  )))ه����/1)))م، 
لها،  ومدفنًا  ورباطًا  الكرخي  معروف  ال�سيخ  تربة 
)))ه�/))))م  �سن  المدر�سة  فتح  احتفال  وجرى 
و�سلمت  عظيم  �سماط  وعمل  الدولة  اأرباب  وح�سر 
اإلى )النوقاني) مدر�س بها)))). والنوقاني هو الفقيه 
محمد بن اأبي النوقاني الفقيه ال�سافعي والذي كان 
المذهب  كبار  ومن  خاتون  زمرد  لل�سيدة  معا�سرًا 
)))ه����/))))م)))).  �سنة  توفى  ببغداد،  ال�سافعي 
ب��ب��غ��داد بجامع  ال��ي��وم  ي��ع��رف  ال��ح��ظ��ائ��ر  وج��ام��ع 
ولم  الم�ستن�سرية،  المدر�سة  جنوبي  )الخفافين) 
الماآذن  اأقدم  وهي  المئذنة  اإال  االأول  بنائه  من  يبق 
ال�ساد�س  القرن  انتهاء  قبل  بنيت  الأنها  ببغداد؛ 
وقد  بغداد،  ماآذن  كل  بنيت  طرازها  وعلى  للهجرة 
حو�سها  اأعالي  في  وخ�سو�سًا  المئذنة  هذه  رممت 
وهذه  1)))م  �سنة  كان  فيها  اأج��ري  ترميم  واآخ��ر 
نموذجًا  يجعلها  ما  البنائي  الفن  من  فيها  المئذنة 
هند�سية  اأ�سكال  راأ�سها  ففي  الراقي؛  العربي  للفن 
وغيره  بالكا�سي  الراأ�س  زخ��رف  وقد  النقو�س  من 
وفي حو�سها ق�سم من العقود التي ت�سبه )االأواوين) 
وفيه  قوله:  العالمة )االآلو�سي)  وقد ذكر  ال�سغيرة 
العهد  قديمة  مخطوطات  على  ت�ستمل  كتب  خزانة 
ولل�سيدة  االأيدي عليها)))).  بتداول  تلف  وكثير منها 
)ال�سلجوقي)  الطراز  على  قبة  تعلوه  قبر  )زمرد) 
�سبيهه بقبة جامع عمر ال�سهروردي وفي هذا القبر 
ال�سيدة  اإلى  ون�سبة  )تيبور)  االألماني  ال�سائح  توهم 
اأن  علمًا  الر�سيد)))).  هارون  الخليفة  زوجة  زبيدة 
ال�سيدة زبيدة دفنت في مقابر قري�س )الكاظمية) 
زمرد  ال�سيد  توفيت  بينما  )))ه����/)))م)))).  �سنة 
خ��ات��ون ف��ي ���س��ن��ة)))ه���/)1))م)))). ودف��ن��ت في 
مقبرتها قريبًا من ال�سيخ معروف الكرخي البغدادي 

الم�سهور.

م�ضهد الإمام مو�ضى الكاظم )رحمه اهلل)
مقبرة  االأ�سل  في  الكاظمي  الم�سهد  موقع  اإن 
المن�سور  جعفر  اأبو  الخليفة  باإقامتها  اأمر  عبا�سية 
لتكون خا�سة بالقري�سيين، لذا عرفت بمقبرة قري�س 
واأول دفين فيها هو جعفر بن الخليفة المن�سور الذي 
توفي �سنة1))ه�/)))م)))). ولما توفي االإمام مو�سى 
ابن جعفر الكاظم �سنة)))ه�/)))م دفن في مقابر 
قري�س)))). وبمرور الزمن �سار النا�س ي�سكنون حول 
المحيطة  الم�ساكن  تكون  اأن  وطبيعي  قري�س  مقابر 
العلويين  العموم  على  ينزلها  الكاظمي  بالم�سهد 
الذين �ساروا يكونون الن�سبة العظمى لتلك المدينة 
التي اأخذت في النمو واالت�ساع)))). واالإمام الكاظم 
الباقر  محمد  ب��ن  ال�سادق  جعفر  ب��ن  مو�سى  ه��و 
وهو  طالب  اأب��ي  بن  علي  بن  الح�سين  بن  علي  ابن 
معروفًا  وكان  االإمامية،  ال�سيعة  عند  ال�سابع  االإمام 
عنه  يقول  المكاره.  على  وال�سبر  والعبادة  بالزهد 
ال�سرر  ي�سر  وكان  �سخيًا كريمًا  وكان  ابن خلكان: 
ثم  دينار  ومائتي  دينار  واأربعمائة  دينار  ثالثمائة 
يق�سمها بالمدينة)1)). واأهدى له مرة عبد )مملوك) 
فيها  هو  التي  المزرعة  وا�سترى  فا�ستراه  ع�سيدة 
باألف دينار واعتقه ووهب المزرعة له)))) ويبدو اأن 
الذين دخلوا بغداد �سنة )))ه�/)))م  )البويهيين 
مو�سى  االإم��ام  م�سهد  بناء  في  كبيرة  عناية  بذلوا 
اأمراء  الكاظم كما دفن في بناية الم�سهد عدد من 
البويهيين ففي �سنة )))ه� توفي االأمير معز الدولة 
بعد  قري�س  مقابر  اإلى  ونقل جثمانه  بويه  بن  اأحمد 
البويهي  الدولة  ع�سد  االأمير  دفن  كما  �سنتين)))) 
)))-)))ه�/)))-)))م في مقابر قري�س، في �سنة 
االأمير  الدولة  جالل  تابوت  ونقل  )))ه����/))1)م، 
تربة  اإلى  المملكة  دار  من  الكبرى  وابنته  البويهي 
قري�س))))  مقابر  في  ودفن  قري�س،  مقابر  في  لهم 
العديد من االأمراء والوزراء والوجهاء والعلماء كما 
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حظي المكان بعناية الملوك وال�سالطين، مثال ذلك 
اأن الملك نادر �ساه قدم هدايا مالية ج�سيمة وتحفًا 
اإلى مرقد االأئمة، ومنها مرقد االإمام مو�سى  ثمينة 

الكاظم)))) .
وممن زار المرقد من الم�ساهير تيمورلنك عند 
�ساهد  كما  �سنة )1)ه����/11))م))))،  بغداد  دخوله 
اأنه  وذك��ر  بطوطة،  اب��ن  العربي  الرحالة  الم�سهد 
الكاظم  مو�سى  قبر  بغداد  من  الغربي  الجانب  في 
علي  بن  محمد  االإم��ام  )الجواد)  قبر  جانبه  واإل��ى 
ابن مو�سى عليهم ال�سالم، والقبران داخل الرو�سة 
عليه  بالخ�سب  ملب�سة  �سريح  )دك��ان��ة)  عليهما 
اأن  اإلى  التاريخية  االأخبار  وت�سير  الف�سة)))).  األواح 
عهد  على  تمت  الكاظمي  للم�سهد  الحالية  العمارة 
)))ه�����/))))م،  �سنة  ال�سفوي  اإ�سماعيل  ال�ساه 
بت�سييد  واأم��ر  بغداد،  فيها  دخل  التي  ال�سنة  وهي 
بناية الم�سهد ت�سييدًا رائعًا فخمًا، وتعيين الرواتب 
اأن  كما  ع��ن��ه)))).  والم�سوؤولين  الم�سهد  ل��خ��دام 
�سنة  بغداد  دخوله  عند  القانوني  �سليمان  ال�سلطان 
من  يتم  لم  ما  بع�س  باإكمال  اأم��ر  )))ه����/))))م 
عناية  )لونكريك)  الم�ستر  ويوؤيد  الم�سهد  عمارة 
ال�سلطان �سليمان بالم�ساهد )))). والم�سهد الكاظمي 
طول  الم�سلمين،  عن  المقد�سة  االأماكن  من  اليوم 
�سحن الم�سهد1))م وعر�سه)1)م، وللم�سهد اأروقة 
تحيط به من جهاته االأربع، و�سور ال�سحن مكون من 
خا�سة  غرف  وهناك  بالقا�ساني،  مزخرفة  اأواوي��ن 
والتح�سيل  للدر�س  ت�ستعمل  كانت  اأي��وان  كل  داخل 
اأو للخزن اأو لل�سكن اأو لدفن الموتى فيها.. ويالحظ 
اأن معظم جدران االأروقة والقاعة التي فيها ال�سريح 
الهند�سية  االأ�سكال  ذات  بالمرايا  مغطى  جميعها 
المختلفة، وتحلى الجدران زخارف اإ�سالمية جميلة 
وباآيات قراآنية كريمة غاية في الروعة، كما ت�ساهد 
كبيرتان  قبتان  الم�سهد  وتعلوا  الذهبية  االأب���واب 

�ساهقة  منائر  واأرب��ع  الخال�س  بالذهب  مك�سوتان 
وال�سمو  الهيبة  البناء  على  ت�سفي  بالذهب  مك�سوة 
واالإبداع، وذلك ما اأثار اإعجاب العديد من الرحالة 
والزائرين لهذا المعلم االإ�سالمي الرائع. فقد ذكر 
)درنالد�سون): من ي�سل بغداد من ال�سمال اأو الغرب 
اأن يجتذبه منظر الماآذن المذهبية االأربع  الّبد من 
الكاظمي  الم�سهد  فيها  يوجد  التي  الكاظمية  في 
الم�سهور في العالم االإ�سالمي)))) . وفي هذا الزمن 
ال�سنوات  في  وخا�سة  العراقية  الحكومات  اأول��ت 
الم�سهد  ه��ذا  تعمير  في  كبيرًا  اهتمامًا  االأخ��ي��رة 
جديدة  ذهبية  اأب���واب  و�سع  التعمير  ه��ذا  و�سمل 
للجدران  الذهبية  االأل��واح  من  ت�سدع  ما  وتك�سيه 
والماآذن والقبتين، وتبليط اأر�سية ال�سحن بالمرمر 
االإ�سالمية  بالزخارف  الخارجية  الجدران  وتحليه 
الجميلة وتو�سيع الف�ساءات المحيطة بالم�سهد مما 
على  النا�س  وي��رت��اد  ال��روع��ة،  في  غاية  االآن  جعله 
هو  الذي  المكان  هذا  واأفكارهم  م�ساربهم  مختلف 
اليوم تحفة رائعة للتراث العربي االإ�سالمي واآية من 

اآيات الفن الرفيع..
المدار�س التراثية ببغداد

المدر�ضة النظامية:
نه�سة  العبا�سي  الع�سر  ف��ي  ب��غ��داد  �سهدت 
�سنة  الدولة  وبرعاية  منظم  ب�سكل  ب��داأت  تعليمية 
)))ه�/))1)م عندما بداأ نظام الملك ال�سلجوقي 
والتي  ب�)النظامية)  المعروفة  المدر�سة  ببناء 
واحتفل  )))ه�/))1)م)1))  �سنة  للتدري�س  افتتحت 
المدر�سة  وك��ان��ت  ك��ب��ي��رًا))))  اح��ت��ف��ااًل  بافتتاحها 
خا�سة بال�سافعية، ومن �سروطها اأن يكون المدر�س 
اأ�ساًل  ال�سافعية  م��ن  ال��ك��ت��ب  وم��ت��ول��ي  وال���واع���ظ 
العلماء  كبار  المدر�سة  هذه  في  ودر���س  وفرعًا)))) 
اأبي اإ�سحق ال�سيرازي �سيخ ال�سافعية  والفقهاء مثل 
ال�سباغ))))  بن  ن�سر  واأب��ي  ب��ب��غ��داد))))  وقته  في 
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ال�سا�سي))))  بكر  واأب��ي  ال��غ��زال��ي))))  حامد  واأب��ي  
االإ�سالمي،  العالم  في  ال�سافعية  كبار  من  وغيرهم 
ومن النحويين واالأدباء الذين در�سوا في المدر�سة 
محمد  بن  وعلي  التبريزي))))  الخطيب  زكريا  اأبو 
في  ال��م��در���س��ي��ن  تعيين  وك����ان  ال��ف�����س��ي��ح��ي)))). 
النظامية من �سالحية الوزير، وما تعيين المدر�س 
باأمر  النظامية  في  ال�سيرازي  اأ�سحق  اأب��ي  االأول 
الوزير نظام الملك))))، وتعين الغزالي مدر�سًا في 
نظامية بغداد)1)) خير دليل على االلتزام والح�سر 
هناك  كان  المدر�سين  اإلى  وباالإ�سافة  بال�سافعية، 
ي�ساعد  ال���ذي  ه��و  وال��م��ع��ي��د  المعيدين  م��ن  ع��دد 
مرتبة  اإل��ى  يترقى  اأن  المعيد  وباإمكان  المدر�س، 
مدر�س فالمعيد اأبو الح�سن علي بن علي بن �سعادة 
معيدًا  كان  )1)ه���/)1))م  �سنة  المتوفي  الفارقي 
من  ع��دد  وهناك  م��در���س��ًا))))  �سار  ثم  بالنظامية 
ومن  النظامية  في  معيدين  عينوا  النابهين  الطلبة 
ثم ترقوا اإلى درجة مدر�س. وللمدر�سة مكتبة فخمة 
)خازن  للمكتبة  وك��ان  النفي�سة،  الكتب  من  فيها 
اأن  االأثير):  )اأبن  وذكر  لكتب)  ومناولون  وم�سرف 
ال�سلطان  ب�سحبة  بغداد  ورد  الوزير  الملك  نظام 
المدر�سة  ودخ��ل  )))ه����/))1)م  �سنة  )ملك�ساه) 
فيها  وط��ال��ع  الكتب  خ��زان��ة  ف��ي  وجل�س  النظامية 
االإهداء،  طريق  عن  للمكتبة  ترد  وكانت  كتبًا)))) 
اأن الخليفة النا�سر لدين اهلل العبا�سي جدد  وذكر 
األوفًا  اإليها  ونقل  النظامية  المدر�سة  كتب  خزانة 
الخزانة  هذه  اأن  ولالأ�سف  الح�سنة))))،  الكتب  من 
و�ساعت  ال��وج��ود  من  وانمحت  ان��دث��رت  العظيمة 
المدر�سة  ه���ذه  اآث����ار  ان��م��ح��ت  ك��م��ا  كتبها  جميع 
االإ�سالم)  في  المدار�س  )اأول  تعد  التي  العظيمة 
نظام  اأهمية  اإن  داي��ز):  )اأرن�ست  عنها  قال  والتي 
من  ج��دي��د  ع�سر  ب��داي��ة  ك��ون��ه  اإل��ى  ت��رج��ع  الملك 
يحتذى  نموذجًا  ع��دت  وق��د  للمدر�سة،  االزده���ار 
االأزمان  في  اأن�سئت  التي  المدار�س  �سائر  في  به 

الرحالة  النظامية  المدر�سة  زار  ومن  التالية)))). 
نحو  ببغداد  والمدار�س  وقال:  العربي )ابن جبير) 
الثالثين، وهي كلها بال�سرفية وما منها مدر�سة اأاّل 
واأ�سهرها  واأعظمها  عنها  البديع  الق�سر  ويق�سر 

النظامية)))).
ومن اأ�سهر طالب المدر�سة النظامية:

المتوفي  الدم�سقي  ع�ساكر  بن  الح�سن  بن  علي   -(
التفقه  ول��زم  بغداد  دخل  )))ه����/))))م  �سنة 
ومن  النظامية))))  بالمدر�سة  الدرو�س  و�سماع 

اأ�سهر كتبه تاريخ دم�سق.

العماد االأ�سفهاني: اأبو عبد اهلل بن �سفي الدين   -(
من�سور  ابن  يد  على  بالنظامية  تعلم  الكاتب، 
اأبي الح�سن علي  �سعيد، و�سمع بها الحديث من 
اأعالم  ال�سالم وغيره من  ابن هبة اهلل بن عبد 
كتبه:  اأ�سهر  ومن  النظامية))))  في  المدر�سين 
الفيح  وكتاب  الع�سر  وجريدة  الق�سر  خريدة 
منزلة  له  وكانت  القد�سي،  الفتح  في  الق�سي 
و�سار  زنكي،  الدين  نور  ال�سلطان  عند  رفيعة 
�ساحب �سره، وكان من اأبرز كتاب �سالح الدين 
المعدودين  ال�سدور  جملة  من  واأ�سبح  االأيوبي، 
واالأماثل الم�سهورين ي�ساهي الوزراء))))، وتوفى 
العماد االأ�سفهاني �سنة )))ه�/))))م بدم�سق 

ودفن في مقابر ال�سوفية)))).

بهاء الدين بن �سداد، وتتلمذ على ال�سيخ ر�سي   -(
ومن  ببغداد،  ال�سافعية  �سيخ  القزويني  الدين 
�سار من رجاالت ال�سلطان �سالح الدين االأيوبي، 
كتبه  ومن  حلب،  على  قا�سيًا  ال�سلطان  وعينه 
معيدًاَ  وا�ستغل  اأي��وب،  بن  الدين  �سالح  �سيرة 
�سنة  بحلب  وت��وف��ي  ال��ن��ظ��ام��ي��ة)11))  بالمدر�سة 
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اثنتين وثالثين و�ستمائة للهجرة))1))، وقد زالت 
تولى  من  اإهمال  نتيجة  )النظامية)  المدر�سة 
اأوقافها،  على  منهم  البع�س  وا�ستحوذ  اأمرها، 
الفاعل  االأثر  والغرق  الحريق  لحوادث  كان  كما 
�سعف  اأي��ام  وبخا�سة  المدر�سة  هذه  �سعف  في 
الخالفة العبا�سية ودخول المغول بغداد؛ وبمرور 
اآثارها وطم�ست  اندر�ست  االأعوام  وتوالي  االأيام 
ي�سع  كان  الذي  المكان  ذلك  وانمحى  اأخبارها 
باأنوار العلم والمعرفة وينبوعًا من ينابيع الثقافة 

التي كانت في خدمة المجتمع االإن�ساني.
المدر�ضة الم�ضتن�ضرية

اأن�ساأ المدر�سة الخليفة العبا�سي الم�ستن�سر باهلل 
وتكامل بناء المدر�سة �سنة)))ه�/))))م فكان اآية 
منها))1))  اأح�سن  االأر����س  وج��ه  على  بنى  ما  فنية 
فالبناء ما زال باقيًا و�سامخًا ويعد بحق ماأثرة تلك 
مرِّ  على  بغداد  مباني  واأجمل  الزاهية،  الح�سارة 
ال�سرقي  الجانب  في  الم�ستن�سرية  وتقع  الع�سور.. 
من بغداد على نهر دجلة وو�سفها الموؤرخون ب�سفات 
ممتازة، قال عنها )االأربلي): و�سفها غريب وح�سن 
ترتيبها عجيب �سامخة اإلى عنان ال�سماء))1)) واأنها 
اأن  من  اأعظم  وه��ي  الح�سن))1))  نهاية  في  ج��اءت 
وجعل  و���س��ف��ه��ا))1))  ع��ن  تغني  و�سهرتها  تو�سف 
الطالب  اأن  اأي  داخلي  نظام  ذات  الخليفة مدر�سته 
كان يدر�س ويعي�س في المدر�سة واأن اإدارة المدر�سة 
�سهر  كل  وفي  والمالب�س،  الطعام  عليه  تنفق  كانت 
ديناران لكل طالب غير الحلوى والفاكهة وال�سابون 
االأربعة  للمذاهب  المدر�سة  وجعل  وال���زي���ت))1))، 
كان  الحنفي)  )الفقه  فطلبة  الطلبة،  عدد  وح��دد 
عددهم )))) طالبًا ومثلهم طلبة الفقه )ال�سافعي) 
و)الحنبلي) و)المالكي)، وجعل لكل طائفة مدر�سًا 

