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

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

افتتاحية العـدد

عندما نتحدث عن دول��ة �إندوني�سيا ف�إننا نتحدث عن �أكبر بلد �إ�سالمي من حيث عدد
ال�سكان ال��ذي يقارب ثالث مائة مليون ن�سمة ,ونتحدث عن نحو  17000جزيرة ,ونتحدث
�أي���ض�اً ع��ن ع��ائ�لات ع��رب�ي��ة ه��اج��رت م��ن ال�ي�م��ن وغ�ي��ره��ا م�ن��ذ م�ئ��ات ال�سنين وا��س�ت�ق��رت بها
و�أ�صبحت جزءاً من ن�سيجها ال�سكاني ,وقد كان من �أبناء هذه العائالت العربية علماء كثر,
كان لهم الأثر البالغ في الحركة العلمية والثقافية بالبلد ،ودور بارز في حركة الت�أليف� ,إلى
جانب علماء �إندوني�سيون.
وق��د �أوج��د ه��ذا ال��زخ��م العلمي والثقافي وح��رك��ة الت�أليف الوا�سعة م�ؤ�س�سات تعليمية
ومكتبات زاخ��رة بالمخطوطات النفي�سة ,ل�ك� َّ�ن ال��زائ��ر لإندوني�سيا وال�ب��اح��ث ف��ي تاريخها
الإ�سالمي يجد �أن جزيرة جاوى و�سومطرا هما الجزيرتان الأكثر حظاً من جهة المكتبات
العامة �أو الخا�صة الزاخرة بالتراث الإ�سالمي والأندوني�سي ,والأكثر ح�ضوراً في الحركة
العلمية والت�أليفية بالبالد على مر تاريخها ،فقد كان  %70من ال�سكان ي�ستقرون في هاتين
الجزيرتين� ,إال �أن الل�سان الذي ُك ِت َبتْ به تلك المدونات لم يكن واحداً ،ففي جزيرة جاوى
ُكت َِب  %90من التراث الإ�سالمي باللغة الجاوية وبحرفها ون�سبة قليلة منها كتبت باللغة
الجاوية لكن بحرف عربي� ،أما ما كتب بالعربي ل�ساناً وحرفاً فهو في هذه الجزيرة قليل
جداً ،بل ال �أبالغ �إن قلتُ نادراً� ,أما في جزيرة �سومطرا وبالذات في �إقليم �أت�شاي ،ف�إن ح�ضور
اللغة العربية في المدونات قوي ووا�ضح ،حيث �إن من � %35إلى  %45من تلك المدونات كتب
باللغة العربية ل�ساناً وحرفاً ,والمخطوطات في هذه الجزيرة �أغلبها موجود في البيوت
والزوايا الخا�صة بعائالت معينة.
ولع َّل �أه��م مكان للمخطوطات في �إندوني�سيا هو المكتبة الوطنية بجاكرتا العا�صمة
الموجودة بجزيرة جاوى ،حيث �أ�س�ست المكتبة في القرن ال�سابع ع�شر ،وكانت ت�سمى بيت
الآث��ار ،ثم انتقلت �إلى المبنى الجديد �سنة 1989م ,ويبلغ عدد الكتب بالمكتبة نحو ثالثة
ماليين كتاب �أغلبها باللغات الإندوني�سية والهولندية والإنجليزية وقليل منها باللغات
الأخرى مثل العربية وغيرها� ,أما عدد المخطوطات فهو �أكثر من  16500مخطوط ,منها
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ع�شرة �آالف مخطوط �أ�صلي ،ونحو  6000مخطوط على الميكروفيلم ،ونحو  500مخطوط
على الميكروفي�ش.
�أما ما ُكت َِب من هذه المخطوطات باللغة العربية ل�سانا وحرفاً فعددها  900مخطوط� ,أما
ما كتب منها بالحرف العربي بغ�ض النظر عن اللغة التي كتب بها فعددها 2000مخطوط,
�أما باقي المخطوطات ،فقد كتبت باللغات المحلية وفي مقدمتها اللغة الجاوية وبخطها
المعروف بـ :هَانِي َت ُ�شو ُرو ُكو
و�أقدم مخطوط بالمكتبة يعود ن�سخه �إلى القرن الخام�س ع�شر ميالدي ،وقد كتب باللغة
الجاوية وبخط هَانِي َت ُ�شو ُرو ُكو  hanichurokoعلى ورق ل ْن َت ْر  lantarوه��و ن��وع من الورق
م�صنوع من الخ�شب� ,أما �أقدم مخطوط كتب بالعربية فيعود للقرن ال�سابع ع�شر ميالدي
وعنوانه� :شرب العا�شقين لم�ؤلفه حمزة ال َف ْن ُ�سورِي من علماء بندا �أت�شي بجزيرة �سومطرا,
�أم��ا �أج��ود مخطوط و�أكثرها قيمة موجود بالمكتبة في تقدير الإندوني�سيين فهو كتاب:
َن َقا َرك ْر َطا َقا َما  ،Negara kertagamaومعناه بالعربية ( بلدة طيبة ) ,ويتناول �سيرة �أحد
الملوك الذين حكموا في جزيرة جاوى وا�سمه :حِ َيا ْم َم� ُر ْ
وك ,وقد �أ َّل َف هذا الكتاب الم�ؤرخ
�إِهْ ُبو َب َرا َب ْت َ�شا  , empu prapaucaوطبع الكتاب في جوبجاكارتا في �سنة 2008م.
وتوجد بالمكتبة مجموعة من المخطوطات كتبت على الخ�شب ،وي�سمى بالأندون�سية
ِيب َك ُبو  kulib kapuومعناه بالعربية جلد الخ�شب ،و�أعتقد �أن المق�صود به هو الق�شرة التي
َكل ْ
تلف جذع الأ�شجار وغيرها ,وي�سمى �أي�ضاً خ�شب عليم ,وعددها  147مخطوط وكتبت بلغة
َبا َت ْك  patakوهي لغة �أهل �سومطرا ال�شمالية ,كما توجد هناك مجموعة من المخطوطات
كتبت على الق�صب وي�سمى باللغة الإندوني�سية َبا ْن ُبو � ,banbuأما اللغة التي كتبت بها تلك
المخطوطات فهي الهَا ْر ُبو َكا َقا َما  harpukagamaوهي لغة �أهل �سومطرا الجنوبية وعدد
هذه المخطوطات بالمكتبة نحو  88مخطوطاً ,كما توجد مجموعة من المخطوطات كتبت
على ورق ل ْن َت ْر  ،lantarوهو نوع من الورق م�صنوع من الخ�شب كما �سبق بيانه ,وعددها 1474
مخطوط كتب �أغلبها باللغة البالية ن�سبة �إلى جزيرة بالي التي �أغلب �سكانها من الهندو�س،
وهي الديانة الأ�صلية للإندوني�سيين قبل دخول الإ�سالم �إليهم.
الدكتور عز الدين بن زغيبة

مدير التحرير
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المكتبة
الوطنية
ب�إندوني�سيا
ر�صيد تراثي
مغمور

علم العقيدة الإ�سالمية
عوامل الن�ش�أة وتطور التدوين
د .عثمان جمعة �ضميرية

�أ�ستاذ م�شارك بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
بجامعة ال�شارقة

الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين،
وبعد:
مقـــاالت

فقد كانت الكلمة الأولى التي �أُنزلت وحي ًا على
ٍ
محمد  --في �آخر ات�صال لل�سماء بالأر�ض
نب ِّينا
 -هي كلمة (اقر�أ ) :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

كغيرها من الح�ضارات-كانت تقوم على الكلمةالمكتوبة ،فقد ب��د�أ التدوين في عهد النبي ؛
وكان القر� ُآن الكريم �أ َّولَ كتاب في الإ�سالم حفظه
ال�صحف،
الم�سلمون ف��ي ��ص��دوره��م ،وكتبوه ف��ي ُّ
ح�سب ما كان متوفر ًا من و�سائل الكتابة ،فاجتمع
أ�صح وثيقة
له ما لم يجتمع لغيره ،وبذلك �أ�صبح � ّ
في الدنيا ،حفظت لنا ديننا ولغتنا التي ارتبطت
بهذا الدين ،و�صارت وعا ًء لفكــره وعلومــه ،وكــان
للنبي  --ك ّتاب يكتبون الوحي ،و�آخرون يكتبون
ِّ
في �أمور وجوانب �أخرى .ثم �شاع التدوين وانت�شرت
الكتابة �أكثر في عهد ال�صحابة والتابعين(((.

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(((.

ث��م تتابعت الآي ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة الكريمة ن��زو ًال،
تر�سم للم�سلمين معالم المنهج الذي ي�سيرون عليه:
عقيدةً ،وعبادة ،و�سلوك ًا ،و�أ�صولَ نظرٍ وا�ستدالل؛
فكان لذلك ك ِّله �أث ُره البالغ في تهيئة المناخ لن�شوء
العلمي الذي يقوم على التث ُّبت والدقة في
المنهج
ِّ
الرواية والنقل ،بالن�سبة للمرو َّيات والأخبار ،وعلى
الحجة والدليل الوا�ضح ال�صحيح في العقليات،
وعلى التجربة والبرهان والنظر في الح�س َّيات.
وبعد �أن كانت ال��رواي��ة ال�شفوية هي الو�سيلة
الغالبة ال�سائدة في نقل العلم ،في ع�صر الر�سالة
و�صدر الدولة الأول��ى ،ف ��إن الح�ضارة الإ�سالمية

ثم ات�سع ذل��ك �أكثر في عهد بني �أم� َّي��ة ،وتاله
الت�صنيف في عهد بني الع ّبا�س ،وهو ع�صر ازدهار
الثقافة والعلم بكل فروعه ،حتى و�صفه بع�ضهم ب�أنه
((ع�صر النه�ضة في الإ�سالم))(((.
وقد �ألمع الإمام الذَّ َهب ُِّي رحمه اهلل �إلى الأ�صول
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الأول��ى في التدوين والت�صنيف بكلمة جامعة وهو
يتح ّدث عن حوادث �سنة ثالث و�أربعين ومائة،قال
فيها�(( :شرع علماء الإ�سالم في هذا الع�صر في
تدوين الحديث والفقه والتف�سير؛ ف�صنَّف ابن ُج َر ْيج
الت�صانيف بمكة ،ومالك ((الموط�أ)) بالمدينة،
والأوزاع � ُّ�ي بال�شام ،واب��ن �أب��ي َع� ُروب��ة ،وح َّماد بن
َ�س َلمة وغيرهما بالب�صرةَ ،وم ْع َمر بن را�شد باليمن،
و�سفيان ال�� َّث�� ْور ُِّي بالكوفة .و�صنف اب��ن �إ�سحاق
((المغازي)) ،و�صنف �أبوحنيفة الفقه والر�أيَّ .ثم
بعد ي�سير �صنَّف ُه�شَ ْيم ،وال َّل ْيثُ  ،وابن َلهِ ْي َعةَّ ،ثم
ابن المبارك و�أبويو�سف ،وابن َو ْهب .وكثر تدوين
العلم وتبويبه .ود ِّونت كتب العربية واللغة والتاريخ
و�أيام النا�س .وقبل هذا الع�صر كان الأئمة يتكلمون
من حفظهم� ،أو َي�� ْر ُوون العلم من �صحف �صحيحة
غير مرتبة ،ف ََ�س ُهل وهلل الحمد تناول العلم ،و�أخذ
الحفظ يتناق�ص ،وهلل الأمر ك ّله))(((.
وف��ي ه��ذا الع�صر ن�ش�أت العلوم الإ�سالمية،
وا�ستق ّرت �أ�صولها وم�صطلحاتها فكان من العلوم
ما ُيعني ب�أ�صول الدين وما يقوم عليه من �إيمان
والتوحيد� ،أو الفقه الأك�ب��ر في ال��دي��ن -على ح ّد
عبارة الإمام �أبي حنيفة رحمه اهلل ،-ومنها ما يعنى
ب��الآداب والأخ�لاق �أو التربية وال�سلوك ،ومنها ما
يعنى بالأحكام العملية الفرعية ،وهو الفقه  .وهكذا
تعددت العلوم وتطورت مناهجها.
وعلم العقيدة من �أول هذه العلوم و�أهمها لأنه
يبحث في الأ�صل الأول للدين ،و�إن من �أكثر الألفاظ
دوران � � ًا على الأل�سنة وت� ��داو ًال بين ال�ن��ا���س :لفظ
«العقيدة» وما يقاربها ويتفق معها في اال�شتقاق،
كاالعتقاد ،والعقائد ،وال � َع � َق��دي ....وعلى كثـرة
ا�ستعمال هذه الكلمة التي غدت م�صطلح ًا �شائع ًا،
ف�إننا ال نجد لها ا�ستعما ًال في القر�آن الكريم وال في
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الحديث النبوي ال�شريف ،و�إن كانت المادة موجودة
في القر�آن الكــريم كما فــي قولـه تعالـــى :ﭽ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ (المائدة .)1 :وقوله :ﭽ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ (المائدة.)89 :

ول��ذل��ك ي��رى بع�ض الباحثين �أن�ه��ا م�ستحدثة
في الع�صر العبا�سي للمعنى الذي ا�ستعملت فيه،
و�أن اللفظ الم�ستعمل في القر�آن الكريم والحديث
ال�شريف« :الإيمان» .وقد ا�ستعمل َ
لفظ «العقيدة»
�أجيا ٌل من �أئمة الم�سلمين بمعنى :الأفكار الأ�سا�سية
ي�صدقها ويقبلها.
التي يجب على الم�ؤمن بدين �أن ِّ
علم
�أي :يعتقدها .وا�ستعمال ال�سلف من العلماء والأئمة
دلي ٌل على جواز ا�ستعمال هذه الكلمة لهذا الجانب العقيدة
الإ�سالمية
من جوانب الدين(((.
ولعل هذا يدعونا �إلى ا�ستقراء الأ�سباب والعوامل
التي كانت وراء ن�ش�أة ه��ذا العلم وا�ستقالله عن
العلوم الأخ��رى ،ثم بيان تطور الت�أليف فيه ،وتتبع
الم�صطلحات الفنية بعد تدوين العلوم الإ�سالمية،
التي ُب ِح َث ْت هذه الأفكار ال َعقَد َّية من خاللها ،لنب ِّين
�أ�صل ا�ستعمال ٍّ
كل منها في اللغة ،وا�ستعماله في
ل�سان ال�شرع بعامة ،وفي الجيل الأول بخا�ص ًة .ثم
كيف �أ�صبح ذا مدلول خا�ص بعد ذلك .وقد يترتب
على ا�ستعمال ه��ذه الم�صطلحات �آث��ار نلمح �إلى
�شيء منها ع َر�ض ًا دون الدخول في التف�صيالت(((.
خطة البحث:
ونعقد ل�ه��ذا الغر�ض  -بعد ه��ذه المقدمة -
تمهيدا ومبحثين وخاتمة.
ً
التمهيد :منهج ال�صحابة في العقيدة.

عوامل
الن�ش�أة
وتطور
التدوين

ين�ش�أ من ت�سا�ؤالت ،ويحمل الم�ؤمنين على االلتزام
بالأوامر الإلهية دون تر ُّد ٍد �أوتلك�ؤ ،ليحققوا بذلك
فيتم التفاعل الكامل مع الن�صو�ص
مقت�ضى �إيمانهمّ ،
ال�شرعية :قر�آن ًا ناطق ًا ،و�سن ًة عملية حادثة.

المبحث الأول :عوامل ن�ش�أة علم العقيدة.
المبحث الثاني :تطور الت�أليف في العقيدة.
الخاتمة والنتائج.
منهج البحث:

وك��ان الجيل الأول على عقيدة نقية �صافية،
ببركة �صحبة النبي  وقرب العهد بزمانه ،و ِل َما
ُف� ِ�ط��روا عليه م��ن �سليقة تم ِّكنهم م��ن الفهم بعد
التلقي ،فالقر�آن الكريم يتنزل بلغتهم التي يفهمونها
وتجري على �أل�سنتهم كما يجري الدم في عروقهم،
مما جعلهم جميعهم على عقيدة واحدة ال يختلفون
ٍ
خالف في �أحكام فرعية
فيها ،رغم ما قد يقع من
ت�شريعية.

مقـــاالت

منهجا
وي�سلك البحث� -إن �شاء اهلل تعالى-
ً
و�صف ًيا ا�ستقرائ ًيا نقد ًيا تاريخ ًيا؛ فهو ي�ستند �إلى
التحليل با�ستقراء الجزئ َّيات وت�صني ِفها وترتي ِب َها،
�صح ِة الأق��وال بن�سب ِت َها �إلى
مع التو ُّثق والت�أ ُّكد من َّ
ا�ستنباطي ي�ستخدم القواعد
�أ�صحابها .وهو منه ٌج
ٌّ
العلم َّية التي تحكم المو�ضوع ،وينطلق من الجزئيات
�إل��ى الحقائق العامة .ويمزج هذا وذاك بالمنهج
التاريخي ،حيث يتت ّب ُع الأ�سباب والعوامل الم�ؤثرة
ِّ
ف��ي ت��دوي��ن ع�ل��م ال�ع�ق�ي��دة ف��ي م��راح��ل تاريخية
اريخي للتَّدوينِ والكتاب ِة في
متتابعة ،ثم التط ُّو َر ال َّت َّ
علم العقيدة((( .واهلل الموفق والهادي �إلى �سواء
ال�سبيل.

ول��م يكن عند �أح��د منهم ما ي�ستدل به على
وحدانية اهلل تعالى وعلى �إث�ب��ات نبوة محمد -
 -وغيرها من م�سائل العقيدة� ،سوى كتاب
اهلل تعالى ،فما عرف �أحد منهم �شيئ ًا من الطرق
الكالمية وال المناهج الفل�سفية ،ولم يكن بحاجة
�إليها((().

التمهيـــــــد

لهذا كله لم يكن ال�صحابة والتابعون ر�ضوان
اهلل عليهم بحاجة �إلى تدوين علم العقيدة �أو�أ�صول
الدين ،و�إلى ترتيب مباحثه كتب ًا و�أبواب ًا وف�صو ًال،
كما نجد ال�ي��وم م�ث� ً
لا .ث��م ج � َّدت بعد ذل��ك �أمور
علم م�ستقل.
اقت�ضت تدوين م�سائل العقيدة في ٍ

ل��م يكن الجيل الأول م��ن ال�صحابة ر�ضوان
اهلل عليهم بحاجة �إلى تدوين العلوم في العقيدة
وال�شريعة وغيرها ،فقد كانوا يتلقَّون من النبي 
مبا�شر ًة كل ما يتعلق ب�أمر الدنيا والآخرة ،والقر� ُآن
الكريم يتنزل على النبي  --ح�سب الحاجات
والوقائع.

المبحث الأول :عوامل ن�ش�أة علم العقيدة

ونجد ذلك وا�ضح ًا �صريح ًا في الآيات وال�سور
التي �أن��زل��ت بعد ال�غ��زوات �أو ال�ح��وادث التي كان
لها �أثرها في بناء المجتمع� ،أوف��ي �أعقاب �س�ؤال
ٍ
أوا�ستفتاء عن ق�ضي ٍة معينة لمعرفة حكم اهلل فيها،
�
ينزل ال �ق��ر�آن في�صقل النفو�س ويزكيها ،ويربي
الأمة ،ويعالج ما يطر�أ من م�شكالت ،ويجيب على ما

ن�شير فيما يلي �إلى �أهم هذه الأ�سباب والعوامل
التي �ساهمت في ن�ش�أة علم العقيدة وا�ستقالله ،فيما
ن�ستخل�صه من الوقائع ،وهذه العوامل منها ما يندرج
�ضمن الم�ؤثرات الداخلية في المجتمع الإ�سالمي،
ومنها ما يندرج �ضمن الم�ؤثرات الخارجية ،ونبحث
ذلك في مطلبين اثنين.
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المطلب الأول :العوامل الداخلية
ت�ضافرت جملة من العوامل والم�ؤثرات الداخلية-
فيما نح�سب -فكانت �سب ًبا ال�ستقالل علم العقيدة
بالتدوين والت�صنيف بعد ذلك ،ويمكن �أن نلمح ذلك
في العوامل الآتية:
 - 1ت���دوي���ن الأح����ادي����ث ع��ل��ى الأب�����واب
والمو�ضوعات:
التحق ر�سول اهلل  بالرفيق الأعلى ،بعد �أن
ب َّلغ ر�سالة ربه تبارك وتعالى ،وترك في هذه الأمة
ما � ْإن تم�سكت به لن ت�ضل بعده �أب��د ًا :كتاب اهلل
و�سنة نبيه  ،وك��ان كتاب اهلل تعالى محفوظ ًا
في �صدور ال�صـحابة ،ومكتوب ًا في ال�صحف على
ما ك��ان متي�سر ًا من و�سائل الكتابة ليكون ذلك
و�سيلة لتحقيق وعد اهلل تعالى بحفظ الذكر ،ثم
جمع في م�صحف واح��د في عهد �أب��ي بكر ،
ثم كان الجمع الثاني ون�سخ الم�صاحف وتوزيعها
في الأم�صار في عهد عثمان  ،وقد توفر لهذا
الكتاب ما لم يتوفر لكـتاب �آخ��ر� ،سماوي �أوغير
�سماوي(((.
�أما الحديث و�سنة النبي  فلم ُت� َ�د َّون ر�سمي ًا
تدوين ًا �شام ًال في عهـد ر�سول اهلل  ،كما د ِّون
القر�آن الكريم ،و�إنما كانت محفوظة في ال�صدور،
نقلها �صحابة ر�سول اهلل  �إل��ى َم� ْ�ن بعدهم من
التابعين م�شافهة وتلقين ًا ،و�إن كان ع�صر النبي
 لم َيخْ ُل من كتابة بع�ض الحديث ،لكن على
غير �سبيل التدوين الر�سمي .ولقد انق�ضى عهد
ال�صحابة ولم تدون فيه ال�سنة �إال قلي ًال.
ثم �شاع التدوين في الن�صف الأول من القرن
�ضم الأبواب بع�ضها �إلى بع�ض
الثاني الهجري ،مع ِّ
في كتاب واحد على ما فعله الإمام مالك في «الموط�أ»
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البخاري وم�سلم في «�صحيحيهما»،
ثم من بعده
ُّ
و�أ�صحاب ال�سنن في «جوامعهم و�سـننـهم» فبعد �أن
كان �أهـل الحديث يجـمـعـون الأحاديث المختلفـة في
ال�صـحـف والكراري�س� ،أ�صبحـوا يرتِّبون الأحاديث
على الأب��واب ،مثل :باب الإيمان ،باب العلم ،باب
ال�ط�ه��ارة ،ب��اب ال �ط�لاق ...ب��اب التوحيد ...باب
ال�سنة ،وهكذا.
ُ
فك�أن هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى
في ا�ستقالل كل ب� ٍ
�اب ،فيما بعد ،بالبحث والنظر
والعناية بالبيان وبيان الأحكام ،فعن �أبواب الإيمان،
وال��وح��ي ،وال�سنة ،والتوحيد ..ن�ش�أ علم العقيدة
وا�ستق َّل عن العلوم الأخرى الم�ستنبطة من الكتاب
وال�سنة .فكان هذا هو العامل الأول.
 - 2الر ُّد على المخالفين:
فقد ك��ان الم�سلمون عند وف��اة ر�سول اهلل 
على منهاج واحد في �أ�صول الدين وفروعه ،غير من
�أظهر وفاق ًا و�أ�ضمر نفاقا ،وكانوا على كلمة واحدة
في �أ�صول الدين ،و�إنما كانوا يختلفون في م�سائل
فرعية كثيرة ،ب��ل يمتد ه��ذا ال�خ�لاف �إل��ى عهد
النبي ، ،وكان اختالفهم هذا ال يورث ت�ضلي ًال
تم�س العقيدة ،و�إنما
وال تف�سيق ًا( ،((1لأنه في �أمور ال ّ
هي م�سائل فرعية ،ثم هي مما لم ي��رد بها ن�ص
�صريح عن اهلل تعالى �أوعن ر�سوله � ،أوجاءت في
بع�ضها ن�صو�ص مختلفة ،بع�ضها يعار�ض بع�ض ًا في
ظاهر الأمر.
ثم اختلف النا�س في �أ�شياء اتخذها قوم من
بعدهم تك�أة� :إما للطعن في بع�ض ال�صحابة ،و�إ َّما
جعلوها �أ�سا�س ًا ل ِن ْح َل ِتهم� ،أوا�ستدلوا بها في م�س�ألة
من م�سائلهم التي اتخذوها �شعار ًا لهم ،ثم تعمق
الخالف و�أدى �إلى ن�شوء جماعات متفرقة؟

علم
العقيدة
الإ�سالمية
عوامل
الن�ش�أة
وتطور
التدوين

وبعد هذا االختالف قامت كل فرقة تجادل عن
ر�أيها وت��ؤي��ده ب��الأدل��ة ،وتدفع ر�أي الآخ��ري��ن وتر ُّد
عليه ،ف ُو ِ�ض َعت في ذلك كتب وم�ؤلفات ،فكان ذلك
من عوامل ن�ش�أة الكتابة والتدوين في هذا الجانب.

 وحدث �أي�ضاً في زمن ال�صحابة ،ر�ضي اهللعنهم :مذهب الت ََّ�ش ُّيع لعلي بن �أبي طالب، ،
والغلوفيه ،فلما بلغه ذلك �أنكره وح َّرق بالنار جماعة
ممن غال فيه( ،((1و�أن�شد:
َل� � َّم ��ا ر�أي � �ـ� ��تُ الأَ ْم � � � � � َر �أم� �ـ� �ـ ��راً منكـــراً
�أَ َّج� � � ْ�ج � � �ـ� � ��تُ ن � � � ��ارِي و َد َع� � � � � � � � ْو ُت َق � � ْن � � َب ��را

 - 3مواجهة البدع واالنحرافات عن العقيدة
ال�صافية التي كان عليها ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم تلك ال�ب��دع التي ظهرت بعد �سنوات من
خالفة علي  ــ(.((1

مقـــاالت

 وق��ام عب ُد اهلل ب��ن وه��ب ب��ن �سب�أ المعروفبابن ال�سوداء ال�سبئي ،و�أحدث القول بو�صية ر�سول
لعلي بالإمامة من بعده ،فهو و�صي ر�سول
اهلل  ٍ ّ
اهلل  وخليفته على �أمته من بعده بالن�ص ،و�أحدث
القول برجعة علي بعد موته �إل��ى الدنيا ،وبرجعة
ر�سول اهلل  �أي�ض ًا ،وزعم �أن عل ّي ًا لم ُيقْتل ،و�أنه
إلهي ،و�أنه هو الذي يجيء
ٌّ
حي ،و�أن فيه الجز َء ال َّ
في ال�سحاب ،و�أن الرعد �صوته والبرق �سوطه ،و�أنه
ال بد �أن ينزل �إلى الأر�ض فيملأها عد ًال كما ُم ِلئت
جور ًا.

ونجتزئ هنا بمقتطفات م َّما كتبه العالمة الم�ؤ ّرخ
المقريزي في كتابه ((الخُ طط)) وهو يدر�س عقائد
�أهل الإ�سالم منذ ابتداء الملة الإ�سالمية �إلى �أن
انت�شر مذهب الأ�شعري ،وير�صد البدع التي ظهرت
في المجتمع ،وير�سم خط ًا لتطورها التاريخي،
فيقول:
((م�ضى ع�صر ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم على
هذا� ...إلى �أن حدث في زمنهم:
 ال�ق��ول بالقدر ،و�أن الأم��ر �أُ ُن��فٌ � ،أي �أن اهلليقدر على خلقه �شيئ ًا مما هم عليه.
تعالى لم ِّ

ومن ابن �سب�أ هذا ت�شعبت �أ�صناف الغالة من
الراف�ضة ،و�صاروا يقولون بالوقف ،يعنون �أن الإمامة
موقوفة على �أنا�س معينين ،كقول الإمامية ب�أنها في
الأئمة االثني ع�شر ،وقول الإ�سماعيلية ب�أنها في ولد
�إ�سماعيل بن جعفر ال�صادق.

وكان �أول من قال بالقدر في الإ�سالمَ :م ْع َبد بن
ني .و�أخذ معب ٌد هذا الر� َأي عن رجلٍ يقال
خالد ُ
الج َه ّ
له :يون�س �سن�سويه ،ويعرف بالأ�سوري ،فلما عظمت
الفتنة به عذَّ بـه الحجـاج ،و�صلبه ب�أمــر عبد الملك
عبد اهلل بن عمر
بـن مروان �سنة ثمانـين .ولما بلـغ َ
بن الخطاب ،ر�ضي اهلل عنهما ،مقال ُة ٍ
معبد في
ٍ
بمعبد في بدعته
القدر ت َّبر�أ من القدرية ،واقتدى
هذه جماع ٌة من النا�س.

 ث��م ح��دث ب�ع��د ع�صر ال���ص�ح��اب��ة ر��ض��ي اهللعنهم :مذهب َج ْه ِم بنِ �صفوان (توفي  128هـ)،
ف�إنه نفى �أن يكون هلل تعالى �صفة ،و�أورد على �أهل
الإ�سالم �شكوك ًا �أ َّث��رت في الملة الإ�سالمية �آثار ًا
قبيحة ،تولَّد عنها بالء كبير ،وكان قبيل المائة من
ِ�س ِن ِّي الهجرة.
 وف ��ي �أث� �ن ��اء ذل ��ك ح ��دث م��ذه��ب االعتزالعلى يد وا�صل بن عطاء المتوفى �سنة (131هـ)،
و�صنفوا في م�سائل العدل والتوحيد و�إثبات �أفعال

 وح��دث �أي�ضاً في زم��ن ال�صحابة ر�ضي اهللمذهب الخوارج و�ص َّرحوا بالتكفير بالذنب،
عنهم
ُ
والخروج على الإمام وقتاله.
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العباد ،و�أن اهلل تعالى ال يخلق ال�شر ،وجهروا ب�أن
اهلل ال ُيرى في الآخ��رة ،و�أنكروا عذاب القبر على
البدن ،و�أعلنوا �أن القر�آن مخلوق ُم ْح َدثٌ � ..إلى غير
ذلك من م�سائلهم.
 ثم حدث مذهب التج�سيم الم�ضاد لمذهبال�سج�ستاني،
االع �ت��زال ،فظهر محمد ب��ن ك � َّرام َّ
ني
زعيم الطائفة الك َّرامية ،بعد المائتين من ِ�س ِّ
الهجرة ،و�أث�ب��ت ال�صفات حتى انتهى فيها �إلى
التج�سيم والت�شبيه.
 ه��ذا ،و�أم��ر ال�شيعة يف�شوبين النا�س ،حتىحدث مذهب القرامطة المن�سوبين �إلى حمدان
الأ�شعث المعروف ب ِق ْر ِمط وكان ابتداء �أمره في
�سنة �أرب��ع و�ستين ومائتين ،وك��ان ظهو ره ب�سواد
الكوفة ،فا�شتهر مذهبه بالعراق .وقام �أتباعه ببالد
ال�شام والعراق والبحرين بالدعوة �إلى مذهبه الذي
يقوم على القول بالباطن ،وهو ت�أويل �شرائع الإ�سالم
و�صرفها عن ظواهرها �إلى �أمور زعموها من عند
�أنف�سهم ،وت�أويل �آي��ات القر�آن الكريم ،ودعواهم
فيها ت�أوي ًال بعيد ًا ،وانتحلوا بدع ًا ابتدعوها ب�أهو
ائهم ف�ضلُّوا و�أ�ض ّلوا عالم ًا كثير ًا ممن دخ��ل في
مذهبهم(.((1
ال�سلف
ولما ظهرت ه��ذه ال�ب��دع ،وق��ف علماء َّ
و�أهل ال�سنة ير ّدون عليها ِّ
ويو�ضحون
ويحذرون منهاِّ ،
�أ�صول العقيدة ،و َي ْد ُعون للتم�سك بها .فكان ذلك
واح��د ًا من �أهم العوامل التي �ساعدت على تدوين
علم العقيدة وا�ستقالله ،في كتب وم�ؤلفات خا�صة.
 - 4اختالف طبيعة منهج التلقِّي:
هناك عامل رابع ،كان له �أثره في ن�ش�أة التدوين
في العقيدة الإ�سالمية ،وهو اختالف طبيعة المنهج
ال��ذي �سلكه الم�سلمون بعد ع�صر ال�صحابة في
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التفكير والفهم لم�سائل الألوهية والعقيدة ،وقد ن�ش�أ
عن ذلك االن�شغال ببع�ض الم�شكالت التي لم تظهر
ُم َب ِّكرة� ،أولم يكن هناك ما يدعولالن�شغال بها �أو
التع ُّمق في بحثها والتفكير فيها ،ون�ش�أ عن هذا
ٍ
م�شكالت وق�ضايا �شغلت الفكر الإ�سالمي،
ظهو ُر
وكان لها �أثرها في ن�شوء ال ِف َرق ،ومن َث َّم الكتابة
حولها.
 ف �ق��د ظ �ه��رت «م �� �س ��أل��ة ال �� �ص �ف��ات» ُو�ش ِغ َل
الم�سلمون بها وبالجدل حولها ،وخا�ضت طائفة من
الم�سلمين في البحث عنها وتحقيق معانيها من غير
ن�ص وال برهان قاطع ،فخالفوا بذلك منهج ال�سلف
و�سبيلهم ،فوقعوا في الت�شبيه والتج�سيم �أو الإنكار
والت�أويل بحجة التنزيه ،وا�ستطالت كل فرقة على
علم
(((1
الأخرى  .وت�شعب البحث في ق�ضايا كثيرة حولها :العقيدة
هل ال�صفات عين الذات �أوغير الذات� ،أوهي وجوه الإ�سالمية
للذات؟ وهل يو�صف اهلل تعالى ب�صفات �سلبية �أم ال
عوامل
الن�ش�أة
يو�صف بها؟ ...الخ
 وظ �ه��رت ك��ذل��ك م���س��أل��ة «ال �ق��در» التي نهىالنبي  عن الخو�ض فيها(.((1
ُّ
أنف�سهم بم�سائل جديدة:
ولكن �شَ َغ َل الم�سلمون � َ
هل الإن�سان م�س َّير �أم مخ َّير؟ و�إذا كان كذلك فهل
هو م�س�ؤول عن عمله؟ وما حدود هذه الم�س�ؤولية..؟
وغير ذل��ك من الأ�سئلة التي طرحت في �أعقاب
التع ُّمق في هذه الم�س�ألة مع البعد عن منهج ال�سلف
ان�ضم
في العمل والعبودية والخ�ضوع هلل ،ف ��إذا
َّ
�إل��ى ذل��ك محاول ُة ك� ِّ�ل ف��ري��قٍ �أن ي�سند ر�أي��ه ب�آية
�أوحديث ،ي�ضعهما في غير مو�ضعهما� ،أوي�ؤولهما
لي�ؤيد ر�أيه بذلك� ،أوي�أخذ بع�ض الن�صو�ص ليعار�ض
ان�ضم هذا �إلى ذاك َع ِل ْمنا
بها ن�صو�ص ًا �أخرى؛ �إذا َّ
مقدار الخ�سارة والجهد الذي �أ�ضاعه الم�سلمون

وتطور
التدوين

في بحث هذه الم�شكالت والتع ُّمق فيها والرد على
�أ�صحابها ،و�إن كان ذلك ال ب َّد منه لرد ال�شبهات
و�إقامة الحجة(.((1

ال�صد عن الدعوة ،والمماطلة
وتنوعت و�سائلهم في ِّ
وال �ج��دال ،و�إل �ق��اء ال�شبهات ،وال �ح��رب الفكرية
والنف�سية.

 وال �م �� �س ��أل��ة ال�ث��ال�ث��ة ال �ت��ي ��ش�غ�ل��ت التفكيرالإ�سالمي كذلك :هي م�س�ألة «مرتكب الكبيرة»،
وفي �أول الأمر كانت ممثلة في �أحداث جزئية ،ثم
بالتدريج �أخ��ذت تظهر في �صورة عامة وتفرعت
عن هذه الم�س�ألة م�سائل �أخ��رى :كم�س�ألة الإمامة
وحقيقة الكفر ،وحقيقة الإي�م��ان ،وزي��ادة الإيمان
ونق�صانه.

وك��ان ال�ق��ر�آن الكريم يتولَّى مناق�شتهم والر َّد
عليهم وبيان م�ؤامراتهم ،كما �أو��ض��ح تحريفهم
لكتبهم ،ور�سم �صورة �صادقة لطبيعتهم ونف�سيتهم.

مقـــاالت

وبعد �أن خ��رج اليهو د من الجزيرة العربية.
قاموا ب��دور كبير في عدائهم لهذا الدين ومنهم
من دخل فيه ظاهر ًا وهم على حقد و�ضغينة وقد
بد�أ ات�صالهم بالم�سلمين لإثارة الفتنة ،فكان لعبد
اهلل بن �سب�أ دوره في الفتنة في عهد عثمان --
ثم تتابعت مظاهر الفتنة في ن�شر فكرة الإمام
المع�صوم والو�صي والرجعة التي تلقفتها عنهم
الفرق الباطنية ،و�أث ��اروا الجدل بين الم�سلمين
ح��ول ال��ذات الإلهية وال�صفات ،وم �ع� ٌ
�روف عنهم
الت�شبيه والتج�سيم كما هو في كتبهم ،وقد انتقلت
ه��ذه الأف�ك��ار �إل��ى التراث الإ�سالمي مما ع��رف بـ
«الإ�سرائيليات» في كتب التف�سير والحديث.
و�أثاروا �أي�ض ًا بين الم�سلمين الجدل حول الجبر
واالختيار ،وغير ذلك من الأمور العقائدية وعندئذ
قام الم�سلمون بالر ِّد على مفتريات اليهو د و�شبهاتهم
وناق�شوا عقائدهم ،وا�صطنعوا لذلك منهج ًا يقوم
على النظر والدليل ،فكان بعد ذلك هذا التراث
الإ�سالمي من كتب العقيدة والرد على اليهو د.

وع ��ن ال�ب�ح��ث ف��ي ه��ذه ال�م���س��ائ��ل ن���ش��أت فيال�ج�م��اع��ة الإ��س�لام�ي��ة ِف� � َرق و�أح � ��زاب :الخوارج،
وال�شيعة ،والمرجئة ،والمعتزلة ((1( ..وذهبت كل
فرقة تدافع عن ر�أي�ه��ا ومعتقدها فكان ه��ذا من
العوامل التي دفعت ب�أهل ال�سنة �إلى الرد على هذه
الفرق فن�ش�أت الكتابة في العقيدة لبيان الحق ور ِّد
ال�شبهات.
المطلب الثاني :العوامل الخارجية

كانت تلكم هي �أهم العوامل والم�ؤثرات الداخلية
في ن�ش�أة علم العقيدة وا�ستقالله عن العلوم الأخرى.
وهنا ن�شير �إل��ى عوامل �أخ��رى خارجية� ،ساهمت
في ن�شوء علم العقيدة وتطور التدوين في الجانب
العقائدي ،وهي:
�أ  -احتكاك الم�سلمين بغيرهم من �أ�صحاب
الديانات والمذاهب الفل�سفية ،عن طريق
اللقاء المبا�شر والجدل مع �أ�صحابها.

و�أم��ا الن�صارى :فقد ب��د�أ الجدال بينهم وبين
الم�ســلمين في الحب�شة �أو ًال ،عند الهجرة الأولى
للم�سلمين في حقيقة الم�سيح ،وفي الكلمة وغيرها
وف��ي م�سائل ت��دور ح��ول العقيدة الإ��س�لام�ي��ة في
الم�سيح .ثم َوف ََد ن�صارى نجران �إلى المدينة وجادلوا
النبي  ف��ي ��ش��أن عي�سى ÷ وق��د دعــاهم

النبي  في المدينة
فاليهو د الذين عا�صرهم ُّ
بعد الهجرة ،وه��م الذين كانوا ي�ستفتحون على
نبي جديد ،هم الذين كفروا
الأو�س والخزرج ببعثة ٍّ
بالنبي  ونا�صبوه ال�ع��داء من اللحظة الأول��ى،
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النبي  �إلى المباهلــة ،قــال اهلل تعالى :ﭽ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﭼ �( .آل عمران)61 :

ثم و�صل الإ�سالم �إلى ال�شام والعراق وم�صر،
فبد�أت الن�صرانية تنازعه نزاع ًا ،فكري ًا �شديد ًا(.((1
وث��ار الجدل ح��ول طبيعة الم�سيح ،وح��ول م�سائل
الأل��وه �ي��ة ،وف�ك��رة الجوهر وال � َع � َر���ض ،والأقانيم
الثالثة ،والوحدانية ،وفكرة الخطيئة وال�صلب(.((1

و�ساعد هذا الجدل على توجيه �أنظار الم�سلمين
�إلى معالجة م�سائل جديدة وم�شكالت عقدية ظهرت
على �سطح المجتمع الفكري .وقد يكون علم الكالم
�أي�ض ًا كما �سمي في فترة من الزمن نتيجة الت�أثر
بعلم الكالم الن�صراني �أو الالهو ت.
ب  -وعن طريق الترجمة التي ب��د�أت في
عهد الدولة الأموية ،ثم ات�سعت في عهد
الدولة العبا�سية.
كان لترجمة كتب الفل�سفة اليونانية والرومانية،
و�إق �ب��ال بع�ض الم�سلمين عليها� ،أث��ر ف��ي بع�ض
الم�سلمين الذين ُف ِتنُوا بها فحاولوا التفل�سف في
�ضوئها وت�أثروا بها منهج ًا ومو�ضوع ًا حين راحوا
يف�سرون تعاليم الإ�سالم في �ضوء هذه الفل�سفة،
وف�سروا القر�آن
وحاولوا التوفيق بينها وبين الإ�سالمَّ ،
على �ضوء الفكر اليوناني على حد تعبير العالمة
المف ّكر محمد �إقبال رحمه اهلل ومع �أن هذه الفل�سفة
و�سعت �آف��اق النظر العقلي عند مفكري الإ�سالم
َّ
(((2
ف�إنها غ�شَّ ت على �أب�صارهم في فهم القر�آن .
ج  -ولي�ست هذه الفل�سفة هي كل ما ات�صل
به الم�سلمون وردوا عليه ،فهناك �أي�ضاً:
�آفاق الثقافة والتراث 13

المذاهب الغنو�صية ال�شرقية(.((2
يقول الدكتور علي �سامي الن�شار« :وق��د قابل
الإ�سالم هذه المذاهب في جميع البالد التي دخلها
بال ا�ستثناء .فقابلها في العراق ،وفي �إيران ،وقابلها
في م�صر في �شكل الأفالطونية الـ ُم ْح َد َثة.
وقد ب��د�أ غنو�ص تلك المذاهب يهدم الإ�سالم
منذ ق ّو�ض الإ�سالم عقائد تلك المذاهب وطقو�سها
القديمة ،وك��ان��ت م��ن �أخ�ط��ر ال�م��ذاه��ب الهدامة
التي جالدت الإ�سالم ...حاربته بال�سيف والقلم،
وهاجمته بقوة وع�ن��ف .على �أن ه��ذه ال��دع��وة ما
زالت �آثارها حتى الآن تتمثل في غالة ال�شيعة وفي
الإ�سماعيلية وفي البهائية(.((2
ات���ص��ل الم�سلمون ب �ه��ذه ال �م��ذاه��ب الدينية
والفل�سفية ،وناق�شوا �أ�صحابها وردوا عليها ،ومن
خالل المناق�شة والرد كانت تت�ضح كذلك الجوانب
العقدية التي يدعوالإ�سالم �إليها ،فن�ش�أت الكتابة
في العقيدة الإ�سالمية.
المبحث الثاني:
التطور التاريخي لتدوين العقيدة

�إن م��ن �أك �ث��ر الأل �ف��اظ دوران � � ًا ع�ل��ى الأل�سنة
وت��داو ًال بين النا�س :لفظ «العقيدة» وم��ا يقاربها
ويتفق معها في اال�شتقاق ،كاالعتقاد ،والعقائد،
وال َعقَدي ....وعلى كثـرة ا�ستعمال هذه الكلمة التي
غدت م�صطلح ًا �شائع ًا ،ف�إننا ال نجد لها ا�ستعما ًال
في القر�آن الكريم وال في الحديث النبوي ال�شريف،
و�إن كانت المادة موجودة في القر�آن الكــريم كما
فــي قولـه تعالـــى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ
(المائدة .)1 :وقوله :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

علم
العقيدة
الإ�سالمية
عوامل
الن�ش�أة
وتطور
التدوين

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ

تحت م�صطلح «التوحيد» ث��م «ال�شريعة» يليهما
م�صطلحا «العقيدة» و«�أ�صول الدين».

ول��ذل��ك ي��رى بع�ض الباحثين �أن�ه��ا م�ستحدثة
في الع�صر العبا�سي للمعنى الذي ا�ستعملت فيه،
و�أن اللفظ الم�ستعمل في القر�آن الكريم والحديث
ال�شريف« :الإيمان» .وقد ا�ستعمل َ
لفظ «العقيدة»
�أجيا ٌل من �أئمة الم�سلمين بمعنى :الأفكار الأ�سا�سية
ي�صدقها ويقبلها.
التي يجب على الم�ؤمن بدين �أن ِّ
�أي :يعتقدها .وا�ستعمال ال�سلف من العلماء والأئمة
دلي ٌل على جواز ا�ستعمال هذه الكلمة لهذا الجانب
من جوانب الدين(.((2

وا�ستقرت هذه الم�صطلحات �أو الإطالقات عند
�أه��ل ال�سنة ،فكان التدوين والت�أليف في العقيدة
الإ�سالمية تحت واح� ٍ�د من ه��ذه العناوين .ف�إذا
و�صلنا �إلى ع�صرنا الحا�ضر وجدنا بع�ض التجديد
في الكتابة و�أ�سلوبها ،ويمكن �أن نر�صد هنا م�صطلح ًا
جديد ًا هو «الت�صور الإ�سالمي» .وهذا ي�ستقل ببحث
�آخر�-إن �شاء اهلل تعاى -يتناول التجديد في الت�أليف
العقدي في الع�صر الحديث.

(المائدة.)89 :

وفيما يلي م��ن �صفحات ع��ر���ض �سريع لهذه
الم�صطلحات الأولى ،و�أهم الكتب ح�سب الترتيب
التاريخي ،ومن اهلل ن�ستمد العون والتوفيق.

مقـــاالت

ولعل هذا يدعونا �إل��ى ا�ستقراء الم�صطلحات
الفنية بعد تدوين العلوم الإ�سالمية ،التي ُب ِح َث ْت هذه
الأفكار ال َعقَد َّية من خاللها ،لنب ِّين �أ�صل ا�ستعمال
ك� ٍّ�ل منها في اللغة ،وا�ستعماله في ل�سان ال�شرع
بعامة ،وفي الجيل الأول بخا�ص ًة .ثم كيف �أ�صبح ذا
مدلول خا�ص بعد ذلك .وقد يترتب على ا�ستعمال
هذه الم�صطلحات �آثار نلمح �إلى �شيء منها ع َر�ض ًا
دون الدخول في التف�صيالت(.((2
واال�ستقراء و�إن لم يكن تام ًا ،بل على ح�سب
الو�سع والطاقة وم��ا �أتيح لي من اط�لاع ير�شدنا
�إلى هذه الم�صطلحات الآتية التي رتبتها بح�سب
ظهو رها وا�ستعمالها تاريخي ًا ،حيث �أذكر �أول من
ا�ستعمل اللفظ �أوكتب فيه ،ثم �أُ ْتبِعه بمن تابعه
على ذلك ولوفي ع�صور مت�أخرة ،دون ا�ستق�صاء
�أوا�ستيعاب.

المطلب الأول :الفقه الأكبر

معنى كلمة الفقه في اللغة :هو الفهم والعلم
بال�شيء� ،أوهو فهم غر�ض المتكلم خا�صة ،ومنهم
خا�ص ًا بفهم وعلم الأمور الخف َّية الدقيقة
من يجعله ّ
التي تحتاج �إلى النظر واال�ستدالل(.((2
والفقه في اال�صطالح ال�شرعي :ثم �إن العرف قد
خ�ص الفقه بعلم الدين �أو العلم ب�أحكام ال�شريعة
َّ
كلها .وه��ذا المعنى ال�شرعي العام هو ال��ذي كان
م�ع��روف� ًا عند ال�سلف ف��ي الع�صر الأول قبل �أن
يخ�ص�صه المت�أخرون بمعرفة الأحكام ال�شرعية
العملية المكت�سبة من �أدلتها التف�صيلية .كما هو
الم�شهور عند الفقهاء والأ�صوليين(.((2
تط ُّور ا�ستعمال كلمة «الفقه»:

ففي القرن الثاني الهجري كان تدوين العقيدة
الإ�سالمية تحت عنوان «الفقه الأكبر» ،وفي القرن
الثالث ظهر م�صطلحا «الإي�م��ان» و«ال�سنَّة» ،وفي
نهاية هذا القرن وبداية القرن الرابع كان التدوين

�أو�ضح الإم��ام الغزالي هذا التطور في حديثه
عما ُب ِّدل من �ألفاظ العلوم �إلى معانٍ غير ما �أراده
ال�سلف ال�صالح والقرن الأول ،فقال في حديثه عن
«الفقه»:
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«فقد ك��ان الفقه يطلق في الع�صر الأول على
علم طريق الآخ��رة ،ومعرفة دقائق �آف��ات النفو�س
ومف�سدات الأعمال ،وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا
بالن�سبة للآخرة و�شدة التطلع �إل��ى نعيم الآخرة.
وا�ستيالء الخوف على القلب .وي��د ُّل��ك على هذا
المعنى قول اهلل عز وجل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ( .التوبة:
)122
وما يح�صل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه،
وال�س َلم
دون تفريعات ال�ط�لاق والعتاق واللعان َّ
والإج��ارة ...فذلك ال يح�صل به �إنذار وال تخويف.
بل �إن التجرد لهذه التفريعات واال�شتغال بها على
يق�سي القلب وينزع الخ�شية
الدوام دون ملحظ �آخر ِّ
منه ،كما ن�شاهد من المتجردين له.
ول�ست �أق ��ول� :إن ا�سم الفقه ل��م يكن متناو ًال
للفتاوى في الأحكام الظاهرة ،ولكن كان متناو ًال له
بطريق العموم وال�شمول� ،أوبطريق اال�ستتباع .فكان
�إطالقهم له على علم الآخرة �أكثر.
ث��م ت���ص��رف ال �م �ت ��أخ��رون ف��ي ا� �س��م «الفقه»
بالتخ�صي�ص ،ال بالنقل والتحويل� ،إذ خ�ص�صوه
بمعرفة ال �ف��روع الغريبة ف��ي ال�ف�ت��اوى والوقوف
على دقائق عللها ،وا�ستكثار الكالم فيها ،وحفظ
المقاالت المتعلقة بها.
وكان هذا التخ�صي�ص بعد �أن انقر�ض ال�سلف
ال�صالحون ،وذهب �أهل القرون الفا�ضله الأولون،
ٍ
�صناعات بعد �أن كانت مقا�صد
وانقـلبت العلوم كلها
وغايات»(.((2
وعلى هذا المنهج في عموم معنى كلمة «الفقه»
جاء التعريف المنقول عن �أب��ي حنيفة رحمه اهلل
ب�أنه «معرفة النف�س ما لها وما عليها» �أي ما تنتفع
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به النف�س وما تت�ضرر به في الآخرة� ،أوما يجوز لها
وما يجب عليها وما يحرم.
وهذا يتناول الأحكام االعتقادية كوجوب الإيمان
ونحوه ،والأح�ك��ام الوجدانية الأخالقية مما حث
عليه الإ�سالم كال�صدق والأمانة والوفاء ونحوها،
وي�شمل �أي�ض ًا الأحكام العملية كال�صالة وال�صوم
والبيع ونحوها(.((2
َ�صل في هذا اال�ستخدام لكلمة «الفقه» بهذا
و ُيف َّ
المعنى ،ف�إن كان لالعتقاديات �سمي «الفقه الأكبر»
لأنه «�أكبر» بالن�سبة للأحكام العملية الفرعية التي
ت�سمى «الفقه الأ�صغر» ،ولأن �شرف العلم وعظمته
بح�سب المعلوم ،وال معلوم �أكبر من ذات اهلل تعالى
و�صفاته الذي يبحث فيه هذا العلم ،لذلك �سمي
«الفقه الأكبر»(.((2
 - 1و�أول من ا�ستخدم م�صطلح «الفقه الأكبر»
هو الإمام �أبوحنيفة ،النعمان ابن ثابت (150هـ)
فقد روي عنه كتاب بهذا اال�سم ،وهو م�شهور عند
الح َك ِم
�أ�صحابه ،رووه بالإ�سناد عن �أب��ي ُم ِط ٍيع َ
ب��ن عبد اهلل ال � َب � ْل� ِ�خ� ّ�ي( .((3وه��و متن �صغير ،يقع
مطبوع ًا في ب�ضع ورق��ات« ،ح��دد فيه عقائد �أهل
ال�سنة تحديد ًا منهجي ًا»( .((3وير ُّد فيه على المعتزلة
والقدرية والجهمية وال�شيعة ،ويبحث في الإيمان
والإرادة والم�شيئة.
ق��ال �أبومطيع البلخي� :س�ألت �أب��ا حنيفة عن
الفقه الأكبر؟ فقال« :ال تكفر �أحد ًا بذنبه ،وال ِ
تنف
�أحد ًا من الإيمان ،و�أن ت�أمر بالمعروف وتنهى عن
المنكر ،وتعلم �أن ما �أ�صابك لم يكن ليخطئك ،و�أن
ما �أخطاك لم يكن لي�صيبك ،وال تتبر�أ من �أحد
من �أ�صحاب ر�سول اهلل  ور�ضي عنهم ،وال توالِ
�أحد ًا دون �أحد .و�أن ترد �أمر عثمان وعلي ر�ضي اهلل
عنهما �إلى اهلل عز وجل.
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العلم� :إن «الم�ؤمن» في �صفات اهلل تعالى هو �أن
َي ْ�ص ُدق ما َو َعد َع ْب َده من الثواب .وقال �آخرون :هو
م�ؤمن لأوليائه ي�ؤمنهم عذابه وال يظلمهم .فهذا قد
عاد �إلى المعنى الأول(.((3

قال �أبوحنيفة رحمه اهلل :الفقه الأكبر في الدين
�أف�ضل من الفقه في العلم ،ولأن يتفقه الرجل كيف
يعبد ربه خير له من �أن يجمع العلم الكثير.
قال �أبومطيع :قلت :ف�أخبِرني عن �أف�ضل الفقه؟
ق��ال� :أن يتعلم الرجل الإيمان وال�شرائع وال�سنن
والحدود واختالف الأئمة.((3(»..

والإيمان في لغة العرب ي�ستعمل الزم ًا ومتعدي ًا؛
ف�إذا ا�ستعمل الزم ًا كان معناه �أنه �صار ذا �أمن.
و�إذا ا�ستعمل متعدي ًا ،فتارة يتعدى بنف�سه فيكون
معناه الت�أمين� ،أي� :إعطاء الأم��ان ،تقول� :آمنت
فالن ًا �إيمان ًا ،و�أمنته ت�أمين ًا ،بمعنى واحــد .قال
تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (قري�ش.)4 :

ثم ذكر بقية الم�سائل والأبواب على هذه الطريقة
بكالم ح�سن نفي�س مع ا�ستدالل بالقر�آن الكريم
والحديث ال�شريف ومقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.

مقـــاالت

 - 2وين�سب كذلك للإمام ال�شافعي ،محمد بن
�إدري�س ،رحمه اهلل (204ه �ـ) كتاب با�سم «الفقه
الأكبر» يقول عنه حاجي خليفة في «ك�شف الظنون»
(« :)1287/2وهو جيد جد ًا ،م�شتمل على ف�صول،
لكن في ن�سبته �إلى ال�شافعي �شك ،والظن الغالب �أنه
من ت�أليف بع�ض �أكابر العلماء».

وتارة يتعدى بالباء �أو الالم ،فيكون معناه الت�صديق
باتفاق �أهل العلم من اللغويين وغيرهم( ،((3كقوله
تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (البقــرة،)136 :
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (البقرة.)75 :

الإيمان في اال�صطالح ال�شرعي :وفي اال�صطالح
ال�شرعي كثير ًا م��ا ت��رد كلمة الإي �م��ان وي��راد بها
المعنى اللغوي نف�سه ،فتطلق على مطلق الت�صديق،
�سواء كان ت�صديق ًا بحق �أو باطل .وكثير ًا ما يراد
بها معنى �أخ�ص �صار في العرف ال�شرعي حقيقة
جديدة ،فيراد بها خ�صو�ص الت�صديق بخبر ال�سماء
المنزل على الأنبياء.

وقد طبع الكتاب في القاهرة �سنة (1900م)
وتقع مخطوطته في ثالث وع�شرين �صفحة(� ،((3أوله
بعد الحمد« :هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر الم�سائل
في �أ�صول الدين التي ال بد للمكلف من معرفتها
والوقوف عليها .و�سميناه «الفقه الأكبر» ،و�أعر�ضنا
عن ب�سط الأدلة ،ق�صد ًا للتقريب على المبتدئ».
المطلب الثاني :الإيمــان

و�ضابط ذل��ك� :أن ننظر في ا�ستعمالها ،ف�إن
كانت متعلقة ب�شيء ب��أن قيل� :إيمان بكذا :كانت
بمعناها اللغوي البحت� ،أي مطلق الت�صديق(،((3
و�أم ��ا �إذا ذك��رت ب��دون متعلق ف��ال�م��راد بها تلك
الحقيقة ال�شرعية الخا�صة ،وهي الت�صديق بالحق
واالنقياد �إليه.

تعريف الإيمان في اللغة :قال ابن فار�س�« :أمن؛
الهمزة والميم والنون �أ�صالن متقاربان� :أحدهما
الأمانة ،التي هي �ضد الخيانة ،والآخر الت�صديق.
والمعنيان متدانيان.»..
وبعد �شرح الأ�صل الأول قال :و�أم��ا الت�صديق؛
ف �ق��ول اهلل ت �ع��ال��ى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
م�صدق لنا ،وق��ال بع�ض �أهل
(يو�سف� )17 :أي:
ِّ

وعندئذ فالإيمان عبارة عن ثالثة �أ�شياء :
(((3

الأول :هو الجزء ال��ذي ال غنى عنه بحال و�إذا
16

�آفاق الثقافة والتراث

عدم عدمت حقيقة الإيمان وهو «االعتقاد» �أي :العلم
الجازم بكل ما ثبت بال�ضرورة �أنه جاء من عند اهلل
تعالى على ل�سان ر�سوله ،وال بد مع اليقين الجازم من
الر�ضا واالرتياح النف�سي لهذه العقيدة .ف�إذا تحقق
هذا الجزء الأول فقد وجد �أ�سا�س الإيمان.
الثاني� :إعالن هذه العقيدة بالقول �أوغيره من
كل ما ي��دل عليها دالل��ة ظاهرة .وه��ذا االعتراف
الظاهري يعد ترجمة عن العقيدة يدل داللة ظنية
عليها.
والثالث :العمل بكل ما �أمر اهلل به من فري�ضة
�أو نافلة ،واالنتهاء عما نهى اهلل عنه من حرام
و�شبهة �صغيرة وكبيرة ،في �سره وعالنيته ،بقلبه
وجوارحه(.((3
 هذا ،وكلمة «الإيمان» وم�شتقاتها ،من �أكثرالكلمات ا�ستعما ًال ف��ي ال �ق��ر�آن ال�ك��ري��م وال�سنة
النبوية ،وفيهما نجد حديث ًا م�ستفي�ض ًا عن الإيمان
باهلل وما يتفرع عنه وعن الإيمان بالبعث والجزاء
والح�ساب ...ب�أ�سلوب حي م�ؤثر يملك على الإن�سان
جوانب نف�سه ،ويحمله على الطاعة وااللتزام ،فيكون
لهذا الإي�م��ان �أث��ره في نف�س الفرد وف��ي ا�ستقامة
�سلوكه ،وفي الجماعة ونظام حياتها.
وهذا يختلف عن �أ�سلوب المت�أخرين لما بحثوا
في الإيمان ،و�شغلوا �أنف�سهم بمباحث جدلية كثيرة
حول حقيقة الإيمان و�أجزائه وحول ارتكاب الكبيرة
وحكم مرتكبها ...وهل يكفي فيه الت�صديق �أو العلم
والمعرفة ..الخ.
الم�ؤلفات في الإيمان:
وتحت ه��ذا العنوان «الإي �م��ان» ،بحث علما�ؤنا
رحمهم اهلل جوانب من العقيدة الإ�سالمية ،كما
نجد ذل��ك ف��ي �أب ��واب الإي �م��ان م��ن كتب الحديث
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وال�سنة ،وكما نجده �أي�ض ًا في بع�ض كتب التف�سير؛
وخ�ص�ص بع�ضهم كتب ًا مفردة للإيمان ،نذكر �أهم
ما و�صل �إلينا منها ح�سب الترتيب التاريخي لوفاة
م�ؤلفيها:
« - 1كتاب الإيمان ،ومعالمه و�سننه وا�ستكمال
درج��ات��ه» ل�ل�إم��ام �أب��ي ُعبيد ،القا�سم ب��ن �س َّالم
البغدادي الهروي (224هـ).
« - 2كتاب الإيمان» للحافظ �أبي بكر ،عبد اهلل
بن محمد بن �أبي �شيبة العب�سي (� 225أو235هـ).
« - 3كتاب الإيمان» للإمام �أحمد بن محمد بن
حنبل ال�شيباني (241ه�ـ) وهو غير كتاب «ال�سنة»
الذي �سي�أتي في فقرة تالية.
« - 4كتاب الإيمان» للحافظ �أبي عبد اهلل ،محمد
بن يحيى بن �أبي عمر المكي ال َع َدني (243هـ).
« - 5كتاب الإيمان» للحافظ محمد بن �إ�سحاق
بن يحيى بن منده (ت395:هـ)
 - 6ول�شيخ الإ�سالم ابن تيمية (728هـ) كتابان
في الإيمان« :الإيمان الأو�سط» ،و«الإيمان الكبير».
منهج الم�صنفين في الإيمان:
ومنهج ه�ؤالء في كتبهم هذه يتلخ�ص في �إيراد
(ال�س َلف) تحت
الن�صو�ص على مذهب �أهل ال�سنة َّ
عناوين دالة على المعنى ،وقد يتميز بع�ضها بالرد
على المخالفين ومناق�شتهم ،وتوجبه الأدل��ة التي
ي�سوقونها ،ويتميز بع�ضها بح�سن الترتيب والتبويب
وجمع الم�سائل تحت �أ�صول عامة كما نجد في كتاب
�أب��ي عبيد مث ًال ،وكتاب اب��ن منده .ويتميز كتاب
ابن تيمية رحمه اهلل بب�سط الأدلة و�إيراد المذهب
المخالف مع �أدلته ثم نق�ضها ب�صحيح المنقول
و�صريح المعقول(.((3

علم
العقيدة
الإ�سالمية
عوامل
الن�ش�أة
وتطور
التدوين

وفي الع�صر الحديث وجدنا كتب ًا كثيرة تحت
عنوان «الإي�م��ان» لبيان حقيقته و�أرك��ان��ه وم�سائله
و�أث ��ره ف��ي الحياة� ،أول��درا� �س��ة ج��وان��ب معينة من
العقيدة تحت هذا العنوان.

في الدين من غير افترا�ض وال وجوب.
وال�م��راد بـ «الطريقة الم�سلوكة في ال��دي��ن» :ما
�سلكها ر�سول اهلل  وغيره ممن هم َع َلم في الدين،
ك�أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم لقوله عليه ال�صالة
وال�سالم« :عليكم ب�سنتي و�سنة الخلفاء الرا�شدين من
وع�ضوا عليها بالنواجذ»(.((4
بعدي ،فتم�سكوا بها ُّ

ال�ســــنـَّة
المطلب الثالثُّ :

تعريف ال�سنة في اللغة :قال ابن فار�س�« :سن:
ال�سين وال �ن��ون� ،أ��ص��ل واح��د م� َّ�ط��رد ،وه��و جريان
ال�شيء ّ
واطراده في �سهو لة .والأ�صل قولهم� :سننت
الماء على وجهي �أ�سنُّه �سنًّا� ،إذا �أر�سلته �إر�سا ًال...
ومما ا�شتق منه :ال�سنة ،وهي ال�سيرة .و�سنة ر�سول
(((4
اهلل � :سيرته التي كان يتح َّراها»

 - 4وتطلق ال�سنة عند علماء �أ�صول الفقه :على
ما �صدر عن النبي  مـن قـول �أو فعل �أو تقرير.
فهي هنا م�صدر من م�صادر الت�شريع كالقر�آن
الكريم.

مقـــاالت

 - 5وعلماء الحديث يريدون بال�سنة :ما نقل عن
النبي  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو�صفة خَ ْلقية
�أو خُ ُلق َّيه �أو �سيرة مطلق ًا .وهي بهذا مرادفة لمعنى
الحديث.

فال�سنة ف��ي ال�ل�غ��ة :ه��ي ال�ط��ري�ق��ة الم�سلوكة
�سن
محمود ًة كانت �أومذمومة ،ومنه قوله « :من َّ
في الإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أجرها و�أجر من عمل
بها بعده ،من غير �أن ينق�ص من �أجورهم �شيء،
�سن في الإ�سالم �سنة �سيئة كان عليه وزرها
ومن َّ
ووزر من عمل بها من بعده ،من غير �أن ينق�ص من
�أوزارهم �شيء»(.((4
وال�سنة �أي�ضـ ًا :هي العادة ،قال تعالى :ﭽﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (الإ���س��راء� ،)77:أي:
هكذا عادتنا في الذين كفروا بر�سلنا و�آذَ ْوهم بخروج
الر�سول من بين �أظهرهم = ي�أتيهم العذاب(.((4

 - 6كما تطلق ال�سنة �أي�ض ًا على ما يقابل البدعة،
كقولهم :ط�لاق ال�سنة ك��ذا ،وط�لاق البدعة كذا،
وفالن على �سنة� :أي موافق للتنزيل والأثر في الفعل
وال�ق��ول ،وف�لان على بدعة� :إذا عمل على خالف
ذلك(.((4
 - 7ال�سنة بمعنى االعتقاد :ثم �إن كثير ًا من
العلماء المت�أخرين يخ�ص ا�سم ال�سنة بما يتعلق
باالعتقاد فح�سب ،لأنها �أ�صل الدين والمخالف فيها
على خطر عظيم(.((4

تعريف ال�سنة في اال�صطالح ال�شرعي .وفي
ال�شرع تطلق ال�س َّن ُة على معانٍ :

وعلى هذا المعنى الخا�ص جاء ا�ستعمال علماء
ال�سلف لكلمة «ال�سنة» عنوان ًا على جانب العقيدة
و�أ�صول الدين فيما كتبوه بيان ًا للعقيدة الإ�سالمية
ابتدا ًء� ،أورد ًا على الفرق المخالفة ،ليميزوا بين
عقيدة �أهل ال�سنة وعقيدة �أهل البدعة( ،((4وهو ما
نرمي �إليه في هذه الفقرة من البحث.

 - 1منها :ال�شريعة ،وبهذا المعنى جاء قولهم:
الأَ ْولى بالإمامة الأعلم بال�سنة� .أي ب�أحكام ال�شرع.
 - 2ومنها :الطريقة الم�سلوكة في الدين ،فت�شمل
الم�ستحب والمباح ،بل الواجب والفر�ض �أي�ض ًا.
َّ
 - 3وعرف ًا عند الفقهاء هي الطريقة الم�سـلوكـة
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�شيوع ا�صطالح ال�سنة بمعنى االعتقاد:
وق��د ��س��اد ه��ذا اال��ص�ط�لاح ف��ي ال�ق��رن الثالث
الهجري في ع�صر الإم��ام �أحمد بـن حـنـبـل حين
ظهرت الفرق وراج��ت عقائد المعتزلة والراف�ضة
وال�صوفية و�أه��ل الـكـالم .ف�أخذ �أئـمـة الإ�سـالم
حـيـنـذاك يطلقون علـى �أ�صـول الدـن ومـائل العقيدة:
«ال�سـنة» تمييز ًا لها عن مقوالت الفرق.
وهذا �أي و�صف العقيدة و�أ�صول الدين بـ «ال�سنة»
و�إن كان معروف ًا في ع�صر ال�صحابة �إال �أنه لم يكن
م�شهور ًا� ،إنما يدل عليه مثل قول عمر« :من ترك
ال�سنة كفر».
ف�إن التكفير من ال�صحابة ال يكون �إال في �أمر
عظيم ك�أ�صول الدين و�أم��ور االعتقاد ،كما يدل
عليه قول علي « :- الهوى عند من خالف ال�سنة
حق و�إن �ضربت فيه عنقه» ف��إن مثل ه��ذا الحكم
�إنما يت�أتى في �أ�صحاب العقائد والأه��واء والفرق
ال�ضالة(.((4
م�ؤلفات في االعتقاد تحت ا�سم ال�سنة:
و�أما الم�صنفات في االعتقاد تحت ا�سم «ال�سنة»
فهذا ما �سنذكره فيما يلي مرتب ًا ح�سب تاريخ وفاة
الم�ؤلف؛ فمما و�صلنا من هذه الم�ؤلفات:
« - 1ك�ت��اب ال�سنة» ل�ل�إم��ام �أح�م��د ب��ن محمد
بن حنبل ال�شيباني� ،إم��ام �أه��ل ال�سنة والجماعة
(241هـ).
�« - 2شـرح ال�سـنة» للإمام �إ�سماعـيل بن يحيى
ال ُمزَ ني� ،صاحب ال�شافعي (.)264
« - 3كتاب ال�سنة» للأثرم� ،أبو بكــر� ،أحمد بن
محمد ب��ن هانئ ال�ب�غ��دادي ،تلميذ الإم ��ام �أحمد
(273هـ).
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« - 4ال�سنة» لأب��ي علي ،حنبل بن �إ�سحاق بن
حنبل ب��ن ه�لال ،تلميذ الإم ��ام �أح�م��د اب��ن حنبل
(273هـ).
« - 5كتاب ال�سنة» البن �أبي عا�صم ،وهو الحافظ
ال�ضحاك بن
�أبوبكر عمروبن حزم بن �أبي عا�صم،
َّ
مخ َّلد ال�شيباني (287هـ).
« - 6كتاب ال�سنة» لأبي عبد الرحمن عبد اهلل
بن الإمام �أحمد بن حنبل (290هـ).
« - 7كتاب ال�سـنة» لأبي بكـر �أحمد بن محمد بن
هارون الخ َّالل (311هـ).
« - 8بيان ال�سنة والجماعة» المعروف بعقيدة
الطحاوي ،للإمام �أبي جعفر� ،أحمد بن محمد بن
علم
�سالمة الطحاوي (321هـ) .و�شـرحه ابن �أبي العز العقيدة
الحنفي ب�شـــــــرح ممتع نفي�س ،وطبــــع هذا ال�شـرح الإ�سالمية
طبعات كثيرة محققة ،وله �شهرة وا�سعة.
عوامل
الن�ش�أة
« - 9كتاب ال�سنة» لأبي جعفر ،عمر بن �أحمد بن
وتطور
عثمان البغدادي المعروف بابن �شاهين (385هـ).
« - 10كتاب ال�سنة» لمحمد بن ن�صر الـ َم ْر َوز ِّي
(394هـ).
« - 11كتاب ال�سنن» �أو«�شرح �أ�صول اعتقاد �أهل
ال�سنة والجماعة» لأبي القا�سم هبة اهلل بن ح�سن
الرازي الاللكائي (418هـ)
وهذه الم�صنفات �أُ ِّلفت للح�ض على اتِّباع ال�سنة
والعمل بها وترك ما حدث بعد ال�صدر الأول من
البدع وال�ضاللة والأهو اء(.((4
منهج الم�صنفين في ال�س َّنة:
ولو�أخذنا بع�ض ما و�صلنا من هذه الم�ؤلفات في
«ال�سنة» ولنمثل بثالث منها ،للإمام �أحمد بن حنبل،

التدوين

وال��دال� ،أ�صل واحد يدل على االنفراد ،من ذلك:
الوحدة ،وهو واحد قبيلته� ،إذا لم يكن فيهم مثله.