واأربعة معيدين، واأن�سئت معاهد ملحقة بالمدر�سة، 
مثل: )دار القراآن الم�ستن�سرية)، و�سرط اأن يكون 
فيها ثالثون �سبيًا اأيتامًا، ولهم �سيخ يلقنهم القراآن 
الكريم ومعيد ي�سرف على تحفظيهم، وهناك )دار 
النبوي) ويكون عدد طالبها ع�سرة، يقوم  الحديث 
على تعليمهم �سيخ عالي االإ�سناد ويعاونه قارئان))1))، 
كما األحق )الموؤ�س�س) بالمدر�سة مدر�سة )الطب)، 
ع�سرة  عنده  ثبت  ماهر  �سادق  طبيب  فيها  وجعل 
ال��ط��ب))1))،  علم  ف��ي  عليه  ي�ستغلون  الطلبة  م��ن 
الدواء  ل�سرف  )�سيدلية)  الطب  بمدر�سة  األحق 
في  وجود مخزن  اإلى  العبري  ابن  واأ�سار  للمر�سى، 
االأ�سربة واالأدوية ما يقابله  اأنواع  الم�ستن�سرية فيه 
المدر�سة  وتعد  اأدوي����ة)))1))،  )مذخر  ع�سرنا  في 
الم�ستن�سرية حدثًا كبيرًا في القرن ال�سابع الهجري 
الثالث ع�سر الميالدي؛ الأنها كانت خطوة كبيرة في 
نظام  يعد  كما  المعرفة،  ون�سر  التعليم  تقدم  �سبيل 
مدار�س  في  المتبعة  النظم  اأح�سن  من  المدر�سة 
يحتذى  مثاًل  النظام  ذل��ك  غ��دا  بل  الع�سر،  ذل��ك 
الخليفة  اأهتم  فقد  وخ���ارج���ه)1)))،  ال��ع��راق  في  به 
والم�سرفون على المدر�سة باختيار المدر�سين الذين 
اأن تتوافر فيهم �سروط عديدة منها االأخالق  يجب 
وال�سحة  الوافر  والعلم  الطيبة  وال�سمعة  الح�سنة 
لكل  )الموؤ�س�س)  وخ�س�س  واالعتقاد  المذهب  في 
ي�سرف  واأن  دينارًا  ع�سر  اأثنا  ق��دره  راتبًا  مدر�س 
يوم ع�سرون  كل  في  وقدرها  الطعام  له حاجته من 
رطاًل من الخبز وخم�سة اأرطال من اللحم بخ�سرها 
وحوائجها وحطبها))))) وخ�س�س لكل معيد في كل 
يوم �سبعة اأرطال خبزًا وغرفان طبيخًا وفي كل �سهر 
الم�ستن�سرية  في  المدر�س  وكان  دنانير)))))  ثالثة 
ثياب  ويلب�س  التدري�س  عند  كر�سي  على  يجل�س 
ولم  معيدان)))))  وي�ساره  يمينه  وعلى  معتمًا  ال�سواء 
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يكن هناك على ما يبدو نظام االإحالة على المعا�س 
اأن  الفوطي  اب��ن  ذك��ر  فقد  العبا�سي،  الع�سر  في 
ال�سيخ كمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن عبد 
يطيل  كان  البغدادي  وريده  بابن  المعروف  اللطيف 
واأنه نّيف على  العلم وال ي�سجر  الجلو�س مع طالب 
الت�سعين وكان بدار الحديث الم�ستن�سرية))))) كما 
بال�سم�س  المنعوت  ال�سباغ  ابن  اأن  ال�سالمي  ذكر 
)))ه�����/))))م  �سنة  توفي  الم�ستن�سرية  طبيب 
نظام  اأن  كما  عليها))))).  ونيف  المائة  على  وناهز 
التدري�س،  يتولى  اأن  لل�سرير  ي�سمح  كان  المدر�سة 
الحنبلي  عمر  بن  الرحمن  عبد  ال�سيخ  تولى  فقد 
ال�سرير تدري�س الم�ستن�سرية)))))، وكانت المدر�سة 
تحتوي على )))) غرفة و)))) في الطابق االأر�سي 
ومثلها في الطابق العلوي مخ�س�سة ل�سكن الطلبة، 
طلبة،  اأربعة  من  الأكثر  تت�سع  غرفة  كل  اأن  ويبدو 
للتدري�س..  المخ�س�سة  القاعات  من  عدد  وهناك 
يتو�سط بناء المدر�سة �سحن ف�سيح م�ستطيل ال�سكل 
الم�ساحة  فتكون   ((،(1 وعر�سه  1)،))م  طوله 
تكون  اأن  الت�سميم   ف��ي  روع��ي  وق��د  م)   ((1،((
والم�سجد  واالأروق��ة  واالأواوي��ن  الغرف  من  المرافق 
بال�سحن  تحيط  كلها  الكتب،  وخ��زان��ة  والحمام 
كبيران  تجويفان  والجنوبية  ال�سمالية  ناحيتيه  من 
واالأي���وان  ال�سمالي  ب��االأي��وان  االأث��ري��ون  ي�سميهما 
نهر  على  المطل  الغربي  ال�سلع  ويتو�سط  الجنوبي 
دجلة م�سجد المدر�سة وتبلغ م�ساحته 1)،)))م) ، 
وكان للمدر�سة مطبخ يطبخ فيه للطلبة وعندما زار 
بغداد 1)))م وجد هذا  االألماني  الرحالة  )نيبور) 
للكمرك)))))،  دارًا  اتخذ  اأنه قد  اإال  المطبخ ظاهرًا 
ب�سنعها  قام  عجيبة  �ساعة  المدر�سة  تزين  وكانت 
نور الدين علي بن تغلب ال�ساعاتي الذي كان يتولى 
وقد  الم�ستن�سرية)))))  تجاه  التي  ال�ساعات  تدبير 

و�سف هذه ال�ساعة )االأربلي) و�سفًا بديعًا يدل على 
وقد  عملها))))).  نظام  وتدبير  �سناعتها  في  مهارة 
فهو  التعليمي  منهجها  الم�ستن�سرية  للمدر�سة  كان 
�سبيه بمنهج المدر�سة النظامية، وا�ستمرت في اأداء 
عليها  وقعت  التي  النكبات  رغم  الثقافية،  مهمتها 
و�سيطرة  )))ه����/))))م  �سنة  المغولي  الغزو  من 
�سنة  المغولي  العن�سر  من  وه��م  )الجالئريين) 
)))ه�/))))م ثم قيام دول اأجنبية غريبة مثل دولة 
�سنة)))/)))ه�/1)))-))))م  االأ�سود  الخروف 
)))-)))ه�/))))- �سنة  االأبي�س  الخروف  ودولة 

)1))م ثم اأ�سبحت بغداد تحت ال�سيطرة ال�سفوية 
�سنة  وف��ي  ))))م.  �سنة  العثمانيين  �سيطرة  ث��م 
وقال  بغداد،  مدينة  )مينان)  زار  ))))ه�/))))م 
خانًا  راآه��ا  اإنه  الم�ستن�سرية  المدر�سة  ذكره  عند 
))))م  �سنة  وف��ي  للمكو�س)1)))،  ودارًا  ومطبخًا 
الم�ستن�سرية  وزار  بغداد  جونز)  )فليك�س  دخ��ل 
ف�ساهد بقاياها متداعية)))))، وهكذا نرى المدر�سة 
اأجزاوؤها  واقتطعت  ا�ستعمالها  اأ�سيء  الم�ستن�سرية 
اأوقافها  وانتهكت حرمتها وا�ستحوذ الطامعون على 
واأ�سبحت دارًا )للمك�س) ومكانًا للعمال والحمالين 
والعلماء  للطالب  م��اأوى  كانت  اأن  بعد  والجهالء 
قامت  ولما  بالبنان،  اإليهم  ي�سار  الذين  واالأ�ساتذة 
العراقيون  ب���داأ   (((( �سنة  ال��ع��راق��ي��ة  الحكومة 
التاريخية؛  المدر�سة  هذه  حقوق  باإعادة  يطالبون 
فاأخذت يد االإ�سالح تعمل عملها في اإعادة وجه هذه 
االأوقاف،  وزارة  فراأت  عهدها  �سابق  اإلى  المدر�سة 
ومن ثم دائرة االآثار والتراث العراقية العناية بها، 
وفي   (((( ث��ورة  بعد  ك��ان  لها  اإ���س��الح  اأب��رز  ولعل 
عبد  ال��دول��ة  رئي�س  عهد  وف��ي   ،(((1 �سنة  تموز 
الكريم قا�سم. واليوم تقف المدر�سة الم�ستن�سرية 
في اأبهى حلة بجمال بنائها وح�سن زخارفها وكمال 
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مرافقها �ساهدًا على اأ�سالة ح�سارة بغداد في الفكر 
اأن�سئت  والعمران. هناك العديد من المدار�س التي 
ببغداد في الع�سر العبا�سي مثل مدر�سة اأبي حنيفة 
والتي اأ�س�سها اأبو �سعد محمد بن من�سور الخوارزمي 
)))ه�/))1)م  �سنة  ال�سلجوقية  المملكة  م�ستوفي 
م�سهد  بجوار  المدر�سة  وكانت  الحنفية  للفقهاء 
االإمام اأبي حنيفة، وجرت على المدر�سة اإ�سالحات 
الثقافة  يزال مكانها مركزًا من مراكز  وال  متعددة 
موفق  بناها  التي  الموفقية  والمدر�سة  االإ�سالمية، 
الملك�ساهية  الخاتون  الخاتوني خادم  ابن عبد اهلل 
والمتوفاة  العبا�سي  باهلل  الم�ستظهر  الخليفة  زوجة 
علم  مدر�سيها  اأ�سهر  وم��ن  )))ه�����/))))م،  �سنة 
الدين اأبو زكريا يحيى المظفر)))))، وقد زالت هذه 

التاجية  والمدر�سة  ببغداد.  لها  اأث��ر  وال  المدر�سة 
المرزبان بن خ�سرو وهي  الملك  تاج  اإلى  المن�سوبة 
خا�سة بال�سافعية))))) وهي االأخرى ال اأثر لها ببغداد، 
وفي بغداد بقايا مدر�سة مهمة هي مدر�سة مرجان 
والمعروفة بالمدر�سة المرجانية ابتناها اأمين الدين 
مرجان مولى اأوي�س الجالئري )))-)))ه�/))))-

والفقه  ال�سافعي  الفقه  لتدري�س  اأ�س�سها  ))))م، 
عليها  اأوقفه  جوارها  اإلى  خانًا  �سيد  كما  الحنفي، 
ويعرف اليوم خان مرجان وهو اليوم مكانًا تراثيًا، 
اأما المدر�سة المرجانية التي كان فيها جامعًا ملحقًا 
لها وجود ومكانها  يعد  لم  المدر�سة  فاإن  بالمدر�سة 
والجمع  الخم�س  ال�سلوات  فيه  تقام  جامع  اليوم 

ويمتاز بموقعه على �سارع الر�سيد.

منظور ال�شاحة الداخلية لمدر�شة الم�شتن�شرية
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بالعلم  ال��ع��ب��ا���س��ي��ون  ال��خ��ل��ف��اء  م��ع��ظ��م  اه��ت��م 
وال�سعي  الكتب  يقتنون  جعلهم  مما  وال��م��ع��رف��ة؛ 
االأخبار  وت�سير  العربية،  بغير  كتب  ما  ترجمة  اإلى 
كان  العبا�سي  الخليفة  الر�سيد  اأن  اإل��ى  التاريخية 
واالأدباء  العلماء  يجال�س  واأنه  الكتب،  بجمع  مولعًا 
وطوره  ببغداد  الحكمة)  )بيت  اأ�س�س  ال��ذي  واأن��ه 
اأن الر�سيد لما  ولده الماأمون))))). وذكر الموؤرخون 
وجد  ال���روم  ب��الد  مناطق  ف��ي  ح��روب��ه  ف��ي  اأنت�سر 
بها  واأهتم  قديمة  طبية  كتبًا  وعمورية  اأنقرة  في 
وطلب من )يوعنا ابن ما�سويه) )ت)))ه�/)))م) 
تلك  يترجم  اأن  الم�سهورين  االأطباء  من  كان  الذي 
كّتابًا  له  ورتب  الترجمة  على  اأمينًا  وجعله  الكتب، 
الخالفة  انتقلت  ولما  يديه)))))  بين  يكتبون  حذاقًا 
همه  وجه  )))-)))ه�����/)))-)))م  الماأمون  اإلى 
الحكمة  كتب  له  وترجمت  والتاأليف؛  الترجمة  اإلى 
بها  االهتمام  كثير  يبدو  ما  على  وك��ان  المختلفة، 
الماأمون  و�سعى  والمنطق،  الفل�سفة  خا�سة في كتب 
ب�ستى الطرق للح�سول على كتب الحكمة المختلفة 
تلك  من  له  فجمعوا  ذلك  �سبيل  في  العلماء  واأر�سل 
كثيرة،  كتب  وتجمعت  ون��ادر)))))،  نفي�س  كل  الكتب 
في  وال��ك��ّت��اب  المترجمين  م��ن  ع��دد  هناك  و���س��ار 
من  م�ساهير  وم��ن  الحكمة).  )بيت  ع��رف  مكان 
وهو  ما�سويه)  بن  )يوحنا  البيت  ذلك  في  ا�ستغل 
وكان  الترجمة  في  المت�سلعين  ومن  م�سهور  طبيب 
كانوا  الذين  ومن  كثيرون)))))،  تالميذ  اإليه  يجتمع 
الف�سل  �سهل  )اأبو  ببغداد  الحكمة  بيت  في  يعملون 
المتكلمين،  اأئمة  من  وهو  الفار�سي  نوبخت)  ابن 
العربية)))))  اإلى  الفار�سية  كتب  بترجمة  اإليه  عهد 
ال�سعوبي)  )عالن  الحكمة  بيت  في  ين�سخ  كان  كما 
اأيام الر�سيد والماأمون))))) ومن كان يعمل في بيت 
في  يعمل  كان  كما  ه��ارون)1)))  بن  )�سهل  الحكمة، 
وهو  الخوارزمي)  مو�سى  بن  )محمد  الحكمة  بيت 
من اأ�سحاب علم الهيئة، ومن موؤلفاته كتاب )الجبر 

من  �ساكر)  بن  )مو�سى  بنو  وكان  والمقابلة)))))) 
اأخ��وة:  ثالثة  وه��م  الحكمة،  بيت  عنا�سر  اأن�سط 
بيت  ف��ي  التعلم  الزم���وا  والح�سن،  واأح��م��د  محمد 
والفلك،  والهند�سة  الحكمة  بعلوم  مولعين  الحكمة 
وكان اأحمد بن مو�سى بن �ساكر متفوقًا في �سناعة 
الحيل )الميكانيك) ال يدانيه اأحد في ذلك، وا�ستهر 
اإلى  الدائرة  وبق�سمة  الحيل  في  األفه  الذي  بكتابه 
اأق�سام مت�ساوية))))) وممن الزم بيت الحكمة  ثالثة 
�سنة  المتوفى  النديم  ابن  خزائنه،  كتب  عن  ونقل 
1))ه�/1))م �ساحب الفهر�ست))))). كانت الحرية 
التامة ت�سود بيت الحكمة، وكان من الذين عملوا في 
والمجو�س  واليهود  ال�سريان  من  عدد  الحكمة  بيت 
بمنتهى  الدينية  �سعائرهم  يوؤدون  وكانوا  وغيرهم، 
الحكمة، هل  بيت  بال�سبط مكان  يعلم  وال  الحرية، 
له مكان م�ستقل اأم ملحق باأحد ق�سور الخالفة في 
اأحمد  االأ�ستاذ  ويعتقد  بغداد،  من  الغربي  الجانب 
اأمين اأن بيت الحكمة كانت ملحقًا بق�سر الخليفة ال 
الحكمة  بيت  اأخبار  وانتهت  مكان خارجي))))).  في 
فعبث  )))ه�����/))))م،  بغداد  المغول  دخ��ول  بعد 
المركز  هذا  كان  اأن  بعد  والجهلة،  الغزاة  بالكتب 
كان  كما  واالآداب،  للعلوم  اإ�سعاع  م�سدر  الح�ساري 
والح�سارة  القديمة  الح�سارة  لنقل  ناجحة  اأداة 
للحركة  الناجح  الرديف  ويعد  الغرب،  اإلى  العربية 
المدر�سية والنه�سة الثقافية التي برزت في القرون 

التي تلت ن�ساأة بيت الحكمة ببغداد.
الم�ضت�ضفيات في بغداد

ال��ر���س��ي��د  ه��������ارون  اأن  ال����ت����اري����خ  ي���ف���ي���دن���ا 
اإن�ساء  ف��ي  فكر  م��ن  اأول  ه��و  )ت)))ه�������/)1)م) 
بن  )ج��ب��رائ��ي��ل  طبيبه  ف��اأم��ر  ب��ب��غ��داد،  م�ست�سفى 
المر�سى)  )دار  المار�ستان  باإن�ساء  يختي�سوع) 
ب��ب��غ��داد، ف��اع��ت��ذر ف��دل��ه ع��ل��ى )م��ا���س��وي��ه)، وكان 
المار�ستان  اأم��ر  فتولى  )جندي�سابور)  اأطباء  من 
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تولى  )ما�سويه)  توفي  ولما  الر�سيد،  اأن�ساأه  ال��ذي 
)بدر  واأن�ساأ  )ي��وح��ن��ا))))).  ول��ده  المار�ستان  اأم��ر 
الخليفة  جي�س  �ساحب  ك��ان  ال��ذي  المعت�سدي) 
عرف  ببغداد  مار�ستانًا  العبا�سي  )المعت�سد) 
بالمعت�سدي، ومن الجدير بالذكر اأن بدر المعت�سدي 
الك����ثير م�ن  واأن  �سن�������ة ))))ه�/)1)م)))))  قت����ل 
الباحثين يعتقدون اأن )الرازي) الطبيب االإ�سالمي 
الذي  المعت�سدي  المار�ستان  تدبير  تولى  الكبير 
توليه  اأثناء  البويهي)  الدولة  االأمير)ع�سد  اأن�ساأه 
)))-)))ه�/)))-)))م،  �سنة  ببغ���داد  ال�سلط���ة 
الم�ست�سفى  تدبير  تولى  )ال���رازي)  اأن  وال�سحيح 
المذكور  المعت�سدي  بدر  اأن�ساأه  الذي  المعت�سدي 
اأعاله ذلك اأن الرازي توفى �سنة ))))ه�/)))م اأي 
قبل والدة ع�سد الدولة المولود �سنة )))ه�/)))م، 
علمًا اأن ع�سد الدولة البويهي افتتح المار�ستان الذي 
)المار�ستان  ويعد  )))ه�����/)))م)))))  �سنة  اأن�ساأه 
اأن�سئت  التي  الم�ست�سفيات  اأ�سهر  من  الع�سدي) 
هذا  اأن�����س��ئ  وق��د  العبا�سي،  الع�سر  ف��ي  ب��ب��غ��داد 
بالقرب  بغداد  من  الغربي  الجانب  في  الم�ست�سفى 
وقد  متهدمًا،  وقتذاك  كان  الذي  الخلد  ق�سر  من 
�سرع  وقد  �سنوات  ثالث  المار�ستان  بناء  اأ�ستغرق 
�سنة  عمارته  وتمت  )))ه����/)))م  �سنة  بنائه  في 
اأوقافًا  الدولة  ع�سد  عليه  واأوق��ف  )))ه�����/)))م 
التطيلي)  )بنيامين  الرحالة  وزار  كبيرة)))))  �سنية 
العبا�سي  الخليفة  عهد  اأواخ��ر  في  الم�ست�سفى  هذا 
)))-)))ه�/1)))-1)))م  �سنة  باهلل  الم�ستنجد 
من  الغربي  الجانب  في  المار�ستان  ويقوم  وق��ال: 
ياأوي  الوا�سعة،  البنايات  من  مجموعة  وهو  بغداد 
ال�سفاء،  في  رغبة  المر�سى  من  المعوزون  اإليها 
يبلغ عددهم  االأطباء  قوامون من  المار�ستان  ولهذا 
لهم  ويطبخون  المر�سى  يعالجون  طبيبًا،  ال�ستين 
من  ي��ح��ت��اج��ون  ب��م��ا  يجهزهم  والخليفة  االأدوي�����ة 
زار  العربي  الرحالة  جبير  واب��ن  ال��م��ال)))))،  بيت 