والبنه عبد اهلل ،وابن �أبي عا�صم ،وكلها مطبوعة
لوجدنا قا�سم ًا م�شترك ًا في الم�سائل والأبحاث التي
ت�شكل الركيزة فيها وقد ينفرد كتاب منها ببع�ض
الم�ســـــــائل دون الأخ��رى� ،أويتو�سع فيها بب�سـط
الأدلة من الأحاديث والآثار بينما يخت�صر الآخرون
�أويذكرون الم�سائل دون الأدلة .وفي بع�ضها قد نجد
جملة من الم�سـائل التي ال يرقى البحث فيها �إلى
درجة م�سائل االعتقاد.

ووحد ال�شي َء:
وحد اهلل� :أ َق َّر بوحدانيتهَّ ،
ويقالَّ :
جعله واح��د ًا .والتوحيد  -على وزن التفعيل  -وهو
الحكم ب�أن ال�شيء واحد ،والعلم ب�أنه واحد.
والأح��د� :أ�صله َو َح��د ،ويقع على الذكر والأنثى،
ويكون مرادف ًا ٍ
لواحد في مو�ضعين� :أحدهما :و�صف
الباري تعالى ،فيقال :هو الواحد الأحد؛ الخت�صا�صه
بالأحدية ،فال ي�شركه فيها غيره .الثاني� :أ�سماء
العدد ،فيقال� :أحد وع�شرون ،وواحد وع�شرون.

والمنهج الذي �سلكه الم�ص ِّنفون في ال�سنة يكاد
يكون منهج ًا مت�شابه ًا ،يتلخ�ص ف��ي �أن��ه يترجم
للباب ،ثم ي�سوق جملة من الأحاديث والآث��ار التي
تتنا�سب مع العنوان.

مقـــاالت

وف��ي غير ه��ذي��ن المو�ضعين ُي �ف � َّرق بينهما،
وعندئذ لفظ «الأحد» يبنى لنفي ما ُيذكر معه من
العدد .تقول :ما جاءني من �أحد .و«الواحد» ا�سم
ُب ِن َي لمفتتح العدد .تقول :جاءني واحد من النا�س،
وال تقول :جاءني �أحد(.((5

وق��د ي��روي ه��ذه الأح��ادي��ث من ط��رق متعددة،
وقد يتكلم بع�ضهم على الروايات وينقدها ،وغالب ًا
ما نجد العناوين وفيها �إ�شارة �إلى الرد على الفرق
المخالفة ،بل نجد ذلك �صراح ًة �أي�ض ًا .و�أثناء الرد
والمناق�شة تت�ضح الفكرة التي عقد الم�صنف الباب
من �أجلها.

ال�م�ع�ن��ى اال��ص�ط�لاح��ي ل�ل�ت��وح�ي��د :وب�ع��د هذا
ال�ت�ع��ري��ف ال�ل�غ��وي للتوحيد ،ن�شير �إل ��ى المعنى
اال��ص�ط�لاح��ي ال���ش��رع��ي ،وه��و �إف� ��راد اهلل تعالى
بالربوبية والطاعة �أو العبادة.

ولم يكن فيما يبدوــ من منهجهم �أن يتح َّروا جمع
الأحاديث ال�صحيحة في الم�س�ألة ،و�إنما يجمعون
الروايات التي و�صلت �إليهم في الم�س�ألة ،ولهذا وقع
في بع�ض هذه الم�صنفات� ،أوفي كثير منها ،بع�ض
الأحاديث ال�ضعيفة.

وي�شمل ذل��ك �أن��واع التوحيد الثالثة :وتوحيد
الربوبية ،توحيد الألوهية ،وتوحيد الأ�سماء وال�صفات
وه��ي متالزمة مترابطة متكاملة ،ال ي�صح �إيمان
المرء وال توحيده ما لم ي�أت بها كاملة ،فاهلل تعالى
وح��ده المتفرد بالخلق والإح�ي��اء وال��رزق والإماتة
والتدبير ،وله �صفات الكمال والعظمة والجالل ،فهو
المتفرد كذلك بالأمر والنهي والطاعة.
وتطلق كلمة «التوحيد» �أي�ض ًا :على ال ِع ْلم الذي
يدر�س الجانب العقائدي من الدين ،ت�سمي ًة له ب�أهم
�أجزائه ومباحثه ،من باب �إطالق الجزء على الكل
وعندئذ يعرفونه ب�أنه:

وال��واج��ب �أن ي�ف��رق ب�ي��ن ال�ح��دي��ث ال�صحيح
والحديث الكذب؛ ف�إن ال�سنة هي الحق دون الباطل،
وهي الأحاديث ال�صحيحة دون المو�ضوعة .فهذا
�أ��ص��ل عظيم لأه��ل الإ� �س�لام ول�م��ن ي� َّدع��ي ال�سنة
خ�صو�ص ًا(.((4
المطلب الرابع :علم التوحيد

وحد :الواو والحاء
تعريف التوحيد في اللغةَّ :
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علم ُي ْب َحثُ فيه عن وجود اهلل ،وما يجب �أن ُي ْث َب َت
له من �صفاته ،وما يجوز �أن يو�صف به ،وما يجب �أن
ُي ْنف 'َى عنه ،ويبحث عن الر�سل ،لإثبات ر�سالتهم وما
يجب �أن يكونوا عليه ،وما يجوز �أن ين�سب �إليهم ،وما
يمتنع �أن يلحق بهم(.((5
وقد �أدخل بع�ض علماء الكالم في التوحيد ما
لي�س منه ،فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في
ا�صطالحهم :ما ال �صفة له ،وال يعلم منه �شيء دون
�شيء وال ُيرى.
وبع�ضهم يظن �أن التوحيد يراد به مجرد توحيد
الربوبية ،وهو اعتقاد �أن اهلل وحده خالق العالم،
ويظنون �أنهم �إذا �أثبتوا ذلك بالدليل فقد �أثبتوا
غاية التوحيد ،و�أنهم �إذا �شهدوا هذا فقد فَـنُوا في
غاية التوحيد(.((5
تطور ا�ستعمال كلمة التوحيد:
وقد تلحظ من هذا تعدد ا�ستعمال هذه الكلمة
«التوحيد» ،وكيف نقلت من معنى �إلى �آخر ،وتحولت
على يد بع�ض العلماء في وق��ت غلب فيه الجدل
والبعد عن روح الدين واالل �ت��زام الكامل به �إلى
�صناعة من ال�صناعات ،غير ما �أراده ال�سلف من
ه��ذه الكلمة؛ ولذلك ي�شرح الإم��ام الغزالي هذا
التبديل في معنى التوحيد فيقول:
«..وق ��د جعل الآن ف��ي ع�صر ال�غ��زال��ي عبارة
ع��ن �صناعة ال �ك�لام وم�ع��رف��ة ط��ري��ق المجادلة،
والإح��اط��ة بطرق مناق�ضات الخ�صوم ،والقدرة
على الت�شدق فيها بتكثير الأ�سئلة و�إث��ارة ال�شبهات
وت�أليف الإل��زام��ات ،حتى لقب طوائف من النا�س
و�س ِّمي المتكلمون:
�أنف�سهم بــ� :أهل العدل والتوحيدُ ،
العلماء بالتوحيد( ،((5مع �أن جميع ما هو خا�صة
هذه ال�صناعة لم يكن يعرف منها �شيء في الع�صر
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الأول ،بل كان ي�شتد منهم النكير على من كان يفتح
باب ًا من الجدل والمماراة .ف�أما ما ي�شتمل عليه
�ان
ال�ق��ر�آن من الأدل��ة الظاهرة التي ت�سبق الأذه� ُ
�إلى قبولها في �أول ال�سماع؛ فلقد كان ذلك معلوم ًا
للكل .وك��ان العلم ب��ال�ق��ر�آن ه��و العلم كله ،وكان
التوحيد عندهم عبارة عن �أمر �آخر ال يفهمه �أكثر
المتكلمين ،و�إن فهموه لم يت�صفوا به ،وهو � :أن يرى
الأمور كلها من اهلل عز وجل ر�ؤية تقطع التفاته عن
الأ�سباب والو�سائط ،فال يرى الخير وال�شر كله �إال
منه جل جالله»(.((5
م�ؤلفات في علم التوحيد:
ولما �أ�صبح « التوحيد» لقب ًا لهذا العلم ،كتب عدد
من العلماء فيه كتب ًا ،ن�شير �إلى بع�ضها:
« - 1كتاب التوحيد و�إثبات �صفات الرب عز وجل»
التي و�صف بها نف�سه في تنزيلــه الذي �أنزلـه على
نب ِّيه الم�صطفى  ،وعلى ل�سان نبيه  ،للإمام
ابن خـزيمـة� ،أبو بكــر محمد بن �إ�سحــاق بن خزيمة
الني�سابوري� ،صاحب «ال�صحيح» ت(311هـ).
« - 2كتاب التوحيد ومعرفة �أ�سماء اهلل عز وجل
و�صفاته على االتفاق والتف ُّرد» للإمام الحافظ �أبي
عبد اهلل ،محمد بن �إ�سحاق بن َمن َْده (395هـ).
« - 3الحجة في بيان الـ َم َـح َّجة و�شرح التوحـيد
ومذهـب �أه��ل ال�سـنة» للحافظ ق � َّوام ال�ســنة �أبي
القا�سـم� ،إ�سماعيل بن محمد ال َّت ْيمي الأ�صبهاني
(535ه� �ـ) .واال�سم المثبت للكتاب على غالفه «
الحجة في بيان المحجة و�شرح عقيدة �أهل ال�سـنة»
بينما قال هو في مقدمته« :و�سـميته كتاب :الحجة
في بيان المحجة و�شرح التوحيد.»...
« - 4تجريد التوحيد المفيد» للإمام تقي الدين،
�أحمد بن علي ال َمقْرِ ْيزِ ّي (845هـ).
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وي�سمى ال�شرع �أي�ض ًا :بالدين والملة؛ ف�إن تلك
الأحكام من حيث �إنها تطاع :دين ،ومن حيث �إنها
تملى وتكتب :ملة ،ومن حيث �إنها م�شروعة� :شرع؛
فالتفاوت بينها بح�سب االعتبار ال بالذات� ،إال �أن
ال�شريعة والملة ت�ضافان �إلى النبي عليه ال�صالة
وال�سالم و�إلى الأمة فقط ا�ستعما ًال ،والدين ي�ضاف
�إلى اهلل تعالى �أي�ض ًا»(.((5

« - 5ك�ت��اب التوحيد ال��ذي ه��و ح��ق اهلل على
العبيد» ل�ل�إم��ام المجدد ال�شيخ محمد اب��ن عبد
الوهاب التميمي النجدي (1206هـ).
 - 6وعلى غراره كتاب «ر�سالة التوحيد» للعالمة
وي ال�شهيد
ال�شيخ �إ�سماعيل بن عبد الغني ِّ
الد ْه َل ّ
(1246ه� �ـ) ،نقله �إل��ى العربية وع َّلق عليه ال�شيخ
�أبوالح�سن علي الح�سني الن َّْدوي.

وقد يخ�ص ال�شرع وال�شريعة بالأحكام العملية
الفرعية.

« - 7ال� ُّدر الن�ضيد في �إخال�ص كلمة التوحيد»
لل�شيخ محمد ب��ن علي ال�شوكاني� ،صاحب «نيل
الأوطار» ،وغيره من الم�ؤلفات1250( ،هـ).

�إطالقات كلمة ال�شريعة في القر�آن الكريم:

« - 8دالئل التوحيد» لع ّالمة ال�شام ال�شيخ محمد
جمال الدين القا�سمي (1332هـ).

تطلق كلمة ال�شريعة في ال�ق��ر�آن الكريم على
معانٍ متعددة:

مقـــاالت

 - 9وتتابعت الكتابات المعا�صرة عن التوحيد،
ب�أ�ساليب متعددة متباينة ،وح�سبنا �أن ن�شير �إلى
كتا َبي ال�شيخ عبد المجيد الزنداني «توحيد الخالق»
و«كتاب التوحيد» وكل منها في ثالثة �أجزاء لطيفة.

 - 1فال�شريعة ه��ي ك��ل م��ا �أن��زل��ه تعالى على
نبي من �أنبيائه ،وه��ي تنتظم االعتقاد والأحكام
العملية والأخالق ،فهي ما �شرعه اهلل من االعتقاد
الدين؛ كما
والعمل ،وهي بهذا المعنى ترادف كلمة ِّ
ف��ي قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

تعريف ال�شريعة في اللغة :قال ابن فار�س�«:شرع
ال�شين والراء والعين �أ�صل واحد ،وهو �شيء ُي ْفتَح
ٍ
امتداد يكون فيه .من ذل��ك :ال�شــريعة ،وهي
في
مورد ال�شــارب ِة الما َء .وتطلــق �أي�ض ًا على الطـريـق
�أو ال�شارع»(.((5

(الجاثية.)18 :

المطلب الخام�س :ال�شــــريعــة

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ

ال�شريعة في اال�صطالح ال�شرعي العام :وقال
ال َّت َها َنو ِّي« :ال�شريعة :ما �شرع اهلل تعالى لعباده من
نبي من الأنبياء �صلى اهلل
الأحكام التي جاء بها ٌّ
عليهم وعلى نبينا و�سلم �سواء كانت متعلقة بكيفية
عمل ،وت�سمى فرعية وعملية ،ود ِّون لها علم الفقه،
�أوبكيفية االعتقاد ،وت�سمى �أ�صلية واعتقادية ،ود ّون
لها علم الكالم.
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 - 2وتطلق ال�شـريعة كـذلك على ما خــ�ص اهلل
نبي من الأحـكـام وما �ســنَّه لأمـته،
تعـالى به كـ َّل ٍّ
ممــا يختـلف مـن دعــوة نــبي لآخر ،من المنــاهـج
وتف�صــيل العـبادات والمعـامالت� ...إلخ.وهنا نقـول:
�إن الدين في �أ�صله واح��د وال�شرائع متعـددة(،((5
كـما في قـوله تـعالى:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﭼ (المائدة.)48 :
 - 3وتطلق ال�شريعة �أحيان ًا على ما �شرعه اهلل
لجميع الر�سل من �أ�صول االعتقاد والبر والطاعة
مما ال يختلف من دع��وة نبي لآخ��ر كما في قوله
تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
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ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﭼ (ال�شورى.)13 :

المعنى الخا�ص لل�شريعة (االعتقاد):
وتطلق ال�شريعة بخا�صة على «العقائد» التي
يعتقدها �أهل ال�سنة من الإيمان مثل :اعتقادهم �أن
الإيمان قول وعمل ،و�أن اهلل مو�صوف بما و�صف به
نف�سه وو�صفه به ر�سوله ،و�أن القر�آن كالم اهلل غير
مخلوق ،و�أن اهلل خالق كل �شيء ،وما �شاء اهلل كان،
وما لم ي�ش�أ لم يكن ،و�أنه على كل �شيء قدير ،و�أنهم
ال يكفِّرون �أه��ل القبلة بمجرد ال��ذن��وب ،وي�ؤمنون
بال�شفاعة لأهل الكبائر ونحوذلك من اعتقاد �أهل
ال�سنة ،ف�سموا �أ�صول اعتقادهم �شريعة ...وهذا
المعنى الأخير لل�شريعة عليه مدار البحث هنا ،وهو
مق�صودنا بهذا العنوان.
وال�شـريعة في هـذا كال�سـنة التي تقـدم الكـالم
عـليها ،فقـد يراد بهـا ما �سـنَّه و�شـرعه من العقائـد،
وقـد يـراد بهـا ما �سـنـه و�شــرعـه مـن العـمـل ،وقـد
يـراد بـهـا كالهما(.((5
م�ؤلفات في ال�شريعة:
ومما كتب في اعتقاد �أه��ل ال�سنة تحت ا�سم
«ال�شريعة»:
« - 1كتاب ال�شريعة» للإمام �أبي بكر ،محمد بن
الح�سن بن عبد اهلل ال ُآج ّري (360هـ).
« - 2الإبـانة عن �شريعة الفرقة الناجية ،ومجانبة
ال ِف َرق المذمومة» للإمام �أبي عبد اهلل عبيد اهلل بن
محمد بن بطة العكبري (1387هـ).
المطلب ال�ساد�س :العقـيــدة

التعريف اللغوي :عقد :العين والقاف والدال
�أ�صل واحد يدل على �ش ًّد و�شد ِة وثوقٍ  ،و�إليه ترجع
فروع الباب كلها .من ذلك :عقد البناء ،والجمع
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�أعقاد وعقود ...وعقدت الحبل �أعقده عقد ًا ،وقد
انعقد ،وتلك هي العقدة.
وعقدة النكاح وعقد ُة ِّ
كل �شيء :وجوبه و�إبرامه.
والعقد في البيع� :إيجابه ...وعقد قلبه على كذا فال
ينزع عنه .واعتقد ال�شيء� :صلب ،واعتقد الإخاء:
ثبت...
اعتقدت كذا :عقدت عليه القلب وال�ضمير ،حتى
قيل :العقيدة م��ا يدين الإن���س��ان ب��ه .ول��ه عقيدة
ح�سنة� :سالمة من ال�شك(.((5
وم��ن ه��ذه الن�صو�ص ن�لاح��ظ �أن م��دار كلمة
(عقد) على الوثوق والثبات وال�صالبة في ال�شيء.
ومن هنا جـاء تـعـريف العـقيـدة ب�أنها(( :الحكـــم
الذي ال يقبل ال�شك فيه لدى معتقده»(.((6
ت�ع��ري��ف ال�ع�ق�ي��دة ف��ي اال� �ص �ط�لاح ال�شرعي:
ومن هذا المعنى اللغوي �أخذ تعريف العقيدة في
اال�صطالح ال�شرعي فقال ال�شيخ ح�سن البنا رحمه
اهلل في تعريف العقائد ب�صيغة الجمع ــ:
ي�صدق بها
«العقائد :هي الأمور التي يجب �أن ِّ
قلبك ،وتطمئن �إليها نف�سك ،وتك ِّون يقين ًا عندك ،ال
يمازجه ريب وال يخالطه �شك»(.((6
فهي �إذن اعتقاد ج��ازم مطابق للواقع ال يقبل
�شك ًا وال ظن ًا ،فما لم ي�صل العلم بال�شيء �إلى درجة
اليقين الجازم ال ي�سمى عقيدة ،و�إذا كان االعتقاد
غير مطابق للواقع والحق الثابت وال يقوم على
دليل ،فهو لي�س عقيدة �صحيحة �سليمة ،و�إنما هو
عقيدة فا�سدة كاعتقاد الن�صارى ب�ألوهية عي�سى
وبالتثليث.
علم العقيدة :و�إذا كنا فيما �سبق �آنف ًا قد تعرفنا
على معنى العقيدة واالعتقاد ،فمن المنا�سب �أن
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ن�شير هنا �إلى �أن هذه الكلمة «ال َعقيدة» �أو«االعتقاد»
�أ�صبحت ا�سم َع َل ٍم على العلم الذي يدر�س جوانب
الإيمان والتوحيد التي �سبقت الإ�شارة �إليها ،ووجدنا
كل من يكتب في هذا الجانب يطلق على كتابه ا�سم
العقيدة ،فيقال مث ًال :عقيدة الطحاوي ،العقيدة
الن�سفية ،العقائد الع�ضدية ...الخ .و�أ�صبحت هذه
الكلمة م�ضافة �إل��ى الإ��س�لام عنوان ًا على المادة
الدرا�سية في المعاهد والكليات والمدار�س ،فيقال:
مادة العقيدة الإ�سالمية.

« - 5الدرة ال ُم ِ�ض َّية في عقيدة ال ِفرقة الـ َم ْر ِ�ض َّية»
و�شرحها «لوامع الأن��وار البهية »..للعالمة ال�شيخ
ال�سفَّارِيني (1118هـ).
�أحمد َّ
ثم تتابعت الكتب والم�ؤلفات تحت هذا العنوان،
ومنها م�ؤلفات كثيرة معا�صرة مثل« :العقيدة في
�ضوء الكتاب وال�سنة» للدكتور عمر �سليمان الأ�شقر،
و«العقيدة في القر�آن» للأ�ستاذ محمد المبارك ،وله
�أي�ض ًا« :نظام الإ�سالم الجزء الأول في العقيدة»
وكالهما يتميز بالعمق والجدة واالبتكار في الأ�سلوب
والتجديد في طريقة العر�ض.

وفيما يلي �أ�سماء بع�ض الم�ؤلفات التي حملت
هذا اال�سم ،مبتدئ ًا ب�أقدمها و�أ�سبقها:

ول�شهرة هذا الم�صطلح �أ�صبح يطلق كذلك على
الكتب ال�سابقة التي �ألفت تحت عنوان ال�سنة ،فمث ًال
«العقيدة الطحاوية» كانت ت�سمى« :بيان ال�سنة
والجماعة» وهكذا.

م�ؤلفات في العقيدة:

مقـــاالت

�« - 1شرح �أ�صول اعتقاد �أهل ال�سنة والجماعة»
من الكتاب وال�سنة و�إجماع ال�صحابة والتابعين ومن
بعدهم» ،ت�أليف ال�شيخ الإمام الحافظ �أبي القا�سم
هبة اهلل بن الح�سن بن من�صور الطبري ال َّال َل َكائي
(418ه��ـ) .وهـذا هو اال�سـم الـذي تجـده مـثـبـتـ ًا
عـلـى غالف الكــتاب مخطــوطـ ًا ومطبوعـ ًا ،وقد
يعرف �أحيان ًا بكتاب «ال�سـنن» �أو«�شرح ال�سنة» �أو
«�أ�صول ال�سنة»�...إلخ

المطلب ال�سابع� :أ�صـول الديـن

التعريف اللغوي :الأ�صل بفتح الأول و�سكون
ال�صاد في اللغة :ما يبتنى عليه غيره من حيث �أنه
يبتنى عليه وبقيد الحيثية ه��ذه خ��رج �أدل��ة الفقه
مث ًال من حيث �إنها تبتنى على علم التوحيد ،ف�إنها
بهذا االعتبار فروع ال �أ�صول ...ثم االبتناء �أع ُّم من
ِ
الح ِّ�س ِّي والعقلي في�شمل الكل(.((6
التعريف اال�صطالحي لأ��ص��ول ال��دي��ن :ف�إذا
كان الأ�صل هو �أ�سا�س ال�شيء �أو ما يبتنى ال�شيء
عليه وما يقوم عليه ،ف�أ�صول الدين هي ما يقوم
الدين عليه ويعتبر �أ�ص ًال له .والدين الإ�سالمي يقوم
على عقيدة التوحيد ،ومن هنا �سمي علم التوحيد
�أو العقيدة« :علم �أ�صول الدين» كما �س َّماه بع�ضهم
علم الأ�صول� ،أو علم الفقه الأكبر ،ونحو ذلك من
الأ�سماء المتقاربة ،ومنهم من يجعل �أ�صول الدين
ا�سم ًا لكل ما تتفق فيه ال�شرائع مما ال ين�سخ وال

« - 2عقيدة ال�سلف �أ�صحاب الحديث» للإمام
�أب��ي عثمان� ،إ�سماعيل ال�صابوني ( ،)449وهو
مطبوع �ضمن «مجموعة الر�سائل المنيرية» ثم طبع
م�ستق ًال في الكويت ،بتحقيق بدر البدر.
« - 3االعتقاد على مذهب ال�سلف �أهل ال�سنة
والجماعة» ل�ل�إم��ام �أب��ي بكر� ،أحمد بن الح�سين
البيهقي (.)458
«الح َّج ُة في بيان ال َم َح َّجة و�شـرح عـقيدة �أهل
ُ -4
ال�سـنة» للإمـام الحـافظ قـ َّوام ال�سـنة الأ�صبهاني
(535هـ).
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يغير� ،سواء ك��ان علمي ًا �أو عملي ًا ،فيجعل عبادة
اهلل وح��ده ومحبته وخ�شيته ونحوذلك من �أ�صول
الدين(.((6
علم �أ�صول الدين ب�أنه:
وقد ع َّرف بع�ض العلماء َ
«علم يقتدر معه على �إثبات الحقائق الدينية ،ب�إيراد
الحجج لها ،ودفع ال�شّ به عنها»(.((6
الدين:
ما لي�س من �أ�صول ِّ

لأبي عبد اهلل ،عبيد اهلل بن محمد بن بطة ال ُع ْك َبرِ ّي
(387ه � �ـ) .وه��ذا الكتاب ي�ع��رف با�سم «الإبانة
ال�صغرى» وتقدم الكالم على «الإبانة الكبرى» في
فقرة ال�شريعة.
الخاتمـــة

ومن هذا العر�ض الموجز للعوامل الم�ؤثرة في
ن�ش�أة علم العقيدة وتطور تدوينها يمكن �أن نقول:

و�إذا كان هذا التعريف من�سجم ًا مع ما يرمي
�إليه علماء الكالم غالب ًا ،فينبغي �أن نالحظ هنا
�أن بع�ض علماء الكالم �أدخلوا في م�سمى «�أ�صول
الدين» ما لي�س من الدين حقيقة ،وال من �أ�صوله،
مثل الدالئل والم�سائل الفا�سدة التي �أكثروا منها
في كتبهم ،وتجد �أمثلة على هذا في نفي ال�صفات
والقدر ،ونحو ذلك من الم�سائل ،كما تجد له �أمثلـة
�أخـرى في اال�ستـدالل على حـدوث العالـَم بحـدوث
الأعـرا�ض التي هي �صفـات الأج�سـام القائمــة بها،
وما يتبع ذلك من المقدمات التي يحتاج �إليها هذا
الدليل(.((6

�أ � -إن ه��ذه الن�ش�أة كانت ا�ستجابة ل�ضرورة
طبيعية م�ل�ح��ة ،تمثلت ف��ي م���ش�ك�لات �سيا�سية
واجتماعية نجمت في حياة الم�سلمين ،وباتت تهدد
الديني ،الذي قام عليه
با�ستفحالها المطرد البنا َء
َّ
المجتمع الإ�سالمي .كما تمثلت في تحديات دينية
علم
وفل�سفية مع الأديان والفل�سفات القديمة ،باتت تروج
بين الم�سلمين وتهدد بنية العقيدة الإ�سالمية .فهذه العقيدة
الم�شكالت والتحديات ،دفعت الفكر الإ�سالمي في الإ�سالمية
عوامل
�سبيل الدفاع عن مرجعيته العقدية �إلى �أن يتجه
الن�ش�أة
�إل��ى معالجة تنظيرية ،فكانت ن�ش�أة علم العقيدة
بمنزلة اال�ستجابة لتحديات ناجمة من �صميم واقع وتطور
التدوين
الم�سلمين(.((6

وهكذا �أ�صبحت كلمة «�أ�صول الدين» لقب ًا لعلم
العقيدة ،و�أ�صبحت هذه المادة تدر�س تحت هذا
العنوان ،وق��د ُت ُو ِّ�سع فيها ف�أ�صبحنا نجد كل َّيات
جامعية لأ� �ص��ول ال��دي��نُ ،ت� ْع� َن��ى ب��درا��س��ة العقيدة
وال�ق��ر�آن وعلومه ،والحديث وعلومه ،وك�أنها هنا
�أخذت معنى �أو�سع و�أ�شمل.

ب  -وه��ذا مما يدعو �إل��ى الت�أكيد على وجوب
االل �ت �ف��ات �إل� ��ى ال �ت �ح��دي��ات ال �ف �ك��ري��ة والعقدية
والم�شكالت المعا�صرة ومناق�شتها وبيان ما فيها من
خطورة على العقيدة الإ�سالمية ،بد ًال من الإغراق
في درا�سة �أمور وم�شكالت تاريخية ال وجود لها في
حياتنا المعا�صرة على الأعم الأغلب.
ج  -ول�ئ��ن ك��ان��ت مواجهة تلك ال�ع��وام��ل �أم��ر ًا
�ضروري ًا ،ف�إن بع�ضها قد �س َّبب انحراف ًا في المنهج
الذي �سلكه بع�ض العلماء ،متمث ًال في «علم الكالم»،
الذي وقف منه علماء ال�سلف موقف ًا مت�شدد ًا ،كما
وقفوا من الفل�سفة بما فيها من انحرافات ،ولذلك

م�ؤلفات في �أ�صول الدين:

ثـم و�صلتـنـا كـتب تحمل هـذا اال�سم ،منها:
« - 1الإب��ان��ة عن �أ��ص��ول الديانة» ل�ل�إم��ام �أبي
الح�سن الأ�شعري (329هـ).
.0

ال�سنة والديانة»
« - 2ال�شرح والإبانة عن �أ�صول ُّ
0.0ذ
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الإ�سالمية تحت ٍ
واحد من هذه العناوين.

ينبغي الت�أكيد على �أن��ه ال يجوز �أن يعالج الخط�أ
ٍ
بانحراف مثله(.((6
بخط�أ �آخر ،وال االنحراف

و -يح�سن �أن �أ�شير في الختام �إلى تخلي�ص كتب
العقيدة مما �أدخ��ل فيها من مباحث لي�ست منها،
وكتابة العقيدة بما يتفق مع منهج القر�آن وال�سنة في
ذلك ،واالبتعاد عن الم�ؤثرات والمناهج والأ�ساليب
الغريبة الدخيلة.

د� -إن اال�ستقراء والتتبع التاريخي لتدوين
العقيدة والت�أليف فيها و�إن لم يكن تام ًا ،بل على
ح�سب الو�سع والطاقة وم��ا �أت�ي��ح ل��ي م��ن اطالع
ير�شدنا �إلى مراحل الت�أليف وتطوره بما ينا�سب
كل ع�صر ومرحلة .ففي القرن الثاني الهجري
ك��ان ت��دوي��ن ال�ع�ق�ي��دة الإ� �س�لام �ي��ة ت�ح��ت عنوان
«الفقه الأكبر» ،وفي القرن الثالث ظهر م�صطلحا
«الإيمان» و«ال�سنَّة» ،وفي نهاية هذا القرن وبداية
القرن الرابع كان التدوين تحت م�صطلح «التوحيد»
ثم «ال�شريعة» يليهما م�صطلحا «العقيدة» و«�أ�صول
الدين».

مقـــاالت

ز  -وي�ك�ت�م��ل ه��ذا ب��ال�ع�ن��اي��ة ب�ك�ت��ب العقيدة
والت�أليف المعا�صر فيها واال�ستفادة من العلوم
الحديثة ،وقد بد�أت بواكير هذا المنهج في ع�صرنا
الحا�ضر ،حيث وجدنا بع�ض التجديد في الكتابة
و�أ�سلوبها ،ويمكن �أن نر�صد هنا م�صطلح ًا جديد ًا
هو «الت�صور الإ�سالمي» .وهذا يح�سن �أن ي�ستقل
ببحث �آخر يتناول التجديد في الت�أليف العقدي
في الع�صر الحديث .واهلل الموفق والهادي �إلى
�سواء ال�سبيل.

هـ  -ا�ستقرت هذه الم�صطلحات �أو الإطالقات
عند �أهل ال�سنة ،فكان التدوين والت�أليف في العقيدة

الهوام�ش
الإ�سالمي)) للخ�ضري� ،ص ( (( ،) 181 - 180تاريخ
الفقه الإ�سالمي)) د .يو�سف مو�سى(( ،65- 54/2 :حجة
الد ْهلوي306/1 :
اهلل البالغة )) ت�أليف �شاه ول��ي اهلل ِّ
 (( ،307الر�سالة المحمدية )) ،لل�سيد �سليمان الن َّْدوي،
�ص (.) 91-88
«5-5الفكر الإ�سـالمي الحديث في مواجــهـة الأفـكـار الـغـربـيـة»
للأ�ستاذ محـمـد المـبـارك� .ص (.)75
�6-6أ�شار �إلى ذلك الغزالي في «�إحياء علوم الدين»- 32/1 :
 ،36والأ�ستاذ المبارك في المرجع ال�سابق �ص ( )75وانظر
كتاب الأ�ستاذ �أبي الح�سن الندوي« :ربانية ال رهبانية».
7-7لمعرفة مناهج البحث العلمي و�أنواعها ،انظر(( :قواعد
�أ�سا�سية في البحث العلمي)) ،د� .سعيد �إ�سماعيل� ،ص61
وما بعدها� ،أ�صول البحث العلمي ومناهجه ،د� .أحمد بدر،
�ص 235وما بعدها.
«8-8الخطط المقريزية» 310 ،309/3 :بت�صرف ،وانظر:
«�إع�ل�ام الموقعين» الب��ن القيم ��« ،49/1ش��رح العقائد

�1-1سورة العلق ،الآيات .5-1
2-2انظر(( :تقييد العلم)) للخطيب البغدادي� ،ص 7-5من
ت�صدير الدكتور يو�سف الع�ش (( ،ال�سنة قبل التدوين))،
للدكتور محمد عجاج الخطيب�� � ،ص 298وم��ا بعدها،
((ت��دوي��ن ال���س�ن��ة)) ،د .محمد مطر ال��زه��ران��ي� ،ص
(( ،68-65درا��س��ات في الحديث النبوي)) ،د .محمد
م�صطفى الأعظمي 92/1 :وما بعدها(( ،تاريخ التراث
العربي)) ،د .محمد ف�ؤاد �سزكين 117/1 :وما بعدها.
3-3وهو عنوان كتاب �ضخم يقع في مجلدين ،ت�أليف �آدم متز،
ترجمة د .محمد عبد الهادي �أبوريدة ،وقد طبع �أكثر من
مرة في القاهرة وبيروت.
4-4انظر(( :تاريخ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأعالم))
ل�ل��ذه�ب��ي 13/9 :ب��اخ�ت���ص��ار ي���س�ي��ر ،وراج� ��ع ((ت��اري��خ
((المحدث الفا�صل))
الخلفاء)) لل�سيوطي �ص ( ،) 261
ِّ
للرامهرمزي� ،ص (  ) 611وما بعدها(( ،هدي ال�ساري))
الب��ن ح�ج��ر��� ،ص ((( ،)7 - 6ال�ت�ع�ل�ي��ق ال�م�م� َّ�ج��د على
موط�أ محمد)) للكنوي(( ،75- 64/1 :تاريخ الت�شريع
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الن�سفية» للتفتازاني �ص (« ،)15مفتاح ال�سعادة وم�صباح
ال�سيادة» ت�أليف �أحمد م�صطفى ال�شهير بطا�ش كبرى
زاده« ،143/2 :التفكير الفل�سفي في الإ�سالم» للدكتور عبد
الحليم محمود �ص (.)126 - 119
9-9انظر« :الموافقات في �أ�صول ال�شريعة لل�شاطبي»58/2 :
 « ،61الإحكام في �أ�صول الأحكام» البن حزم،453/4 :�« ،454إظهار الحق» لل�شيخ رحمه اهلل الهندي �ص ()207
وما بعدها.
«1010ال� َف� ْرق بين ال� ِف� َرق» للبغدادي �ص ( .)14وع��ن الفرق
بين ما يجوز من االختالف في الفروع وما ال يجوز من
االختالف والتفرق في العقيدة ،انظر« :الحجة في بيان
المحجة» للأ�صبهاني« ،229 ،228/2 :الإبانة» البن بطة
العكبري�« ،562 - 557/1 :أع�لام الحديث» للخطابي:
« ،221 - 218/1خالف الأمة في العبادات» البن تيمية
�ص ( )29وما بعدها.
1111بل قد يقع �شيء من االنحراف عن الإ�سالم والعقيدة حتى
في حياة النبي  ولكنه بذاته ال ي�شكل فرقة �أومذهب ًا،
�إنما ي�شكل بذرة لمذهب �أو�أ�ص ًال ،كما ي�شير �إليه حديث �أبي
�سعيد الخدري فيما �أخرجه البخاري ( )618/6وم�سلم:
( )7401/2قال« :بينما نحن عند ر�سول اهلل  ،وهو
يق�سم ق�سم ًا� ،إذ �أتاه ذوالخوي�صرة ،وهو رجل من بني تميم
فقال :يا ر�سول اهلل :اعدل .فقال :ويلك ،ومن يعدل �إذا لم
�أعدل؟ فقد خبت وخ�سرت �إن لم �أكن �أعدل».
فقال عمر :يا ر�سول اهلل ائذن لي فيه ف�أ�ضرب عنقه فقال:
دعه ف�إن له �أ�صحاب ًا يحقر �أحدكم �صالته مع �صالتهم،
و�صيامه مع �صيامهم ،يقر�ؤون القر�آن ال يجاوز تراقيهم،
يمرقون من الدين كما يمرق ال�سهم من ال َّر ِم َّية»...
قال �أبو�سعيد :ف�أ�شهد �أني �سمعت هذا الحديث من ر�سول
اهلل ، ،و�أ�شهد �أن علي بن �أبي طالب قاتلهم و�أنا معه..
«وه��م ال �خ��وارج ال��ذي��ن خ��رج��وا على علي  .»وانظر:
«الو�صية الكبرى» ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية �ص (.)68 65
�1212أخرج البخاري ( )149/6عن عكرمة �أن علي ًا  ح َّرق
قوم ًا ،فبلغ ذلك ابن عبا�س فقال :لوكنت �أنا لم �أح ّرقهم،
لأن النبي  قال :ال تعذبوا بعذاب اهلل ،ولقتلتهم كما قال
النبي « :من بدل دينه فاقتلوه» وانظر« :فتح الباري»:
.272 - 269/12 ،151 - 149/6
«1313الخـطـط المـقـريـزيــة» 312 - 310/3 :بت�صرف .وانظـر:
«منـهاج الـ�سـنـة» البــن تيمية.116 - 106/1 :
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للدهلوي،135 - 131/1 :
1414انظر« :حجة اهلل البالغة» ِّ
«التفكير الفل�سفي في الإ�سالم» د .عبد الحليم محمود �ص
(.)144 - 134
�1515أخرج الإمام �أحمد في «الم�سند» ،)178/2( :وابن ماجة
في «ال�سنن»�( )20/1( :صحيح ابن ماجة) ،عن عمروبن
�شعيب عن �أبيه عن جده ،قال :خرج ر�سول اهلل  على
�أ�صحابه وه��م يخت�صمون ف��ي ال�ق��در ،فك�أنما يفق�أ في
وجهه َح ُّب الرمان من الغ�ضب .فقال« :بهذا �أمرتم �أولهذا
خلقتم؟ ت�ضربون القر�آن بع�ضه ببع�ض .بهذا هلكت الأمم
قبلكم».
و�أخرج الإمام م�سلم في «�صحيحه» )2053/4( :عن عبد
اهلل بن عمروقالَ :ه َّجرت �إلى ر�سول اهلل  ،يوم ًا .قال:
ف�سمع �أ�صوات رجلين اختلفا في �آية ،فخرج علينا ر�سول
اهلل  ،يعرف في وجهه الغ�ضب ،فقال�« :إنما هلك من
كان قبلكم باختالفهم في الكتاب».
1616راجع« :التفكير الفل�سفي في الإ�سالم»،)133 - 129( ،
«ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ� �س�لام»،233 - 229/1 :
«المذاهب الإ�سالمية» �ص ( )102 - 99وع��ن الإيمان
بالقدر وموقف ال�سلف والنهي عن التعمق فيه انظر�« :شرح
العقيدة الطحاوية» �ص ( ،)280 - 250واق��ر�أ ما كتبه
الأ�ستاذ �سيد قطب رحمه اهلل في «خ�صائ�ص الت�صور
الإ�سالمي ومقوماته» الق�سم الأول �ص ()154 - 143
عن التوازن بين مجال الم�شيئة الإلهية الطليقة ،ومجال
الم�شيئة الإن�سانية المحدودة.
1717انظر« :الجانب الإلهي» للدكتور محمد البهي �ص (،67
« ،)68المذاهب الإ�سالمية» لأبي زهرة �ص (.)102
1818انظر« :ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ�سالم» د .علي �سامي
الن�شار.62/1 :
«1919تجديد الفكر الديني في الإ�سالم» �ص (.)9 ،8
«2020الغنو�ص» �أو«الغنو�سي�س» كلمة يونانية الأ�صل ،معناها:
المعرفة .غير �أنها �أخذت بعد ذلك معنى �أخر ا�صطالحي ًا،
هو التو�صل بنوع من الك�شف �إلى المعارف العليا� .أوهو
تذوق تلك المعارف تذوق ًا مبا�شر ًا ب�أن تلقى في النف�س،
فال ت�ستند على اال�ستدالل �أو البرهنة العقلية.
	انظر« :ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ�سالم».187 ،186/1 :
«2121ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ�سالم».63 ،62/1 :
«2222الفكر الإ�سـالمي الحديث في مواجــهـة الأفـكـار الـغـربـيـة»
للأ�ستاذ محـمـد المـبـارك� .ص (.)75
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�صدق ،كما يقال :كذب� ،أما لفظ الإيمان فال ي�ستعمل �إال
في الخبر عن غائب ،ولم يوجد في الكالم �أن من �أخبر
عن م�شاهدة كقوله طلعت ال�شم�س وغربت �أن��ه يقال:
�آمناه ،كما يقال �صدقناه »...انظر« :الإيمان» البن تيمية
�ص(.)276
3636جاء التعبير بـ «�أ�شياء» بد ًال من «�أجزاء» لي�شمل ما يمكن
فهمه من كالم ال�سلف من �أن العمل جزء داخل في م�سماه،
وما يمكن �أن يف�سر به من �أن العمل من مقت�ضيات الإيمان
وواجباته وهو مطلوب و�إن لم يكن جزء ًا منه .راجع في
هذا بحث ًا قيم ًا لل�شيخ محمد �أنور �شاه الك�شميري في «في�ض
الباري على �صحيح البخاري».58 - 54/1 :
«3737المختار من كنوز ال�سنة» ،د .محمد عبد اهلل دراز� ،ص
(.)73
3838انظر مقدمة «الإي�م��ان» للعدني ،تحقيق حمد الجابري
الحربي ،ومقدمة الدكتور الفقيهي لكتاب ابن منده.
«3939معجم مقايي�س اللغة» .61 ،60/3 :وراجع مادة «�سنن» في
«ال�صحاح» للجوهري« 2140 - 1238/5 :ترتيب القامو�س
المحيط»« ،634 - 632/2 :ل�سان العرب»،228-220/13 :
«النهاية في غريب الحديث والأثر» البن الأثير- 409/2 :
.413
�4040أخرجه م�سلم في الزكاة ،باب الحث على ال�صدقة ،برقم
(.705/2 :)1017
4141انظر« :تعريفات» الجرجاني �ص (« ،)161تف�سير ابن
كثير».54/3 :
�4242أخرجه �أب��وداود في ال�سنة ،12 ،11/7 :والترمذي في
العلم ،441-438/7 :وقال :هذا «حديث ح�سن �صحيح»،
واب��ن ماجه ف��ي المقدمة ،16/1 :وال��دارم��ي،44/1 :
 ،45و�صححه الحاكم في «الم�ستدرك» ،95/1 :ووافقه
ال��ذه�ب��ي ،و�صححه اب��ن ح�ب��ان ���ص ( )56م��ن «م��وارد
الظم�آن» ،ورواه ابن �أبي عا�صم في «ال�سنة»،18 ،17/1 :
والإمام �أحمد في «الم�سند» ،127 ،126/4 :والاللكائي
في «�شرح �أ�صول االعتقاد» ،85/1 :وابن بطة في «الإبانة
 ،307 - 305 /1والبغوي في «�شرح ال�سنة»،205/1 :
وفي «التف�سير» ،209/3 :والآج��ري في «ال�شريعة» �ص
( .)47 ،46وانظر« :جامع العلوم والحكم» البن رجب
�ص (.)244 ،243
4343راج��ع في معاني و�إط�لاق��ات ال�سنة« :الكل ّيات» للكفوي:
« ،12 - 9/3ك�شاف ا�صطالحات الفنــون» للتهانوي:

�2323أ�شار �إلى ذلك الغزالي في «�إحياء علوم الدين»- 32/1 :
 ،36والأ�ستاذ المبارك في المرجع ال�سابق �ص ( )75وانظر
كتاب الأ�ستاذ �أبي الح�سن الندوي« :ربانية ال رهبانية».
2424ان�ظ��ر« :معجم مقايي�س ال�ل�غ��ة»« ،242/4 :ال�صحاح»
للجوهري« ،2243/6 :ترتيب القامو�س المحيط»،513/3 :
«التعريفات» للجرجاني �ص (.)216
2525انظر« :ك�شاف ا�صطالحات الفنون» للتهانوي،42/1 :
«الكل َّيات» للكفوي .345/3 :وعامة كتب الأ�صول.
�«2626إحياء علوم الدين» للغزالي 33 ،32/1 :بت�صرف ي�سير
وتقديم في بع�ض العبارات.
«2727التو�ضيح لمتن التنقيح» ل�صدر ال�شريعة ،11 ،10/1
«ك�شف الأ��س��رار �شرح �أ�صول ال�ب��زدوي» للبخاري،8/1 :
«ك�شاف ا�صطالحات الفنون» للتهانوي.42 ،41/1 :
2828انظر« :ك�شف الأ�سرار على �أ�صول البزدوي».8/1 :
2929وانظر« :فتاوي �شيخ الإ�سالم ابن تيمية»« ،46/5 :درء
تعار�ض العقل والنقل» .264 ،263/6 :وقال العالمة ال�شيخ
محمد بن �إبراهيم عن «الفقه الأكبر»�« :شهرته معروفة،
وثابت عن �أبي حنيفة بالأ�سانيد الثابتة ،ويوجد من هو
دعي في الأحناف لي�س منهم �أ�شكل عليه ن�سبته �إليه»...
ّ
انظر« :فتاوي ور�سائل �سماحة ال�شيخ محمد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ».143/13 :
3030ن�ش�أة التفكير الفل�سفي للن�شار.234/1 :
3131انظر« :نظم الدرر في �شرح الفقه الأكبر» للقا�ضي عبيد
اهلل �ص ( .)28وبع�ض الألفاظ �صححتها مما نقله �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية عنه.
3232وهي �ضمن مجموع برقم ( )509مجاميع ،بمركز البحث
العلمي بمكة المكرمة.
3333في «معجم مقايي�س اللغة:)135 - 133/1( :
3434انظـر« :تهذيب اللغة»« ،510/15 :المفــردات في غـريب
القـر�آن» للراغــب �ص (« ،)26المخــتار مــن كـنوز ال�ســنة»
د .محمد عبد اهلل دراز �ص (« ،)69عمدة القاري �شرح
�صحيح البخاري» للعيني.102/1 :
3535ويق ِّيد �شيخ الإ� �س�لام اب��ن تيمية ذل��ك ٍ
بقيد ،وه��و �أن
يكون ت�صديق ًا للخبر عن �شيء مغيب ،فيقول� :إن لفظ
الإي �م��ان لي�س م��رادف � ًا للت�صديق ف��ي المعنى ،ف ��إن كل
مخبر عن م�شاهدة �أوغيب يقال له في اللغة� :صدقت،
كما يقال :كذبت .فمن ق��ال :ال�سماء فوقنا ،قيل له:

28

�آفاق الثقافة والتراث

« ،57-53/4مجموع الفتاوى»« ،192 ،191/18 :الحجة
في بيان المحجة» للأ�صبهاني« ،385 ،384/2 :الموافقات»
لل�شاطبي« ،7 - 3/4 :ال�سنة ومكانتها في الت�شريع» للدكتور
م�صطفى ال�سباعي �ص (« ،)49 47حجية ال�سنة» لأ�ستاذنا
ال�شيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه اهلل� ،ص ( )45وما
بعدهـــا« ،ال�سنــة قبـــــل التدويــن» د .عجـــــاج الخطيــــب
�ص (« )20 - 15تحفة الأخيار ب�إحياء �سنة �سيد الأبرار»
لأبي الح�سنات اللكنوي �ص (.)86 - 68
«4444جامع العلوم والحكم» �ص ( .)249وانظر �أي�ض ًا« :الو�صية
الكبرى» البن تيمية �ص ( )60بتحقيقنا« ،ك�شف الأ�سرار
على �أ�صول البزدوي» « ،8/1دليل الفالحين لطرق ريا�ض
ال�صالحين».415/1 :
4545ان �ظ��ر« :م �ج �م��وع ف �ت��اوي �شيخ الإ�� �س�ل�ام اب ��ن تيمية»:
.307/19
«4646مفهو م �أه��ل ال�سنة والجماعة» للدكتور نا�صر العقل
�ص ( )43 ،42وراجع �أي�ض ًا« :الإبانة عن �شريعة الفرقة
الناجية» البن بطة.362 ،359 ،338/1 :
«4747نموذج من الأعمال الخيرية» ،لمحمد منير الدم�شقي
�ص (.)259
 4848وي �ق��ول ال�ح��اف��ظ ق� � َّوام ال�سنَّة الأ��ص�ف�ه��ان� ُّ�ي ف��ي كتابه
«الحجة في بيان المحجة»« )85 ،84/1( :وحين ر�أيت
قوام الإ�سالم بالتم�سك بال�سنة ،ور�أيت البدعة قد كثرت،
والوقيعة في �أهل ال�سنة قد ف�شت ،ور�أيت اتباع ال�سنة عند
قوم نقي�صة ،والخو�ض في الكالم درجة رفيعة .ر�أيت �أن
�أملي كتاب ًا في ال�سنة ،يعتمد عليه من ق�صد االتباع وجانب
االبتداع .و�أبين فيه اعتقاد �أئمة ال�سلف و�أهل ال�سنة في
الأم�صار ،والرا�سخين في العلم في الأقطار ليلزم المرء
باتباع الأئمة الما�ضين ،ويجانب طريقة المبتدعين ،ويكون
من �صالحي الخلف ل�صالحي ال�سلف».
4949الو�صية الكبرى» ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية �ص ()64 ،63
بتحقيقي.
5050ان�ظ��ر« :معجم مقايي�س ال�ل�غ��ة»« ،91 - 90/6 :ل�سان
العرب»« ،451 - 450/3 :المعجم الو�سيط»،1016/2 :
«التعريفات» للجرجاني� ،ص (« ،)96مفردات الراغب
الأ�صفهاني»� ،ص (.)515 ،514
«5151ر�سالة التوحيد» لل�شيخ محمد عبده��� ،ص( )8وانظر:
«لوامع الأنوار البهية».57/1 :
5252ان�ظ��ر« :درء تعار�ض العقل وال�ن�ق��ل»،228 - 224/1 :
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«مجموع ف�ت��اوى �شيخ الإ� �س�لام اب��ن تيمية» 97/3 :وما
بعدها.
5353هو ا�سم قديم �أطلقه المعتزلة على �أنف�سهم وا�شتهروا
به.
�«5454إحياء علوم الدين» للغزالي.33/1 :
5555في «معجم مقايي�س اللغة» ()262/3
«5656ك�شاف ا�صطالحات الفنون» للتهانوي ،129/2:وانظـر
�أيـ�ض ًا« :المـنار في �أ�صـول الـفـقـه» للنـ�سـفي مـع �شـرح ابن
َملك علـيـه �ص (.)12
5757انظر« :الإ��س�لام وعالقته بال�شرائع الأخ��رى» �ص (35
.)415858ان �ظ��ر« :م �ج �م��وع ف �ت��اوى �شيخ الإ�� �س�ل�ام اب ��ن تيمية»:
.306،307/19
5959انظر مادة «عقد» في« :معجم مقايي�س اللغة» - 86/4
« ،87ل�سان العرب»« ،300 296/3 :ال�صحاح»،510/2 :
�« ،511أ�سا�س البالغة»« ،132 ،131/2 :تهذيب الأ�سماء
وال�ل�غ��ات»« .28 ،27/3 :الكليات»« ،241/1 :مفردات
القر�آن» �ص (« ،)341الم�صباح المنير».421/1 :
6060انظر« :المعجم الو�سيط».614/2 :
6161ر�سالة العقائد» للإمام ال�شهيد ح�سن البنا �ص ()379
من مجموعة الر�سائل.
6262انظر« :ك�شاف ا�صطالحات الفنون» للتهانوي122/1 :
 .1236363ان �ظ��ر« :م �ج �م��وع ف �ت��اوى �شيخ الإ�� �س�ل�ام اب ��ن تيمية»:
.134/19
6464ان�ظ��ر�« :أب �ج��د ال�ع�ل��وم» ل�صديق خ��ان« ،67/3 :مفتاح
ال�سعادة» لطا�ش كبرى زاده.132/2 :
6565انظر« :درء تعار�ض العقل والنقل»« ،43 38/1 :مجموع
الفتاوى»« ،308 - 303/3 :النبوات» �ص ( )44 - 38البن
تيميـة رحمـه اهلل.
«6666في فقه التدين؛ فقه ًا وتنزي ًال» للدكتور عبد المجيد
ال �ن �ج��ار .26 ،25/2 :وان��ظ��ر« :خ���ص��ائ����ص الت�صور
الإ�سالمي» ،للأ�ستاذ �سيد قطب� ،ص (.)12 - 11
6767انظر« :خ�صائ�ص الت�صور الإ�سالمي» للأ�ستاذ �سيد قطب
�ص (.)12 ،11
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مقـــاالت

1-1الإبانة عن �أ�صول الديانة ،لأبي الح�سن الأ�شعري مطابع
الجامعة الإ�سالمية بالمدينة.
2-2الإبانة عن �شريعة الفرقة الناجية ،البن بطة العكبري.
تحقيق د .ر�ضا معطي .الريا�ض.
�3-3إحياء علوم الدين ،لأبي حامد الغزالي ،مطبعة الحلبي.
�4-4أ�صول الدين عند الإمام �أبي حنيفة ،د.محمد الخمي�س،
دار ال�صميعي بالريا�ض1416 ،هـ.
5-5الأ�سماء وال�صفات ،للبيهقي .تحقيق عماد الدين حيدر.
دار الكتاب العربي بالقاهرة.
�6-6أ�صول البزدوي ،مع �شرحه ك�شف الأ�سرار للبخاري .دار
الكتاب العربي ،بيروت.
�7-7أ�صول الدين ،لعبد القاهر البغدادي ،بيروت ،م�صور عن
طبعة تركيا.
8-8االعتقاد ،للبيهقي .مكتبة ال�سالم العالمية ،القاهرة.
9-9الإيمان ،البن منده ،تحقيق د .علي نا�صر الفقيهي.
1010الإي�م��ان ،البن �أب��ي �شيبة .تحقيق الألباني ،دار الأرقم
الكويت.
1111الإيمان ،لأبي عبيد .تحقيق الألباني ،دار الأرقم الكويت.
1212الإيمان ،البن تيمية ،طبع المكتب الإ�سالمي.
1313ب�صائر ذوي التمييز ،للفيروز �آبادي ،تحقيق محمد علي
النجار ،القاهرة.
1414تجديد الفكر الديني في الإ�سالم ،ت�أليف محمد �إقبال.
مطبعة لجنة الت�أليف.
1515تحفة الأح ��وذي �شرح �سنن ال�ت��رم��ذي ،للمباركفوري.
المكتب ال�سلفية بالمدينة.
1616تحقيق معنى ال�سنة ،ال�سيد �سليمان الندوي .المطبعة
ال�سلفية بالقاهرة.
1717تدوين ال�سنة النبوية ،د .محمد مطر الزهراني ،مكتبة
ال�صديق بالطائف.
1818ترجيح �أ�ساليب القر�آن على �أ�ساليب اليونان ،البن الوزير.
دار الكتب العلمية.
1919التعريفات للجرجاني ،تحقيق �إبراهيم الأبياري .بيروت.
2020تف�سير القر�آن العظيم ،البن كثير .مطبعة ال�شعب  +مكتبة
الريا�ض.
2121تف�سير البغوي ،تحقيق عثمان جمعة ،ومحمد النمر
و�سليمان الحر�ش .دار طيبة بالريا�ض.

2222تف�سير الطبري ،تحقيق محمود �شاكر طبعة الحلبي.
2323التفكير الفل�سفي الإ�سالمي ،د� .سليمان دنيا .مكتبة
الخانجي.
2424التفكير الفل�سفي في الإ�سالم ،د .عبد الحليم محمود.
مكتبة االنجلوالم�صرية ،ط.3
2525تهذيب �سنن �أب��ي داود ،للمنذري ،مع معالم ال�سنن.
مطبعة �أن�صار ال�سنة.
2626التو�ضيح لمتن التنقيح ،للتفتازاني ،مطبعة محمد علي
�صبيح بالقاهرة.
2727التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناوي .مخطوط بدار
الكتب الم�صرية.
2828ج��ام��ع ال�ع�ل��وم وال �ح �ك��م ،الب��ن رج��ب الحنبلي مطبعة
الحلبي.
2929الجانب الإلهي من التفكير الإ�سالمي ،د .محمد البهي.
دار الكاتب العربي القاهرة.
3030الحجة ف��ي ب�ي��ان المحجة ،للأ�صبهاني .دار الراية
بالريا�ض.
3131حجية ال�سنة ،د .عبد الغني محمد عبد الخالق ،المعهد
العالمي للفكر الإ�سالمي.
3232الخطط المقريزية ،للمقريزي .م�صور عن طبعة بوالق،
دار العرفان ،لبنان.
3333روح المعاني في تف�سير القر�آن الكريم وال�سبع المثاني،
للآلو�سي ،عن الطبعة المنيرية.
�3434سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة ،ال�شيخ محمد نا�صر الدين
الألباني ،المكتب الإ�سالمي.
3535ال�سنة ،للإمام عبد اهلل بن الإمام �أحمد .تحقيق د .محمد
�سعيد القحطاني ،دار ابن القيم.
3636ال�سنة الب��ن �أب ��ي ع��ا��ص��م .تحقيق الأل �ب��ان��ي .المكتب
الإ�سالمي.
�3737سنن الن�سائي ،بعناية عبد ال�ف�ت��اح �أب��وغ��دة .مكتب
المطبوعات الإ�سالمية.
�3838شرح �أ�صول اعتقاد �أه��ل ال�سنة ،لاللكائي ،تحقيق د.
�أحمد �سعد حمدان ،دار طيبة.
�3939شرح ال�سنة ،للبغوي ،تحقيق �شعيب الأرنا�ؤوط.
�4040شرح الفقه الأكبر ،لمال علي القاري ،دار الكتب العلمية.
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�4141شرح العقائد الن�سفية ،للن�سفي مع �شرح التفتازاني .طبع
الآ�ستانة.
�4242شرح العقيدة الطحاوية البن �أبي العز الحنفي ،المكتب
الإ�سالمي.
4343ال�شريعة ،للآجري ،تحقيق محمد حامد الفقي .مطبعة
�أن�صار ال�سنة.
4444ال�صحاح ،للجوهري ،تحقيق �أحمد عبد الغفور عطار ،دار
العلم للماليين.
�4545صحيح البخاري مع فتح الباري الب��ن حجر ،المطبعة
ال�سلفية.
4646العقائد ،ال�شيخ ح�سن البنا� ،ضمن مجموعة ر�سائل الإمام
ال�شهيد ،طبعة الدار الإ�سالمية.
4747العقائد الن�سفية مع حا�شية التفتازاني .وعليه تعليقات
الخيالي :طبع تركيا.
4848عقيدة ال�سلف �أ�صحاب الحديث ،لأبي عثمان ال�صابوني،
مجموعة الر�سائل المنيرية.
4949العقيدة في القر�آن ،محمد المبارك .دار الفكر .دم�شق.
5050العلمانية :ن�ش�أتها وتطورها ،د� .سفر الحوالي .مركز
البحث العلمي بجامعة �أم القرى.
5151الفكر الإ�سالمي في مواجهة الأف�ك��ار الغربية ،محمد
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المبارك ،دار الفكر .بيروت.
5252في�ض ال�ق��دي��ر ��ش��رح ال�ج��ام��ع ال�صغير ،للمناوي ،دار
المعرفة ،بيروت.
5353ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،للتهانوي ،الم�ؤ�س�سة الم�صرية
العامة للكتاب  +طبعة الهند.
5454ل�سان العرب ،البن منظور ،دار �صادر ،بيروت.
5555مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،م�صور عن طبعة
ح�سام الدين القد�سي.
5656المختار من كنوز ال�سنة ،د .محمد عبد اهلل دراز ،ال�ش�ؤون
الدينية بقطر.
5757الم�ستدرك على ال�صحيحين ،للحاكم ،ت�صوير دار
المعرفة عن طبعة الهند.
5858م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،ت�صوير المكتب الإ�سالمي
عن طبعة بوالق.
5959مفردات القر�آن للراغب الأ�صفهاني .تحقيق �سيد كيالني.
مطبعة الحلبي.
6060مقدمة ابن خلدون ،دار الكتاب اللبناني1981 ،م.
6161ن�ش�أة الفكر الفل�سفي في الإ�سالم ،د .علي �سامي الن�شار.
دار المعارف بم�صر.
6262نظم ال��درر في �شرح الفقه الأكبر ،القا�ضي عبيد اهلل.
المجل�س العلمي بكرات�شي باك�ستان.

علم
العقيدة
الإ�سالمية
عوامل
الن�ش�أة
وتطور
التدوين

عجل بظهور ع�صر
العلم العربي وكيف ّ
النه�ضة الأوروبية....
�شهادة من �أهلها
الجيولوجي الدكتور  /م�صطفى يعقوب عبد النبي

القاهرة  -م�صر

مقدمة:

مقـــاالت

لعل الدكتور عمر فروخ  -رحمه اهلل  -كان ثاقب الب�صر �صادق الب�صيرة عندما قال منذ خم�سة
و�ستين عاما في كتابه «عبقرية العرب في العلم والفل�سفة»�« :إن العرب اليوم �أ�شد الأمم حاج ًة
�إلى الدفاع عن تراثهم ،ذلك لأن الهجمات عليه قوية متوالية؛ ولم نعلم في تاريخ الإن�سانية �أن
ثقاف ًة ما هوجمت بمثل العنف الذي هوجمت به الثقافة العربية؛ ذلك لأن ثقافتنا بخ�صائ�صها
حقيقي لنا ،والرغبات في تمزيق هذا ال�سياج كثير ٌة ظاهرة للعيان ال حاجة �إلى
وميزاتها �سيا ٌج
ٌ
الداللة عليها .ثم �إن الغاية من تمزيق هذا ال�سياج تمزيق الأمة العربية نف�سها ،وهذا ما يرمي
�إليه الم�ستعمرون»((( .وما �أ�شبه الليلة بالبارحة �إذ �أن الإ�ساءة للإ�سالم كعقيدة بما تت�ض ّمنه من
�إ�ساء ٍة بالتبعية للم�سلمين ك�أمة ،هي القا�سم الم�شترك في خطاب الإعالم الغربي ،فتعددت �صور
تلك الإ�ساءة واختلفت �أنماطها بح�سب دوافع ونزعات قائليها ،على النحو الذي نراه ونطالعه في
و�سائل الإعالم الغربي.
الآن العلم بخيراتها والمتمثل في العلم الذي يفوق
الت�صور ،وم�ستحدثات التقنية التي تطالعنا بكل ما
هو جديد كل يوم بل كل �ساعة.

ومن �أبرز تلك ال�صور والتي راجت رواجا كبيرا
بين �أبناء العلم الغربي ،حتى �سرت م�سرى الحقائق
الم�س ّلم بها ،ذلك اال ّدعاء ب�أن الح�ضارة الإن�سانية -
علم وتقني ٍة � -إنما هي من نتاج الغرب
بما فيها من ٍ
وح��ده� ،سواء �أك��ان ه��ذا النتاج هو نتاج العبقرية
اليونانية قديما �أو نتاج عبقرية الغرب فيما بعد
ع�صر النه�ضة الأوروبية وحتى الآن ،و�أن الم�سلمين
ال ناقة لهم وال جمل في تلك الح�ضارة التي ينعم

وف��ي �سبيل ال�ت��أك�ي��د على االت �ج��اه ،ل��م يترك
الم�ست�شرقون وم ��ؤرخ��و العلم م��ن الغربيين باب ًا
من �أب��واب التهوين والت�شكيك في التراث العلمي
العربي الإ�سالمي �إال و�سلكوه ،بل �أن بع�ضهم �أنكر
�أن يكون للعرب تراث ًا علم ّي ًا ذا �ش�أن� ،أو �أن��ه قد
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�أ ّث��ر في م�سيرة العلم والح�ضارة الإن�سانية ب�شكل
من الأ�شكال .يقول الأ�ستاذ بو�ستان � Postanأ�ستاذ
التاريخ االقت�صادي بجامعة كمبردج« :ي ّتفق النا�س
عا ّمة على �أن الع�صور الو�سطى  -يق�صد حقبة
الح�ضارة العربية الإ�سالمية  -حفظت علم القدماء
ال�ستخدامه في الأزمنة التالية .كان ذلك عظيما
ولكن الأمر ال يتجاوز هذا الحد� .إن الذي ت�سلمته
الع�صور الو�سطى لم تزد عليه �إال قليال .والواقع �أن
م�شاركة �أهل الع�صور الو�سطى  -يق�صد الم�سلمين
 في تطور العلم بلغت من ال�ض�آلة ح ّد ًا جعل م�ؤرخيالعلم يميلون �إل��ى اعتبار الع�صور الو�سطى فترة
توقف»(((.
ولقد بلغ الأمر مداه من الجهل ربما �أو التع�صب
غالبا  -بم�ؤرخ �أن ي�ص ّرح ب�أن بدايات العلم الحديث
في ع�صر النه�ضة الأوروبية� ،إنما هي امتدا ٌد للعلم
الإغ��ري �ق��ي،و�أن العلم قد انقطع فتر ًة تزيد على
الألف �سنة .يقول بنيامين فارنتن B. Farrangton
نهتم بما
في كتابه «العلم الإغريقي»« :ولما كنا ّ
يعنيه العلم الإغريقي لنا فيجب علينا �أن نتناول
باخت�صار بعثه في العالم الحديث ،فعندما بد�أ
العلم الحديث في �إظهار دالئل الحياة الزاخرة في
القرن ال�ساد�س ع�شر �أح�س كثي ٌر من الر ّواد  -وكانوا
في �إح�سا�سهم من ال�صادقين � -أنهم �إنما ي�ست�أنفون
التراث الإغريقي القديم الذي انقطع لفتر ًة تزيد
على الألف عام .كان عملهم الجديد في نظرهم،
ام�ت��دادا ً للعلم القديم .وكانت الكتب الإغريقية
ي�سرها لهم اختراع الطباعة وظهور
القديمة التي ّ
ن�ظ��ام ال��درا� �س��ة ال�ح��دي��ث ،ه��ي خير م��ا يمكنهم
الح�صول عليه؛ �إذ كانت في الواقع �آخ��ر ما ُكتب
في فروع المعرفة المتباينة»((( .لي�س هذا فح�سب
بل � َّإن الكثير من الم�ست�شرقين وم�ؤ ّرخي العلم من
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الغربيين قد و�صفوا الإنتاج العلمي للعرب بالبربرية
والجهالة((( ،لأن العرب  -في زعمهم  -لم ُيخلقوا
للتفكير الأ�صيل المبتكر((( .ويمثل ه��ذا الفريق
الم�ست�شرق الفرن�سي كارا دو فو ،Carra de Vaux
يقول مونتجومري وات �« :M.Wattإن ال�س�ؤال الهام
ال��ذي يخطر بالذهن عند التحدث عن �إنجازات
العرب في ميادين العلم والفل�سفة هو� :إلى �أي حد
ك��ان العرب مجرد نقلة لما اكت�شفه اليونانيون،
و�إلى �أي حد بلغت �إنجازاتهم المبتكرة؟ ويبدو �أن
الكثير من الباحثين الأوروبيين يطرقون المو�ضوع
مع بع�ض التحيز �ضد العرب .بل �إن��ه حتى �أولئك
الذين يمتدحونهم� ،إنما يفعلون ذلك وك�أنما ي�ضنون
عليهم بالثناء .ف��ال�ب��ارون ك��ارا دو ف��و ال��ذي كتب
العلم
الف�صل الخا�ص بالفلك والريا�ضة من كتاب تراث
العربي
الإ�سالم ،ا�ضطر �إلى االبتداء بتحقير �ش�أن العرب .وكيف ّ
عجل
بظهور
كتب يقول« :ال ينبغي �أن نتوقع �أن نجد لدى العرب
ع�صر
النه�ضة
تلك العبقرية الخارقة ،وتلك الموهبة المتم ّثلة في
الأوروبية
المخيلة العلمية ،وذلك الحما�س ،وذلك االبتكار
....
في الفكر ،مما نعرفه عن الإغريق .فالعرب قبل كل �شهادة من
�أهلها
�شيء� ،إنما كانوا تالميذ للإغريق ،وما علومهم �إال
ا�ستمرا ٌر لعلوم اليونان التي حافظوا عليها ورعوها،
وح�سنوها».
وفي بع�ض الحاالت طوروها ّ
غير �أنه يم�ضي بعد ذلك في�شرح هذه النقطة
الأخيرة ويعترف« :ب ��أن العرب قد حققوا بالفعل
�إن �ج��ازات رائ�ع��ة ف��ي م�ي��دان ال�ع�ل��وم .فقد علمونا
ا�ستخدام الأرق��ام العربية ،وبهذا باتوا م� ّؤ�س�سي
الح�ساب الم�ستخدم في الحياة اليومية .وقد جعلوا
من الجبر علما دقيقا وطوروه تطويرا عظيما ،كما
و�ضعوا �أ�س�س الهند�سة التحليلية ،وقد كانوا بدون
�أدنى �شك ،م�ؤ�س�سي علم المثلثات الم�ستوي والكروي
الذي لم يكن معروفا لدى الإغريق ...الخ»(((.

التراث العلمي العربي.