اأي  1))ه�����/))))م  �سنة  بحدود  المار�ستان  ه��ذا 
المار�ستان  وفيها  وقال:  التطيلي)،  )بنيامين  بعد 
ال�سهير ببغداد وهو على دجلة وتتفقده االأطباء كل 
به  المر�سى  اأح��وال  ويطالعون  وخمي�س  اثنين  يوم 
اأيديهم قومة  اإليه، وبين  ويرتبون لهم ما يحتاجون 
يتناولون طبخ االأدوية واالأغذية، وهو ق�سر كبير فيه 
المقا�سير والبيوت وجميع مرافق الم�ساكن الملوكية 
وا�ستغل  ه��ذا  دج��ل��ة)1)))..  من  اإليه  يدخل  وال��م��اء 
في )المار�ستان الع�سدي) كبار االأطباء مثل )ابن 
بطالن البغدادي) المتوفى �سنة )))ه�/))1)م))))) 
�سنة  المتوفى  ال��ب��غ��دادي)  جزلة  )اب��ن  والطبيب 
)))ه�/))1)م))))) واأبو الفرج بن الطبيب المتوفى 
لل�سيخ  معا�سرًا  هذا  وك��ان  )))ه�����/))1)م،  �سنة 
في  كالمه  يحمد  الرئي�س  وكان  �سينا  ابن  الرئي�س 
ما  بفعل  المار�ستان  هذا  اأندر�س  وقد  ال��ط��ب))))). 
الكبرى  نكبته  وكانت  نهر دجلة،  لفي�سانات  تعر�س 
)))ه���/))))م  �سنة  بغداد  )المغول)  دخول  عند 
المار�ستان  محلة  )ه��والك��و)  ق��واد  بع�س  اتخذ  اإذ 
الع�سدي قاعدة لهجومه مما اأدى اإلى تدمير المعلم 

الح�ساري الجليل.
�ضور بغداد واأبوابها

باهلل  الم�ستظهر  الخليفة  حكم  م�ستهل  ف��ي 
�سور  باإن�س���اء  بو�س��ر  )))-)))ه����/))1)-))))م 
وي�سمان  بالمدينة  يحيطان  وا�سع  وخندق  عظيم 
اأن�ساأت  داخلهما دار الخالفة وجميع العمران الذي 
الم�ستر�سد  الخليفة  ال�سور  بناء  واأكمل  حوله))))) 
لل�س���ور  جع���ل  وق���د  )))-)))ه����/))))-))))م، 
وباب  الظفرية  وب��اب  ال�سلطان  باب  اأب��واب:  اأربعة 
الب�سلية،  بباب  ويعرف  ك��ل��واذى)))))  وباب  الحلبة 
ن�سف  �سكل  على  ببغداد  يحيط  ال�سور  هذا  وك��ان 
كلواذى  بباب  دجلة  اإل��ى  المعظم  ب��اب  من  دائ��رة 
هذا  وعمل  ال�سرقي،  بالباب  العامة  ي�سميه  ال��ذي 
والأمور  االأع��داء  هجمات  من  بغداد  لحماية  ال�سور 
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اأمنية واإدارية، وقد اأزيل معظم هذا ال�سور واالأبواب 
بباب  التاريخ  في  المعروف  الباب  اإال  منه  يبق  ولم 
الظفرية وقطعة من ال�سور)))))، وباب الظفرية الذي 
ت�سميه العامة بالباب )الو�سطاني) هو بالقرب من 
الباب  هذا  ويمتاز  ال�سهروردي،  عمر  ال�سيخ  مرقد 
ب�سالبته وبجمال زخارفه العربية واالإ�سالمية وقد 
ح�ساره  عند  يفلح  فلم  اختراقه  )هوالكو)  ح��اول 
على  ا�ستع�سى  وكذلك  �سنة )))ه���/))))م  بغداد 
)تيمورلنك) وعلى محاوالت )نادر�ساه) �سنة )))) 
وا�سعة  تعميرية  حملة  قامت  وقد  ه����/))))م)))))، 
ما  الإ�سالح  بغداد  في  الر�سمية  الجهات  قبل  من 
تلف من البناء وترميم بع�س جدرانه ليبقى خالدًا 

يذكرنا بتراث االأمة العمراني.
بغداد

اأ�ضباب ا�ضتمرارها واندثارها
عندما اأراد الخليفة العبا�سي اأبو جعفر المن�سور 
)))-)))ه�/)))-)))م تاأ�سي�س مدينة بغداد فكر 
كثيرًا في اختيار الموقع وخطط اأن تكون هذه المدينة 
تاأتيها  المادة  واأن  االإ�سالمية  العربية  الدولة  و�سط 
اإليها  وتحمل  االأنهار  وجماعة  ودجلة  الفرات  من 
واالأحواز  والب�سرة  وال�سين  وال�سند  الهند  طرائف 
بكر  وديار  المو�سل  ميرة  تجنيها  دجلة  في  ووا�سط 
وربيعة في دجلة اأي�سًا، وهي بين اأنهار ال ي�سل اإليها 
العدو اإاّل على ج�سر اأو قنطرة، فاإذا قطعت الج�سور 
قريبة  فهي  العدو،  اإليها  ي�سل  لم  القناطر  ون�سفت 
المن�سور  واأح��اط  وال��ج��ب��ل)))))..  والبر  البحر  من 
مدينته باأ�سوار �سخمة تحميها من هجمات االأعداء 
الخام�س  القرن  العبا�سيون في  الخلفاء  وهكذا فعل 
اأيام  ال�سرقية  ببغداد  يحيط  �سور  ببناء  الهجري 
الخليفة العبا�سي الم�ستظهر باهلل، وجعل لهذا ال�سور 
منها))))).  والخروج  المدينة  لدخول  اأب��واب  اأربعة 
ْد  �سَ في  العالية  الكفاءة  واأبوابه  ال�سور  هذا  واأثبت 

التي  العوامل  اأهم  من  وكانت  االأع��داء  المهاجمين 
الذين  المغول  ولكن  بغداد،  حماية  على  حافظت 
من  تمكنوا  )))ه�����/))))م  �سنة  بغداد  حا�سروا 
اأحداث ثغرة في اأحد اأبواب بغداد ال�سرقية ودخلت 
دمار،  من  ببغداد  عملوا  ما  وعملوا  جيو�سهم  منه 
وقد كان للخلفية التاريخية لح�سارة وادي الرافدين 
القديمة وما امتلكت من قيم ح�سارية وما �سعى اإليه 
ال�سيا�سيون عند تاأ�سي�سهم بغداد من و�سع منهجية 
علمية منتظمة وما عرف عن البغداديين من ُحبهم 
من  الكبير  االأثر  له  كان  بها  واهتمامهم  لمدينتهم 
اأيدي  تحت  وقوعها  رغم  المدينة  هذه  ت�ستمر  اأن 
والمغول)  وال�سالجقة  )البويهيين  اأمثال  المحتلين 
واالأقوام االأخرى الطامعة بخيرات بغداد)1)))، وهكذا 
طاول البغداديون االحتالل البريطاني وح�سلوا على 
�سيادة بغداد واأقاموا نظام الحكم الملكي عام)))) 
ومن ثم النظام الجمهوري بعد �سنة ))))، وا�ستمر 
يوم  بغداد  �سقطت  اأن  اإلى  وطرد  بين جذب  الحال 
) ني�سان )اأبريل) �سنة )11) حتى اأنها تعي�س هذه 
و�سوء  االأم��ن  وان��ع��دام  ا�سطراب  حالة  في  االأي���ام 
االأو�ساع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية، لكن 
االحتالل  الإن��ه��اء  وطنية  م��ح��اوالت  االأف��ق  في  تلوح 
بين  الالئق  مكانها  لتاأخذ  بغداد  حياة  وا�ستعادة 
االأمم وال�سعوب المتقدمة.. اإن بغداد لم تندثر رغم 
الكبوات العديدة ولم ت�سقط كما يعتقد البع�س؛ الأن 
االأ�سالة التي تتمتع بها بغداد لم ت�ستطع اأن تف�سلها 
امتزج  ال��ذي  التليد  وما�سيها  القديم  عالمها  عن 
بالترف  والمال  بال�سلطان  واالأدب  بالفن  العلم  فيه 
في  متجذرة  عربية  اأ�سالة  بغداد  فاأ�سالة  والنعيم، 
الما�سي وكل ما يرتبط به من قيم روحية وتاريخية، 
مخبره!!  تغير  فلن  مظهره  من  ال�سنون  غيرت  فاإن 
تحت  من  كالعنقاء  و�ستنه�س  تندثر،  لم  وب��غ��داد 
الرماد، الأنها قادرة دائمًا اأن ت�سمد اأمام الكوارث 
المغول  اأم��ث��ال  م��ن  الطامعة  االأجنبية  وال��غ��زوات 
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والتتار الذي خربوا مظاهر الح�سارة واأطفوؤوا كثيرًا 
وحرقوا  واالأدب  والفن  والمعرفة  العلم  منارات  من 
المكتبات والجامعات والمدار�س وقلبوا عالي بغداد 
�سافلها، ورغم كل ذلك عادت بغداد لتكون حا�سرة 
اأ�سقاع  اإل��ى  ح��دوده  يتجاوز  اإ�سعاع  ومركز  الدنيا 
ك�سابق  م�سوؤوليتها  لتوؤدي  االأخرى  وال�سعوب  الدول 
وجبار  طامع  كل  رغ��م  الفكرية  ور�سالتها  عهدها 
قوله  الدين  ال�ساعر م�سطفى جمال  عنيد، و�سدق 

عن بغداد:
االأع�صر عــلــيــك  ا�ــصــتــبــكــت  مــــا  بــــغــــداد 

اأخـــ�ـــصـــر عــــمـــــــــرك  ووريــــــــــق  ذوت  اأاّل 

م�صم�ص و�ــصــبــحــك  الـــدنـــيـــا  بـــك  مــــرت 

لـــيـــلـــك مقمر ــــه  ووجـــــ عـــلـــيـــك  ودجـــــــت 

فراعها الــــحــــادثــــات  عـــلـــيـــك   وقـــ�ـــصـــت 

اأكــــبــــر اأذاهـــــــــــا  مـــــن  ـــمـــالـــك  ــــ ــــ احـــتــــ اأنَّ 

قال الخطيب البغدادي بموؤلفه المو�سوم )تاريخ 
ال  التي  العظام  اهلل  خزائن  من  )بغداد  ب��غ��داد): 
من�سورة  هي  ثم  وحده،  هو  اإالَّ  حقيقتها  على  يقف 
محبوبة، كلما ظن عدو االإ�سالم اأنه فائز با�ستئ�سال 
قدرته  وا�ستئ�سلت  لمنخريه،  وكبه  اهلل  كبه  اأهلها 
بما لي�س في تقدير الخلق اأجمعين، ف�ساًل من اهلل 

ونعمة، واهلل ذو الف�سل العظيم)..

الهوام�ص

))) اليعقوبي، البلدان، �س))).
(2) Ency of Islam Art Baghdad.

والملوك، حوادث سنة134هـ (3) تاريخ األمم  .الطبري، 

(4) Le Strange Baghdad During The Abbasid 
Caliphote, P.8. 

بتنا�سخ  يقولون  كانوا  خر�سان  اأهل  من  قوم  الرواندية:   (((
اإلى  انتقلت  ال�سالم  عليه  اآدم  روح  اأن  ويزعمون  االأرواح، 

هو  وي�سقيهم  يطعمهم  الذي  ربهم  واأن  كبارهم،  رجل من 
ربنا،  ن�سر  هذا  وقالوا:  بق�سره  وطافوا:  )المن�سور)، 
الباقون  فغ�سب  روؤ�سائهم،  على  بالقب�س  المن�سور  فاأمر 

وثاروا عليه فاأخذ المن�سور ثورتهم، ونكل بهم.
))) ابن طباطبا، الفخري  في االأدب ال�سلطانية، �س))).

وبغداد  وا���س��ط  بين  االأ�سفل  ال��ن��ه��روان  اأع��م��ال  م��ن  بلد   (((
)ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج)، �س1))).

))) الطبري، تاريخ االأمم والملوك، حوادث �سنة، )))ه�.
))) مقدمة، ابن خلدون، �س)))

(10) Ency of Islam Art Baghdad

(11) Hitti, Hist, of the Arabs, P.242

(12) Le Strange Baghdad During The Abbasid 
Caliphate, P.72.

المحدودة،  للن�سر  ال��وراق  دار  �سركة  مكية،  محمد  د.   ((((
لندن، )11)م.

)))) الفخري في االآداب ال�سلطانية، �س)))-))).
)))) الطبري، تاريخ االأمم والملوك، حوادث �سنة)))ه�.

من�سورات  وح�سارة،  تاريخ  بغداد،  اأمين،  ح�سين  د.   ((((
المجمع العلمي، بغداد، ))))ه�/)11)م، �س)).

)))) الخطيب البغدادي، ج   ، �س)).
)))) )االأربلي، عبد الرحمن �سنبط قنيتو ))))ه�/))))م)، 
بال  المثنى،  مكتبة  ���س))،  الم�سبوك،  الذهب  خال�سة 

تاريخ.
عبدو�س  ب���ن  م��ح��م��د  اهلل  ع��ب��د  اأب����و  ال��ج��ه�����س��ب��اوي،   ((((
�س)))،  وال��ك��ّت��اب،  ال���وزراء  كتاب  )ت)))ه������/)))م)، 

القاهرة، ))))م.
)1)) الطبري، ج)، �س))).
)))) الطبري، ج)، �س))).
)))) الخطيب، ج)، �س)).

))))  ابن الفقيه، اأحمد بن محمد الهمداني )ت)))ه�/)1)م)، 
)1))ه�/))))م.  بريل،  مطبعة  البلدان،  كتاب  مخت�سر 

الخطيب البغدادي، ج)، �س)).
)))) معجم البلدان، ج)، �س)1).

)ت)))ه������/))))م)،  اأنجب  بن  علي  ال�ساعي،  اب��ن   ((((
تحقيق  وال�سير،  التواريخ  عنوان  في  المخت�سر  الجامع 

م�سطفى جواد، طبعة دار المعارف، بال تاريخ.
)))) ياقوت، ج)، �س)1).
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)))) الخطيب، تاريخ بغداد، ج   ، �س)).
)))) معجم البلدان، ج)، �س)1).

)))) الخطيب البغدادي، ج)، �س)1)-)1).
)1)) معجم البلدان، ج)، �س))) و))) و))) ومف�سل الكالم 
بغداد، م�سطفى  الخالفة في كتاب دليل خارطة  عن دار 

جواد ومحمد �سو�سة، �س))) وما يليها.
)))) معجم البلدان، ج)، �س))).

طباطبات،  ب���ن  ع��ل��ي  ب���ن  م��ح��م��د  ال��ط��ق��ط��ق��ي،  اب���ن   ((((
)1)ه�/)1))م، الفخري في االآداب ال�سلطانية، �س)))، 

المطبعة الرحمانية، م�سر، ))))ه�/))))م.
)))) معجم البلدان، ج)، �س)))-))).

بال�ساب�ستي،  المعروف  محمد  ب��ن  علي  ال�ساب�ستي،   ((((
المعارف،  مطبعة  ���س)،  ال��دي��ارات،  )ت)))ه�����/)))م) 

بغداد، )))).
بردي  تغري  بن  يو�سف  الدين  جمال  بردي،  تغري  ابن   ((((
ملوك  في  الزاهرة  النجوم  ت)))ه����/))))م،  االأتابكي، 
م�سر والقاهرة، ج)، �س)))، طبعة دار الكتب الم�سرية، 

))))ه�/))))م.
)))) الخطيب البغدادي، ج)، �س)1).

)))) ياقوت الحموي، معجم االأدباء، طبعة مرجيلوث، ))))، 
ج)، �س))).

)))) المرجع ال�سابق، ج)، �س))).
الطنجي  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  م��ح��م��د  ب���ط���وط���ة،  اب�����ن   ((((
ابن بطوطة، �س)))، مطبعة  )ت)))ه�/))))م)، رحلة 

م�سطفى محمد، ))))ه�/))))م.

)1)) الخطيب البغدادي، ج)، �س)1).
)))) ابن الجوزي، مناقب بغداد، �س))، مطبعة دار ال�سالم، 

بغداد، ))))ه�/))))م.
)))) االأربلي، �س)))، )))، )))، )))، )))، )))، ))).

)))) الخطيب البغدادي، ج)، �س)1).
)))) ابن جبير، محمد بن اأحمد الكناني، رحلة بن جبير، مطبعة 

حنفي بم�سر، ))))ه�/)))))ت)))ه�/))))م).
البغدادي  ال��ف��وط��ي  اب��ن  ال����رزاق  عبد  ال��ف��وط��ي،  اب��ن   ((((
)ت)))ه�/))))م)، الحوادث الجامعة، �س)))، طباعة 

المكتبة العربية، بغداد، ))))ه�/))))م.
)))) الخطيب البغدادي، ج))، �س))).

)))) ابن االأثير، ج)، �س)1).

)))) الخطيب البغدادي، ج)، �س1)).
)))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج)، �س))).

)1)) الخطيب البغدادي، ج)، �س)1).
اإلى  نيبور  رحلة  )ت))))م)،  نيبور  كار�ستن  تيبور،   ((((
العراق، �س)) مترجم عن االألمانية، دار الجمهورية للن�سر 

والطبع، بغداد، ))))ه�/)))).
ال���ع���م���ري  اهلل  خ���ي���ر  ب�����ن  ي���ا����س���ي���ن  ال����ع����م����ري،   ((((
بغداد  محا�سن  في  المرام  غاية  )ت))))ه�����/))))م)، 
دار ال�سالم، �س)) و�س)))، مطبعة دار الب�سري، بغداد، 

))))ه�/))))م.
العراق  ))))ه������/))))،  ال��ع��زاوي  عبا�س  ال��ع��زاوي،   ((((
االأهلية،  التفي�س  مطبعة  ���س)))،  ج)،  احتاللين،  بين 

))))ه�/))))م.
)))) التاذفي، محمد بن يحيى بن يو�سف )ت)))ه�/))))م)، 
�س))،  القادر،  عبد  ال�سيخ  مناقب  في  الجواهر  قالئد 

القاهرة، ))))ه�/)))).
)))) عبا�س العزاوي، العراق بين احتاللين، ج)، �س))).

�س)))،  فريزر،  رحلة  فريزر،  بيلي  جيم�س  فريزر،   ((((
ترجمة جعفر خياط، مطبعة المعارف، ))))، بغداد.

المكتبة  في  الخطية  االآث��ار  روؤوف،  ال�سالم  عبد  عماد   ((((
القادرية في جامع ال�سيخ عبد القادر الكيالني، ج)، �س)) 

و))، مطبعة الر�ساد، بغداد، ))))ه�/))))م.
)))) دليل خارطة بغداد، �س))).

ترجمها  �س))،  ديوالفوا،  مدام  رحلة  ديوالفوا،  مدام   ((((
بغداد  اأ�سعد،  مطبعة  ج��واد،  م�سطفى  الب�سري،  علي 

))))ه�/))))م.
)1)) الحوادث الجامعة، �س).

)))) �سبط بن الجوزي، يو�سف بن قرا علي )ت)))ه�/))))م)، 
�سيكاغو،  ���س)))،  ج)،  االأعيان،  تاريخ  في  الزمان  مراآة 

.((1(
ال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب )ت)))ه�/1)))م)،   ((((
الثانية،  الطبعة  �س)))،  ج)،  الكبرى،  ال�سافعية  طبقات 

طبعة المعرفة، بيروت، بال تاريخ.
تاريخ  االآلو�سي، محمود �سكري )ت))))ه���/))))م)،   ((((
م�ساجد بغداد واآثارها، �س))، مطبعة دار ال�سالم، بغداد، 

))))ه�/))))م.
)))) نيبور، المرجع ال�سابق، �س)).

)))) الخطيب البغدادي، ج)، �س))).
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)))) ابن االأثير، ج)، �س))).
البلدان، ج)،  البغدادي، ج)، �س1))، معجم  الخطيب   ((((

�س))).
)))) تاريخ بغداد، ج)، �س1)).

بحث  من  المقد�سة،  العتبات  مو�سوعة  الخليلي،  جعفر   ((((
مو�سوعات  اإل��ى  المدخل  في  اأمين  ح�سين  الدكتور  كتبه 

العتبات المقد�سة، �س)))، طبعة بيروت، )))).
)ت)))ه�/))))م)،  اأحمد  الدين  �سم�س  خلكان،  ابن   ((1(

مطبعة ال�سعادة، م�سر، وفيات االأعيان، ج)، �س))).
عمر  ب��ن  اإ�سماعيل  ال��ف��داء  اأب���و  الحافظ  كثير،  اب��ن   ((((
�س)))،  ج1)،  والنهاية،  البداية  )ت)))ه�����/))))م) 

طبعة دار المعارف، بيروت، )))).
)))) المنتظم، ج)، �س1)).

)))) المرجع ال�سابق، ج)، �س1)).
)))) الكركوكلي، ال�سيخ ر�سول، ترجمة كاظم نور�س، دوحة، 
مطبعة  �س))،   ، الزوراء  بغداد  وقائع  تاريخ  في  الزوراء، 

كرم، بيروت.
)))) تاريخ العراق بين احتاللين، ج)، �س1)).

)))) رحلة ابن بطوطة، ج)، �س))).
)))) العتبات المقد�سة، ق�سم الكاظمين، ج)، �س))).

)))) لونكريك، �ستفين هم�سلي، اأربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث، ترجمة جعفر الخياط، �س))، الطبعة ال�ساد�سة، 

مطبعة اأركان، بغداد، )))).
(79) Donaldson, Dwight M: The Sh,ite, Vligion A 

history of Islam in Persia and Iraq (London, 
1933), Chapter 12, P.198.

)1)) المنتظم، ج)، �س))).
)))) وفيات االأعيان، ج)، �س1)).

)))) المنتظم، ج)، �س)).
)))) وفيات االأعيان، ج)، �س).

)))) طبقات ال�سافعية، ج)، �س1)).
)))) الم�سدر ال�سابق، ج)، �س)1).
))))  الم�سدر ال�سابق، ج)، �س)).

)))) وفيات االأعيان، ج)، �س))).
)))) الم�سدر ال�سابق، ج)، �س)).

)))) الكامل البن االأثير، ج)، �س)1).
)1)) وفيات االأعيان، ج)، �س))).

)))) الكامل، ج)، �س))).
)))) المنتظم، ج)، �س)).
)))) الكامل، ج)، �س))).

)))) الم�سدر ال�سابق، ج)، �س))).
(95)  Encylopedia of Islam: Art, Mosgid.

)))) طبقات ال�سافعية، ج)، �س)))-))).
)))) وفيات االأعيان، ج)، �س))).
)))) وفيات االأعيان، ج)، �س))).

)))) الم�سدر ال�سابق، ج)، �س))).

)11)) الم�سدر ال�سابق، ج)، �س)).
))1)) الم�سدر ال�سابق،، ج)، �س)).

يو�سف  ب��ن  جلبي  اأح��م��د  العبا�س،  اأب���و  ال��ق��رم��ان��ي،   ((1((
)ت))1)ه�/))))م)، اأخبار الدول واآثار االأول، المطبعة 

االأميرية، القاهرة، 1)))ه�/))))م، �س1)).
))1)) خال�سة الذهب الم�سبوك، �س))).

))1)) مجهول، اإن�سان العيون، ورقة )))، مخطوط في مكتبة 
المتحف، بغداد، برقم)).

))1)) الفخري، �س))).
والحوادث،  ����س)))،  الم�سبوك،  ال��ذه��ب  خال�سة   ((1((

�س)).
))1)) خال�سة الذهب الم�سبوك، �س))).

))1)) الحوادث الجامعة، �س)).
ه��ارون  ب��ن  ال��ف��رج  اأب���و  غريغوريو�س  ال��ع��ب��ري،  اب��ن   ((1((
المطبعة  ال��دول،  مخت�سر  تاريخ  )ت))))ه�����/))))م)، 

الكاثوليكية، �سنة 1)))م، �س))).
�س))،  الم�ستن�سرية،  المدر�سة  اأمين،  ح�سين  د.   (((1(

مطبعة �سفيق، بغداد، 1))).
))))) الحوادث الجامعة، �س)).

الخزرجي  وه��ا���س  ب��ن  الح�سن  ب��ن  علي  ال��خ��زرج��ي،   (((((
)ت)))ه�/1)))م)، الذهب الم�سبوك في تاريخ االإ�سالم 
المجمع  في  م�سورة  �سنة   ((( الورقة  الملوك  وطبقات 

العلمي العراقي.
))))) ابن بطوطة، ج)، �س1)).

))))) تلخي�س مجمع االآداب، �س)))، ال�سالمي، محمد بن 
رافع ال�سالمي )ت )))ه�/))))م)، تاريخ علماء بغداد، 

�س))، مطبعة االأهالي، بغداد، ))))ه�/))))م.
))))) تاريخ علماء بغداد، �س)))، الحوادث الجامعة، �س))).
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))))) تاريخ علماء بغداد، �س)).
))))) رحلة نيبور، �س)).

))))) تاريخ علماء بغداد، �س)).
))))) خال�سة الذهب الم�سبوك، �س))).

(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. 

))))) تلخي�س مجمع االآداب، ج)، �س))).
دولة  )ت)))ه����������/11))م)،  اال���س��ف��ه��ان��ي  ال��ع��م��اد   (((((
م�سر  ال��م��و���س��وع��ات،  م��ط��ب��ع��ة  ������س))،  ���س��ل��ج��وق،  اآل 

))))ه�/11))م.
))))) ح�سن، د. ح�سن اإبراهيم، تاريخ االإ�سالم، ج)، �س)))، 

مطبعة لجنة التاأليف والترجمة، ))))م.
يو�سف  ب����ن  ع���ل���ي  ال����دي����ن  ج���م���ال  ال���ق���ف���ط���ي،   (((((
الحكماء،  اأخبار  في  العلماء  اخبار  )ت)))ه���/))))م)، 

�س)))، م�سر، ))))ه�/)1))م
))))) ابن اأبي اأ�سيبعة، موفق الدين اأحمد )ت)))ه�/1)))م)، 
عيون االأنباء في طبقات االأطباء، �س))، طبعة م�سر، بال 

تاريخ.
))))) اأخبار العلماء، �س))).

)ت1))ه����/1))م)،  اأ�سحق  بن  محمد  النديم،  ابن   (((((
الفهر�ست، �س)))، طبعة م�سر، ))))ه�/))))م.

))))) الم�سدر ال�سابق، �س))).

)1))) الم�سدر ال�سابق، �س))).

))))) الم�سدر ال�سابق، �س))).
))))) ابن النديم، �س)))-))).

))))) الم�سدر ال�سابق، �س))، )، ).
القاهرة،  �س))،  ج)،  االإ�سالم،  �سحى  اأمين،  اأحمد   (((((

.((((
))))) عيون االأبناء، �س))) و))).
))))) تاريخ الطبري، ج)، �س)).
))))) ابن الجوزي، ج)، �س))).

))))) ذيل تاريخ م�سكويه، ج)، �س))، طبعة م�سر.
االأندل�سي،  التطيلي  ب��ون��ه  ب��ن  بنيامين  التطيلي،   (((((
بغداد،  ح���داد،  ع��زرا  ترجمة  ����س)))،  بنيامين،  رحلة 

))))ه�/))))م.

)1))) رحلة ابن جبير، �س))).
))))) تاريخ الحكماء، �س))).

))))) الم�سدر ال�سابق، �س))).
))))) طبقات االأطباء، �س))).

))))) المنتظم، ج)، �س)).
البغدادي،  القا�سم  اأبي  حكاية  البغدادي،  القا�سم  اأبو   (((((

�س))، طبعة )كرل ونتر)، هيدلبرج، )1)).
))))) المرجع ال�سابق، �س)1).

))))) ح�سن اإبراهيم ح�سن، ج)، �س)1).
))))) الطبري، ج)، �س)))، دار المعارف، �سنة ))))م.

االأثير،  اب��ن  ����س)).  ج)،  المنتظم،  ال��ج��وزي،  اب��ن   (((((
البلدان،  معجم  الحموي،  ياقوت  ���س))،  ج1)،  الكامل، 

ج)، �س))).
من�سورات  وح�سارة،  تاريخ  بغداد  اأمين،  ح�سين  د.   (((1(

المجمع العلمي العراقي، ))))ه�/)11)م.

فهر�ص الم�صادر والمراجع

ابن اأبي اأ�سيبعة، موفق الدين اأحمد )ت)))ه�/1)))م)،  	•
عيون االأنباء في طبقات االأطباء، طبعة م�سر، بال تاريخ.

بغداد،  ال�سالم،  دار  مطبعة  بغداد،  مناقب  الجوزي،  ابن  	•
))))ه�/))))م.

)ت)))ه�������/))))م)،  ان��ج��ب  ب��ن  علي  ال�ساعي،  اب��ن  	•
تحقيق  وال�سير،  التواريخ  عنوان  في  المخت�سر  الجامع 

م�سطفى جواد، طبعة دار المعارف، بال تاريخ.
طباطبا،  ب���ن  ع��ل��ي  ب���ن  م��ح��م��د  ال��ط��ق��ط��ق��ي،  اب����ن  	•
ال�سلطاني���ة،  االآداب  في  الفخ���ري  )ت)1)ه���/)1))م)، 

المطبعة الرحمانية، م�سر، ))))ه�/))))م.
ه���ارون  ب��ن  ال��ف��رج  اأب����و  غ��ري��غ��وري��و���س  ال��ع��ب��ري،  اب���ن  	•
المطبعة  ال��دول،  مخت�سر  تاريخ  )ت))))ه�����/))))م)، 

الكاثوليكية، �سنة 1)))م.
ابن الفقيه، اأحمد بن محمد الهمداني )ت)))ه�/)1)م)،  	•
)1))ه�/))))م.  بريل،  مطبعة  البلدان،  كتاب  مخت�سر 

الخطيب البغدادي.
البغدادي  ال��ف��وط��ي  اب��ن  ال����رزاق  عبد  ال��ف��وط��ي،  اب��ن  	•
المكتبة  الجامعة، طباعة  الحوادث  )ت)))ه���/))))م)، 

العربية، بغداد، ))))ه�/))))م.
)ت1))ه������/1))م).  اإ�سحق  ب��ن  محمد  ال��ن��دي��م،  اب��ن  	•
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الفهر�ست، �س)))، طبعة م�سر، ))))ه�/))))م.
الطنجي  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  م���ح���م���د  ب���ط���وط���ة،  اب�����ن  	•
)ت)))ه�/))))م)، رحلة ابن بطوطة، مطبعة م�سطفى 

محمد، ))))ه�/))))م.
بردي  تغري  بن  يو�سف  الدين  جمال  بردي،  تغري  ابن  	 	•
االت��اب��ك��ي، ت)))ه����������/))))م، ال��ن��ج��وم ال���زاه���رة في 
الم�سرية،  الكتب  دار  طبعة  وال��ق��اه��رة،  م�سر  م��ل��وك 

))))ه�/))))م.
ابن جبير، محمد بن اأحمد الكناني، رحلة بن جبير، مطبعة  	•

حنفي بم�سر، ))))ه�/)))))ت)))ه�/))))م).
)ت)))ه����/))))م)،  اأحمد  الدين  �سم�س  خلكان،  ابن  	•

مطبعة ال�سعادة، م�سر، وفيات االأعيان.
ال�سلطانية. االأدب  في  الفخري   طباطبا،  ابن  	•

عمر  ب��ن  اإ�سماعيل  ال��ف��داء  اأب���و  ال��ح��اف��ظ  كثير،  اب��ن  	•
)ت)))ه�/))))م) البداية والنهاية، طبعة دار المعارف، 

بيروت، )))).
البغدادي،  القا�سم  اأبي  حكاية  البغدادي،  القا�سم  اأبو  	•

�س))، طبعة )كرل ونتر)، هيدلبرج، )1)).
.(((( القاهرة،  االإ�سالم،  �سحى  اأمين،  اأحمد  	•

))))ه�/))))م)،  قنيتو  �سنبط  الرحمن  عبد  االأربلي،  	•
خال�سة الذهب الم�سبوك، مكتبة المثنى، بال تاريخ.

تاريخ  )ت))))ه����/))))م)،  �سكري  محمود  االآلو�سي،  	•
بغداد،  ال�����س��الم،  دار  مطبعة  واآث��اره��ا،  ب��غ��داد  م�ساجد 

))))ه�/))))م.
التاذفي، محمد بن يحيى بن يو�سف )ت)))ه�/))))م)،  	•
القاهرة،  القادر،  عبد  ال�سيخ  مناقب  في  الجواهر  قالئد 

))))ه�/)))).
ب���غ���داد،  االأه����ال����ي،  م��ط��ب��ع��ة  ب���غ���داد،  ع��ل��م��اء  ت���اري���خ  	•

))))ه�/))))م.
رحلة  االأندل�سي،  التطيلي  بونه  بن  بنيامين  التطيلي،  	•

بنيامين، ترجمة عزرا حداد، بغداد، ))))ه�/))))م.
رافع  ب��ن  محمد  ال�سالمي،  االآداب،  مجمع  تلخي�س  	•

ال�سالمي )ت )))ه�/))))م). 
اإلى  نيبور  رحلة  )ت))))م)،  نيبور  كار�ستن  تيبور،  	•
للن�سر  الجمهورية  دار  االألمانية،  عن  مترجم  ال��ع��راق، 

والطبع، بغداد، ))))ه�/)))).
بحث  من  المقد�سة،  العتبات  مو�سوعة  الخليلي،  جعفر  	•
مو�سوعات  اإل��ى  المدخل  في  اأمين  ح�سين  الدكتور  كتبه 

العتبات المقد�سة، طبعة بيروت، )))).
عبدو�س  ب���ن  م��ح��م��د  اهلل  ع��ب��د  اأب����و  ال��ج��ه�����س��ب��اوي،  	•
القاهرة،  والكّتاب،  ال���وزراء  كتاب  )ت)))ه�����/)))م)، 

))))م.
لجنة  مطبعة  االإ�سالم،  تاريخ  اإبراهيم،  ح�سن  د.  ح�سن،  	•

التاأليف والترجمة، ))))م.
الجامعة. الحوادث  	•

الخزرجي  وه��ا���س  ب��ن  الح�سن  ب��ن  ع��ل��ي  ال��خ��زرج��ي،  	•
)ت)))ه�/1)))م)، الذهب الم�سبوك في تاريخ االإ�سالم 

وطبقات الملوك، م�سورة في المجمع العلمي العراقي.
بغداد. تاريخ  البغدادي،  	الخطيب  	•

�سفيق،  مطبعة  الم�ستن�سرية،  المدر�سة  اأمين،  ح�سين  د.  	•
بغداد، 1))).

من�سورات  وح�����س��ارة،  ت��اري��خ  ب��غ��داد  اأم��ي��ن،  ح�سين  د.  	•
المجمع العلمي العراقي، ))))ه�/)11)م.

م�سر. طبعة  م�سكويه،  تاريخ  ذيل  	•
�سبط بن الجوزي، يو�سف بن قرا علي )ت)))ه�/))))م)،  	•

مراآة الزمان في تاريخ االأعيان، �سيكاغو، )1)).
)ت)))ه�/1)))م)،  الوهاب  عبد  الدين  تاج  ال�سبكي،  	•
طبقات ال�سافعية الكبرى، الطبعة الثانية، طبعة المعرفة، 

بيروت، بال تاريخ.
بال�ساب�ستي،  ال��م��ع��روف  محمد  ب��ن  علي  ال�ساب�ستي،  	•
بغداد،  المعارف،  مطبعة  ال��دي��ارات،  ت)))ه�����/)))م) 

.((((
والملوك. االأمم  تاريخ  الطبري،  	•

احتاللين. بين  العراق  العزاوي،  عبا�س  	•
بين  العراق  ))))ه���/))))،  العزاوي  عبا�س  العزاوي،  	•

احتاللين، مطبعة التفي�س االأهلية، ))))ه�/))))م.
العماد االأ�سفهاني )ت)))ه�/11))م)، دولة اآل �سلجوق،  	•

مطبعة المو�سوعات، م�سر ))))ه�/11))م.
المكتبة  في  الخطية  االآث��ار  روؤوف،  ال�سالم  عبد  عماد  	•
مطبعة  الكيالني،  القادر  عبد  ال�سيخ  جامع  في  القادرية 

الر�ساد، بغداد، ))))ه�/))))م.
العمري، يا�سين بن خير اهلل العمري )ت))))ه�/))))م)،  	•
دار  مطبعة  ال�سالم،  دار  بغداد  محا�سن  في  المرام  غاية 

الب�سري، بغداد، ))))ه�/))))م.
ال�سلطانية. االآداب  في  الفخري  	•
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جعفر  ترجمة  فريزر،  رحلة  فريزر،  بيلي  جيم�س  فريزر،  	•
خياط، مطبعة المعارف، ))))، بغداد.

يو�سف  ب��ن  ج��ل��ب��ي  اأح��م��د  ال��ع��ب��ا���س،  اأب����و  ال��ق��رم��ان��ي،  	•
)ت))1)ه�/))))م)، اأخبار الدول واآثار االأول، المطبعة 

االأميرية، القاهرة، 1)))ه�/))))م.
ي���و����س���ف  ب�����ن  ع����ل����ي  ال�����دي�����ن  ج�����م�����ال  ال����ق����ف����ط����ي،  	•
الحكماء،  اأخبار  في  العلماء  اأخبار  )ت)))ه���/))))م)، 

م�سر، ))))ه�/)1))م
دوحة،  نور�س،  كاظم  ترجمة  ر�سول،  ال�سيخ  الكركوكلي،  	•
كرم،  مطبعة   ، ال��زوراء  بغداد  وقائع  تاريخ  في  ال��زوراء، 

بيروت.
العراق  تاريخ  من  قرون  اأربعة  هم�سلي،  �ستفين  لونكريك،  	•
الحديث، ترجمة جعفر الخياط، الطبعة ال�ساد�سة، مطبعة 

اأركان، بغداد، )))).
المتحف،  مكتبة  في  مخطوط  العيون،  اإن�سان  مجهول،  	•

بغداد، برقم)).
علي  ترجمها  دي��والف��وا،  م��دام  رحلة  دي��والف��وا،  م��دام  	•
بغداد  اأ���س��ع��د،  مطبعة  ج����واد،  م�سطفى  ال��ب�����س��ري، 

))))ه�/))))م.
دار  عن  الكالم  مف�سل  �سو�سة،  ومحمد  جواد  م�سطفى  	•

الخالفة في كتاب دليل خارطة بغداد.
خلدون. ابن  مقدمة،  	•

.(((( مرجيلوت،  طبعة  االأدباء،  معجم  الحموي،  ياقوت  	•
البلدان. معجم  الحموي،  	ياقوت  	•

البلدان اليعقوبي،  	•

الم�شادر االأجنبية
•	 Donaldson,	Dwight	M:	The	Sh,ite,	Vligion	A	his-

tory of Islam in Persia and Iraq (London, 1933), 
Chapter 12, P.198.