التراث العلمي العربي في �أوروبا:
لقد تعددت الآراء والمزاعم حول العلم العربي
ودوره في تاريخ العلم ،غير �أنه يمكن ح�صر تلك
الآراء فيما ي��راه بع�ض الباحثين الأوروب�ي�ي��ن� ،إذ
يلخ�ص بع�ض الباحثين النظرة الأوروب�ي��ة لتاريخ
العلم ودور ال�ع��رب فيه بقوله« :على ال��رغ��م من
اخ�ت�لاف الآراء ف��ي تحديد المق�صود م��ن تاريخ
العلم ومنهجه ،ف�إنها تتفق فيما بينها على النقاط
التالية:

وعن النقطة الأول��ى نقول في غير تع�صب �أن
�صحتها «العلم �شرقي المن�ش�أ...وبعد �أ�سا�س من
العلم العربي �صار غربي االرت �ق��اء» .ولعل جورج
�سارتون  G.Sartonم�ؤرخ العلم ال�شهير في كتابه
«تاريخ العلم والإن�سية الجديدة» خير من يو�ضح كيف
ن�ش�أ العلم �شرقيا �إذ يقول�« :أريد �أن �أك�شف القناع
عما �أ�سهمت به �أم��م ال�شرق في بناء ح�ضارتنا.
من ال�شرق فج النور ،فمما ال�شك فيه �أن معرفتنا
العلمية الباكرة ،مهما يكن �أمرها ،تعود ب�أ�صلها
�إل��ى ال�شرق .فقد وق��ف الم�صريون عند باكورة
الن�صف الثاني من الأل��ف الرابعة قبل الميالد،
على الطريقة الع�شرية في الح�ساب .وعند منت�صف
الأل��ف التالية ،رتب ال�سومريون نهج ًا فنيا رفيعا
للعد .ومعلومات هذه الأمم في الفلك لم تكن ب�أدنى
من ذلك منزلة وخطرا .فالتقويم الم�صري الذي
يجعل ال�سنة  365يوما ،تم و�ضعه في �سنة 4241
ق.م ،.وا�ستجمع البابليون الم�شاهدات النجمية،
فلهم مثال م�شاهدات دقيقة عن الزهرة �سجلت في
القرن الع�شرين قبل الميالد ،كما و�ضعوا جداول
نجمية ،و�سرعان ما ا�ستطاعوا �أن ينبئوا بحدوث
الك�سوفات .ولقد ا�ستطاع ريا�ضيو م�صر في القرن
ال�سابع ع�شر ق.م� .أن يح ّلوا م�سائل ريا�ضية معقدة،
منها معادالت محدودة وغير محدودة من الدرجتين
الأولى والثانية ،كما كانت معرفتهم بالح�ساب رائعة
�إذ ا�ستخدموا الكمية المجهولة والقاعدة الثالثية،
وعرفوا كيف ي�ستخرجون م�ساحة الدائرة والكرة
بما ال يبعد قيد �أنملة عن الحقيقة ،وهل يجوز لي
�أن �أهمل الأهرام؟ تلك الب ّينات ال�شامخة التي ترفع
�صوت النبوغ الم�صري بما يفعم الأ�سماع.

غربي االرتقاء.
غربي المن�ش�أ ّ
� - 1أن العلم ّ
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� - 2أن الثورة العلمية الأول��ى تمت في ع�صر
النه�ضة بعد فترة �سادها الظالم ،و�أن هذه الثورة
ظهرت مع كوبرنيك�س في الفلك ومع جاليليو في
الميكانيكا ومع وليم هارفي في علم الحياة .في
هذه الفترة وحدها فح�سب ظهر المنهج التجريبي
و�سيلة للبرهان.
�صح �أن للعلم العربي قيمة ما ،فهي تتركز
� - 3إن ّ
�أ�سا�سا في نقله للن�صو�ص اليونانية التي فقدت
�أ�صول بع�ضها ،وبقيت ترجمتها العربية وحدها.
و�إن اعترف لبع�ض العلماء العرب ب�شيء من الف�ضل
فهو �أنهم كانوا حرا�سا �أمناء لمتحف العلم اليوناني.
و�إذا ابتكر بع�ضهم �شيئا فلي�س ه��ذا االبتكار �إال
امتدادا للعلم اليوناني نظرية ومنهجا.
� - 4إن معظم ما قدمه العلم العربي من م�آثر
ظل دفين المخطوطات ولم ي�ؤثر قط في تاريخ العلم
على مر الع�صور»(((.
وعلى الرغم من �أن ال��رد على تلك المزاعم
ال ت�سعه المجلدات الطوال� ،إال �أننا �سوف نحاول
الرد عليها في �إيجاز تاركين التف�صيل واال�ستق�صاء
لأول��ي العزم من الباحثين العرب والغيورين على

�أما في الطب ف�إن �إله الطب عند اليونان� ،إنما
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كان من �أخالف الإله الم�صري «�أمنحوتب» الذي
يمكن �أن نرتد بتاريخه عند بداية القرن الثالثين
ق.م ..لقد جرت عادتنا على �أن نذكر «�أبقراط»
ون�صفه ب�أنه �أب��و الطب .و�إن��ه لأج��در بنا �أن نح ّل
«امنحوتب» مح ّله.
تقنعك ه��ذه الحقائق ب���أن ق�سط ًا كبيرا من
ّ
المنظمة المب ّوبة كان �سابق ًا على العلم
المعرفة
الإغريقي ،و�أن اليونان انتحلوا كمية كبيرة من
المعلومات والنظريات من الم�صريين و�أمم ما بين
النهرين»((( .وفيما يتعلق بال�شطر الثاني؛ �أي ارتقاء
العلم الغربي على �أ�سا�س من العلم العربي ف�سوف
نو�ضحه في ال�صفحات التالية.
ولعل النقطة الثانية هي �أمثلة للداللة على ما
جاء في النقطة الأول��ى� ،أي �أن��ه يمكن اعتبارهما
 �أي النقطتين؛ الأول��ى والثانية  -نقطة واحدةقد زي��د عليها ما يتعلق بالمنهج التجريبي الذي
ي�شكل واح��دا من المفاهيم الخاطئة لدى جمهرة
كبيرة من الم�ؤرخين والم�ست�شرقين الذين يرون
�أن المنهج التجريبي ثمرة من ثمار ع�صر النه�ضة
الأوروبية.
غــير �أن الم�ؤرخ الفــرن�سي جو�ســتــاف لوبــــون
 J. Le Bonي�صحح هذا المفهوم الخاطئ قائال:
«لم يلبث العرب بعد �أن كانوا معتمدين على كتب
والتر�صد خير من
اليونان� ،أن �أدرك��وا �أن التجربة
ّ
�أف�ضل الكتب ،وعلى ما يبدو من ابتذال هذه الحقيقة
جد علماء القرون الو�سطى في �أوروبا �ألف �سنة قبل
�أن يعلموها.
ويعزى �إل��ى بيكون  -يق�صد فرن�سي�س بيكون
� - F. Baconأنه �أول من �أقام التجربة والتر�صد،
اللذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة ،ولكنه
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يجب �أن يعترف اليوم ب�أن ذلك كله من عمل العرب
وحدهم ،وقد �أبدى هذا الر�أي جميع العلماء اللذين
در�سوا م�ؤلفات ال�ع��رب»((( .وي ّتفق مع هذا الر�أي
كثير من الم�ؤرخين والم�ست�شرقين(.((1
�أما ما جاء في النقطة الثالثة فيب ّين مدى ما
لحق بتاريخ العلم من تع�صب م��ذم��وم ،فال يليق
بم�ؤرخ �أن ي�صل به التع�صب والهوى �إلى هذه الدرجة
�أن ينكر دور العرب في بناء الح�ضارة الإن�سانية،
و�أن يق�صر دوره��م على كونهم حرا�سا لمتحف
الح�ضارة اليونانية.
وعلى الرغم من �أن الكثرة الغالبة من الم�ؤرخين
هم من غ�لاة المتع�صبين� ،إال �أنهم قد اعترفوا
العلم
 �أو �أُ ْج�ب��روا على االعتراف  -بف�ضل العرب فيالعربي
تاريخ العلم ،يقول �أوليري  O’lereyعن العرب :وكيف ّ
عجل
بظهور
«�إن التراث اليوناني الذي تلقاه العرب قد ازدهر
ع�صر
في بيئته العربية وتطور تطورا حقيقيا ،فهم لم
النه�ضة
يكونوا مجرد نقلة له �إل��ى من خلفهم من الأمم ،الأوروبية
....
فقد طابقوا ووفقوا بين م�ؤلفات العلماء الإغريق �شهادة من
�أهلها
والهنود في الفلك والريا�ضيات ،وبذلك �أحرزوا
تقدما حقيقيا فيهما؛ ويمكن �أن يقال �إن العرب قد
اخترعوا الجبر وح�ساب المثلثات ب�شقّيه الم�سطح
والكروي� .أما عن الطب فقد كان الأطباء العرب
�شغوفين بدقة المالحظة ،وبف�ضل ما دونوه �أ�ضافوا
�شيئا كثيرا �إلى ما نقلوه عن اليونان ،و�إن ما حقّقوه
في حياتهم جعل ف�ضلهم غير قا�صر على نقل ما قام
به غيرهم ،بل فيما قاموا به من تقدم جوهري حقا،
�أتاح لهم �أن يورثوا الأجيال الالحقة �أكثر مما ورثوه
هم �أنف�سهم عمن �سبقهم»(.((1
وعندما ن�أتي �إلى النقطة الرابعة والتي تحتاج
�إل��ى قدر من التف�صيل وهي  -في ر�أينا � -أخطر

على مر الع�صور �أال وه��و جيرار الكرموني الذي
اعتبر مثاال للم�سيحية المعا�صرة في تلهفها من
الم�صادر العربية .وك��ان �أث��ر المترجمات هائال.
وكان االنبعاث الالتيني ،المتمثل بجيرار الكرموني،
في الأ�سا�س انبعاثا للعلوم الطبيعية .وقد فتح عمله
الذي ال نظير له في حقل الترجمة للعالم الالتيني
كنوز الفل�سفة والريا�ضيات والفلك والطبيعة والطب
والكيمياء الإغريقية والعربية.و�ساعد نقل المعارف
العربية �إل��ى الغرب في تمهيد الطريق لت�أ�سي�س
الجامعات .فت�أ�س�ست في نهاية القرن الثاني ع�شر
جامعتا �ساليرنو وبولوني في �إيطاليا ،وجامعتا باري�س
ومونبلييه في فرن�سا ،و�أوك�سفورد في �إنجلترا»(.((1

االدع��اءات التي لحقت بالعلم العربي� ،إذ �أن��ه لم
يكن العلم العربي دفين المخطوطات وبالتالي لم
ي�ؤثر في تاريخ العلم بل كان التراث العلمي العربي
م�سرحا لأطول عملية ترجمة في التاريخ من العربية
�إلى الالتينية مبا�شرة ،فقد ا�ستمرت حركة ترجمة
التراث العربي بوجه عام من القرن الثامن حتى نهاية
القرن الثالث ع�شر الميالدي( .((1والدليل على ذلك
�أنه قد �أن�شئت الم�ؤ�س�سات والمعاهد العلمية بغر�ض
ترجمة الم�ؤلفات العربية �إلى الالتينية ،ف�ضال عن
ن�شاط الأف��راد الذين عكفوا على م�ؤلفات التراث
العربي بحثا وترجمة �إل��ى الالتينية ،في محاولة
منهم لفهم �سر تقدم العرب وارتقاء ح�ضارتهم
الزاهرة بالقيا�س �إلى �أوروبا التي كانت تعي�ش وقتها
في ظالم الع�صور الو�سطى.

مقـــاالت

وم��ن �أ�شهر ال �ح��وادث دالل��ة على �شيوع العلم
العربي في �أوروب��ا ما رواه محمد عبد اهلل عنان
في م�ؤلفه المو�سوعي ال�شهير «دول��ة الإ�سالم في
الأندل�س» بقوله« :وا�ستدعي الكردينال خمني�س �إلى
غرناطة ليعمل على تن�صير الم�سلمين ،ولم يقف
عند تنظيم ه��ذه الحركة الإره��اب�ي��ة التي انتهت
بتوقيع التن�صير على ع�شرات الألوف من الم�سلمين،
ولكنه قرنها بارتكاب عمل بربري و�شائن ،هو �أنه
�أمر بجمع كل ما ي�ستطاع جمعه من الكتب العربية،
ونظمت �أكدا�سا هائلة في ميدان باب الرملة� ،أعظم
�ساحات المدينة ،ومنها كثير من الم�صاحف البديعة
الزخرف و�أ�ضرمت النيران فيها جميعا ،ولم ي�ستثن
منها �سوى ثالثمائة من كتب الطب والعلوم ،وذهبت
�ضحية هذا الإج��راء الهمجي ع�شرات الأل��وف من
الكتب العربية ،ه��ي خال�صة م��ا بقي م��ن تراث
التفكير الإ�سالمي في الأندل�س»(.((1

وع �ل��ى ��س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ف � ��إن رئ �ي ����س �أ�ساقفة
طليطلة(1151 - 1126م) قد �أن�ش�أ فيها مكتب
المترجمين( 1130م) فنقل الم�سلمون واليهود
والن�صارى �إلى الالتينية �أ ّمهات كتب الريا�ضيات
والفلك والطب والكيمياء والطبيعة والتاريخ الطبيعي
وما وراء الطبيعة وعلم النف�س والمنطق وال�سيا�سة.
وبف�ضل مكتب الترجمة والمدار�س والمكتبات
ظلت طليطلة طوال قرنين ملتقى طالب العلم من
�إنجلترا وفرن�سا و�إيطاليا و�ألمانيا يفدون عليها
وينهلون من الثقافة العربية فيها ثم يرجعون �إلى
بالدهم ،فيذيعونها بين �أهلها(.((1
وع��ن ترجمة الم�ؤلفات العربية �إل��ى الالتينية
يحدثنا يوجين �أ.مايرز  Eugene A. Myersبقوله:
«كانت الترجمة في القرن الثاني ع�شر في �أوروبا
من العربية �إلى الالتينية تفوق المنجزات الأخرى.
وكانت هذه الفترة تمتاز بنعمة وجود �أعظم مترجم

ويعلــــق المـــ�ؤرخ الأمريكـــي ولــيم بر�ســكـــوت
 W. Prescottعلى ه��ذه المحنة بقوله�« :إن هذا
العمل المحزن لم يقم به همجي جاهل ،و�إنما حبر
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مثقف ،وق��د وق��ع ال في ظ�لام الع�صور الو�سطى،
ولكن في فجر القرن ال�ساد�س ع�شر ،وفي قلب �أمة
م�ستنيرة ،تدين �إلى �أعظم حد بتقدمها �إلى خزائن
الحكمة العربية ذاتها»(.((1
ولعل في �شهادة الم�ست�شرق الإنجليزي برنارد
لوي�س  B.Lewisما يغني عن ال��دالل��ة عن تغلغل
التراث العلمي العربي في �سائر ربوع �أوروبا ،لي�س في
محيط الدول المطلة على البحر الأبي�ض المتو�سط
حيث معابر الثقافة العربية �إلى �أوروب��ا ،و�إنما في
�أبعد مكان عن هذا المحيط وهو �إنجلترا ،فيقول:
«ف��ي القرن الثاني ع�شر �شرع العلماء من البالد
ال�شمالية وخا�صة من �إنجلترا ي��زورون الجامعات
العربية في �أ�سبانيا للبحث عن العلوم والمعارف.
وكان �أول ه�ؤالء العلماء و�أعظمهم العالم الإنجليزي
�أدالرد  Adelardمن مدينة «باث» �أحد ال�سابقين
�إلى ن�شر الثقافة العربية في الغرب ،فترجم كثيرا
من الكتب العربية لينتفع بها معا�صروه الم�سيحيون.
وهو ي�صر ب�إ�سهاب على تفوق الطريقة العربية ،وقد
�ساعد م�ساعدة عظيمة بنفوذه على انت�شارها في
الغرب.
وقد ترجم عددا من الم�ؤلفات العربية في علم
و�سع نم ّو هذه
الفلك والعلوم الريا�ضية ،وبذلك ّ
العلوم في �أوروبا.
وق��د ذه��ب بعد �أدالرد �إل��ى �أ�سبانيا كثير من
علماء الإنجليز ،وك��ان��ت م�ؤلفات ه���ؤالء العلماء
الذين اقتحموا ال�صعاب في �سبيل العلم بزيارة
البالد العربية ذات �أثر ثقافي جليل .فلمجهوداتهم
الف�ضل في �أن ما �أنتجه العرب في الفل�سفة والعلوم
�أ�صبح معروفا في �إنجلترا وف��ي البالد الغربية،
وبذلك خطت الثقافة الأوروب �ي��ة خطوة هامة في
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وتحمل �أوروبا في القرون الو�سطى
�سبيل ارتقائهاْ .
دين ًا مزدوجا لمعا�صريها من العرب ولمن قاموا
ب�شرح كتبهم من علماء الغرب .ف��أوال كان العرب
هم الوا�سطة التي انتقل بها �إلى �أوروبا جز ٌء كبير
من الميراث الذي خلفه اليونان في ميدان الفكر
والعلوم .وثانيا تعلمت �أوروب��ا من العرب طريقة
جديدة للبحث؛ طريقة و�ضعت العقل فوق ال�سلطة
ونادت بوجوب البحث الم�ستقل والتجربة.وقد كان
لهذين الدر�سين الف�ضل الكبير في الق�ضاء على
الع�صور الو�سطى والإي��ذان بع�صر النه�ضة وبعث
�أوروبا الجديدة»(.((1
وك��ان م��ن ج��راء حركة الترجمة الن�شطة من
العلم
العربية �إل��ى الالتينية �أن كثرت الألفاظ العربية
العربي
التي ت�سربت بدورها �إلى �سائر اللغات الأوروبية ،وكيف ّ
عجل
الأم��ر ال��ذي لفت �أن�ظ��ار بع�ض الباحثين ف�ألفوا
بظهور
ع�صر
المعاجم الخا�صة الدالة على ورود الألفاظ العربية
النه�ضة
في هذه اللغة �أو تلك ،ومن �أ�شهر المعاجم التي الأوروبية
....
�أوردت بع�ض الألفاظ العربية في اللغة الإنجليزية
�شهادة من
كتاب وول��ت تايلور  Walt Taylorوال��ذي عنوانه
�أهلها
 ARABIC WORDS IN ENGLISHوال�صادر
في �سنة  ،1933ومن الطريف �أنه قد �أورد تاريخ
كل لفظة عربية دخلت �إل��ى الإنجليزية( ..((1وقد
خل�ص الأ�ستاذ �أني�س المقد�سي با�ستقرائه لن�سب
تلك التواريخ� ،إلى تق�سيم دخول الألفاظ العربية
�إل��ى الإنجليزية �إل��ى ثالثة �أدوار؛ قديم ومتو�سط
ومت�أخر.
ففي ال ��دور القديم ( 1250 - 1050م)كان
الداخل  3بالمائة.
وفي الدور المتو�سط ( 1450 - 1250م ) كان
الداخل  14بالمائة.

الأوروبية ينهلون منه �سطوا واقتبا�سا دون �أن ي�شيروا
�إلى م�صادرهم العربية ،وك�أن ما �أبدعوه من علم
في ع�صر النه�ضة هو من بنات �أفكارهم ،ولي�س من
بنات �أفكار قوم� ،شاء حظهم العاثر لأ�سباب �سيا�سية
وتاريخية مح�ضة �أن تغرب �شم�س ح�ضارتهم في
ذات الوقت التي بد�أت ت�شرق فيه �شم�س الح�ضارة
الأوروب�ي��ة التي اتك�أت في نه�ضتها على الح�ضارة
العربية الإ��س�لام�ي��ة.ف�ق��د ك��ان م��ن نتيجة حركة
الترجمة الوا�سعة النطاق من العربية �إلى الالتينية
التي انتظمت في حوا�ضر �شتى في �أوروبا وخا�صة
�إيطاليا و�إ�سبانيا وهي معابر انتقال الثقافة العربية
�إلى �أوروبا� ،أن �صارت م�ؤلفات التراث العلمي العربي
في حوزة المترجمين لتكون متاحة لبني �أوطانهم
من الأوروبيين الذين ال يح�سنون العربية.

وف��ي ال��دور ال�م�ت��أخ��ر( 1450وم��ا بعده ) كان
الداخل  83بالمائة(.((1

مقـــاالت

و�إذا ق��ار ّن��ا ه��ذه ال �ت��واري��خ ب�ت��واري��خ الحروب
ال�صليبية لتي ا�ستمرت من �سنة 1059م( ،((2وهي
ال�سنة التي ب��د�أت فيها الحرب ال�صليبية الأولى
وحتى �سنة 1204م ،وهي ال�سنة التي �شهدت نهاية
الحرب ال�صليبية الرابعة( .((2لأدركنا �أننا حيال
ال��دور القديم ال��ذي دخل �إل��ى اللغة الإنجليزية 3
بالمائة من مجموع الألفاظ العربية التي دخلت �إلى
الإنجليزية .ولعلنا يدركنا العجب عندما نعلم �أن
هذه الثالثة بالمائة� ،إنما تم ّثل �ألف لفظة عربية،
كما ج��اء على ل�سان ول دي��وران��ت ،W. Durant
وهو ي�ستعر�ض نتائج الحروب ال�صليبية� ،أن��ه قد
«دخلت �ألف كلمة وكلمة من اللغة العربية �إلى اللغات
الأوروبية»(.((2

غير �أن فريقا منهم �أراد �أن يكون في زمرة
العلماء ،وهم بطبيعة الحال �أخلد ذكرا و�أطيب �أثرا
من المترجمين ،لي�س هذا فح�سب بل �أن منهم من
يع ّد من �أقطاب ع�صر النه�ضة الأوروبية ،فانتحلوا
بع�ضا مما ترجموه من العربية ون�سبوه زورا �إلى
�أنف�سهم.

و�إذا علمنا �أن �سنة 1450م هي ال�سنة التي حددها
الم�ؤرخون الغربيون لتكون بداية ع�صر النه�ضة
الأوروبية ،لوجدنا �أن معظم التدفق والت�سرب اللغوي
في اللغة الإنجليزية جاء مواكبا لع�صر النه�ضة
الأوروبية مما يدل على مدى ن�شاط حركة الترجمة
قبيل تلك الفترة من الزمن ،ومن ّثم انتقال العلم
العربي ب�أفكاره الم�سبوقة منها والمبتكرة ونظرياته
الرائدة وبالتالي انتقال الألفاظ العربية �إلى اللغات
الأوروب�ي��ة �إم��ا عن طريق الترجمة �إن كان لها ما
يقابلها من معان في اللغات الأوروب�ي��ة و�إم��ا �أخذ
اللفظ كما هو مع التحوير الذي ي�ستوجبه النقل من
لغة �إلى �أخرى بحيث يدل على �أ�صله العربي.

وقد كان لالهتمام الوا�ضح ال��ذي �أب��داه فريق
من الم�ست�شرقين وم�ؤرخي العلم الذين توفروا على
درا�سة وتحقيق م�ؤلفات العرب العلمية والقابعة
في مكتبات ومتاحف �أوروب��ا� ،أن اطلع هذا الفريق
على حقيقة الإب��داع العلمي العربي ،و�إدراك مدى
هذا الكم الكبير من �سبق العلماء العرب في مجال
العلم الذي اقتب�س منه علماء �أوروبا دون �أن ي�شيروا
�إلى �صاحب الف�ضل الحقيقي ،مما ي�ضع الباحثين
في تاريخ العلم �أمام حالة �سطو �صريح على نتاج
الغير .وفيما يلي �أمثلة على هذا االنتحال �أو ال�سطو
�إن �شئنا الدقة:

ال�سطو على التراث العلمي العربي :

�إن الحقيقة التي يجب �أن تكون معلومة للكافة؛
�أن التراث العلمي العربي كان متاحا لعلماء النه�ضة
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 - 1من �أهـم النظريات العلميــة في الجيولوجيـا
تلك النظرية التي تعرف بمبد�أ الوتيرة �أو الن�سقية
� Uniformitariansmأو ال �م �ب��د�أ االط� ��رادي
�أحيانا،والذي يفتر�ض �أن العمليات الطبيعية التي
تحدث اليوم تغيرات في �سطح الأر�ض حدثت كذلك
في الما�ضي بطريقة مماثلــة �إل��ى حد بعيد و�إن
اختلفت معدالتهـا .وين�سب هذا المبد�أ �إلى العالم
الإنجليزي جيم�س هاتون 1726( James Hutton
 1797م) (.((2وقــد �أثبت كاتب هذه ال�سطور �أن جوهــر نظريـة
هاتون كان معروفا لدى العلماء العرب ،ال�سيمــا
العالم العربي القزوينــي الذي عقد ف�ضال خا�صــا ال
يختلف في محتواه عن جوهـر نظريـة هاتـون وذلك
في كتابــه ال�شهير» عجائب المخلوقات وغرائب
الموجــودات»(.((2
وفي �سنــة 1830م جاء عالــم �آخر بعد هاتون
هو العالم الإنجليزي ت�شارل�س اليل Charles lyell
م�ؤيدا لما ذهب �إليه �سلفـه �أي هاتون  -ون�شر كتابــه
«مبادئ الجيولوجيـا» والذي �أكد فيه �صحــة نظريــة
هاتون حول الأر�ض .حيث جاء في هذا الكتاب «�أنه
لي�ست جميع هذه الحوادث بطيئــة ودائمــة ولكنهـــا
قد ت�صحبهــا تغيرات مفاجئــة كالزالزل والبراكين
والفي�ضانات العارمــة»( .((2و�إلــى هنــا ال نجد الأمــر
غريبـــا فمجــيء عالــم ي�ؤيد �أو ينق�ض �آراء ما �سبق �أن
�أبداه عالــم �آخــر ،هو من الأمــور الواردة والم�ألوفــة
في تاريخ العلــم� ،إال �أنــه من الغريب كل الغرابــة �أن
يروق لهــذا العالــم الأخــير  -ت�شارل�س اليل  -ن�ص
�أورده القزوينــى �ضمن كتابــه «عجائب المخلوقــات»
وه��و ن�ص �أدبـي المظهــر علمــي المحتوى كتبــه
القزوينـى على ل�سان «الخ�ضــر» الذي مــر بمكان
معين خم�س مرات بين كــل منهــا خم�سمائــة عــام
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فوجده مرة مدينــة عامــرة ،ومرة وجدهــا خرابــا ال
يعرف عابرهــا �إال �أنهــا كانت هكذا طــول الزمــان,
ثــم مــر بهــا ثالثـــة فوجدهــا بحرا ثــم مرة رابعــة
فوجدهــا يب�ســا ....الخ(.((2
نقول �أن اليــل قد �أعجبتــه هذه القطعــة التي
�صاغهــا القزوينــي في �أ�سلــوب �أدبــي فترجمهــا في
مقدمــة كتابــه «مبادئ الجيولوجيـــا» كما �شهد بذلك
جو�ستاف لو ب ��ون( .((2وينــم هذا الإعجـــاب وتلك
الترجمــة في كتاب �أي�سر ما يقال عنــه �أنـــه �أر�سـى
مبادئ الجيولوجيــا الحديثـــة ,عن دالالت ذات مغزى
خطــير حول �صحــة معطيات تاريـــخ العلـــم.
و�أولــى هذه الدالالت؛ �أنه ال يوجد �أدنى �شك في
�أن التراث العلمي العربي كــان متاحـــا و ُمــترجمــ ًا
لدى علمــاء الغرب ينهلــون منــه معرفــ ًة واقتبا�ســا,
ا�ســـتقى ه� ��ؤالء العلمــاء
فمن ه��ذه الترجمــات ْ
علومهــم التي يفاخرون بهــا .وثانــي هذه الدالالت؛
�أن ما جـاء بـه» اليل» وا�شتهـر بـه في تاريــخ ال ِعــلم,
كان م�سبوقـا به من عـا ِلــم عربـــي وهو القزوينــي
ومن الغريب �أن يفوز بالذكــر والت�سجيل الالحق وال
ُيـذ َكــر ال�سابق �صاحــب الف�ضــل الحقيقـــي.
وثالــث هــذه الدالالت؛ �أننــا نرجــح �أن الأمــر لم
يقت�صــر على قطعـ ٍة �أدبيــة راقت ل ِعـالم فترجمهـا
في مقدمــة كتابــه ,بل �أن الأمــر قد تعــدى �إلــى
كتاب القزوينــي كلــه .و�أغلب الظن �أن» اليــل» لــم
يكــن هو الوحــيد الذي نظــر �إلــى كتاب القزوينـــي,
بل �أن» هاتــون» �أي�ضــا نظــر �إلــى الكتاب لأن جوهــر
نظريتــه كانت �أكْــ َبـر من توارد الخواطــر �أو وقــوع
الحافـر علــى الحافر  -كمـا يقال  -وخال�صــة القول
�أننــا �أمــام حالــة اقتبا�س ت�صل �إلــى حـد ال�سطــو
علـى �إبداع العلمــــاء العــرب.

العلم
العربي
ّ
وكيف عجل
بظهور
ع�صر
النه�ضة
الأوروبية
....
�شهادة من
�أهلها

نجد �أن �أ�سبانيا و�إيطاليا كما هو معروف من معابر
الثقافة العربية �إلى �أوروب��ا ،ف�ضال عن �أن جامعة»
بادوا» كانت مت�أثرة بالثقافة العربية �إلى حد بعيد»
فقد ظلت هذه الجامعة تعج بنزعة ابن ر�شد العقلية
من منت�صف القرن الثالث ع�شر �إلى مطلع القرن
ال�سابع ع�شر»(� . ((2أما انجلترا فقد مرت بنا �شهادة
برنار لوي�س الذي قرر �أن العلماء الإنجليز �شرعوا
في زيارة الجامعات العربي في �أ�سبانيا في القرن
الثاني ع�شر للتزود بالمعارف العلمية العربية.

مقـــاالت

 - 2م��ن �أغ��رب الأ��ش�ي��اء و�أك�ث��ره��ا �إغ��راق��ا في
ال�غ��راب��ة م��ا ح��دث م��ع ع�لاء ال��دي��ن اب��ن النفي�س
(687هـ1088/م) الذي ك�شف الدورة الدمويـة في
كتابــــه» �شرح ت�شريح القانـون».فبعد �أن ك�شف ابن
النفي�س الدورة الدموية ،ف�إن تعاليمه �أهملت بعده
ثالثة قرون من الزمان .ثم ظهر خالل واحد و�ستين
عاما من ترجمة كتابه �إلى الالتينية(عام 1547م)
ثالثة من علماء �أوروبا ي�صفون دورة الدم في الرئة
بنف�س الألفاظ التي ا�ستخدمها ابن النفي�س ،هم:
مي�شيل �سرفيتو�س 1553( Servitusم) الأ�سبانــي
و ريالدو كولومبــو 1559( Colomboم) الإيطالي
وهو �أ�ستاذ الت�شريح في جامعة بادوا ،و وليم هارفي
1658( Harveyم) الإنجليزي وقد �أثبت البحث
العلمي �أن ه�ؤالء الرواد من الغربيين لـم يهــتدوا �إلى
النظريـة م�ستقلين عن ابن النفي�س  ,ف�إن كتاب ابن
النفي�س قد ترجمــه �إلــى الالتينيــة طبيب �إيطالــي
هـو «الباجــو»  Alpagoو ُن ِ�شرت الترجمــة لأول مر ِة
في مدينــة البندقيــة عــام 1547م وقد كان هذا
زى �إليــه اليوم
علــى التحقيق َم ْرجـــع هارفي الذي ُت ْع َ
هذه النظريـــة(.((2

وق��د ع�ق��دت الم�ست�شرقة الألمانيـــة زجريد
هونكـــه  Z. Honkeف�ص ًال خا�صـــ ًا َح�ك� َ�ت فيه
ق�صــة هذا اكت�شاف ابن النفي�س للدورة الدموية
ومالب�ساتــه التي غيرت بع�ض معطيات تاريخ ال َع ْلم
العربي واختتمته قائلة « :ف�إن �أول من َنفَذَ بب�صــره
�إلــى �أخطـاء جالينو�س و َنقَدهــا ثم جاء بنظريــة
ال��دورة الدمويــة لم يكن �سرفيتو�س الأ�سبانــي وال
هارفي الإنجليزي بل كان رج ًال عربيــا �أ�صي ًال من
ال�ق��رن الثالث ع�شر الميالدي وه��و اب��ن النفي�س
الذي َو�صل �إلى هذا االكت�شاف العظــيم في تاريخ
الإن�سانيـة وتاريخ الطب َق ْبل هارفي ب�أربعمائـة عام
وقبل �سرفيتو�س بثالثمائـة عــام»(.((3

وال �شك �أن هذا الأمر ال يدعو �إلى الده�شة والغرابة
فح�سب ،بل يدعو �أكثر ما يدعو �إلى ال�شك والريبة،
عربي قد عالج مو�ضوع ًا ما وكتب
فها هو عال ٌم
ّ
كتابا في ذلك المو�ضوع ،و�أُ ْهمل كتابه ثالثة قرون،
وفج�أة تكالب على معالجة نف�س المو�ضوع ثالثة من
العلماء في خالل واحد و�ستين عاما وبنف�س �ألفاظ
العالم العربي� .إن �أب�سط تعليل يخطر بالذهن حول
هذا الأمر يتلخ�ص في �أن التراث العلم العربي �صار
غنيم ًة في �أيدي علماء �أوروبا الذين كانوا من عوامل
النه�ضة الأوروبية ينهلون من في�ضه �سطو ًا واقتبا�س ًا
وانتحاال.و�إذا راجعنا جن�س ّيات ه�ؤالء الثالثة� ،سوف

 - 3ويبدو �أن ال�سطو على التراث العلمي العربي
هو ال�سمة الغالبة على علماء �أوروب��ا قبيل ع�صر
النه�ضة و�أثنائها وبعدها �أي�ضا فقد ك�شف مارتن
بل�سنر في الف�صل الخا�ص بالعلوم �ضمن ف�صول
كتاب» تراث الإ�سالم» الذي �ألفّه �شاخت وبوذورث
 Schact & Bosowrthع��ن حالة �سطو �صريح
على التراث العربي في الت�شريح رغم تلك اللغة
المهذبة التي و�صف بها هذا ال�سطو ب�أنه «ت�أثير
التراث الإ�سالمي على الغرب» فيقول« :الب��د لنا
�أن نذكر مثاال فريدا لت�أثير التراث الإ�سالمي على
40
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ال�غ��رب .ذل��ك �أن م�ؤ�س�س علم الت�شريح الحديث
اندريا�س في�ساليو�س  A.Vesaliusن�شر في عام
1538م» ج��داول��ه» الت�شريحية كدرا�سة تمهيدية
لم�ؤلفه الرئي�سي المعروف با�سم» ال�صنعة» الذي
كتبه ع��ام 1543م.وق� ��د ورد ف��ي الن�ص الالتيني
لهذه الجداول عدد كبير من الم�صطلحات العربية
والعبرية .وقد قام بع�ض الباحثين ببحث دقيق عن
هذه الجداول التي �أظهرت كيف اهتدى في�ساليو�س
�إلى معرفة الم�صطلحات في اللغات ال�سامية التي
لم يكن هو نف�سه �ضليعا فيها .وهكذا حملت جداول
في�ساليو�س الت�شريحية التراث العربي �إلى مطالع
الع�صور الحديثة»(.((3
 - 4وعلى نف�س النهج ال�سابق يقول جان �شارل
�سورنيا  Ch.Sourniaف��ي كتابه «ت��اري��خ الطب»
متحدثا عن الطبيب العربي ال�شهير الزهراوي:
«فر�ض �أب��و القا�سم الزهراوي (1013 - 936م)
نف�سه على المرحلة كجراح متميز وقد �أكد بداية
�أن��ه ال يوجد �أي فا�صل بين الطب والجراحة لأن
الجراح الجيد البد �أن يكون على دراي��ة باالثنين،
وقد ن�سي هذا المبد�أ في الغرب ،كما ن�سيت �ضرورة
المعرفة بالت�شريح .وقام بتطوير الآالت الجراحية،
و�شرح �إكلينيكيا الأن��واع المختلفة لك�سور العظام
وذكر العديد من الطرق المتنوعة ال�ستخراج ر�أ�س
�سهم من اللحم...الخ.ون�ستطيع �إذن �أن نعتبره
واح��دا من الم�ؤ�س�سين الحقيقيين لعلم الجراحة
وذلك بف�ضل حكمته وقدرته على المالحظة� .أما
الجراحون الذين �أتوا من بعده مثل جي دو �شولياك
 Guy de Chauliacو�أم�ب��رواز باريه Ambroise
 Paretفقد نقلوا عنه دون �أمانة ولم يعترفوا له بما
ي�ستحقه �إال نادرا»(.((3
 - 5لعل يوجين �أ .مايرز هو واحد من ه�ؤالء
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الباحثين الذين ك�شفوا عن ح��االت �سطو للتراث
العربي حيث يقول في هذا ال�ش�أن« :وك��ان باجت
توينبي  P.Toynbeeمن علماء القرن التا�سع ع�شر
ف��ي �أك�سفورد والثقات ف��ي «دان �ت��ي» ،ق��د �أظهروا
دين «دانتي» �إلى الفرغاني في «الحياة الجديدة»
و«ال�م��أدب��ة» .وبعد مقارنة قطع مختارة وتعليقات
�أ�سا�سية في هذين الم�ؤلفين بمختارات من كتاب
الفرغاني «جوامع علم النجوم» ،ا�ستنتج توينبي �أن
«دانتي» في «الحياة الجديدة» ا�ستعار مادة تتناول
مقارنة الكواكب ،و�أن مناق�شات «دانتي» للم�سافة
بين الزهرة والأر���ض ،والأقطاب وخط اال�ستواء،
والنجوم الثابتة ،ت�ستند �إل��ى كتابات الفرغاني.
و�أ��ض��اف قوله «..ي�ب��دو �أن ر�سالة الفرغاني هذه
العلم
كانت �أثيرة لدى «دانتي» ،ومن الوا�ضح �أنه قر�أها
العربي
بدقة ،لأنه مدين بها للحقائق الفلكية والمعلومات وكيف ّ
عجل
بظهور
الأخ��رى ال��واردة في «الم�أدبة» وغيرها ،مع �أن��ه ال
ع�صر
يعترف بف�ضله �إال في منا�سبتين»(.((3
النه�ضة
ومن �أخطر ما قاله مايرز في هذا ال�ش�أن نقال عن
العالم هموند  Hammondقوله« :وا�ستعار القدي�س
توما الأكويني � Th. d’Aqinأي�ضا من الفارابي
نظريته في الجوهر والوجود ،وف�ضال عن ذلك ف�إن
�ألبرت الكبير  Albert Magnusمعلم القدي�س توما
الأكويني ،اقتب�س تعريف الفارابي للكون مبرهنا
دون �أدنى ريب� ،أن العلماء الم�سيحيين كانوا ح�سني
االطالع على كتابات فيل�سوفنا.
و�أثبت هموند هذه النقطة بكل ثقة� »:إن الفارابي
كان ح�سن االطالع على الفل�سفة اليونانية ،بحيث
ا�ستطاع من طريق درا�سته المتقنة� ،أن يكمل بع�ض
نظرياتها القديمة ،ويج ّد نظريات جديدة .و�أن
المعلمين؛ البرت الكبير والقدي�س توما الأكويني
و�آخرين ،ا�ستعاروا منه مادة كثيرة اعتبرها كثيرون

الأوروبية
....
�شهادة من
�أهلها

مقـــاالت

نتاج ت�أملهم ،بينما هي في الحقيقة لي�ست كذلك.
و�إيفاء بحق الفارابي والمفكرين العرب الآخرين،
علينا �أن نعترف �صراحة �أن الفل�سفة الم�سيحية
مدينة كثيرة لهم»(.((3

المتماثلة من النماذج التي ا�ستخدمها فلكيو مراغة.
وين�ش�أ بطبيعة الحال �س�ؤال عما �إذا كان من الممكن
لكوبرنيكو�س �أن يعرف هاتين النظريتين ،و�إذا كان
الأمر كذلك ،فعن طريق �أي قنوات حدث هذا؟

 - 6ي �� �ض��ع ال� �م� ��ؤرخ ��ون ا� �س��م كوبرنيكو�س
 Copernicusعلى ر�أ�س قائمة الأ�سماء التي �أ�سهمت
ف��ي بناء علم الفلك الحديث فيما ي�شبه الثورة
العلمية التي نقلت علم الفلك نقلة نوعية �شهد بها
تاريخ العلم ،لما �أبدعه من �آراء ونظريات الزالت
تد ّر�س حتى الآن.غير �أن البحث العلمي قد �أثبت
�أن ه��ذا ال�ع��ال��م ق��د اقتب�س بع�ضا م��ن علمه من
العرب ب�شهادة �أحد م�ؤرخي العلم من الغربيين وهو
دونالد هيل  D.Hillالذي يقول في كتابه «العلوم
والهند�سة في الح�ضارة الإ�سالمية»« :بالإ�ضافة �إلى
الطو�سي ،اقترح فلكيون �آخرون من مدر�سة مراغة
تعديالت على نماذج بطليمو�س لحركة الكواكب
لتف�سير التناق�ضات الوا�ضحة بين تراكيب بطليمو�س
النظرية والظواهر المر�صودة عمليا .وكان الأبرز
بين ه�ؤالء م�ؤيد الدين العر�ضي (ت 1266م ) وابن
ال�شاطر(ت1375م) .ففي تاريخ علم الفلك عموما
توجد نظريتان ريا�ضيتان �أ�سا�سيتان على درجة
عالية جدا من الأهمية� .أما النظرية الأول��ى فهي
مزدوجة الطو�سي ،والثانية هي نظرية العر�ضي،
وتعزى الأهمية البالغة لهذه النتائج �إلى عالقتها
بعمل كوبرنيكو�س� .إن ت�شابه الروايات المتواترة
عن نماذج كوبرنيكو�س نماذج فلكيي مراغة هو
الذي �أثار االهتمام .وتعتمد العالقة على النظريتين
الأ�سا�سيتين المذكورتين �أع�لاه .و�إن ما يدين به
كوبرنيكو�س لفلكيي م��راغ��ة ال يتمثل فقط في
�أن��ه ا�ستخدم النظريتين �أنف�سهما لبناء نماذجه
الخا�صة ،لكن �أي�ضا في �أنه ا�ستخدمهما عند النقاط

�إن الدليل الوحيد على مثل هذا االنتقال موجود
ف��ي مخطوط بيزنطي �إغريقي وج��د طريقه �إلى
«مجموعة الفاتيكان» بعيد �سقوط الق�سطنطينية
عام 1453م .يوجد على �إحدى �صفحات المخطوط
عر�ض وا�ضح لمزدوجة الطو�سي مع نموذج قمري
الب��ن ال�شاطر ،ويوجد على �صفحة �أخ��رى عر�ض
نموذج قمري للطو�سي مع ر�سم تخطيطي يو�ضح
تعديل مزدوجة الطو�سي لهيئة الأج�سام ال�صلبة.
�إنه �أمر ذو �أن ت�صل هذه النتائج في النهاية �إلى
�إيطاليا البلد الذي �أقام في كوبرنيكو�س ل�سنوات
قليلة»( .((3ويفهم مما جاء في هذا الحديث �أمر على
قدر كبير من الأهمية ،فبالإ�ضافة �إلى عملية ال�سطو
�أو االنتحال للإبداع العربي؛ �أن نماذج بطليمو�س
�أو �أر��ص��اده لم تكن وليدة �أر��ص��اد واقعية قد قام
بها ،و�إنما هي ت�أمل ذهني كما في كثير من �أعمال
فال�سفة وعلماء الإغريق فجاء علماء الفلك العرب
و�صححوا �أخطاءها على �أر�ض الواقع العملي ،وهو
�أمر لي�س بالقليل� ،إن لم يكن من جالئل الأعمال
التي قام بها العرب في تاريخ العلم .نقول هذا لأن
الكثيرين من م�ؤرخي العلم يرفعون من قدر �أ�ساطين
الفال�سفة والعلماء الإغريق فوق ما ي�ستحقون ،و�إنما
يفعلون ذلك ل�سببين :الأول� :إظهار �أن العلماء العرب
لي�سوا �أكثر من مجرد تالميذ لما �أنتجه الإغريق،
على الرغم من �أن الح�سن بن الهيثم قد �ألف كتابا
خا�صا هو «ال�شكوك على بطليمو�س» �أو�ضح فيه
�أخطاء بطليمو�س و�صححها .والثاني :هي عملية
خ�صم من ر�صيد الح�ضارة العربية الإ�سالمية
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لح�ساب الح�ضارة الإغريقية التي هي مدينة �أ�صال
بالكثير لح�ضارات الم�صرين والبابليين كما �أو�ضح
�سارتون قبال.
�أثر التراث العلمي العربي في ع�صر النه�ضة
الأوروبية:

�أو�ضحنا فيما �سبق كيف انتقل التراث العلمي
العربي �إلى ربوع �أوروبا عبر �أطول حركة للترجمة
في التاريخ ،ولقد �شهدت هذه الحركة الي�سر كل
الي�سر في الترجمة لأنها كانت ترجمة مبا�شرة من
العربية �إلى الالتينية ،على العك�س تماما من حركة
الترجمة في الع�صر العبا�سي التي لم تتم بطريقة
مبا�شرة من الإغريقية �إلى العربية مبا�شرة ،و�إنما
عبر و�سائط من لغات عدة كال�سريانية والعبرانية
مما هو معروف وم�شهور عن الترجمة في الع�صر
العبا�سي(.((3
ومما يح�سب للعرب �أن التراث اليوناني نف�سه
قد و�صل م�شوها ومم�سوخا بفعل �أخطاء الترجمة
تارة وبفعل د�س النقلة وتزيدهم تارة �أخرى� ،إذ �أن
معظمهم لي�سوا من بني العرب ،مما جعل العلماء
العرب يجهدون �أنف�سهم وعقولهم في �سبيل التوفيق
بين المتناق�ضات ،التي ال تركب في عقل ،وق�ضوا في
ذلك قرنين ون�صف قرن من الزمن(.((3
كما �أو�ضحنا �أي�ضا كيف ك��ان التراث العلمي
مق�سما لعلماء �أوروب��ا وفري�س ًة �سائغ ًة
العربي نهبا ّ
لل�سطو عليه �أو انتحاله ،دون الإ�شارة �إلى �أ�صحاب
الف�ضل الحقيقيين من �أه��ل العلم .ه��ذا ال�سطو
وذلك االنتحال هو الذي جعل من بع�ض العلماء في
�أوروبا �سادة �أزمانهم الذين ارتكزت عليهم النه�ضة
الأوروبية.
وعلى الرغم من ذلك كله ف��إن جمهرة كبيرة
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من الم�ؤرخين والم�ست�شرقين ،في معر�ض �إنكارهم
لدور العرب في يناء الح�ضارة الإن�سانية ،د�أبوا على
الطعن في العقلية العربية ذات�ه��ا ،وم��ن العجيب
�أن فريقا من الم�ست�شرقين قد �أجهد نف�سه في
تبرير وجهة النظر هذه فانهال طعنا على الجن�س
العربي فو�سمه بعدم القدرة على الخلق واالبتكار،
يقول الدكتور توفيق الطويل« :تعر�ضت الفل�سفة
العربية في �أزهى ع�صورها لحملة ظالمة ،دفع �إليها
تع�صب جن�سي وديني ،وبدت �آثاره وا�ضحة حتى في
مجاالت البحث العلمي .ف�أخذ كثيرون من الباحثين
يفا�ضلون بين الأجنا�س على �أ�سا�س دعوى تقرر �أن
لكل جن�س خ�صائ�ص تميزه من غيره ،وك��ان في
مقدمة �أ�صحاب هذه الدعوى العن�صرية �إرن�ست
العلم
رينان  ،E.Renanوم ��ؤدى هذه الدعوى �أن عقلية
العربي
ال�ساميين والعرب منهم عقلية ف�صل ومباعدة ،وكيف ّ
عجل
بظهور
ال جمع وت�أليف ،و�أنها ت��درك الجزئيات في غير
ع�صر
النه�ضة
تنا�سق ،وبالتالي ف��إن العرب بفطرتهم ال يقوون
الأوروبية
على ا�ستخال�ص الق�ضايا والقوانين العامة ،ومن
....
هنا افتقد تراثهم الفل�سفي والعلمي عن�صر الأ�صالة �شهادة من
�أهلها
واالبتكار� .أما عقلية الآريين ومنهم الأمم الأوروبية
ف�إنها بفطرتها تنزع �إل��ى الت�أليف بين الأ�شياء
ف��ي ت��درج يف�ضي �إل��ى الجمع وال �م��زج ،وم��ن هنا
كانت قدرتهم على الإحاطة ال�شاملة بمو�ضوعات
درا�ستهم ،والدقة والعمق في ا�ستخال�ص نتائجها؛
وكان عجز ال�ساميين حتى عن فهم ما خلفه الآريون
من �ألوان الفكر الفل�سفي»(.((3
ومن الغريب في الأمر �أن ما ع ّده رينان نقي�صة
في طبيعة العقل العربي ،ع ّده �آخرون ميزة تح�سب
لهم ال عليهم؛ يقول روبرت بريفالت R. Briffault
ف��ي ك�ت��اب��ه «�أث���ر ال�ث�ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ف��ي تكوين
الإن�سانية»« :كانت المعرفة غر�ضهم يق�صد العرب

ولكن بغير �أن يقوم بتجرب ٍة واح��دة ،و�صنّف في
تاريخ الطبيعة ولكن بدون تكليف نف�سه البحث عن
الحقائق الواقعية التي كان ي�سهل تحقيقها ،فهو
يب ّين بكل الرزانة �أن �أ�سنان الرجال �أكثر من �أ�سنان
الن�ساء»(.((3

و�أما النظريات الفكرية والتعميمات ،فلم يبدوا لها
ميال �إال قليال ،لأنهم كانوا يقدرون المعرفة لنف�سهم
ولتو�سيع علمهم ،ولي�س �أن تكون �أ�سا�سا للإنتاج
العمومي .فهم قبلوا نتائج اليونان كالنظريات
ال�ضرورية لمتابعة البحث العلمي ،مع ج�سارة نقدها
�أو تعديلها كلما �أجبرهم تو�سع العلم لأجل مالءمتها
بالحقائق الجديدة.

وبعيد ًا عن تلك الروح العدائية التي اتّ�سمت في
كتابات كثيرٍ من الم�ؤ ّرخين والم�ست�شرقين ف�إننا
نو�ضح مدى ت�أثر �أوروبا بالعلم العربي ب�شهادة
�سوف ّ
نفرٍ من م�ؤ ّرخي العلم الذين توفروا على االطالع
على التراث العلمي العربي.

ولكن ال��روح ال��ذي ا�ستعمل ب��ه ال�ع��رب المواد
الموجودة ك��ان نقي�ض ال��روح اليوناني تماما� .إن
ذلك الروح هو الذي ب ّين نقاط ال�ضعف والنق�ص
في العبقرية اليونانية ،فكان للنظرية والتعميم عند
اليونان كل ال�ش�أن ،لذلك �أهملوا الحقيقة ولم يعب�أوا
بها.

�أوال :الريا�ضيات:

مقـــاالت

�إذا كان من العجيب �أن نرى م�ؤرخ ًا للريا�ضيات
قد �أعماه التع�صب �ضد كل ما هو عربي فجانبه
ال�صواب ،وهو الفرد هوبر  A.Hooperالذي كتب
يقول في كتابه «رواد الريا�ضيات»« :لقد ات�سمت
الأع ��وام من  800على ع��ام  1450م التي تعرف
بالع�صور الو�سطى بجمود فكري ت��ام �شل تقدم
ال��ري��ا� �ض �ي��ات ،و�أل��ق��ى ظ�لال��ه ع�ل��ى الريا�ضيين
الأوروبيين كغيرهم من المفكرين.

و�أما حما�سة العرب فقد كانت على عك�س ذلك
في �إهمال النظرية ،وفي االتجاه �إلى جمع الحقائق
الملمو�سة المعينة ،و�إفراغ معارفهم في قالب ك ّمي
دقيق.وقد �أجرى العرب جميع مباحثهم العلمية على
أ�سا�س من روح البحث المو�ضوعي والتدقيق الك ّمي.
� ٍ
فهم قبلوا نظام الكون الذي و�ضعه بطليمو�س ،ولكنه
لم يقبلوا زيجه للنجوم� ،أو جدوله للكواكب ال�سيارة،
�أو مقايي�سه ،بل و�ضعوا ب�أنف�سهم �أزياج ًا جديد ًة
و�صححوا الزّيج البطليمو�سي ،وجمعوا
متعددة،
ّ
جداول جديدة للكواكب ال�سيارة .واخترعوا لإنجاز
هذه الم�شاهدات � ٍ
آالت متقنة كانت �أف�ضل من �آالت
اليونان ،وفائقة الدقة على التي ُ�صنعت في نورمبرج
في القرن الخام�س ع�شر.

ولم يبد�أ ظالم الع�صور الو�سطى في االنق�شاع
�إال في منت�صف القرن ال�ساد�س ع�شر وعلى وجه
التحديد ع��ام  1545م  ،فمنذ �أي��ام �أر�شميد�س
لم يحدث في المعرفة الريا�ضية �سوى تقدم ال
يذكر»( ،((4ف�إن هذا الم�ؤرخ لي�س بدع ًا بين �أترابه
من الم�ؤرخين الذين يهيلون التراب على كل ما هو
عربي من �سبق وف�ضل ،ويطم�سون �أي �ش�أن لهم من
�ش�ؤون الح�ضارة الإن�سانية .فهل من المعقول لم�ؤ ّر ٍخ
بلغ به من التع�صب الممقوت �ضد العرب �أن يقول؛ �أنه
«منذ �أيام �أر�شميد�س� ،أي منذ  212ق.م ،وهو تاريخ
وفاة �أر�شميد�س ،وحتى منت�صف القرن الخام�س

قارن �أيها القارئ ! ذلك الروح للتدقيق العلمي،
والمثابرة ف��ي الم�شاهدة م��ع الأ�ساليب الفكرية
للقدماء يق�صد اليونانيين الذين ا�ستخفّوا مجرد
التجربة ،مع �أر�سطو الذي �صنّف في علم الطبيعة
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ع�شر� ،أي في حدود �سنة 1450م �أي ما يقرب من
� 1650سنة لم يحدث في المعرفة الريا�ضية �سوى
تقدم ال يذكر» .لقد غاب عن فطنة هذا الم�ؤرخ
وقاتل اهلل التع�صب �أن هذا الزمن الطويل ن�سبيا �أي
� 1650سنة لو مر على الإن�سان البدائي في الع�صور
الحجرية لأب��دع وط��ور ال�شيء الكثير من �أفكاره
و�أدوات حاجياته ،وزاد من معطيات علومه بالقيا�س
�إل��ى ع�صره وال��زم��ن ال��ذي يعي�ش فيه دون�م��ا �أي
م�ؤثر خارجي ،فكيف يكون الأمر �إذ ًا ب�أ ّمة تو�سطت
ح�ضارات العالم القديم ،وه�ضمت وا�ستوعبت علوم
الأوائل من �إغريق وفر�س وهنود ،عن طريق �أعظم
حركة للترجمة عرفها التاريخ ب�شهادة الم�ست�شرقين
وم�ؤرخي العلم من الغربيين �أنف�سهم.
وع �ل��ى النقي�ض ت�م��ام��ا م��ن ه��ذا ال �ق��ول نجد
م�ؤرخا �آخ��ر بعد عن التع�صب وات�صف بالحيدة
والمو�ضوعية ،وهما ركنان �أ�صيالن للم�ؤرخ ال�صادق،
يقول جون ماكلي�ش  J.Mclishفي كتابه «العدد..من
الح�ضارات القديمة حتى ع�صر الكمبيوتر»« :حدثت
الإنجازات العربية الرئي�سية في العلوم والريا�ضيات
�أثناء الع�صور الذهبية للتفوق الإ�سالمي .وقد حفظ
برنامجهم ال�ضخم لترجمة الأعمال العلمية �إلى
العربية من اللغات البابلية والم�صرية واليونانية
والهندية وال�صينية ،ف�أ�صبح متاحا لعلماء الغربيين.
وكان هذا �أ�سا�س الثورة العلمية الغربية في القرنين
الخام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر.
كذلك ف�إن العرب قد �أبدعوا فروعا جديدة في
الريا�ضيات ،نذكر منها الجبر وح�ساب المثلثات،
كما �أنهم و�ضعوا �أ�س�س الهند�سة التحليلية .وو�ضع
العرب قبل نابيير  Napierب�ستمائة �سنة الأفكار
الرئي�سية التي ت�ستند �إليها اللوغاريتمات� .أما في
�أوروبا الم�سيحية فلقد كان تقليد ًا طوال ما يقرب
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من �أربعة قرون من الزمن ت�شويه �سمعة الم�ساهمة
العربية في الريا�ضيات.
لذلك ف�إن المقارنة الحقة للريا�ضيات العربية
ال تكون باليونان القدماء ،بل ب�أوروبا خالل القرون
الممتدة من القرن ال�سابع �إل��ى القرن الخام�س
ع�شر .والأوروب�ي��ون الذين تميزوا في الريا�ضيات
كانوا طالبا في معاهد العلم العربية»(.((4
وم ��ن ال�ع�ج�ي��ب �أن ي�ف�ط��ن ب�ع����ض الباحثين
الأوروبيين �إل��ى اللغة العربية بو�صفها �أداة طيعة
للغة العلم ،ولي�س كما �أ�شيع عنها �إنها لغة ال ت�صلح
�إال لل�شعر ،يقول ج.ج .ك��راوث��ر J.G.Crowther
في «ق�صة العلم»�« :إن اللغة العربية ذات البنية
العلم
والخ�صائ�ص المتميزة ،كانت من العوامل الم�شجعة
العربي
لنقد الم�سلمين لعلوم ال�سابقين ،فاللغة العربية وكيف ّ
عجل
بظهور
ه��ي لغة التفكير التحليلي .وق��د �أدى ه��ذا النقد
ع�صر
�إل ��ى ت�أ�سي�س كثير م��ن المفاهيم والت�صورات
النه�ضة
الخا�صة باللغة الفل�سفية الدقيقة ،والتي �ساعدت الأوروبية
....
بدورها على الو�صف الدقيق للظواهر ،ف�ضال عن �شهادة من
�أهلها
م�ساعدتها في ظهور المنطق الريا�ضي الحديث
عند ليبنتز  Leibnitzوخلفائه بعد .ويمكننا القول
ب ��أن النقد التحليلي ال��ذي ق��ام ب��ه ن�صير الدين
الطو�سي لهند�سة �إقليد�س كان هو نقطة البداية
الحقيقية لأول محاولة لبناء هند�سة ال �إقليدية عام
1733م على يد �ساك�شيري - 1667( G.Saccheris
1773م) (.((4
وع ��ن ب�ع����ض �إ� �س �ه��ام��ات ال �ع��رب ال ��رائ ��دة في
الريا�ضيات ،يقول كراوثر �أي�ضا في كتابه «�صلة
العلم بالمجتمع»« :ف��ي ع��ام 1065م �أ�س�ست �أول
جامعة �إ�سالمية في بغداد وكان عمر الخيام �أحد
�أ�ساتذتها العظام .ولقد ق�سم م�ع��ادالت الدرجة

من �أ�شهر الم�صطلحات العلمية العربية الأ�صل،
حرف ًا ولفظ ًا ومعنى ،دورانا على الأل�سنة وتداوال في
م�ؤلفات العلم و�أدبياته ف�ضال عن انت�شاره في كل
�سطر مقروء وكل كلمة م�سموعة في كل لغات العالم
ب�أ�سره .ولعل جاك ري�سلر الأ�ستاذ بالمعهد الإ�سالمي
بباري�س قد �أ�صاب كبد الحقيقة عن اختراع العرب
لل�صفر فكتب يقول في كتابه «الح�ضارة العربية»:
«ك��ان االختراع عبقريا ،وي�ستطيع المرء �أن يقول
دون �سخرية؛ �إن ال�صفر كان يع ّد من بين �أهم فتوح
الجن�س الب�شري»(.((4

الثالثة �إلى �سبعة وع�شرين نوعا وبين طريقة حلها
هند�سيا بتقاطع منحن مخروطي ودائ ��رة .ولقد
اكت�شف ديكارت  Descartesطريقة مماثلة لتلك
بعد ذلك بخم�سمائة �سنة .ولقد حل الخيام �أول
معادلة من الدرجة الرابعة ،ويقال �أنه ذكر �أول مثل
لنظرية فرمات  .Fermatوهو �أن مجموع مكعبين ال
يكون مكعبا»(.((4

مقـــاالت

وبالإ�ضافة �إلى ما �أقره لفيف كبير من م�ؤرخي
العلم م��ن ف�ضل ال�ع��رب ف��ي ال��ري��ا��ض�ي��ات� ،سواء
في ا�ستحداثهم لعدد من العلوم الريا�ضية والتي
�سبق ذكرها �أو الآراء والنظريات المبتكرة وغير
الم�سبوقة ،ف�إننا نعتقد �أن هناك ثالثة �أم��ور ،ك ٌّل
منها يعد في حد ذاته ثورة علمية ذات �ش�أن كبير في
تاريخ الريا�ضيات؛ �أوالها :اختراع» ال�صفر» الذي
عرفه العالم كله عن طريق العرب .لذا كان من
ال�ضروري �أن يقول الفريد هوبر« :لقد جاءت كلمة
 Zeroمن الكلمة العربية �صفر ،ولقد انتقلت كلمة
�صفر �إلى اللغة الإنجليزية في الكلمة  Cipherوكلمة
 Zeroنف�سها مخت�صر للكلمة الإيطالية Zepiro
وهذه �أي�ضا �أ�صلها الكلمة العربية �صفر»( .((4وي�ضيف
جوان فرنيه  J.Vernetقائال« :والمعروف �أن لفظة
�سيفر  ،Cipherوتعني الرقم بالإنجليزية� ،إنما
ا�شتق �أ�صال من ال�صفر العربية ،وكانوا ير�سمونه
على هيئة حلقة في داخلها فراغ ،وهو �شكل �أ�صبح
يدل على ال�صفر لدى الغرب»(.((4

وثانيها :الرموز الريا�ضية التي وجدت طريقها
�إلى �سائر العلوم المتعلقة بالريا�ضيات كالفيزياء
والفلك ،وال�شك �أن ا�ستخدامها يع ّد من �أهم المالمح
الأ�سا�سية في تقدم الريا�ضيات ،وهي اختراع عربي
�أ�صيل .تقول الم�ست�شرقــة الألمانيــــة زجريد هونكــه:
«�إن علم الجبر ال يزال حتى هذا اليوم يحتفظ بطابع
عربي يتجلى في الـ« »Xالتي ن�ضعها رمزا للمجهول
في معادلة ما .ثم �أن هذا الحرف « »Xالذي يليه
حرفا « »Yو« »Zكرموز للمجهول في المعادالت.
لقد �سمى العرب كل �شيء مجهول يق�صد البحث
عنه في المعادالت بـ«ال�شيء» ومخت�صر ال�شيء هو
«�ش» الذي يعادل �صوتيا حرف الـ« »Xفي الأ�سبانية
القديمة� .إننا ما زلنا حتى هذه الأيام نتلقى ،ونحن
�صغار في المدر�سة ،درو�سا عن كيفية ا�ستعمال
«ال�شيء» العربي في الح�سابات»(.((4

ولعل تاريخ الريا�ضيات لم يعرف ث��ورة مثلما
�أحدثه «ال�صفر» من ث��ورة كبرى في تاريخ العلم
بوجه عام وتاريخ الريا�ضيات بوجه �أخ�ص فلواله
لما تقدمت فروع الريا�ضيات تقدمها الم�شهود ولما
تقدمت المدنية على النحو الذي ن�شهده الآن في
ع�صر الحا�سوب (الكمبيوتر ) .ولعل «ال�صفر» واحد ًا

وثالثها :الأرقام �أو الأعداد العربية ،وعلى الرغم
من �أن العرب قد اقتب�سوا هذه الأرقام من الهنود،
�إال �أن�ه��ا ق��د عرفت ف��ي �أرج ��اء العالم كله با�سم
«الأرقام العربية» لأن �أوروبا قد عرفت هذه الأرقام
عن طريق العرب .وقد كان الأوروبيون ي�ستخدمون
الأرقام الرومانية المعقدة والطويلة ،فمثال �إذا �أردنا
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�أن نكتب( ) 4444بالأرقام الرومانية ،لوجب علينا
�أن نكتبها هكذا ( ،)MMMMCDLXIVف�أي ثورة
علمية تلك التي �أدخلها العرب في الريا�ضيات ،وما
�أدراك ما الريا�ضيات التي دخلت في كل علم .وعلى
ه��ذا فلي�س من الغريب على م ��ؤرخ مثل هوبر �أن
يناق�ض نف�سه ويعترف بف�ضل العرب في الريا�ضيات
وي�ق��ول�« :شكر ًا للعرب الذين جلبوا الحكمة �إلى
�أوروبا التي كانت غارقة في الجهل والتخلف�.أدخل
العرب الطريقة الجديدة الثورية في كتابة الأعداد،
هذه الطريقة التي م ّهدت ال�سبيل لما يعرفه العالم
الحديث في الهند�سة والطيران»(.((4
ثانيا :الفلك:

لعله مما ال يخفى على �أحد مبلغ ال�صلة الوثيقة
بين الريا�ضيات والفلك ،لذا ف�إنه من الأمور المنطقية
�أن تق ّدم العرب في الريا�ضيات قد واكبه بال�ضرورة
تق ّدم مماثل في الفلك ،ت�أثر به فلك ّيو �أوروب��ا في
ع�صر النه�ضة وما بعدها ،لي�س هذا فح�سب بل �أثر
في تاريخ الفلك بوجه عام .والدليل على ذلك قول
م�ؤرخ علم الفلك ال�شهير كارلو نالينو C.Nallino
عن �أحد فلك ّيي العرب وهو البتاني« :الزيج هو �أهم
ت�صانيفه ،وقد كان له �أثر كبير ال في علم الفلك عند
العرب فح�سب ،بل فيه وفي ح�ساب المثلثات الكري
عامة في �أوروبا خالل الع�صور الو�سطى و�أول ع�صر
النه�ضة .وقد دح�ض مذهب بطليمو�س القائل بثبات
الأوج ال�شم�سي مقيما الدليل على تبعيته لحركة
المبادرة االعتدالية ،وا�ستنتج من ذلك �أن معادلة
الزمن تتغير تغير ًا بطيئ ًا على مر الأجيال ،وا�ستنبط
نظرية جديدة ت�شف عن �شيء كثير من الحذق
و�سعة الحيلة لبيان الأح��وال التي يرى بها القمر
�ساعة والدته .وله �أر�صاد جليلة للك�سوف والخ�سوف
اعتمد عليها دنثورن � Dunthorneسنة 1749م.
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و�أعطى حلوال رائعة لم�سائل في ح�ساب المثلثات
ال �ك��ري ،وق��د ع��رف ه��ذه الحلول رجيومنتانو�س
الم�شهور 1476 - 1436(Rgiomontanusم) و�سار
على منهاجها»(.((4
وفي هذا ال�سياق يقول ديورانت عن بع�ض فلكيي
العرب« :ولم يكن ه�ؤالء الفلكيون يقبلون �شيئا �إال
بعد �أن تثبته الخبرة والتجارب العملية ،وكانوا
ي�سيرون في بحوثهم على قواعد علمية خال�صة،
وكتب الفرغاني (ح��وال��ي ع��ام 860م  9كتابا في
الفلك ظل مرجعا تعتمد عليه �أوروب��ا وغربي �آ�سيا
�سبعمائة عام .و�أو�سع منه �شهرة البتاني الذي ظل
واحد ًا و�أربعين عاما يقوم ب�أر�صاد فلكية ا�شتهرت
بدقتها وات�ساع مداها ،وقد و�صل بهذه الأر�صاد �إلى
العلم
العربي
كثير من» المعامالت» الفلكية تمتاز بقربها العجيب
ّ
وكيف عجل
من تقديرات هذه الأيام .ومنهم �أبو الوفا الذي كان
بظهور
ع�صر
يعمل تحت رعاية �سالطين بني بويه الأولين حكام
النه�ضة
بغداد والذي ك�شف االنحراف الثالث للقمر قبل �أن الأوروبية
....
تيخو براهي  Tycho Braheب�ستمائة عام»(.((5
ثالثا :الطب:

من الثابت �أن الطب قد حظي بقدر كبير من
االهتمام في الح�ضارة العربية الإ�سالمية فمن
يرجع �إلى» طبقات الأطباء» البن �أبي �أ�صيبعة �سوف
يجد ع�شرات الأ�سماء الالمعة في �سماء الطب
العربي ومئات الم�ؤلفات الطبية التي عرف معظمها
طريقه �إلى �أوروبا حيث ترجمت �إلى الالتينية ومنها
�إلى �سائر لغات �أوروبا �إذ يقول �ألدو مييلي A.mieli
عن كتاب «ال �ح��اوي» ل�ل��رازي« :ه��و دائ��رة معارف
�ضخمة جدا و�إن الدرا�سة العميقة له �ستكون من
�أعظم الدرا�سات خطرا في تاريخ العلم»(.((5
وكان من فرط اهتمام العرب بالطب� ،إن�شاء

�شهادة من
�أهلها

ي��زال للرازي(توفي بين ع��ام��ي 923و ) 932بين
�أيدينا �أكثر من خم�سين م�ؤلفا ً ل��ه ،من �أف�ضلها
ر�سالة في الجدري والح�صبة ،ترجمت �إلى الالتينية
واليونانية والفرن�سية والإنجليزية .و�أعظم كتبه هو
كتاب «الحاوي» الذي كان مو�سوعة لكل المعارف
الطبية حتى زمنه .وقد عر�ض ب�صدد كل مر�ض �آراء
الم�ؤلفين اليونانيين وال�شاميين والهنود والفر�س
وال �ع��رب ،م�ضيفا مالحظاته م��ن خ�لال تجاربه
العملية ،ومعبرا في الختام عن وجهة نظره.

الم�ست�شفيات ف��ي ال�ح��وا��ض��ر الإ��س�لام�ي��ة وعقد
االمتحانات للطالب الراغبين في ممار�سة الطب.
يقول �شارل �سورنيا في كتابه «تاريخ الطب»« :ففي
�سنة  922م فر�ض الخليفة المقتدر امتحانا تمهيديا
قبل ممار�سة مهنة الطب ،و�أوكل �إلى �أحد �أطبائه
مهمة تنظيم هذه االمتحانات .وكان ب�إمكان التالميذ
التدريب على المهنة �سواء بتلقي العلم على يد معلم
يدفعون له �أو بالتردد على مدر�سة طبية.
ويح�صي اب��ن بطوطة ال��ذي ط��اف العالم من
طنجة �إلى ال�صين في القرن الرابع ع�شر� ،أربعة
وثالثين م�ست�شفى في ال�شرق ن�ستطيع زيارة بع�ضها
�إلى الآن في بغداد وحلب والقاهرة� .أما الخليفة في
قرطبة فقد كان له وحده �أربعون م�ست�شفى لم يتبق
منها �أي �شيء تقريبا.

مقـــاالت

�أم��ا ال�م��ؤل��ف ال�شهير الثاني فهو اب��ن �سينـــا
(توفي عام  )1037ف�إن كتابه الكبـــير «القانــــون
في الطــب» يعتبر بحـق  -على حد تعبير مايرهـــوف
« - M. Meyerhofذروة الت�صنيف المنهجي
العربي ورائعته» .وقد ترجم �إلى الالتينية في القرن
الثاني ع�شر ،وظل يهيمن على الدرا�سات الطبية
في �أوروبا حتى نهاية القرن ال�ساد�س ع�شر على �أقل
تقدير .وفي القرن الخام�س ع�شر �صدرت منه �ست
ع�شرة طبعة ،في حين �صدرت منه ع�شرون طبعة
في القرن ال�ساد�س ع�شر ،وطبعات �أخرى في القرن
ال�سابع ع�شر.