•	 Ency	of	Islam	Art	Baghdad.

•	 Encylopedia	of	Islam:	Art,	Mosgid.

•	 Hitti,	Hist,	of	the	Arabs.

•	 Jones,	 James	 Felx	 Memoirs	 by	 Commander	
James Flix Jones,, Bombay Education Society 
Press. 

•	 Le	 Strange	 Baghdad	 During	 The	 Abbasid	
Caliphate.

•	 Minan,	 Robert	 Travel	 in	 Chaldaea,	 London,	
1829.
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جواب العالمة اأبي حف�ص الفا�شي 
في حكم اإهداء الخيل للعدو المهادن 

تقديم وتحقيق

د. ر�شيد الحمداوي
مراك�س - المغرب
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مقدمة:
ظلت العالقة بين ال�سالطين والعلماء عبر تاريخ الم�سلمين تتردد بين عدة �سور، فاأحيانا يكون العالم 
غ لجرائره، واأحيانا يكون ال�سلطان هو  ممن يتقرب اإلى ال�سلطان، فتجده ي�سبح بحمده، وي�سيد بذكره، وي�سوِّ
ب العلماء وُيدنيهم منه، في�ستمع لم�سورتهم، ويفيد من علمهم، وي�ست�سيء باآرائهم، واأحيانا يبتعد  الذي ُيقرِّ
منهم  والمقربين  االأم��راَء  العلماُء  يعتزل  اأخرى  اأحيان  وفي  مجل�سه،  من  ويق�سيهم  العلماء  عن  ال�سلطان 
ويقت�سرون على اإر�ساد العامة، واأحيانا تكون الحرب معلنة بين ال�سلطان والعالم، فال ذا يخ�سع لل�سلطان 

وي�سير في ركابه، وال ذاك يخ�سع لل�سريعة وياأخذ براأي العلماء.
ولكن في فترات الحكم الر�سيد تكون للعلماء منزلٌة رفيعة عند ال�سلطان، فال ي�سدر اإال عن راأيهم، وال 
يتحرك اإال بم�سورتهم، وال ُيْنِفذ اأمرا اإال بعد معرفة حكمه ال�سرعي منهم، وبين اأيدينا �سوؤال وجهه ال�سلطان 
العالم محمد بن عبد اهلل العلوي))) رحمه اهلل المتوفى �سنة )1))ه�، اإلى  بع�س العلماء في ق�سية �سيا�سية، 
تقيدا  فيها  العلماء  ي�ستفتي  اأن  اآثر  ولكنه  وراأيه،  نظره  بمجرد  غيره  اأي حاكم  فيها  يعمل  اأن  باالإمكان  كان 

بال�سريعة وتم�سكا باأحكامها.
وال�سلطان محمد بن عبد اهلل العَلوي اجتمع فيه الو�سفان، فهو عالم ال�سالطين و�سلطان العلماء كما حاله 
الحْجوي وغيره)))، بل هو معدوٌد من المجددين لهذه االأمة في زمنه، فقد قال فيه ع�سريُّه عبد ال�سالم بن 
الخياط القادري )ت ))))ه�): »قد نظر في الم�سالح، وقام بها قياما لم يقم به اأحد من اأهل ع�سره من 
اأحد من ملوك المغرب،  اإليه غيُره من الخلفاء غيِر الرا�سدين االثني ع�سر، وال  ملوك االإ�سالم، ولم ي�سبق 
جزاه اهلل عن اأمة موالنا محمد خيرا واإح�سانا، وكان اإماما من علماء االإ�سالم، له ت�سانيف تقراأ بالم�سرق 

دا لها اأمر دينها كما ورد مرفوعا«))).  والمغرب، فهو االإمام الموهوب لهذه االأمة على راأ�س المائة مجدِّ
الذي  ))))ه���)  )ت  الفا�سّي  اهلل  عبد  بن  عمر  حف�س  اأب��و  العالمة  االإم��ام  فهو  الجواب  �ساحب  اأم��ا 
اللغة  في  مرموقة  م�ساركة  م�سارك  متكلم،  اأ�سولي  فقيه  وهو  المغربية«)))،  بالديار  المحققين  »خاتمة  يعد 
والحديث والتف�سير، وقد ا�ستهر بطول الباع في الفقه، و«�ُسلِّم له قلُم الفتوى فيما يعر�س بين الخ�سوم من 

نوازل الدعوى«))).

))) ويقال له كذلك: محمد الثالث، تنظر ترجمته مو�سعًة في: �سلوة االأنفا�س: ) / ))) – )))، اإتحاف اأعالم النا�س: ) / ))) – 
)))، والدرر الفاخرة: )) – ))، واالإعالم بمن حل مراك�س واأغمات من االأعالم: ) / )1) – ))).

اإلى محمد بن الطيب القادري، ولكنني  اأعالم النا�س« )) / ))))  ))) الفكر ال�سامي: ) / )))، وعزاه ابن زيدان في »اإتحاف 
االأربعة  بعد  والخلفاء  العلماء  و�سريف  ال�سرفاء،  عالم  عنه  اهلل  ر�سي  »فهو  بقوله:   ((((  /  (( المثاني  ن�سر  في  عّبر  وجدته 

الرا�سدين«.
))) نقال عن الدرر الفاخرة البن زيدان: )).

))) اإتحاف الُمطالع: ) / )) .
))) عناية اأولي المجد: )).
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الق�ضم الأول: التقديم للن�س المحقق
1 - التعريف ب�ضاحب الجواب)1):

اأ - ا�شمه ون�شبه:
وكنيته: الفهري)))،  الفا�سي  المحا�سن  اأب��ي  بن  العربي  بن  يو�سف  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  بن  عمر   هو 

اأبو حف�س.
ب - مولده ون�شاأته:

اقتداًء  للنا�س  يذكره  يكن  لم  الأنه  والدت��ه،  تاريخ  مترجميه  من  واحد  يذكر  ولم  بفا�س،  حف�س  اأبو  ولد 
بال�سلف ال�سالح في كتمان ال�سّن)))، اإال ما كان من عبد ال�سالم ابن �سودة، الذي �سرح في تقديمه لديوانه 
و�ستين  ابن ثالث  �سنة ))))ه�، وهو  اأوا�سط  توفي  ا�ستنبط ذلك من كونه  ولعله  �سنة ))))ه�)))،  ولد  باأنه 

�سنة، كما ن�س على ذلك المولى �سليمان في ترجمته له، وهو اأو�سع من ترجم له))).
وقد ترّبى في كنف االأ�سرة الفا�سية الفهرية التي ا�ستهر رجالها بالعلم وال�سالح، ون�ساأ في َحجر والده 
تميز ولذلك  اأ�سالفه)))؛  �َسنن  على  �سائرا  فا�سال،  عالما  وكان  ))))ه���)،  )ت  الفا�سي  عمر  بن  اهلل   عبد 

اأبو حف�س منذ �سباه باالإقبال على القراآن والعلم، وعدم الم�ساركة فيما ين�سغل به اأقرانه من األعاب)))، وكان 
هذا من عالمات نجابته ونبوغه المبكر.

ج - طلبه للعلم و�شيوخه:
والده، وعلى قريبه  ال�سرعية على  العلوم  تلقي مبادئ  �سرع في  الكريم،  القراآن  اأبو حف�س  بعدما حفظ 
محمد بن اأحمد بن يو�سف الفا�سي المكنى باأبي ع�ْسرية )ت في حدود 1)))ه�)، ثم اتجه اإلى تعميق معارفه، 
فاأقبل على مجال�س كبار العلماء في بلده، فتتلمذ للعالمة اللغوي اأحمد بن علي الوّجاري )ت ))))ه�) )))، 
والعالم النحوي محمد بن اإدري�س العراقي )ت ))))ه�))))، واعتمدهما في علوم العربية، ثم تتلمذ للعالمة 
واأ�سول  التوحيد  عليه  فدر�س  ))))ه���))1))،  )ت  اللََّمطي  ال�سجلما�سي  مبارك  بن  اأحمد  المعقولي  الحافظ 
))) ترجمته في: عناية اأولي المجد: )) – ))، و�َسْلوة االأنفا�س: ) / ))) – ))) رقم )))، وطبقات الحضيگي : ) / ))) – ))) 
رقم )))، واأزهار الب�ستان البن عجيبة )خ): )1)، وتذكرة المح�سنين )�سمن مو�سوعة اأعالم المغرب): ) / )1))، واإتحاف 
المطالع: ) / ))، و�سجرة النور الزكية: ))) – ))) رقم ))))، وجواهر الكمال: )) – 1)، والفكر ال�سامي: ) / )))، وتاريخ 
ال�سعر وال�سعراء بفا�س الأحمد النمي�سي ))، وموؤرخو ال�سرفاء لبروفن�سال: )1)، والحياة االأدبية على عهد الدولة العلوية لمحمد 

االأخ�سر )1) - )))، ومعجم المطبوعات: ))) – )))، واالأعالم للزركلي ) / )) - ))، ومعجم الموؤلفين: ) / ))).
))) ينظر: عناية اأولي المجد: �س 1)، وثمرة اأن�سي في التعريف بنف�سي ل�سليمان الحوات: �س )).

))) عناية اأولي المجد: �س 1) - ))، و�سلوة االأنفا�س: ) / ))).
))) ديوان االإمام اأبي حف�س الفا�سي: �س 1) )مخطوط بالخزانة الح�سنية رقم )))))) .

))) ينظر عناية اأولي المجد: ))، و�سلوة: ) / ))).
))) ينظر الن�سر: ) / 1) – ))، وال�سلوة: ) / ))) رقم )))، و�سجرة النور: ))) رقم 1))) .

))) عناية اأولي المجد: �س )).
))) تنظر ترجمته في: الن�سر: ) / )1)، والرو�سة المق�سودة: ) / ))) – )))، و�سلوة االأنفا�س: ) / ))) – ))) رقم 1)).

))) تنظر ترجمته في: الن�سر: ) / )))، وال�سلوة: ) / )) رقم )))، و�سجرة النور: ))) رقم )))) .
)1)) تنظر ترجمته في: الن�سر: ) / 1) - ))، وال�سلوة: ) / ))) – 1)) رقم )))، و�سجرة النور: ))) رقم )1)).
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الفقه والبالغة والمنطق والتف�سير، كما قراأ الفقه والحديث والتف�سير وغير ذلك على المفتي النوازلي محمد 
ابن عبد ال�سالم بّناني )ت ))))ه�))))، والفقيه العالمة محمد بن قا�سم َج�ّسو�س )ت ))))ه�) )))، كما 
اأوائل  و�سمع عليه  الحديث،  اأو )))) ه�))))  الُحرْي�سي )ت ))))  المحدث علي بن محمد  الفقيه  اأخذ عن 
الكتب ال�ستة واأجازه فيها وفي غيرها، وكان عمدَته في رواية الحديث باأقرب اأ�سانيده))). ثم اإنه حين ت�سلع 
من العلوم النقلية والعقلية اقت�سر على �سيخ الجماعة اأحمد بن مبارك ال�سجلما�سي، االآنف الذكر، والزمه 

اإلى اأن �سار من فحول علماء زمانه.
د - وظائفه:

حين قارب اأبو حف�س �سن االأربعين، واأذن له �سيوخه المعتبرون في التدري�س، انت�سب بجامع القرويين 
مدر�سا لمختلف المتون العلمية المتداولة اآنئذ في مجال�س الدر�س، وكر�س حياته لذلك، حتى اإن الحضيگي 

�س فا�س المحرو�سة«))).  حاّله ب »مدرِّ
محمد  ذكره  مما  ذلك  ي�ستنبط  كما  القرويين،  ب�سماط  ال�سهادة  تعاطي  من  يناله  كان  فقد  رزقه  اأما 
ال�سريف  باأبي عنان  المعروف  بن علي،  الح�سن  الموّثق  الفقيِه  فيها  رفيقه  ترجمة  القادري في  الطيب  ابن 

)ت))))ه�)))).
كما اأنه تولى الخطابة بجامع الجي�سة، اإلى اأن عزله ال�سلطان المولى عبد اهلل �سنة ))))ه� عند مبايعة 

اأهل فا�س له بعد رجوعه اإلى العر�س للمرة الثالثة، ووّلى مكانه محمد ال�سالوي))).
هـ - تالميذه:

اأقبل عليه الطالب، ال �سيما م�ساهير طلبة فا�س، ف »تفقه به  للتدري�س حتى  اأبو حف�س  اإن انت�سب  ما 
وتفاخروا  وتناف�سوا  واغتبطوا  عليه،  وازدحموا  عنه،  لالأخذ  وت�سارعوا  الوقت،  طلبة  عليه  وتخرج  جماعة، 

باالأخذ عليه؛ الأنه اأوحد زمانه في المعقول والتحقيق والتدقيق والتبيين في ذلك«))). 
منه  يلتقط  رو�سًة  مجل�سه  »كان  فقال:  در�سه  مجل�س  ))))ه�)  الحوات )ت  �سليمان  تلميذه  و�سف  وقد 
اأعيان العلماء من تالمذته اأزهاَر الم�سائل باال�ستنباط العقلي الموؤيد بالنقل الثابت في جميع ما يحتاج اإليه، 
مع وقار وهيبة وجاللة، وف�ساحِة ل�سان في التعبير من غير تكلف، يحافظ على رعاية االإعراب محافظَة ذي 

الَمَلكة القارة، حتى كاأنه �َسِليقّي)))، ما �سمعته يرتكب �ساّذا، ف�سال عن لحن«)1)).

))) تنظر ترجمته في: الن�سر: ) / 1) - ))، وال�سلوة: ) / )))- ))) رقم ))، و�سجرة النور: �س ))) رقم )1)).
))) تنظر ترجمته في: الن�سر: ) / ))) - 1))، وال�سلوة: ) / ))) – ))) رقم )))، و�سجرة النور: �س ))) رقم )))).

))) تنظر ترجمته في: الن�سر: ) / ))) - )))، وال�سلوة: ) / ))) – ))) رقم 1))، و�سجرة النور: ))) رقم )))) .
))) عناية اأولي المجد: )).

))) طبقات الحضيگي : ) / ))) .
))) وذلك حيث قال: »و�سلى عليه رفيقه في تعاطي ال�سهادة اأبو حف�س عمر بن عبد اهلل الفا�سي«، الن�سر: ) / )).

))) تاريخ ال�سعّيف: ) / ))).
))) طبقات الحضيگي : ) / ))) .

))) ثمرة اأن�سي: )).
)1)) في ثمرة اأن�سي: »�سيلقي«، ولعله خطاأ مطبعي، وال�سواب ما اأثبته.
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وقد انتفع طالبه به في كثير من العلوم العقلية والنقلية، ال �سيما علوم االأ�سلين والبيان والمنطق والفقه، 
و�ساروا من اأبرز علماء ع�سرهم فيما بعد)))، ومنهم:

- ُمحمد بن عبد ال�سالم الفا�سي )ت ))))ه�) ))).
- زْين العابدين بن ها�سم العراقي )ت ))))ه�))))، وهو عمدته.

- عبد الكريم بن علي اليازغي الزهني )ت ))))ه�) )))، وهو عمدته.
يْن )ت ))))ه�)))). - عبد الرحمن بن الخياط، المعروف ب: ح�سِّ

- اأبو حامد العربي بن علي الق�سنطيني )ت )1))ه�)))).
- محمد بن الطاهر الهواري )ت 1)))ه�) ))).

- عبد القادر بن اأحمد ابن �سقرون الفا�سي )ت ))))ه�) ))).
- محمد بن ال�سادق ابن ري�سون الح�سني )ت ))))ه�) ))).

يْر ال�سالوي )ت 1)))ه�) )1)). - ُمحمد بن الطاهر الِمِ
- محمد بن عبد ال�سالم النا�سري الدرعي )ت ))))ه�) )))).

- �سليمان بن محمد ال�سف�ساوني ال�سهير بالحّوات )ت ))))ه�) )))).
- الطيب بن عبد المجيد بن ِكيران الفا�سي )ت ))))ه�) )))).

))) ينظر عناية اأولي المجد: )) - ))، وال�سلوة: ) / ))).
)))  تنظر ترجمته في: عناية اأولي المجد : �س 1)، وال�سلوة: ) / ))) – ))) رقم )))، و�سجرة النور �س ))) رقم )))).

))) تنظر ترجمته في: ال�سلوة: ) / 1)) – ))) رقم )11)، وفهر�س الفهار�س:) / 1)) رقم )))، و�سجرة النور: ))) – ))) 
رقم )))) .

))) تنظر ترجمته في: ال�سلوة: ) / ))) – ))) رقم )))، و�سجرة النور: ))) رقم ))))، واإتحاف المطالع: ) / )).
واإتحاف  وال�سلوة: ) / ))) رقم )1)،  المغرب): ) / ))))،  اأعالم  المح�سنين )�سمن مو�سوعة  ))) تنظر ترجمته في: تذكرة 

المطالع: ) / )).
))) تنظر ترجمته في: اإتحاف الُمطالع: ) / )).

))) تنظر ترجمته في: ال�سلوة: ) / ))) رقم )))، و�سجرة النور: �س ))) رقم ))))، واإتحاف المطالع: )*/11).
رقم   ((( – النور: )))  و�سجرة  رقم 1))،   ((( / ( ال�سامي:  والفكر  رقم ))،   (( –  ((  /  ( ال�سلوة:  في:  ترجمته  تنظر   (((

.((((
المطالع: واإتحاف   ،(((  –  (((  /  ( تطوان:  وتاريخ   ،((( رقم   (((  -  (((  /  ( الفهار�س:  فهر�س  في:  ترجمته  تنظر   ((( 

.((( / (
)1)) تنظر ترجمته في: االإعالم للمراك�سي: ) / ))) – )))، و�سجرة النور: ))) رقم )1))، واإتحاف المطالع: ) / )1).

)))) تنظر ترجمته في: اإتحاف اأعالم النا�س: ) / 1))، وفهر�س الفهار�س: ) / ))) - ))) رقم )))، و�سجرة النور: �س ))) 
رقم )))).

)))) تنظر ترجمته في ال�سلوة: ) / ))) – ))) رقم ))1)، وموؤرخو ال�سرفاء: �س )))، و�سجرة النور: �س ))) رقم )))) .
)))) تنظر ترجمته في: ال�سلوة: ) / ) – ) رقم )))، والفكر ال�سامي: ) / ))) رقم )))، و�سجرة النور �س ))) – ))) رقم 

.((1(
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و - اآثاره:
التدري�س،  عن  فيتوقف  عليه،  ال�سوداء  المرارة  لهيجان  واالأخرى  الفينة  بين  بدنه  يْعتّل  حف�س  اأبو  كان 
ولكنه كان يعتكف حينها على الت�سنيف حر�سا على دوام االإفادة، ولذلك ترك كتبا ور�سائل عديدة، وكانت 
التي ذكرها  الموؤلفات  ومن  نفي�سة،  تحقيقات  تت�سمن  بارعة«)))،  »مفيدًة  الّنور  �سجرة  و�سفها �ساحب  كما 

مترجموه))):
- اإحراز الف�شل بتحرير م�شائل »القول الف�شل«)3). 

- اقتبا�س اأنوار الهدى فيما يتعلق ببع�س وجوه االأدا)4).
- بغية االأريب في بع�س م�شائل مغني اللبيب)2).

- تحرير النظر في م�شائل المخت�شر)6).
- تحفة الحذاق في �شرح المية الّزّقاق)7).

- طالئع الب�شرى فيما يتعلق ب�شرح العقيدة الكبرى)8): لالإمام ال�شنو�شي.
- غاية االإحكام في �شرح تحفة الحكام)9).

- فتاوى مهمة للعوي�شات المْدَلِهّمة)10): قال عنها محمد بن تاويت: »تنّزله منزلة االجتهاد«)))).
ل�سرورة  الموؤّبدة  االأحبا�س  بيع  بجواز  القول  فيه  رّد  الع�شر:  اأبناء  على  الرد  في  الن�شر  لواء   -

المجاعة)))). 

))) �س ))) .
))) ومعظمهم عالة على ما ذكره ال�سلطان المولى �سليمان في »عناية اأولي المجد«.

))) عناية اأولي المجد: �س ))، ومنه ن�سختان بالمكتبة الوطنية بالرباط، االأولى �سمن مجموع برقم ))) ج، والثانية برقم )))) 
د، ولكنها بعنوان: »اإحراز الخ�سل«، و«القول الف�سل في التمييز بين الخا�سة والف�سل« هو كتاب الأبي علي اليو�سي.

))) عناية اأولي المجد: ))، و�سجرة النور: )))، ومعجم طبقات الموؤلفين: ) / )))، ولم يذكروا عنوانه، واإنما هو مثبت على ن�سخة 
مخطوطة �سمن مجموع بالخزانة الملكية برقم 1))1)، وقد حققته، وهو االآن قيد الن�سر.

))) عناية اأولي المجد: ))، ومنه ن�سخة بالخزانة ال�سبيحية ب�َسال برقم )).
ون�سخة  د،   ((( برقم  مجموع  �سمن  الوطنية  بالمكتبة  مخطوطة  ن�سخة  ومنه   ،(((  /  ( وال�سلوة:   ،(( المجد:  اأولي  عناية   (((

بالخزانة ال�سبيحية برقم: ))) / ).
))) عناية اأولي المجد: �س ))، طبع طبعة حجرية بمطبعة العربي االأزرق بفا�س �سنة )1)) ه�، واأعيد طبعه �سنة ))))ه�.

))) عناية اأولي المجد: ))، وال�سلوة: ) / )))، و�سماها ابن �سودة في اإتحاف المطالع )) / ))): »طوالع الب�سرى«، ومنها ن�سخة 
مخطوطة بالمكتبة الوطنية برقم ))) د.

اأولي المجد: ))، والفكر ال�سامي: ) / )))، و�سجرة النور: )))، وتوجد ن�سخة منه في خزانة القرويين بفا�س برقم  ))) عناية 
.((((

)1)) الفكر ال�سامي: ) / )))، ومحا�سرات في تاريخ الت�سريع لمحمد بن تاويت التطواني: 1)).
)))) محا�سرات في تاريخ الت�سريع: 1)) .

)))) عناية اأولي المجد: ))، و�سجرة النْور: ))).
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- المقترح في �شرح اأبيات ابن الفرح)1): وهي ق�سيدة »غرامي �سحيح« في م�سطلح الحديث البن 
فرح االإ�سبيلي )ت )))ه�).

- ِمّنة الوّهاب في ن�شرة ال�شهاب)2): في م�ساألة تخ�سي�س نية الحالف))).
- نهاية التحقيق في م�شاألة تعليق التعليق)4): في الطالق.

وله كذلك »ديوان �سعر، فرقته اأيدي �سباأ«)))، وقد جمع عبد ال�سالم ابن �سودة ما وقف عليه من �سعره، 
ورتبه في ديوان))). 

باالإ�سافة اإلى ما قيده من فوائد في ر�سائل وتقاييد، غالبها اأجوبة عما كان يرفع اإليه من اأ�سئلة)))، ويوجد 
عدد منها �سمن مجاميع مخطوطة)))، وله كذلك فتاوى كثيرة، لو جمعت لجاءت في مجلدات، ولكانت – على 

حد تعبير المولى �سليمان - اأكبر حجما من »المعيار الُمعِرب«))).
ز- منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:

كابرا  العلم  توارثوا  الذين  الفا�سية  االأ�سرة  �سيوخ  واأبرز  زمنه،  اأكابر علماء  الفا�سي من  اأبو حف�س  يعد 
عن كابر، فهو »اإمام نّظار، وفقيه مكثار، له االطالع الوا�سع، واإتقان العلوم بغير مدافع«)1))، وقد كان �سيخا 
للجماعة بفا�س))))، فائقا الأهل زمانه في جميع الفنون التي كانوا يتعاطونها))))، منفردا بالتحقيق فيها، ال 
اإذ كان ال يدرك �ساأوه »في مجال الكالم واالأ�سلين والمنطق والبيان«))))، ناهيك  العقلية؛  العلوم  �سيما في 
عن تبريزه في علوم العربية، وبراعته في االأدب، وتبحره في الفقه، وتمكنه من اأدوات اال�ستنباط))))، حتى 
اإنه كان »ممن و�سف باالجتهاد«))))، وال اأدل على ذلك من اأننا نجده في بحثه في م�سائل الفقه »يعار�س بين 

))) عناية اأولي المجد: ))، معجم طبقات الموؤلفين: ) / )))، واالأعالم للزركلي: ) / ))، ومنه عدة ن�سخ خطية بالمكتبة الوطنية 
اإحداها برقم )))) د، وقد حققه االأ�ستاذ حفيظ هرو�س بدار الحديث الح�سنية بالرباط.

))) منه ن�سخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية، �سمن مجموع برقم )))) د، واأخرى برقم ))1) د.
))) عناية اأولي المجد: ))، و�سجرة النور: )))، وهو قيد الن�سر بتحقيقي.

))) عناية اأولي المجد: ))، ومعجم طبقات الموؤلفين: ) / )))، و�سجرة النْور: )))، وقد حققته على �سبع ن�سخ خطية، وهو قيد 
الن�سر.

))) معجم طبقات الموؤلفين: ) / ))) .
))) ذكره في دليل موؤرخ المغرب االأق�سى: ) / 1)) رقم ))))، ويوجد في الخزانة الح�سنية برقم ))))).

))) عناية اأولي المجد: )) .
))) منها ما ورد �سمن كتاب ين�سب اإليه عنوانه: »اإ�سعاف ال�سائل بجمع االأجوبة والر�سائل« في المكتبة الوطنية برقم ))))د.

))) عناية اأولي المجد: ))، وهذه الفتاوى نجد بع�سها �سمن مجاميع مخطوطة في المكتبة الوطنية مثل: )))د، ))))د، و))))د، 
و))))د.

)1)) الفكر ال�سامي:  ) / ))).
)))) طبقات الحضيگي: ) / ))).

)))) الم�سدر نف�سه: ) / ))).
)))) عناية اأولي المجد: )).

)))) ينظر عناية اأولي المجد: ))، وال�سلوة: ) / ))).
)))) الفكر ال�سامي:  ) / ))).
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اأئمة المذاهب بالدليل  اإنه - لقوة عار�سته - »يرّد على  اأقواله وي�سحح«)))، بل  اأدلته ويرجح، وي�سعف في 
الوا�سح واالعتبار المنا�سب«))).

وقد حاله تلميذه �سليمان الحّوات بقوله: »الفقيه العالمة، �سلطان المحققين، وراأ�س الجهابذة المدققين، 
اآخُر اأهل التحرير در�سا وت�سنيفا، مع بيان الم�سكالت ب�سطا وتعريفا، الم�ستنبُط لالأحكام باال�ستدالل على 

طريقة االجتهاد المطَلق«))). 
ح - وفاته: 

توفي رحمه اهلل بفا�س - وهو ابن ثالث و�ستين �سنة كما تقدم - فجر يوم الخمي�س التا�سع والع�سرين من 
�سهر رجب �سنة ))))ه�))).

2 – التعريف بالجواب:
اأ – ن�شبة هذا الجواب الأبي حف�س الفا�شي:

هذا الجواب ثابت الن�سبة الأبي حف�س، ويدل على ذلك اأمران:
اآخر جوابه بقوله: »وكتب عبد اهلل �سبحانه: عمُر بن عبد اهلل بن عمر  اأنه ن�س على ا�سمه في  اأولهما: 

الفا�سي لطف اهلل به«.
ثانيهما: اأن هذا الجواب موجود في جميع ن�سخ »اإ�سعاف ال�سائل« الذي ي�سمل طائفة من ر�سائل اأبي حف�س 

واأجوبته
ب – مو�ضوع هذا الجواب:

حف�س  اأبو  �ساحبنا  ومنهم  منزلتهم،  لهم  ويعرف  بالعلماء  يعتني  اهلل  عبد  بن  محمد  ال�سلطان  كان 
اأبو حف�س واحدا ممن بايعوه وحرروا  اإذ كان ال�سلطان يقر له بعلمه وف�سله؛ وال عجب، فقد كان  الفا�سي، 
من�سورًا بذلك))) �سنة ))))ه�، ومن مظاهر هذا التقدير اأن ال�سلطان محمد بن عبد اهلل لما زار مدينة فا�س 
بعد مبايعته �ساأله - دون غيره - عن اأعلم النا�س واأعَمِلهم، فقال: »االأحمدون الثالثة«)))، ف�سّدقه ووافقه، 
اإكرامه  ابن �سودة وغيره))). ومن مظاهر  التاودي  الفا�سية، كال�سيخ  اأعياُن علماء الح�سرة  بالمجل�س  وكان 
محمد  بن  محمد  الحاّج  قائدها  يد  على  فا�س  خراج  من  مثقال  بمائة  العلماء  من  طائفة  في  و�سله  اأنه  له 

ال�سفار))).
وقد ظل اأبو حف�س اأثيرًا لدى ال�سلطان، اإذ كان ي�ستفتيه في بع�س الق�سايا، كما في م�ساألة اإهداء الخيل 

))) عناية اأولي المجد: )).
))) عناية اأولي المجد: ))، وال�سلوة: ) / ))).

))) ثمرة اأن�سي: ))، وبهذا الكالم نف�سه حّلى الكتاني المترَجم في ال�سلوة: ) / )))، فلعله نقله منه.
))) عناية اأولي المجد: ))، وال�سلوة: ) / )))، واإتحاف المطالع: ) / )).

))) اال�ستق�سا الأخبار دول المغرب االأق�سى: ) / ) - ).
))) يعني اأحمد بن عبد العزيز الهاللي )ت ))))ه�)، واأحمد بن عبد اهلل الغربي، واأحمد بن محمد الورزازي )ت ))))ه�).

))) الرو�سة المق�سودة: ) / )1)، وفهر�س الفهار�س: ) / 11))، ومخت�سر تاريخ تطوان: �س 1)).
))) ذكره القادري في غ�سون ترجمة عبد اهلل ال�سو�سي )ت ))))ه�) في ن�سر المثاني: ) / ))).
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ويكلفه  المكو�س،  فر�س  وم�ساألة  الجهاد)))،  اأجل  من  ال�سالح  اقتناء  على  به  لال�ستعانة  المهادن  العدو  اإلى 
اأو  والتح�سيل«)))،  »البيان  كتاب  الثانية من  الخم�سة  االأجزاء  ن�ْسخ  على  كاالإ�سراف  العلمية،  المهام  ببع�س 

�سرح بيتين �سعريين)))، كما كان يح�سره في بع�س المجال�س الحديثية التي تعقد في ق�سره))).
وتعد م�ساألة ال�سرائب اأول ما ا�ستفتى فيه ال�سلطان محمد بن عبد اهلل اأبا حف�س؛ اإذ لما قدم مدينة فا�س 
بعد مبايعته، رفع اإليه اأهُلها ما كانوا يوؤّدونه اإلى 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 �سهر. 
 فلما ح�سر فقهاء فا�س عند ال�سلطان كلمهم في �ساأنها حتى يكون االأمُر فيها م�ستندا اإلى فتوى الفقهاء؛ 
فقالوا: اإذا لم يكن لل�سلطان ماٌل جاز له اأن يقب�س من الرعية ما ي�ستخدم به الجند، فاأمرهم اأن يكتبوا له 
في ذلك، فكتبوا له تاأليفا اعتمده ال�سلطان، ووظف على االأبواب والغاّلت وال�سلع، وكان ممن كتب له في ذلك 
 باالإ�سافة اإلى اأبي حف�س العالمُة التاودي ابن �سودة )ت )1))ه�) )))، والعالمة َمحمد بن قا�سم َج�سو�س

بن عبد  والفقيه محمد  المنجرة )ت ))))ه�)،  اإدري�س  بن  الرحمن  ال�سريف عبد  والفقيه  )ت ))))ه�)، 
ال�سادق الدّكالي )ت ))))ه�)، والفقيه القا�سي عبد القادر بو خري�س )ت ))))ه�) )))، وغيرهم. 

ج - واقع هذه الفتوى:
وواقع هذه الفتوى هو اأن بع�س �سواحل المغرب كانت قد تعر�ست للغزو من طرف االإ�سبان والبرتغال، وقد 
اجتهد ال�سلطان محمد بن عبد اهلل رحمه اهلل في تحرير بع�س الثغور المحتلة)))، ووفق في ذلك، كتحرير 

مدينة الجديدة))) من يد البرتغال �سنة ))))ه�))).
في  تتردد  قرا�سينه  تزل  »فلم  فيه،  والجهاد  البحر  باأمر  مولعا  اهلل  عبد  بن  محمد  ال�سلطان  كان  وقد 
اأكناف البحر، وتجو�س خالل ثغور الكفر، فتقتل وتاأ�سر، وتغنم وت�سبي، اإلى اأن �ساق بهم رحب الف�ساء، وكاد 
ي�ستاأ�سل جمهوَرهم حكُم الق�ساء، فمنهم من فزع اإلى طلب المهادنة وح�سن الجوار، ومنهم من كذبته نف�سه 

فتطاول اإلى االأخذ بالثاأر«)1)).

))) وهو الجواب المحقق.
))) الدرر الفاخرة: 1).

))) وهما:
عـــــطـــــاوؤُه عـــلـــيـــك  يــــوجــــب  لـــــم  الـــــمـــــال  ُتــــوامــــقــــهاإذا  حــــبــــيــــٍب  اأو  تــــقــــوى  �ـــصـــنـــيـــعـــَة 
ـــهمــــنــــعــــت وبـــــعـــــ�ـــــص الـــــمـــــنـــــع حـــــــــــزٌم وقـــــــــوٌة حـــقـــائـــُق اإال  الــــــمــــــال  يـــفـــتـــلـــْتـــك  فــــلــــم 

وتقييده في �سرح هذين البيتين موجود بالخزانة الح�سنية �سمن مجموع برقم ))))).
))) الحركة الفقهية: ) / ))).

))) تنظر ترجمته في: ال�سلوة: ) / )))، وفهر�س الفهار�س: ) / ))).
))) تنظر ترجمته في: ال�سْلوة: ) / )) – ))، و�سجرة النور: ))) رقم )))).

))) ك�سبتة ومليلية التي حا�سرها �سنة ))))ه�، ينظر اال�ستق�سا للنا�سري: ) / 1).
))) وقد بناها البرتغال على �ساحل »البريجة« �سنة )1)ه� تقريبا، في فترة حكم الَوّطا�سيين، ينظر تاريخ ال�سعيف: ) / )1) – 

)1)، ون�سر المثاني: ) / ))).
))) ينظر اال�ستق�سا للنا�سري: ) / 1).

)1)) ينظر اال�ستق�سا للنا�سري: ) / )).
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اللذْين  و�سال  العرائ�س  كثغرْي  الثغور،  بع�س  احتالل  تحاول  االأروبية  ال��دول  بع�س  ظلت  المقابل  وفي 
هاجمهما الفرن�سيون �سنتي ))))ه� و))))ه�. ولذلك اعتنى بعمارة العرائ�س، وبنى بها ال�سقائل واالأبراج، 

ن مدينة اآ�سفي وغيرها من المدن ال�ساحلية))). و�سحنها بالمدافع والمهاري�س النحا�سية، وح�سّ
اإلى  الحديثة  االأ�سلحة  بجلب  مهتما  ال�سلطان  كان  له  اال�ستعداد  اأهبة  واأخذ  الجهاد  على  ي  التقوِّ وبغية 
اأوربا،  اآثاره ومناقبه ا�ستقداُمه لالأ�سلحة المتطورة في زمنه من مختلف بالد  اإنه ُعّد من  المغرب)))، حتى 
واأنه مالأ بها ثغور البالد وح�سونها. ومما ي�سهد لذلك ما ذكره ابن زيدان من اأنه راأى مدفعا ُنِق�س عليه ما 

يفيد اأنه �سنع باأمر ال�سلطان محمد بن عبد اهلل في »الوندري�س«))).
واالأ�سلحة  المعدات  من  توفير مجموعة  اإلى  الدولة  احتاجت  فقد  ال�سياق،  في هذا  يجري  ال�سوؤال  وهذا 
والمدافع  وال�سواري  كالغمق  البحر،  في  الجهاد  بواجب  تنه�س  التي  الحربية  ال�سفن  لتجهيز  الالزمة 
والقذائف، وكل هذا ال يتي�سر وجوده في المغرب، فعر�س عليه اأحد من يخدم ال�سلطان - وهو من االأوربيين 
- اأن يجلب ما يحتاج اإليه من ذلك، ولكنه طلب منه اأن يهبه ال�سلطان فر�سْين ليبيِّن لقومه اأن له منزلًة عند 
�سلطان المغرب، وي�ستعين بذلك على تح�سيل مق�سوده؛ فاأحجم ال�سلطان عن ذلك حتى ي�ستفتي في ذلك 

اأهل العلم.
د - منهج الموؤلف في الجواب:

تتعلق الم�ساألة - التي تناولها الجواب الذي نحن ب�سدد التقديم له - بالتعامل مع غير الم�سلمين، فقد 
ا�ستفتى ال�سلطان اأبا حف�س في دفع ما قّل من الخيل اأو نحوه للعدو مقابل اأن ياأخذ ما يحتاج اإليه من الُعدة 
والعتاد للم�سلمين في الجهاد، و�سيغة ال�سوؤال الطويل تدل على تقدير كبير من ال�سلطان الأبي حف�س الفا�سي، 
وقد كان جوابه بالجواز، واعتمد في ذلك على اال�ستدالل بدالئل كلية وجزئية، فقد ا�ستهل جوابه باالحتجاج 
ببع�س القواعد ال�سرعية مثل: ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب، واإذا التقى �سرران يرتكب االأخف منهما. 

ثم انتقل اإلى تخريج النازلة على الفروع المتقررة في المذهب المالكي:
- اأوال: تخريجه على جواز فداء االأ�سرى باآلة الحرب، وهو اأحد القولين في المذهب.

- ثانيا: بناوؤه على قول ابن حبيب بكراهة �سراء ال�سالح من المهادنين، واأن البيع المنهي عنه هو ما فيه 
تقوية للعدو على الم�سلمين.

- ثالثا: قيا�سه على قول ابن �سراج بجواز �سراء ال�سالح من الحربي الم�ستاأمن اأو اإبداله بمثله اأو ما هو 
دونه.

الجواب  الذي ذّيل هذا   ((( الغربي )ت ))))ه�)  اأحمد بن عبد اهلل  العالمة  اأيده على جوابه هذا  وقد 
بموافقته، في حين خالفهما اأحد العلماء الذي اأفتى بعدم الجواز، ولكنه لم يذكر ا�سمه في ن�س فتواه))). 

))) ينظر �سلوة االأنفا�س: ) / ))) - ))).
))) ينظر مقال: »الجهاد البحري في عهد ال�سلطان محمد بن عبد اهلل« لمحمد رزوق، بمجلة دعوة الحق، ال�سنة 1)، عدد )))، 

اأبريل )))).
))) الدرر الفاخرة: ))، ويعني بالوندري�س: لوندر عا�سمة اإنجلترا،.

))) تنظر ترجمته في فهر�س الفهار�س: ) / ))) – 1)) و ) / 11))، واالإتحاف:) / )))، واالإعالم: ) / ))) - 1)).
))) تنظر  فتواه �سمن مجموع بالخزانة الح�سنية برقم ))))، من لوحة )) / ب اإلى لوحة )) / ا.
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وملخ�س اعترا�سه على الفتوى اأنه ال توجد �سرورة تبيح ذلك؛ الأن المغرب مملوء بالقنب الذي ي�ستعمل في 
�سناعة ال�سفن، وقيا�س البيع على الفداء فا�سد؛ الأن الفداء من فرو�س الكفاية، بخالف البيع فلي�س فر�سا.