وكان الأطباء الم�ؤهلون يعالجون المر�ضى داخل
هذه المن�ش�آت ،وكان التالميذ بعد اختيارهم يقومون
بفح�ص المر�ضى ثم ي�سلمونهم �إلى م�ساعدين �أكثر
خبرة قبل �أن ي�ؤكد المعلم �صواب الت�شخي�ص وي�صف
العالج المنا�سب .بينما خالل �أربعة ق��رون �أن�ش�أ
العالم الإ�سالمي م�ست�شفيات ذات طابع تعليمي،
انتظر الغرب الم�سيحي حتى القرن الثامن ع�شر
لكي ين�شئ مثلها»(.((5

ولم يم�ض زمن طويل على وفاتهما حتى ظهر
كاتب مبتدع ،هو �أبو القا�سم الزهراوي (المتوفى
بعد ع��ام  )1009وتعتبر كتاباته ف��ي الجراحة
والأدوات الجراحية الم�ساهمة العربية البارزة في
هذا الميدان الطبي»(.((5

وي�ق��ول مونتجومري وات  M.Wattف��ي كتابه
«ف�ضل الإ��س�لام على الح�ضارة الأوروب �ي��ة»« :وبلغ
العديدون من الم�سلمين �ش�أوا بعيدا في الإلمام
بعلم الطب ،لدرجة �أنهم بزوا �أ�سالفهم بمراحل.
و�إن �م��ا تحقق لهم ه��ذا �إذ جمعوا بين المعرفة
النظرية الوا�سعة والمران العملي الذي دونوا �أثناءه
المالحظات الثاقبة الدقيقة .ويكفي �أن ن�شير هنا
�إلى �أ�شهر طبيبين :وهما ال��رازي وابن �سينا ،فال

ويلخ�ص الم�ست�شرق الفرن�سي جو�ستاف لو بون
 J. Le Bonدور الح�ضارة العربية الإ�سالمية في
النهو�ض بعلم الطب و�أثره في �أوروب��ا فيما بعد�،إذ
يقول في ف�صل خا�ص بعنوان «لعلوم الطبية» وذلك
في كتابه ال�شهير «ح�ضارة ال�ع��رب»« :يعد الطب
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والفلك والريا�ضيات والكيمياء �أهم العلوم التي عني
بها العرب ،و�أتم العرب �أعظم اكت�شافاتهم في هذه
العلوم ،وترجمت م�ؤلفات العرب الطبية في جميع
�أوروبا ،ولم يتلف ق�سم كبير منها كما �أ�صاب كتبهم
الأخرى.
ويعد الرازي من �أ�شهر �أطباء العرب ،فقد و�ضع
�آث��ار من ظهر قبله من الأطباء على محك النقد
ال�شديد فوق فرا�ش المر�ضى ،وكان وا�سع الإطالع
على علم الت�شريح ،وكان كتابه في �أمرا�ض الأطفال
�أول كتاب بحث في هذا المو�ضوع ،ويرى في كتبه
و�سائل جديدة في ال �م��داواة ،كا�ستخدام البارد
في الحميات الم�ستمرة ال��ذي �أخ��ذ به علم الطب
الحديث.
وترجمت �أكثر كتب الرازي �إلى اللغة الالتينية
وطبعت ع��دة م��رات ،وال�سيما ف��ي البندقية �سنة
1509م ،وفي باري�س �سنة 1528م ،و�سنة 1748م،
و�أع �ي��د طبع كتابه ف��ي ال �ج��دري والح�صبة �سنة
1745م ،وظلت جامعات الطب في �أوروب��ا تعتمد
على كتبه زمنا طويال ،وكانت كتبه مع كتب ابن
�سينا� ،أ�سا�سا للتدري�س في جامعة «لوفان» في القرن
ال�سابع ع�شر من الميالد.
ونذكر من �أطباء العرب على بن العبا�س ،والذي
عا�ش في �أواخر القرن العا�شر من الميالد ،ونذكر
م��ن كتبه كتاب «الملكي» وال��ذي ا�ستند فيه �إلى
م�شاهداته في الم�شافي ،ال �إلى الكتب ،و�أظهر فيه
عدة �أغاليط لـ«بقراط» و«جالينو�س»..الخ ،وترجم
هذا الكتاب �إلى اللغة الالتينية �سنة  1127م ،وطبع
في مدينة «ليون» �سنة  1523م.
�أم��ا اب��ن �سينا فقد نقلت كتبه �إل��ى �أكثر لغات
العالم وظلت مرجعا عاما للطب �ستة قرون ،وبقيت
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�أ�سا�س ًا للمباحث الطبية في جميع جامعات فرن�سا
و�إيطاليا ،وك��ان طبعها يعاد حتى القرن الثامن
ع�شر ،ولم ينقطع تف�سيرها في جامعة «مونبيليه»
�إال منذ خم�سين �سنة.
و�أبو القا�سم القرطبي هو �أ�شهر جراحي العرب،
وتخيل كثيرا من �آالت الجراحة ور�سمها في كتبه،
وو�صف عملية �سحق الح�صاة في المثانة ،فعدت من
اختراع الع�صر الحا�ضر على غير حق .وقد قال عنه
العالم الف�سيولوجي الكبير «هالر» كانت كتب �أبي
القا�سم الم�صدر العام الذي ا�ستقى منه جميع من
ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع ع�شر»(.((5
و�إذا علمنا �أن جو�ستاف لو بون قد ن�شر كتابه �سنة
1884م( ((5لأدركنا على الفور �أن كتب ابن �سينا كانت
تدر�س في جامعة «مونبيليه» حتى �سنة 1834م؛ �أي
في بدايات القرن التا�سع ع�شر ،ف�أي ت�أثير �أحدثه ابن
�سينا والأطباء العرب في الطب الحديث!.
كما يذهب م�ؤرخ �شهير مثل هـ .ج .ويلز H. G.

 Wellsمذهبا يناق�ض تمام المناق�ضـة ما ادعاه
جرونيباوم  V.Grunebaumب�أن الطب العربي كان
عالة على طب الإغريق(� ،((5إذ يقول ويلز« :وتقدموا
 �أي العرب  -في الطب �أ�شواطا بعيدة على الإغريق،ويكاد علم الأقراباذين(المادة الطيبـة) لديهم� ،أن
يكون هو نف�س ما لدينا .وال يبرح كثير من طرق
العالج عندهم م�ستعمال بين ظهرانينـا �إلى اليوم،
وكان جراحوهم يفهمون ا�ستعمال التخدير ويقومون
بطائفـة من �أ�صعب العمليات المعروفة ،وفي نف�س
الوقت ال��ذي كانت فيه الكني�سـة تحـرم ممار�ســة
الطب انتظار ًا منهـا لإتمام ال�شفاء على يد المنا�سك
الدينيـة التي يقوم بهـا الق�ساو�سـة ،كان لدى العرب
علم طبي»(.((5

العلم
العربي
ّ
وكيف عجل
بظهور
ع�صر
النه�ضة
الأوروبية
....
�شهادة من
�أهلها

�إل��ى م�ع��ادن نفي�سة وال�ت��ي و�ضع �أر�سطو �إطارها
المنطقي ،ونقلها العرب �ضمن ما نقلوه من م�ؤلفات
�أر�سطو ،غير �أنهم �سرعان ما تبين لهم بطالنها
وف�ساد منطقها .ولعل الذين ي�ضخّ مون من قيمة
التراث اليوناني ،وب�صفة خا�صة من قيمة �أر�سطو،
ويرمون العرب بكل نقي�صة في مجال العلم ،قد
يراجعوا �أنف�سهم ولو قليال ،فلو قدر للعلماء العرب
�أن يتبنوا ه��ذه النظرية ،وت�صل �إل��ى �أوروب��ا عبر
الترجمات الالتينية للتراث العلمي العربي ،لت�أخر
علم الكيمياء في �أوروبا قرونا حتى ي�ستبين الر�شد
من الغي ،وتبطل التجربة ال�صادقة المنطق الفا�سد.
نقول هذا لأنه من الغريب �أن عددا من �أقطاب العلم
وم�شاهير العلماء في �أوروبا الذين يعدون من بناة
العلم الحديث ،قد �آمنوا بهذه الخرافة رغم رف�ض
العرب لها جملة وتف�صيال ،نذكر منهم؛ الكيميائي
ال�سوي�سري بارا�سل�سو�س 1493( Paracelsus
 1541م) وروج��ر بيكون - 1214( R.Bacon1294م) والعالم الأ�شهر �إ�سحق نيوتن I.Newton
(1727 - 1642م) (.((6

رابعا :الكيمياء والفيزياء:

مقـــاالت

الكيمياء؛ علم عربي �أ�صيل لفظا ومعنى ،فمن
ناحية اللفظ فقد �أ�ستقر الر�أي على �أن» الكيمياء»
Chemistry؛ ه��ي كلمة ع��رب�ي��ة ب���ش�ه��ادة م���ؤرخ
الكيمياء هوليميارد  .((5( Holmyardوعرفت في
�سائر اللغات بهذا اال�سم العربي الأ�صل .هذا من
ناحية اللفظ� ،أما من ناحية المعنى فيقول ديورانت:
«يكاد الم�سلمين يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء
بو�صفها علما من العلوم؛ ذلك �أن الم�سلمين �أدخلوا
المالحظة الدقيقة وال�ت�ج��ارب العملية والعناية
بر�صد نتائجها في الميدان الذي اقت�صر في اليونان
على الخبرة ال�صناعية والفرو�ض الغام�ضة ،فقد
اخترعوا الأنبيق و�سمو بهذا اال�سم وحللوا عددا
ال يح�صى من المواد تحليال كيميائيا وميزوا بين
الأحما�ض والقلويات ودر�سوا مئات من العقاقير
الطبية ،وركبوا مئات منها .وبف�ضل الطريقة التي
جروا عليها في ا�شتغالهم بهذا العلم وهي �أكثر طرق
الع�صور الو�سطى انطباقا على الو�سائل العلمية
ال�صحيحة»( .((5ويقف ج.برنال على نف�س الم�سافة
من هذا الر�أي فيقول« :تعتمد الكيمياء على الخبرة
الوا�سعة االنت�شار بالعديد من المواد والعمليات .وال
يمكن �أن ت�صبح الكيمياء علما �إال �إذا جمعت هذه
الخبرة وتزويدها ببع�ض المبادئ العامة .وهذا هو
ما فعله العرب ،الأمر الذي يعطيهم الحق في �أن
نعتبرهم الم�ؤ�س�سين لعلم الكيمياء»(.((6

وعندما ن�أتي �إلى الفيزياء �سوف نجد �أن كتاب
«المناظر» للح�سن بن الهيثم قد �سيطر على علم
الب�صريات في �أوروب��ا قرونا طويلة وال��ذي احتل
تحت ا�سم «مو�سوعة الب�صريات» مكانا هاما في
الطبيعيات الأوروب �ي��ة حتى ال�ق��رن ال�سابع ع�شر
ب�شهادة فورب�س وديك�سترهوز في كتابهما «تاريخ
العلم والتكنولوجيا»(.((6

ولأن الكيمياء علم عربي مح�ض فقد كانت
التجربة والمالحظة واال�ستنتاج �أدواته الناجعة التي
ظلت �إلى الآن هي نف�س الأدوات ،ويكفي �أن غالبية
العلمــــاء العــرب فخــر ًا �أنهــم رف�ضــوا رف�ض ًا بات ًا
نظرية �أو بالأحرى خرافة تحويل المعادن الخ�سي�سة

وف��ي نف�س ال�سياق يقول ري�سلر� »:أح��دث ابن
ال �ه �ي �ث��م(1039 965م ) وث �ب��ة ك�ب�ي��رة ف��ي تطور
الب�صريات وف�سيولوجية الإب�صار ،و�أوح��ى بحثه
في علم المناظر الذي ترجم �إلى الالتينية و�إلى
الإيطالية ب�أبحاث علماء الفيزياء.كان ابن الهيثم
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على و�شك ك�شف العد�سة المكبرة �إلى حد �أن روجر
بيكون ،وفيتلو  Witeloو�أوروبيين �آخرين اعتمدوا
على ج �ه��وده فيما بعد بثالثة ق ��رون ،وذل��ك في
بحوثهم المتعلقة بالمجهر وبالتل�سكوب .وفي القرن
التا�سع ع�شر كان الريا�ضي الفرن�سي �شال يع ّد بحث
ابن الهيثم «�أنه كان �أ�صل معارفنا في علم ال�ضوء».
وق��د اقتب�س فيتلو وه��و عالم بولندي م��ن القرن
الثالث ع�شر من هذا الم�ؤلف اقتبا�سا مثمرا في
تحرير بحثه الخا�ص عن علم ال�ضوء ،و�إلى �أن ظهر
كبلر كانت البحوث الأوروبية تعتمد على م�ؤلفات
ابن الهيثم .فال مغاالة �إذن في القول بت�أثيره في
المعرفة الأوروبية»(.((6
�شهادة من �أهلها:

م��ن ال�م�ع��روف �أن م�سيرة العلم ه��ي م�سيرة
تراكمية ،بمعنى �أن المعارف العلمية �إنما �سل�سلة
مت�صلة من المفاهيم التي تراكمت عبر ال�سياق
التاريخي المت�صل ،حيث ي�أخذ الالحق عن ال�سابق
ليبني عليه من الجديد ما يبني ،ي�ستوي في ذلك
الأف ��راد �أو الح�ضارات ذاتها.فح�ضارة الإغريق
�صاحبة الن�صيب الأكبر في ميدان الدعاية من قبل
م�ؤرخي الغرب وم�ست�شرقيه ،قد ا�ستمدت روافدها
العلمية من ح�ضارة الم�صريين والبابليين كما �سبق
�أن ذكرنا.
�إذ ًا فلم تكن الح�ضارة العربية الإ�سالمية بدعا
بين الح�ضارات ،ف�أخذت في البداية من اليونان
ومن غيرهم من الفر�س والهنود ،ثم ا�ستقلت في
التفكير والإب��داع واالبتكار و�أ�صبح لها علم �أ�صيل
تجاوز تراث الإغريق ب�أ�شواط كثيرة بدليل ابتكارهم
لعدد من العلوم� ،أما �أوربا فقد فعلت ال�شيء نف�سه.
غير �أن الح�ضارة العربية الإ�سالمية قد تميزت في
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مجال العلم عن �سائر الح�ضارات بميزة يحدثنا
عنها جولد �شتين الذي يقول« :الإ�سالم واحد من
�أ�شد الظواهر �إدها�شا في التاريخ الثقافي ،لكن
العن�صر الأكثر حيوية في تطور العلم الإ�سالمي كان
هو هذا الطابع الكوني للثقافة التي خلقها العرب.
فالح�ضارة الإ�سالمية بامتدادها في ات�ساع العالم
وح��دت داخ��ل مجالها التقاليد الثقافية
القديمّ ،
للهند وبالد فار�س وما بين النهرين وم�صر ومن
الميراث الإغريقي الروماني .و�أثبت العرب �أنهم
�أ�ساتذة في ن�سج كل ه��ذه الخيوط المختلفة في
ن�سيج ثقافي جديد»(..((6ويعلق �سارتون على هذا
الن�سيج الجديد الذي �صنعه العرب بقوله« :و�إذا
ي�سم مثل هذا العمل ابتكارا علميا ،فلي�س هناك
لم ّ
العلم
ابتكار في �أي علم.فما االبتكار العلمي �إال ن�سج
العربي
الخيوط المختلفة وربط بع�ضها ببع�ض� ،أما االبتكار وكيف ّ
عجل
بظهور
من العدم فال وجود له»(.((6
ع�صر
وه��ذا الن�سيج ال��ذي �أح�ك��م ال�ع��رب �صنعه من
المنجزات العلمية لح�ضارات العالم القديم ،ف�ضال
عما يقرب من ثمانية ق��رون من الإب ��داع العربي
الخال�ص العربية ،قد قدم دفعة واحدة لأوروبا عبر
الترجمات الالتينية للتراث العلمي العربي ،كان
هو الدافع الأ�سا�سي لإحداث ذلك االنقالب العلمي
الذي عرف في �أدبيات تاريخ العلم با�سم «ع�صر
النه�ضة الأوروبية» .غير �أنه للأ�سف ال�شديد ،في
الوقت ال��ذي اعترف العرب بف�ضل من �سبقوهم
في المعرفة والعلم من يونان وفر�س وهنود ،لم
يجد ال�ع��رب �إال ج��زاء �سن ّمار ،فلم يجد العرب
من الأوروبيين �سوى التجاهل التام ت��ارة�،أو �إنكار
دوره��م في بناء الح�ضارة الإن�سانية ت��ارة �أخرى،
�أو االنتقا�ص من قدرهم وك�أنهم �أمة خارج �سياق
التاريخ تارة ثالثة.

النه�ضة
الأوروبية
....
�شهادة من
�أهلها

عن ح�ضارة العرب(.((6

ولم يكن العلم العربي هو الهدية الوحيدة لأوروبا
وبالتالي للإن�سانية كلها و�إنما كانت هدية �أخرى من
نوع �آخر وهي؛ �أ�سلوب البحث العلمي ،التي تعني
كيف ّية �إدارة المعطيات العلمية ،وهو نف�س الأ�سلوب
الم ّتبع الآن ،وهو ما فطن �إليه بع�ض الم�ؤرخين منهم
على �سبيل المثال ج .برنال ال��ذي يقول �صراحة:
«عندما يقر�أ المرء الأعمال العلمية الإ�سالمية ف�إنه
يجد في تناولهم لها �أ�سلوبا واعيا يتفق مع ما عرف
عن �أ�سلوب العلوم الحديثة»(.((6

 - 2ي�ق��ول روب ��رت بريفالت�« :إن ت��اري��خ بعث
�أوروبا من الوح�شة ،قد كتب دائما من دون �إ�شارة
ما �إلى �أثر الح�ضارة العربية ،وبرغم اندثار جميع
�سجالت ال�صلة بين الإ�سالم و�أوروب��ا ،وانمحائها،
وت�شويهها ،ف�إن هذه ال�صلة لم ت�شمل بوجه ما وقف
ال�سنّة الطبيعية � -سنّة ت�أثير الجار في الجار ،-
فمن المحتمل جدا �أنه لو لم يكن العرب لما ظهرت
الح�ضارة الأوروبية الحديثة �أبدا ،ولكنه م�ؤكد حتما
انه لوالهم لما ات�صفت �أوروب��ا بتلك ال�صفة التي
مكنتها من التفوق على جميع الأدوار ال�سابقة من
االرتقاء»(.((6

مقـــاالت

وع�ل��ى ال��رغ��م مما �أث�ب�ت�ن��اه م��ن تعر�ض العلم
العربي لل�سطو واالنتحال ومدى ت�أثر علماء �أوروبا
الذين ارتكزت عليهم النه�ضة الأوروبية به ب�شهادة
م�ؤرخي العلم والم�ست�شرقين �أنف�سهم كي نبعد مظنة
التع�صب التي طالما اكتوى العرب بنارها التي ما
زالت ماثلة للعيان حتى الآن ،وخا�صة في الخطاب
الإعالمي الغربي ،على الرغم من ذلك ف�إننا النعدم
فريقا جاهر بالحقيقة النا�صعة وه��ي؛ �أن ع�صر
النه�ضة الأوروب�ي��ة �إنما هي االب��ن ال�شرعي للعلم
العربي ،و�إنه لوال العلم العربي لت�أخر ع�صر النه�ضة
الأوروب�ي��ة عن م ْوعده ،كما �سبق �أن م ّر بنا �أقوال
بع�ض من ا�ست�شهدنا بهم من الباحثين والم�ؤرخين
الأوروبيين ،وفيما يلي �شهادات لها قيمتها في هذا
المجال ،وهي بحق �شهادة من �أهلها.

 - 3يقول «الفرد جيوم» « : A. Guillaumeولو
�أن العرب كانوا برابرة كالمغول الذين �أطف�أوا جذوة
العلم �إطفاء لم ينبعث من بعدهم البتة ،ب�سبب
�ضياع دور الكتب وفقدان الآث��ار الأدبية ،لو �أنهم
كانوا كذلك لت�أخر ع�صر الإحياء عن موعده في
�أوربا �أكثر من قرن»( ،((6ولعل في هذا القول ما يمثل
اعترافا �صريحا ب�أن ع�صر النه�ضة الأوربية قد اتك�أ
على الح�ضارة العربية الإ�سالمية.
 - 4يقول جاك ري�سلر« :في التطبيقات العملية
للخبرة البحرية ،يجدر بنا �أن ن�سجل تجديدا فريدا
من نوعه ،وه��ذا التجديد هو البو�صلة المخترع
ال�صيني ،لكن العرب كانوا يطبقونها منذ وقت
طويل على المالحة في الخليج العربي والمحيط
الهندي .وي�سرت بف�ضلهم ه��ذه الآل��ة الأ�سا�سية
الك�شوف الجغرافية في القرن الخام�س ع�شر.

 - 1ربما كان �أول باحث �أوربي �أ�شاد بف�ضل العرب
على الح�ضارة الأوربية ،وثقافة ع�صر النه�ضة ،هو
الأب الي�سوعي الإ�سباني جوان �أندري�س J. Andres
�إذ �أنه ن�شر بالإيطالية في بارما (1799 - 1782م)
كتابا جليال في �سبعة مجلدات تحت عنوان «�أ�صول
كل الآداب وتطورها و�أحوالها الراهنة» ،وفيه �أكد �أن
النه�ضة التي قامت في �أوربا في كل ميادين العلوم
والفنون والآداب وال�صناعات مردها �إلى ما ورثته

وكان البارود مخترعا �صينيا ،لكن ال�صينيين
كانوا ال ينتفعون به �إال من �أجل ال�صواريخ يق�صد
الألعاب النارية وبارود المدفع مخترع عربي ،ر�سم
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نموذجه �أح��د مخترعي العرب في القرن الثاني
ع�شر .ذلك �أنه في قاعدة مدينة الجي�سرا�س في
�سنة 1342م ر�أى الإنجليز ،للمرة الأول��ى ،مدفع
�إذ كانوا يخدمون في الجي�ش الأ�سباني.ولكي نقيم
ح�سابا كامال لإ�سهامات ال�شرق الفكرية تجاه
الغرب ،يجدر بنا �أن نن�سب �إلى العرب ما للعرب من
تطبيقات �صناعية نجمت عن المعرفة الإ�سالمية.
ويكفي �أن يت�صور المرء القارة الأوروبية في فجر
الع�صور الحديثة من غير �أن تملك تحت ت�صرفها
ه��ذه الهبات الثالث :ال�ب��ارود والبو�صلة والكتاب
يعني بذلك الورق رمز المعاونة الإ�سالمية في بناء
الإن�سانية»(.((7
 - 5وعن ف�ضل العرب في معرفة �أوروب��ا للورق
يقول ويلز« :على �أن العالم العربي لم يمنح الم�سيحية
حافزا يحفز فال�سفتها وكيماويها فقط ،بل �أعطاها
الورق �أي�ضا .وال نبالغ �إذا قلنا �إن الورق هو الذي
جعل في الإمكان انتعا�ش �أوروبا فكريا»(.((7
 - 6وع��ن �أب ��رز مظاهر التمدين والتح�ضر
الأوروبي والم�ستمدة من التمدن والتح�ضر العربي
ي�ق��ول :ك��راوث��ر»:وق��د �أخ��ذ الم�سلمون معهم �إلى
�أ�سبانيا الفنون الهند�سية والزراعية وقاموا ببناء
م�شرعات هائلة للري ،و�أدخلوا زراعة ق�صب ال�سكر
والقطن �إل��ى �أوروب ��ا ،وم��ن ه��ذا الم�صدر يق�صد
الم�سلمين تعلم الهولنديون الهند�سة الهيدروليكية.
وم�ن��ه انطلقوا لت�أ�سي�س تقدمهم الخا�ص الذي
تميز ب�شكل خا�ص بالن�سبة للعلم الأوروب ��ي .وفي
�إط��ار الهند�سة المتطورة في ال��ري التي �أن�ش�أها
الم�سلمون في �أ�سبانيا ،فاقت �إنتاجيتهم الزراعية
كل الت�صورات حتى تجاوز عائدها ال�سنوي عوائد
مثيالتها في جميع دول �أوروبا للإقطاعية»(.((7
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خاتمة:

قد يبدو من الم�ستغرب ونحن ن�ستعر�ض هذا
الجانب من تاريخ العلم �أن نتوقف قليال عند «الأدب
المقارن» ،عير �أن هذا اال�ستغراب �سرعان ما يزول
ليحل محله المطالبة ب�أن يكون هناك «علم مقارن»
�أ�سوة بالأدب المقارن .يقول الدكتور محمد غنيمي
ه�ل�ال« :ي�شرح الأدب ال�م�ق��ارن مناطق التالقي
التاريخية بين الآداب،ويبين طبيعة هذا التالقي،
ويو�ضح ما ي�سفر عنه من نتائج في توجيه حركات
الجديد الأدبية ،مع الك�شف عن وجوه الأ�صالة في
هذا التجديد.
ولكل �أدب ع�صور نه�ضاته التي �أ�سهم فيها في
تقدم الآداب العالمية ،ووج��د �سبيله �إل��ى �صنوف
من الت�أثير تتجلى فيها عبقرية �أهله و�صدارتهم
الفكرية ،وج�لا�ؤه��ا في الدرا�سات المقارنة خير
�سبيل لتغذية الم�شاعر القومية»(.((7
و�إذا كان الأدب المقارن قد ا�ستوفى حظه من
االهتمام في الجامعات العربية ،ف�إننا ال نجد �أثرا
�إال فيما ندر لالهتمام بالعلم المقارن الذي يبين
بالوثائق التاريخية المتمثلة في م�ؤلفات التراث
العلمي العربي المطبوع والمخطوط دور العلماء
العرب في تاريخ العلم� ،سواء ما �أخذه العرب عن
الغير من فر�س وهنود ويونان ،وما �أخ��ذه الغير
ونعني بهذا الغير علماء �أوروبا عن العرب .ولعل
م��ن ي��راج��ع م��ا ُك� ِت��ب ف��ي هذين الأم��ري��ن� ،سوف
يجد تفاوت ًا خطير ًا� ،إذ حظي ما �أخذه العرب عن
الغير بم�ؤلفات لي�س �إلى ح�صرها من �سبيل يغلب
عليها التف�صيل ،بينما ال نجد �سوى م�ؤلفات قليلة
للغاية عما �أخ��ذه الغير من العرب يغلب عليها
الإيجاز .و�إذا كان في الإمكان تدارك هذا النق�ص
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ابن �سينا �أو �أعدها لذلك في �أربع وع�شرين �إ�شارة
�إلى ابن �سينا في دفاتر مالحظاته .فقد كتب في
�إحداها يقول« :ترجم البن �سنا :في المنافع كتاب
علم الحيل(الميكانيكا) ي�سبق كتاب المنافع»(.((7
ومن المعروف �أن دفاتر المالحظة �أو الم�سودة هي
العملية التمهيدية الالزمة للت�أليف� ،أي �أن دافن�شي
كان ينظر �إلى ابن �سينا ،و�أغلب الظن �أنه لم ي�شر
�إليه في م�ؤلفه الذي كان يعده للن�شر ،رغم حر�صه
على الإ�شارة �إليه في دفاتر مالحظاته.

مقـــاالت

المعيب م��ن خ�لال مراجعة �أع�م��ال المترجمين
الأوروب�ي�ي��ن الأوائ ��ل ،وم��ا نقلوه �إل��ى الالتينية �أو
الإيطالية �أو الأ�سبانية من الم�ؤلفات العربية� ،إال
�أن��ه من المحقق �أن يبذل جهد في تتبع الإبداع
العلمي العربي في ثنايا م�ؤلفات علماء �أوروب��ا.
ومن المحقق �أي�ض ًا �أن يبذل جهد م�ضاعف لبيان
عمليات ال�سطو واالنتحال للعلم العربي ،يقول
الدكتور ف�ؤاد �سيزكين« :لقد اتخذت عملية �أخذ
الالتين يق�صد علماء �أوروب��ا في ع�صر النه�ضة
من علوم العرب �صفة االنتحال ،ولقد بين هذا
عدد من العلماء المتخ�ص�صين في بحوث كثيرة
كيف انتحلها علماء التينيون لأنف�سهم من كتب
العرب �أو ترجموها في لغتهم زاعمين �أنها من
�إبداعهم وت�أليفهم و�أن كتبا عربية �أخرى نقلوها
ثم زعموا �أنها لم�شاهير الإغريق»(.((7

ومن هنا تبرز حاجتنا �إلى «العلم المقارن» الذي
�سوف ي�صحح ما �أدخل على تاريخ العلم من زيف
و�أكاذيب ،فيما يتعلق بالعطاء العلمي العربي ،و�إلى
�أي حد كان العلم العربي �سببا مبا�شرا في �إيقاظ
�أوروبا من ظالم الجهل والتخلف ،والتعجيل بظهور
ع�صر النه�ضة الأوروبية.

و�إذا كنا قد �أ�شرنا �إلى �شيء من هذا القبيل ،ف�إن
الأمر يزداد تعقيد ًا و�صعوبة في البحث والتحري عما
حاول علماء �أوروبا طم�س ما انتحلوه �أو �سطوا عليه
من العلم العربي ،وعلى �سبيل المثال فقد تم �ضبط
ليوناردو دافن�شي  ،Leonardo Da Vinciوهو من
�أ�ساطين العلم الأوروب��ي ،ومن �أب��رز علماء ع�صر
النه�ضة ،يتل�ص�ص على ابن �سينا .فقد ثبت كما
يقول يوجين مايرز �أن دافين�شي ا�ستعمل م�ؤلفات

�إن الجامعات والم�ؤ�س�سات العلمية العربية ،وما
�أكثر عددها في �أنحاء الوطن العربي ،مطالبة الآن
ب�أن تدرج «العلم المقارن» �ضمن مناهج درا�ستها
�أ�سوة بدرا�سات الأدب المقارن ،كيال تقع الأجيال
النا�شئة من ال�شباب العربي فري�سة لوهم تفوق
الجن�س الأوروبي قديم ًا وحديث ًا.
�إنها دعوة لعلها تلقى مجيب ًا....
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 1212ح�ضارة العرب جو�ستاف لوبون ،ترجمة عادل زعيتر،
عي�سى البابي الحلبي ،القاهرة.1969 ،
 1313الح�ضارة العربية ،جاك ري�سلر ،ترجمة غنيم عبدون،
الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 1414دائ��رة المعارف الإ�سالمية للفيف من الم�ست�شرقين،
تر �إبراهيم زك��ى خور�شيد و�آخ��ري��ن ،ط ،2دار ال�شعب،
القاهرة.1969 ،
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 1515دور الأدب المقارن في توجيه درا�سات الأدبي المعا�صر،
د .محمد غنيمي هالل ،معهد الدرا�سات العربية العالية،
القاهرة.1962 ،
 1616دولة الإ�سالم في الأندل�س ،محمد عبد اهلل عنان ،الهيئة
الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة 2001 ،م.
 1717رواد الريا�ضيات ،الفرد هوبر ،ترجمة رم�ضان �أمين
ال�شريف ،مكتبة النه�ضة الم�صرية ،القاهرة.1965 ،
1818ال�شرق الأدنى...مجتمعه وثقافته ،ت.كويلرينج ،ترجمة
د .عبد الرحمن محمد �أي��وب ،الهيئة الم�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة.2002،
� 1919شم�س العرب ت�سطع على الغرب زجريد هونكه ،ترجمة
فاروق بي�ضون و كمال د�سوقي ،ط ،6دار الآفاق الجديدة،
بيروت.1981 ،
� 2020صلة العلم بالمجتمع ،ج.ج .كراوثر ،ترجمة ح�سن خطاب،
مكتبة النه�ضة الم�صرية ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 2121عبقرية العرب في العلم والفل�سفة .،عمر فروخ ،المكتبة
الع�صرية ،الطبعة الرابعة ،بيروت 1981 ،م.
 2222عبقرية العرب في لغتهـم الجميلـة ،د .محمد التونجـي،
المن�ش�أة العامة للن�شر وال�ت��وزي��ع والإع�ل�ان ،طرابل�س،
.1982
 2323عجائب المخلوقات للقزوينى ،تحقيق فاروق �سعد ،ط،4
دار االفاق الجديدة ،بيروت.1981 ،
 2424العدد..من الح�ضارات القديمة حتى ع�صر الكمبيوتر،
جون ماكلي�ش ،ترجمة د .خ�ضر الأحمد و د .موفق دعبول،
المجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.1999،
 2525ال�ع��رب والعلم ف��ي ع�صر الإ� �س�لام الذهبي ،د.توفيق
الطويل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1968 ،
 2626العلم الإغريقي لبنيامين فارنتن ،ترجمة �أحمد �شكري
�سالم ،مكتبة النه�ضة الم�صرية ،القاهرة.1958 ،
 2727العلم عند العرب و�أث��ره في تطور العلم العالمي� ،ألدو
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مييلي ،ترجمة د .عبد الحليم النجار ،دار القلم ،القاهرة،
.1962
 2828العلم في التاريخ،ج.ج .برنال ،ترجمة علي علي نا�صف،
الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بيروت.1981 ،
2929علم الكيمياء عند العرب و�أعالمه ،محمد رفيق حماد،
دار �سعاد ال�صباح للن�شر والتوزيع ،الكويت.2001،
3030العلوم والهند�سة في الح�ضارة الإ�سالمية ،دونالد هيل،
ترجمة د�.أح�م��د ف ��ؤاد با�شا ،المجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت.2004،
 3131ف�ضل الإ�سالم على الح�ضارة الغربية مونتجمري وات،
ترجمة ح�سين �أحمد �أمين ،دار ال�شروق ،القاهرة.1983 ،
 3232الفكر العربي والعالم الغربي ،يوجين �أ .مايرز ،ترجمة
كاظم �سعد الدين ،دار ال�شئون الثقافية العامة ،بغداد،
.1986
3333في تراثنـا العربي الإ�سالمي،د.توفيق الطويل ،المجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.1985 ،
 3434ق�صة الح�ضارة ول ديورانت ،ترجمة محمد بدران ،ط،3
لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر ،القاهرة.1968 ،
 3535ق�صة العلم ،ج.ج .ك��راوث��ر ،ترجمة د.يمنى طريف
الخولي ،الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.1999 ،
 3636الم�ست�شرقون،نجيب العقيقي،ط ،4دار ال�م�ع��ارف ،
القاهرة.1981 ،
 3737معالم تاريخ الإن�سانية ،هـ.ج .ويلز ،ترجمة عبد العزيز
جاويد ،لهيئة الم�صرية العامة للكتاب ،القاهرة .1994
 3838المقدمات التاريخية للعلم الحديث ،توما�س جولد �شتين،
ترجمة د� .أحمد ح�سان عبد الواحد ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب ،القاهرة.2004 ،
 3939موجز تاريخ العالم ،هـ .ج .ويلز ،ترجمة عبد العزيز
جاويد ،مكتبة النه�ضة الم�صرية ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 4040موجز تاريخ العلم ،لفيف من الم�ؤلفين ،ترجمة د .عزت
�شعالن ،دار �سعد م�صر ،القاهرة.1963 ،

العلم
العربي
ّ
وكيف عجل
بظهور
ع�صر
النه�ضة
الأوروبية
....
�شهادة من
�أهلها

جمال ال�شعر العربي
في مدينة الر�سول 
د .قديرة �سليم

الجامعة الإ�سالمية العالمية
�إ�سالم �آباد  -باك�ستان

مقـــاالت

قبل �أن ن�أتي �إلى ما ينبغي الإتيان عليه في هذا المو�ضوع ،ال بد �أن ن�سلط ال�ضوء على
التعريف بهذه المدينة المطهرة التي �أ َّثرت على ال�شعر العربي ت�أثيراً بالغاً بنزول الوحي
والقر�آن وبهجرة النبي  �إليها ،حتى تنورت القلوب والأفكار ،وتج ّمل ال�شعر والأدب ب�أ�سلوب
بالغي مبهر.
ق��ال عبد العزيز بن محمد :لها في التوراة
�أرب�ع�ي��ن ا�سما .ع��ن ج��اب��ر ب��ن �سمرة ر��ض��ي اهلل
تعالى عنه عن النبي  �أنه قال�« :إن اهلل تعالى
�سمى المدينة طابة» )3(.و قال « :هي المدينة
()4
يثرب».

المدينة المنورة:

� ًإن المنطقة التي كانت يقال عنها «يثرب» �صارت
مهبط الوحي ومنزله ،وم�صدر العلوم ومنهلها ،بعد
ما �أ�شرقت فيها �أنوار الإ�سالم والقر�آن بقدوم النبي
 ،حتى �أطلق عليها :المدينة المنورة ،وطيبة،
وطابة( )1والكوكب �أو الكوكبة؛ ل ّأن الكوكب والكوكبة:
النجم ،والنجوم التي يهتدي بها المهتدون )2(.عن
عطاء ابن مروان ،عن �أبيه ،عن كعب ،قال  :نجد في
كتاب اهلل الذي نزل على مو�سى عليه ال�سالم �أن اهلل
تعالى قال للمدينة:

كان �أول من نزل المدينة بعد غرق قوم نوح قوم
يقال لهم �صعل وفالج ،فغزاهم داود النبي عليه
ال�سالم،ف�أخذ منهم مائة �ألف عذراء ،قال :و�سلط
اهلل عليهم ال��دود في �أعناقهم فهلكوا ،فقبورهم
ه��ذه التي ف��ي ال�سهل وال�ج�ب��ل )5(.ق��ال��وا  :وكانت
العماليق انت�شروا في البالد ،ف�سكنوا مكة والمدينة
والحجاز كله ،وعتوا عتوا كبير ًا ،فبعث �إليهم مو�سى

«يا طيبة يا طابة يا م�سكينة ال تقبلى الكنوز،
�إرف �ع��ى �أج��اج �ي��رك على �أج��اج�ي��ر القرى».
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÷  -جندا من بنى �إ�سرائيل فقتلوهم بالحجازو�أفنوهم .هكذا كان �أول �سكنى اليهود الحجاز بعد
العماليق ،بل علما�ؤهم ,وجدوا في التوراة �أن نبي ًا
يهاجر من العرب �إل��ى بلد فيه نخل بين حرتين،
ف�أقبلوا من ال�شام يطلبون �صفة البلد ،فنزل طائفة
تيماء وتوطنوا نخال ،وابتنوا الآطام والمنازل ،التى
يتح�صنون فيها م��ن ع��دوه��م ،وك��ان��وا �آمنين في
بالدهم�.أما الأو�س والخزرج ؛ فقد �ساقهم قدرهم
ال��ذي حتمه اهلل تعالى ليكونوا �أن�صار ر�سول اهلل
 ،و�أن�صار دينه .قد ذكر �أه��ل ال�سير؛ �أن تبعا
الحميرى لما كان يقاتل الأو�س والخزرج ومن معهم
من الأن�صار والأعوان يقاتلونه في النهار و�إذا جاء
الليل �أر�سلوا له التمر والماء العذب من بئر روما،
فيقول تبع :واهلل �إن قومنا لكرام( .)6فبد�أت الأو�س
والخزرج يتعاي�شوا مع اليهود متعاقدين ومتحالفين،
حتى و�صل ر��س��ول اهلل  �إل��ى المدينة المنورة
مهاجر ًا ب�إذن اهلل ،الذي رقم في التاريخ الإن�ساني
نقطة التحول الكبرى؛ لأن هذه الهجرة كانت ت�أكيد ًا
وا�ستمرار ًا لدعوة التوحيد والإ�سالم التي بد�أت من
مكة المكرمة ،ثم تعر�ضت للظلم واال�ضطهاد من
قبل م�شركي قري�ش،حتى تفاقمت الأمور وازدادت
�شدة على الر�سول  و�أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم،
التي �أدت �إلى التفكير بالهجرة لإيجاد �سند ودعم
للدعوة الإ�سالمية.وو�صل ر�سول اهلل  �إلى يثرب
�سالم ًا معزز ًا ومكرم ًا و�سط ترحيب �أهالي يثرب
وحفاوتهم( )7و �أر�سى الر�سول  دعائم الدولة
الإ�سالمية النا�شئة ،وب ��د�أت ق��وة الم�سلمين في
الظهور وتعززت مكانتهم ،و �آخى ر�سول اهلل عليه
ووحد الم�سلمين
و�سلم بين المهاجرين والأن�صارَّ ،
()8
وجعلهم قوة واحدة .
فبد�أت مالمح الح�ضارة الإ�سالمية تنمو في
�آفاق الثقافة والتراث 59

الع�صر النبوي ال�شريف ،و�أخ��ذت تتقدم في عهد
الخلفاء الرا�شدين بفتوح البلدان المجاورة ،في
العهد الأموي كانت الح�ضارة الإ�سالمية في و�سط
تقدمها ،حتى في الع�صر العبا�سي بلغت �إلى ذروة
�سنامها.ع�صر الدولة العبا�سية هو ع�صر الإ�سالم
ال��ذه�ب��ي ال��ذي بلغ فيه الم�سلمون م��ن العمران
وال�سلطان ما لم يبلغوه من قبل وال بعد� ،أثمرت فيه
الفنون الإ�سالمية ،وزه��ت الآداب العربية،ونقلت
العلوم الأجنبية،ن�ضج العقل العربي فوجد �سبيال
�إلى البحث ومجاال �إلى التفكير.وبلغ العلماء �إلى ما
لم يبلغه �أحد في العالم قبلهم ،هم الرجال الذين
تتفاخر بهم الملة وتباهى بهم الأمة الإ�سالمية(.)9
فات�سعت الح�ضارة الإ�سالمية �إل��ى العالم كله
من ال�شرق �إل��ى الغرب،حتى في الأندل�س :كانت
لرقي الم�سلمين الثقافي
الأندل�س تُع ُّد نموذج ًا �أمثل ِّ
()10
والح�ضاري ،والعلمي والفكري
ال�شك �أن �أنواع ًا من العلوم التي ُي َد ِّوي �صيتها في
العالم ،والتي بلغت �أوروبا �إلى ذروة �سنامها ،فهي
التي غر�ست �شجرتها في �أر�ض المدينة المنورة،
فانبتت ون�م��ت وت�ف��رع��ت �أغ�صانها تحت رعاية
�أ�صحاب المدينة المنورة ،و�سقيت بعرق �أبطال هذه
المنطقة المت�شعبة بخيرات الوحي ال�سماوي .حيث
�إن الم�سجد النبوي ال�شريف بالمدينة المنورة كان
�أول مدر�سة تخرج فيها كثير من العلماء الأفذاذ من
�أ�صحاب الر�سول  والتابعين .لي�س �أدل على �أهمية
الم�سجد النبوي ال�شريف من �أن عدد كتاب النبي
 قد بلغوا اثنين و�أربعين كاتب ًا يكتبون له في كافة
�ش�ؤون الدين والدنيا.كان النبي  يعلم �أ�صحابه
في الم�سجد ،و�سار خلفا�ؤه من بعده على نهجه،
في مجال التعليم والتعلم ،و�أر�سل عمر بن الخطاب
ر�ضي اهلل تعالى عنه بع�ض ال�صحابة للمدن البعيدة

جمال
ال�شعر
العربي
في مدينة
الر�سول



بالمالئكة الكرام ،وحفظها من الزالزل والطاعون
رعب،تنفي عن نف�سها الخبث،
والدجال ،وال يدخلها ٌ
وتنفى �شرارها في كل وقت ،كما ينفي الكير خبث
الحديد،وين�ضح طيبها ،فلطيبها من الرائحة ما ال
ُ
يوجد في غيرها ،ولجدرانها من الطيب ما ال يوجد
في غيرها .قال ر�سول اهلل  «غبار المدينة �شفاء
()13
من الجذام»
كفى تقدير ًا للمدينة المنورة �أن ح ّببها اهلل
تعالى �إلى الم�ؤمنين كحبهم مكة �أو �أ�شد ،وبارك
بدعاء النبي  فيها ،وفي �صاعها و ُم ِّدها وثمرها،
قال ر�سول اهلل  «اللهم �إن �إبراهيم كان عبدك
وخليلك دع��اك لأه��ل مكة بالبركة ،و �أن��ا محمد
عبدك ور�سولك �أدع��وك لأهل المدينة �أن تبارك
لهم في مدهم و�صاعهم مثل ما باركت لأهل مكة
مع البركة بركتين»( )14ورغّ ب في المجاورة فيها
وحث على الموت فيها ،وهو  ال�شفيع وال�شهيد
لمن �صبر على لأوائها و�شدتها ،ولمن مات فيها،
ومن تركها رغبة عنها �أبدلها اهلل خير ًا منه ،ومن
مات فيها بعث يوم القيامة من الآمنين� .إن المدينة
المنورة تنفي الذنوب ،وجعل فيها الخيرية �إلى يوم
القيامة ،وترتجف عند اقتراب الدجال ليخرج منها
�أ�شرارها ،وفيها الرجل ال�صالح ،وهو خير النا�س �أو
من خيرهم ليقتله الدجال ،ثم يحييه اهلل تعالى ولن
ي�سلط عليه الدجال وال على غيره ،وينقب�ض الإيمان
�إليها ،كما قال ر�سول اهلل �« :إن الإيمان لي�أرز
�إلى المدينة كما ت�أرز الح ّية �إلى جحرها»(.)15
ففي نهاية الن�صف الأول من القرن الع�شرين
الميالدي ،نالت المدينة المنورة بع�ض الإ�صالحات
من قبل ال�سلطات الحاكمة في ذلك الوقت .وخالل
العهد العثماني �أخذت المدينة المنورة تنمو وتتطور.
وبعد قيام المملكة العربية ال�سعودية� ،أخذت المدينة

والقريبة ليعلموا النا�س مبادئ الدين الإ�سالمي
ف�أول ما تدار�سه الم�سلمون في الم�سجد هو القر�آن
الكريم ،فلما ازدهرت الح�ضارة تخرج من الم�سجد
النبوي ال�شريف ينابيع العلوم وانت�شروا في جميع
الأم�صار ،وقاموا ه��ؤالء الأف��ذاذ ب�إعداد الأجيال
التي يعرفها التاريخ حين ًا ب�أ�سماء الأئمة الأربعة
وب�أ�صحاب ال�صحاح ال�ستة حينا �آخر� ،أما العلماء
في علوم الطبيعيات والكيمياء والطب ،والحكمة
والفل�سفة والمعا�شيات والتاريخ والريا�ضي والعلوم
الأخرى الرائجة في الع�صر الراهن ه�ؤالء كل من
�أبناء المدينة المنورة.

()11

مقـــاالت

فبالإ�ضافة �إلى المكانة العلمية لها موقع جغرافي
خا�ص يميزها عن البلدان الأخ��رى ،تقع المدينة
المنورة على خط العر�ض � 24 ،28شماال ،وخط
الطول � 39،36شرقا في منطقة تتو�سط العالم
الإ�سالمي �أوال ،والإقليم الغربي من المملكة العربية
ال�سعودية ،والموقع الجغرافي هذا كانت تتغير قيمته
و�أهميته على مر الع�صور ،فتارة يجعلها تعي�ش فترة
نمو وازدهار والقيام بوظائف جديدة،وتارة �أخرى
عندما ت�ضعف �أهميته ي�ؤدى �إلى توقف نمو المدينة
وتفقد الكثير من وظائفها ،وهذا التدهور ال يطول
فكل مدينة تحاول �أن تنمو وت�ستعيد مجدها ،وهذا
يعني �أن موقع المدينة المنورة الجغرافي مر بتطور
()12
تاريخي طوال القرون الما�ضية.
فللمدينة ال�م�ن��ورة ف�ضائل ال يمكن الإحاطة
بها كلها وك�ف��ى �شرف ًا وف�ض ًال للمدنية المنورة
�أن جعلها اهلل تعالى لنبيه وحبيبه �سيدنا محمد
 حرم ًا �آمن ًا ،وجعلها اهلل تعالى مدخل �صدق،
وجعل فيها البركة �أ�ضعاف ما جعل في مكة .هي
�سيدة البلدان ودار الهجرة ،ودار الإيمان ،وم�أرزه،
يئ�س ال�شيطان �أن يعبد فيها ،حر�سها اهلل تعالى
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المنورة ت�شهد مرحلة جديدة من النمو والتطور
العمراني ،في هذه الفترة �أ�صبحت م�ساحة الم�سجد
النبوي �أكثر من � 82ألف متر م�سطح ،وبد�أت تظهر
المن�ش�آت والمباني للم�ؤ�س�سات الحكومية ،والعديد
من المدار�س والمعاهد �إلى جانب ظهور ال�شوارع
()16
العري�ضة.
الجمال ال�شعري:

معنى الجمال :الجمال عند الفال�سفة �صفة
تلحظ في الأ�شياء ،وتبعث في النف�س �سرورا وبهجة
ور�ضا ،وعلم الجمال باب من �أبواب الفل�سفة تبحث
في ال�ج�م��ال� )17(.أظ��ن �أول من ا�ستعمل م�صطلح
«علم الجمال  Aestheticهو «ا��� .س .رابوبرت»
هو «بومجارتن» ( )1762-1714فهو �أول من جعل
()18
الجمال فرعا م�ستقال في الفل�سفة .
يرى �سقراط �أن الجمال مرادف للمفيد والنافع،
وال يق�صد هنا بالنافع المنفعة المادية المح�سو�سة
ف�ق��ط ،لأن ال�ل��ذة والمتعة النف�سية الناتجة من
الإح�سا�س بالجمال يدخل �ضمن المنفعة والفائدة.
�أم��ا �أف�لاط��ون فهو ي��رى (ح�سب نظريته في
المثل) �أن الجمال �شيء �إلهي ومعنى مطلق موجود
في جوهر الأ�شياء ال يتغير ،وهو مرادف للخير.
وي��رى �أر�سطو �أن الجمال موجود في الطبيعة
بوفرة ،وال �سيما في المخلوقات الحية ،ويقول ب�أن
ه��ذا الجمال دليل على وج��ود �إل��ه ب��ارع ال�صنعة.
فهو يقول في كتابه» طبائع الحيوان�« :إذا لم يكن
لبع�ضها من الح�سن والجمال ما ي�ستهوي الح�س
فحتى هذا البع�ض ،بك�شفه ل�ل�إدراك الذهني عن
ال��روح بارعة ال�صنعة التي �صممتها ،يعطي لذة
عظيمة لجميع �أولئك القادرين على تتبع روابط
()19
العلية والميالين �إلى الفل�سفة»
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ال نجد �شيئا كثيرا ح��ول الجمال في الع�صور
الو�سطى في �أوروب��ا .ولكننا نجد �أن توما الأكويني
 Thomas Aquinasه��و م��ن المفكرين القالئل
()20
الذي تناول مو�ضوع الجمال وعدد عنا�صره.
�أما في العالم الإ�سالمي فان مو�ضوع الجمال
ك��ان ي��رد ع��ادة عند �شرح الأ��س�م��اء الح�سنى هلل
تعالى وال �سيما ا�سم «الجميل» ،وعند الحديث عن
«الجمال الإلهي» وتجلي اهلل تعالى لعباده في الجنة
حيث ت�صغر كل بهجة وكل لذة في الجنة �أمام لذة
ت�أمل الجمال الإلهي .ولكنهم تناولوا مباحث تعد
في الفل�سفة قريبة من بحث الجمال وهي مباحث
الأخالق ومباحث الخير وال�شر وجمال الخير وقبح
ال�شر .حتى جاء «الأ�ستاذ بديع الزمان النور�سي»
في الع�صر الحديث فتكلم عن الجمال �أكثر من
()21
المتقدمين.
ب �ع��د ع �� �ص��ر ال �ن �ه �� �ض��ة ت� �ن ��اول ال��ع��دي��د من
الفال�سفة مو�ضوع ال�ج�م��ال .م��ن �أهمهم «ل��وك»
و«ه� �ي ��وم» و«ك ��ان ��ط» �أم� ��ا ف��ي ال�ع���ص��ر الحديث
ف�أ�شهر من تناوله هو الفيل�سوف االيطالي «بندتو
كروت�شه»(� .)1952-1866أما الفيل�سوف االيطالي
«بندتو كروت�شه» (  )1952 -1866فيعد �أ�شهر من
بحث في علم الجمال في ع�صرنا الحالي ،فقد
تناوله في المجلد الأول من كتابه «فل�سفة الروح»
وفي كتابه «موجز علم الجمال» ال��ذي طبعه عام
 ،1902وكذلك في المقالة التي كتبها في دائرة
()22
المعارف البريطانية تحت عنوان «علم الجمال»
وكروت�شه يف�ضل الفن الذي يعبر عن الجمال على
الميتافيزيقيا وعلى العلم .وهو يذكر قول «ميخائيل
�أنجيلو»� :إن الإن�سان ال ي�صور بيديه بل بر�أ�سه
()23
(يق�صد بخياله).

جمال
ال�شعر
العربي
في مدينة
الر�سول



الفرق بين «كروت�شة» وبين» �شك�سبير «هو فرق
في التعبير فقط ،و�أن لديه الأفكار وال�صور نف�سها
التي كانت لدى �شك�سبير ،ولكنه ال يجد العبارة
الفنية البليغة ل�ل�إف���ص��اح عنها .ه��ذه النظرة
ال�ج��دي��دة تعد ان�ق�لاب��ا عظيما ح��دث ف��ي هدوء
�شديد ودون �ضجة كبيرة� ...إن��ه انفتاح لع�صر
جديد �أكثر تقدما و�شموال و�أرح��ب �ساحة و�أو�سع
()24
�أفقا.

مقـــاالت

وال �ك�لام بو�صفه م��ادة ال�ب�ن��اء الأول� ��ى ،و�أداة
التعبير ع��ن الأف �ك��ار والم�شاعر يتر ّقى ف��ي �سلم
الجمال بترقي الخطاب الذي ت�شكل من تلك المادة،
المتحدث العادي ي�صنع به �صور �أغرا�ضه ومراميه
و�شعوره ”( ،)29فتكون الغاية من توظيف هذه المادة
التوا�صل مع الآخ��ري��ن وه��ي �أدن��ى غايات الكالم
و�أق ّلها جما ًال ،وي�صنع به الخطيب والكاتب و�سيلة
الت�أثير واال�ستفزاز ،واال�ستهواء وتر�سيخ الغر�ض،
وتوكيد الطلب ،وعر�ض الفكرة ،وال ّدعوة �إليها(.)30
وهنا يدخل الكالم عالم الأدب فتكون الغاية الإثارة
والإمتاع ،ولي�س التفاهم والتوا�صل؛ لأن الخطيب
والكاتب ال يهدفان �إل��ى تو�صيل الفكرة ،بقدر ما
يهدفان �إل��ى الت�أثير بها وا�ستمالة القلـوب �إليها
وي�صنع ب��ه ال�شاعر ك��ل ذل��ك �أو بع�ضه ف��ي �صور
�أعمق فن ّية ،و�أو�ضح مثالية ،و�أف�صح جما ًال ،و�أروع
()31
فتنة

ينطلق» حمزة �شحاتة» في فل�سفته من وعي دقيق
بجماليات اللغة الأدب ّية يربط فيه الأدب بالفنـون
الت�شكيلية وفـن المعمار ،ف ��إذا ك��ان الحجر مادة
البناء الأول ( ،)25ف�إن الكالم هو و�سيلة التعبير عن
�أغرا�ضنا ،و�أداة ت�شكيلها وت�صويرها  -فهو بهذا -
مادة البناء الأولى في مطالب النف�س ،والفكر(.)26
هذه المادة «الحجر» يمكن �أن تكون مالذ ًا للإن�سان
حين ي�شكل منها منزله الذي ي�أوي �إليه ،ويحتمي به،
وهنا تكون القيمة ب�سيطة ،والغاية محدودة وحين
يترقى الوعي ،ويتجاوز الإن�سان المطالب ال�ضرورية
�إل��ى الكماليات يتح ّول الحجر �إل��ى غاية �أ�سمى
حيث ي�صنع به الإن�سان منز ًال متكامل ال�صورة في
النفع ،والتنا�سق ،والوثاق على نحو �أو�سع ،ا�ستيعاب ًا
للمطالب المتط ّورة( )27وقد يتخطى الحجر هذه
القيمة الجمالية �إلى منزلة �أ�سمى حين يكون مادة
في يد الفنان «النحات» الذي ي�ش ّكل منه نحت ًا فن ّي ًا
يتخطى به المنفعة وجمال ال�شكل �إلى جمال المعنى
النحات ي�صنع منه التماثيل ،وال��زخ��ارف ،وفاتن
الأ�شكال ،ال ي�ضع فيها دقة ال�صناعة ،وجمالها،
والنفع  ..بل المعنى والفكرة ،ورمز الفن وتعبيره،
و�أثرها في الخيال  .ف�صناعة النحت �أتاحت للحجر
الحاجي ،وفي
تعبير ًا �أرقى من تعبيره في الم�أوى
ّ
()28
المنزل الكامل

وه��ذا الترقي الجمالي ف��ي وظيفة «الحجر»
والكالم يجب �أن يكون معلوم ًا للمت�أمل في الجمال.
فال�شاعر �إذن �صاحب �صناعة فنية ،مثالية ،رفيعة
تت�ص ّرف بمادة البناء الأولى في �أبنيتها ،و�صورها
ت�ص ّرف ًا �أو�سع مدى من ت�ص ّرف المتحدث والخطيب
والكاتب( .)32لكن جمالية الأدب �أو �أدبيته التي تجعل
منه كالم ًا له خ�صو�صيته في الت�شكيل والر�ؤيا،
وت�ضمن له الت�أثير والإم �ت��اع( )33و�إن�م��ا الأدب هو
جما ٌل في ال�شكل وجما ٌل في الم�ضمون وتنا�سب بين
الجمال الج�سدي والجمال الروحي وهذه «الو�سط ّية
الجمالية» ذخيرة من ذخائر تراثنا العربي الذي
يت�أ�س�س فيه ال��وع��ي الجمالي على ت�صور كوني
خالد للوجود ال ي�أتيه الباطل من بين يديه وال من
خلفه(.)34
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ال�شعر في المدينة المنورة وجماله:

ب�ع��د م��ا عالجنا ال�م��دي�ن��ة ال �م �ن��ورة م��ن حيث
تاريخها وف�ضائلها وعلومها وفنونها ودر�سنا معاني
الجمال لغة وا�صطالحا و�أدب� � ًا ،وجدنا ب�أنها في
الحقيقة مدينة منورة ،منورة بنور القر�آن وبوجود
النبوة والر�سالة� ،أي �شيء �أجمل من ال�ن��ور� ،أي
�شيء �أح�سن من ال�ق��ر�آن والنبي  ،هي منورة
تحت�ضن النبوة
ظاهرة وباطنة ،كيف ال ...وه��ي
ُ
والر�سالة وتحت�ضن خزائن العلوم والحكم ،وتدفن
هذه الخزائن الثمينة في بطنها .فلذاك �إذا توجه
ال�شاعر �إليها توجه �شوقا ووج��د ًا وانت�شرت الدرر
الغالية من الجمال الظاهري والباطني .فنالحظ
هذه الأبيات ونتمتع بجمالها.
هذا هو ال�شاعر ال�سعودي عبد المح�سن ح ِّليت
م�س َّلم ( )35نظم ق�صيدة رائعة عن المدينة المنورة
عنوانها ( �س ِّيدة ال ُّدنيا )  ،يقول فيها:
�أن ��ا ال�م��دي�ن� ُة َم ��نْ ف��ي ال �ك��ون يجه ُلني
و َم� � ��نْ ُت� � ��راه درى ع� � ِّن ��ي وم� ��ا ُ�شغال؟
ت�ت�ل�م� َذ ال �م �ج � ُد ط �ف� ً
لا ع�ن��د مدر�ستي
ح� �ت ��ى ت� � �خ� � � َّرج م� �ن� �ه ��ا ع� ��ال � �م � �اً رج�ل�ا
ف �ت �ح��تُ ق �ل �ب��ي ل �خ �ي��ر ال �خ �ل��ق قاطب ًة
ف �ل��م ي� �ف ��ار ْق ��ه ي ��وم� �اً م� �ن� � ُذ � ْأن د ََخ �ل��ا
و�� � �ص � � ُ
�رت � � �س � � ِّي� ��د َة ال� ��دُّ ن � �ي� ��ا ب� ��ه �شرفا
ا��س�م��ي ل�ك� ِّل ح ��دو ِد الأر�� ِ��ض ق��د َو َ�صال
وم���س�ج��دي ك ��ان  ..ب��ل م��ا زال �أُ ْمني ًة
ال�س ُبال
ت �ح �ب��و �إل � �ي� ��ه ق � �ل� � ٌ
�وب �� �ض� � َّل ��تِ ُّ
ف� � �ك � � ُّ�ل م � �غ � �ت � ��ربٍ داوي� � � � � � ��تُ ُغ � � � ْر َب � � � َت � � � ُه
م� ��� �س� �ح ��تُ دم � �ع � � َت � � ُه ح � � َّو ْل � � ُت � �ه� ��ا َج � � � َذال
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وف � � ��ي ه� � � � ��وايَ م�ل��اي � �ي� � ٌ�ن ت� � �ن � ��ا ُم على
ذك��ري وت�صحوعلى ط ْيفي اذا ارتحال
ت�ن��اف���س��وا ف��ي غ��رام��ي � ..أر� �س �ل��وا ُك ُتبا
وان �ف �ق��وا ع �ن��ده��ا ال � ُّرك �ب ��ان َوال � ُّر� � ُ�س�ل�ا
�أن� � � ��ا ال � �م � �ن� ��ورة ال� �ف� �ي� �ح ��اء ذا ن�سبي
�إذا ال � �ب� ��دور ر�أت � �ن� ��ى �أط� ��رق� ��ت خجال
ف��ى ه��ذ الأب� �ي ��ات نلحـظ ال �ج �م��ال الظاهري
والباطني كليهما� :أما الجمال الظاهري فهو الأ�سلوب
البالغي المبهر من البديع والبيان والمعاني الذى
ي�ضاعف موقف ال�شاعر وي�ؤ ّثره ت�أثير ًا ويقَويه �إيقاع ًا،
و�إي�ضاح ًا وتبيان ًا ،هنا ي�ستخدم ال�شاعر الأ�سلوب
يجذب �أنظار القارىء
البليغ،القوى الر�صين الذى
ُ
جمال
�إليه كل الإجتذاب متجنبا هموم الدنيا و�أحزانها.
ال�شعر
�أو ًال :ي�ستعمل اللغة الت�صويرية وي�صور المدينة العربي
المنورة ك�أنها هي كائن حي ناطق ُي َح ِّدثُ المخاطب في مدينة
ويتحاور معه ،ويحكي �أمامه ف�ضائلها وعظمتها الر�سول
وتاريخها ذي المجد ال�شامخ.

ثاني ًا :يعبر ال�شاعر عن �أحا�سي�سه وم�شاعره
تجاه المدينة المنورة ب�أح�سن بيانٍ  ،و�أقوى تعبيرٍ
و�أج �م��ل �أ� �س �ل� ٍ
�وب با�ستخدم الأ��س�ل��و ب البالغي
«الطباق» ال��ذي هو معناه �أن يجمع بين ال�شيء
و��ض��ده ،لأن الأ��ش�ي��اء ق��د تعرف وتظهر ب�صورة
وا�ضحة ب�أ�ضدادها ،مث ًال فهو يقول:
ت�ت�ل�م��ذ ال �م �ج��د ط �ف�لا ع �ن��د مدر�ستى
ح � �ت� ��ى ت� � �خ � ��رج م� �ن� �ه ��ا ع� ��ال � �م� ��ا رج �ل�ا
هنا طباق بين «الطفل» و«الرجل» وبين «التلميذ»
و«العالم» هذا هو اال�سلوب الذى يتوجه به القارى
�إلى مكانة المدينة المنورة وم�ساهمتها فى تزكية
النفو�س وتربيتها ،و�أ�سا�س العلوم وتطورها التي

تتنزل فيها المالئكة �صباح ًا وم�سا ًء عند قبر النبي
 حتى تتمتع بها قلوب الم�شاهدين وت�ق� ّر بها
�أعينهم ،ك�أن القارئ قد ي�صل �إلى المدينة الطيبة
�شوق ًا ووجدان ًا حينما يقر�أ:

ي�شاهدها العالم كله فى �شكل �إزده��اره��ا الحالي
(كما ذكرنا فى مقالنا هذا) يعنى كيف ن�ش�أ وتربى
وترعرع هذا الطفل و�صار رج ًال كام ًال ،وكيف تتلمذ
والتحق بالمدر�سة االبتدائية ث��م المتو�سطة ثم
الثانوية حتى تخرج رج ًال عالم ًا.

«ف �ت �ح��تِ ق �ل �ب��ي ل �خ �ي��ر ال �خ �ل��ق قاطبة

هكذا قد تتجمل ال�صورة الظاهرية لهذه الأبيات
با�ستخدام الكنايات واال��س�ت�ع��ارات والت�شبيهات
ومراعاة النظير وغير ذلك .هنا نالحظ الت�شبيه
�أك �ث��ر م��ن الأدوات ال�ب�لاغ�ي��ة الأخ� ��رى ،ف��ي قول
ال�شاعر:

ف� �ل ��م ي � �ف� ��ارق ي ��وم ��ا م� �ن ��ذ �أن دخ�ل��ا»
يت�سابق ويتناف�س الطالب في االلتحاق بجامعات
المدينة المنورة لإرواء غليله العلمي حتى العلماء
والمثقفون يريدون �أن يتهافتوا على �أ�ساتذة المدينة
للتبحر والتفقه ،حينما يقر�أون:
ُّ
«ت�ت�ل�م��ذ ال�م�ج��د ط �ف� ً
لا ع�ن��د مدر�ستي
ح� �ت ��ى َت � � �خ � � � َّر َج م� �ن� �ه ��اع ��ال� �م� �اً رج �ل��ا»

مقـــاالت

«ت�ت�ل�م��ذ ال�م�ج��د ط�ف�لا ع�ن��د م��در��س�ت��ى» و«�إذا
البدور ر�أتني �أطرقت خج ً
ال» و«تحبو �إليها قلوب
�ضلت ال�سبال» ي�شبه ال�شاعر البدر بالرجل الذى
يطرق بر�أ�سه حيا ًء وخج ًال حينما ي�صادف نظيره
ومثيله ال��ذى ال يقاومه مقاومة واليباريه مباراة،
يعني البدر ال يداني المدينة المنورة نور ًا و�ضيا ًء
وال ي�ساويها كما ًال وخ�ل��ود ًا .وهكذا ي�شبه القلوب
بالم�ضلين ال��ذي��ن يتيهون ف��ى االر���ض ال يجدون
ملج�أً والم ��أوى� .أ�سلوب الت�شبيه يعتبر �أكثر ت�أثير ًا
و�أح�سن جذب ًا عند البالغيين؛ ل ّأن للت�شبيه يكون
موقعا ح�سنا فى البالغة ،ذلك لإخراجه الخفي
�إلى الجلي و�إدنائه البعيد من القريب ،يزيدالمعاني
رفعة وو�ضوح ًا ،ويك�سبها توكيد ًا وف�ض ًال ويك�سوها
�شرف ًا ونب ًال ،فهو فن وا�سع النطاق ،ف�سيح الخطوة،
ممتد الحوا�شى ،مت�شعب الأطراف ،متوعر الم�سلك،
غام�ض المدارك ،دقيق المجرى وغزير الجدوى.

يعني ه��ذا هو الجمال ال�شعري ال��ذي يجتذب
القارئ �إلى و�صول مرماه.
وهكذا نظم ال�شاعر ال�سعودي الكبير ح�سن
م�صطفى ال�صيرفي ق�صيدة رائعة بعنوان (�أمجاد
المدينة) تحدث فيها على ل�سان المدينة المنورة
كما تحدثت م�صر عن نف�سها في ع�صماء حافظ
()36
�إبراهيم � -شاعر ال ِّنيل  -تقول الق�صيدة
وق� � � ��ف ال � � � َّن� � ��ا�� � � ُ�س ي � �ن � �ظ� ��رون م � �ن� ��اري
ك� �ي ��ف �� �َ�ش � � َّع ال � �ه� ��دى ع� �ل ��ى ك � � � ِّل نجدِ
�أن� � � ��ا دا ُر الإي� � � �م � � ��انِ وال � �م � �ث � � ُل ال� � ُع� �ل� �ـ
ـ� �ي ��ا ورم � � � � ُز ال � �خ � �ل� ��و ِد ف� ��ي ك � � � ِّل َم � ْ�ج ��دِ
�أن � � � ��ا �إن َب� � � � � � � َّد َد ال � � ��زم � � � ُ
�ان � � ُ�ش� �ع ��اع ��ي

الجمال الباطني :قد تفتح هذه الأبيات �أمام
المتلقي �أب��واب ف�ضائل المدينة المنورة ومكاتنها
العاليةُ ،ت َو ِّجه القارئ �إلى ال�سكينة التى ي�شعرها
الزائر عند زيارة تلك البلدة الطيبة ،و�أنوارها التى

ل ��ن ت ��رى ال� �ن ��و َر ه ��ذه الأر� � � ُ��ض بعدي
�أن� � � � ��ا خ� � �ي� � � ُر ال � � �ب � � �ق � ��ا ِع ك� � � َّرم� � �ن � ��ي اهلل
ب � �خ � �ي ��ر الأن � � � � � � � ��ا ِم ف� � ��ي خ� � �ي� � � ِر َل � � ْ�ح � ��دِ
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�أن � � � ��ا ال �أم� � �ل � � ��أُ ال� � �ب �ل��اد َ �ضجيجاً
خ� � ��ا ِدع � � �اً ك� ��ال � ��� �َّ�س� ��رابِ ل �ي �� ��س ب� � ُم � ْ�ج ��دِ
�أن � � � ��ا ف� �ي� �م ��ا م� ��� �ض ��ى �� �ص� �ن� �ع ��تُ ك� �ث� �ي ��راً
و� �س �ي �ب �ن��ي ال � �ج� ��دي � � َد ال ُب � � � � َّد َز ْن � � � ��دِ ي
ف� ��ي رح� ��اب� ��ي ت � ��رع � ��ر َع ال� �ع� �ل� � ُم طف ً
ال
وم� ��� �ش ��ى ح� ��ار� � �س � �اً ج� �ح ��اف� � َل �أُ�� � ْ��س� � ��دِ ي
بك�سرى
َد َّوخ � � � ��وا ق �ي �� �ص��راً وط� ��اح� ��وا ْ
و َم� � �� �َ ��ض� � � ْوا ي� �ت� �ب� �ع ��ون هِ � � �ن � ��داً ِب� �� �ِ�س� � ْن ��دِ
يبد�أ ال�شاعر كالمه ب�إلقاء الخبر االبتدائي �إفادة
للمخاطب الخالي الذهن قائال« :وقف النا�س ينظرون
م�ن��اري» ثم ي�ستخدم �أداة من �أدوات الإ�ستفهام
لت�شّ وق القارئ �إلى و�صول غاياته و�أهدافه ،فعندما
يك�شف اال�ستفهام �ستاره يجد المتلقى نف�سه في
المدينة المنورة المملوءة بالإيمان والمجد ال�شامخ
المحيط ب�أ�شعة النور الخالد الوا�سع النطاق ،الم�ؤكد
بالخبر الإنكاري المفحم للجاحدين والمعاندين
الذين يريدون ان يطفئوا نور اهلل ب�أفواهم.
يلقي ال�شاعر الخبر االبتدائي �أمام المتلقي الذى
لم يكن منكر ًا وال متردد ًا في عظمة المدينة المنورة
و�ش�أنها المرتفع ،بل هذا هو الخبر العظيم الذى
كان بعيد المنال عن الإدراك ،هذا هو الخبر الذى
قد ي��درك ،يالحظ وي�شاهد بالفرا�سة والحكمة،
وينطر بنور اهلل ،ل��م يتي�سر ه��ذا ال�ن��ور �إال لمن
يمار�س �شيئ ًا من �أثمن لمحاته لإرها�ص فكره وذكاء
ذهنه وتزكية نف�سه وقلبه.
�إذ يقول ال�شاعر« :ف��ي رح��اب��ي ت��رع��رع العلم
علوم وفنونٍ بالمدينة المنورة
طفال» فهو يف�صح عن ٍ
مقدم ًا خبره على مبتدئه ،ويتخذ كلمة «ترعرع»
ا�ستعارة من �سيالن الماء ،وتربية الطفل وجمال
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ال�شاب ،وي�صور ال�صورة الرائعة للعلم المحيط
بالعالم ،يعني �سال العلم �سيالن الماء من المدينة
المنورة حتى و�صل �إلى �أرج��اء العالم ،قد ا�ستفاد
منه من ا�ستفاد بقدر الم�ستطاع ،ويربي هذا العلم
النفو�س تربية ،حتى يتجمل به كل من اتخذه حلية
هكذا يقول ال�شاعر
«�أن � � � ��ا ف �ي �م ��ا م �� �ض ��ى �� �ص� �ن� �ع ��تُ ك �ث �ي ��راً
و� �س �ي �ب �ن��ي ال � �ج ��دي � � َد ال ُب� � � � َّد َز ْن � � � ��دِ ي»
«�صنعت» تطلق على العلوم والثقافة،
كلمة
ُ
بينما «يبني» ترمز �إلى الح�ضارة والعمران ،ويكني
بـ«الزند» �إلى الجهد واالجتهاد ،والتزام الحا�ضر
بالما�ضي المتبلور ليتجلى فيه الم�ستبقل ذو مجد
جمال
�شامخ .ف��ي ه��ذه الأب �ي��ات نالحظ غاية الحكمة،
ال�شعر
الحكمة هي جمالية ال�ق��ر�آن التي تربي النفو�س
وتزكيها وت��ؤدي �إلى الأفكار المتنورة الهادفة �إلى العربي
في مدينة
جمالية الأخ�ل�اق المت�سايرة م��ع جمالية الكون
الر�سول
المت�ساعد على جمالية الإن�سان .فهو يظهر الحقائق

التاريخية التي تظهر فى �صورة العمران والح�ضارة،
ينغم�س الباحث في المغامرات العلمية حتى يكت�شف
ب�أن الفكر العمراني والنماذج المثالية التي تالحظ
في العالم قد بد�أت من المدينة المنورة .و قوله:
«دوخ� � � ��وا ق �ي �� �ص��ره وط� ��اح� ��وا بك�سرى
وم � �� � �ض � ��وا ي� �ت� �ب� �ع ��ون ه� � �ن � ��دا ب�سند»
د ّوخ :داخ يد ِّوخ �أي ذل يذل ،عجز وانك�سر ،د ّوخ
البالد �سيطر عليها وملكها.
ط ّوح :طاح يط ِّوح �أي ت ََح َّير ،و�أطاحه �أي هلكه،
ط ّوحت به طوائح الزمن� ،أي رمته حوادث الدهر
�إلى مكان بعيد المنال.
اتبع :تبع يتبع� ،أي �سار على �أث��ره ،تابع بين

�� �ُ�ش � � ِّر ْف� ��تِ ح �ي��ن �أت� � ��ى �إل� �ي ��ك مهاجراً
و�أت � � � � � � ��ا ُه ف � � ��وق ُت � � ��راب � � ��ك ال� � َّت� �ـ� �ن� �ـ ��زي� � ُل
َق � َّب � ْل �ـ��تُ �أر�� �ض ��ك ف ��ي ا� �ش �ـ �ت �ي��اق ُم َت َّي ٍـم

مقـــاالت

الأعمال ،واظب عليها ،اتبع يتبع �أي �أط��اع يطيع
�إطاعة� .إذا فكرنا وتدبرنا في تنا�سق هذه الألفاظ
المختارة ،نجد فيها جمالية الفكر العميق مث ًال
�أو ًال :يذل الم�سلم نف�سه ويخ�ضع �أمام قدرة اهلل
و�سلطته ،ثم يترك هوى نف�سه وي�ستغرق في بحر
حكمته حتى ي�ستخرج ال��درر الغالية م��ن العلم
والحكمة التي ت�ؤدي �إلى العال والمجد .هنا �أي�ضا
�إ�شارة �إلى الفتوحات الإ�سالمية الوا�سعة النطاق،
و��ش�ج��اع��ة الم�سلمين وعبقريتهم وحما�ستهم
وحم َّيتهم الدينية� ،أي :تركوا �أوطانهم و�أهاليهم
و�أوالده��م و�أقاربهم لأج��ل دينهم واتخذوا �سبيل
الجهد والم�شقة وقا�سوا الآالم ب�أنواعها و�صادفوا
الم�شاكل بمرارتها لنيل مرماهم ،وو�صلوا بعد
فتح العراق �إلى الهند عبر ال�سند بقيادة محمد
ابن القا�سم الذي تُ�ض َر ُب ال ُ
أمثال بعدله و�إمتنانه
و�إح�سانه على �أعدائه.

ح �ت��ى � �ش �ـ �ـ �ك��ى م ��ن ل �ه �ف �ت �ـ��ي ال َّتقبي ُل
ثم يترنم �شاعرنا في لهفة و�شوق وا�شتياق،
فيقول:
�أم� ��� �ض� �ي ��تُ �أع � � ��وام � � �اً �أُغ � � � ِّن� � ��ي للهوى
ف � � � � ��إذا ال � �غ � �ن � ��ا ُء ل� �م ��ا �� � �س � ��واك ع ��وي� � ُل
ح �� �س �ن��ا ُء َع� � � � � ْذ ُب ال ��� ِّ�ش �ع��ر �إن ن��ادي � َت��ه
ي� �ع� �ن ��و �إل� � �ي � ��ك ال � ��� �ِّ�ش � �ع � � ُر وه � � ��و ذل� �ي� � ُل
ال�م�ج� ُد يخج ُل م��ن �شموخك فاهنيء
وع� �ظ� �ي� � ُم م ��دح ��ي ف ��ي ُع� �ل��اك �ضئي ُل
ي ��ا ر َّب � � � َة ال� ُ�ح �� �س��ن ال� �ـ ��ذي ال ينتهــــــي
ال� ُ�ح �� �س� ُ�ن ب�ع�ـ��دك ف��ي ال �ح �� �س��انِ ُطل ُ
ـول

ولل�شاعر ال�سعودي ب�شير �سالم ال�صاعدي
ق�صيدة رائعة بعنوان ( :قبالت على جبين طيبة)
�أ�شار فيها �إل��ى حبه وا�شتياقه �إل��ى طيبة الطيبة،
كما �أ�شار فيها �إلى قد�سيتها ومكانتها ال�سامية في
قوله.

ه��ذا بال �شك �شاعر متيم ي�سكب محبته في
ٍ
كلمات رائعة ر�صينة عن هذه المدينة المباركة
وفي �صور جميلة ت�أخذ بالألباب وتجتذب الأنظار،
ي�سمي ال�شاعر هذه التربة المطهرة بـ«�أحبابي»
و«م�ه��د طفولتي» لإظ �ه��ار حبه ال�شديد وحنينه
نحو هذه البلدة الطيبة التي �ألقت معرفة الحب
وال �م��ودة ف��ي قلوب الم�ؤمنين كما يعترف بهذه
الحقيقة قائ ًال:

ي� ��ا �أر� � � ��ض �أح� �ب ��اب ��ي وم� �ه ��د طفولتي
م� �ه� �م ��ا ن� � � � ��أى ق� �ل� �ب ��ي �إل � � �ي� � ��ك ي� � � � �� ُ
ؤول
ي� ��ا �أق � ��د� � � َ�س الأق � � �ط� � ��ا ِر ح� �ب ��ك ُم � � � ٌ
�ورق
ف � � ��ي خ � ��اف � �ق � ��ي ال ي � �ع � �ت� ��ري� ��ه ذب � � � � ُ
�ول

«ي��ا غ��ر���س ُح� ٍّ�ب ف��ي ال���ص��دور ترعرعي

ي��ا َغ � ْر�� َ�س ُح � ٍّ�ب ف��ي ال ��ُّ��ص��دور ترعرعي

ف� �ل ��ك ال� �ق� �ل ��وب ال � �م � ��ؤم � �ن ��ات ح� �ق ��ول»

�ات ُح � �ق � ُ
�وب ال � �م � ��ؤم � �ن� � ُ
�ول
ف� �ل ��ك ال � �ق � �ل� � ُ
ي� ��ا م � � � � ��أرِز الإي � � �م � ��ان َح� �� �ْ�س� � ُب ��ك رف� �ع� � ٌة

ال�شعب الذي كانت ت�سوده العداوة والبغ�ضاء
�صاروا �إخوان ًا متحابين ومتوادين .نجد هنا �أ�سلوب
«النداء» الذي ين ّزل القريب منزلة البعيد ،والبعيد

ُ
ر�سول
ح �ي��ن ا� �ص �ط �ف��ى ف �ي��ك ال �م �ق��ا َم
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منزلة القريب وي�ستخدم للإغراء ،واال�ستعانة،
والتح�سر والتوج ّع ،والتح ّير
والتعجب ،والزجر،
ّ
والت�ضجر ،واالخت�صا�ص والتفاخر والتوا�ضع
ّ
وغير ذلك .يعبر ال�شاعر با�ستخدام هذا الأ�سلوب
عن تفاخره لكونه مت�شوق ًا للمدينة الطيبة ومعبر ًا
ع��ن التح�سر وال�ت��وج��ع ل�ب�ع��ده ع��ن ه��ذه الأر� ��ض
المطهرة ،مغري ًا للآخرين لإلقاء ع�صا الترحال
�إلى تلك المنطقة المجتذبة ،وهو يزجر ويت�ضجر
المتخلفين ع��ن زي� ��ارة ت�ل��ك ال �ب �ل��دة ،ويتعجب
للمت�شوقين الذين ا�ستوطنوا هذه البلدة مغتربين
عن �أوطانهم وبعيدين عن �أهاليهم و�أوالده��م،
ففج�أ ًة يتح ّير ال�شاعر بتواجده بالمدينة المنورة
متخ�ص�ص ًا ب�ه��ا بال�سكينة وال�ع�ظ�م��ة والح�سن
والجمال ِح ِّ�س ًّيا ومعنوي ًا.
ولل�شاعر ال�سعودي عبد ال�سالم ها�شم حافظ
ق�صيدة بعنوان (ال�شوق يا وطني) يعبر فيها عن
�شوقه وحنينه للم�سجد النبوي ال�شريف والرو�ضة
()37
المطهرة بقوله
�أي� ��ن ال�م���ش��اه��د م��ن دار ال��ر� �س��ول بها
م�ع��اه��د ال�ف���ض��ل وال �ت �ق��وى و�ألحاني؟
�أي� � ��ن ال �ع �ب �ي � ُر ُي �غ��ذي �ن��ي �إذا خ�شعتْ
ج� ��وارح� ��ي ف ��ي م �ن��اج��ات��ي ب�إيماني؟
في الم�سجد النبوي عند الر�سول �أرى
ن ��ور ال �ه��دى م��اح �ي �اً ه � ِّم��ي و�أ�شجاني
ب� �ي ��ن ال� �م ��دي� �ن ��ة  ،والآث � � � � � ��ار زاه� � � ��ر ٌة
ب �ه��ا ال� �ح� �ي ��ا ُة وف �ي �ه��ا ال �خ �ي � ُر ِك� � ْف�ل�انِ
� �ض �م ��تْ ف �� �ض ��ائ � َل �أج� � �ي � ��الٍ جوانحها
وال � � � َّده � � � ُر ُي �م �ل��ي ت� ��واري � �خ � �اً ب �ب��ره��انِ
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� � �س � � ُّر ال � �ج�ل��ال ب� �ه ��ا  ،واهلل ك �ـ � َّر َم �ه��ا
ب��ال �ـ � ِّدي��ن وال � � ُّن� ��ور م ��ن وح� �ـ � ٍّ�ي وق� �ـ ��ر�آنِ
هنا يتحدث ال�شاعر ع��ن ال�ن��ور الإل�ه��ي الذي
ي�شع في مدينة الر�سول  خا�صة الوحي الذي
أ�ضحت منار ًة �شامخ َة ال�شروق في �أفئدة
نزل بها ف� ْ
الم�سلمين .نجد هنا �أ�سلوب اال�ستفهام الذى يكون
�أ�شد ت�أثير ًا فى قلوب ال�سامعين و�أ�ضر �ضراوة و� َأم َّر
قلق ًا للمعاندين ،و�أقوى متانة و�أو�ضح بيان ًا للباحثين
والأدب ��اء ،و�أح�سن ح�لاو ًة و�أجمل ط��راوةً ،و�أنظم
تن�سيق ًا بين الألفاظ والمعاني .في البيت الأول ُيز ّين
ال�شاعر �أ�سلوبه ب�إتيان �أدا ٍة من �أدوات اال�ستفهام،
و�أدوات اال�ستفهام ت�ستخدم للأمور الآتية :النفي،
والتوبيخ ،والت�سويه ،واالنكار ،والنهي والت�شويق،
جمال
ال�شعر
والتهويل ،والتهكم ،وال�سخرية وغير ذل��ك .يريد
ال�شاعر �أن ي�شوق القارئ �إل��ى زي��ارة ه��ذه البلدة العربي
الطيبة التي تتقاطر �أمطار الرحمة و�أنفا�س الحياة في مدينة
على الأرواح اليائ�سة والميتة ،ويتفاخر بم�شاهدة الر�سول

هذه الأماكن التي كان الر�سول  ي��دور حولها،
ويخت�صها بالف�ضيلة والتقوى التي يتجمل بها الزائر،
والذكاء والفطنة والفرا�سة والحمكة التي يتحلى
بها المت�شوق والمحب .يخ�ص ال�شاعر الم�سجد
النبوي ال�شريف بالف�ضيلة والتقوى والتبتل �إلى اهلل
واالبتهال �إليه با�ستخدام �إ�ستفهام �إنكاري يعني �أين
من الممكن لمكان �آخ��ر �أن ي�ساوي هذا الم�سجد
ال�شريف ويماثل هذا البلد الطاهر؟.
في البيت الثالث يتعجب ال�شاعر ب�أنوار المدينة
المنورة التي ت�ستنير القلوب والأذه��ان بها ،وتدفع
�إلى الطريق ال�صائب والتقوى والب�صيرة والفرا�سة
ينظر بها ال�م��ؤم��ن �إل��ى ال�ع��ال��م الآخ ��ر المتجمل
والمتزين للمبتهلين والمت�شوقين .ويخت�ص ال�شاعر

تلك البقعة المتنورة لغاية هذه الف�ضيلة بتقديم
الخبر على مبتدئه هذا هو الأ�سلوب البالغي المبهر
الرائع الذي ي�ستعمل للتعجب ،والتعظيم ،والدعاء،
واالخت�صا�ص وغير ذلك .يعني النور للهدى والطريق
لإعادة المجد ال�شامخ ال�ضائع ،و�أمل الحياة للقلوب
الميتة واالنتباه للغافلين لم يوجد �إال عند ر�سول هلل
 في المدينة المنورة.

وي� �ن ��ام م� ��لء ال �ج �ف��ن َي� � ْغ� � ُم� � ُره ال�شذا
وال � � � � �ح� � � � � ُّ�ب ب � � �ي� � ��ن رف � � � ��اق � � � ��ه وب � �ن � �ي� ��ه
ع � ��اد ال �م �� �ش��وق �إل� � ��ى رب ��وع ��ك ظامئاً
وال � � � � � َّن � � � ��ا ُر ت � �ل � �ف � � ُح ك � � � � َّل عِ � � � � � � � � ْرقٍ فيه
ل ��م ُي � � ْب� ��قِ م �ن��ه ال� ��� �ش � ُ
�وق َغ � � ْي � � َر ُذ َب� ��ال � � ٍة
�ذوب ع � �ل ��ى دروبِ التيه
ول � �ه� ��ى ت � � � � � ُ
َع ���َ�ص � َف��تْ ب �ه��ا هُ � ��و ُج ال� � ِّري ��اح ووم�ضها
ك � � � ��ادتْ غ ��وا�� �ش ��ي ال� �ل� �ي ��ل �أن تطويه
ف��دع �ي��ه َي � � ْن � � َع � � ُم ب��ال �� �س�ل�ام وبالر�ضا
ف� ��ال � �ح� � ُّ�ب ُي � ��� ْ��ش � � ِع � � ُل � � َ� ��ض� � � � ْوءَه ويقيه

ف��ي البيت ال��راب��ع يتفنن ال�شاعر ف��ي �أ�سلوبه
بتقديم الخبر على ابتدائه متعجب ًا من �ش�أن هذه
البلدة الطيبة ومعظم ًا لها باخت�صا�صها المالئم
للحياة؛ من الحياة المادية والروحية والخير من
الرزق وال�سكينة دون �سائر البالد في العالم.

ح� �ت ��ى �إذا ه� � � � ��د�أتْ ع� ��وا� � �ص� � ُ�ف روح� ��ه
وت � � � �ه � � � � َّد َج ال � �ل � �ح� � ُ�ن ال � � � ��ذي ي�شجيه

مقـــاالت

في البيت الأخير يظهر ال�شاعر تفوق المدينة
المنورة على �سائر المناطق في العالم؛ لأنها هي
المنطقة التي �شرفها اهلل �سبحانه وتعالى بخزائن
�أ�سراره من القر�آن والوحي والنبوة والر�سالة وغير
ذل��ك .يتبلور �أ�سلوب ال�شاعر بتقديم المفعول به
�صدارة الخبر تكريم ًا وتعظيم ًا وت�شريف ًا لها.

ف��دع �ي��ه ي�ن���ض��و ال �� �س �ت � َر ع ��ن خلجاته
�وف � � �ص � �ب� ��وت� ��ه ،وم� � � ��ا ُتخفيه
وك� � � �ه � � � ِ
و ُي� َ�ج ��� ِّ�س �ـ �ـ �ـ � ُد الأط � �ي � �ـ � َ
�اف ف ��ي تـرنيمـة
ح� �ـ� � ّرى ي �ك �ـ �ـ��اد � �ش �ـ �ـ �ـ� ُ
�واظ �ه �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ُيرديـــه

ول�شاعر المدينة المنورة محمد ها�شم ر�شيد
ق�صيدة بعنوان (ع��ودة الغريب) ،والغربة هنا -
كما �أ�شار ال�شاعر �إلى نف�سه  -رمز ًا �إلى الم�شاكل
والمعاناة التي ك��ان يعانيها ال�شاعر حينما كان
بيعدا ع��ن رح��اب المدينة ال�ط��اه��رة ،وتو�ضيح ًا
للفكرة وتب�سيط ًا لها ،قام �شاعرنا با�ستخدام كلمة
()38
((الم�شوق)) بد ًال من ((الغريب)) فهو يقول:

ف��ي ه��ذه الأب �ي��ات ي�ع��ر���ض ال���ش��اع��ر المدينة
المنورة ي�صورها كالأم الحنون التي فقدت ولدها
العزيز ،فهنا ولدها ال�ضال ح�ضر �أمامها بعد غيابه
الطويل ،وقد رجع معترف ًا بذنبه وملتم�س ًا عفو ًا
وغفران ًا� .سماه ال�شاعر «الم�شوق» رمز ًا �إلى حنان
الأم �إلى �أوالودها على الرغم من ع�صيانهم ،هي
تعاني معاناة الفرقة والبعد ،وتتنظر رجوع الولد،
مت�شوقة �إل�ي��ه بعد �أن تركها وح�ي��دة م�ستفي�ضة
ال��دم��وع .هكذا ترحب المدينة الطيبة بكل من
ق�صدها وزارها بعد الفراق والغربة ،هنا ي�ستخدم
ال�شاعر �أ�سلوب الأم��ر قائ ًال «فاعتنقيه» ودعيه
«رم ��ز ًا �إل��ى عجزه وانك�ساره ا�أم ��ام عظمة الأم

ع � � ��اد ال � �م � �� � �ش� ��وق �إل � � �ي � ��ك فاعتنقيه
ودع� � �ي � ��ه ي� �غ� �ف ��و ف � ��ي ر�ؤى ما�ضيه
وي � � �م� � ��د ك � �ف � �ي� ��ه ف� �ي� �ح� �ت� ��� �ض ��ن ال� �ن� �ق ��ا
و ُي� � �ع � ��ان � ��ق ال � �ح � �� � �ص � �ب� ��ا َء ف� � ��ي وادي� � � ��ه
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وعل ّو مكانتها؛ ل ّأن �أ�سلوب الأم��ر يفيد :الدعاء،
والتح�سر ،والت�سوية،
والتما�س ،الرجاء والتنمي،
ّ
والن�صح والإر�شاد وغير ذلك .هنا نالحظ جمالية
الأ�سلوب المت�ضمن المعاني العديدة في الأمرين،
مث ًال نجد ف��ي «اعتنقيه» االلتما�س يلتم�س فيه
ال�شاعر المعانقة بعد الفراق الطويل؛ ل ّأن المعانقة
تجلب الحب وال�سرور والبهجة ،و�أي�ض ًا التح�سر
على ف��راق��ه وب�ع��ده عنها لمدة طويلة ،والرجاء
منها التفاتها �إليه .وفي «دعيه» يوجد التعجيز
�أمام قدرة الأم ،يعني �أمام جالل المدينة الطيبة،
وتمكنها من ولدها ومعاملتها كما ت�شاء ،وتمنى
�أن تعفو عن ارت�ك��اب ه��ذه الجريمة ،والح�صول
على الت�سلية وال�سلوى بعد ما كان يعانيه من �آالم
الفراق والغربة.
وفى قوله
«وي � � �م� � ��د ك� �ف� �ي ��ه ف� �ي� �ح� �ت� ��� �ض ��ن ال� �ن� �ق ��ا
وي � �ع � ��ان � ��ق ال � �ح � �� � �ص � �ب ��اء ف� � ��ي وادي� � � � ��ه»
يتمنى ال�شاعر �أن يمد كفيه �إلى التربة النقية
الطاهرة حتى يحت�ضنه النقاء يعنى يترك الدن�س
والرج�س ويعت�صم بذيل ه��ذه الأر� ��ض المقد�سة
المنورة ويت�أثر بها ويتحلى بحلية البر والتقوى،
ويخالط هذه الح�صباء المهللة والم�سبحة وي�ستغرق
معها في ذكر اهلل بكرة و�أ�صيال.
وفي قوله:
«ي � �ن� ��ام م � ��لء ال �ج �ف��ن ي �ع �م��ره ال�شذا
وال � � � �ح� � � ��ب ب� � �ي � ��ن رف� � � ��اق� � � ��ه وب � �ن � �ي� ��ه»
يعبر ال���ش��اع��ر ع��ن كيفية البهجة وال�سرور
واالط �م �ئ �ن��ان ال���ذي يح�صل ال��ذاك��ر ع�ل�ي��ه عند
اال�ستغراق في ذكر اهلل ،يتمتع ويطمئن حتى ين�سى
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كل ما م�ضى من الجروح والمرارة ،يعطر قلبه بذلك
الجو المعطر،يمال قلبه بالحب ويظن نف�سه ب�أنه هو
بين �أقاربه و�أوالده.
ه��ذه الأب�ي��ات تعك�س ما يعانيه �ساكن المدينة
المنورة عندما يخرج مبتعد ًا عنها في ظرف طارئ
وقاهر .هنا يح�س بال�ضياع وفقدان الهوية ،ويح�س
�أنه فارق بقعة حبيبة �إلى قلبه ال ي�ساويها وال يدانيها
مكان في هذه الدنيا الرحيبة.
ولل�شاعر ال�سعودي خالد محمد النعمان ق�صيدة
بعنوان (�أ�سكنها وت�سكنني) يعبر فيها عن حبه
()39
العميق لطيبة الطيبة ،يقول فيها
ف �ـ��ى ح�ـ���ض�ـ�ن�ه��ا وت �ـ �� �ض� ُّ�م �ن��ي بحـ�شاهـا
وال � ��� �َّ�ش� � ُ
�وق ُي �ـ �ل �ـ �ه� ُ�ب خ �ـ��اف �ـ �ق��ي بـهواها
عـجـباً ل�ح�ـ��ال��ي بـين حـ�ضن حـبـيبتي
وت� � �ل� � �ه� � �ف � ��ي ي � � � � � � � ��زداد ف � � � ��ي ل � �ق � �ي ��اه ��ا
�أر�أي� � �ت� � �م � ��و �� َ��ص � � ّب � �اً ع� �ل ��ى َم� � � � ِّر ال� �م ��دى
� � �ص � � ّب � �اً و�إن ج� � � � ��ادتْ ع� �ل� �ي ��ه ل� �م ��اه ��ا؟
ه � ��ذي ال �ح �ب �ي �ب � ُة م ��ا ع �� �ش �ق��تُ �سواها
ف� � ��ي ُل� � � � � ِّ�ب ُل � � � ِّب� � ��ي �إخ � � ��وت � � ��ي م � � ��أواه� � ��ا
�أح �ب �ب �ت �ه��ا ح �� �س �ن��ا َء ت� ��أ�� �س� � ُر ذا ال ُّنهى
ف � � � ��اق ال � �ع � �ب � �ي � � َر غ � � �ب� � ��ا ُره� � ��ا وث � ��راه � ��ا
� ْإن َه � � َّب � ��تْ ال� � َّن� ��� �س� �م � ُ
�ات م� ��ن �أردان � �ه � ��ا
�أو ق � ��اع � �ه � ��ا وح � � � ��راره � � � ��ا و ُر َب� � � ��اه� � � ��ا
ف��ال �م �� �س� ُ�ك ي �ق �� �ص��ر ال ي �ف ��وح كفوحها
ط� �ي� �ب� �اً وال َع � � � � � َر َف ال� �م� �ث� �ي� � َل �شذاها
ال غ � � � ��رو م � � ��ا دام الإل � � � � � ��ه �أح � � َّب � �ه� ��ا
م� � ��ن ب � �ق � �ع � � ٍة ول� �م� ��� �ص� �ط� �ف ��ا ُه ح �ب ��اه ��ا

جمال
ال�شعر
العربي
في مدينة
الر�سول



ت� � � ��ؤوي ال� � َّت� �ق � َّ�ي وم � ��ن م �� �ض��ى ب � �ت � ��أدُّبٍ
ف � �ي � �ه� ��ا ،وت � �ن � �ف� ��ي ك � � � � َّل م� � ��ن ع � ��اداه � ��ا
ك��ال �ك �ي �ـ��ر ي �ن �ف� ُ�ث ع �ن �ـ��ه ك �ـ �ـ �ـ � َّل خبائـــثٍ

�اب ال � �ع� ��ال � �ي� ��ات بف ِّنها
�أي� � � � ��ن ال� � �ق� � �ب � � ُ
�أي � � � ��ن ال� � �م� � �ن � ��ا ُر و�أي � � � � ��ن ذاك ال� � � ُّن � ��و ُر
ف ��ال � � ُق � � َّب � � ُة ال � �خ � �� � �ض ��را ُء ي �ع �ل��و ن ��و ُره ��ا

ك� �ـ� �ـ ��م ذا ت� � ��رى ل� �خ� �ب ��ائ� �ـ ��ثٍ �أ� �ش �ـ �ب ��اه ��ا

ف � �ي � �� � �ض ��ا ُء م� �ن� �ه ��ا �� �س� �ه� � ُل� �ه ��ا وال � � � � � ��دُّ و ُر
وال � � � َّرو� � � �ض � � � ُة ال� � � �غ� � � � َّرا ُء ف� � ��اح �أري� �ج� �ه ��ا

ثم يم�ضي ال�شاعر فيقول:
ي � � ��ا ب� � � �ل � � ��د ًة ن � � ��اف � � ��تْ ف � � �ك� � � ُّ�ل م� ��دي � �ن � � ٍة

ي �ن �ب �ي��ك ع ��ن ع� �ط� � ِر ال � � ِّري� ��ا�� �ِ�ض عبي ُر
وال� ��وح� � ُ�ي م��اب �ي��ن ال �� � َّ�س �ت ��ور ُم ٌ
جلجل
وال� � � �ه � � ��ديُ وال � � َّت � �ن � �ـ� ��زي � � ُل وال � � َّت � �ن� ��وي � � ُر
َج� � َّل ال �م �ك� ُ
وج � � َّل م��ن �أه� ��دى ال ��ورى
�ان َ
ن � � � � � � ��وراً وه � � � ��دي� � � � �اً ل � �ل � ��أن � � � ��ام ُي � �ن � �ي � � ُر

�أ� � �ض � �ح � ��تْ ب � �ف� ��يء ظ�ل�ال� �ه ��ا و ُذراه� � � � ��ا
ج � ��اءتْ ب �ه��ذا ال �ف �� �ض��لِ م �ع �ن� ً�ى وا�ضحاً
َف� � � � ْت � � ��وىً  ،وم � ��ذه � � ُ�ب م � ��ال � � ٍ�ك �أف� �ت ��اه ��ا
ُم � � � ْذ َح � � � َّل ن � ��ور ُم � َ�ح � � َّم ��دٍ ح� � � َّل الهدى
ف� �ي� �ه ��ا وم � � ��ن ُرز َق ال � � ُّن � �ه� ��ى ي� �ه ��واه ��ا
ح �ـ �ـ� َّ�ث ال � ��ورى ن �ح��و الإق� ��ام � � ِة وال ُّتقى
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وال� �ح� ��� �ص ��و ُة ال � �ح � �م� ��را ُء �� �ش ��اه� � ُد ع� � � َّز ٍة
ح� � � َّت � ��ى ح � � �م � ��ا ُم الأي � � � � ��ك ج � � ��اء َي � � � ��زو ُر
اهلل �أك � � � �ب � � � � ُر ي � � ��ا م � ��دي � � �ن � � � َة �أح � � �م� � ��دٍ

وال� � �م� � � ْوتِ ف ��ي �أر�� � �ِ ��ض ال �م ��دي �ن � ِة طــه
ت�ص ِّور ه��ذه الق�صيدة ال��رائ�ع��ة ه�ي��ام كاتبها
بالمدينة المنورة وتعلقه بكل م��ا فيها م��ن �آثار
وذكريات وموا�ضع ت�سكن القلب ح ّب ًا و�شوق ًا .ولقد
حملت الق�صيدة الكثير من الأحاديث التي قيلت
عن ف�ضل المدينة المنورة وف�ضل �ساكنيها والنهاية
التي يتمناها ك ّل م�سلم �أن يكون مثواه البقيع عندما
يفارق هذه الدنيا الزائلة.

ب � ��ك ط � � ��ول ع � �م � ��ري �إ َّن � � �ن� � ��ي ل� �ف� �خ ��و ُر
قــد طفــتُ ف��ي �شــرق ال �ب�لاد وغربها
م � ��ا ل �ل �م ��دي �ن ��ة ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد نظـــي ُر
ال�شوق �إلى مدينة الر�سول  دائم ًا هو �شوق ال
يعادله �شوق .و�شاعرنا هذا ذابت مهجته في محبة
هذه المدينة الطاهرة فكتب هذا الق�صيد لير�سم
لهفته لر�ؤية هذا المكان الأثير وهو بعيد في بالد
الغربة يعاني لواعج ال�شوق.

وهاهو ذا ال�شاعر ال�سعودي الواعد  :مجدي
ن�ضر خا�شقجي يتحفنا بق�صيدة معبرة عن �شوقه
وحنينه �إل��ى المدينة المنورة وه��و بعيد عنها في
()40
زيارة للمملكة المتحدة ،يقول فيها:

ال�شاعر ال�سعودي ال�سيد علي حافظ كتب ق�صيدة بعنوان:
()41
(حنين و�أ�شواق) نقتطف منها ما يلي
�� � �س� � �ق � ��اكِ اهلل ي � � ��ا ت � �ل � ��ك ال� �م� �غ ��ان ��ي

�� �ش ��وق ��ي �إل � � ��ى ب� �ل ��د ال� � � َّر�� � �س � ��ولِ كبي ُر
وال � � ��� � َّ��ش� � � ُ
�وق ي �ب �ع �ث ��ه ال � � � َّن� � ��وى ف� �ي� �ث ��و ُر
َم � ��نْ ل ��ي �إل� ��ى م� ��ل ِء ال �ع �ي��ونِ بطيبةٍ؟
ق � �ل � �ب� ��ي ب� �ل ��ا ُج � � � � ْن� � � � ٍ�ح ي� � � �ك � � ��ا ُد ي� �ط� �ي� � ُر

ب � �ط � �ي � �ب � �ت � �ن ��ا ف� � �م � ��ا �أح � � � �ل� � � ��ى ُرب � � ��اه � � ��ا
وب � ��اك � ��ره � ��ا ال � � َّن � �� � �س � �ي � � ُم ب� � �ك� � � ّل عِ � � ْ�ط � ��رٍ
ي � �ف � ��وح �� � �ش � ��ذىً وي � �ن � �م ��و ف � ��ي َث � ��راه � ��ا
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ف� �م ��ا �أح � �ل� ��ى ال� �م� �ق� �ي� � َل ب �� �س �ف��ح � � َ�س� � ْل � ٍ�ع
وف � � ��ي وادي ال� �ع� �ق� �ي ��ق وف � � ��ي ُق� ��راه� ��ا
ه� � ��ي ال� � �ب� � �ل� � � ُد ال� � � � ��ذي �آوى ر�� � �س � ��و ًال
م� ��ن ال� �م ��ول ��ى ال �م �ه �ي �م��ن ف� ��ي َث ��راه ��ا
ه � ��ي ال � �ب � �ل � � ُد ال � � � ��ذي �� َ��ض� � َّ�ح� ��ى ب � �م ��الٍ
ون � �ف � ��� � ٍ�س ح � �ي ��ن � �َ ��ض � ��نَّ ب � �ه ��ا � �ِ�س ��واه ��ا
ه � ��ي ال � �ب � �ل � � ُد ال� � � ��ذي َم� � � ��نْ رام خ� �ي ��راً
و َه� � � � � � � �دْيَ اهلل �أوغ� � � � � � � َل ف� � ��ي هُ � ��داه � ��ا
ب � �ه � ��ا الأن � � � �� � � � �ص� � � ��ا ُر �أب� � � � �ط � � � � ٌ
�ال �أُب� � � � � � � ��ا ٌُة
ح� � � �م � � ��ا ُة ال� � � � � � � � � �دَّا ِر �إن �آتٍ �أت� � ��اه� � ��ا
ُي� � ��ري � � �ق� � ��ون ال � � � � � ِّدم� � � � ��ا َء ب� �ل ��ا ُدم � � � � ��و ٍع
�رب ق� ��د دَا َرتْ َر َح� ��اه� ��ا
�إذا م� ��ا ال � �ح � � ُ
�أط� � ��اع� � ��وا �أح� � �م � ��د ال � � �ه � ��ادي و�� � �س � ��اروا
ب� � � ��إي� � � �م � � ��انٍ ع� � �ل � ��ى �� � َ��س � � � َن� � � ٍ�ن م� ��� �ش ��اه ��ا
ف� ُ�ط �ـ �ـ �ـ �ـ��وب��ى ل �ل �م��دي �ن �ـ �ـ��ة ُث� �ـ� �ـ� � َّم ُطـوبى
ل �م �ـ��ن ن ��ال ��وا ال � ��جِ � ��وا َر ب �ه��ا وجاهـــــا
ي�ستعر�ض ال�شاعر في هذه الق�صيدة الذكريات
الطيبة الجميلة التي ق�ضاها في ربوع هذه البقعة
الطاهرة ،وخا�صة في �أماكنها الم�شهودة؛ كوادي
العقيق والمجال�س الأخرى لأنها هي المدينة التي
هاجر �إليها الر�سول  و�ضمته بين �أح�ضانها،
و�أ�صبحت دار الهدى وال�ن��ور ،هنا يتفح ال�شاعر
�أبواب التاريخ الذهبية ،الأبواب التي تغير الأفكار
والأذه� ��ان ،وت�ج��دد الثقافات وال�ح���ض��ارات ،هي
الح�ضارة والثقافة الإ�سالمية التي تنوعت وتفننت
وت�ن��ورت بنور ال �ق��ر�آن والر�سالة حتى غلبت على
الثقافات الأخرى .ا�ستعمل ال�شاعر كلمة «ح�ضانة»
رم��ز ًا وكناي ًة �إل��ى �إي�ث��ار الأن���ص��ار وتحننهم على
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ال �م �ه��اج��ري��ن وت���ض�ح�ي��ات�ه��م م��ن �أج� ��ل الإ� �س�ل�ام
والم�سلمين ،وم��ودت�ه��م لر�سول اهلل  .وتفنن
ال�شاعر في ذكر م�شاركة الأن�صار في الجهاد �ضد
الكفار والم�شركين مدافعين عن الإ�سالم ومنافحين
عن ر�سول اهلل  ،وتنوعه ب�أ�سلوب بليغ بالمح�سنات
اللفظية والمعنوية قائ ًال:
«ي � � ��ري� � � �ق � � ��ون ال � � � ��دم � � � ��اء ب � �ل ��ا دم � � ��وع
�إذا م� ��ا ال � �ح� ��رب ق� ��د دارت رح ��اه ��ا»
�أ�شار �إلى �صبرهم وت�شوقهم للجهاد على الرغم
من �شدة الحرب.
�أما ال�شاعر الم�صري �أبو زيد �إبراهيم �سيد فقد
()42
نظم ق�صيد ًة بعنوان( :يا طيبة النور) يقول فيها
ي ��ا ط �ي �ب��ة ال� �ك ��ون ي ��ا � ُ��ص �ب �ح �اً بدنيانا
ق��د َف � َّ�ج� � َر ال� � ُّن ��و ُر ف��ي الأك � � ��وانِ �إيمانا
ي ��ا م �ل �ح �م� ٌ
�ات م ��ن الأم � �ج� ��اد �ساطع ٌة
� � َ�س� � ْم� � ُع ال� � � َّزم � ��انِ ب �ه��ا م ��ا زال ملآنا
م �ح �م��داً �أن � ��ت ق ��د ع��ان �ق��تِ وانطلقتْ
م �ن��ك الأغ� ��اري � � ُد م� ��ل َء ال � � َك� � ْونِ �ألحانا
ور َّف� � ��تْ الأغ� �ن� �ي � ُ
�ات ال �ب �ي ��� ُ�ض ف ��ي ط ��ربٍ
وال ��� َّ�ش� ُ
�وق ي���س� ِب� ُ�ق خ�ط��و ال �ق��و ِم َن ْ�شوانا
ال � �ب� ��د ُر ق ��د ج� � ��ا َء ق ��د َه � � َّل� ��تْ طوالعه
اهلل �أك � � �ب � � � ُر خ � �ي � � ُر ال � � َ�خ � � ْل � ��ق ِواف � ��ان � ��ا
��ش�ـ� ِّر ْف��تِ بالم�صطفى �أ��ص�ب�ح��تِ ط ِّي َب ًة
ف�ق��د ��ض�م�م��تِ � َأج� � � َّل ال� َ�خ� ْل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��قِ �إن�سـانا
ثم يم�ضي �شاعرنا فيقول :
ي ��ا ط �ي �ب��ة ال �م �ج��د والأع� �ل� ��ا ُم �ساطع ٌة
�أ َّن� � � � � ��ى ن � � �ظ� � � ُ
�رت �أرى هلل ُف � � ْر� � �س� ��ان� ��ا

جمال
ال�شعر
العربي
في مدينة
الر�سول



والب�شرى للم�ؤمنين ،ويقول ال�شاعر:
حمن فاحت�ضـ ـنتْ
«يا من َح َ�ض ْنتِ هُدى ال َّر ِ

ه� ��ذا �أب � ��و ب� �ك� � ُر وال� � �ف � � ُ
�اروق ق ��د ُمنحا
َف ��ْ��ض � َل ال ��جِ ��وا ِر ل�خ�ي� ِر ال �خ �ل��قِ �إيمانا

ب ��ك ال� �ح� �ي ��ا ُة ح� �ي ��ا ًة ق ��د َع � �لَ� ��تْ �شانا»

ه� � ��ذا ال� �ب� �ق� �ي� � ُع و�أع� � �ل � ��ا ُم ال � � � ُه� � ��دا ِة به
ت ��اري� �خ� �ه ��م ب ��ال� �� � َّ�س� �ن ��ا م � ��ا زال ر َّي� ��ان� ��ا
وح � �م ��ز ُة الأ� � �َ�س � � ُد ال� �م� �ق ��دا ُم ف ��ي �أُ ُح� � ��دٍ

فهو ي�شبه المدينة المنورة ب��الأم الحنون التي
تحت�ضن الر�ضيع ِّ
وتغذيه غذا ًء كام ًال ،وتربيه تربية
ح�سنة ،وت�سهر لأجله الليالي الطوال ،فت�ضحك عند
�ضحكه وتبكي عند بكائه ،تالقي الم�شاكل والمعانات
لولدها وت�صبر على المكاره والمعوقات لر�ضيعها.
هكذا المدينة المنورة التي �سارعت �إلى نداء المنادي
الذي كان ينادي للإيمان واحت�ضنت هدي الرحمن،
ت�آخوا المهاجرين والأن�صار ،ون ّمته ب�ضحايا العديد
من الأب�ط��ال من ال�شباب والفتيان الذين جاهدوا
وقاتلوا لنماء ه��ذا ال��دي��ن الحنيف ،حتى و�ضعت
الحرب �أوزاره��ا وانت�شرت الأن��وار الإلهية في �أرجاء
العالم وتن ّورت �أقطاره.
لي�س �أدلَّ وال �أدقَّ قو ًال قد قيل في ف�ضل المدينة
المنورة وعظمتها من قول �شاعرنا �إذ يقول:
«م �ح �م��داً �أن� ��ت ق��د ع��ان �ق��تِ وانطلقتْ

ل �ـ � َّم ��ا َي� � � � � َز ْل ل� � ُك� �م ��ا ِة ال � � ِّدي� ��ن ُع� � ْن ��وان ��ا
ي��ا ط �ي �ب � َة ال� � ُّن ��ور ف��ي الأ� �ش �ع��ار معذر ًة
ح�سانا
م ��ا ك �ن��تُ ف ��ي روع� � � ِة الأ� �ْ�ش� �ع ��ا ِر َّ
�إن ال � �م � �ه ��ا َب � � َة ت �ك �� �س��ون��ي وتغمرني
وال� � َق� � ْد ُر ق ��درك ي�ع�ل��و ال��و� �ص� َ�ف تبيانا
ف � �م ��ا ِل � ٌ�ك ي �خ �ل � ُع ال � َّن �ع �ل �ي��ن ف� ��ي �أدبٍ

مقـــاالت

ي �م �� �ش��ي وق� ��د َط � � َّب � � َق الآف � � � ��ا َق عِ � ْرف��ان��ا
يقـــول �أر�ض ْ
بخط ِو الم�صطفى َ�ش ُر َفتْ
ف�ت��ر ُب�ه��ا ق�ـ��د َغ� � � َدتْ مِ ���س�ـ�ك�اً ور ْيحانــــا
ي�ص ِّور ال�شاعر هنا المدينة المنورة وما فيها
من الأماكن الخالدة التي لها مكانة �شامخة في
التراث ،وتبقى هي التي تميز هذه البقعة الطاهرة
وتجعلها �أف�ضل مكان في الكون ،كما يذكر كثير ًا
من ال�شخ�صيات المرتبطة بتراث هذه المدينة
ال�ط��اه��رة ال�ت��ي ك��ان لهم دور كبير ف��ي م�سيرة
الإ�سالم .

م�ن��ك الأغ ��اري� � ُد م ��ل َء ال � َك � ْونِ �ألحانا»،
ولل�شاعر ال���ُّ�س��ودان��ي الفحل عبد اهلل الطيب
ق�صيدة بعنوان  ( :وادي ال ِّنيل البعيد ) جاء فيها
()43
قوله:
وق��د ُز ْر ُت َب � ْي��تَ اهلل واخ �ت� ُ
�رت خِ يرتي

هذه الق�صيدة من �أجمل الق�صائد بناء ،وفنًّا،
ومعنى ،يزين ال�شاعر كالمه ب�أ�سلوب
ومو�ضوع ًا
ً
النداء م�شير ًا �إلى عظمة تلك البلدة الطيبة وتفوقها
على �سائر البلدان فى العالم ،ويرمز لل�صبح الذي
ي��أت��ي بعد ظلمة الليل وق�ساوته ويظهر بالدفء
والمنافع التي تجلبها ال�شم�س المنورة ب�ضيائها
�إلى الوحي والر�سالة المتمثلة بنور القر�آن والهدى

�رب �إن� � � � � ��ي ل� � �ل � ��ر�� � �س � ��ول ودو ُد
ب � � �ي � � �ث� � � َ
وق��د ُط � ْف��تُ ب��ال� َب� ْي��تِ العتيقِ وال َم َ�ستْ
َي � � ��دِ ي ر ْك � � َن� ��ه ح �ي ��ن ال � � � َّزح� � ��ا ُم �شدي ُد
َو َر َّو ْي � � � � ��تُ ن �ف �� �س��ي م ��ن � � ُ�س�ل�ا َف ��ة َز ْم � ��زم
و َع � � َّ�ج � ��تْ ل � ��دى � �ض �ي��قِ ال� �م� �ق ��ا ِم وف � ��و ُد
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َو َر ْو� � َ�ض ال� ُّرخ��ام الأح�م� ِر الرو�ض عنده
وح� � � � ِّب � � ��ي ل � �ل� ��ر� � �س� ��ول �أك� � �ي� � � ُد
َل� � �� � ْ��س � ��تُ ُ
((تع�شقت فيه قبل �أن �أع�رِف الهوى))
وق �ـ �ـ��د �أورث �ت �ن��ي ���سِ �ـ�ـ�ـ� َّر ذاك جــــــــدو ُد
يتحدث ال�شاعر في ه��ذه الأب�ي��ات عن زيارته
للكعبة الم�شرفة ثم زيارته للمدينة المنورة التي
تعك�س محبته �إل��ى �أر� ��ض الم�صطفى  .هذا
وي�سطر محبته للأماكن التي زارها والتي مكث فيها
بع�ض ًا من الوقت .وق��د ورث محبتها من �أجداده
�شيوخ الدين.
ال�سوداني الكبير بابكر البدوي د�شين
ولل�شاعر ُّ
م�شاركة رائعة عند توديعه للمدينة المنورة التي كان
يعمل بجامعتها �أ�ستاذ ًا للغة العربية و�آدابها .فهو
هنا ي�ص ِّور �أ�شواقه ومحبته العميقة لمدينة الر�سول
()44
 .تقول الق�صيدة:
ل � �ج� ��ام � �ع � � ِة ال � �م� ��دي � �ن � � ِة ف� � ��ي ف � � � � ��ؤادي
و� � � �ش� � ��ائ� � ��ج �أُل � � � � �ف � � � � � ٍة و ُع � � � � � � ��رى ودا ِد
ق �� �ض �ي��تُ ب ��� ُ�س��وح �ه��ا ال �ف �ي �ح��ا ِء َخ ْم�ساً
و َع� �� �ْ�ش ��راً هُ � ��نَّ (( راح �ل �ت��ي وزادي ))
�أو ِّدع� � � � �ه � � � ��ا وق� � � ��د �أط� � �ل� � �ع � � َ�ن � ُ��ص� �ب� �ح� �اً
ي � �� � �ض � ��يء ب � �ل � � َّم � �ت� ��ي ب � �ع � ��د ال � � ��� � َّ��س� � ��وا ِد
�أو ِّدع� � � � �ه � � � ��ا وف� � � ��ي ع� �ن� �ق ��ي ا� � �س � �ت � �ق � � َّرتْ
جِ � � � � ��وا َر ال �م �� �ص �ط �ف��ى َخ� � � ْي� � � ِر ال� �ع� �ب ��ا ِد
ب � �ف � �� � �ض � ��ل اهلل ث � � � ��م ب � � �ه� � ��ا �أف � � ��دن � � ��ا
م� � ��ع ال� � َّت� ��� �س� �ل� �ي ��م ت� �ه� �م ��ي ك� ��ال � � ِع � �ه� ��ا ِد
ع � �ل � �ي� ��ه � � � �ص �ل ��اة ر ِّب � � � � � ��ي ك � � � � � َّل ح � �ي� � ٍ�ن
م� � �ح� � � َّب� � �ت � ��ه ب � �ق � �ل � �ب� ��ي ف � � � ��ي ازدي � � � � � � � ��ا ِد
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�أ ِزي� � � � � � � � � ُ�ن ب � � ��ذك � � ��ره � � �ش � �ع � ��ري وت� �ب� �ق ��ى
ل� � �ه � ��ا ول � � � �ك � � � � ِّل َم � � � � � ��نْ ف � �ي � �ه � ��ا �أي � � � � � ��ا ِد
�أل � �ي � ��� ��س ال� � �ج � ��ذع َح� � � ��نَّ �إل� � �ي � ��ه �� �ش ��وق� �اً
وح� � � � � َّي � � � ��ا ُه ال� � �ح� � �ف � � ُّ�ي م � � ��ن ال� � �ج� � �م � ��ا ِد
حننــــــتُ �إل��ى المدينــــــ ِة مــــــن قريــــــبٍ
حنـــيني ي�ـ�ـ�ـ��وم كنــــتُ علــــى ال ِبعـــــا ِد
ك ّل هذا �صاغه �شاعرنا في �شعر قوي العبارة،
ح�سن ال�صورة ،وحلو المقاطع.
وباخت�صار ن�ستطيح القول :لي�س �أح�سن و�أجمل
م��ن ك�لام ال�ع��رب ال��ذي قيل ف��ي ه��ذا المجال من
الأب �ي��ات ال�ت��ي نقلناها ل�شعراء مختلفين عبروا
جمال
ال�شعر
بم�شاعرهم و�أحا�سي�سهم عن المدينة المنورة البقعة
المباركة هي وحدها التي يهفو �إليها نب�ض القلب العربي
في مدينة
عند كل م�سلم ترنو م�شاعره وعيناه �إلى هذا المكان
الر�سول
ً
المقد�س ،متطلعا �إلى المزيد في رحلة مباركة تحفها 
رعاية الرحمن وتوفيقه لينعم بر�ؤية الآثار الإ�سالمية
الم�ضيئة ،ولي�سعد وجدانه بالوقوف �أمام قبر �أ�شرف
الخلق� ،سائ ًال المولى النعمة في هذه الحياة و�شاكر ًا
اهلل تعالى �أن وفقه لإتمام رحلة العمر هذه � .إن طيبة
الطيبة هي رمز الإ�سالم وهي موطن النور الذي �شع
في طرقات �أهل هذه الدنيا لي�سلكوا طريق كتاب اهلل
و�سنة الر�سول الكريم الهادي ،والرمز الخالد لر�سالة
هي من �أ�سمى الر�ساالت  ،وال�شكر مو�صول لهذه
النخبة المتميزة من �أ�ساطين الكلمة ال�سامية الذين
ر�سموا بحرفهم وقالوا �أجمل ما يمكن �أن يقال وهو
ال�شيء الذي ي�شرف دنيا ال�شعر �إلى �أن يطوي اهلل
الأر�ض وما عليها.

هوام�ش الدرا�سة والتحقيق:
 .2:484والترمذى باب «ف�ضل المدينة» .5:674وقال هذا
حديث ح�سن �صحيح.
1515رواه م�سلم فى «�صحيحه»باب» �إن الإ�سالم بد�أ غريبا «»1
.)233(،131
1616انظر «جوانب من ال�شخ�صية الجغرافية للمدينة المنورة»:
للدكتور محمد �أحمد الّرويثي.ال�صادرة بعناية الغرفة
التجارية ال�صناعية بالمدينة المنورة.
1717انظر «المعجم الو�سيط» مادة ج م ل� ،ص .
1818ان�ظ��ر« :العلم ف��ي منظوره الجديد The New Story
 .» of Scienceت�أليف Robert M.Augros :و George
. N.Staniuترجمة د .كمال خاليلي .من �سل�سلة »عالم
المعرفة«�صفحة  ،72-71و «مبادئ الفل�سفة» ت�أليف ا�.س.
رابوبرت .ترجمة �أحمد �أمين�.ص .55
1919انظر.Aristotle,On the Parts of Animals,p.657:
2020انظرAquinas ,The Pocket Aquinas, ed.Vernon :
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1-1ان �ظ��ر «ال� ��درة الثمينة ف��ى �أخ �ب��ار ال �م��دي �ن��ة»  :الأم ��ام
ال�ح��اف��ظ �أب ��ى عبد اهلل محمد ب��ن محمود ب��ن النجار
البغدادى،ط ،دار المدينة ا لمنورة للن�شر والتوزيع ،عام
1418هـ=1998م،الطبعة الثانية ،قابله واعتنى به ح�سين
محمد على �شكرى.
2-2ل�سان العرب� :إبن منظور،التهذيب :ذكر الليث ،الكوكب
فى باب الرباعى ،ذهب �أن الوا�ؤ �أ�صلية ،،قال :وهو عند
ح �ذّاق النحويين من ه��ذا ال�ب��اب� ،ص ّدر بكاف زائ��دة،و
الأ�صل وكب.
3-3انظر « �صحيح م�سلم» ب��اب المدينة تنفى �شرارها:2 ،
)491(1007
4-4الم�صدر ال�سابق:باب « ر�ؤيا النبى » )20( 1779 :4
«5-5الدرة الثمينة فى اخبار المدينة»� :ص 28
6-6انظر :ال�سيرة النبوية البن ه�شام( )36:1ب�شرح الرو�ض،
والبداية والنهاية( )164:1ووفاء والوفاء المجلد الأول،
�ص.)187،182 ،
7-7ان � �ظ� ��ر :م �� �س �ن��د �أح� � �م � ��د :ال��م��ج��ل��د ال � �ث� ��ال� ��ث�� � ،ص،
)340-323،339-322و�صحيح ابن حبان(.)14:172
8-8ان �ظ��ر :م�ج�ل��ةال�ح��ج ،ال �ج��زء ال�ت��ا��س��ع وال �ع��ا� �ش��ر ،مقالة
بعنوان»الهجرة النبوية ومدلولها التاريخى» للدكتور
ابراهيم بن عبد العزيزالجميح.
9-9ان�ظ��ر «� �ش��رح � �ش��ذور ال��ذه��ب ف��ى معرفة ك�لام العرب»:
(مقدمة) �إبن ه�شام الأن�صارى.ط ،المكتبة الع�صرية،
بيروت لبنان 1413،هـ= 2002م..
1010انظر «�إن�ب�ع��اث الإ� �س�لام ف��ى الإندل�س»:على المنت�صر
الكتانى.ط ،مجمع البحوث الإ�سالمية ،الجامعة الإ�سالمية
العالمية� ،إ�سالم �آباد باك�ستان ،عام 1413هـ1992،م.
1111مجلة الحج:الجزء التا�سع والعا�شر،مقالة بعنوان»الم�سجد
النبوى مدر�سة الإ�سالم الأولى» ،للدكتور يو�سف الثقفى.
1212ان �ظ��ر «ج��وان��ب م��ن ال�شخ�صية ال�ج�غ��راف�ي��ة للمدينة
المنورة»:للدكتور محمد �أحمد الّرويثي.ال�صادرة بعناية
الغرفة التجارية ال�صناعية بالمدينة المنورة.
«1313الفردو�س» للديلمى� ،ص ،101ج ،3،و«الجامع ال�صغير»
لل�سيوطى ،قيل لما رجع النبى  من تبوك ،تلقاه رجال
من المخلفين ،ف�أثاروا غبارا فخمروا ،فغطى بع�ض من
كان معه �أنفه ،ف�أزال النبى  اللثام عن وجهه وقال�« :أما
علمت �أن عجوة المدينة �شفاء من ال�سم ،وغبارها �شفاء
من الجذام».
1414رواه �أحمد فى «الم�سند»  ،5:309و�أبو دا�ؤد فى «ال�سنن»

J.Bourke (New York: Poket Books, 1960), p.263

2121انظر «:ق�صة الفل�سفة الحديثة» ت�صنيف �أحمد �أمين
وزكي نجيب محمود � .ص .384-381 .وانظر كذلك �إلى»
المو�سوعة الفل�سفية المخت�صرة Consise Encyclopeddia
 of Western Philosophyترجمها للعربية  :ف ��ؤاد كامل
وجالل الع�شري وعبد الر�شيد ال�صادق وراج��ع الترجمة
و�أ�ضاف �إليها �شخ�صيات �إ�سالمية الدكتور زكي نجيب
محمود� .ص.
2222انظر« :م�ب��ادئ الفل�سفة» ف�صل «علم الجمال» ت�أليف
ا�.س.رابوبرت .ترجمة �أحمد �أمين� .ص60 -49
2323انظرNewton, «Rules of Reasoning» p.399 :
2424انظر ,Baruch Spinoza, letter to H.Boxel, Sep. 1674 :
نقال عن  ,Tartarkiewicz,Histiry of Aesthics:الجزء
الثالث �ص380.
2525رفات عقل ،حمزة �شحاتة ،قام بجمعه وتن�سيقه  :عبد
الحميد م�شخ�ص ،جدة  :تهامة ،الطبعة الأول��ى1400 ،
هـ 1980 /
2626رفات عقل �ص . 24
2727المرجع نف�سه �ص . 24
2828نف�س المرجع �ص . 24
2929المرجع نف�سه �ص . 24
3030المرجع نف�سه �ص . 24
3131نف�س المرجع �ص . 24
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3232المرجع نف�سه �ص . 24
3333نف�س المرجع �ص . 25
3434رفات عقل �ص . 22
3535د .ماجد �إبراهيم العامري  :ق�صائد مختارة عن المدينة
المنورة المختارة  ،الطبعة الأولى  ،مطبعة ال�صالح ،جدة،
1414هـ 1997 -م � ،ص175 - 174
3636ح�سن م�صطفى ال�صيرفي :ديوان (دموع وكبرياء) ،من
من�شورات نادي المدينة المنورة الأدبي ،د.ت� ،.ص.9 - 7
3737محمد ها�شم ر�شيد  :الأعمال ال�شعرية الكاملة  ،المجلد
الأول  ،الطبعة الثانية � ،إ�صدارات نادي المدينة المنورة
الأدب��ي  ،دار العلم للطباعة والن�شر  ،جدة 1411 ،ه �ـ ،
1990م � ،ص. 309 - 308
3838محمد ها�شم ر�شيد :الأعمال ال�شعرية الكاملة ،المجلد
الأول ،الطبعة الثانية� ،إ�صدارات نادي المدينة المنورة
الأدب���ي ،دار العلم للطباعة والن�شر ،ج��دة1411 ،ه� �ـ،
1990م� ،ص309 - 308

3939د .ماجد �إبراهيم العامري  ،م�صدر �سابق��� ،ص- 121
.123
4040مجدي ن�ضر خا�شقجي  :ديوان ( �ضفاف الذكريات )،
النا�شر نادي المدينة المنورة  ،مطابع الفرزدق التجارية،
الريا�ض 1403 ،هـ � ،ص 13 - 12
4141علي حافظ  :ديوان ( نفحات من طيبة ) الطبعة الأولى،
ج��دة ،المملكة العربية ال�سعودية 1404 ،ه �ـ 1984 -م،
�ص. 15 - 13
�4242أبو زيد �إبراهيم �سيد  :دي��وان ( موكب ال�ضياء ) ،من
من�شورات نادي المدينة المنورة الأدبي  ،مطابع الفرزدق
التجارية  ،الريا�ض د ت � ،ص91 - 87
4343د .عبد اهلل الطيب  :ديوان ( بانات رامة )  ،الخرطوم،
الدار ال�سودانية1970 ،م � ،ص136
4444انظر ملف العقيق ( ملف ثقافي �أدبي مح َّكم ي�صدر عن
ن��ادي المدينة المنورة الأدب��ي )  ،المجلد الرابع ع�شر،
ال�ع��ددان  ، 28 ، 27رم�ضان � /شوال 1420ه��ـ  -يناير
2000م � ،ص307 - 305

الم�صادر والمراجع
1-1المعجم المفهر�س لألفاظ القر�آن الكريم ،محمد ف�ؤاد عبد
الباقى ،الطبعة الأول1407،هـ ،دار الحديث القاهرة.
2-2المعجم الكبير ل�ل�ط�ب��ران��ي ،ح�م��دي ال�سلفي ،الطبعة
الثانية،دار �إحياء التراث العربي بيروت.
3-3ال�سيرة النبوية لإبن ه�شام ،م�صطفى ال�سقا و�آخرون ،دار
المغرب ،بيروت.
4-4الترغيب والترهيب،للمنذري ومعه �أوهام الترغيب للإمام
الناجي ،تحقيق وتخريج� ،أيمن �صالح ،خم�س مجلدات،
الطبعة االول��ى ،1994=1415 ،دار الحديث القاهرة،
م�صر.
5-5الموطا ،الإم��ام مالك بن �أن�س ،تخريج وتعليق وترقيم،
محمد ف��ؤاد عبد الباقي ،ط،2001=1421،دارالحديث
القاهرة.
6-6ال��رح �ي��ق ال �م �خ �ت��وم؛ ب �ح��ث ف��ى ال �� �س �ي��رة ال �ن �ب��وي��ة على
�صاحبها �أف�ضل ال�سالم ،لف�ضيلة ال�شيخ �صفي الرحمن
المباركفوري،المكتبة الع�صرية ،بيروت لبنان.
7-7بلوغ المرام من �أدلة الأحكام�:أحمد بن حجر ا لع�سقالني،».
المطبع القيومى كانفور الهند ،عام 1323هـ.
8-8تي�سير التف�سير :ال�شيخ �إبراهيم القطان.ط ،عمان عام
1983م.
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9-9ت��اري��خ الأم ��م وال �م �ل��وك :اب��ن ج��ري��ر ال�ط�ب��ري .المطبعة
الح�سينية الم�صرية.
1010تف�سير �إبن كثير� :إ�سماعيل بن كثير الدم�شقى.ط ،دار
الأندل�س بيروت.
1111جامع الترمذى� :أب��و عي�سى محمد بن عي�سى بن �سورة
الترمذى ،المكتبة الر�شيدية دهلى الهند.
1212جامع العلوم والحكم ،في �شرح خم�سين حديثا من جوامع
الكلم،الحافظ ابن رجب الحنبلي ،تحقيق ع�صام الدين
ال�صبابطي ،دار الحديث القاهرة.
1313الرو�ض االن��ف� :أب��و القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل
ال�سهيلي( )581-508المطبعة الجمالية بم�صر عام
1332هـ1914/م).
1414ريا�ض ال�صالحين ،من كالم �سيد المر�سلين ،الإمام ابو
زكريا يحي بن �شرف الدين النووي الدم�شقي� ،إعتنى به
وراجعه محمد علي القطب ،الطبعة الجديدة،2004=1425،
المكتبة الع�صرية ،بيروت لبنان.
1515زاد المعاد� :شم�س الدين �أب��و عبد اهلل محمد بن بكر
ابن �أي��وب المعروف ب�إبن القيم (  )751-691المطبعة
الم�صرية الطبعة االولى(1347هـ .)1928-

جمال
ال�شعر
العربي
في مدينة
الر�سول



�1616سنن �إبن ماجة�:أبو عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجة
القزويني (273-209هـ).
�1717سنن �أبي داود � :أبو داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني.
المطبع المجيدي كانفور الهند.
1818ال�شفا بتعريف حقوق �سيدنا الم�صطفى ،العالمة القا�ضي
اب��و الف�ضل عيا�ض اليح�صبي� ،أعتنى به وراجعه هيثم
الطعيمي،ط ،2002 =1423 ،المكتبة الع�صرية ،بيروت.
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�2020صحيح البخاري :محمد بن �إ�سماعيل البخاري(256هـ)
المتبة الرحيمية (ديوبند الهند) .
2121الطبقات الكبرى :محمد بن �سعد  .مطبع بريل ليدن
1322هـ.
2222ف�ت��ح ال� �ب ��اري� :أح �م��د ب��ن ع�ل��ي ب��ن ح�ج��ر الع�سقالني

(852-773هـ) المطبع ال�سلفية الرو�ضة ،القاهرة.
2323مخت�صر �سيرة ال��ر��س��ول :ال�شيخ عبد اهلل ب��ن محمد
النجدي �آل ال�شيخ .المطبعة ال�سلفية ،م�صر.
2424مروج الذهب� :أبو الح�سن على الم�سعودي .مطبعة ال�شرف
الإ�سالمية القاهرة.
2525م���س�ن��د �أح� �م���د:الإم���ام �أح��م��د ب��ن م�ح�م��د ب��ن حنبل
ال�شيباني(264هـ) ،ط ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،بيروت.
2626المعجم الو�سيط�:إبراهيم م�صطفى .الجز الأول ،الطبعة
الخام�سة مو�س�سة ال�صادق للطبع والن�شر.
2727مجلة الحج،الجزء التا�سع والعا�شر،مقالة بعنوان»الم�سجد
النبوى مدر�سة الإ�سالم الأولى» ،للدكتور يو�سف الثقفى.
2828معجم الأدباء ،ياقوت الحموي،الطبعة االولى ،دار الكتب
العربية ،بيروت -لبنان.
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ال�صوتي عند القدماء
الدر�س ّ
والمحدثين
د .كل محمد با�سل

الأ�ستاذ الم�ساعد بكلية اللغة العربية
الجامعة الإ�سالمية العالمية  -باك�ستان
المدخل:

جاء هذا البحث نتيجة لتدري�س علم الأ�صوات النطقي الذي �أدى ب�صاحب البحث �أن يتتبع ما
قاله القدماء من الم�سلمين مقارناً بما قاله المحدثون من حيث المنهج والتفكير ،وقد يكون جديداً
في مو�ضوعه ،و�أ�صي ً
ال في نتائجه ،وال �أدعي ذلك كوني �صاحب هذا البحث المتوا�ضع ،ولكن طرافة
مو�ضوعه ،وجدة �أفكاره ،ودقة تطبيقاته �ساقت لمثل هذا االدعاء.
كما جاء م�ؤ�ص ً
ال للنظرية العربية في علم الأ�صوات phonetics :التي تطورت فيما بعد للتخ�ص�ص
في علم ال�صوت الوظيفي :الت�شكيلي  ،phonologyلذلك فال�صوت اللغوي في حياة التراث لي�س
جديداً ،ولكنه يف�سر وي�شير �أ�صال �إلى المكونات التفكيرية ال�صوتية عند ه�ؤالء القدماء.
فمهمة ه���ذا ال��ب��ح��ث �إذن ه��و ���ض��م هذه
المفاهيم المختلفة في وح��دة فنية لغوية �أال
وهي وحدة �صوتية ،وكذلك مجموعة من النتائج
والك�شوف التي �أرجو متفائ ً
ال �أن ت�ضيف �شيئ ًا
ما للمكتبة ال�صوتية خا�صة ،والمكتبة العربية
على وجه العموم.
و�إن �إلتما�س النظريات ال�صوتية المعقدة
في رحاب ه�ؤالء العمالقة مثل الخليل بن �أحمد
الفراهيدي وكتابه العين ،و�سيبويه وكتابه
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الكتاب ،وابن جني وكتابه �سر �صناعة الإعراب،
مما يحتاج �إلى ال�صبر والأناة ،وا�ستكناه ف�صائل
هذا الملحظ الدقيق مما يدعو �إل��ى التر�صد
والت�صدي واال�ستنتاج ،فال�صوتيات علم �سبق
�إليه علماء العربية فيما ثبت بالبحث ،وتناوله
الأروبيون بالنقد والتمحي�ص في �ضوء �أجهزة
العلم المتطورة ،وك��ان ح�صيلة ه��ذا ال�سبق
وهذا التناول المزيد من الدرا�سات المنهجية
المتقدمة التي م��ازال للبحث فيها ف�ضل في

الدر�س
ّ
ال�صوتي
عند
القدماء
والمحدثين

المنهج القديم وهو التجربة الذاتية ويعبرون
عنه «بالذوق» �أي ذوق الحروف بتجربة نطقها
وال��ت��أم��ل ال��ذات��ي ف��ي مو�ضع ت � َك � ُّون ك��ل حرف
و�صفاته وهيئات �أع�ضاء الجهاز ال�صوت معه،
وف��ي ذل��ك يقول الليث حاكيا عن الخليل بن
�أحمد :هذا المنهج «و�إنما كان ذَ واقُه �إياها �أنه
كان يفتح فاه بالألف ثم ُيظهِ ر الحرف (المراد
ذو ُق��ه) نحو� :أب ،و�أت ،و�أغ  ...فوجد العين
�أدخل الحروف في الحلق فجعلها �أول الكتاب.
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من هذه المقارنة بين ه�ؤالء الثالثة في عهد
مبكر.
فمن هنا ب���د�أت بمنهج الخليل لدرا�سة
الأ�صوات المبني على الذوق ال�صوتي ،ثم تلميذه
�سيبويه الذي ركز كثيرا على �صفات الحروف
المركبة ،و�إب����راز م��واط��ن االت��ف��اق وموا�ضع
االختالف بينهما ،مث ً
ال ترتيب الأ�صوات خالف
�سيبويه �شيخه فيه� ،إذ ب��د�أ بالهمزة والألف
والهاء ،ثم قدم الغين على الخاء وهكذا...
ثم اب��ن جني ال��ذي �أحيا الفكر ال�صوتي،
وتجاوز مرحلة البناء والت�أ�سي�س �إل��ى مرحلة
الت�أ�صيل والنظرية ،و�أ�س�أل اهلل العلى القدير �أن
يوفقني لما يحبه وير�ضاه .ويجعل هذا العمل
خال�ص ًا لوجهه الكريم� .آمين.

ف��ال��ذي �أري����د �أن �أب��ي��ن ه��ن��ا ه��و �ضرورة
االحتفاظ بهذا المنهج وع��دم التفريط فيه
�أو الإزراء عليه� ،أو ًال لأن��ه متاح دائما على
الم�ستوى الفردي والعام ،وه��ذا ب��دوره يتيح
ف��ر�� َ�ص ت��ن��وي��ع ال��ت��ذوق للتو�صل �إل���ى النطق
ال�صحيح ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى
�إن االحتكام �إليه هو �أق��رب �سبيل �إل��ى فهم
تعبيرات القدماء ومقرراتهم ،و�أنا �أتخذ في
درا�ستي هذه منهج ال��ذوق هذا مع الحر�ص
على درا�سة مقررات قدمائنا درا�سة تمحي�ص.
�أما المنهج الحديث الذي اتبعه المحدثون في
درا�سة الأ���ص��وات ،فهو قائم على ا�ستخدام
الأجهزة الدقيقة في درا�سة الأ�صوات بد ًال من
االعتماد على الإح�سا�س ال�شخ�صي المعر�ض
وعد بع�ضهم هذه الدرا�سات فرع ًا
لاللتبا�سَّ ،
م��ن ال��درا���س��ة اللغوية با�سم علم الأ�صوات
التجريبي ،ولكن الدقيق �أنه هو علم الأ�صوات
هذا �إذا ا�ستعان بالأجهزة ال�صناعية.