ّكالي فتوى في النازلة نف�سها ذهب فيها اإلى مثل ما ذهب اإليه  ثم كتب العالمة محمد بن عبد ال�سادق الدُّ
اأبو حف�س)))، ورّد على المعتر�س عليه، وبين اأنه اأ�ساء فهم النازلة، وذكر اأربع قواعد تق�سي بالجواز:

- االأولى: اأن الو�سائل تعطى اأحكام مقا�سدها، ودفع الخيل و�سيلة اإلى فك االأ�سرى.
- الثانية: اأن المتوقف على المتوقف على �سيء متوقف على ذلك ال�سيء.

- الثالثة: اأنه اإذا تعار�ست مف�سدتان اأو �سرران يرتكب اأخفهما.
- الرابعة: اأن كل ما يتوقف عليه الواجب واجب.

ال�سالم  عبد  ابن  اإن  بل  القوة،  في  مت�ساويين  غير  خليل«  »مخت�سر  في  المذكورين  القولين  اأن  وبين 
)ت)))ه�)))) رّجح في �سرحه لمخت�سر ابن الحاجب جواَز فداء االأ�سرى بالخمر والخنزير والخيل واأداة 

الحرب مطلقا بناء على ارتكاب اأخف ال�سررين.
هـ – الم�شادر المعتمدة في هذا الجواب:

اعتمد اأبو حف�س في هذا الجواب على بع�س الم�سادر في الفقه المالكي، وهي:
»انتهى  عنه:  النقل  قوله عقب  بدليل  بالوا�سطة،  عنه  نقل  اأنه  ويبدو  1))ه�):  ل�سحنون )ت  المدونة:   -

بلفظ االأمهات«.
- الوا�سحة في الفقه وال�سنن: لعبد الملك بن حبيب االأندل�سي )ت )))ه�).

- مخت�سر ال�سيخ خليل )ت )))ه�).
- كتاب للمّواق )ت )))ه�)، لم يذكر ا�سمه، ولم اأوفق في الوقوف على النقل الذي نقله في كتابه الم�سهور 

»التاج واالإكليل �سرح مخت�سر خليل«.
و – و�شف الن�شخ المخطوطة:

يوجد هذا الجواب �سمن ثالث ن�سخ من كتاب »اإ�سعاف ال�سائل بجمع االأجوبة والر�سائل«))):
- مجموع بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم ))) د، ويقع في ))) �سفحة، وهو مكتوب بخطوط مختلفة، 
وقد كان في ملك كاتبه العبا�س بن محمد بن عبد الرحمن، وتوجد على ظهره عدة تمليكات اآخرها بتاريخ 
رم�سان ))))ه�، وهو مكتوب بخط مغربي ح�سن، وي�ستخدم نظام التعقيبة، ويبتدئ »اإ�سعاف ال�سائل« من 

))) تنظر  فتواه �سمن مجموع بالخزانة الح�سنية برقم ))))، لوحة )) / ا.
))) محمد بن عبد ال�سالم بن يو�سف الهواري التون�سي، قا�سي الجماعة بتون�س، كان اإماما محدثا متفقها في االأ�سول والعربية 
وعلم الكالم، وله اأهلية الترجيح بين االأقوال، قيل: اإنه بلغ درجة مجتهد الفتوى، له �سرح بديع على مخت�سر ابن الحاجب �سماه: 
 ،((1 – اأهم �سروحه، )ت )))ه�). ينظر الديباج: ) / )))  األفاظ جمع االأمهات البن الحاجب«، وهو  »تنبيه الطالب لفهم 

وتو�سيح الديباج: )1)، ونيل االبتهاج: )))، و�سجرة النور: 1)) رقم ))).
الفا�سي عن م�ساألتين في  اأبي حف�س  ))) وقد حققت معظم ر�سائله، وتحدثت عنه بتف�سيل في مقدمة تحقيقي لجواب العالمة 

اأ�سماء ال�سور، المن�سور في العدد ))، من مجلة »اآفاق الثقافة والتراث« ال�سادر في �سهر مار�س �سنة 1)1)م.
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ال�سفحة ))) اإلى ال�سفحة ))). وي�سغل الجواب المحقق من ال�سفحة ))) اإلى ال�سفحة 1)) . 
- مجموع بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم )))) د، ويقع في ))) �سفحة، وهو ي�ستمل على تقاييد في فنون 
مختلفة، وجامُعه غير مذكور. وقد وقع الفراغ من انت�ساخها يوم الثالثاء الحادي والع�سرين من �سوال عام 
))))ه�، على يد محمد الطيب بن عبد اهلل بن قا�سم ال�سفاعي التوري ال�سالوي. وهو مكتوب بخط مغربي 
الهوام�س،  اأو عناوين فرعية في  وت�سجيل خال�سات  الموا�سع،  االأحمر في بع�س  اللون  ا�ستعمال  وا�سح، مع 
ويبتدئ »اإ�سعاف ال�سائل« من ال�سفحة )) اإلى ال�سفحة )1)، وي�سغل الجواب المحقق من ال�سفحة )) اإلى 

ال�سفحة )). وفي الن�سختين ال�سالفتين ورد هذا الجواب مكررا في مو�سعين.
- الن�صخة الثالثة: وتوجد �سمن مجموع بالخزانة الح�سنية بالرباط تحت رقم 1))))، مجهول النا�سخ، 
مكتوب بخط مغربي وا�سح دقيق، مع ا�ستعمال اللون االأحمر في بع�س الموا�سع، وبحوا�سيها عناوين الر�سائل 
والم�سائل الموجودة فيه، وكذلك النا�سخ وتاريخ الن�سخ غير معروفْين على وجه التحديد. وهي ت�سير بنظام 
التعقيبة. ويبتدئ »اإ�سعاف ال�سائل« من اللوحة ))) اإلى اللوحة )))، اإال اأنه يخالف الن�سختين االأوليين في 

ترتيب الر�سائل والم�سائل الواردة فيهما. 
وهذا الجواب يبتدئ من )1)) / ا) اإلى )))) / ا). وهو مبتور االآخر، ويتوقف عند قوله: »اأو بما تتقوم 

به كاإبدال اآلة«، وكتب النا�سخ في الهام�س: »هذا ما وجد من الجواب«. 
ز - المنهج المتبع في تحقيق هذا الجواب:

اتبعت في تحقيق هذه الر�سالة الخطوات االآتية:
- تق�سيم الن�س اإلى فقرات. 

- كتابته وفق قواعد االإمالء الحديث.
- و�سع عالمات الترقيم.

- �سبط الن�س وت�سحيحه من خالل مقابلة الن�سخ الخطية، واعتمدت طريقة الن�س المختار.
- اإثبات فروق الن�سخ في الهام�س.

- توثيق االآيات القراآنية بذكر ال�سورة ورقم االآية، وكتابته في المتن. 
- توثيق النقول واالأقوال الواردة في الن�س من م�سادرها االأ�سلية ما ا�ستطعت اإلى ذلك �سبيال.

- التعريف باالأعالم الوارد ذكرهم في الن�س.
- التعليق على بع�س الم�سائل التي تحتاج اإلى ذلك.
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ال�شفحة االأولى من  الن�شخة اأ
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ال�شفحة االأخيرة من  الن�شخة اأ
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اللوحة االأخيرة من الن�شخة ب
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ن�س الجواب المحقق:
$

و�سلى اهلل على �سيدنا وموالنا محمد واآله و�سحبه و�سلم ت�سليما)))
]ن�س ال�ضوؤال[ )2):

الحمد هلل، �ُسِئلُت بما ن�سه: اأئمَة االإ�سالم، والهداة االأعالم، والنجوم الوّقادة، والجهابذة النقادة، �سالٌم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وبعد، فالمطلوب من �سِنّي علمكم و�سمّي فهمكم، الجواُب عن نازلة اأراد فيها موالنا االإماُم - اأعز اهلل به 
االإ�سالم، واأحيى به قلوب االأنام - الوقوَف على عين ال�سواب، وا�ستطالَع ما عندكم من الحق الذي ال �سك 
مناهَج  فيه  منتهجًا  الم�ستقيم،  ال�سراط  فيه  �سالكًا  القويم،  �سيره  في  ب�سيرة  ليكون على  ارتياب،  وال  فيه 
الطريقة، م�ستم�سكًا بُعرى ال�سريعة الوثيقة؛ وذلك اأنه - اأّيد اهلل اأوامره، وظّفر ع�ساكَره - قام - والتوفيق 
�سبحانه،  به  اهلل  اأمر  ما  على  المغربي  القطر  بهذا  الجهاد  �سنة  الإحياء   - ويطلبه  ه  يوؤمُّ والظَفر  ي�سحبه، 
واأراد اأن يغزَو الكفرة - دّمرهم اهلل - في البحر، واأن يجهز جي�س الم�سلمين اإلى قتالهم، وي�سيق بهم رْحب 
المجال، واأن يذيقهم بذلك الخزي والنكال، فاأخذ - اأّيده اهلل - في اال�ستعداد لق�ساء هذا الواجب، وجعل 
ُيعّد لهم ما ا�ستطاع من قوة، فاأمر - اأيده اهلل - اأن ُت�سَنع االأفالك وال�سفن، فاحتيج في اإقامتها اإلى اأمور 
ع�ُسر على الم�سلمين وجوُدها في هذا القطر بهذا االأوان، وظهر اأنها ال توجد اإال باأر�س العدو، وال تح�سل اإال 
ِقَبلهم، وذلك كالغمق))) وال�سواري والكور))) والمدافع وغيرها؛ وكان بع�س الكفرة ممن هادنه االإماُم  من 
لم�سلحة – وهو ممن يخدم �سيدنا اأيده اهلل وي�سفي له المودَة وي�سارع في ق�ساء حوائجه – تكّفل بجلب ما 
يحتاج اإليه من ذلك خدمًة ل�سيدنا وتعظيمًا لَجنابه، وا�ستوهب من �سيدنا - اأّيده اهلل - فر�سْين ليبيِّن لقومه 
واإظهاُر كرامة  اإذ لوال تحّليه بذلك  اأيده اهلل، ولي�ستعين بذلك على جلب ما ذكر؛  االإمام  له منزلًة عند  اأن 
عليهم،  الم�سلمين  اإعانة  من  فيه  لما  االمتناع،  كلَّ  منه  قومه  المتناع  ذلك،  ل  يح�سِّ اأن  اأمكنه  ما  له  االأمير 
وتطاُول اأيدي الموؤمنين وامتدادها اإليهم، فاأحجم المولى ال�سريف - اأيده اهلل - عن ذلك، واأبى اإال اأن يكون 

ذلك بموافقة اأهل العلم �سددهم اهلل.
اإذا  الفر�سْين  هذْين  ف��اإن  المطّهرة؛  النقية  وعقولكم  رة  المنوَّ بب�سائركم   - اهلل  اأعزكم   - فانظروا 
اأعطيناهما لهم ما جرت الأهل االإ�سالم نكاية، وال رجعت عليهم باإذاية، وِقّلُتهما بلغْت من الِقّلة النهاية، وهذه 
لنا اإلى ك�سر �سوكتهم، وذريعًة تو�سلنا اإلى  االإقامُة اإذا اأخذناها منهم كانت ُعّدًة عظيمة لقتالهم، واآلًة ُتو�سِ
جهادهم الفر�س؛ اإذ ال �سبيل اإليه اإال ال�سفُن التي تخو�س عليهم الطول والعر�س، فتاأخذهم قهرا، وتاأتي بهم 

))) زيادة من )م).
))) ما بين معقوفين عنوان تو�سيحي اأ�سفته، وال يوجد في الن�سخ الخطية.

))) في )م): »كالغمر«.
))) يعني القنابل.
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غار، ويتي�سر افتكاك الم�سلمين  َلَم عن �سَ اأ�سرى)))، وترتاع لذلك قلوب الكفار، وُيلقون اإلى اأهل االإ�سالم ال�سَّ
الفر�سْين  هذين  اإعطاُء   - اهلل  اأّي��ده   - ل�سيدنا  يجوز  فهل  وُخ�ْسرهم،  خيبتهم  اإلى  ويرجعون  اأ�سرهم،  من 

لتح�سيل هذه الم�سالح، واغتنام هذه المرابح؟ اأجيبوا ماأجورين مّوفقين، وال�سالم.
]ن�س الجواب[:

فاأجبته بما �سورته: 
الجواب – واهلل �سبحانه وليُّ التوفيق بمّنه – اأن مقت�سى ال�سريعة الغّراء جواُز ما ُذِكر، وذلك بالنظر اإلى 

اأ�سولها وفروعها، بل داللة االأ�سول على االأ�سول وا�سحة، وذلك من وجهين: 
اأحدهما: اأن تقويم ال�سفن بما يحتاج اإليه من جملة ما اأمر اهلل تعالى باإعداده في قوله تعالى: چ  ۇ  
واجتالبه  ذكر،  ما  اجتالب)))  على  يتوقف  التقويم  كان  واإذا  )االأن��ف��ال:1))،  چ  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
يتوقف على اإعطاء الفر�سين على الوجه المذكور، كان ذلك االإعطاء واجبا؛ اإذ ما ال يتم الواجب اإال به واجٌب، 

ح في االأ�سول))). حِّ على ما �سُ
تو�ساًل  الجهادية  ال�سفن  به  ُتقّوم)))  ما  المذكورْين على جلب  الفر�سْين  باإعطاء  التحيُّل  في  اأن  ثانيهما: 
اًل))) اإلى نكاية الم�سركين؛ اإذ ذاك بحول اهلل يكون �سببا في ت�سييق رحب مجالهم،  اإلى اعتزاز الدين، وتو�سُّ
اإذ ما ي�ساويه  اإلى قتالهم، ولي�س فيه توهيٌن الأهل االإ�سالم، وال تقويٌة الأهل الكفر؛  اأيدي الم�سلمين  وتطاول 
الفَر�سان اأو الثالثُة تافٌه بالن�سبة اإلى ما يجلب منهم مما يقوي الم�سلمين على اأداء فري�سة الجهاد والقيام 
بوظيفته، فمف�سدُة اإعطائهما ال توازي مف�سدَة االإخالل بفري�سة الجهاد، وال تقاربها بوجه، ومن المقرر في 

ال�سريعة اأنه اإذا التقى �سرران ُيرتَكب االأخفُّ منهما. 
ل  التنزُّ وعند  المعتبرين؛  ال�سيوخ  اأفكار  وم�سارح  المعتبرين،  االأئمة  اأنظار  مطارح  من  الوجهان  وهذان 

للم�سائل المذهبية والفروع الفقهية نقول: 
لنا في بيان الجواز في هذه الم�ساألة م�سالك:

اأحدها: اأنه يجوز فداء االأ�سرى بالخيل واآلة الحرب على اأحد القولين في المذهب)))، وهما متقاومان عند 
�ساحب »المخت�سر«)))، فيجري القول بالجواز في م�ساألتنا من القول به في تلك على وجه التخريج الجاري 

))) في )ا): »تقدم«.
))) في )م): »اختالف«، وهو تحريف.

))) ينظر الم�ست�سفى: ))، واالإحكام لالآمدي: ) / ))) – )))، واالإبهاج: ) / ))) - )))، والبحر المحيط: ) / ))).
))) في )ا): »تقّدم«.

))) في )ا) و)ب) في المو�سعين: »تو�سال«.
))) وهو ظاهر قول اأ�سهب، ون�س قول �سحنون، واأجازه ابن حبيب اإذا لم يكن الخيل وال�سالح كثيرا تح�سل به لهم قوة ظاهرة، اأما 

ابن القا�سم فيقول بالمنع، ينظر البيان والتح�سيل: ) / ))، والتاج واالإكليل: ) / )))، وِمَنح الجليل: ) / ))).
))) ينظر مخت�سر خليل )))) حيث قال: »وفي الخيل واآلة الحرب قوالن«، ومحل الخالف اإذا اأمكن الفداء بغيرهما، واإال تعينت 
للمذهب،  اإماما م�ساركا، حافظا  الجندي، كان  اإ�سحاق  الدين خليل بن  المودة �سياء  اأبو  المخت�سر هو  قوال واحدا. و�ساحب 
الفقه  ال�سهير في  بالتو�سيح، ومخت�سره  الم�سمى  الفرعي  تاآليف مفيدة، منها �سرح مخت�سر ابن الحاجب  له  وا�سع االطالع، 
المالكي، وقد اأقبل عليه المالكية حفظا ودر�سا و�سرحا، )ت )))ه�). ينظر الديباج: ) / ))) - )))، وتو�سيح الديباج: ))، 

ونْيل االبتهاج: ))) – )))، و�سجرة النور: ))) رقم ))).
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ج االأقوال من ن�سو�س االأئمة فيما ال ن�س فيه، بل وفيما فيه ن�سٌّ  بين اأهل المذهب؛ اإذ ما زالت ال�سيوخ ُتخرِّ
بنقي�س الحكم، وهذا ما ال �سبيل اإلى اإنكاره. 

ال يقال: بينهما فرق، لوجوب الفداء دون جلب ما تقّوم به ال�سفن؛ الأنا نقول: هو واجب اأي�سا، وقد بينا 
وجوبه في �سدر الجواب بما ال مزيد عليه.

من  تقدم  لما  رفة؛  ال�سِّ والمعاو�سة  المح�س  البيع  قبيل  من  لي�ست  هذه  م�ساألتنا  اأن  الثاني:  الم�صلك 
اأر�س العدو من االأمور المذكورة، بحيث ال يتوهم ق�سد  تفاهة ما ي�ساويه الفر�سان في جنب ما ُيجَلب من 
ف))) وابن الماِج�سون)))  المعاو�سة في ذلك بحال، وقد ذكر في »الوا�سحة«))) في البيع ال�سرف عن مطرِّ
اأنه يكره؛ قال ما ن�سه: »واإذا كانت الهدنة بيننا وبين الم�سركين، فال باأ�س اأن يباع منهم الطعام، ويكره))) 
ولعلها  التنزيه،  ُتحَمل على  االإطالق  والكراهة عندنا على  الخ،  والحديد...«  وال�سالح  الُكراع  يباع منهم  اأن 
اأهل االإ�سالم مما يتقوون به على  نة« ما ن�سه: »قال مالك: كل ما هو قوة على  المراد بقول �ساحب »المدوَّ
))) وغيره مما ُيعَلم اأنه قوة في الحرب - فاإنهم ال ُيباعون ذلك«))) انتهى  حربهم - من ُكراع و�سالح وُخْرثيٍّ
بلفظ االأمهات، ولي�س فيه ت�سريح بالكراهة وال بالتحريم، فاإن حملت على الكراهة كانت وفاقا للوا�سحة، 
بالواقع في م�ساألتنا؟!  بالك  المح�س جائزا فما  البيع  واإذا كان  االأعم؛  الجواز  تت�سمن  التنزيهية  والكراهة 
واإن حمل على التحريم فيكفي التم�سُك بكالم »الوا�سحة« عند الحاجة اإلى هذه الم�سلحة))) الوا�سحة، ال 
اأن البيع المنهي عنه متعلق بما فيه تقويٌة واإعانٌة لهم  �سيما والم�ساألة لي�ست من قبيل البيع كما بّيّناه، على 

على الم�سلمين، واأيُّ تقوية في اإعطاء الفر�سين على الوجه المذكور؟!
ينزل  الحربي  في  المّواق)))  نقله  فيما  �سراج)))  ابن  قول  من  قريبة  هذه  م�ساألتنا  اأن  الثالث:  الم�صلك 

ترتيب  ينظر  وال�سنن«.  الفقه  في  »الوا�سحة  كتابه  في  )))ه�)  )ت  القرطبي  االأْلبيري  َلمي  ال�سُّ حبيب  بن  الملك  عبد  يعني   (((
المدارك: ) / ))) – )))، والديباج: ) / ) - ))، و�سجرة النور: )) – )) رقم )1).