الخليل ومنهجه ال�صوتي:

ال �شك �أن ف�ضل ال�سبق في مجال درا�سة
الأ�صوات يعود �إلى الخليل بن �أحمد الفراهيدي،
وال �سبيل �إلى �إنكار هذا الف�ضل والجهد ،والذي
يرجع ثاني ًا في لفت �أنظار الباحثين من العرب
والعجم �إلى كثير من الخ�صائ�ص ال�صوتية في
اللغة العربية و�إلى المبادئ التي �سار عليها غيره
من القدماء والمحدثين ،ولهذا يقول �أ�ستاذنا
الدكتور المخزومي�« :أن الخليل �أول من التفت
�إلى �صلة الدر�س ال�صوتي بالدرا�سات اللغوية
ال�صرفية ،والنحوية ،ول��ذل��ك ك��ان للدرا�سة
ال�صوتية من عنايته ن�صيب كبير ،فقد �أعاد
النظر في ترتيب الأ�صوات القديمية ،الذي لم
يكن مبني ًا على �أ�سا�س منطقي ،وال على �أ�سا�س
لغوي ،فرتبها بح�سب المخارج في الفم ،وكان

لم�ست هذا المو�ضع ور�أيت �أن �أجمع
ولهذا
ُ
لطالب المرحلة الجامعية ما ال غنى لهم عنه
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ذلك فتح ًا جديد ًا ،لأنه كان منطلق ًا �إلى معرفة
خ�صائ�ص الحروف و�صفاتها»(((.
لم تكن هذه الأولية اعتباطية ،وال الحكم
بها مفاجئ ًا ،فهما ي�صدران عن ر�أي ر�صين
لأن الخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت175 :
هـ) هو �أول من و�ضع ال�صوت اللغوي مو�ضع
تطبيق فني في درا�سته اللغوية التي انتظمها
كتابه الفريد (العين) بل هو �أول من جعل
ال�صوت اللغوي �أ�سا�س اللغة المعجمي ،فكان
بذلك الرائد والم�ؤ�س�س.
ال �أري���د التحدث ع��ن �أهمية كتاب العين
في حياة الدر�س اللغوي ولكن �أود الإ�شارة �أن
كتاب العين ذو �شقين :الأول المقدمة ،والثاني
الكتاب بمادته اللغوية وت�صريفاته الإح�صائية
المبتكرة التي ا�شتملت على المهمل والم�ستعمل
في لغة العرب.
والذي يعنينا في مدر�سة الخليل ال�صوتية
مواكبة ه��ذه المقدمة في منهجيتها لتبويب
الكتاب ،وبيان طريقته في اال�ستقراء ،و�إبداعه
في االح�صاء ،ور�أي��ه في اال�ستنباط وم�سلكية
الت�صنيف الجديد ،والأه��م ال��ذي ن�صب �إليه
«�إن مقدمة العين على �إيجازها؛ �أول مادة في
علم الأ�صوات دلت على �أ�صالة علم الخليل،
و�أنه �صاحب هذا العلم ورائده الأول»(((.
يبد�أ الخليل المقدمة بال�صوت اللغوي عند
ال�سطر الأول بقوله« :هذا ما �ألفه الخيل بن �أحمد
الب�صري من حروف� :أ  .ب .ت.ث.(((»...
و�أ�ضاف �أنه لم يمكنه «�أن يبتدىء الت�أليف
من �أول� :أ ،ب ،ت ،ث ،وهو الألف ،لأن الألف
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حرف معتل ،فلما فاته الحرف الأول كره �أن
يبتدىء بالثاني  -وه��و الباء � -إال بعد حجة
وا�ستق�صاء النظر ،فد ّبر ونظر �إلى الحروف
كلها ،وذاق��ه��ا فوجد مخرج ال��ك�لام كله من
الحلق ،ف�ص ّير �أوالها باالبتداء �أدخل حرف في
الحلق» (((.
ومعنى هذا �أن الخليل قد �أحاط بالترتيب
(الأل��ف��ب��ائ��ي) م��ن عهد مبكر ،ول��م ي�ش�أ �أن
يبتديء به مع اهتدائه �إليه ،لأن �أول حرف في
هذا النظام حرف معتل ،وال معنى �أن يبتدىء
بما يليه وه��و ال��ب��اء لأن��ه ترجيح ب�لا مرجح،
وتقديم دون �أ�سا�س ،فذاق الحروف تجريبي ًا،
فر�أى �أواله��ا باالبتداء حروف الحلق ،وذاقها
مرة �أخرى ،فر�أى (العين) �أدخل حرف منها
في الحلق ،بل في �أق�صى الحلق.
قال ابن كي�سان( :ت  299:هـ) �سمعت من
يذكر عن الخليل �أن��ه ق��ال« :لم �أب��د�أ بالهمزة
لأنها يلحقها النق�ص والتغيير والحذف ،وال
ب��الأل��ف لأنها ال تكون في اب��ت��داء كلمة ال في
ا�سم وال فعل �إال زائ��دة �أو مبدلة ،وال بالهاء
لأنها مهمو�سة خفية ال �صوت لها ،فنزلت �إلى
الحيز الثاني وفيه العين والحاء ،فوجدت العين
�أن�صع الحرفين فابتد�أت به ليكون �أح�سن في
الت�أليف»(((.
و�إذا �صح ما نقله ابن كي�سان ،و�ستجد في
البحث ما يتعار�ض معه نوع ًا ما ـ فالخليل يعتبر
الهمزة والألف في الحيز الأول لأ�صوات حروف
المعجم ،ولكنه ينتقل �إلى الحيز الثاني فيختار
ال�صوت الأن�صع بتذوقه للحرف من مخرجه

الدر�س
ّ
ال�صوتي
عند
القدماء
والمحدثين

� - 4ص� ،س ،ز.
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ال�صوتي ،وهو يو�ضح طريقته المبدعة بذاك،
فيجرد من نف�سه معني ًا يتكلم عنه ،فيقول:
«و�إن��م��ا ك��ان ذواق���ه �إي��اه��ا �أن��ه ك��ان يفتح فاه
بالألف ،ثم يظهر الحرف نحو� :إب� ،إت� ،إع� ،إغ،
فوجد العين �أدخل الحروف في الحلق فجعلها
�أول الكتاب ،ثم ما قرب منها الأرف��ع فالأرفع
حتى �أتى �آخرها وهو الميم»(((.
ومعنى ه��ذا �أن��ه �سار مع الحروف م�سيرة
مختبرية ا�ستقرائية ،ابتداء من �أق�صى الحلق،
فالحلق ،وم��رور ًا بف�ضائه ،فالأ�سنان ،وانتهاء
بال�شفة فالميم عندها ،لأن الميم �أرفع حروف
ال�شفة.
وهذا يدل على ذائقة ح�سية فريدة ،و�صبر
عنيف على اال�ستنتاج ،حتى تو�صل �إل��ى ما
تو�صل �إليه ابتداع ًا وابتكار ًا ،دون اال�ستعانة
ب�أي جهاز علمي� ،إذ ال جهاز �آنذاك ،وهو مالم
يثبت العلم الت�شريحي الحديث بكل �أجهزته
الدقيقة ،ومختبراته ال�ضخمة خالف ًا له فيما
يبدو �إال ي�سير ًا(((.
�إن الخليل في ذائقته ال�صوتية ه��ذه ،قد
قلب حروف العربية ،فو�ضعها في منازل معينة
�ضمن مخارج �صوتية معينة بح�سب مدارج
مقدرة من �أق�صى الحلق حتى �إطباق ال�شفة
في الميم.
وات�ضح �أن الخليل رحمه اهلل تعالى قد �صنف
هذه المخارج �إلى ع�شرة �أ�صناف كالآتي:
 - 1ع ،ح ،هـ ،خ ،غ.
 - 2ق ،ك.
 - 3ج� ،ش� ،ض.

 - 5ط ،د ،ت.
 - 6ظ ،ث ،ذ.
 - 7ز ،ل ،ن.
 - 8ف ،ب ،م.
 - 9و ،ا ،ي.
 - 10همزة(((.
ولم يكتف الخليل بهذا التق�سيم الفيزولوجي
ن�ص على
الدقيق بح�سب تذوقه الخا�ص ،بل ّ
ت�سمية كل ق�سم من هذه الأق�سام ،و�أفاد اللغات
العالمية جمعاء ،ب�أ�صل من الأ�صول الأولى في
اال�صطالحات ال�صوتية دون �أن ي�سبقه �إلى
ذلك �سابق ،بل ع ّول عليه فيه كل الحق.
لقد ح��دد الخليل ك��ل �صنف م��ن �أ�صناف
الحروف المعجمية على بنية �صوتية متميزة،
تح�سها كيان ًا م�ستقالً ،وتتذوقها قاعدة �صلبة،
وعلل ذلك على �أ�سا�س �صوتي متكامل ،ووعي
ب�أبعاد هذا الأ�سا�س ،فك ّون بذلك نظام ًا فريد ًا
غير قابل للرد �إذ ج��اء فيه ب�ضر�س قاطع ال
يختلف به �إثنان ،و�س ّير ذلك م�سيرة ناب�ضة
بالحياة ال يلحقها الهرم ،وال تعوزها الن�ضارة،
فهي غ�ضة طرية في كل حين ،قال الخليل:
فالعين والحاء والغين والخاء حلقية ،لأن
مبد�أها من الحلق.
والقاف والكاف لهويتان ،لأن مبد�أها من
اللهاة.
والجيم وال�شين وال�ضاد �شجرية ،لأن مبد�أها
من �شجر الفم.
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وال�صاد وال�سين والزاء �أ�سلية ،لأن مبد�أها
من �أ�سلة الل�سان.
والطاء والتاء والدال نطعية ،لأن مبد�أها من
نطع الغار الأعلى.
والظاء والذال والثاء لثوية ،لأن مبد�أها من
اللثة.
والراء والالم والنون ذلقية ،لأن مبد�أها من
ذلق الل�سان.
والفاء والباء والميم �شفوية ،لأن مبد�أها من
ال�شفة.
والياء وال��واو والأل��ف والهمزة هوائية في
حيز واحد ،لأنها ال يتعلق بها �شيء(((.
�إن هذه الت�سميات الت�شخي�صية قد نه�ضت
بكيان كل �صوت وعادت به �إلى نقطة انطالقه،
واهتداء الخليل �إليها بذهنه المتوهج فطنة
وذك��ا ًء ،دون مثال يحتذيه عند من �سبقه من
علماء العربية كن�صر بن عا�صم الليثي و�أبي
عمرو بن العالء لدليل نا�صع على مو�سوعية
فذة ،وعبقرية ال تقا�س بالأ�شباه ،كيف ال وبداية
�إفا�ضاته ال�صوتية مبكرة ومبتكرة.
ختم الخليل ه��ذه المقدمة بما ب���د�أه من
ملحظ �صوتي لي�س غير ،حيث يقول« :بد�أنا في
م�ؤلفنا هذا بالعين ،وهو �أق�صى الحروف ون�ضم
�إليه ما بعده حتى ن�ستوعب كالم العرب الوا�ضح
والغريب ،وبد�أنا الأبنية بالم�ضاعف لأنه �أخف
على الل�سان ،و�أقرب م�أخذ ًا للمتفهم»( .((1ول ّما
كانت ه��ذه المقدمة م�شتملة على الإفا�ضة
ال�صوتية الأول��ى عند العرب ،ف�إننا ن�شير �إلى
بع�ض مالمحها ب�إيجاز وتحديد:
�آفاق الثقافة والتراث 81

 - 1لقد �أدرك الخليل بفطرته ال�صافية،
وح�سه المتوقد� ،أهمية ال�صوت اللغوي في
الدرا�سات اللغوية المتخ�ص�صة ،ف�أ�شار �إلى
�أبعادها من ينابيعها الأول��ى ،فو�ضع يده على
الأ�صول في انطالق الأ���ص��وات من مخارجها
الدقيقة ،و�أف���رغ جهده ال���د�ؤوب ف��ي التما�س
الت�سميات للم�سم ّيات فطبق بها المف�صل،
وت��م��ك��ن م��ن ا���س��ت��ن��ب��اط ط��ائ��ف��ة ���ص��ال��ح��ة من
الأ�سرار ال�صوتية من هذا الخالل ،لذلك فقد
كان �صحيح ًا ما تو�صل �إليه محققا العين �أن
في المقدمة منه «بواكير معلومات �صوتية لم
يدركها العلم فيما خال العربية من اللغات �إال
بعد قرون عدة من ع�صر الخليل»(.((1
فقد ا�ستعمل الخليل كلمة (ح��ر) للداللة
الدر�س
على �إرادة (�صوت) منها ،فكانت الأ�صوات
ّ
ال�صوتي
عنده هي :الحروف الذلق ،الحروف ال�شفوية،
عند
حروف الحلق ،حروف �أق�صى الحلق ،الحروف القدماء
ال�صحاح ،الحروف ال�صم ،ح��روف الجوف ،والمحدثين
ح��روف اللين ،ح��روف مابين عكدة الل�سان،
الحروف اللهوية ،الحروف ال�شجرية ،الحروف
الأ�سلية ،الحروف النّطعية ،الحروف اللثوية...
�إلخ(.((1
وهو يريد بذلك� ،أ�صوات الذالقة ،و�أ�صوات
ال�شفة ،و�أ�صوات الحلق ،و�أ�صوات �أ�سلة الل�سان..
الخ.
وال يكتفي بهذا حتى ي�سمي هذه الأ�صوات
بالإ�ضافة �إلى مخارجها ومدارجها ،ناظر ًا �إلى
هيئة المخرج من المدرج ،وما ي�صطدم بها
من �أجهزة النطق �أو يتجاوزها باندفاع الهواء،
في�صفها في مثل النحو الآتي:
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ثم الفاء والباء والميم في ح ّيز واحد.
ثم الألف والواو والياء في ح ّيز واحد.
والهمزة في الهواء لم يكن لها ح ّيز تن�سب
�إليه( .((1و�أقف عند الهمزة ،فهي مختلف فيها،
ففي الوقت الذي ال يوجد لها ح ّيز عند الخليل،
�إال فيما ن�سبه �إل��ي��ه اب��ن كي�سان فيما �سبق،
نجد �سيبويه يبتدىء بها ،ويعتبرها من حروف
�أق�صى الحلق( .((1في حين يعتبرها ابن جني
�أول الحروف مخرج ًا ،ويبتدىء بها( .((1بينما
يعدها الخليل هوائية منبعثة من الرئتين ،وقد
ّ
يوافقه ابن الجزري لأنه يعتبرها �صوت ًا مرقق ًا،
�سل�س النطق ،ال مبالغة في تحقيقه(.((1
وال��ح��ق �أن ال��ه��م��زة ���ص��وت مهمو�س غير
مجهور ،وقد ذهب دانيال جونز D. Joenes
فيما بين ذلك �إلى �أنه �صوت لي�س بالمجهور،
وال هو بالمهمو�س ،و�إنما هو حالة بين حالتين.
وذه����ب ه��ف��ن��ر � R.M.Heffnerإل����ى �أن��ه
�صوت مهمو�س دائم ًا ،ويبدو �أن ال تعار�ض بين
الر�أيين ،فكالهما قد نفى عن الهمزة �صفة
الجهر ،ولكن ك ً
ال منهما �أ�صدر حكمه بناء على
نظرة �إل��ى الحنجرة تختلف عن نظر الآخر،
فجونز قد اعتبر �أن للحنجرة ثالثة �أو�ضاع:
االحتبا�س ،االنفتاح دون ذبذبة ،االنفتاح مع
ال��ذب��ذب��ة ،وب��ذل��ك تكون الهمزة �صوت ًا ال هو
بالمجهور وال بالمهمو�س.
�أما هفنر فقد اعتبر �أن للحنجرة وظيفتين
هما :ذبذبة الأوتار ال�صوتية ؛ وهي �صفة الجهر،
وعدم ذبذبتها وهي �صفة الهم�س ،ويدخل في
حالة عدم الذبذبة احتبا�س في الحنجرة �أو

فمنها ما يخرج من الجوف ولي�س لها ح ّيز
تن�سب �إليه �سواه ،ومنها ما يقع في مدرجة
من م��دارج الل�سان ،وم��ا يقع في مدرجة من
مدارج الحلق ،وما يقع من مدرج اللهاة ،وما
هي هوائية� ،أي �أنها في الهواء كالألف اللينة
والواو والياء.
 - 2يبتدع الخليل في هذه المقدمة �أمر ًا
ذا �أهمية ق�صوى في حياة الأ�صوات ،في�صنع
ـ وبدقة متناهية ـ مخطط ًا �شام ً
ال لمخرج كل
�صوت ،ويقارن بين بع�ض الأ�صوات ،في�ضعها
في ح ّيز متميز عن ح ّيز الأ���ص��وات �ألأخ��رى،
ويعطي بع�ض الخ�صائ�ص المفرقة ل�صوت عن
�صوت ،ويعالج �إلحاق بع�ض الأ�صوات ببع�ض
المخارج دون �سواها ،فتقف عند العلة وال�سبب،
وت�ستظهر العلة التي تخفى وال تكاد تبين ،يقول
الخليل في هذا التخطيط:
»ف���اق�������ص���ى ال����ح����روف ك��ل��ه��ا ال���ع���ي���ن ثم
ال����ح����اء ،ول�����وال ب��ح��ة ف���ي ال���ح���اء لأ�شبهت
ال���ع���ي���ن ل����ق����رب م���خ���رج���ه���ا م�����ن ال���ع���ي���ن.
ثم الهاء ،ولوال هتة في الهاء لأ�شبهت الحاء
لقرب مخرج ال��ه��اء م��ن ال��ح��اء ،فهذه ثالثة
�أحرف في ح ّيز واحد بع�ضها �أرفع من بع�ض،
ثم الخاء والغين في ح ّيز واحد كلها حلقية .
ثم القاف والكاف لهويتان ،والكاف �أرفع.
ثم الجيم وال�شين وال�ضاد في ح ّيز واحد.
ثم ال�صاد وال�سين والزاء في ح ّيز واحد.
ثم الطاء والدال والتاء في ح ّيز احد.
ثم الظاء والذال والثاء في ح ّيز واحد.
ثم الراء والالم والنون في ح ّيز واحد.
82

�آفاق الثقافة والتراث

انطالق فيها في بقية المهمو�سات ،على �أن من
الم�سلم به لدى كل منهما :ان الهمزة عبارة عن
احتبا�س في الحنجرة(.((1
�إن هذا العر�ض �إنما تم لجونز وهفنر بعد
تقدم العلم الفيزولوجي الذي �أعانهما على فهم
جهاز الحنجرة بتف�صيالت ذبذبته وعدمها،
ومع هذا فقد اختلفا من وجه في الهمزة� ،أما
الخليل فقد عينها ح�سي ًا بذاته دون اال�ستعانة
بخبرة ت�شريحية معقدة ،وانبعاثها من الرئتين
دون حيز تن�سب �إليه ال ي�ضير معرفته الدقيقة
بجهة انطالقها وا�صطدامها وخرووجها من
ف�ضاء الفم� ،إذا كان العلم الحديث يميل �إلى
ر�أي �سيبويه في المو�ضوع على فر�ض �أن الخليل
لم يعتبرها �أول الأ�صوات ،ف�سيبويه في المو�ضوع
تلميذ الخليل وابنه حملة علمه ،فالعائدية على
الخليل في كلتا الحالتين ،وهذا ما يقرب ما
ن�سبه ابن كي�سان �إلى الخليل في �ش�أن الهمزة،
فيبدو لنا �أنه لم يبد�أ بها لأن العين �أن�صح منها
لي�س غير .
 - 3في ه��ذه المقدمة� :إ���ش��ارات �صوتية،
و�إ�شاررات لغوية ،وقد يدخل الملحظ ال�صوتي
�ضمن الملحظ اللغوي كما فعل الخليل هذا لدى
حديثه عن �أل��ف الخما�سي باعتبارها لي�ست
�أ�صلية فقال:
«�أدخلت هذه الألفات في الأفعال و�أمثالها
من الكالم لتكون الألف عماد ًا �سلم ًا للّ�سان �إلى
حرف البناء لأن الل�سان ال ينطلق بال�ساكن من
الحروف فيحتاج �إلى �ألف الو�صل»(.((1
لقد كان ب�إمكان الخليل الت�صريح ب�أن هذه
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الألف من حروف الزيادة ،ولكنه لم يفعل ،بل
�أراد وهو معيب بهذه الإرادة� ،أنها و�سيلة لإخراج
ال�صوت ،فك�أن �أي �صوت ال يمكن للمعرب �أن
ينطقه ،وال �أن ي�أخذ ال�صوت مادته و�صفته �إال
بعد اعتماده على �صوت الألف الأولى قبله ،ومن
�أجل ذلك دعاها عماد ًا �أو �سلّما ،كما �أ�شار �إلى
�أن �إخراج ال�صوت ،وهو �ساكن ب�صفته :محتاج
�إل��ى و�سيلة �إخ��راج��ه ،لأن الل�سان ال ينطلق
بال�ساكن من الحروف ،وكانت هذه الو�سيلة
هي �ألف الو�صل(.((1
والخليل يراعي هذا التمازج ال�صوتي في
اللغة فيحكم �أن اال�سم ال يكون �أقل من ثالثة
�أح���رف .ح��رف يبتد�أ ب��ه ،وح��رف يح�شى به
الدر�س
الكلمة ،وحرف يوقف عليه ،فهذه ثالثة �أحرف،
ّ
ال�صوتي
ف��إن �صيرت الثنائي مثل :قد ،هل ،لو� ،أ�سم ًا
عند
�أدخلت عليه الت�شديد فقلت :هذه ل ّو مكتوبة،
القدماء
وه��ذه قد ح�سنة الكتبة ،زدت واو ًا على واو ،والمحدثين
و�شددت .فالت�شديد
ودا ًال على دال ،ثم �أدغمت ّ
عالمة الإدغام ،والحرف الثالث(.((2
�إن ه��ذا االهتمام ال�سليم ف��ي رب��ط اللغة
بال�صوت ،واع��ت��ب��ار ال�صوت ام��ت��داد ًا للبنية
التركيبة ،و�أ�ص ً
ال للأفكار المنطورة في اللغة،
هو ال��ذي تو�صل �إليه بعد ق��رون عدة الأ�ستاذ
اللغوي فرديناند دي �سو�سير ف��ي �أن اللغة
فكرة منظمة مقرونة بال�صوت من خالل ت�أمل
عن�صرين ي�شتركان في ت�أدية اللغة لوظيفتها،
وه��م��ا :الأف��ك��ار والأ���ص��وات م��ن خ�لال الربط
بينهما كما �صنع الخليل.
يقول دي �سو�سير�« :إن ال��م��ادة ال�صوتية
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لي�ست �أكثر ثبوت ًا ،وال �أ�شد تحديد ًا من الفكر:
وهي لي�ست قالب ًا ي�صب فيه الفكر بال�ضرورة،
بل هي م��ادة مرنة تنق�سم في كل حالة �إلى
�أجزاء متميزة لتوفر الدوال  significesالتي
يحتاج �إليها الفكر .وبذلك يمكن �أن نت�صور
الحقيقة اللغوية في مجملها على �أنها �سل�سلة
من التق�سيمات المتجاورة التي ح��ددت على
م�ستويين :الم�ستوى غير المحدد للأفكار
المكد�سة ،وم�ستوى الأ�صوات.
�إن ال��دور المميز للغة بالن�سبة للفكر لي�س
و�سيلة �صوتية مادية للتعبير عن الأفكار ،بل
القيام بوظيفة حلقة الو�صل بين الفكر وال�صوت،
في ظروف ت�ؤدي بال�ضرورة �إلى التمييز المتبادل
لوحدات الفكر وال�صوت»(.((2
�إن ه��ذا المنحنى من التخطيط ال�صوتي
هو الذي يرمي �إليه الخليل في مقدمة العين
ليخل�ص �إلى �صلة التفاعل الحقيقي بين الأفكار
والأ�صوات ،بل �أنه يح�صر ما في كتاب العين من
لغة وت�صريف وا�شتقاق بمنطق تذوقه لأ�صوات
حروف المعجم «ف�إذا �سئلت عن كلمة و�أردت
�أن تعرف مو�ضعها ،فانظر �إلى حروف الكلمة،
فمهما وجدت منها واحد ًا في الكتاب المقدم
(يعني مقدمة العين) فهو ذلك الكتاب (يعني
كتاب العين) (.((2
فهو يرى في اللغة امتداد ًا طبيع ًا للأ�صوات
�أو ًال فيربطها بها ارتباط الأ�صل بالفرع ،ونعني
بذلك ربط الأ�صوات �أ�صالً ،باللغة باعتبارها
متفرعة عن الأ�صوات.
 - 4ولعل �أه��م ما تو�صل �إليه الخليل في

علم الأ�صوات ح�صره للمعجم العربي ب�أبعاد
�صوتية ف�ض ً
ال عن و�صف الأ���ص��وات منفردة
ومجتمعة من�ض ّمة �إلى �سواها .و�إني ليمتلكني
العجب حينما �أجده ي�ضع حد ًا جديد ًا ،ومعيار ًا
فني ًا متوازن ًا ،للكلمات العربية با�شتمالها على
الحروف الذلق وال�شفوية؛ وللكلمات الأعجمية
التي ال تت�شمل على واحد من حروف الذالقة
وال�شفة.
هذا المقيا�س الفني ال�صوتي لدى الخليل لم
يخطىء وال مرة واحدة حتى في كلمة واحدة،
فيما له من مقيا�س ما �أكلمه.
يقول الخليل� :إن وردت عليك كلمة رباعية �أو
معراة من حروف الذلق �أو ال�شفوية،
خما�سية ّ
وال يكون ف��ي تلك الكلمة م��ن ه��ذه الحروف
حرف واحد �أو اثنان �أو فوق ذلك ،فاعلم �أن
تلك الكلمة محدثة مبتدعة ،لي�ست من كالم
العرب ،لأنك ل�ست واجد ًا من ي�سمع من كالم
العرب بكلمة واح��دة رباعية �أو خما�سية �إ ّال
وفيها من ح��روف الذلق �أو ال�شفوية واح��د �أو
اثنان �أو �أكثر»(.((2
فهو هنا وبح�س �صوتي جامع مانع :يدر�أ
والمعرب والمولّد والمحدث والمبتدع
الدخيل
ّ
عن لغة العرب ،ولك ميزة ما بعدها ميزة في
هذا الخ�ضم المتالطم من الكلمات واللغى.
قال الليث :قل :فكيف تكون الكلمة المولدة
المبتدعة غير م�شوبة ب�شيء من هذه الحروف؟
فقال نحو:
(ال��ك�����ش��ع��ث��ج وال��خ�����ض��ع��ث��ج والك�شعطج
و�أ�شباههن) فهذه مولدات ال تجوز في كالم
84

�آفاق الثقافة والتراث

العرب ،لأنه لي�س فيهن �شيء من حروف الذلق
وال�شفوية فال تقبلن منها �شيئ ًا ،و�إن �أ�شبه
لفظهم وت�أليفهم ،ف��إن النحارير منهم ربما
�أدخلوا على النا�س ما لي�س في كالم العرب
�إرادة اللب�س والتعنيت»(.((2
ولي�س جديد ًا بعد العرو�ض ال�سابقة القول
ب�أن الخليل كان �ضليع ًا بكل تف�صيالت الجهاز
ال�صوتي عند الإن�سان ،وال ي�ضيره ـ �إن �صح
ما يقال ـ �أن ال يذكر الوترين ال�صوتيين ،لأنه
لي�س عالم ًا بالت�شريح ،وال متخ�ص�ص ًا بجراحة
الحنجرة ،وما ا�ضطلع بمهمة طبية قط ،وما
ذكره من �أجزاء هذا الجهاز فيه الكفاية لع�صره
�إن لم نقل للع�صور كافة ،لأنه قد ت�ضمن بكثير
من الأبعاد الإ�شارة لهذه المباحث التي تفرغ
لها الأروبييون.
قال جملة من الأ�ساتيذ:
»�إن �أح�سن ما عر�ض له العرب في درا�سة
الأ���ص��وات م��ا ن��ج��ده عند الخليل م��ن و�صف
ال��ج��ه��از ال�����ص��وت��ي ،وه���و ال��ح��ل��ق وال��ف��م �إل��ى
ال�شفتين ،وتق�سيمه �إي��اه �إل��ى مناطق ومدارج
يخت�ص كل منها بحرف �أو مجموعة حروف،
وما �أ�شار �إليه من ذوق الحروف لبيان حقيقة
المخرج ،فقد هدي بذكائه المتفوق في ذلك
�إلى مقايي�س �صحيحة �أق� ّ�ر كثير ًا منها علماء
الأ�صوات المحدثون»(.((2
لقد �أهتم علماء الأ�صوات المحدثون بو�صف
الجهاز ال�صوتي ،وبيان وظيفته في تف�صيل
دقيق ا�ستعانوا على تحقيقه بعلم ال�صوت
الف�سملجي ،ف�أعطوا ثمرات جيدة ومفيدة،
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ولكنها ال تختلف �إال قلي ً
ال عن معطيات قدماء
العرب ،ولقد اقت�صر العالم اللغوي دي �سو�سير
(1913 - 1857م) �أبرز لغوي �أروبي في الع�صر
الحديث ،اقت�صر في و�صفه لجهاز ال�صوت على
تجويف الأنف ،وتجويف الفم ،الحنجرة بما في
ذلك فتحة ل�سان المزمار الواقعة بين الوترين
ال�صوتيين ،وكانت المفردات التي �أخ�ضعها
ل��ل��درا���س��ة ع��ب��ارة ع��ن ال�شفتين ،والل�سان،
والأ�سنان العليا ،والحنك ،واللهاة.
يقول دي �سو�سير�« :إن فتحة ل�سان المزمار
ت��ت��أل��ف م��ن ع�ضلتين م��وازي��ت��ي��ن� ،أو حبلين
���ص��وت��ي��ي��ن ،تفتح كلما اب��ت��ع��دت الع�ضلتان،
بع�ضهما عن بع�ض ،وتغلق عندما تقتربان،
الدر�س
وعندما تت�سع الفتحة ت�سمح بدخول الهواء
ّ
ال�صوتي
بحرية كاملة فال يحدث �أي تذبذب في الوترين
عند
ال�صوتيين .في حين يحدث مثل هذا التذبذب القدماء
(ال�صوت) عندما تكون الفتحة �ض ّيقة .ولي�س والمحدثين
لهذه العملية في �إخراج الأ�صوات بديل عادة.
�إن التجويف الأنفي ع�ضو غير متحرك ،وال
يمكن �إيقاف تدفق الهواء فيه �إال برفع اللهاة.
فهو عبارة عن باب مفتوح �أحيان ًا.
�أما تجويف الفم ،فاالحتماالت التي يوفرها
�أك��ث��ر� :إذ يمكن ا�ستخدام ال�شفتين لزيادة
ط��ول القناة (تجويف الفم) كما يمكن دفع
الفكين �إلى الخارج �أو تقلي�صهما نحو الداخل.
ولل�شفتين والل�سان حركات كثيرة مختلفة يمكن
ا�ستخدامها ،ويتنا�سب دور هذه الأع�ضاء في
�إخ���راج الأ���ص��وات تنا�سب ًا ط��ردي � ًا م��ع مرونة
حركتها ،فالحنجرة والتجويف الأنفي ثابتان،

�إدراك متكامل للمو�ضوع ،وتمر�س عميق في
ق�ضايا �صوتية معقدة.
٭٭٭

مقـــاالت

لهما وظيفة ثابتة ...وي�ستطيع المرء �أن يخرج
�صوت ًا حنجري ًا ب�شد الوترين ال�صوتيين ،ولكن
الحنجرة ال ت�ستطيع �أن تخرج �أ�صوات ًا متنوعة.
� .أما القناة الأنفية فلي�س لها من وظيفة في
النطق �سوى �إحداث رنين للذبذبات ال�صوتية .
 . .وعلى العك�س من ذلك ي�سهم تجويف الفم
في �إخراج الأ�صوات و�إحداث الرنين.
وموجز القول� :إن العنا�صر التي ت�سهم في
�إخراج الأ�صوات هي:
الهواء �إلى الخارج ،والنطق في الفم ،وتذبذب
في منطقة الحنجرة ،والرنين الأنفي(.((2
�إذن� :إندفاع الهواء من الرئتين  +النطق في
الفم  +ال ّت�صويت في الحنجرة  +الرنين في
الأنف = �إحداث الأ�صوات.
بهذا �أعطى دي �سو�سير تف�صي ً
ال مكثف ًا
لإح���داث الأ���ص��وات وتوليدها م��ن �أجهزتها،
ولكن ه��ذا التف�صيل ل��م يكن ليت�أتى ل��ه لوال
تطور الدرا�سات ال�صوتية ف�سلجي ًا وفيزيائي ًا
وت�شريحي ًا� ،أم���ا الخليل فقد اه��ت��دى لذلك
فطري ًا على وجه العموم ،واكت�شف ولأول مرة كل
التف�صيالت ال�صحيحة لجهاز النطق و�إحداث
ال�صوت بذهنيته الوقادة دون اال�ستعانة ب�أي
علم يت�سع لمثل �إبداعاته ال�صوتية في بيئته
البدوية.
ولم يكن فهم الخليل لأبعاد �إحداث الأ�صوات
بمن�أى عن الفهم عند دي �سو�سير ،بل لقد زاد
عليه  -كما ع��رف��ت �سابق ًا  -ف��ي كثير من
الخ�صو�صيات االنطالقية لهذه الأجزاء  -التي
قد تعتبر �أولية في مدر�سته ال�صوتية  -تنم عن

�سيبويه ومنهجه ال�صوتي:

نجد من جانب �آخر جهد ًا طيب ًا بذله تلميذ
الخليل �أال وهو �سيبويه (ت180 :هـ) رحمهما
اهلل تعالى ،في كتابه الكتاب وعقد باب ًا م�ستق ً
ال
في �آخر الجزء الرابع من كتابه ،وتناول فيه
جميع ما يتعلق ب�أ�صوات اللغة العربية ،ولو تركنا
الخليل ذات��ه �إل��ى من ت�أثر بمدر�سته لوجدنا
جهود ًا �صوتية متناثرة ،ت�ستند في �أغلبها �إلى
مبتكرات الخليل ،توافقه حين ًا ،وتخالفه حين ًا
�آخر .ف�أع�ضاء النطق مث ً
ال عند الخليل وعند
�سيبويه واحدة ،والحروف في مدارجها ،ويعني
بها الأ�صوات تبع ًا للخليل ،تبد�أ ب�أق�صى الحلق،
وتنتهي بال�شفتين ،فهي عند �سيبويه كما هي
عند الخليل(.((2
ولكن ترتيب ال��ح��روف ف��ي كتاب �سيبويه
تخالف ترتيب الخليل ،فحينما و�ضع الخليل
الأبجدية ال�صوتية للمعجم العربي مبتكر ًا لها،
خالفه �سيبويه في ترتيب تلك الأ���ص��وات� ،إذ
وقدم الغين على
بد�أ بالهمزة والألف والهاءّ ،
الخاء ،و�أخر القاف عن الكاف وهكذا . . .
يت�ضح هذا من ترتيبه للحروف على هذا
النحو:
همزة  .ا  .هـ.
ع  .ح  .غ  .خ.
ك  .ق.
�ض  .ج � .ش.
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ي  .ل  .ر.
ن  .ط  .د.
ت � .ص.
ز � .س  .ظ.
ذ  .ث  .ف.
ب  .م  .و(.((2
وه��ذا و�إن ك��ان خالف ًا جوهري ًا في ترتيب
م��خ��ارج الأ���ص��وات� ،إال �أن��ه ال يعني �أك��ث��ر من
العملية االجتهادية في المو�ضوع دون الخروج
عن الأ�صل عند الخليل« .كذلك نالحظ اختالف ًا
واحد ًا في ترتيب المجموعات ال�صوتية بالنظر
�إل���ى تقدمها وت ��أخ��ره��ا ،فقد ج���اءت حروف
ال�صفير ف��ي ك��ت��اب العين بعد ال�����ض��اد ،وهو
حرف حافة الل�سان ،وال��ذي عند �سيبويه بعد
ال�ضاد :حروف الذالقة .ونتيجة لتقديم حروف
ال�صفير ،فقد و�ضع مكانها ح��روف الذالقة،
ومعنى ذل��ك �أن��ه في العين ح��دث تبادل بين
حروف ال�صفير وحروف الذالقة «(.((2
�إن االختالف من هذا القبيل ال يعدو وجهة
النظر ال�صوتية المختلفة ،ولكنه ال يمانع �أن
تكون �آراء �سيبويه في الكتاب امتداد ًا طبيعي ًا
لمدر�سة الخليل ،نعم ال ينكر �أن ل�سيبويه
ابتكارته المقررة ،فنحن ال نبخ�س حقه ،وال
نجحد �أهميته في منهجة البحث ال�صوتي ،فقد
كان له ف�ضل بذلك ال ينكر ،فت�صنيفه ل�صفات
الأ�صوات في الجهر والهم�س وال�شدة والرخاوة
والتو�سط ،وك�شفه لمالمح الإط��ب��اق واللين،
وتمييزه لمظاهر اال�ستطالة والمد والتف�شي،
كل �أولئك مما يت ّوج �صوتيته بالأ�صالة.
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ولقد ظ��ل تق�سيم �سيبويه ل�ل�أ���ص��وات �إلى
مجهورة ومهمو�سة م��ن جهة ،و�إل���ى �شديدة
ورخوةة من جهة �أخرى ،وعلى �أي �أ�سا�س قام
هذا التق�سيم وذل��ك الت�صنيف؟ لغزا محير ًا
ع� َّ�ن القدماء والمحدثون في التعرف عليه،
وال��وق��وف على كنه و�إب��ان��ت��ه .وه��ذا دليل على
ح��ذق �سيبويه ط��ول الباع عنده في المعرفة
اللغوية عامة وال�صوتية على وجه الخ�صو�ص،
وال��دق��ة ف��ي الت�صوير ال��واق��ع اللغوي وو�ضع
ال��ق��واع��د ل��ه .ث��م ه��ذا التق�سيم الدقيق �إلى
الجهر والهم�س وال�شدة والرخوة �أ�سا�س مبني
على خروج الهواء الخارج من الرئتين لإنتاج
الحرف والنطق به ال ُيمنح �صفة الت�صويت
وال ي�سمى �صوت ًا �إال عند ما ي�صل �إلى مخرج
الدر�س
الحرف ،ومو�ضعه ويح�صل اعتماد عليه هناك،
ّ
ال�صوتي
عند
�إذ مخرج الحرف هو مو�ضع تكون ال�صوت
وانتاجه وفيه تبرز معالمه ومنه ينطلق� ،أما قبل القدماء
و�صول هذا الهواء �إلى نقطة النطق بالحرف والمحدثين
فهو نف�س مجرد ،وال ي�سمى �صوتا و�إنما نف�س ًا،
وم��ن ثم ف ��إن ذل��ك ال��ه��واء المنطلق �إذا ُمنع
فيما قبل مخرج الحرف� ،أو نقطة النطق به
ف�إن ذلك المنع يكون منع ًا للنف�س ،و�إذا جرى
يكون جري ًا للنف�س� ،أما �إذا ُمنع ذلك الهواء في
مخرج الحرف ف�إنه يكون منع ًا لل�صوت� ،إذ قد
تحول بالفعل ذلك النف�س �إلى �صوت وبعبارة
�أدق مخرج الحرف نقطة تحوله �إلى �صوت� .أما
�إذا جرى ف�إنه يكون جري ًا لل�صوت.
وهكذا جعل �سيبويه عالمة المجهور منع
النف�س ،وعالمة المهمو�س جرى النف�س ،وجعل
عالمة ال�شديد منع ال�صوت ،وعالمة الرخو

جري ال�صوت ومعنى هذا كما يقت�ضيه المقيا�س
والأ�سا�س ال�سابق ذكره �أن الحروف المجهورة
يمنع معها الهواء المنطلق النتاجها قبل و�صوله
�إلى مخرجهاونقطة النطق بها ،و�إن الحروف
المهمو�سة ال يمنع معها ذلك الهواء قبل و�صوله
�إلى مخارجها .وهذا بع�ض لم�سات تثبت مهارة
�سيبويه في مجال درا�سة الأ�صوات.

مقـــاالت

بين �صفة الجهر و�صفة الهم�س فيما �أ�شرنا
له في ال�صفحات ال�سابقة فم�صدر ال�صوت
المجهور ي�شترك فيه ال�صدر والفم ،وم�صدر
ال�صوت المهمو�س من الفم وحده ،وبمعنى �آخر
�أن للرئتين عم ً
ال ما في �صفة الجهر ،بينما
ينفرد الفم ب�صفة الهم�س(.((3
فتعريف ال��م��ج��ه��ور ع��ن��ده« :ح���رف �أ�شبع
االعتماد في مو�ضعه ،ومنع النف�س �أن يجري معه
حتى ينق�ضي االعتماد عليه ،ويجري ال�صوت.
بينما المهمو�س :حرف �أ�ضعف االعتماد في
مو�ضعه حتى جرى النف�س معه»(.((3
وهو يعبر بالمو�ضع هنا عن المخرج فيما
يبدو ،ويجري ال�صوت عن ال�شيء الإ�ضافي
ف���ي ح��ال��ة ال��ج��ه��ر ع���ن ح��ال��ة ال��ه��م�����س التي
يجري النف�س معها ال ال�صوت« .وق��د ظلت
محاولة �سيبويه تف�سير المجهور والمهمو�س
من الأ�صوات قانون ًا �سار عليه جميع من جاء
بعده من النحاة والقراء� .إلى �أن جاءت بحوث
المحدثين ف�صدقت كثير ًا مما قاله في هذا
الباب»(.((3
ومن المفيد الرجوع �إلى ما ف�سره في هذا
المجال �أ�ستاذنا المرحوم الدكتور ابراهيم
�أني�س فقد �أ�شبعها بحث ًا وتنوير ًا(.((3
وال يمكن في منظورنا �أن تف�صل �سيبويه عن
مدر�سة الخليل في اللغة والأ�صوات ،فهو الممثل
الحقيقي لها فيما نقل لنا من علم الخليل في
الكتاب ،وتبقى مدر�سة الخليل ال�صوتية منار ًا
ي�ست�ضاء به في كثير من الأبعاد لمن جاء بعده.
فابن دريد (ت321 :هـ) مثالً ،يذكر في مقدمة

وك��ذل��ك ل�سيبويه ق���دم �سبق م�شهود له
في ق�ضايا الإدغ���ام ،وه��ي معالم �صوتية في
ال�صميم ،فقد قدم لها بدرا�سة علم الأ�صوات،
كما قدم الخليل معجمه بعلم الأ�صوات ،فالخليل
قد ربط بين اللغة وال�صوت ،و�سيبويه قد ربط
بين ق�ضايا ال�صوت نف�سها ،لأن الإدغام ق�ضية
�صوتية «ونحن نقرر هنا مطمئنين �أن �سيبويه
قد و�ضع قواعد هذا البحث و�أحكامه ال لفترة
معينة من الزمن ،بل يكاد يكون ذلك نهائي ًا،
وكان ت�صرفه فيها ت�صرف ًا رائع ًا� ،صادر ًا عن
عبقرية �سبقت ال��زم��ن ،فلم يكن ممن جاء
بعده من العلماء والباحثين �إال �أن اتبعوا نهجه،
واكتفوا بما قال ،ولم يزيدوا بعد �سيبويه على
ما قال حرف ًا ،بل �أخ��دوا ي��رددون عباراته مع
كتبهم ،وي�صرحون ب�أنهم �إنما يتبعون مذهبه،
�سواء في ذلك علماء النحو وعلماء القراءة
»(.((3
وق��د يكون في ه��ذا الحكم مبالغة ،ولكنه
مقارب للحقيقة في كثير من �أبعاده� ،إذ كان
�س ّباق ًا �إلى المو�ضوع بحق.
ومما يجلب االنتباة حق ًا عند �سيبويه في
�صفات الحروف ومخارجها ،هو تمييزه الدقيق
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الجمهرة �إفا�ضات الخليل بعامة ،وي�ضيف �إليها
بع�ض الإ�شارات في ائتالف الحروف والأ�صوات،
ولكن ه��ذا بالطبع ال يخرجه عن �إط��ار هذه
المدر�سة في كل الأح���وال ،فلديه على �سبيل
المثال جملة كبيرة من الت�سميات المتوافقة
م��ع الخليل ك��الأ���ص��وات ال��رخ��وة ،والأ���ص��وات
المطبقة ،والأ�صوات ال�شديدة .كما �أن له بع�ض
االجتهادات ال�صوتية في �أكثر الحروف ورود ًا
في اال�ستعمال ،ف�أكثرها ال��واو والياء والهاء،
و�أقلها الظاء ثم الذال ثم الثاء ثم ال�شين ثم
القاف ثم الخاء ثم النون ثم الالم ثم الراء ثم
الباء ثم الميم(.((3
وال تعلم �صحة هذا االجتهاد �إال بالإح�صاء.
ول��ي�����س ك��ث��ي��ر ًا ع��ل��ى اب����ن دري�����د الإح�����ص��اء
واال�ستق�صاء.
وبعد مدر�سة الخليل نجد اب��ن جني (ت:
392ه���ـ) م�ؤ�صل ه��ذا الفن ومبرمجه ،و�أول
م�ضيف له �إ�ضافات مهمة ذات قيمة منهجية
في ال��درا���س��ات ال�صوتية ،بما توا�ضعنا على
ت�سميته بـ (الفكر ال�صوتي عند ابن جني) �أو
�أن جهود ابن جني في الأ�صوات ارتفعت �إلى
م�ستوى الفكر المخطط والممنهج ،ف�أفردناه
ببحث خا�ص� ،إذ انتهل من هذا الفكر رواد هذا
الفن كما �سنرى.
ابن جني والدر�س ال�صوتي:

نه�ض ابن جني (ت392 :هـ) ب�أعباء ال�صوت
اللغوي بما ي�صح �أن نطلق عليه ا�سم الفكر
ال�صوتي� ،إذ تجاوز مرحلة البناء والت�أ�سي�س �إلى
مرحلة الت�أ�صيل والنظرية ،فقد تمح�ض لق�ضية
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الأ�صوات في كتابه (�سر �صناعة الإعراب) مما
جعله في عداد المبدعين ،وخطط لمو�ضوعات
ال�صوت مما اعتبر فيه من الم�ؤ�صلين ،ونحن
الآن ب�أزاء بيان المبادىء العامة لفكره ال�صوتي
دون الدخول في جزئيات المو�ضوع.
ويجدر بنا في بداية ذلك �أن ننتبه لملحظين
مهمين ونحن ن�ستعر�ض ه��ذا الفكر في �سر
�صناعة االعراب.((3(:
�أ � -إن اب��ن جني ك��ان �أول م��ن ا�ستعمل
م�صطلح ًا لغوي ًا للداللة على هذا العلم مازلنا
ن�ستعمله حتى الآن وهو « علم الأ�صوات».
ب � -إن اب��ن جني ي��ع� ّ�د ال��رائ��د ف��ي هذه
المدر�سة ،وكان على حق في قوله في كتابه:
الدر�س
«وم���ا علمت �أن �أح���دا م��ن �أ�صحابنا خا�ض
ّ
ال�صوتي
في ه��ذا الفن ه��ذا الخو�ض ،وال �أ�شبعه هذا
عند
الإ�شباع»((3(...
القدماء
وبدء ًا من المقدمة يعطيك ابن جني منهجه والمحدثين
ال�صوتي ،لتقر�أ فيه فكره ،وتتلم�س فل�سفته،
وتتثبت من وجهته ،فيذكر �أح��وال الأ�صوات
ف��ي ح��روف المعجم العربي (م��ن مخارجها
وم��دارج��ه��ا ،وان��ق�����س��ام �أ���ص��ن��اف��ه��ا ،و�أح��ك��ام
مجهورها ومهمو�سها ،و�شديدها ورخوها،
و�صحيحها ومعتلها ،ومطبقها ومنفتحها،
و�ساكنها ومتحركها ،وم�ضغوطها ومهتوتها،
وم�شربها ،وم�ستويها ومكررها،
ومنحرفها
ّ
وم�ستعليها ومنخف�ضها� ،إل��ى غير ذل��ك من
�أجنا�سها»(.((3
وابن جني في هذا اال�ستر�سال ال�سل�س يعطينا
مهمة الفكر ال�صوتي في تحقيق الم�صطلحات

بعامة عن طريق ت�شخي�ص الم�سميات التي
�أ�سماها ،و�إن �سبق �إل��ى بع�ضها عند الخليل
و�سيبويه وهو ال يكتفي بهذا القدر حتى يبحث
الفروق ،ويعين المميزات ويذكر الخ�صائ�ص
لكل ح��رف من ه��ذه الأ�صناف ،ويفرق بينها
وبين الحركات ،مع لوازم البحث ومقت�ضياته،
�إلمام ًا بجميع الجوانب ،وتنقيب ًا عن كل النوادر
المتعلقة بهذه الأبواب فيقول:
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ال�صوتي عند ابن جني �إذ يعر�ض فيه ع�صارة
ت��ج��ارب��ه ال�صوتية دقيقة منظّ مة ،ويتفرغ
لبحث �أ�صعب الم�شكالت ال�صوتية بترتيب
ح�صيف يتنقل فيه من الأدن��ى �إل��ى الأعلى،
ومن الب�سيط �إلى المركب حتى �إذا تكاملت
ال�صورة لديه ،بد�أ بالبحث المركز ،فال ترى
ح�شوة وال نبوة ،وال ت�شاهد تكرارا �أو اجترار ًا،
ف��أن��ت بين ي��دي مناخ جديد مبوب ب�أف�ضل
ما ي��راد من الت�صنيف والت�أليف ،فال تكاد
ت�ستظهر علما مما �أفا�ض حتى يالحقك علم
مثله كال�سيل اندفاع ًا ،ولعل �أبرز ما تعقبه في
�سر �صناعة االعراب ل�صوقا بجوهر ال�صوت
الخال�ص البحوث الآتية:
 - 1فرق ما بين ال�صوت والحرف.
 - 2ذوق �أ�صوات الحروف.
 - 3ت�شبيه الحلق ب�آالت المو�سيقى (المزمار،
العود).
 - 4ا�شتقاق ال�صوت والحرف.
 - 5الحركات �أبعا�ض حروف المد.
 - 6العلل وعالقتها بالأ�صوات.
 - 7م�صطلحات الأ�صوات الع�شرة التي ذكرها
�آنف ًا مع ما يقابلها.
 - 8حروف الذالقة والأ�صمات.

«و�أذكر فوق مابين الحرف والحركة ،و�أين
محل الحركة من الحرف :هل هي قبله �أو معه
�أو بعده؟ و�أذكر �أي�ض ًا الحروف التي هي فروع
م�ستح�سنة ،والحروف التي هي فروع م�ستقبحة،
والحركات التي هي فروع متولدة عن الحركات،
كتفرع الحروف من الحروف .و�أذكر �أي�ض ًا ما
كان من الحروف في حال �سكونه له مخرج ما،
ف�إذا حرك �أقلقته الحركة ،و�أزالته عن محله في
حال �سكونه ،و�أذكر �أي�ض ًا �أحوال هذه الحروف
في �أ�شكالها ،والغر�ض في و�ضع وا�ضعها ،وكيف
�ألفاظها ما دام��ت �أ�صوات ًا مقطعة ،ثم كيف
�ألفاظها �إذا �صارت �أ�سماء معرفة ،ما الذي
يتوالى فيه �إع�لاالن بعد نقله ،مما يبقى بعد
ذلك من ال�صحة على قديم حاله ،وما يمكن
تركبه ومجاورته من هذه الحروف وما ال يمكن
ذلك فيه ،وما يح�سن وما يقبح فيه مما ذكرنا،
ثم �أف��رد  -فيما بعد  -لكل ح��رف منها باب ًا
�أغترف فيه ذكر �أحواله وت�صرفه في الكالم
من �أ�صليته وزيادته ،و�صحته وعلته ،وقلبه �إلى
غيره ،وقلب غيره �إليه»(.((3

 - 9ح�سن ت�أليف الكلمة من الحروف فيما يتعلق
بالف�صاحة في اللفظ المفرد ،وت�أ�صيل ذلك
على �أ�سا�س المخارج المتباعدة.
 - 10خ�صائ�ص كل �صوت من حروف المعجم،
وح �ي �ث �ي��ات��ه ،وج��زئ �ي��ات��ه ك ��اف ��ة ،بمباحث
متخ�ص�صة لم ي�سبق �إليها في �أغلبها ،فهي

�إن ه��ذا المنهج يك�شف ع��ن عمق الفكر
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طراز خا�ص في المنهج والعر�ض والتبويت.
ول���و �أ���ض��ف��ن��ا �إل���ى م��ب��اح��ث (���س��ر �صناعة
الإعراب) جملة من مباحثه في جهوده الأخرى
ال �سيما ف��ي كتاب (الخ�صائ�ص) لتو�صلنا
من �ضم بع�ضها لبع�ض �إلى مجموعة مف�ضلة
م��ن مباحث ال�صوت اللغوي يمكن ر�صدها
وت�صنيفها على النحو الآتي:
 - 1ال�صوامت من الحروف وال�صوائت.
 - 2عالقة اللهجات بالأ�صوات.
 - 3عالقة الإعراب بالأ�صوات.
 - 4التقديم وال�ت��أخ�ي��ر ف��ي ح��روف الكلمات
وت�أثيرهما على ال�صوت.
 - 5عالقة الأفعال بالأ�صوات.
 - 6الإع�ل�ال والإب� ��دال والإدغ� ��ام و�أث��ره��ا في
الأ�صوات.
 - 7الأ�صوات وعالقتها بالمعاني.
 - 8زيادة المبنى ال�صوتي و�أثره في المعنى.
ويبدو لي �أن هذه هي �أهم الأ�صول العامة
لمباحث ال�صوت اللغوي عند اب��ن جني في
كتابيه ،والتو�سع في كل �أ�صل يقت�ضي بحث ًا
متكام ً
ال ف��ي ك��ل مقوماته ،وب��ذل��ك يتو�صل
�إل��ى فكره ال�صوتي ،في العر�ض والأ�سلوب
والنتائج ،وال�سبيل مي�سرة �أم��ام الباحثين،
وال بد لنا من الإ�شارة لمالمح هذا الفكر في
نقاط ،لأننا ل�سنا ب�أزاء تتبعه ،بل ب�أزاء القربة
�إليه لر�صد مميزاته ومنهجه في المعالجة
والإفا�ضة والت�صنيف.
�أو ًال :ل��ق��د تتبع اب���ن ج��ن��ي ال��ح��روف في
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المخارج ،ورتبها ونظمها على مقاطع م�ستفيد ًا
بما ابتكره الخليل� ،إال �أنه كان مخالف ًا له في
الترتيب ،وموافق ًا ل�سيبويه في الأغلب �إال في
مقام تقديم الهاء على الألف ،وت�سل�سل حروف
ال�صفير(.((4
ويرجح الدكتور ح�سام النعيمي �أن تقدم
الهاء على الأل��ف في كتاب �سيبويه من عمل
الن�ساخ ،لأن ابن جني  -وهو �أقرب �إلى ع�صر
ّ
ن�ص
الن�ساخ المت�أخرين  -ق��د ّ
�سيبويه م��ن ّ
على �أن الألف مقدمة على الهاء عند �سيبويه،
و�إن ح��روف ال�صفير وهي (ال��زاي ،ال�سنين،
ال�صاد) من مخرج واح��د فال يتقدم �أحدها
على الآخر ،فلم يبال بالتقديم والت�أخير بينها
الدر�س
لذلك(.((4
ّ
ال�صوتي
وهكذا كان ترتيب الحروف عند ابن جني
عند
على ترتيب المخارج :الهمزة ،الألف ،الهاء ،القدماء
العين ،الحاء ،الغين ،الخاء ،القاف ،الكاف ،والمحدثين
الجيم ،ال�شين ،الياء ،ال�ضاد ،الالم ،الراء،
النون ،الطاء ،الدال ،التاء ،ال�صاد ،الزاي،
ال�سين ،الظاء ،ال��ذال ،الثاء ،الفاء ،الباء،
الميم ،والواو ـ(.((4
وهذا الترتيب مخالف للخليل ،وفيه بع�ض
المخالفة ل�سيبويه ف��ي ترتيبه كما يظهر
هذا لدى المقارنة في جدولة الترتيبين كما
�سبق.
وابن جني ال يخفي هذا الخالف بل ين�ص
عليه ،ويذهب �إلى �صحة ر�أيه دونهما فيقول:
»فهذا ترتيب الحروف على مذاقها وت�صعدها،
وه���و ال�����ص��ح��ي��ح ،ف ��أم��ا ت��رت��ي��ب��ه��ا ف��ي كتاب

مقـــاالت

الم�ستقبحة ،ه��ي ف���روع غير م�ستح�سنة ،ال
ي�ؤخذ بها في القر�آن وال في ال�شعر ،وال تكاد
توجد �إال في لغة �ضعيفة مرذولة ،غير متقبلة.
وهي :الكاف التي بين الجيم والكاف ،والجيم
التي كالكاف ،والجيم التي كال�شين ،وال�ضاد
ال�ضعيفة ،وال�����ص��اد ال��ت��ي كال�سين ،والطاء
التي كالتاء ،والظاء التي كالثاء ،والباء التي
كالميم»(.((4
ثالثاً  :ويح�صر ابن جني مخارج الحروف
في �ستة ع�شر مخرج ًا ،ناظر ًا �إلى موقعها في
�أجهزة النطق ،ومنطلق ًا معها في �صوتيتها،
وي�سير ذلك بكل �ضبط ودقة و�أناقة ،فيقول:
«واعلم �أن مخارج هذه الحروف �ستة ع�شر،
ثالثة منها في الحلق:

العين ففيه خطل وا�ضطراب ،ومخالفة لما
قدمناه �آنف ًا محاربته �سيبويه ،وتاله �أ�صحابه
عليه ،وه��و ال�صواب ال��ذي ي�شهد الت�أمل له
ب�صحته»(.((4
ثانياً  :وي�ضيف ابن جني �إتمام ًا لنظريته
ف��ي الأ���ص��وات� :ستة �أح���رف م�ستح�سنة على
حروف المعجم العربي ،وثمانية �أحرف فرعية
م�ستقبحة ،وال ي�صح ذل��ك عنده �إال بال�سمع
والم�شافهة ،حتى تكون ح��روف المعجم مع
الحروف الفرعية الم�ستح�سنة خم�سة وثالثين
حرف ًا ،وهما مع الحروف الفرعية الم�ستقبحة
ثالثة و�أربعون حرف ًا.
وال معنى لهذه الإ�ضافات من قبله لو لم
يكن معني ًا بال�صوت ،فحروف العربية ت�سعة
وع�شرون حرف ًا ،ال �شك في هذا ،ولكن الحروف
الم�ستقبحة والم�ستح�سنة التي �أ�ضافها ،و�إن لم
يكن لها وجود في المعجم العربي� ،إال �أن لها
�أ�صوات ًا في الخارج عند ال�سامعين ،وهو �إنما
يبحث في الأ�صوات ف�أثبتها ،فعادت الأ�صوات
في العربية عنده ثالثة و�أربعين �صوت ًا ،وهو
�إح�صاء دقيق ،وك�شف جديد ،وتثبيت بارع.
وق���د ذه���ب اب���ن ج��ن��ي ف��ي ه���ذه الحروف
مذهب ًا فني ًا ت��دل عليه قرائن الأح���وال ،فهو
يعطي ا�ستعمالها في مواطنه ،وت�شخي�صها في
موا�ضعه ،فالحروف الم�ستح�سنة عنده ،ي�ؤخذ
بها في القر�آن وف�صيح الكالم ،وهي:
«النون الخفيفة ،والهمزة المخففة ،و�ألف
التفخيم ،و�ألف الإمالة ،وال�شين التي كالجيم،
وال�صاد التي كالزاي  . . .والحروف الفرعية

 - 1ف�أولها من �أ�سفله و�أق�صاه ،مخرج الهمزة
والألف والهاء.
 - 2ومن و�سط الحلق :مخرج العين والحاء.
 - 3ومما فوق ذلك من �أول الفم :مخرج الغين
والخاء.
 - 4ومما فوق ذلك من �أق�صى الل�سان :مخرج
القاف.
 - 5ومن �أ�سفل من ذلك و�أدنى �إلى مقدم الفم:
مخرج الكاف.
 - 6ومن و�سط الل�سان ،بينه وبين و�سط الحنك
الأعلى :مخرج الجيم وال�شين والياء.
 - 7ومن �أول حافة الل�سان وما يليها :مخرج
ال�ضاد.
 - 8ومن حافة الل�سان من �أدناها �إلى منتهى
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طرف الل�سان ،من بينها وبين ما يليها من
الحنك الأعلى ،مما فويق ال�ضاحك والناب
والرباعية والثنية :مخرج الالم.
 - 9ومن طرف الل�سان بينه وبين مافويق الثنايا:
مخرج النون.
 - 10ومن مخرج النون ،غير �أنه �أدخل في ظهر
الل�سان قلي ًال النحرافه �إل��ى ال�لام :مخرج
الراء.
 - 11ومما بين طرف الل�سان و�أ�صول الثنايا:
مخرج الطاء والدال والتاء.
 - 12ومما بين الثنايا وطرف الل�سان :مخرج
ال�صاد والزاي وال�سين.
 - 13مما بين الل�سان و�أطراف الثنايا :مخرج
الظاء والذال والثاء.
 - 14ومن باطن ال�شفة ال�سفلى و�أطراف الثنايا
العلى :مخرج الفاء.
 - 15وم��ا بين ال�شفتين ،مخرج الباء والميم
والواو.
 - 16ومن الخيا�شيم ،مخرج النون الخفيفة،
ويقال الخفيفة �أي :ال�ساكنة ،فذالك �ستة
ع�شر مخرجا»(.((4
وحينما يتابع ابن جني م�سيرته ال�صوتية في
مخارج ه��ذه ال�ح��روف ،نجده متمح�ض ًا لها في
دقة متناهية بما نعتبره �أ�سا�س ًا لما توا�ضع عليه
الأروبييون با�سم الفونولوجي � phonologyأي
«الت�شكيل الأ�صواتي» �أو هو النظام ال�صوتي في
ت�سمية دي �سو�سير له وهو ما نميل �إليه(.((4
ومن خالل هذا النظام ن�ضع �أيدينا على عدة
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ظواهر �صوتية متميزة في المنهج ال�صوتي عند
ابن جني ك�شفنا عنها ب�صورة �أولية في عمل
�أ�صواتي م�ستقل �سبقت تغطيته(.((4
وه��ن��ا ن��ح��اول فل�سفتها ب�صورة متكاملة
مقارنة بظروفها المماثلة في الفكر ال�صوتي
الإن�����س��ان��ي ،فيما ح��ق��ق م��ن ن��ظ��ام �أ�صواتي
حديث ال يختلف كثير ًا عما �أب��داه ابن جني
في الظواهر الآتية:
� ً
أوال :م�صدر ال�صوت وم�صطلح المقطع:

يتحدث اب��ن جني ع��ن م�صدر ال�صوت،
وكيفية ح��دوث��ه ،وط��ري��ق خ��روج��ه ،وعوامل
تقاطعه ،واخ��ت�لاف جر�سه بح�سب اختالف
مقاطعه ،وبذلك يعطينا الفروق المميزة بين
الدر�س
الأ�صوات والحروف فيقول:
ّ
ال�صوتي
«�إعلم �أن ال�صوت عر�ض يخرج مع النف�س
عند
م�ستطي ً
ال مت�صالً ،حتى يعر�ض له في الحلق القدماء
وال��ف��م وال�شفتين مقاطع تثنيه ع��ن امتداده والمحدثين
وا�ستطالته ،في�سمى المقطع �أينما عر�ض
له حرف ًا ،وتختلف �أجرا�س الحروف بح�سب
مقاطعها ،و�إذا تفطنت لذلك وجدته على ما
ذكرته لك� ،أال ترى �أنك تبتدىء ال�صوت من
�أق�صى حلقك ،ثم تبلغ به �أي المقاطع �شئت،
فتجد له جر�س ًا ما ،ف�إن انتقلت عنه راجع ًا منه
�أو متجاوز ًا له ثم قطعت� ،أح�س�ست عند ذلك
�صدى غير ال�صدى الأول ،وذلك نحو الكاف،
ف�إنك �إذا قطعت بها �سمعت هنا �صدى ما ،ف�إن
رجعت �إلى القاف �سمعت غيره ،و�إن جزت �إلى
(((4
الجيم �سمعت غير ذينك الأولين. . .
هذا العر�ض في �إحداث ال�صوت ك�شف لنا
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�إذن :حرف �صامت  +حركة = مقطع ،وهذا
ه��و المقطع الق�صير ،وق��د ي�ضاف �إل��ى هذا
حرف �صامت� ،أو حركة �أخرى ،فيكون المقطع
طويالً ،لأنه تجاوزالحد الأدن��ى من التكوين،
وهو الحرف والحركة ،وتخطاهما �إلى ثالث،
حركة كان هذا الثالث �أم حرف ًا.
والعربية ع���ادة تتكون الغالبية العظمى
من كلماتها من ثالثة مقاطع في المادة دون
ا�شتقاقها ،ففي الثالثي خذ كلمة« :ذَ َهب» في
ثالثة مقاطع هي :ذَ َ ،هـَ ،ب ،وكل مقطع هنا
مك ّون من حرف وحركة كما ترى.
قال ابن جني ،م�ستفيد ًا بما قدمه الخليل(:((5
«�إن الأ���ص��ول ثالثة :ثالثي رباعي وخما�سي،
ف�أكثرها ا�ستعما ًال ،و�أعدلها تركيب ًا الثالثي،
وذلك لأنه :حرف يبتد�أ به ،وحرف يح�شى به،
وحرف يوقف عليه .ولي�س اعتدال الثالثي لقلة
حروفه ح�سب ،لو كان كذلك لكان الثنائي �أكثر
منه لأنه �أقل حروف ًا . . .فتمكن الثالثي �إنما
هو لقلة حروفه لعمري ،ول�شيء �آخر هو حجز
الح�شو الذي هو عينه بين فائه والمه ،وذلك
لتعادي حاليهما� .أال ترى �أن المبتد�أ ال يكون �إال
متحرك ًا و�أن الموقوف عليه ال يكون �إال �ساكن ًا،
فلما تنافرت حاالهما و�سطوا العين حاجز ًا
والح�س ب�ضد ما كان �آخذ ًا
بينهما لئال يفج�أوا
ّ
فيه»(.((5
لقد �أدرك الأ�صواتيون العرب هذا التخطيط
المقطعي من ذي قبل ف�أكدوا عليه حتى في
تقطيع الوزن العرو�ضي لل�شعر عند الخليل في
ح��دود ،وه��و ما �أثبته اب��ن جني في برمجيته
للمقاطع في تف�صيله.