اأخت االإمام مالك، تفقه بمالك وعبد العزيز ابن الماج�سون  الي�ساري الهاللي، الفقيه ابن  ))) مطّرف بن عبد اهلل بن مطرف 
وغيرهما، قال عنه اأحمد بن حنبل: كانوا يقدمونه على اأ�سحاب مالك )ت 1))ه�). ينظر ترتيب المدارك: ) / ))) – 1))، 

والديباج: ) / 1))، و�سجرة النور: )).
))) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن اأبي �سلمة الماِج�سون، فقيه من تالمذة االإمام مالك، تفقه باأبيه ومالك وغيرهما، دارت 
عليه الفتيا في زمانه بالمدينة، وعلى اأبيه من قبله، وكان من الف�سحاء، والماج�سون: االأبي�س الم�سَرب بحمرة، )ت ))) اأو )))ه�). 

ينظر ترتيب المدارك: ) / 1)) – )))، و�سير اأعالم النبالء: 1)/ ))) - 1))، والديباج: ) / ) – )، و�سجرة النور: )).
))) »اأن يباع منهم الطعام، ويكره« �ساقط من )ا) و)ب) في المو�سعين.

))) في ب»خوثى«، والخرثي: �سَقط البيت من االأثاث والمتاع، ينظر الل�سان: ) / ))).
))) المدونة: ) / ))) .

))) في )ا) و)ب): »الم�ساألة«.
))) اأبو الح�سين �سراج بن عبد الملك بن �سراج، خلف اأباه في مكانه و�سوؤدده، ورحل النا�س اإليه واأخذوا عنه في حياة اأبيه، وحاز 
 /  ( الديباج:  ينظر  )1)ه�).  )ت  عيا�س،  القا�سي  عنه  اأخذ  االأدب،  علم  في  التقدم  مع  واإتقانًا،  وحفظًا  علمًا  بعده  االإمامة 

.(((
))) اأبو عبد اهلل محمد بن يو�سف بن اأبي القا�سم العْبدري الغرناطي، المعروف بالمّواق، من علماء المالكية ومفتيهم، قيل: اإنه 
كان حافظا للمذهب �سابطا لفروعه، مطلعا عليها من خباياها، من اأ�سهر موؤلفاته التاج واالإكليل في �سرح مخت�سر خليل، وهو 
في غاية الجودة في تحرير النقول الموافقة لقول الم�سنف مع االخت�سار البالغ، وله كتاب »�سنن المهتدين في مقامات الدين« 

وغيره، )ت )))ه�). ينظر  تو�سيح الديباج: ))) – )))، ونيل االبتهاج: ))) - )))، و�سجرة النور: ))) رقم ))).
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ال�سفن في  اأو ما هو دونه؛ وذلك الأن  واإبداله بمثله،  اأن يبيعه: يجوز �سراوؤه منه،  باالأمان ومعه �سالح يريد 
البحر كالخيل في الَبّر، ُيحَمل على الجميع وُيقاَتل)))، فاإبدالها بها اأو بما تتقّوم به كاإبدال اآلة))) الحرب بما 

هو مثلها اأو دونها، واهلل تعالى اأعلم.
وكتب عبُد اهلل �سبحانه: عمُر بن عبد اهلل بن عمر الفا�سي، لطف اهلل به.

النازلة الم�سوؤول عنها عر�سه، من  اأجاب به االإمام عن  وتقّيد عِقب الجواب بما ن�سه: »الحمد هلل، ما 
ا�ستح�سان ما اأراد االإمام الموؤيد فعَله، من ا�ستخراج ما يحتاج اإليه من اإقامة ال�سفن الجهادية باإعطاء ما قّل 
من الخيل، مما ال م�سرة فيه على الم�سلمين، �سحيُح الفقه، ظاهُر الوجه، وما ا�ستدل به على ذلك وا�سُح 

الداللة، تطمئن النف�س اإليه، ويجب الت�سليم له لو�سوح داللته، واهلل اأعلم.
قاله كاتبه: اأحمد بن عبد اهلل الغربي، وفقه اهلل بمّنه وكرمه، اآمين، اآمين« ه�.

))) »ويقاتل« �ساقط من )ا) و)ب).
))) توقف الن�س في )م) في هذا المو�سع، وفي الهام�س: »هذا ما وجد من الجواب«.
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فهر�س الم�ضادر والمراجع

م�صحف المدينة النبوية: برواية االإمام حف�س بن �سليمان االأ�سدي الكوفي عن االإمام عا�سم بن اأبي   -
النجود الكوفي. مجمع الملك فهد لطباعة الم�سحف ال�سريف. 

االإبهاج في �صرح المنهاج: تقي الدين علي بن عبد الكافي ال�سبكي وابنه تاج الدين. حققه جماعة من   -
العلماء. دار الكتب العلمية، بيروت. ط )، )1))ه� - ))))م.

اإتحاف اأعالم النا�ص بجمال اأخبار حا�صرة مكنا�ص: عبد الرحمن بن زيدان. المطبعة الوطنية، الرباط.   -
ط )، )))) ه� - ))))م.

�سودة،  بن  القادر  عبد  بن  ال�سالم  عبد  والرابع:  ع�صر  الثالث  القرن  اأعالم  بوفيات  الُمطالع  اإتحاف   -
تن�سيق وتحقيق: محمد حجي، دار الغرب االإ�سالمي، بيروت، ط )، ))))ه� - ))))م.

الكتاب  دار  الجميلي.  �سيد  تحقيق:  االآمدي.  محمد  بن  علي  الح�سن  اأبو  االأحكام:  اأ�صول  في  االإحكام   -
العربي، بيروت. �سنة )1))ه�.

اأزهار الب�صتان في طبقات االأعيان: اأحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة، مخطوط بالخزانة الح�سنية   -
تحت رقم ))).

اال�صتق�صا الأخبار دول المغرب االأق�صى: اأبو العبا�س اأحمد بن خالد بن محمد النا�سري. تحقيق: جعفر   -
النا�سري ومحمد النا�سري. دار الكتاب، الدار البي�ساء. ))))ه� - ))))م.

االأعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار�س، الزركلي الدم�سقي. دار العلم للماليين. ط   -
))، مايو )11)م.

االإعالم بمن حّل مراك�ص واأغمات من االأعالم: العبا�س بن اإبراهيم المراك�سي ال�سماللي. تحقيق: عبد   -
الوهاب بن من�سور. ط المطبعة الملكية، الرباط. ))))ه� - ))))م.

محمد  ع�صر:  والثانية  الحادية  المائة  واأعيان  اأخبار  من  والعبر  المواعظ  وم�صتفاد  الدرر  التقاط   -
 - ه�   ((1(  ،( ط  بيروت.  الجديدة،  االآفاق  دار  القا�سمي.  العلوي  ها�سم  تحقيق  القادري.  الطيب  ابن 

))))م.
البحر المحيط في اأ�صول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الزرك�سي. راجعه محمد �سليمان االأ�سقر   -

وعبد ال�ستار اأبو غدة. وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، الكويت. ط )، ))))ه� - ))))م.
بن  محمد  والتعليل:  التوجيه  من  والُعتبية  والم�صتخرجة  المدونة  ت�صمنته  لما  والتح�صيل  البيان   -
اأحمد بن ر�سد القرطبي. تحقيق: مجموعة من الباحثين باإ�سراف محمد حجي. دار الغرب االإ�سالمي، 

بيروت. ط )، )1))ه� - ))))م.
التاج واالإكليل لمخت�صر خليل: اأبو عبد اهلل محمد بن يو�سف المّواق، مطبوع بهام�س »مواهب الجليل   -

ل�سرح مخت�سر اأبي ال�سياء �سيدي خليل«، للحطاب. دار الفكر، ط )، ))))ه� - ))))م.
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تاريخ تطوان: محمد داود. مطبعة المهدية، تطوان. �سنة ))))م.  -
تاريخ ال�صعر وال�صعراء بفا�ص: اأحمد النمي�سي. مطبعة اأندري، فا�س. ))))ه�.  -

َعّيف الرباطي: محمد بن عبد ال�سالم ال�سعيف الرباطي. تحقيق: محمد البوزيدي ال�سيخي،  تاريخ ال�صُّ  -
دار الثقافة، البي�ساء. )1))ه� - ))))م.

تاريخ ق�صاة االأندل�ص: الم�سمى بالمرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ساء والفتيا، الأبي الح�سن بن عبد اهلل   -
ابن الح�سن النُّباهي. ن�سر اإ. ليفي بروفن�سال، دار الكاتب الم�سري، ط )، ))))م.

ترتيب المدارك وتقريب الم�صالك لمعرفة اأعالم مذهب مالك: القا�سي عيا�س بن مو�سى اليح�سبي.   -
تحقيق: محمد �سالم ها�سم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ط ). ))))ه� - ))))م.

الترجمانة الكبرى في اأخبار المعمور بّرا وبحرا: اأبو القا�سم الزياني. حققه وعلق عليه: عبد الكريم   -
الفياللي. دار ن�سر المعرفة، الرباط. ط ) ، )))) ه� - ))))م. 

تو�صيح الديباج وحلية االبتهاج: بدر الدين محمد بن يحيى القرافي، تحقيق: اأحمد ال�ستيوي. دار الغرب   -
االإ�سالمي، بيروت. ط )، )1))ه� - ))))م.

ثمرة اأن�صي في التعريف بنف�صي: اأبو الربيع �سليمان الحوات ال�سف�ساوني. حققه وعلق عليه االأ�ستاذ: عبد   -
الحق الحيمر. قراأه واأ�سهم في �سبطه: الدكتور محمد مفتاح. �سل�سلة ن�سو�س تراثية )، مركز الدرا�سات 

والبحوث االأندل�سية، �سف�ساون. �سنة ))))م. 
جذوة االقتبا�ص في ذكر من حّل من االأعالم مدينة فا�ص: اأحمد بن محمد بن اأبي العافية، المعروف   -

بابن القا�سي. دار المن�سور، الرباط. )))) – ))))م.
جواهر الكمال في التعريف بالرجال: محمد بن اأحمد الكانوني. اآ�سفي، ط ))))ه�.  -

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبير: محمد عرفه الد�سوقي. �سححه محمد علي�س، دار الفكر، بيروت.   -
د.ت.

الحركة الفقهية في عهد ال�صلطان محمد بن عبد اهلل العلوي: د. اأحمد االأمين العمراني. من�سورات   -
وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، المغرب. ))))ه�- 1)))م.

الحديثة،  الر�ساد  دار  االأخ�سر.  - 1311هـ(: محمد  العلوية )1075هـ  الدولة  االأدبية على عهد  الحياة   -
الدار البي�ساء، �سنة ))))م. 

الدرر الفاخرة بماآثر الملوك العلويين بفا�ص الزاهرة: عبد الرحمن بن زيدان. المطبعة االقت�سادية،   -
الرباط. ))))ه� - ))))م. 

دليل موؤرخ المغرب االأق�صى: عبد ال�سالم بن عبد القادر ابن �سودة المّري. دار الكتاب، الدار البي�ساء،   -
ط )، ))))م.

الديباج المذهب في معرفة اأعيان علماء المذهب: برهان الدين اإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون   -
اليعمري. تحقيق وتعليق: الدكتور محمد االأحمدي اأبو النور. دار التراث، القاهرة. ))))م.
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بالخزانة  مخطوط  المّري.  �سودة  ابن  القادر  عبد  بن  ال�سالم  عبد  الفا�صي:  حف�ص  اأبي  االإمام  ديوان   -
الح�سنية تحت رقم: ))))).

تحقيق: الحوات.  �سليمان  الربيع  اأبو  �صودة:  بني  ماآثر  في  الممدودة  والحلل  المق�صودة  الرو�صة   -
عبد العزيز تيالني. ط )، ))))ه� - ))))م.  

الرو�ص المعطار: اأحمد بن عبد ال�سالم بناني. مخطوط بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: ))ج.  -

الكتاني.  العلماء وال�صلحاء بفا�ص: محمد بن جعفر  اأقبر من  االأكيا�ص بمن  االأنفا�ص ومحادثة  �َصلوة   -
تحقيق عبد اهلل الكامل الكتاني، وحمزة بن محمد الطيب الكتاني، ومحمد حمزة بن علي الكتاني. دار 

الثقافة، البي�ساء، ط )11)م.
الكتاني.  العلماء وال�صلحاء بفا�ص: محمد بن جعفر  اأقبر من  االأكيا�ص بمن  االأنفا�ص ومحادثة  �َصلوة   -

طبعة حجرية، ))))ه� - ))))م. )واإن اأحلت عليها نبهت على ذلك).
�صير اأعالم النبالء: �سم�س الدين محمد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي. تحقيق: مجموعة من   -

المحققين، وتخريج �سعيب االأرناوؤوط. موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت. ط ))، ))))ه� - ))))م.  
�صجرة النَّْور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ت.  -

�صرح تنقيح الف�صول في اخت�صار المح�صول في االأ�صول: �سهاب الدين القرافي المالكي، دار الفكر -   -
القاهرة، ط)، ذو الحجة، )))) - دي�سمبر ))))م.

طبقات الحضيگي: محمد بن اأحمد الحضيگي. تقديم وتحقيق: اأحمد بومزگو. مطبعة النجاح الجديدة،   -
الدار البي�ساء. ط )، ))))ه� - )11)م.

عناية اأولي المجد بذكر اآل الفا�صي ابن الجد: ال�سلطان المولى �سليمان بن محمد بن عبد اهلل العلوي،   -
المطبعة الجديدة بطالعة فا�س، ))))ه�.

الفكر ال�صامي في تاريخ الفقه االإ�صالمي: محمد بن الح�سن الحجوي الثعالبي الفا�سي، خرج اأحاديثه   -
وعلق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، طبع دار التراث بالقاهرة. ن�سر المكتبة العلمية، المدينة 

المنورة، ط )، ))))ه� - ))))م.
فهر�صة ابن ري�صون: محمد بن ال�سادق ابن ري�سون الح�سني العلمي. مخطوط بالخزانة الح�سنية تحت   -

رقم )))).
فهر�صة ابن ري�صون: محمد بن ال�سادق ابن ري�سون الح�سني العلمي. مخطوط بموؤ�س�سة عالل الفا�سي   -

تحت رقم ع ))).
فهر�صة محمد بن ال�صادق الري�صوني: )وهي المتقدمة اآنفا) طبعت بذيل فهر�سة الحافظ اأبي العالء   -
الثقافي  التراث  مركز  الطنجي،  العمراني  بدر  وت�سحيحا:  وتعليقا  تقديما  بها  اعتنى  العراقي.  اإدري�س 

العربي، الدار البي�ساء، ودار ابن حزم، بيروت. 1)))ه� - )11)م.
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الكبير  عبد  بن  الحي  عبد  والم�صل�صالت:  والم�صيخات  المعاجم  ومعجم  واالأثبات  الفهار�ص  فهر�ص   -
الكتاني. دار الغرب االإ�سالمي، بيروت. ط )، ))))م.

ل�صان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الم�سري. دار �سادر، بيروت. �سنة ))))م.  -
موؤرخو ال�صرفاء: ليفي بروفن�سال، تعريب: عبد القادر الخالدي، دار المغرب للتاأليف والترجمة والن�سر.   -

الرباط، )))) ه� - ))))م. 
محا�صرات في تاريخ الت�صريع: محمد بن تاويت التطواني. دار كريمادي�س للطباعة، تطوان. ))))م.  -

الدين  تقي  التراث:  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  في  االأ�صلية  المخطوطات  من  مختارات   -
ح�سن بن الطالب.

مخت�صر تاريخ تطوان: محمد داود. المطبعة المهدية، تطوان. ))))ه� - ))))م.  -
اإ�سحاق الجندي المالكي. �سححه وعلق عليه ال�سيخ اأحمد ن�سر. دار الفكر،  مخت�صر خليل: خليل بن   -

الطبعة االأخيرة، )1))ه� - ))))م.
المدونة الكبرى: مالك بن اأن�س بن مالك االأ�سبحي، تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية، بيروت،   -

لبنان.
ال�سالم عبد  محمد  تحقيق:  الغزالي.  محمد  بن  محمد  حامد  اأبو  االأ�صول:  علم  من  الم�صت�صفى   - 

عبد ال�سافي. دار الكتب العلمية، ط )، ))))ه� - ))))م.
مجلة  العراقي،  اأحمد  الدكتور  الفا�صي:  حف�ص  اأبي  المية  الطغرائي,  لالمية  المغربية  المعار�صات   -
اإدارة البحث العلمي والن�ساط الثقافي، بمركز جمعة الماجد للثقافة  اآفاق الثقافة والتراث، ت�سدر عن 

والتراث. ال�سنة الرابعة، العدد ))، �سوال ))))ه�، مار�س )))).
معجم االأدباء اأو اإر�صاد االأريب اإلى معرفة االأديب: اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحَموي. دار   -

الكتب العلمية، بيروت. �سنة ))))ه� - ))))م.
معجم طبقات الموؤلفين على عهد دولة العلويين: عبد الرحمن بن زيدان. درا�سة ببليومترية وتحقيق:   -

د. ح�سن الوزاني. من�سورات وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، المملكة المغربية. 1)))ه� - )11)م.
معجم الموؤلفين: تراجم م�سنفي الكتب العربية: عمر ر�سا كحالة. موؤ�س�سة الر�سالة. ط )، ))))ه� -   -

))))م.
معجم المطبوعات العربية والمعّربة: يو�سف اإليان �سركي�س. دار �سادر، بيروت. 1))).  -

�سال.  �سال،  مطابع  الح�سني.  القيطوني  االإدري�سي  الماحي  بن  اإدري�س  المغربية:  المطبوعات  معجم   -
))))م.

عام  االأق�سى. من  المغرب  البي�ساء،  الدار  النجاح،  بمطبعة  ال�سو�سي. طبع  المختار  المع�صول: محمد   -
1))) اإلى ))))م.

ِمَنح الجليل �صرح على مخت�صر �صيد خليل. محمد اأحمد علي�س. ن�سر دار الفكر، بيروت. ط )1))ه� -   -
))))م.
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مو�صوعة اأعالم المغرب: تن�سيق وتحقيق: محمد حجي. دار الغرب االإ�سالمي، بيروت. ط )، ))))ه� -   -
))))م. 

النبوغ المغربي في االأدب العربي: عبد اهلل گنون. دار الثقافة، الدار البي�ساء، د.ت.  -
حجي  محمد  تحقيق:  القادري.  الطيب  بن  لمحمد  والثاني:  ع�صر  الحادي  القرن  الأهل  المثاني  ن�صر   -

واأحمد توفيق، مطبعة النجاح الجديدة، البي�ساء، المغرب. ))))م.
وتقديم: عناية  التنبكتي.  ببابا  المعروف  اأحمد  بن  اأحمد  العبا�س  الأبي  الديباج:  بتطريز  االبتهاج  نيل   - 

عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، دار الكاتب، طرابل�س الغرب. الجماهيرية الليبية. ط )، ))))م.
الوافي في االأدب العربي في المغرب االأق�صى: محمد بن تاويت التطواني. دار الثقافة، البي�ساء. ))))   -

– ))))م. 
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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

Introduction & verification: Dr. Rachid El Hamdaoui

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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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.

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 al-
Mansur, 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 

Dr. Hadj Benirad

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.
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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

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

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).

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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Jawaher Al Aqaed
To Khouder Bek bin Jalaluddin Bin Ahmed Al Maula Al Rumi Al Hanafi 863 H

جواهر العقائد،
لخ�سر بك بن جالل الدين بن اأحمد المولى الرومي الحنفي 863 هـ

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة
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