عن م�صطلح حديث عند الأروبيين هو المقطع،
و�أقف عنده لما ا�ستقطبه هذا اال�صطالح الذي
�سيره «اب��ن جني» من مناق�شات وممار�سات
�أ�صواتية متميزة ،ك��ان هو الأ�سا�س فيها في
الداللة الدقيقة على المعنى المراد دون غيره
عند الأ�صواتيين العالميين.
الأ���ص��وات ع��ادة تتجمع في وح��دات ،تكون
تلك الوحدات �أكبر من الأ�صوات بال�ضرورة،
لأنها �أطول م�سافة �صوتية ،فت�شكل في �أكثر من
�صوت وحدة �صوتية معينة ،و�أهم هذه الوحدات
هو المقطع الذي تذوقه ابن جني ،فر�أى فيه ما
يثني الكالم عن ا�ستطالته وامتداده تارة ،وما
تح�س به �صدى عند تغير الحرف غير ال�صدى
الأول تارة �أخرى.
وال��ت��ع��ري��ف الب�سيط للمقطع ه��و «ت�أليف
�أ���ص��وات��ي ب�سيط ،تتكون منه واح���د ًا �أو �أكثر
كلمات اللغة ،متفق مع �إيقاع التنف�س الطبيعي،
ومع نظام اللغة في �صوغ مفرداتها»(.((4
وقد جرى ت�أليف المقطع العربي على البدء
بحرف �صامت ،ويثنى بحركة ،وال يبد�أ بحركة
�إطالق ًا خالف ًا للغات الأروبية.
ومن المبادىء الأ�سا�سية �أن اللغة العربية
ت��ب��د�أ كلماتها بمتحرك واح���د ،وتختمها �إما
بحركة ،فهو المقطع المفتوح .و�إما ب�صامت،
فهو المقطع المقفل .وم��ن غير الممكن في
العربية �أن تبد�أ الكلمة بمجموعة من ال�صوامت،
�أو �أن يتخلل الكلمة �أكثر من �صامتين متجاورين،
�أو �أن تختم الكلمة بمجموعة من الأ�صوات
ال�صامتة(.((5
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ولقد �أفاد الأروبيون من هذا الملحظ �إفادة
تامة ،فقد كان المقطع ـ تبع ًا للتفكير التقليدي
عند الغربيين ـ يتكون من حركة تعتبر دعامة
�أو نواة ،يحوطها بع�ض ال�صوامت consonnes
وعليه بني ا�سم � consonneأي الذي ي�ص ّوت مع
�شيء �آخر ،وهو الذي ال ي�صوت وحده ،و�أطلق
على الحركات ا�سم م�صوتات  sonnetesلأنها
قادرة على الت�صويت دون االعتماد على �شيء
�آخر ،ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطع،
كما جاءت �أفكار الحركات وال�صوامت(.((5
وه��و نف�سه ما تحدث عنه اب��ن جني ،وهو
الواقع في الفكر ال�صوتي عند العرب فالحرف
ال ينطق وح��ده في�شكل �صوت ًا� ،إال بان�ضمام
الحركة �إليه ،فيتكون بذالك المقطع ال�صالح
للت�صويت.
وي��رى �أتوج�سبر�سن � :otto Jespersenأن
الوحدات الأ�صواتية تتجمع حول الوحدة الأكثر
�إ���س��م��اع� ًا ،بح�سب درج���ة ال��و���ض��وح ال�سمعي،
والمقطع طبق ًا لر�أيه هو الم�سافة بين حدين
�أدنيين من الو�ضوح ال�سمعي.
�إن نظرية ج�سبر�سن من بين ما ارت�ضاه
عالم الأ�صوات االنجليزي دانيال جونز ،فهي
و�صف جيد للمقطع المثالي ،ولكنها ال تقول
�شيئ ًا لنا عما هو جوهري في المقطع ،وال تقول
لنا� :أين الحد بين المقاطع ،وهو ما يطلق عليه
الحد المقطعي(.((5
حق ًا لقد كان البنيوي ال�سوي�سري فرديناند
دي �سو�سير �أقرب �إلى الفكر العربي في ت�صوره
لحدود المقطع ال�صوتي على �أ�سا�س درجة
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االنفتاح في الأ�صوات� ،إذ تتجمع ال�صوامت
حول الحركات تبع ًا لدرجة االنفتاح ،فالحد
المقطعي يوجد ويتوافر حين يكون التنقل
م��ن ���ص��وت �أك��ث��ر ان��غ�لاق � ًا �إل���ى ���ص��وت �أكثر
انفتاح ًا(.((5
�إن هذا التو�صل �إلى حدود المقطع وتعريفاته
عند الأروبيين هو الذي ذهب �إليه ابن جني،
و�أ�ضاف �إليه ذائقة كل مقطع ،قال« :و�سبيلك
�إذا �أردت اعتبار �صدى الحروف �أن ت�أتي به
�ساكن ًا ال متحرك ًا ،لأن الحركة تقلق الحرف عن
مو�ضعه وم�ستقره ،وتجتذبه �إلى جهة الحرف
التي هي بع�ضه ،ثم تدخل عليه همزة الو�صل
مك�سورة من قبله ،لأن ال�ساكن ال يمكن االبتداء
الدر�س
به ،فتقول :اك .اق .اج؛ وكذلك �سائر الحروف،
ّ
ال�صوتي
�إال �أن بع�ض الحروف �أ�شد ح�صر ًا لل�صوت من
عند
بع�ضها»(.((5
القدماء
وهذا ما نعتبره ابتكار ًا لم ي�سبق �إليه� ،إال والمحدثين
فيما عند الخليل في ذواقة للأ�صوات :اب ،ات،
اع ،اغ(.((5
ف��إن��ه��ا م��ق��اط��ع ط��وي��ل��ة مقفلة ت��ك��ون��ت من
ثالثة عنا�صر في كل منها هي الألف والك�سرة
والحرف :ب ،ت ،ع ،غ .
والمده�ش حق ًا عند اب��ن جني �أن يهتدي
�إل��ى �سر المقطع من خ�لال ت�صريفه ل�ش�ؤون
ال��ح��رك��ات ،فهو يعتبر الحركة �صوتي ًا تتبع
ال��ح��رف ،فتجد بهما ال�صوت يتبع الحرف
«و�إن��م��ا ه��ذا ال�صويت التابع لهذه الحروف
ونحوها ما وقف عليها ،لأنك ال تنوي الأخذ في
حرف غيرها ،فيتمكن ال�صويت فيظهر؛ ف�إنما

للوترين ال�صوتيين في جهاز النطق ال�صوتي
عند الإن�سان ،يقول:
«ونظير ذلك �أي�ض ًا وتر العود ،ف�إن ال�ضارب
�إذا �ضربه وهو مر�سل �سمعت له �صوت ًا ،ف�إن
ح�صر �آخ��ر الوتر ببع�ض �أ�صابع ي�سراه� ،أدى
�صوت ًا �آخ��ر ،ف ��إن �أدن��اه��ا قليالً� ،سمعت غير
الإثنين ،ثم كذلك كلما �أذنى �إ�صبعه من �أول
الوتر غف ً
ال غير مح�صور ،تجده بالإ�ضافة �إلى
ما �أداه وهو م�ضغوط مح�صور� ،أمل�س مهتز ًا،
ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر �صالبته ،و�ضعفه
ورخ��اوت��ه ،فالوتر ف��ي ه��ذا التمثيل كالحلق،
والخفقة بالم�ضراب عليه ك ��أول ال�صوت في
�أق�صى الحلق ،جريان ال�صوت فيه غف ً
ال غير
مح�صور كجريان ال�صوت في الألف ال�ساكنة،
وما يعتر�ضه من ال�ضغط والح�صر بالأ�صابع
كالذي يعر�ض لل�صوت في مخارج الحروف من
المقاطع ،واختالف الأ�صوات هناك كاختالفها
هنا»(.((6

�إذا و�صلت هذه الحروف ونحوها ف�إنك ال تح�س
معها �شيئ ًا من ال�صوت كما تجده معها �إذا وقف
عليها»(.((5
ً
ثانيا :جهاز ال�صوت المتحرك:

مقـــاالت

ي��ت��ح��دث اب���ن ج��ن��ي ع���ن ج��ه��از ال�صوت
المتحرك �أو المتنقل� ،أو مجموعة الأجهزة
ال�صوتية ف��ي الحلق وال��ف��م ،و�سماعنا تلك
الأ�صوات المختلفة ،وذلك عند ذائقته للحرف
ال��ع��رب��ي ،ووج��دان��ه االخ��ت�لاف ف��ي �أجرا�سه،
والتباين في �أ�صدائه ف�شبه الحلق بالمزمار،
وو�صف مخارج الحروف ومدارجها بفتحات
هذا المزمار ،وتتوجه عنايه بمجرى الهواء في
الفم عند �إحداث الأ�صوات ،وي�شبهه بمراوحة
الزامر �أنامله على خروق الناي ل�سماع الأ�صوات
المتنوعة والمت�شعبة بح�سب تغييره لو�ضع �أنامله
لدى فتحات المزمار« ،ف�إذا و�ضع الزامر �أنامله
على خروق الناي الم�سنوقة ،وراوح بين �أنامله،
اختلفت الأ����ص���وات ،و�سمع لكل منها �صوت
الي�شبه �صاحبه ،فكذلك �إذا قطع ال�صوت في
الحلق والفم ،باعتماد على جهات مختلفة ،كان
�سبب ا�ستماعنا هذه الأ�صوات المختلفة»(.((5

�إن مــا �أبـــــداه ابن جـــني من تف�صيــل تمثيـــــلي
دقــيق لجهاز النطق عند الإن�سان و�أث��ر انطـــالق
الهواء م�ضغوط ًا وغير م�ضغوط في �إحداث الأ�صوات
مختلفة بح�سب �إرادة الناطق �أو المو�ص ّوت :هو ما
تبناه علم الأ�صوات الفيـزيـــولـــــوجـــــــــي(  (�physi
 )ology - phonneticsفـــي الحديث عن الجهاز
التنف�سي الذي يقدم الهواء المنا�سب لتكييف حدوث
الأ�صوات ،وعن الحنجرة باعتبارها مفجرة الطاقة
ال�صوتية ،وع��ن التجاويف ف��وق المزمارية التي
تلعب دور عزف الرنين في �إنتاج غالبية ال�ضو�ضاء
الم�ستخدمة ف��ي ال �ك�لام ،وع��ن دور التنف�س في

وكذلك تعقيبه على هذا التمثيل في �إحداث
ال�صوت بالن�سبة لأو���ض��اع �أج��ه��زة ال�صوت،
بت�شبيهه ذل��ك ب��وت��ر ال��ع��ود ،وكيفيية �ضربه
ببع�ض �أ�صباع الي�سرى �أو ج�سة في اليمنى
مما يحدث �أ�صوات ًا مختلفة عند تلقي الأذن
لذلك فتتذوق من خالل ذلك جوهر ال�صوت،
كما تتذوقه في �أ�صوات الحروف تبع ًا للرقة
وال�صالبة في الوتر ،وكذلك الحال بالن�سبة
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مرحلتي ال�شهيق والزفير في ات�ساع القف�ص ال�صدري
لدى ال�شهيق ،فيدعو الهواء الخارجي ب�سبب هبوط
الحجاب الحاجز ،وارتفاع الأ�ضالع �إل��ى الدخول
من فتحتي الأن��ف �أو الفم عبر الق�صبة الهوائية
�إلى الرئتين ،فتنتج �أ�صوات ًا ا�ستثنائية م�سموعة عند
الأطفال� ،أو في حالتي الن�شيج وال�ضحك.
�أم��ا الزفير فيت�شمل على ارتفاع الحجاب
ال��ح��اج��ز ،وه��ب��وط الأ����ض�ل�اع ،ونتيجة لهذا
يندفع الهواء بكمية كبيرة من الرئتين ،هذا
الهواء المندفع بالزفير هو الذي ي�ستخدم في
الت�صويت(.((6
�إن هذا التحليل الحديث في حدوث الأ�صوات
من وجهة نظر علمية �أو ت�شريحية هو الذي
�أراده ابن جني في عنايته بمجرى الهواء في
عملية �إحداث الأ�صوات ،ولكن ب�أ�سلوب يتجاوز
مناخ بيئته �إلى البيئات المعا�صرة ،وت�شبيهه
لهذا الجهاز بمراوحة الزامر �أنامله في خروق
الناي ل�سماع الأ�صوات لم يعد اليوم ت�شبيه ًا
بل عاد ت�سمية ا�صطالحية في علم الأ�صوات
الفيزيولوجي بالن�سبة للت�صويت� ،إذ تطلق
كلمة المزمار على ال��ف��راغ المثلث المحاط
بالحبلين ال�صوتيين «فالمزمار يكون مفتوح ًا
في التنف�س العادي ،كما يكون مفتوح ًا خالل
النطق ببع�ض ال�صوامت المهمو�سة� ،أما خالل
الت�صويت ف�إن المزمار يجب �أن ينغلق ،على
طول الخط الو�سيط ،ف�إذا بقي الجزء الموجود
بين الغ�ضروفين الهرميين مفتوح ًا ،بحيث
ي�سمح للهواء بالمرور �سمعنا �صوت ًا م�ست�سر ًا هو
�صوت الو�شو�شة ،و�إذا كان الإئتالف كام ً
ال كان
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المزمار في و�ضع اال�ستعداد للتذبذب . . .ومن
الممكن �أي�ض ًا �أن نق�صر التذبذب على جزء من
الحبل ال�صوتي ،وبذلك نخت�صر طول الج�سم
المتذبذب ،وهو ما يعطينا نغمة �أكثر حدة .هذه
المعطيات الفيزيولوجية تتفق اتفاق ًا كام ً
ال مع
القوانين الفيزيقية التي تحكم التردد الخا�ص
با�سم التذبذب»(.((6
�أ�ستطيع القول من خالل الن�ص المتقدم
دون مبالغة �أو ت��ردد� :إن هذا الن�ص يكاد �أن
ي��ك��ون ترجمة ع�صرية ل���ر�أي اب��ن جني في
ت�شبيهه ج��ه��از ال�����ص��وت ل���دى ال��ت��ذب��ذب في
�إخراج الأ�صوات بالمزمار ،الذي �أ�صبح اليوم
نقطة انطالق الأ�صوات باعتباره فراغ ًا يحاط
الدر�س
بالوترين ال�صوتين� ،إذ لم يكن هناك بد عند
ّ
ال�صوتي
ابن جني من تلم�س جهاز ملمو�س لال�ستدالل
عند
من خالله على ق�ضية ي�صعب اال�ستدالل عليها القدماء
في ع�صره دون النظر �إلى ذلك الجهاز� ،أما والمحدثين
الت�شبيه الذي عاد اليوم مظنة لم�ساحة نطقية
قرب الحنجرة ،ف�إنه قد ل ّون ب�صبغة خا�ضعة
لعلم الت�شريح ،ولي�س ع�صر ابن جني ع�صر
ت�شريح ،وال هو بمتخ�ص�ص فيه مع فر�ض وجود
�أوليات المو�ضوع .لذلك جاءت هذه الترجمة
معبرة عن ر�أيه� ،أو كا�شفة عن تخطيطه تلقائي ًا،
وحاكية لت�شبيهه تمثيلي ًا ،والأم��ر المنتزع من
الح�س� ،إذ �أقيم عليه الدليل الفعلي ،كان مقارب ًا
للأفهام ،وم�ساير ًا لحركة التفكير.
لقد ك��ان اب��ن جني مو�ضوعي ًا ف��ي �صفة
الجهاز المتنقل في الأ���ص��وات مما جعله في
عداد الم�ؤ�س�سين.

ً
ثالثا� :أثر الم�سموعات في تكوين الأ�صوات:

مقـــاالت

وهذا ما يوقفنا على ر�أي الأروبيين ،وتعليلهم
ال�صوتي في �أ�صل ن�شوء اللغات؛ و�أهمها في
نظرنا ما يوافق ابن جني المنقول �آنف ًا ،والقائل
بامتداد ال�صوت عند الإن�سان عن ال�صوت
الطبيعي للأ�شياء� ،أو ال�صوت الحيواني غير
العاقل ،و�أن جملة اللغات الإن�سانية قد انحدرت
من تلك الأ�صوات.
وهذا ال يمانع �أن يكون اهلل �سبحانه وتعالى
هو ملهم الأ���ص��وات ،ومن�شىء اللغات ،ومعلم
الكائنات ،فهذا هو االعتقاد ال�صحيح الذي ال
ت�شوبه �شائبة ،فالكالم عن هذا �شيء والبحث
عن �أ�صل اللغات في انطالق الأ�صوات �شيء
�آخر.
على �أن ه��ن��اك ر�أي��� ًا �آخ���ر ي��ذه��ب �إل���ى �أن
ا�ستعمال الإن�سان لجهازه ال�صوتي ك��ان عن
طريق الت�أوهات وال�شهقات التي �صدرت عنه
ب�صورة ال �إرادية ،وذلك حينما عبر عن �آالمه
حين ًا ،و�آماله حين ًا �آخر(.((6

ويتمر�س ابن جني بع�ض الحقائق ال�صوتية،
ولكنه يعر�ضها بحذر ويقظة ،وقد ين�سبها �إلى
بع�ض النا�س ،وم��ا يدرينا فلعلها له لأن��ه من
بع�ضهم� ،إال �أن له وجهة نظر قد تمنعه من
الت�صريح بها لأ�سباب عقيدية ،قد ال ي�سيغها
المناخ االجتماعي في نظره و�إن كانت واقع ًا.
فهو يتحدث عن �صدى ال�صوت في بداية
تكوين اللغة ،و�أث��ر الم�سموعات ال�صوتية في
ن�شوء الأ�صوات الإن�سانية ،وهو ينقل ذلك عن
بع�ضهم ،ولكنه يذهب �إليه باعتباره مذهب ًا
متقبالً ،ووجه ًا �صالح ًا للتعليل ،دعم ًا لنظريته
ال�صوتية التي يربط بها الأ�شباه والنظائر،
ويح�شد لها الدالئل والبراهين ،فيقول:
«وذه��ب بع�ضهم �إلى �أن �أ�صل اللغات �إنما
هو من الأ�صوات الم�سموعات ،كدوي الريح،
وحنين الرعد ،وخرير الماء ،و�شحيج الحمار،
ونعيق الغراب ،و�صهيل الفر�س ،ونزيب الظبي
ونحو ذلك ،ثم ولدت اللغات عن ذلك.
وه�������ذا ع����ن����دي وج�����ه ����ص���ال���ح وم���ذه���ب
متقبل»(.((6
فهو يربط بين الأ�صوات الإن�سانية ،وبين
�أ���ص��داء الطبيعة حين ًا ،و�أ���ص��وات الكائنات
ال��ح��ي��وان��ي��ة ح��ي��ن� ًا �آخ����ر ،م��م��ا ه��و م��ن ظوهر
الموجودات في الكون ،وبين تكوين اللغات التي
ن�ش�أت من هذه الأ�صوات في بداياتها الأولى.
«وقد ذهب �إلى هذا الر�أي معظم المحدثين
من علماء اللغة وعلى ر�أ�سهم العالمة وتني
.((6(»Whitney

ً
رابعا :فكرة محاكاة الأ�صوات عند ابن جني:

وقد ذهب ابن جني مذهب ًا �صوتي ًا فريد ًا
يربط بين ال�صوت والفعل تارة ،وبين ال�صوت
واال�سم تارة �أخرى ،ويبحث عالقة كل منهما
بالآخر عالقة ح�سية ومادية متج�سدة ،فجر�س
الألفاظ ووقعها فيما يحدثه من �أ�صوات و�أ�صداء
�سمعية قد يكون متجان�س ًا ومقارب ًا لنوعية عنده
فيقول:
«ف�إن كثيرا من هذه اللغة وجدته م�ضاهي ًا
ب�أجرا�س حروفه �أ���ص��وات الأف��ع��ال التي عبر
بها عنها� ،أال تراهم قالوا :ق�ضم في الياب�س،
وخ�ضم في الرطب .وذلك لقوة القاف و�ضعف
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الخاء ،فجعلوا ال�صوت الأقوى للفعل الأقوى،
وال�صوت الأ�ضعف للفعل الأ�ضعف»(.((6
وتجده يالئم بين ال�صوت اللغوي وعالقته
ب�صوت الطائر في اال�ستطالة والقطع ،فالراء
مرددة مكررة م�ستطيلة ،و�صوت الجندب مث ً
ال
«�صر» م�شددة ،و�صوت
م�ستطيل ،فجعلت له
ّ
ال��ب��ازي مث ً
ال متقطع ،فقطعت ال���راء فكانت
«�صر�صر» وذلك ما ر�آه:
«وكذلك قالوا «�صر الجندب» فكرروا الراء
لما هناك من ا�ستطالة �صوته ،وقالوا «�صر�صر
البازي» لما هناك من تقطيع �صوته»(.((6
وف��ي ه��ذا المجال ف ��إن اب��ن جني ال يقف
عند ه��ذا الحد م��ن النظرية والتطبيق ،بل
يربط �أحيان ًا بين الأ�صوات وبين ما �سمي به
ال�شيء ،نظر ًا لم�شابهته لذلك ال�صوت المنطلق
من الت�سمية ،كالبط ل�صوته ،وال��واق لل�صرد
ل�صوته ،وغاق للغراب ل�صوته(.((6
وهو بهذا يذهب مذهب من يجد منا�سبة ما
بين ال�صوت والمعنى ،ال �سيما عند البالغيين
في التما�س عالقة اللفظ بالمعنى� ،أو في الداللة
الح�سية للفظ بالمعنى ،وهو من باب ت�سمية
ال�شيء با�سم �صوته ،وتلك مقولة �صحيحة
في جملة من الأب��ع��اد ،وحقيقة في كثير من
الم�سميات والت�سميات.
وابن جني ي�ؤكّد هذه الحقيقة في المفردات
ال��ل��غ��وي��ة ،ليعطيها �صفة �صوتية متمازجة،
فالعرب «ق��د ي�ضيفون �إل��ى اختيار الحروف
وت�شبيه �أ�صواتها بالأحداث المعبر عنها بها
ترتيبها ،وتقديم ما ي�ضاهي �أول الحديث،
وت�أخير ما ي�ضاهي �آخره ،وتو�سيط ما ي�ضاهي
�أو�سطه� ،سوق ًا للحروف على �سمت المعنى
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المق�صود والغر�ض المطلوب ،وذلك كقولهم:
بحث ،فالباء لغلظها ت�شبه ب�صوتها خفقة الكف
على الأر���ض ،والحاء ل�صلحها ت�شبه مخالب
الأ�سد وبراثن الذئب ونحوهما �إذا غارت في
الأر�ض ،والثاء للنفث والبث للتراب»(.((6
وال غرابة بعد ه��ذا �أن نجد �صيغتين من
�صيغ العربية تدالن على الحدث ال�صوتي من
جانبين:
�أ  -ف��ع��ال ،وت�ستعمل ف��ي ج��زء كبير منها
للداللة على الأ�صوات وال�ضو�ضاء مثل� :صراخ.
ب  -فعللة ،ف�إنها ت�ستعمل في العربية في
جزء كبير منها للداللة على حكايات الأ�صوات
مثل:
الدر�س
«الغرغرة» ف ��إن �صوتها من جن�س ت�شكيل
ّ
ال�صوتي
حروفها لفظي ًا ،و�إن معناها �صدى من �أ�صداء
عند
�صوتها.
القدماء
هذا نف�سه هو ما ينجم عن التوليد ال�صوتي والمحدثين
ل�ل�أل��ف��اظ عند الأوروب��ي��ي��ن ،كما ف��ي الكلمة
(قهقه) والأ�صوات فيها دليل من دالئل المعنى،
و�إذا �أ�ضفنا �إلى (قهقه) (تمايل) ف�إننا �سنجد
في الكلمة الأول��ى حدث تقليد �صوت ل�صوت
�آخر ،وفي الثانية ترجمت الحركة ترجمة بيانية
بو�سائل �صوتية.
والم�صطلح ال��ذي يغلب �إطالقه في حالة
الكلمات ال��ت��ي م��ن ه��ذا ال��ن��وع ه��و (محاكاة
الأ�صوات .((7()Onomatopeid
هذه جولة قد تكون نافعة فيما �أوج��ده لنا
ابن جني من ت�أ�صيل �صوتي لكثير من المالمح
والخ�صائ�ص والمكت�شفات.

ملخ�ص البحث

مقـــاالت

�إن من يقف بالفعل على �إ�سهامات العلماء
العرب الم�سلمين يعلم علم ًا ال يداخله �شك �أنهم
�سبقوا �إلى كثير من دقائقه وحقائقه و�أر�سوا
كثيرا من �أحكامه وقوانينه ،وكانوا بحق من
رواده و�أ�ساطينه في منهجية البحث ال�صوتي
وق��د عر�ضنا فيه لت�أريخية البحث ال�صوتي
في منهجيته العربية المقارنة بالفكر الأروبي
الحديث مما تو�صل معه البحث �إل��ى �أ�صالة
المنهجية ال�صوتية عند العرب بدء ًا من:
 - 1الخليل بن �أحمد الفراهيدي ومدر�سته
ال�صوتية ،فر�أينا الخليل (ت 175 :هـ) �أول من
و�ضع ال�صوت اللغوي مو�ضع التطبيق الفني
في مقدمة العين باعتبارها �أول مادة �صوتية
و�صلت �إلينا في كتب اللغة ،وتتبعنا ذلك في
�أب��رز �إفا�ضات الخليل فوجدناه قد ن�ص على
ت�سمية كل نوع من الأ�صوات ،وقد تذوق الحروف
من مخارجها ،وح��دد كل �صنف من �أ�صناف
الحروف المعجمية على بنية �صوتية متميزة
عن �سواها ،وو�ضع مخطط ًا �شامال لمخرج
كل �صوت ان�ساني م�ضاف الى حيزه الخا�ص،
وعر�ض �إل��ى التمايز ال�صوتي في اللغة ،فهو
يرى في اللغة امتداد ًا طبيعي ًا للأ�صوات من
خالل ح�صره للمعجم العربي ب�أبعاد �صوتية لم
تخطىء وال مرة واحدة.
 - 2ووجدنا �سيبويه (ت 180 :هـ) قد ت�أثر
بمدر�سة الخليل ال�صوتية ف�سار على نهجه في
كثير من الأبعاد ،واجتهد في الق�سم الآخر،
وكان له قدم �سبق في ق�ضايا الإدغام ،وتمييزه
الدقيق بين �صفتي الجهر والهم�س ،ور�أينا
اب��ن دري��د  -وه��و ام��ت��داد لهما  -ي�صدر في

الجمهرة عن علم الخليل ومنهجية �سيبويه،
وي�ضيف بع�ض الإ�شارات ال�صوتية في ائتالف
الحروف.
 - 3ووقفنا عند الفكر ال�صوتي لأبي الفتح
عثمان ب��ن جني ( ت  392 :ه��ـ ) باعتباره
�أول من ا�ستعمل م�صطلح ًا فني ًا للداللة على
الأ�صوات �سماه« :علم الأ�صوات» وكان منهجه
ال�صوتي مثار �إعجاب للبحث بما �صح �أن يطلق
يتمح�ض لهذا
عليه ا�سم الفكر ال�صوتي ،لأنه ّ
العلم ،ويعر�ض فيه ع�صارة تجاربه ال�صوتية
دقيقة منظّ مة ،ويتفرغ لبحث �أ�صعب الم�شكالت
ال�صوتية بترتيب ح�صيف ف��ي بحوث ق ّيمة
عر�ضت لجوهر ال�صوت في كتابيه� :سر �صناعة
االعراب والخ�صائ�ص.
وك����ان منهجه ي�����ض��م ت��ت��ب��ع ال���ح���روف من
مخارجها وترتيبها على مقاطع ،و�إ�ضافته
�ستة �أحرف م�ستح�سنة ب�أ�صواتها �إلى حروف
المعجم ،وثمانية �أح���رف فرعية م�ستقبحة
ب�أ�صواتها ،ويح�صر مخارج الحروف في �ستة
ع�شر مخرج ًا ت�شريحي ًا منظّ ر ًا له ب�أمثلته ،فكان
فكر ابن جني ال�صوتي قد حقق نظام ًا �أ�صواتي ًا
قارنّاه بالفكر ال�صوتي العالمي من خالل هذه
الظواهر:
�أ  -م�صدر ال�صوت وم�صطلح المقطع.
ب  -جهاز ال�صوت المتنقل.
جـ � -أثر الم�سموعات في تكوين الأ�صوات.
د  -محاكاة الأ�صوات.
وك��ان ما قدمه اب��ن جني ت�أ�صي ً
ال �صوتي ًا
لكثير من المالمح والخ�صائ�ص المكت�شفة في
�ضوء تقدم العلم الفيزولوجي الحديث.
� 100آفاق الثقافة والتراث

الهوام�ش :
1-1انظر :مهدي المخزومي :في النحو العربي ،قواعد
وتطبيق ،الطبعة الأولى ،القاهرة1966 ،م� :صـ.4
2-2انظر :الخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت 175 :هـ)
كتاب العين .تحقيق د .مهدي المخزومي و�إبراهيم
ال�سامرائي ،دارالر�شيد ،بغداد1980 ،م.10/1:
3-3انظر :الخليل :كتاب العين.47/1 :
4-4انظر :نف�س الم�صدر.47/1:
5-5انظر :ال�سيوطي :المزهر في علوم اللغة و�أنواعها.
تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم و�آخرين ،مطبعة
عي�سى البابي ،القاهرة1958 ،م.90/1 :
6-6انظر :الخليل ،كتاب العين.47/1 :
7-7انظر :محمد ح�سين علي ال�صغير :منهج البحث
ال�صوتي عند العرب ،مجلة ال�ضاد ،الهيئة العليا
للعناية باللغة العربية العدد الثالث ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية ،بغداد1989 ،م.
8-8انظر :الخليل ،كتاب العين.48/1 :
9-9انظر :الخليل ،كتاب العين.58/1 :
1010انظر :الم�صدر نف�سه.60/1 :
1111انظر :مقدمة التحقيق لكتاب العين. 10/1 :
1212انظر :الخليل ،كتاب العين 53/1:ـ . 57
1313انظر :كتاب العين 57/1 :ـ .58
1414انظر� :سيبويه� ،أبا ب�شر ،عثمان بن قنبر (ت180 :
هـ) الكتاب :كتاب �سيبويه .تحقيق عبد ال�سالم محمد
هارون ،القاهرة1975 ،م.405/2 :
1515ان��ظ��ر :اب��ن جني� :سر �صناعة االع���راب .تحقيق
م�صطفى ال�سقا وجماعته ،مطبعة م�صطفى البابي،
القاهرة1954 ،م.50/1 :
1616ان��ظ��ر :اب��ن ال��ج��زري ،محمد ب��ن محمد الجزري
(ت 833 :هـ) الن�شر في القراءات الع�شر المكتبة
التجارية ،القاهرة ،د .ت.216/1 :
1717انظر :د .عبد ال�صبور �شاهين� ،أثر القراءات في
الأ�صوات والنحو العربي مكتبة الخانجي ،القاهرة،
1987م� :صـ  167وما بعدها.
1818انظر :الخليل ،العين.49/1 :

�آفاق الثقافة والتراث 101

1919انظر :مقدمة التحقيق كتاب العين.11/1
2020انظر :الخليل ،العين 49/1 :ـ .50
2121انظر :فردينان دي �سو�سير لغوي �سوي�سري (1857ـ
 )1913علم اللغة العام .ترجمة د .يوئيك ،يو�سف
عزيز� ،آف��اق عربية ،ب��غ��داد1985 ،م��� :ص��ـ 131وما
بعدها.
2222انظر :الخليل ،كتاب العين.47/1 :
2323انظر :الخليل ،كتاب العين.52/1 :
2424انظر :الم�صدر نف�سه 52/1 :وما بعدها.
2525انظر :م�صطفى ال�سقا و�آخرون  :مقدمة كتاب � :سر
�صناعة االع��راب مطبعة البابي الحلبي ،القاهرة،
1954م.13/1 :
2626انظر :دي �سو�سير ،علم اللغة العام � :صـ . 60
2727انظر� :سيبويه ،الكتاب.405/2 :
2828انظر :الم�صدر ال�سابق وال�صفحة.
2929ان��ظ��ر :د .ح�سان النعيمي ،ال��درا���س��ات اللهجية
ال�صوتية عند ابن جني دار الر�شيد ،بغداد1980 ،م:
�صـ.229
3030ان��ظ��ر :عبد ال�صبور �شاهين� ،أث��ر ال��ق��راءات في
الأ�صوات والنحو العربي � :صـ.198
3131انظر� :سيبويه ،الكتاب.284/2 :
3232انظر :الم�صدر نف�سه.405/2 :
3333ان��ظ��ر :عبد ال�صبور �شاهين� ،أث��ر ال��ق��راءات في
الأ�صوات والنحو العربي� :صـ .205
3434انظر� :إبراهيم �أني�س :الأ���ص��وات اللغوية مطبعة
الأنجلو الم�صرية ،الطبعة الرابعة ،القاهرة1971 ،م:
�صـ 92وما بعدها.
3535انظر :ابن دريد ،محمد بن الح�سن بن دريد (ت:
 32هـ) جمهرة اللغة� .أوف�سيت عن طبعة حيدر �أباد
الدكن1345 ،هـ.306/1 :
3636انظر :د� .أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند
ال��ع��رب من�شورات عالم الكتب ،الطبعة الرابعة،
القاهرة1982 ،م� :صـ .99
3737انظر :ابن جني� ،سر �صناعة االعراب.63/1 :

الدر�س
ّ
ال�صوتي
عند
القدماء
والمحدثين

مقـــاالت

3838انظر :ابن جني� ،سر�صناعة الإعراب.4 - 3/1 :
3939انظر :الم�صدر نف�سه وال�صفحة.
4040انظر :ق��ارن بين� :سيبويه ،الكتاب ،405/2 :ابن
جني� ،سر ال�صناعة 52/1 :ـ .53
4141انظر :ح�سام النعيمي ،الدرا�سات اللهجية وال�صوتية
عند ابن جني� :صـ.301
4242انظر :ابن جني� ،سر �صناعة االعراب .50/1 :
4343انظر :الم�صدر نف�سه 50/1 :ـ 51
4444انظر :ابن جني� ،سر �صناعة االعراب.51/1 :
.454545انظر :ابن جني� ،سر �صناعة االع��راب52/1 :
 .534646انظر :دي �سو�سور ،علم اللغة العام� :صـ.51
4747انظر :محمد ح�سين علي ال�صغير :منهج البحث
ال�صوتي عند العرب ،مجلة ال�ضاد ،الهيئة العليا
للعناية باللغة العربية العدد الثالث ،دار ال�ش�ؤون
الثقافية ،بغداد1989 ،م.
4848انظر :ابن جني� ،سر �صناعة االعراب.6/1 :
4949انظر :عبد ال�صبور �شاهين  :درا�سة علم الأ�صوات
ل��م��ال��م��ب��رج مكتبة ال�����ش��ب��اب ،ال��ق��اه��رة1985 ،م:
�صـ.164
5050ان��ظ��ر :عبد ال�صبور �شاهين� ،أث��ر ال��ق��راءات في
الأ�صوات والنحو العربي� :صـ .409
5151انظر :عبارة الخليل في العين.49/1 :
5252ان��ظ��ر :اب���ن ج��ن��ي� ،أب���و ال��ف��ت��ح ،ع��ث��م��ان ب��ن جني
المو�صلي (ت 392 :هـ) الخ�صائ�ص .تحقيق محمد
علي النجار ،دار الكتب الم�صرية ،القاهرة1952 ،م:
 55/1ـ .56

5353انظر :برتيل مالمبرج ،العالم الأ�صواتي الفرن�سي
علم الأ�صوات تعريب :د .عبد ال�صبور �شاهين ،ن�شر
مكتبة ال�شباب ،القاهرة1985 ،م� :صـ.155
5454انظر :المرجع نف�سه بت�صرف ي�سير� :صـ.157
5555انظر :دي �سو�سير ،علم اللغة ال��ع��ام� :صـ 77وما
بعدها.
5656انظر :ابن جني� ،سر �صناعة الإعراب .7/1 :
5757انظر :الخليل ،العين .47/1 :
5858انظر :ابن جني� ،سر �صناعة الإعراب.7/1 :
5959انظر :ابن جني� ،سر �صناعة الإعراب.9/1 :
6060انظر :الم�صدر نف�سه 9/1 :ـ 10
6161ان��ظ��ر :برثيل م��ال��م��ب��رج ،علم الأ����ص���وات� :صـ43
بت�صرف ي�سير.
6262ان��ظ��ر :ال��م��رج��ع ال�����س��اب��ق ��� :ص��ـ  47وم���ا بعدها
باخت�صار.
6363انظر :ابن جني ،الخ�صائ�ص 46/1 :ـ .47
6464انظر :د .علي عبد الواحد وافي ،علم اللغة الطبعة
الخام�سة ،القاهرة1962 ،م� :صـ.95
6565انظر� :إبراهيم �أني�س :داللة الألفاظ مطبعة الأنجلو
الم�صرية ،القاهرة1976 ،م� :صـ  20ـ .35
6666انظر :ابن جني ،الخ�صائ�ص.65/1 :
6767انظر :الم�صدر نف�سه .165/1 :
6868انظر :الم�صدر نف�سه .165/2
جني ،الخ�صائ�ص 162 :ـ .163
6969انظر :ابن ّ
7070انظر� :ستيفن �أولمان دور الكلمة في اللغة ترجمة :د.
كمال محمد ب�شر ،مكتبة ال�شباب ،القاهرة1975 ،م:
�صـ  73ـ  74بت�صرف ي�سير.

الم�صادر والمراجع
1-1ابن الجزري ،محمد بن محمد الجزري (ت833 :
هـ) الن�شر في القراءات الع�شر المكتبة التجارية،
القاهرة.

3-3ابن جني� ،سر �صناعة االع��راب ،تحقيق م�صطفى
ال�سقا وجماعته ،مطبعة م�صطفى البابي ،القاهرة،
1954م.

2-2ابن جني� ،أبو الفتح ،عثمان بن جني المو�صلي (ت :
 392هـ) الخ�صائ�ص .تحقيق محمد علي النجار ،دار
الكتب الم�صرية ،القاهرة1952 ،م.

4-4ابن دريد ،محمد بن الح�سن بن دريد (ت  321 :هـ)
جمهرة اللغة� ،أوف�سيت عن طبعة حيدر �أباد الدكن،
1345هـ.

102

�آفاق الثقافة والتراث

5-5د� .إبراهيم �أني�س ،الأ�صوات اللغوية ،مطبعة الأنجلو
الم�صرية ،الطبعة الرابعة ،القاهرة1971 ،م.
6-6د� .إبراهيم �أني�س ،دالل��ة الأل��ف��اظ مطبعة الأنجلو
الم�صرية ،القاهرة1976 ،م.
7-7د� .أح��م��د مختار عمر البحث اللغوي عند العرب
من�شورات عالم الكتب ،الطبعة الرابعة ،القاهرة،
1982م.
8-8برتيل مالمبرج ،العالم الأ���ص��وات��ي الفرن�سي علم
الأ�صوات تعريب د .عبد ال�صبور �شاهين ،ن�شر مكتبة
ال�شباب ،القاهرة1985 ،م.
9-9د .ح�سان النعيمي ،الدرا�سات اللهجية ال�صوتية عند
ابن جني دار الر�شيد ،بغداد1980،م.
�سيبويه� ،أب��و ب�شر ،عثمان بن قنبر (ت 180:ه��ـ)
الكتاب :كتاب �سيبويه .تحقيق عبدال�سالم محمد
هارون ،القاهرة1975 ،م.
1010الخليل بن �أحمد الفراهيدي (ت 175 :هـ) كتاب
ال��ع��ي��ن ،تحقيق د .م��ه��دي ال��م��خ��زوم��ي و �إبراهيم
ال�سامرائي ،دارالر�شيد ،بغداد1980 ،م.
1111ال�سيوطي ،المزهر في علوم اللغة و�أنواعها ،تحقيق
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محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم و�آخرين ،مطبعة عي�سى
البابي ،القاهرة1958 ،م.
�1212ستيفن �أولمان دور الكلمة في اللغة ترجمة د .كمال
محمد ب�شر ،مكتبة ال�شباب ،القاهرة1975 ،م.
1313طارق عبد عون الجنابي ،ق�ضايا �صوتية في النحو
العربي ،مجلة المجمع العلمي العراقي ،المجلد ،38
مطبعة المجمع العلمي ،بغداد1987 ،م.
1414د .عبد ال�صبور �شاهين ،درا���س��ة علم الأ�صوات
لمالمبرج مكتبة ال�شباب ،القاهرة1985 ،م.
1515د .ع��ل��ي ع��ب��د ال��واح��د واف����ي ،ع��ل��م ال��ل��غ��ة الطبعة
الخام�سة ،القاهرة1962 ،م.
1616ف��ردي��ن��ان دي �سو�سير ،لغوي �سوي�سري (1857ـ
1913م) علم اللغة العام .ترجمة د .يوئيك ،يو�سف
عزيز� ،آفاق عربية،بغداد1985،م.
1717محمد ح�سين علي ال�صغير :منهج البحث ال�صوتي
عند العرب ،مجلة ال�ضاد ،الهيئة العليا للعناية باللغة
العربية العدد الثالث ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد،
1989م.
1818م�صطفى ال�سقا و�آخرون :مقدمة كتاب �سر �صناعة
االعراب مطبعة البابي الحلبي ،القاهرة1954 ،م.

الدر�س
ّ
ال�صوتي
عند
القدماء
والمحدثين

علي �أحمد باكثير ون�سيم حجازي

(درا�سة مقارنة في �ضوء الروايتين« :وا �إ�سالماه»
و«ال�صخرة الأخيرة»)
د .الحافظ عبـد القديـر

الأ�ستاذ الم�ساعد بالق�سم العربي
جامعة البنجاب  -باك�ستان

قال اهلل تعالى :
مقـــاالت

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

()1

�إن ال��ذي��ن يظنون �أن ح��ل جميع الم�سائل
والق�ضايا التي تواجهها الأمة الم�سلمة في ع�صرنا
الراهن � -أمثال ك�شمير وفل�سطين -كامن في
تلك القرارات التي تتخذها المنظمات المختلفة
َل َي ِعي�شون في جنة الحمقى� ،إن مجرد النطق
والتكلم لو ا�ستطاع �أن يحل محل القوة والطاقة
لما و�صل �سيل التتار �إل��ى م�صر فاتح ًا مدن ًا
�إ�سالمية �-أمثال بخارا وبغداد وبلخ� ،-إن الكلمات
التي ال يكون وراءها �سيف ل�شد �أزرها ال تكون في
و�سعها �أن تغير قدر �أمة ،و�إن القلم الذي ال يعرف
ال�سباحة في ال��دم ال ي�ستطيع �أن يترك نقو�ش ًا
ثابتة على �صفحات التاريخ .وهذا ما يتجلى �أمام
�أعين كل من يت�صفح �أوراق التاريخ .فعندما هبت

العا�صفة التتارية على البالد الإ�سالمية التي كانت
قد �أوهنتها الم�ؤامرات الداخلية والقتال فيما
بينها وكيد بع�ضها لبع�ض من قبل لم ي�ستطع �أحد
�أن يت�صدى لها ،رغم �أن البالد الإ�سالمية �آنذاك
مليئة بالعلماء الكبار وال�شيوخ الأج�لاء من كل
مذهب ،ومن كل علم وفن ،والذين كانوا يق�ضون
ُجل �أوقاتهم في المناظرات الدينية و�إثبات ما
يرونه حق ًا من المعتقدات ،وكان لكل واحد من
ه�ؤالء العلماء و�أولئك ال�شيوخ �أتباعه وحزبه ،كل
()2
حزب بما لديهم فرحون ،ف�صار «جنكيز خان»
رئي�س التتار وطاغيتهم -م��ع ع�ساكره يغزومنطقة تلو الأخرى دون عائق ُيذكر ،ي�سد �سبيله،
ف�صار ي�سوم الم�سلمين �سوء العذاب حيث �سفح
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دم��اء �شبابهم وذب��ح �أبناءهم و�شيوخهم وهتك
�أعرا�ض ن�ساءهم وبقر بطون حواملهم و�أحرق
بيوتهم وزروعهم ونهب كل ما ملكت �أيمانهم ،ثم
بنى منارات من هاماتهم ،ف�ساد بالد الم�سلمين
م��ا �سادها م��ن ال��دم��ار وال �ه�لاك ،وك��ان العالم
الإ�سالمي �آنذاك منق�سم ًا �إلى دويالت متناحرة،
ول��م يكن ف��ي و�سع �أح��د م��ن الملوك �أن يقاوم
ج�ن��ود التتار ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د �أح��اط��ت بهم من
كل مكان )3(،وعندئذ رفع بع�ض �أهل الحق لواء
الجهاد ووقفوا في وجه التتار بنيان ًا مر�صو�ص ًا،
فجاهدوا في اهلل حق جهاده و�أبلوا بالء ح�سن ًا
وقاتلوا التتار قتا ًال عنيف ًا حتى �آخ��ر لحظة من
حياتهم� ،إال �أنهم كانوا كالملح في الطعام� ،أما
الكثرة الكاثرة فكانت عبارة عن �أولئك الخونة
الذين باعوا �أنف�سهم و�إيمانهم بثمن بخ�س دراهم
معدودة جنب ًا �إلى جنب مع �أولئك العلماء  -علماء
ال�سوء -الذين �أفتوا �ضد ه�ؤالء المخل�صين ،فما
�أ�ضر بالإ�سالم والم�سلمين عبر الع�صور والدهور
�شيء مثل غدرهم وخيانتهم وفتاواهم الباطلة.
�إن ه��ذه ال �ح��روب ال�ت��ي دارت رح��اه��ا بين
الم�سلمين والتتار فينة بعد فينة ق��د اتخذها
كل واح��د من الروائيين الإ�سالميين �أي «علي
�أح�م��د باكثير ال�م���ص��ري»( )4و«ن�سيم حجازي
الباك�ستاني»( )5مو�ضوع ًا لروايته ،وهما ُيعدان
من ُرواد ال��رواي��ة الإ�سالمية التاريخية ،فكتب
علي �أحمد باكثير روايته «وا �إ�سالماه»( )6حول
هذه الأحداث الم�ؤلمة الفاجعة ،كما خرجت من
يراع قلم ن�سيم حجازي روايته الأردية ال�شهيرة
ِ
()7
«�آخ��رى جتان» �أي ال�صخرة الأخيرة متناو ًال
نف�س الأحداث التي حدثت في ذلك الزمن.
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فنحن فيما يلي من الأ�سطر نتناول هاتين
الروايتين ونقوم بتلخي�صهما �أو ًال ،ثم نبحث عن
�أوجه الت�شابه واالختالف بينهما ح�سب المذهب
الأم��ري�ك��ي ال�م�ت��داول ل�ل��أدب ال�م�ق��ارن ال��ذي ال
ي�شترط وجود عالقة الت�أثير والت�أثر ،بل يكتفي
بوجود �أوج��ه الت�شابه واالخ�ت�لاف بين الأدبين
المقارنين(.)8
ملخ�ص ق�صة وا �إ�سالماه

�إن رواية «وا �إ�سالماه» ت�شتمل على مئتين وثماني
ع�شرة �صفحة تقريب ًا ،وعلى �ستة ع�شر ف�ص ًال،
يخبرنا الكاتب فيها عن تقاتل الدويالت الم�سلمة
فيما بينها ،وترب�ص بع�ضها ببع�ض الدوائر،
ومحاولة كل واحد من ه�ؤالء الملوك الم�سلمين
تطويق الآخ��ري��ن ،كما يح ّدثنا عن �ضعف �ش�أن
خليفة الم�سلمين ،وذهاب ريحهم ،وعجز ه�ؤالء
المماليك عن مقاومة همجية عدوهم اللدود
«جنكيز خان» و�أ�صحابه ،كما يتناول تلك العزيمة
الرا�سخة للن�ضال التي كانت كامنة في قلوب
الم�سلمين المخل�صين ،ويب ّين كيف دفعوا �شر
الكفار عن هذه البالد الم�سلمة ،وحفظوا بي�ضة
الإ�سالم منهم ،وكيف خا�ضوا في ميادين القتال،
كل ذلك يتناوله باكثير �ضمن تناول �أحوال بطل
هذه الرواية «محمود �أو قطز»( .)9و ُينهيها بفتح
الم�سلمين وانت�صارهم على �أعدائهم.
�إنها تدور حول حياة الملك «قطز» –من مولده
�إلى موته -وتلقي ال�ضوء على كفاحه الم�ستمر،
ودفاعه للإ�سالم عن �أعداءه التتار وال�صليبيين،
وخالل تناول حياته يلقي �صاحب الرواية �ضو ًءا
على تلك الأح��داث التي وقعت ،والحروب التي

علي
�أحمد
باكثير
ون�سيم
حجازي

دارت بين الم�سلمين و�أعدائهم في ذلك الزمن
الذي عا�ش فيه بطل الق�صة.
والق�صة بالإيجاز �أن ال�سلطان «جالل الدين
بن ال�سلطان خوارزم �شاه»( )10الذي كان ي�ستعد
للهجوم على التتار �-أع��داء الم�سلمين ال ُلّد-
يخبره منجمه الخا�ص بعد �أن ينظر في طالعه
ب�أنه �سيهزم �أع ��داءه التتار �أو ًال ثم يهزمونه،
و�سيولد في �أهل بيته غالم يكون ملك ًا عظيم ًا،
ويهزم التتار هزيمة �ساحقة.

مقـــاالت

وبعد �أيام قالئل تولد عند جالل الدين بنت
بينما تنجب �شقيقته ابن ًا ،و�أث�ن��اء ذل��ك ت�شتعل
نار الحرب بينه وبين جنود التتار ،وت�صبح بينه
وبين ه�ؤالء �سجا ًال ،فتارة يهزمهم وتارة �أخرى
يذوق ذائقة الهزيمة ،حتى ي�أتي عليه ذلك اليوم
النح�س الذي يرى فيه �أنه ال محي�ص من الموت
�أو الأ��س��ر ،وي�ضطر �إل��ى النفي ،في�أمر ب�إغراق
�أهله في يم ال�سند الذي يبتلع الأ�سرة كلها �سوى
هذين الطفلين اللذين ينجوان من مخالب الموت
ب�سبب حيلة تحتالها �أ ّم��اه�م��ا ،وبعد برهة من
الزمن ي�ستولي ال�سلطان على بع�ض مناطق الهند
ويحتلها ،ويق�ضي �أوقاته في حرب م�ستمرة مع
التتار ،وف��ي �أثناء ذل��ك يختطف بع�ض �أعدائه
ذينك الطفلين اللذين يكونان محط �آماله بعد
غ��رق الأ��س��رة كلها ،فيفقد وعيه ،ويكاد يموت
م��ن الغم ويمتنع ع��ن الطعام ،وين�سى م��ا كان
ل��زام� ًا عليه من مقاومة التتار ،فيلوذ بالخمر
ف ُيدمنها ،وبالتالي ينهزم ،و�أخي ًرا ُيقتل على يد
كردي اختطف �أوالده من قبل.
وف��ي الجانب الآخ��ر ي�صير ه��ذان ال�صبيان

�سلعة ُتباع و ُت�شترى ،ف�إنهما �أو ًال ُيباعان لتاجر
�سوري ،ويعي�شان عنده مع غالم �آخر ا�سمه «ظاهر
بيبر�س»( ،)11ثم ُير�سل ه��ؤالء الثالثة �إلى �سوق
الرقيق بمدينة «حلب» حيث ي�شتريهما «ال�شيخ
غانم المقد�سي» -رج��ل ث��ري من �أه��ل دم�شق-
بينما ُيباع العبد «بيبر�س» لرجل م�صري ،ففي
بيت هذا الرجل يق�ضيان �سنوات ويترعرعان،
كما يترعرع معهما الحب بينهما ،وفي هذا البيت
يبالغ موالهما الدم�شقي في رعايتهما والحدب
عليهما وير ّبيهما �أح�سن تربية ويعاملهما معاملة
�أب عطوف ،ويعتمد على «قطز» �أكثر من ابنه
الوحيد «مو�سى» الخليع ،وي�سلمه مقائد خزائنه،
وي�سند �إل�ي��ه �إدارة �أم��وال��ه و�أم�لاك��ه ،وه��ذا ما
يثير حقد ابنه على قطز ،فبعد وف��اة «ال�شيخ
غانم المقد�سي» يفترق الحبيبان حيث يبيعهما
«مو�سى» ،في�شتري «جلنار» رجل م�صري بينما
ُيباع «قطز» لرجل ا�سمه «ابن الزعيم».
وفي بيت �سيده الجديد يلتقي «قطز» بال�شيخ
«ابن عبد ال�سالم» الذي يرا�سل الملك ال�صالح
“«نجم الدين �أيوب»  -ملك م�صر )12(-ويح�ضه
على تطهير ب�لاد ال�شام م��ن ال�صليبيين ،لأن
الملك ال�صالح «عماد الدين �إ�سماعيل»( )13والي
ال�شام في ذلك الحين كان مع الإفرنج �أعداء
الإ�سالم ،فيقبل دعوته الملك �أيوب ويحهز الجي�ش
لقتال �إ�سماعيل ،و�إ�سماعيل هو الآخر الذي ُيدرك
الخطر في�ستنجد بالإفرنج وغيرهم ،كما �أنه ُيلقي
ال�شيخ «اب��ن عبد ال�سالم» في ال�سجن �إث��ر تلك
الخطبة للجمعة التي خطبها �ضد «�إ�سماعيل»� ،إال
�أنه ال ي�ستطيع �أن يجعل ال�شيخ في ال�سجن لمدة
طويلة ،وذلك ب�سبب كثرة �أتباعه و�شيعته الذين
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يبد�أون �إغتيال الإفرنج -حلفاء الملك -حيثما
يجدون ،فيفرج عنه الملك «�إ�سماعيل» وينفيه �إلى
م�صر حيث يرحب به والي م�صر.
ويريد «قطز» الذهاب �إلى م�صر ولكنه يبقى
في ب�لاد ال�شام ب�أمر م��واله ويتوظف في جي�ش
«�إ�سماعيل» الذي كان ي�ستعد لقتال جي�ش الملك
«�أي ��وب» .وعندما يلتقي الجي�شان ُيلقي «قطز»
خطبة بليغة ف�صيحة ،ت�ؤثر في القلوب والأذهان
م�ع� ًا ،فيترك ج��م غفير م��ن جنود «�إ�سماعيل»
جي�شه وينحاز �إلى جي�ش الملك «�أيوب» ،وينت�صر
الم�صريون.
وبعد �أن ي�سمح له مواله يق�صد «قطز» م�صر،
ف ُيباع للملك «�صالح �أي��وب» ال��ذي بعد وقت قليل
يهبه لـ»عز الدين �أيبك ال�صالحي»(�- )14أحد �أمراء
مماليكه عنده -وهنا يلقى قطز �صديقه القديم
«بيبر�س» الذي يعمل عند «فار�س الدين �أقطاي»
�أح��د �أم��راء المماليك )15(-وال تكون بين «عزالدين �أيبك وفار�س الدين» عالقة �صداقة ،على
كل حال يختلف «قطز» كثي ًرا �إلى قلعة الجبل التي
يعي�ش فيها الملك «�صالح الدين �أيوب» ،لأنه ُيف ّو�ض
�إليه �أن يذهب ببريد «عز الدين ايبك» �إلى الملك،
وفي ق�صر الملك يجد «قطز» حبيبة قلبه «جلنار»،
فتتوالى اللقاءات ال�سرية بينهما على غرة من �أهل
ق�صر ،ولكن �سرعان ما تعرف هذا ال�سر الملكة
«�شجرة ال ��در»( )16التي تمنعهما من اللقاء ،كما
ُي�صد «قطز» عن الذهاب �إلى ق�صر الملك.
ي�ستمر الملك «�صالح �أيوب» في الهجوم على
بالد ال�شام حتى ي�ستولي على دم�شق -عا�صمة
البالد -ويفر «�إ�سماعيل» من �ساحة القتال،
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وبعد ُبرهة من الزمن ُي�صاب الملك «�صالح
�أي ��وب» بمر�ض فيذهب �إل��ى دم�شق م��ع ملكته
«��ش�ج��رة ال ��در» ت��ارك � ًا م�صر ع�م� ً
لا بن�صيحة
�أطبائه ،وت�صاحب الملكة و�صيفتها «جلنار»-
حبيبة بطلنا ،-وعندما يعلم ال�صليبيون �أن
المر�ض قد �أ�ضنى الملك ينـتهزون الفر�صة
ويبد�أون من جديد �إعداد ما ي�ستطيعون للإغارة
على م�صر ،والملك «�صالح �أيوب» هو الآخر الذي
ي�صل �إليه خبر تجهيز ال�صليبيين و�إعدادهم،
قا�صدا م�صر ،وينـزل في مو�ضع
فيترك دم�شق
ً
ب�إ�سم �أ�شمون طناح «�أ�شمون الرمان» وهنا ت�صل
�أ�ساطيل الإف��رن��ج ،وبينما تكون ال�ح��رب على
قمتها يموت الملك «�صالح» ،فامتثا ًال لو�صية
الملك -ال��ذي يو�صي قبل موته «�شجرة الدر»
زوج �ت��ه وم��ن يثق بهم م��ن رج��ال��ه �أن يكتموا
موته حتى يقدم ابنه «توران �شاه»( )17من قلعة
كيفا -ت�صبح الملكة حاكمة للبالد� ،إال �أن خبر
موته ال يبقى �س ًرا لوقت طويل ،فيبد�أ الإنجليز
يكرون على الم�سلمين ب�شدة �أك�ث��ر ،وك��رة تلو
الأخ��رى ،ويخو�ض الم�سلمون معارك �شديدة،
و�أخي ًرا ينت�صرون على �أعدائهم ،وخالل هذه
ال �ح��روب ال�صليبية ي�ع��ود «ت� ��وران � �ش��اه» �إلى
ال�ق��اه��رة ،وال تلبث الملكة و«ت ��وران ��ش��اه» �أن
تقع بينهما العداوة ،ف ُيقتل «توران �شاه» ب�أيدي
موالي �أبيه ،وتجل�س «�شجرة ال��در» على �أريكة
ال�سلطنة بم�ساعدة �أتابكها «عز الدين» وغيره
من المماليك.
وال تم�ضي �أيام كثيرة على �إعالن ملكها حتى
�أن الملك «النا�صر»(� )18صاحب مدينة حلب يعلن
�أنه �سينتقم من «�شجرة الدر» ويث�أر لن�سيبه الملك
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«توران �شاه» من قتلته من �أفراد المماليك ،فتنـزل
الملكة عن عر�شها لأتابكها ومقدم ع�سكرها الأمير
«عز الدين �أيبك» و ُتولّيه مقاليد الحكم ،ولكن
بعد �أيام قليلة تبد�أ �أ�صوات النا�س ترتفع قائلة:
ما نبغي مملوك ًا يتولى علينا بل نريد �سلطان ًا من
�آل �أي��وب ،فلخف�ضها ُيجل�س «مو�سى بن الملك
م�سعود»-ابن �ست �سنوات -على عر�ش ال�سلطنة،
�إال �أن الحكومة ال تزال مقاليدها ب�أيدي الملكة
و»عز الدين �أيبك» الملقب بالملك «المعز».

مقـــاالت

وكان كل من «فار�س الدين �أقطاي» و»عز الدين
�أيبك» يريد بعد وف��اة الملك �أن يتزوج الملكة
«�شجرة ال��در» ،وه��ذا ما يوقع النـزاع بينهما،
والملكة هي الأخ��رى التي تطوع لها نف�سها �أن
تلعب بكليهما بكل �شطارة فتلعب ،و�أخي ًرا تتزوج
«عز الدين �أيبك» .فللزواج بالملكة ُيلقي «عز
الدين الملك» مو�سى بن الملك م�سعود في ال�سجن
ب�إيمائها ،وهذا ما يجعل «فار�س الدين �أقطاي»
()19
ي�ست�شاط غ�ضب ًا ،ف ُي�صاهر «الملك المظفر»
ويطلب م��ن الملكة ت��رك قلعة الجبل لأن بنت
الملك �أحق بها ،فتدعوه الملكة «�شجرة الدر»،
وهي تخدعه� ،إلى القلعة حيث يقتله «قطز» .وبعد
قتله «فار�س الدين اقطاي» ُتزوج الملكة «قطز»
حبيبته «جلنار».
وبعد زمن ق�صير ين�شب االختالف بين الملكة
«�شجرة الدر» وزوجها ب�سبب زوجته الأولى وابنه،
فيقتله جماعة من خدم الملكة امتثا ًال لأمر «�شجرة
الدر» ،وهذا ما ُيغ�ضب مماليك «عزالدين �أيبك»،
الذين يقب�ضون على الق�صر ويملّكون «نور الدين
علي» الملقب بالملك «المن�صور بن الملك المعز»

عليه(- )20والذي كان عمره خم�س ع�شرة �سنة-
و ُيع ّين «قطز» نائب ال�سلطنة و ُتقتل «�شجرة الدر».
وفي الجانب الثاني يرفع لواء القتال واالنتقام
المملوك «بيبر�س» بعد قتل مواله «فار�س الدين
�أقطاي» فيجهز «قطز» ع�سك ًرا لقتاله ويهزمه.
والتتار بقيادة طاغيتهم الجديد «هوالكو»
يق�صدون البالد الإ�سالمية ،في�سومون �أهلها �أ�شد
العذاب ،فيقب�ض الأمير «قطز» على «المن�صور»
و�أخيه ويعلن نف�سه �سلطان ًا ويجل�س على �سرير
الملك ويتلقب بلقب الملك المظفر ،ويعود �إليه
«بيبر�س» معتذ ًرا ،فيقبل اعتذاره الملك المظفر
ويجعله من مقربيه.
()21

يبد�أ الملك المظفر تجهيز جي�شه بكل ما
يمتلكه من الو�سائل لمقاومة �ألد �أعدائه التتار،
ويلتقي الجمعان ،فيبلى الم�سلمون بالء ح�سن ًا،
ويقاتلون قتا ًال عنيف ًا ،وفي هذه المعركة ت�ست�شهد
«جلنار» زوجة الملك وتنتهي المعركة والن�صر
حليف للم�سلمين ،ثم تتبع جنود الم�سلمين التتار
حتى طردوهم من البالد الإ�سالمية كلها ،وي�صبح
الملك قطز ملك ًا عظيم ًا يتولى ملك م�صر وبالد
�شديدا على وفاة زوجته
ال�شام� ،إال �أنه حزن حزن ًا
ً
وحبيبته الأول��ى والأخيرة «جلنار» ،فيعزم على
ترك ال�سلطنة وجعل �صديقه القديم «بيبر�س»
يتولى زمامها ،و�أث�ن��اء ذل��ك يطلب بيبر�س من
الملك �أن يعطيه نيابة حلب و�أعمالها ولكنه
يرف�ض �إعطاءه �إياها ،لأنه كان قد �أراد �أن يعطيه
ما هو �أكبر من نيابة حلب بكثير ،ولكن رف�ضه
�شديدا على
يجعل الأمير بيبر�س يغ�ضب غ�ضب ًا
ً
ال�سلطان وي�ضطرم ح�ق� ً�دا عليه وه��و يظن �أن
� 108آفاق الثقافة والتراث

الملك لن يعطيه �شيئ ًا ،فيكيد لقتل الملك مع
جماعة من �أ�صحابه ،حتى يقتله ويتولى زمام
الأمر ،وبهذا تنتهي الق�صة.
ملخ�ص ق�صة :ال�صخرة الأخيرة

�أما رواية «ال�صخرة الأخيرة» لكاتبها ن�سيم
حجازي ف�إنها تحتوي على خم�س مائة واثنتي
ع�شرة �صفحة ف��ي ثالثة �أب ��واب� .أل�ق��ى الأدي��ب
ال�ضوء في الباب الأول على �شخ�صية «يو�سف
بن ظهير» (والد بطل الق�صة :طاهر بن يو�سف)
الذي جاهد مع ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي
حق الجهاد حتى قُتل ،كما �أخبرنا الم�ؤلف في هذا
الباب عن �أحوال بغداد وقاطنيها في ذلك الزمن
وعاداتهم وتقاليدهم وعقليتهم وكيف كانوا في
رغ��د م��ن العي�ش ،وك�شف النقاب ع��ن العيوب
والرذائل التي كانت قد ت�سربت �إل��ى نفو�سهم،
�إ�ضافة �إل��ى بيان بع�ض الأح��وال االبتدائية من
حياة «طاهر».
وفي الباب الثاني تناول ن�سيم حجازي مكائد
قاطني بغداد ومكرهم ونفاقهم وذلك من خالل
بيان �أح��وال البطل في بغداد ،و�إر�سال الخليفة
وتقدم ملك
�إياه مندوب ًا له �إلى التتار واعتقالهُ ،
التتار «جنكيز خان» �إلى البالد الإ�سالمية ونهب
�أموالها وقتل �أهلها وهتك �أعرا�ض ن�سائها.
�أم ��ا ال �ب��اب ال�ث��ال��ث والأخ �ي��ر ل�ه��ذه الرواية
ف�إنه عبارة عن محاوالت بطل الق�صة لإيقاظ
الم�سلمين من �سباتهم العميق وتحري�ضهم على
الجهاد والكفاح الم�ستمر �ضد التتار جنب ًا �إلى
جنب مع ال�سلطان جالل الدين بن خوارزم �شاه.
والق�صة بالإيجاز �أن الطاهر بن يو�سف الذي
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ك��ان م��ن قاطني المدينة المنورة يرتحل �إلى
مدينة بغداد -مقر الخليفة -ب�أمر �أ�ستاذه �أحمد
ابن ح�سن ،وكان والده يو�سف من قائدي جي�ش
الفاتح الكبير �صالح الدين الأي��وب��ي( ،)22والذي
كان قد ن�صب لواء الم�سلمين على قلعة يرو�شلم
قبل ا�ست�شهاده ،فنظ ًرا �إلى ت�ضحياته وخدماته
�أر�سل �صالح الدين �إل��ى �أ�سرته �سيفه القاطع
وفر�سه والمجوهرات الثمينة� ،إال �أن زوجته تنتقل
�إلى جوار ربها تاركة خلفها ول��د ًا قبل �أن ت�صل
هذه الهدايا �إليها ،فيترعرع هذا اليتيم في بيت
�صديق والده �أحمد بن ح�سن الذي ي�ؤدبه ف ُيح�سن
ت�أديبه.
وبعد و�صوله �إلى مدينة بغداد ي�شتري «الطاهر
اب��ن ي��و��س��ف» لنف�سه بيت ًا ك�ب�ي� ًرا ،لأن الحكام
و�أ�صحاب ال�سلطة كانوا ال يلتفتون �إال �إل��ى من
كان ذو مال وجاه .وهذا حديث ذلك الزمن الذي
نرى به ال�صليبيين يجهزون جيو�شهم ل�شن الغارة
على الم�سلمين ،كما نجد جيو�ش جنكيز خان
على ثغور البالد الم�سلمة تترب�ص بهم الدوائر،
على كل حال �سرعان ما ت�صل �شهرته �إلى �آذان
الخليفة ورئي�س وزرائ��ه «افتخار الدين» ،وذلك
ب�سبب ثرائه و�سيف �صالح الدين الأيوبي ،فيدعوه
رئي�س الوزراء �إلى بيته حيث يلتقي بابنه القا�سم
ال��ذي يريد منه �أن يهبه �سيف �صالح الدين،
وه��ذا ما ي�شدهما �إل��ى ميدان المبارزة في يوم
م�شهود حيث ينهزم «القا�سم» و�أ�ستاذه «لوك�س»،
حقدا وغ�ضب ًا
في�ضطرم القا�سم على الطاهر ً
ونفور ًا ،فيكيد لقتله �إال �أن الطاهر ينجو منه ب�سب
�صفية -بنت عم القا�سم التي تبد�أ تحب الطاهر-
التي تخبر الطاهر عن كيده.
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ويكون جنكيز خان -طاغية التتار -على �أتم
ا�ستعداد ل�صب �سوط العذاب على بالد خوارزم
�إال �أنه كان خائف ًا من الخليفة -رغم �أن العالقات
بين الخليفة وع�لاء الدين خ��وارزم �شاه كانت
متوترة -و�أنه عاون خوارزم �شاه عند هجوم التتار
عليه حب ًا وحما�سة للإ�سالم.
ُتر�سل الحكومة البغدادية الطاهر مندوب ًا
لها مع ثالثة من �أ�صحابها �إل��ى جنكيز خان،
في�صل �إليه ويعطيه ر�سالة الخليفة ،وم�ضمونها
�أن الحكومة ُت�ساعد خوارزم �شاه في �صورة هجوم
جنكيز خ��ان عليه ،ولكن يكت�شف الطاهر بعد
عودته من بالط جنكيز خان �أنه قد خُ ودع ،و�أن
الحكومة قد لعبت معه دو ًرا مزدوج ًا وذلك �أن
الرجال الثالثة الذين ذهبوا معه �إلى جنكيز خان
قد �أيقنوه �أن الحكومة البغدادية ال تتدخل في
الق�ضية عند هجومه على خوارزم �شاه ،و�أن �سبب
�إر�سال الطاهر �إلى جنكيز خان مع �أولئك الثالثة
لي�س �إال لأنه هو الوحيد الذي ال ت�صده �أ�صحاب
حكومة خوارزم �شاه عن الممر ببالدها.
وف��ي �أث �ن��اء ذل��ك يجتمع عند «ع�لاء الدين
خ� ��وارزم � �ش��اه» �أك �ث��ر م��ن م��ائ�ت��ي �أل ��ف جندي،
وتتكامل جيو�شه ،فيخرج لقتال التتار على خالف
من ر�أي ابنه ج�لال الدين و�أ�صحابه الآخرين
الذين يمنعونه من الخروج عن ب�لاده ،ولكنهم
ال يجدون منه �أذن� ًا �صاغية ،ويلقاه جنكيز خان
مع جيو�شه بين الجبال ،فينهزم ج�لال الدين
و�أ�صحابه و ُيولّون ال ُّدبر.
وف��ي ال�ج��ان��ب الآخ ��ر يقب�ض «ت�ي�م��ور ملك»

ملك قوقند -على هذا الوفد والطاهر معهم،و ُيقتل �أول�ئ��ك ال��رج��ال الثالثة على التو بينما
ُيحكم على الطاهر بال�شنق بعد �أيام ب�أمر من
ج�لال ال��دي��ن خ ��وارزم ��ش��اهُ .يغير التتار على
تلك المنطقة والطاهر على الم�شنقة ،ف ُيطلق
تيمور �سراحه ،فيفر الطاهر مع تيمور ملك
من تلك المنطقة ،وفي الطريق ت�صادفه كتائب
الجي�ش التتري �إال �أن��ه ينجح في الو�صول �إلى
قرية �أف�سدها التتار قبل �أي��ام ،فيختفي بها،
وهنا يلتقي بفتاة با�سم ُثريا و�أخيها �إ�سماعيل،
وهما من �ساللة والي تلك المنطقة ،والذي قُتل
على �أي��دي التتار ،فيق�ضي معهما في بيتهما
�أيام ًا ثم يو�صلهما الطاهر �إلى بيت جدها في
مدينة بلخ ،وخالل هذه الأيام تنبت بينهما بذرة
الحب التي ُت�صبح �شجرة قوية ،فنظ ًرا �إلى هذا
الحب يعر�ض عليه ال�ج��دان �أن يتزوج بثريا،
فيقبل هذه الدعوة الحبيبة �إال �أنه ي�ؤجل الزواج
�إلى عودته من مدينة بغداد ،ثم يتوجه �صوب
مدينة بغداد حيث يلتقي ب�أ�صدقائه القدامى،
ويتزعم حركة الدعوة �إل��ى الجهاد في �سبيل
اهلل ،و ُيلقي الخطبات الحما�سية المن ّمقة في
م�ساجد مختلفة ،ي�صف فيها ما ارتكب التتار
في الم�سلمين من الفظائع والعظائم ويح�ضهم
على الجهاد و ُي�شعل في �أفئدتهم لهيب الث�أر.
�أثرت هذه الخطبات في قلوب النا�س ت�أثي ًرا
عميقا ،في�ستجيبون له وين�سلون من كل حدب
ملبين دعوته لقتال العدو وكل من ي�صدهم عن
ذلك ،وهذا ما يجعل الخليفة ُيذعر منه ،فيحكم
عليه بالقب�ض وال�سجن ،وعلى �إثر ذلك ُ�سجن في
زنزانة ظلماء على �ضفة نهر دجلة .
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�أم��ا جنكيز خ��ان فجيو�شه كانت ف��ي تقدم
م�ستمر �إل ��ى مناطق م�سلمة ،فا�ستولت على
البلدان الم�سلمة المختلفة �أمثال �سمرقند وبخارا
وط�شقند ،وف� ّر خ��وارزم �شاه وي ��أوي �إل��ى جزيرة
يختفي بها ،فيتولى مقاليد الحكم ابنه الجريء
ال�شجاع ال�سلطان جالل الدين الذي ي�أخذ نواحي
مدينة «م��رو» م�ستق ًرا ل��ه ،فيبد�أ يجتمع عنده
المت�ضايقون من ظلم التتار من مناطق مختلفة
حتى و�صل عددهم �إلى �ألوف في ب�ضعة �أ�شهر.
وفي بغداد يكثر عدد �أن�صار الطاهر يوم ًا بعد
يوم ،فيحكم الخليفة بالإفراج عنه خوف ًا من كثرة
عددهم ،بينما يحاول المهلب بن دا�ؤد  -وزير
الخارجية� -أن ي�ضع له ال�سم في الطعام �إال �أن ذلك
الطعام الم�سموم ي�أكله �سجين �آخر فيموت ،ويقذف
�أ�صحاب المهلب بن دا�ؤد الطاهر في النهر وهم
يظنون �أنه جثة ال حياة فيها ،في�صل الطاهر �إلى
�صفية ويجتمع بها �س ًرا على غرة من �أهلها فتلح
على الفرار والزواج بها ،وهنا يخبرها الطاهر عن
حبيبته «ثريا»� .إن الحب عجيب واليلد �إال العجائب،
فها هي ت�أذن له بالذهاب على �أن ال ين�ساها طول
حياته ،و�أنها م�ستعدة لق�ضاء الحياة كلها معهما
كخادمة.
ُت�ح��ا��ص��ر ال�ج�ي��و���ش ال�ت�ت��اري��ة ث �غ��ور «م ��رو»،
وتفوز في فتح قلعتها بال�شطارة والمكر ،وكان
م��ن د�أب �ه��ا �أن�ه��ا ل��م ت��دخ��ل ق��ري��ة �إال �أف�سدتها
ومزقتها كل ممزق ،فتقتل رجال «مرو» وتحرق
مكتباتها وم�ساجدها ومدار�سها وتهتك �أعرا�ض
أطفالهن
بعولتهن وتذبح �
الن�سوة على م�شهد من
َّ
َّ
وتحرقهم وهم �أحياء.
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بعد فراره من مدينة بغداد ذهب الطاهر مع
�أ�صحابه الذين يبلغ عددهم ثالثة �آالف �صوب
مدينة «م��رو» ،وبينما هو في الطريق �إذ ي�صله
خبر دمارها ،فيغير اتجاهه �إلى ال�سلطان جالل
محا�صرين
الدين ،ويجد جالل الدين وجيو�شه
َ
من جميع الأط��راف ب��واد �ضيق ،فيغير الطاهر
على التتار من الخلف ،وينت�صر الم�سلمون.
وفي جي�ش ال�سلطان جالل الدين يلتقي بتيمور
ملك ،ومن هنا يذهبون �إلى مدينة «غزني» حيث
يجتمع عند جالل الدين الجنود في عدد كبير.
ُتعجب جالل الدين كثرة جيو�شه ف ُير�سل �إلى
جنكيز خان دعوة الحرب ،فير�سل جنكيز خان
جي�ش ًا ر ًدا على ذل��ك ،ولكنه ينهزم على �أيدي
الم�سلمين ،فيدعو جنكيز خان ع�ساكره من كل
الموا�ضيع ويخرج بنف�سه مع ع�ساكره �ضد جالل
الدين ،وفي الجانب الثاني ينـزغ ال�شيطان بين
ق��واد ج�لال الدين بعد الفتح الأول فيختلفون
على اقت�سام الغنائم وتقع التفرِ قة بين �صفوف
جي�شه ويت�شتت �شملهم فعندما ك�شفت الحرب عن
�ساقها تب َّي ّن �أن الهزيمة من ن�صيب جالل الدين
و�أ�صحابه.
ف � َّر ج�لال ال��دي��ن م��ن �ساحة القتال والعدو
خلفه حتى و�صل �إلى نهر ال�سند فيعبره وي�سيطر
وفدا مع الطاهر
على القرى المجاورة ،ثم ُير�سل ً
()23
ابن يو�سف �إلى ملك الهند ال�سلطان الإلتتم�ش
لمد يد العون والم�ساعدة �إليه ،وفي الهند يلتقي
الطاهر ب�أ�سرة «ثريا» التي كانت قد هاجرت �إليها
بعد فتح «بلخ» ويح�صل على بغيته فيتزوجها.
وب�إيماء من ملك الهند َيذهب الطاهر �إلى والة
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دول م�سلمة مختلفة يحر�ضهم على �أن يجتمعوا
على ر�صيف واحد وي�صبحوا كتلة واح��دة �ضد
التتار ،ويبلغ ف��رح ج�لال ال��دي��ن قمته عندما
يح�صل على رد �إيجابي م��ن قبل �أه��ل بغداد
في�سافر �إليها ،وقبل و�صوله �إل��ى بغداد ي�صل
وفد التتار �إلى الخليفة تحت قيادة المهلب بن
دا�ؤد ال��ذي يمنعه عن م�ساعدة خ��وارزم �شاه،
و�إث��ر تهديدهم �إي��اه ي�سحب الخليفة ي��ده من
م�ساعدة ج�لال ال��دي��ن ،كما �أن��ه �أر��س��ل جي�ش ًا
قوامه ثالثون �ألف جندي �إليه لقتاله والق�ضاء
عليه� ،إال �أن ه��ذا الخبر ي�صل �إل��ى الطاهر
و�أ�صحابه على يد «�صفية» التي ُت�صاب بجروح
�شديدة في الطريق و ُت�ست�شهد ،ثم يموت الخليفة
نا�صر الدين ويجل�س على عر�ش ال�سلطنة ابنه
ال�ظ��اه��ر( ،)24فير�سل ج�لال الدين م��رة ثانية
الطاهر �إلى بغداد ي�ستنجده ،وب�إيماء الخليفة
طاف الطاهر يبالد م�سلمة مختلفة من ال�شام
ومراك�ش والأندل�س لحث �أهلها على الجهاد.
وفي الجانب الآخ��ر يتقدم التتار �إلى مدينة
المو�صل بعد غزوهم المدن الإ�سالمية المختلفة،
وف��ي �أثناء ذل��ك يموت الخليفة الظاهر وي�أخذ
مكانه الخليفة الم�ستن�صر( )25ال��ذي يرف�ض
م�ساعدة جالل الدين ال��ذي كان بحاجة ما�سة
�إليها لو�صول الجيو�ش التترية �إل��ى المناطق
القريبة منه ،فعندما عرف ذلك جالل الدين
ال��ذي ك��ان ق��د علّق ك��ل �آم��ال��ه على �أه��ل بغداد
والخليفة ينقطع خيط �أمله ،وين�سى �أن الرياح
تجري �أحيان ًا بعك�س ما ت�شتهي ال�سفن ،فيي�أ�س
من بغداد وبالتالي يي�أ�س من روح اهلل ،ويترك
كل ما كان لزام ًا عليه ويلوذ بالخمر والرق�ص

فيدمنها ،وفي يوم من الأي��ام يق�صد ال�صحراء
راكب ًا فر�س ًا ،ومنذ ذلك اليوم لم يعثر عليه �أحد،
وهكذا ينطوي ملكه و ُيقطع دابره .فيا ح�سرة على
�أهل بغداد� ،إنهم �أ�ضاعوا جالل الدين وما عرفوا
�أي فتى �أ�ضاعوا.
�أم ��ا ال�ط��اه��ر و�أ��ص�ح��اب��ه ف��إن�ه��م يتوجهون
تلقاء هند بعد ف�شلهم في البحث عن الخليفة،
وين�ضمون �إل ��ى جي�ش م�ل��ك ال�ه�ن��د الم�ستعد
لمقاومة التتار ،وبعد ق�ضاء خم�سة ع�شر عام ًا
في جي�شه ينذر الطاهر حياته الباقية في خدمة
()26
الدين وتبليغه .وفي بغداد ي�صبح الم�ستع�صم
خليفة لها ،وفي ال�سنة الثالثة من خالفته يهجم
«هوالكو خان» على بغداد ،والخليفة منهمك في
�شرب الخمر وم�شاهدة رق�ص الح�سان ،فيذهب
فو ًرا �إلى طاغية التتار بالهدايا �إال �أنه ال يقبلها
وي�أخذه �أخذ عزيز مقتدر ،فيقتل الم�ستع�صم
وينهب ثروات بغداد ويقتل كل من فيها حتى ال
يبقى فيها �سوى الكالب والطيور ،فت�صبح بيوت
�أهل بغداد خاوية .وبهذا تنتهي الق�صة.
و�أبرز ما تو�صل �إليه الباحث من �أوجه الت�شابه
واالختالف بعد درا�سة هاتين الروايتين كالآتي:
�أوجه الت�شابه:
 .1اختار كال الكاتبان �أحداث روايته خالل فترة
تاريخية من �أهم فترات الكفاح الإ�سالمي �ضد
المغول القادمين من ال�شرق ،وال�صليبيين
القادمين من الغرب.
 .2كال الراويتين ت�شتمل على � ٍ
أحداث وقعت في �شبه
القارة الهندية وبالد ال�شام وم�صر.
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�	.3إن الأدب الذي �أنتجه قلم كال الأديبين يجري
ب�سال�سة ويخلو من التكلف والت�صنع ويرف�ض
ال�سجع والزخارف اللفظية ،لأن هدفه بيان
بعيدا عن
مو�ضوع الق�صة وفكرتها الأ�سا�سية ً
الم�سجعة والمقفّاة ،فلذا يتميز
العبارات
ّ
�أ�سلوبهما بالب�ساطة وال�سال�سة ك�أنه ال�سهل
الممتنع.
 .4لم ي�ستخدم �أحد من الكاتبين الكلمات العامية
�أو الم�ستهجنة وال الكلمات الم�ستع�صية الغريبة
في روايته.

تفنن الكاتب في ذكر هذا الحب بع�ض التفنن،
�إال �أن الن�صيب للحب في هذه الرواية �أقل من
ن�صيبه في «وا �إ�سالماه».
 .6ن�ش�أ بطل كال الق�صتين ن�ش�أة يتيمة ،وفي �أح�ضان
الآخرين� ،أما قطز -بطل ق�صة «وا �إ�سالماه»-
فوالده يموت في حرب من الحروب ووالدته
تغرق في اليم ،فيتربى �أو ًال عند خاله ،ثم عند
ال�شيخ غانم المقد�سي من �أهل دم�شق ،كما
نرى الطاهر بن يو�سف –بطل ق�صة «ال�صخرة
الأخيرة» -ي�ست�شهد والده في حرب �صالح الدين
الأيوبي التي كانت لفتح يرو�شلم ،وتموت والدته
قبل وفاة والده ،فيترعرع في بيت �صديق والده
«ال�شيخ �أحمد بن ح�سن».

 .5تدور رواية «وا�إ�سالماه» حول «محمود» و«جهاد»
�أو «قطز» و«جلنار» وهما �شخ�صيتان �أ�سا�سيتان،
حاك حولهما علي �أحمد باكثير ن�سيج روايته،
ومما ال �شك فيه �أن التاريخ مو�ضوع جاف�	.7 ،إن «جلنار» زوجة البطل في ق�صة «وا �إ�سالماه»
تُ�ست�شهد في نهاية الق�صة )27(،وهكذا تُ�ست�شهد
يتعب القارئ بعد قراءة ب�ضع �صفحات منه،
«�صفية» حبيبة البطل في ق�صة «ال�صخرة
وللبعد بالقارئ عن هذا ال�س�أم والتعب و�ضع
()28
الأخيرة» .
الم�صنف فيها حالوة الحب العفيف بين
«قطز» و«جلنار» ،وهذا الحب ي�صاحب الق�صة � .8إن �شخ�صية «القا�سم» ابن افتخار الدين
من البداية حتى النهاية ،فبينما يكون القارئ
رئي�س الوزراء في بغداد -بق�صة« :ال�صخرةيحترق بلهيب �أحداث الحرب �إذ يجد نف�سه
الأخيرة» تماثل �شخ�صية «مو�سى» ابن ال�شيخ
وك�أنه واقف �أمام باب من �أبواب ب�ستان ي�أتي
غانم المقد�سي بق�صة «وا �إ�سالماه» �إلى حد
منه عبير الحب وتهب عليه رياح الع�شق ،وكلها
كبير حيث �أن القا�سم ابن افتخار الدين رجل
تكفي لجعل القارئ ين�سى كل ما كان فيه من
خليع ،وبعد انهزامه على يد الطاهر بن يو�سف
الهموم والآالم ،في�شعر في بع�ض الأحيان ب�آالم
حقدا ،ف ُيلقيه �أو ًال في ال�سجن،
ي�ضطرم عليه ً
الفراق والحنين �إلى ر�ؤية الحبيب والتنعم
ثم يحاول �أن يقتله ب�إعطائه الطعام الم�سموم،
بلقائه �أحيان ًا �أخرى .وقد �أطنب الم�صنف
كما �أن «مو�سى» -ابن ال�شيخ غانم المقد�سي-
في ذلك بع�ض الإطناب ،بينما نرى في رواية
الخليع يبغ�ض «قطز» بعد �أن ر�أى والده يعتمد
«ال�صخرة الأخيرة « �أن بطلها «طاهر بن
عليه �أكثر منه ،فيبيع قطز بعد وفاة �أبيه كما
يو�سف» تحبه امر�أتان «ثريا» و«�صفية» ،وقد
يفرقه عن حبيبته.
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 .9ذلك الع�صر كان ع�صر الل�سان ،فالعلماء كانوا
ُي�شعلون في قلوب الجماهير النار ب�سبب خطبهم
البليغة ،وقد �ألقى ال�ضوء كل واحد من الكاتبين
على هذا الأمر نظ ًرا �إلى �أهميته ،ففي ق�صة
«ال�صخرة الأخيرة» ُي�سجن الطاهر بن يو�سف
خوف ًا من تلك الخطب التي ُيلقيها �أمام الجموع
وهو يحر�ضهم على الجهاد ،كما �أن ال�شيخ «ابن
ال�سالم» ُي�سجن ب�سبب خطبة الجمعة التي
خطبها �ضد الملك «�إ�سماعيل» .والجدير بالذكر
�أن كل واحد منهما ُيفرج عنه ب�سب �أتباعه
الكثيرين.

مقـــاالت

 .10كل واحد منهما رائد للأدب الإ�سالمي في
بلدته ،فلم يقتحم �أحد منهما �أبواب المحرمات
والفواح�ش ،كما لم يتورط �أحد منهما في
مو�ضوعات المراهقين من ذكر الوقائع الجن�سية
وت�صويرها والتي يقوم بها الأدباء �أ�صحاب
الأدب المك�شوف في ع�صرنا من �أجل �أن يكثر
عدد قراءهم.
 .11كل واحد منهما نقل ن�صو�ص تلك الخطب التي
�ألقاها �شخ�صيات الق�صة في مواقع مختلفة،
وقد اختار كل واحد منهما هذا الأ�سلوب لك�شف
ال�ستار عن كثير من الق�ضايا االجتماعية
والدينية.
� .12إن التنجيم وال�ضرب بالرمل والقراءة في
الكف كانت على �أوجها في تلك الأيام ،و�إلى
هذا الجانب �أ�شار كل واحد من الكاتبين� ،أما
رواية «وا �إ�سالماه» لعلي �أحمد باكثير فنرى
بها جالل الدين الخوارزمي مولع ًا با�ستطالع
النجوم ،و�أنه ي�ست�شير المنجمين كلما يهم ب�أمر

عظيم ،وعندما يريد الم�سير لقتال التتار يبعث
�إلى منجمه الخا�ص فيح�ضر عنده ،وينظر في
طالعه ،فيقول له�« :إنك يا موالي �ستهزم التتار
ويهزمونك ،و�سيولد في �أهل بيتك غالم يكون
ملك ًا عظيم ًا على بالد عظيمة ،ويهزم التتار
«زيدا» �-شخ�صية
هزيمة �ساحقة»( )29كما نرى ً
من �شخ�صيات الق�صة -في ق�صة «ال�صخرة
الأخيرة» يذهب �إلى المنجم وي�ستفتيه عن �أحوال
الطاهر بن يو�سف -ال�شخ�صية المركزية()30
للق�صة.
� .13إن الإ�سالم يمنع الم�سلمين من الذهاب �إلى
المنجمين وال�ضاربين بالرمل والقارئين في
الكف ،الذين ينظرون في طالع النا�س .ولأن
كل واحد من الكاتبين م�ؤمن ًا حق ًا ،وال يريد
من قارئه �أن يوقنوا بخرافاتهم �إثر قراءة مثل
هذه الق�ص�ص� .إنهما ولو ذكرا التنجيم في
ق�صتيهما �إال �أنهما على التو �أثبتا �أنه �ضرب من
الخيال ال عالقة له بالحقيقة كما حاوال �إبراز
جانبه ال�سيء ،على �سبيل المثال �أنظروا �إلى
هذا الحوار الذي يدور بين «الطاهر بن يو�سف»
و«زيد» في ق�صة« :ال�صخرة الأخيرة» حيث يقول
زيد:
ا�ستفتيت منجم ًا عنك بالأم�س.
(زيد):
ُ
(الطاهر) :ماذا قال؟
(زيد)� :إن لقيني ذلك الكاذب الخادع ال�شاطر
ورميت بها في
لخطفت منه كل كتبه
مرة �أخرى
ُ
ُ
النهر.
(الطاهر) :ماذا قال لك؟
(زي��د) :عليه اللعنة� .إن��ه ق��ال :حظك لي�س
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ب�سعيد في هذه الأي��ام� ،أن��ت في قيد التتار ،وال
ت��رج��ع �إل��ى بلدتك �إال بعد �أن تتح�سن �أح��وال
نجمك ،و�أحوالك ال تتح�سن �إال بعد �سنة� ،أعطيت  .14تناول ن�سيم حجازي �شخ�صية ال�سلطان جالل
ذلك اللعين خم�سة دنانير� .إنه جاء بهذاء كثير
الدين رمزً ا ل�سلطان متم�سك بالحق ،ويراه
من مثله....
القارئ في قتال م�ستمر مع قوات الباطل والتتار،
(طاهر) :ماذا قال �أي�ض ًا؟
يكر عليهم ليل نهار ويخل�ص الم�سلمين ال�ضعفاء
زي��د) :ق��ال� »:إن �أميرة تتارية �سوف تقع في
من براثنهم وال يخاف في ذلك لومة الئم ،كما
حبك ،وهي ت�سبب لك النجاة من �سجن التتار،
ال يبالي بالأحوال ال�سيئة والظروف القا�سية وقلة
�إن قابلته غ� ً�دا لأ�ضربنه �ضرب ًا ال ين�ساه طول
عدد تابعيه ،فتلوح �شخ�صيته �أمام �أعين القارئ
()31
حياته
وك�أنه خليفة اهلل على الأر�ض ،وينظر �إليه نظرة
تقدير واحترام و�إجالل ،وهذه ال�شخ�صية
�أما علي �أحمد باكثير فنراه يقول على ل�سان
المقد�سة المباركة تهز كيان القارئ وت�صيبه
ممدود �-شخ�صية من �شخ�صيات الق�صة ووالد
ب�صدمة وذلك عند ما يراها فج�أة تنقلب على
البطل «ق �ط��ز» -وذل��ك عندما يخبر المنجم
عقبيها ،هذا ال�سلطان كان يرجو من خليفة
ال�سلطان جالل الدين عن طالعه:
الم�سلمين ببغداد �أن يمد �إليه يد العون في
«يا هذا ال يعلم الغيب �إال اهلل ،و�إنما جئنا بك
�صورة �إر�سال الجنود �إليه لمحاربة التتار ،ولكنه
لتب�شر ال�سلطان ال لتخوفه ،ولي�س ال�سلطان بمن
ي�صاب بمثل �صاعقة عندما يرف�ض الخليفة
يخاف من تنب�ؤاتك» ...و«�أنهم (المنجمون)
م�ساعدته فيي�أ�س من خليفة الم�سلمين الذي
�ون معرفة الغيب بما
دجالين َي� َّ�د ُع� َ
لي�سوا �إال ّ
كان محط �آماله ،وبالتالي يي�أ�س من روح اهلل
�أوت��وا م��ن ب��راع��ة وفطنة ف��ي َت� َب� ُّي��نِ �أح��وال من
كذلك ،ويرى نف�سه غير متحمل لهذه ال�صدمة،
ي�ستفتيهم ،وتق�صي �أ� �س��راره ودخائله .وعلى
فيلج�أ �إلى الخمر فيدمنها و�إلى محافل الرق�ص
قدر هذه الفطنة والبراعة يوفقون �إلى �إ�صابة
وال�سرور فيغرق فيها .وين�سى كل ما كان لزام ًا
الحقيقة في تنب�ؤاتهم وتخر�صاتهم»« ...وجعل
()33
عليه من ن�صرة الم�سلمين وم�ساعدتهم،
ي��ورد وقائع من التاريخ كذبت فيها تخر�صات
ونف�س ال�شيء نجده عند باكثير في روايته
المنجمين ،وم��ن �أب��رزه��ا م��ا ات �ف��ق للخليفة
«وا�إ�سالماه» فالملك جالل الدين بن خوارزم
العبا�سي المعت�صم ب��اهلل لما �أراد �أن ي�سير
�شاه الذي نراه في بداية الق�صة يفقد كل ما
لفتح عمورية من ب�لاد ال��روم ،فنهاه المنجم
يمتلكه من الن�سوة والبنين والقناطير المقنطرة
عن ال�سير في ذلك اليوم لأن الطالع لم يكن
من الذهب والف�ضة والخيل الم�سومة والأنعام
في �صالحه ،و�أن��ذره بالهزيمة ،فلم ي�ؤثر ذلك
في عزم الخليفة ،و�ضرب بكالم المنجم عر�ض
والحرث في الحروب �ضد التتار ويتحمل متاعب
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الحائط ،وتوجه ليومه ذاك فك�سر جموع الروم
وفتح عمورية(.)32

علي
�أحمد
باكثير
ون�سيم
حجازي

ال�سفر والنفي ،ولكنه يرتدي رداء ال�صبر .فال
يمنعه ذلك كله عن الوقوف �ضد التتار �إال �أنه
عندما ي�سمع باختطاف بع�ض �أعدائه البنته
وابن �أخيه اللذين كانا بقية �أ�سرته ،وال يعثر
عليهما ،يفقد عقله ويبد�أ ي�شرب الخمر وين�سى
كل �شيء )34(.ويجدر بي �أن �أذكر �أن باكثير لم
يحط هذه ال�شخ�صية بع�صمة وقدا�سة مثلما
فعل �صاحبنا «ن�سيم حجازي».
 .15كل واحد منهما ذكر ق�صة �شرب خمر ال�سلطان
جالل الدين في �آخر حياته وبفقد وعيه.

مقـــاالت

 .16كالهما تناول في روايته مو�ضوعات الحياة
الب�شرية كالأ�سرة والبيت واالجتماع وال�سيا�سة
والجيران والحب الإن�ساني وحب الحيوان
وحب الطبيعة والحب الإلهي وحب محمد وحب
الحرمين ال�شريفين وغيرها ،وذلك خالل تناول
الفترات المختلفة من حياة البطل.
� .17إن كل واحد من الكاتبين قد جعل بع�ض
ال�شخ�صيات التاريخية �شخ�صيات ق�صته� ،إال
�أن ن�صيبها �أكثر في ق�صة «وا �إ�سالماه» بالن�سبة
�إلى ق�صة «ال�صخرة الأخيرة» ،فالملك قطز
وعالء الدين وجالل الدين وبيبر�س و�شجرة الدر
وفار�س الدين �أقطاي وغيرها كلها �شخ�صيات
تاريخية.
�أوجه االختالف

� .18إن ال�شخ�صية المركزية «الملك قطز» لق�صة «وا
�إ�سالماه» لعلي �أحمد باكثير» �شخ�صية تاريخية
حقيقية ،بينما نرى �أن ال�شخ�صية المركزية
«الطاهر بن يو�سف» لق�صة «ال�صخرة الأخيرة»
�شخ�صية خيالية اخترعها ذهن الم�صنف وال

عالقة لها بالتاريخ.
� .19إن بطل ق�صة «ال�صخرة الأخيرة» هو الطاهر
بن يو�سف� ،إال �أن القارئ عندما ي�صل �إلى نهاية
الق�صة يذهب به الظن �إلى �أنه لي�س بطلها،
وال�شيء الذي يجعله يظن بهذا الطريق �أن
الق�صة تحتوي على �أكثر من خم�سمائة �صفحة،
�إال �أنها بعد وفاة «ال�سلطان جالل الدين» تنتهي
فو ًرا ،وال يجد القارئ تف�صيل تلك الوقائع التي
تحدث مع بطل الق�صة بعد ذلك� ،إنه يق�ضي
خم�سة ع�شر عام ًا في جي�ش ال�سلطان الإلتتم�ش،
وبعد تقاعده ينذر نف�سه لخدمة الدين ،فقارئ
الق�صة ال يرى �شيئا عن هذه الحقبة الطويلة
من حياته �سوى الإ�شارة ال�سريعة �إليها في ب�ضعة
�أ�سطر خالل ال�صفحتين الأخيرتين �أو الثالث
من الق�صة(.)35
� .20إن قارئ الق�صتين يرى �أن هناك فرق ًا وا�ضح ًا
جلي ًا في �أ�سلوب �سرد الق�صة عند الكاتبين،
�أما علي �أحمد باكثير ف�إنه يجعل البطل
مرك ًزا للق�صة ،فين�سج حوله ن�سيج الق�صة،
فلهذا ال�سبب يرى القارئ الق�صة تدور حول
ال�شخ�صية الواحدة وك�أنها تحرك التاريخ
ح�سبما ت�شاء على خالف من «ن�سيم حجازي»
الذي ال يفعل ذلك ،بل يترك التاريخ على حاله،
وال تدور الق�صة عنده حول �شخ�صية واحدة،
فيرى القارئ النا�س الآخرين من الم�سلمين
العوام ُيدلون بدلوهم في الق�صة ح�سبما كان
لهم ن�صيب في التاريخ.
 .21قد ح�صل علي �أحمد باكثير على مواد روايته
من الم�صادر التاريخية العربية بينما نرى �أن
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«ن�سيم حجازي» قد اعتمد على المراجع من
كتب التاريخ بالأردية والإنجليزية والفار�سية.
� .22إن ال�شخ�صية المركزية لق�صة «وا �إ�سالماه»
تت�شرف بزيارة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
في منامها )36(،فيب�شرها بب�شارات عديدة بينما
ال يت�شرف بطل ق�صة «ال�صخرة الأخيرة» بمثل
هذه الزيارة وتلك الب�شارات.
 .23كل واحد منهما ذكر ق�صة �شرب خمر ال�سلطان
جالل الدين في �آخر حياته وبفقد وعيه .ولكنه
لماذا الذ بالخمر ،فقد اختلف في �سببه كل واحد
من الكاتبين� ،أما علي �أحمد باكثير ف�إنه يرى �أن
فقد ابنيه -جالل الدين-كان �سبب ًا لذلك( )37بينما
يرى الكاتب الأردي «ن�سيم حجازي» �أن �سحب
خليفة بغداد ووالة الدويالت الأخرى �أيديهم من
()38
م�ساعدته كان �سبب ًا لذلك.
 .24كال الكاتبين قد �أخذ الأحداث الكبرى لروايته
من �صفحات التاريخ ،ثم ملأ ن�سيج الق�صة
بالخيال ح�سبما يريد� ،إال �أن هناك تفاوت ًا بينهما
في �أن ن�سيم حجازي يعطي نف�سه الحرية �أكثر
حيث يت�صور حادثة من الحوادث ،ثم ي�ضفي
عليها من �أ�سلوبه وفنه ،بينما نرى «باكثير» �أكثر
اهتمام ًا با�ستلهام الأحداث وال�شخ�صيات من
التاريخ.
� .25إن �شخ�صية «الطاهر بن يو�سف» -بطل ق�صة
«ال�صخرة الأخيرة» -يحدث معه في بع�ض
الأحيان ما ال ي�ؤمن به العقل ،كما يراه القارئ
طول الق�صة �شخ�صية ال يمكن ال�سيطرة عليها،
�إنها ال تهزم وال تموت ،وتنجو من مخالب الموت
بطرق عجيبة ،فهي من هذه الناحية �شخ�صية
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�أ�سطورية .على �سبيل المثال ُيحكم عليه بال�شنق
بعد �أن ُيتهم ب�أنه من الخونة ،وعندما يكون واقف ًا
على من�صة الإعدام ،يهجم التتار على المدينة،
ف ُيفرج عنه )39(،وبينما يكون في ال�سجن ُير�سل
�إليه �أعدا�ؤه الطعام الم�سموم ليموت ولكن
()40
�سجين ًا �آخر ي�أكل الطعام في مو�ضعه.
� .26إن كاتب ق�صة «وا �إ�سالماه» �شاعر �أي�ض ًا مع
كونه روائي ًا ،فلذا نجده يورد بع�ض الأبيات في
ق�صته في بع�ض الموا�ضع( )41بينما ال نرى ذلك
عند ن�سيم حجازي.
 .27تخير ن�سيم حجازي بطل روايته «طاهر بن
يو�سف» من عامة النا�س ،والذي كان والده
جندي ًا في ع�سكر «�صالح الدين الأيوبي» بينما
اختار علي �أحمد باكثير «محمود/قطز» من
�أ�سرة ملكية فهو �سليل �أخت الملك «جالل
الدين».
 .28قد �أ�سرف علي �أحمد باكثير في بع�ض الموا�ضع
في ت�صويره للحب بين الحبيبين ،ومن الوجهة
النظرية الإ�سالمية جاء بذكر بع�ض مظاهره
المحرمة في الإ�سالم ،فنحن نرى �أثناء الق�صة
�أن قطز وجلنار -الحبيبتان -عندما يبيعهما
«مو�سى» لرجلين مختلفين وي�صيح بينهما غراب
البين ويحين وقت الفراق ال ي�ستطيعان �أن يملكا
�أع�صابهما فيتعانقان ويبتادالن القبالت ،يقول
باكثير:
«ولما ر�أتهم جلنار وعلمت �أن ال منا�ص لها من
الم�سير معهم� ،أر�سلت ثياب موالتها الوالهة
الح�سرى .واندفعت �إلى حبيبها قطز ففتح لها
ذراعيه وتعانقا عناقا طويال ،تبادال فيه قبالت

علي
�أحمد
باكثير
ون�سيم
حجازي

الوداع ،و�أودعا فيه �أحر ما تكنه جوانحهما
من لواعج الحب وبرحاء الأ�سى ،وقد اختلطت
�أنفا�سهما ،وامتزجت دموعهما ون�سيا ما حولهما
()42
وغرقا في غيبوبة من الن�شوة والحنين.
وهذا ما ال يجوز في الإ�سالم ،بينما ال يرى
القارئ �صاحبنا الآخر «ن�سيم حجازي» يقوم
بمثل هذا التفنن طول ق�صته.

مقـــاالت

� .29إن التاريخ �شاهد على �أن الن�ساء في ذلك
الزمن قد لعبن دو ًرا هام ًا في �سيا�سة الق�صور،
ولهن ومن �أجلهن ن�شبت الحروب وثارت ،وقد
تناول باكثير هذا الجانب من التاريخ في �صورة
�شخ�صية الملكة «�شجرة الدر» التي لعبت بقلوب
الملوك والر�ؤ�ساء ،وبذرت بذرة االختالف
والتفرق والت�شاجر بينهم من �أجل منفعتها
الذاتية ،بينما لم يتعر�ض لهذا الجانب ن�سيم
حجازي على الإطالق.
� .30إن رواية «وا �إ�سالماه» لم تتناول �شخ�صية «جالل
الدين بن خوارزم �شاه» ومعاركه ووقائعه وبطوالته
كما تناولتها رواية «ال�صخرة الأخيرة».
� .31إن باكثير من �أبناء اللغة العربية فلذا نراه
يقتب�س كثي ًرا من هدي القر�آن والحديث ويزين
عباراته بكلمات وتراكيب قر�آنية( )43بينما ال
نجد ذلك عند الكاتب الأردي ن�سيم حجازي.
 .32ومن ميزات �أ�سلوب علي �أحمد باكثير �أنه
ً ()44
اقتب�س من ال�شعر العربي في عباراته �أي�ضا
على �سبيل المثال �إنه يقول:
 «ولبث ده ًرا يكتفي من حبيبته بالنظرةالعجلى وبالأ�سبوع تنق�ضي �أوائله و�أواخره

ال يراها �إال مرة �أو مرتين»....ولكن الوا�شي
()45
درى ب�أمر الحبيبين فما قرت بالبله»
والفقرتان مقتب�سان مما قاله جميل
بثينة(:)46
و�إن� � ��ي لأر� � �ض� ��ى ،م �ـ��ن ب �ث �ي �ن �ـ��ة ،بالذي
ل ��و �أب� ��� �ص ��ره ال ��وا�� �ش ��ي ،ل �ق ��رت بالبله
ب �ل ��ا ،وب � �ـ � �ـ � ��أال �أ�� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ،وبالمنى
وب ��ال ��وع ��د ح �ت��ى ي� ��� �س� ��أم ال ��وع ��د �آمله
وبالنظرة العجلى ،وبالحـول تنق�ضي
�أواخ� � � �ـ � � ��ره ،ال ن �ل �ت �ق ��ي ،و�أوائ � � � �ل� � � ��ه

()47

� .33إن الرواية ت�ستوعب كل حياة البطل وهذا
هو الفرق بينها وبين الق�صة الق�صيرة التي ال
تُلقي �ضو ًءا �إال على جانب من جوانب �شخ�صية
البطل وفترة من حياته .فرواية «وا �إ�سالماه»
تحيط بكل حياة البطل -من والدته وحتى موته-
بينما يترك �صاحب الرواية «ال�صخرة الأخيرة»
الق�صة في المنت�صف ،ف�إنه في النهاية يذكر
�أن بطل الرواية يلتحق بالجي�ش الهندي بعد
�أن يي�أ�س من الخليفة و�أهل بغداد ،فال ي�ستطيع
القارئ �أن يتعرف على �أحوال البطل بعد ذلك.
 .34من هذه الناحية �-أي ناحية نهاية الق�صة -نرى
�أن نهاية رواية «وا �إ�سالماه» نهاية �سارة حيث
تنتهي بفتح الم�سلمين وانت�صارهم على التتار،
ويرى القارئ المياه وقد عادت �إلى مجاريها،
�إنه يرى البطل يفوز في جهوده وي�صبح ملك ًا،
ويموت وقلبه هادئ غير قلق ،بينما نجد نهاية
الق�صة في رواية «ال�صخرة الأخيرة» نهاية
م�ؤلمة م�أ�ساوية حيث يترك القارئ البطل وهو
يجاهد للح�صول على مر�ضاة قلبه .ولعل �سببها
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�أن البالد التي كان ن�سيم حجازي يكتب بها هذه
الق�صة تمر في تلك الأيام ب�أ�صعب �أحوالها ،وقد
�أ�شار �إلى ذلك ن�سيم حجازي نف�سه في مقدمة
هذه الرواية قائ ًال:
«�إن م�سودة «ال�صخرة الأخيرة» كنت قد انتهيت
منها �سنة 1946م .كنت �أظن و�أنا �أكتب هذه
الرواية �أن الم�ؤرخين للع�صر الجنكيزي قد
بالغوا في ت�سجيل مظالم التتار الفظيعة ،والتي
جدا ،وما ُكنت �أعرف �أنني بعد �سنة
ت�أثرت بها ً
�أرى بيتي م�شتع ًال في تلك النار التي كانت قد
�أحرقت المدن الإ�سالمية الجميلة قبل ب�ضعة
قرون.
يكتب م�ؤرخ من م�ؤرخي ذلك الع�صر :لو �أ�صف
كل المظالم والفظائع التي ارتكبها التتار في تلك
الآونة لأخاف �أن الأجيال القادمة تراني كاذب ًا،
واليوم يذهب بي الظن �إلى �أن الأجيال القادمة
لفرقة وح�شية في �إقليم بنجاب ال�شرقي لتكذب

تلك الجرائم والمظالم التي ارتكبها �أ�سالفها،
جديدا �إلى تاريــخ الوح�شيــة
والتي قد �أ�ضافت باب ًا ً
()48
والهمجية».
 .35يمكن لنا �أن نقول �إن رواية «وا �إ�سالماه» هي
امتداد لرواية «ال�صخرة الأخيرة» لأن الرواية
«ال�صخرة الأخيرة» تحيط بمعارك جالل الدين
وانت�صاراته ،وهزيمته في النهاية وتنتهي بينما
تق�ص رواية «وا �إ�سالماه» مع ذكر معارك جالل
الدين(باخت�صار) ق�صة معركة «عين جالوت»
كذلك التي ينت�صر فيها الم�سلمون على �أعدائهم
التتار ،ويهزمونهم هزيمة �ساحقة.
 .36يبلغ عدد �صفحات رواية «ال�صخرة الأخيرة»
�ضعف �صفحات رواية «وا �إ�سالماه» ،لكنها تعالج
فترة زمنية �أقل من تلك التي �أحاطت ب�أحداثها
رواية «وا �إ�سالماه» ،فلهذا ال�سبب نجد تف�صيل
بع�ض هذه الأحداث الموجعة الم�ؤلمة �أكثر في
رواية « ال�صخرة الأخيرة».

هوام�ش
1-1القر�آن216/2 :
2-2ا�سمه الأ�صلي «تموجين» ومعروف بلقب «جنكيز خان»
(الملك الأعظم �أو ملك الملوك) تولى الحكم بعد
وفاة �أبيه ي�سوكاى بهادر ،وهو ابن ثالث ع�شرة �سنة،
واجه م�صاعب كثيرة في بداية حياته ،وا�ستولى على
ال�صين �سنة 607ه � �ـ1211/م ،وتو�سع في البالد،
و�أقام دولة وا�سعة مترامية الأطراف ،بد�أت الحروب
بينه وبين خوارزم �شاه ،ف�أغار على ترك�ستان وفتح
عنوة بال ًدا مختلفة من ترك�ستان و�أفغان�ستان و�إيران،
لم ير التاريخ مدم ًرا وقات ًال مثله ،يقال �إنه م�سئول
عن قتل  8400000ن�سمة .وكانت وفاته في رم�ضان
�سنة 624ه� �ـ .راج��ع� :شوقي �أب��و خليل(الدكتور)،
�أطل�س التاريخ العربي الإ�سالمي� ،سورية ،دم�شق،
دار الفكر ،الطبعة الثانية ع�شر1425 ،هـ=2005م،
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�ص .223:و اردو ان�سائيكلو بيديا ،الهور� ،شيخ غالم
علي ايند �سنـز ،ب��دون ذكر التاريخ ،الجزء الأول،
�ص.520:
33- Harold Lamb, The March of The Barbarians,
New York, Doubleday, Doran and Company,
1940.

4-4ال�شاعر والروائي ال�شهير الذي ولد �سنة 1308هـ1900/م
بمدينة «�سوربايا» في اندوني�سيا ،وتوفي في �شهر نوفمبر
�سنة 1969م في القاهرة ،ترك خلفه �أكثر من �سبعين
كتــاب ًا مطبــوع ًا ،م��ا عــدا مخطوطــات ،وم��ن �أهم
رواياتــه :وا �إ�سالماه ،والثائر الأحمر ،وحمدان قرمط،
و�سيرة �شجاع ،و�سالمة الق�س ،والفار�س الجميل ،وليلة
النهر.
5-5الكاتب الأردي الباك�ستاني ال�شهير الذي ولد �سنة 1914م

علي
�أحمد
باكثير
ون�سيم
حجازي

مقـــاالت

وتوفي �سنة 1995م ،كتب ال��رواي��ات والق�ص�ص حول
مو�ضوعات تاريخية �إ�سالمية ،ومن �أهم رواياته :محمد
ابن قا�سم ،و�آخري جتان( ال�صخرة الأخيرة) و�آخري
معركه (المعركة الأخ �ي��رة) وخ��اك وخ��ون (التراب
وال��دم) ،تُرجم بع�ض رواياته �إلى لغات مختلفة ،قام
الأ�ستاذ الدكتور ظهور �أحمد �أظهر (رئي�س رابطة الأدب
الإ�سالمي بباك�ستان �سابقا) بنقل روايته «محمد بن
القا�سم» �إلى اللغة العربية .للتف�صيل حول حياته وم�آثره
راجع :راجا ،ت�صدق ح�سين(الدكتور) ،ن�سيم حجازي
ايك مطالعة ،الهور ،قومي كتب خانه ،ونف�س الم�صنف،
ن�سيم حجازي كتابيات� ،إ�سالم �آب��اد ،مقتدره قومي
زبان1987 ،م.
6-6باكثير ،علي �أح �م��د ،وا �إ� �س�لام��اه ،الفجالة ،مكتبة
م�صر �سعيد جودة ال�سحار و�شركاه ،بدون ذكر الطبع
وال�سنة.
7-7ن�سيم حجازي ،ال�صخرة الأخيرة ،الهور ،جهانكير بك
دبو2005 ،م.
8-8علي �شل�ش(الدكتور) ،الأدب المقارن بين التجربتين
الأمريكية والعربية ،الريا�ض ،دار الفي�صل الثقافية،
الطبعة الأولى1415 ،هـ1995/م� ،ص.68-61:
(9-9م658 :ه� �ـ1260/م) هو قطز بن عبد اهلل المعزي،
�سيف ال��دي��ن ،ثالث ملوك ال�ت��رك المماليك بم�صر
وال�شام ،كان مملوكا للمعز ايبك التركماني ،وترقى �إلى
�أن كان في دولة المن�صور بن المعز «�أتابك الع�ساكر»
ثم خلع المن�صور ،وت�سلطن مكانه �سنة 657هـ ،وجعل
الأمير ركن الدين «بيبر�س» البندقداري �أتابك الع�ساكر،
وف ّو�ض �إليه جميع �أمور المملكة ،ونه�ض لقتال «التتار»
وكانوا بعد تخريب بغداد قد و�صلوا �إلى دم�شق وهددوا
م�صر ،فجمع الأموال والرجال وخرج من م�صر ،فلقي
جي�ش ًا منهم في «عين جالوت» بفل�سطين ،فك�سره �سنة
658هـ وطارد فلوله �إلى “«بي�سان» فظفر بهم ،ودخل
دم�شق ف��ي م��وك��ب عظيم ،وع��زل م��ن بقي م��ن �أوالد
بني �أي��وب وا�ستبدل بهم من اختار من رجاله ،ورحل
يريد م�صر .وبينما هو في الطريق تقدم منه �أتابك
ع�سكره «بيبر�س» ووراءه عدد كبير من �أم��راء الجي�ش
فتناولوه ب�سيوفهم فقتلوه .ودفن بالق�صير ،ثم نقل �إلى
القاهرة� .أنظر :الزركلي ،خير الدين ،الأعالم (قامو�س
تراجم لأ�شهر الرجال والن�ساء من العرب والم�ستعربين

والم�ست�شرقين) ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للماليين،
الطبعة ال�سابعة ،1986 ،الجزء الخام�س� ،ص.201:
(1010م627 :ه� � � � �ـ1231/م) اب ��ن ع�ل�اء ال��دي��ن محمد
خوارزم �شاه ،الملك الذي ق�ضى الحياة كلها في حرب
م�ستمرة �ضد المغول ،وانتهى به المطاف �إل��ى قرية
ك��ردي��ة ،فقتله �أح��د الفالحين وبقتله انتهت الدولة
الخوارزمية .للتف�صيل حول حياته راجع :ح�سن �إبراهيم
ح�سن(الدكتور) ،تاريخ الإ��س�لام ال�سيا�سي والديني
والثقافي واالجتماعي ،القاهرة ،دار الجيل ،الطبعة
الخام�سة ع�شرة1422 ،ه� � �ـ2001/م ،الجزء الرابع،
�ص.101-100:
676-625(1111هـ =1277 - 1228م) هــو بيبر�س العـالئي
البندقداري ال�صالحي ،ركن الدين ،الملك الظاهر:
�صاحب الفتوحات والآثار .كان �أتابك الع�ساكر بم�صر
في �أيام الملك المظفر قطز ،وبعد قتله تولى �سلطنة
م�صر وال�شام �سنة 658هـ ،وتلقب بالملك «القاهر� ،أبي
الفتوحات» ثم ترك هذا اللقب وتلقب بالملك «الظاهر»
وكان �شجاعا جبارا ،يبا�شر الحروب بنف�سه .وله الوقائع
الهائلة مع التتار والإفرنج ال�صليبيين ،توفي في دم�شق
ومرقده فيها معروف .الزركلي ،الأعالم ،الجزء الثاني،
�ص.79:
647-603(1212ه�� �ـ = 1249 -1206م) �أي ��وب (الملك
ال�صالح) اب��ن محمد (الملك الكامل) بن �أب��ي بكر
(العادل) بن �أي��وب� ،أبو الفتوح نجم الدين :من كبار
الملوك الأيوبيين بم�صر ،ولد ون�ش�أ بالقاهرة .وولي
بعد �أخيه (العادل) �سنة 637هـ ،و�ضبط الدولة بحزم.
عمر بم�صر ما لم يعمره �أحد من ملوك بني �أيوب .وفي
�أواخر �أيامه �أغار الإفرنج على دمياط (�سنة 647هـ)
واحتلوها و�أ�صاب البالد �ضيق �شديد ،وكان ال�صالح
غائب ًا في دم�شق ،فقدم ونزل �أمام الفرنج وهو مري�ض
بال�سل فمات بناحية المن�صورة ،ونقل �إل��ى القاهرة.
راجع :الزركلي ،الأعالم ،المجلد الثاني� ،ص.38:
(1313م648 :ه� � �ـ1251/م) �إ�سماعيل(ال�صالح ،عمــاد
الدين� ،أبو الخي�ش) بن محمد �أبي بكر(العادل) ابن
�أيوب :من ملوك الدولة الأيوبية .ت�سلطن بدم�شق بعد
وف��اة �صاحبها(�أخيه) الأ��ش��رف �سنة 635ه �ـ .وجاءه
الملك الكامل ف�أخذها منه بعد ح�صار .ورحل �إ�سماعيل
�إل��ى بعلبك ،ثم هاجم دم�شق وملكها في �صفر �سنة
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638ه �ـ ،و�أج��رم بت�سليمه قلعة ال�شقيف للفرنج �سنة
638ه �ـ ،فمقته الم�سلمون ،و�أخرجته الخوارزمية من
دم�شق �سنة 643ه �ـ ثم �صالحهم ووال ��وه .قتله بع�ض
رجال �صاحب م�صر .راجع :الزركلي ،الأعالم ،المجلد
الخام�س� ،ص.324 :
(1414م656 :ه� �ـ1252/م) ايبك بن عبد اهلل ال�صالحي
النجمي ،عز الدين التركماني� ،أول ملوك الأتراك .كان
مملوكًا لل�صالح نجم الدين �أي��وب ،و�أعتقه ف�صار في
وجعل مقدما للع�ساكر بعد مقتل
جملة الأم��راء عندهُ .
الملك المعظم توران�شاه وقيام زوجة �أبيه �شجرة الدر
بالأمر ،وت��زوج ب�شجرة ال��در ،فنـزلت له عن الملك ،
وذلك �سنة 648هـ ،وتلقب بالملك المعز ،وانتظم �أمره
�إلى �أن علمت �شجرة الدر ب�أنه خطب بنت الملك بدر
الدين ل�ؤل�ؤ �صاحب المو�صل ،فتغيرت عليه ،فبينما كان
في الحمام جاءه خم�سة من خدامها فقتلوه خنق ًا ،وكان
�شجاع ًا حازم ًا ،له وقائع من الإفرنج .الزركلي ،الأعالم،
المجلد الثاني� ،ص ،33:وابن كثير ،البداية والنهاية،
لبنان ،ب�ي��روت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة:
1407هـ1987/م ،المجلد ال�سابع� ،ص.212-211:
1515كان �أمير ومقدم المماليك البحرية بم�صر ،بعد م�صرع
الأمير فخر الدين يو�سف �أتابك الجي�ش في مع�سكر
جديلة جنوب المن�صورة ،ت�سلم �أقطاي قيادة الجي�ش
و�أ�صبح القائد العام للجيو�ش الم�صرية ،وا�ستب�سل مع
بيبر�س البندقداري والمماليك البحرية والجمدارية
في الدفاع عن مدينة المن�صورة ،وفي عهد ال�سلطان
عز الدين �أيبك قاد القوات التي هزمت حاكم دم�شق
النا�صر يو�سف عند عزة .بعد �أن �أح�س ال�سلطان عز
الدين �أيبك بزيادة نفوذ �أقطاي و�سيطرة البحرية على
البالد قرر قتله بالتعاون مع مملوكه �سيف الدين قطز
والمماليك المعزية ،فا�ستدرجه �إلى قلعة الجبل واغتاله
و�ألقى بر�أ�سه �إل��ى المماليك البحرية الذين تجمعوا
تحت القلعة مطالبين بالإفراج عنه.
1616من �شهيرات الملكات في الإ�سالم ذات �إدارة وحزم
وعقل وده��اء وب��ر و�إح���س��ان ،بعد م��وت زوجها الملك
ال�صالح وقتل ابنه توران�شاه تولت ال�سلطة وذلك في 2
�صفر �سنة 648هـ ،وخُ طب في �أيام الجمع با�سم �شجرة
و�ضربت ال�سكة با�سمها،
الدر على منابر م�صر وال�شام ُ
وبعد �أن حكمت بالديار الم�صرية نحو ثالثة �أ�شهر
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تزوجت بعز الدين �أيبك وخلعت نف�سها من ال�سلطنة
بر�ضاها وذل��ك في �آخ��ر ربيع الآخ��ر �سنة 648ه �ـ ،ثم
عملت �شجرة ال��در على قتل زوجها� .إنها قتلت �سنة
655ه�ـ  .راج��ع :كحاله ،عمر ر�ضا� ،أع�لام الن�ساء في
عالمي العرب والإ��س�لام ،بيروت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
الطبعة الثالثة1397 ،ه � � �ـ1977/م ،ال�ج��زء الثاني،
�ص.290-286:
(1717م648 :هـ=1250م) ابن الملك ال�صالح نجم الدين
�أيوب ابن الملك الكامل محمد :ثامن �سالطين الدولة
الأيوبية بم�صر ،و�آخ��ره��م ،وثالث من �سمي «الملك
المعظم» منهم ،كانت �إقامته في ح�صن كيفا نائبا عن
�أبيه .ولما توفي �أبوه �سنة 647هـ وكتمت «�شجرة الدر»
خبر موته ،ا�ستدعته ،فجاء �إلى م�صر ،والحرب نا�شبة
بين الم�صريين والفرن�سيين على �أب��واب «المن�صورة»
فلب�س خلعة ال�سلطان وقاتل الإفرنج ،ثم تنكر ل�شجرة
الدر فقتلته ،وبمقتله انقر�ضت دولة بني �أيوب بم�صر،
ومدتها نحو � 86سنة .راجع :الزركلي ،الأعالم ،المجلد
الثاني� ،ص ،90:وابن كثير ،البداية والنهاية ،المجلد
ال�سابع� ،ص.192:
553(1818ه�ـ626-ه�ـ) هو النا�صر لدين اهلل �أبو العبا�س
�أحمد ابن الم�ست�ضيء ب�أمر اهلل ،بويع له بالخالفة بعد
موت �أبيه �سنة 575هـ ،وكانت مدة خالفته �سبع ًا و�أربعين
�سنة �إال �شه ًرا ،ولم يقم �أحد من الخلفاء العبا�سيين قبله
في الخالفة ه��ذه المدة الطويلة .راج��ع ،اب��ن كثير،
البداية والنهاية ،المجلد ال�سابع� ،ص.115-114:
1919هو تقي الدين عمر بن �شاهن�شاه بن �أبوب ،كان �شجاعا
فاتكا ،توفي �سنة 587هـ ودفن بحماه .راجع :ابن كثير،
البداية والنهاية ،المجلد ال�ساد�س� ،ص369:
 -645(2020بعد 657ه� �ـ= -1247بعد 1259م) علي بن
�أيبك التركماني ال�صالحي نور الدين :ثاني ملوك دولة
المماليك البحرية في م�صر وال�شام ،ولي بعد مقتل
�أبيه (الملك المعز �أيبك) �سنة 656ه �ـ وه��و �صغير،
ولقب بالمن�صور ،وعندما ج��اءت الأخ�ب��ار با�ستيالء
هوالكو على بغداد اجتمع �أمراء الدولة والق�ضاة وكبار
الم�شايخ ،وخلعوه في �أواخر �سنة 657هـ ،وولوا �أتابك
الع�ساكر ونائب ال�سلطنة «قطز» مكانه ،و�أر�سلوا علي ًا
مع �أمه �إلى دمياط ،ف�أقام بها في برج ال�سل�سلة �إلى �أن
مات .الزركلي ،الأعالم ،المجلد الرابع� ،ص.265:

علي
�أحمد
باكثير
ون�سيم
حجازي
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2121هو حفيد جنكيز خ��ان ال��ذي هجم على بغداد �سنة
1258م ،ودمرها تدمي ًرا ،وقتل مثات �آالف من الم�سلمين،
توفي �سنة 1264م .راجع :اردو ان�سائيكلوبيديا ،الجزء
الثاني� ،ص.1857:
589-532(2222ه� �ـ=1193-1137م) يو�سف بن �أيوب بن
�شاذي� ،أب��و المظفر� ،صالح الدين الأي��وب��ي ،الملقب
باللقب النا�صر :من �أ�شهر ملوك الإ�سالم الذي ق�ضى
الحياة كلها في �أمرين ،الإ�صالح الداخلي في م�صر
وال���ش��ام ،والثاني دف��ع غ��ارات ال�صليبيين ومهاجمة
ح�صونهم وق�لاع�ه��م ف��ي ب�لاد ال���ش��ام ،وك��ان �أعظم
انت�صار له على الفرنج في فل�سطين وال�ساحل ال�شامي
«يوم حطين» الذي تاله عكا ويافا �إلى ما بعد بيروت ،ثم
افتتاح القد�س �سنة 583هـ .للتف�صيل حول حياته �أنظر:
الزركلي ،الأعالم ،المجلد الثامن� ،ص.220:
(2323م633 :هـ1236/م) هو �شم�س الدين والدنيا ظل اهلل
في العالمين� ،أبو الظفر �إلتتم�ش ال�سلطان ،يمين خليفة
اهلل ،نا�صر �أمير الم�ؤمنين� ،إنه ملك ثاني من ملوك
«غالمان» (الرقيق) في الهند ،كان عبيدا للملك قطب
الدين ايبك ،ثم جعله �صهرا له� ،صار ملكا للهند �سنة
608هـ1212/م .للتف�صيل حول حياته راجع :اردو دائرة
معارف �إ�سالميه ،اله��ور ،دان�ش كاه بنجاب ،الطبعة
الأولى1388 ،هـ1968/م ،المجلد الثالث� ،ص.79-72:
ويجدر بي �أن �أذكر �أن �إ�سمه ال�صحيح هو «�إل ُتتم�ش» (�إ ل
ت ت م �ش) �إال �أن �صاحبنا ن�سيم حجازي قد ا�ستخدمه
بتاء واحد بدل التائين.
623 - 571 (2424هـ =  1226 - 1175م ) هو محمد بن
�أحمد� ،أبو ن�صر ،الظاهر ابن النا�صر ابن الم�ست�ضيئ
العبا�سي :من خلفاء الدولة العبا�سية في العراق ،بويع
بعد وفاته �أبيه �سنة 622هـ وكانت خالفته ت�سعة �أ�شهر
و�أي��ام��ا .ك��ان من �أج��ود بني العبا�س و�أح�سنهم �سيرة
و�سريرة .راجع :الزركلي ،الأعالم ،المجلد الخام�س،
�ص ،320:وابن كثير ،البداية والنهاية ،المجلد ال�سابع،
�ص.122-121:
640-588(2525هـ=1242-1192م) من�صـور (الم�ستن�صـر
باهلل) ابن محمد (الظاهر ب�أمر اهلل) ابن النا�صر ابن
الم�ست�ضيء :خليفة عبا�سي .ولي ببغداد بعد وفاة �أبيه
�سنة 623ه �ـ وك��ان عمره يومئذ خم�س ًا وثالثين �سنة
وخم�سة �أ�شهر ،وك��ان جده النا�صر ي�سميه «القا�ضي»
لوفرة عقله .وهو باني «المدر�سة الم�ستن�صرية» ببغداد.

كان حازم ًا عاد ًال ح�سن ال�سيا�سة �إال �أنه جاء في �أيام
تراجع الدولة .وفي عهده ا�ستولى المغول على كثير من
البالد حتى كادوا يدخلون بغداد ،فدفعوا عنها .وا�ستمر
الم�ستن�صر �إلى �أن توفي بها .الزركلي ،الأعالم ،المجلد
ال�سابع� ،ص ،304 :وابن كثير ،البداية والنهاية ،المجلد
ال�سابع� ،ص.123-122:
 656 - 609 (2626هـ =  1258 - 1212م ) هــو عبداهلل
(الم�ستع�صم) بن من�صور (الم�ستن�صر) ابن محمد
(الظاهر) من �ساللة ه��ارون الر�شيد العبا�سي� :آخر
خلفاء ال��دول��ة العبا�سية ف��ي ال �ع��راق .ول��د ببغداد،
وول��ي الخالفة بعد وف��اة �أبيه �سنة 640ه�ـ والدولة في
�شيخوختها ،واعتمد على وزيره م�ؤيد الدين ابن العلقمي
ال��ذي كاتب قائد المغول ي�شير عليه باحتالل بغداد،
فزحف هوالكو �سنة 645هـ ،ودخل بغداد دون عناء يذكر
وقتل الم�ستع�صم ،وبموته انقر�ضت دولة بني العبا�س
في العراق� .أنظر :الزركلي ،الأع�لام ،المجلد الرابع،
�ص ،140:وابن كثير ،البداية والنهاية ،المجلد ال�سابع،
�ص 172-171:و.218-217
2727باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص.194:
2828حجازي ،ال�صخرة الأخيرة� ،ص.440:
2929باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص.10:
3030حجازي ،ال�صخرة الأخيرة� ،ص.369-268:
3131نف�س الم�صدر� ،ص.269-268:
3232باكثير ،وا �إ�سالماه.12-10 ،
3333حجازي ،ال�صخرة الأخيرة� ،ص.479-472:
3434باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص.60-53:
�3535أنظر ال�صفحات الأخيرة (من  )510-509من ق�صة
«ال�صخرة الأخيرة».
3636باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص.104-103:
3737باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص54-53:
3838حجازي ،ال�صخرة الأخيرة� ،ص.472-471:
393939نف�س الم�صدر� ،ص.194-193:
4040نف�س الم�صدر� ،ص.346-345:
4141على �سبيل المثال �إنه يقول:
«وك��ان الجي�ش ط��وال م�سيره من ال�صالحية �إل��ى غزة
ومن غزة �إلى عكا ،ومن عكاء �إلى عين جالوت يردد
هذا الن�شيد:
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ن� � � � �م� � � � ��� � � � �ض � � � ��ي �إل� � � � � � � � � � � � � � ��ى ال � � � � �ت � � � � �ت� � � � ��ار
ب � � � � � � � ��الأب� � � � � � � � �ي� � � � � � � � �� � � � � � � � ��ض ال � � � � � �ب � � � � � �ت � � � � � ��ار
والأ�� � � � � � � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � � � � � � ��ل ال � � � � � � � � � �ح � � � � � � � � � ��رار
ن� � � � � � �ط� � � � � � �ل� � � � � � �ب� � � � � � �ه � � � � � ��م ب � � � � � � ��ال� � � � � � � �ث � � � � � � ��ار
وال � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � � �خ � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � ��ار
هلل
و� � � � � � � � � � � � � � � �ش� � � � � � � � � � � � � � ��رف ال � � � � � � � � � � � ��دي � � � � � � � � � � � ��ار
ن � � � � � �ط� � � � � ��رح � � � � � �ه� � � � � ��م ف� � � � � � � � � ��ي ال� � � � � � �ن � � � � � ��ار
وغ� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � �ض � � � � � � � � ��ب ال � � � � � � � �ج � � � � � � � �ب� � � � � � � ��ار
ن� � � � �م� � � � ��� � � � �ض � � � ��ي �إل� � � � � � � � � � � � � � ��ى ال � � � � �ت � � � � �ت� � � � ��ار
ب � � � � ��ال� � � � � �ع� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ك � � � � ��ر ال � � � � � � � � �ج� � � � � � � � ��رار
ك � � � � � � � ��الأ�� � � � � � � � �س � � � � � � � ��د ال� � � � � � � ��� � � � � � � �ض � � � � � � ��واري
ن� � � � � � �ع� � � � � � ��� � � � � � �ص � � � � � ��ف ب � � � � � ��ال� � � � � � �ف� � � � � � �ج � � � � � ��ار
ك� � � � � � � ��ال� � � � � � � ��ري� � � � � � � ��ح ...ك � � � ��الإع� � � � ��� � � � �ص � � � ��ار
ك� � � � � � � ��ال � � � � � � � �م� � � � � � � ��ائ� � � � � � � ��ج ال � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � ��دار
ن � � � � � �غ� � � � � ��رق � � � � � �ه� � � � � ��م ف � � � � � � � � � ��ي ال � � � � � � �ن� � � � � � ��ار
وغ� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � �ض � � � � � � � � ��ب ال � � � � � � � �ج � � � � � � � �ب� � � � � � � ��ار
	�أنظر :باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص.191:
4242نف�س الم�صدر� ،ص.84:
4343على �سبيل المثال �إنه يبد�أ ق�صته بهذه الآية المباركة:

ق��ل �إن ك��ان �آب��ا�ؤك��م و�أب �ن��ا�ؤك��م و�إخ��وان�ك��م و�أزواجكم
وع�شيرتكم و�أموال اقترفتموها وتجارة تخ�شون ك�سادها
وم�ساكن تر�ضونها �أحب �إليكم من اهلل ور�سوله وجهاد
في �سبيله فترب�صوا حتى ي�أتي اهلل ب�أمره واهلل ال يهدي
القوم الفا�سقين .باكثير ،وا �إ�سالماه� ،ص.3:
4444غوري ،محمد علي« ،رواية «وا �إ�سالماه» للكاتب الكبير
على �أحمد باكثير(درا�سة نقدية)» مقال �ضمن مجلة:
الدرا�سات الإ�سالمية� ،إ�سالم �آباد ،الجامعة الإ�سالمية
العالمية ،العدد الأول ،المجلد الرابع والثالثون ،الربيع
(يناير-مار�س 1999م/رم�ضان-ذوالقعدة 1419هـ)
�ص.138:
4545باكثير ،علي �أحمد ،وا �إ�سالماه� ،ص.125:
82-40(4646هـ701-660/م) هــو �أبو عمـرو جميــل معمــر
من بني عذرة من ق�ضاعة ،ال�شاعر الأموي ال�شهير� ،إنه
�شاعر ف�صيح مقدم عند النقاد على جميع معا�صريه من
�شعراء الغزل ،وله ديوان مطبوع .راجع :فاخوري ،تميم
محمود ومريم �شبلي� ،أع�لام ال�شعر العربي ،لبنان،
بيروت ،دار المعرفة ،الطبعة الأولى1423:هـ2003/م،
�ص.124-123:
4747جميل ،ديوان جميل بثينه ،تحقيق :بطر�س الب�ستاني،
بيروت ،مكتبة �صادر1953 ،م� ،ص.131:
4848ن�سيم حجازي ،ال�صخرة الأخيرة� ،ص.5 :

المراجع والم�صادر
1-1ابن كثير ،البداية والنهاية ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الثالثة1407 :هـ1987/م
2-2باكثير ،علي �أح �م��د ،وا �إ� �س�لام��اه ،الفجالة ،مكتبة
م�صر �سعيد جودة ال�سحار و�شركاه ،بدون ذكر الطبع
وال�سنة.
3-3حجازي ،ن�سيم ،ال�صخرة الأخيرة ،الهور ،جهانكير بك
دبو2005 ،م.
4-4ح�سن �إب��راه �ي��م ح���س��ن(ال��دك�ت��ور) ،ت��اري��خ الإ�سالم
ال�سيا�سي والديني والثقافي واالجتماعي ،القاهرة ،دار
الجيل ،الطبعة الخام�سة ع�شرة1422 ،هـ2001/م.
5-5دان�ش كاه بنجاب ،اردو دائره معارف �إ�سالميه ،الهور،
دان�ش كاه بنجاب ،الطبعة الأولى1388 ،هـ1968/م.
6-6راج��ا ،ت�صدق ح�سين(الدكتور) ،ن�سيم حجازي ايك
مطالعة ،الهور ،قومي كتب خانه،
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7-7ــــــــــــ ،ن�سيم حجازي كتابيات� ،إ�سالم �آباد ،مقتدره قومي
زبان1987 ،م.
8-8ال��زرك �ل��ي ،خ�ي��ر ال��دي��ن ،الأع �ل�ام (ق��ام��و���س تراجم
لأ�شهر ال��رج��ال والن�ساء م��ن ال�ع��رب والم�ستعربين
والم�ست�شرقين) ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للماليين،
الطبعة ال�سابعة ،1986 ،الجزء الخام�س،
�9-9شوقي �أب��و خليل (ال��دك�ت��ور)� ،أطل�س التاريخ العربي
الإ�سالمي� ،سورية ،دم�شق ،دار الفكر ،الطبعة الثانية
ع�شر1425 ،هـ=2005م.
1010غالم علي� ،شيخ ايند �سنـز ،اردو ان�سائيكلو بيديا،
الهور� ،شيخ غالم علي ايند �سنـز ،بدون ذكر التاريخ.

1111 Harold Lamb, The March of The Barbarians,
New York, Doubleday, Doran and Company,
1940.

علي
�أحمد
باكثير
ون�سيم
حجازي

�شذرات علمية
في القر�آن الكريم
هل ال�شم�س تجري �أم تدور؟
مقـــاالت علميــة

د .يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري

الجامعة الماليزية  -برلي�س

المقدمة

تعد ال�شم�س �أقرب النجوم �إلى الأر�ض ،وطبيعتها ككرة غازية ملتهبة بد ًال من �أن تكون ج�سما
�صلبا جعل لها بع�ض الحقائق العجيبة منها� :إنها ت��دور ح��ول محورها بطريقة مغايرة تماما
لطريقة دوران الكواكب ال�صلبة ،فو�سط ال�شم�س «خط ا�ستوائها» يدور حول المحور دورة كاملة في
 25يوماً بينما تطول هذه المدة في المناطق �شمال وجنوب خط الإ�ستواء حتى ت�صل �إلى حوالي 37
يوما عند القطبين� ،أي �أن ال�شم�س في هذه الحالة تدور وك�أنها تفتل فت ً
ال وطريقة دورانها ت�سمى
الدوران التفا�ضلي � ،Differential rotationأي الدوران المغزلي ولعل هذه الحركة التي و�صفها
ابن عبا�س عندما قال عن ال�شم�س �إنها ت��دور كما ي��دور المغزل ،وه��ذا بالتالي ي��ؤدي �إل��ى تداخل
خطوط القوى المغناطي�سية الموجودة على �سطحها بطريقة معقدة جداً وهذه بدورها ومع مرور
الزمن ت�ؤثر ب�شكل قوي على ظهور بع�ض الظواهر ال�شم�سية مثل الكلف ال�شم�سي.
وتنتف�ض ال�شم�س وتهتز مثل «الجيلي» كما ُعرف
في درا�سة �أعدت �سنة  1973عندما حاول العالم
روبرت هنري ِدك ( ((( )R. H. Dickeقيا�س قطر
ال�شم�س بين القطبين وعند خط الإ�ستواء ليت�أكد �إذا

كان هناك �أي تفلطح لل�شم�س� ،أي �أن قطرها عند
القطبين �أقل منه عند خط الإ�ستواء والعك�س �صحيح
ف�أطلق التعبير �أن ال�شم�س تهتز مثل « الجيلي» �إال �أن
هذا االهتزاز م�سافته ال تزيد عن  5كيلومتر وب�سرعة
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� 10أمتار في الثانية وهذه بالطبع تحتاج �إلى �أجهزة
بالغة في الدقة والتعقيد الكت�شافها ،ثم اكت�شف
بعد ذلك فريق من العلماء الرو�س والبريطانيين
�سنة  1976ب��ان هناك اه�ت��زازات �أخ��رى لل�شم�س
�إحداهما تحدث كل خم�سين دقيقة والأخرى تحدث
كل �ساعتين و�أربعين دقيقة ،و�أ�صبح الآن ما ي�سمى
بعلم ال��زالزل ال�شم�سية ذا �أهمية ق�صوى في علم
الفلك لتعلم �أ�سرار ال�شم�س والتي ما زال هناك
الكثير لفك ا�سرارها وخفاياها(((.
ال�شم�س

ال�شم�س هي �أق��رب النجوم �إل��ى الأر���ض ،وهي
النجم الوحيد ال��ذي يمكن ر�ؤي��ة معالم �سطحه
بوا�سطة المر�صاد� .أم��ا باقى النجوم في�صعب
حتى الآن م�شاهدة تفا�صيل �أ�سطحها نظر ًا لبعدها
ال�سحيق عنا .فلوا �أ�ستخدمنا �أكبر المناظير في
العالم نرى النجوم كنقط المعة وب��دون تفا�صيل،
�أما لو ا�ستخدمنا منظار ًا متو�سط ًا في القوة لر�أينا
م�ساحات على �سطح ال�شم�س ت�ساوي م�ساحة م�صر
تقربي ًا .وعلى �سبيل المثال نجد �أن متو�سط بعد
ال�شم�س عن الأر�ض ي�ساوى  93مليون ميل وت�ساوي
 147.6مليون كم.
�أما �أقرب نجم بعد �شم�سنا فيقدر بعده بحوالي
� 4.2سنة �ضوئية �أى يعادل حوالي  42مليون مليون
كيلو متر ،بينما الم�سافة الزمنية التي يقطعها
ال�ضوء لي�صل �إلينا من ال�شم�س هو ثمانية دقائق
ون�صف وهذه الم�سافة �إذا ما قورنت ب�أقرب نجم
تعتبر ق�صيرة ولكنها بح�ساباتنا الأر�ضية هائلة.
وهذه الكرة ال�شم�سية الم�ستديرة تحوي كمية
هائلة م��ن ال�غ��از الملتهب المتما�سك وال�شديد
الحرارة ،وتبدو ال�شم�س في بع�ض الأحيان وك�أنها
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تلب�س حلقة وردية من النتوءات وهو عبارة عن �ضوء
�شاحب وردي حول ال�شم�س كالتاج ،ي�سمى ال�شواظ
ال�شم�سية ،يعلوه طبقة من الغاز الحار الل�ؤل�ؤي
المنت�شر ب�صورة رقيقة في الف�ضاء ويدعى الأكليل
ال�شم�سي .وي�ستطيع علماء الفلك ر�ؤي��ة ال�شواظ
والأكليل ال�شم�سي وكذلك كلف ال�شم�س التي هي
على �شكل بقع ��س��وداء تظهر �أح�ي��ان� ًا على �سطح
ال�شم�س با�ستخدام الآالت والمرا�صد فلكية.
ال �ط��اق��ة ال�شم�سية الزم���ة ل�ل�ح�ي��اة النباتية
وال�ح�ي��وان�ي��ة ،ك�م��ا �أن معظم ال �ط��اق��ات الأخ ��رى
الموجودة على الأر�ض مثل الفحم والبترول والغاز
الطبيعى والرياح ما هي �إال �صور مختلفة من الطاقة
ال�شم�سية .وقد ينده�ش القارئ �إذا ما علم �أن ال�شم�س
�شذرات
ً
التي هي عماد الحياة على الأر�ض وما هي �إال نجما علمية في
متو�سط ًا في الحجم والكتلة واللمعان ،حيث توجد
القر�آن
في الكون نجوم �أكبر من ال�شم�س تعرف بالنجوم الكريم
العمالقة ،كما توجد نجوم �أ�صغر من ال�شم�س تعرف
هل
ً
ً
بالنجوم الأقزام .وكون ال�شم�س نجما و�سطا يجعلها ال�شم�س
ً
�أكثر �أ�ستقرارا الأم��ر الذي ينعك�س على ا�ستقرار تجري �أم
الحياة على الأر�ض .فلو زاد الإ�شعاع ال�شم�سي عن
تدور؟
حد معين الحترقت الحياة على الأر�ض ولو نق�ص
الإ�شعاع ال�شم�سي عن حد معين �أي�ض ًا لتجمدت
الحياة على الأر�ض.
ول�ن�ت��أم��ل ق��ول��ه ت�ع��ال��ى :ﭽ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(((،
وقال ع ّز وج ّل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭼ((( .وقال �سبحانه :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﭼ((( وتف�سيره هو لمكان ال تجاوزه وقت ًا
ومح ًال ،وقيل لأجلٍ ُق ِّدر لها.
�أن ظاهرة حركة ال�شم�س لفتت انتباه العلماء
ما حفزهم لدرا�سة الم�سار الحقيقي لل�شم�س فيما
لو نظرنا �إليه من خارج المجرة ،وبالطبع ال�شم�س
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هي نجم في مجرتنا التي تحوي �أكثر من  100مليار
نجم(((.
ا�ستطاع البابليون وال�صينيون �أن يتنب�ؤوا
بالك�سوف والخ�سوف ثم ازداد االهتمام بعلم الفلك
(((
في عهد اليونان ،فقرر �أر�سطو((( وبطليمو�س
�أن الأر�ض ثابتة ،وهي مركز الكون ،وال�شم�س وكل
الكواكب تدور حولها في كون كروي مغلق .وفي بداية
القرن الثالث قبل الميالد ج��اء �أر�سطو بنظرية
�أخ ��رى ،فقد ق��ال ب ��دوران الأر� ��ض ح��ول ال�شم�س،
ولكنه اعتبر ال�شم�س جرم ًا ثابت ًا في الف�ضاء ،ورف�ض
النا�س هذه النظرية وحكموا على م�ؤيديها بالزندقة
و�أنزلوا بهم �أ�شد العقاب وبقي الأمر على تلك الحال
حتى انتهت الع�صور الو�سطى.
(((1
كما �أ�شار علماء التف�سير كالرازي((( والطبري
والقرطبي( ((1ا�ستنباط ًا من الآي��ات القر�آنية �أن
ال�شم�س ك��الأر���ض وغيرها من الكواكب ،هي في
و�س ْب ٍح دائمة في مدار خا�ص بها .وفي
حالة حركة َ
ع��ام 1543م ن�شر العالم البولوني كوبرنيكو�س
( ((1( )Copernicusكتابه عن الفلك والكواكب
و�أر�سى في كتابه نظرية دوران الأر�ض حول ال�شم�س،
ولكنه اعتبر �أي�ض ًا �أن ال�شم�س ثابتة كا�سالفه.
ثم ب��د�أت تتحول هذه النظرية �إلى حقيقة بعد
اختراع التل�سكوب وب��د�أ العلماء يميلون �إل��ى هذه
النظرية تدريجي ًا �إل��ى �أن ا�ستطاع العالم الفلكي
الإيطالي غاليليو (� ((1( )Galileoأن ي�صل �إلى هذه
الحقيقة عبر م�شاهداته الدائمة وتعقّبه لحركة
الكواكب والنجوم وكان ذلك في القرن ال�سابع ع�شر،
تو�صل العالم الفلكي الألماني كابلر
وفي القرن نف�سه ّ
(� ((1( )Keplerإلى �أن الكواكب ال تدور حول الأر�ض
فح�سب بل ت�سبح في م��دارات خا�صة بها �إهليجية
ال�شكل حول مركز هو ال�شم�س.
وب�ق��ي الأم ��ر على م��ا ه��و عليه �إل��ى �أن ك�شف

(Richard

العالم الإنكليزي ريت�شارد كارينغتون
 ((1( )Carringtonفي منت�صف القرن التا�سع ع�شر
�أن ال�شم�س ت��دور ح��ول نف�سها خ�لال فترة زمنية
قدرها بثمانية وع�شرين يوم ًا و�ست �ساعات وثالث
و�أربعين دقيقة وذلك من خالل تت ّبعه للبقع ال�سوداء
التي اكت�شفها في ال�شم�س كما جاء في وكالة الف�ضاء
الأميركية (نا�سا) .ويعتقد العلماء الآن �أن ال�شم�س
ق��د قطعت ن�صف م��دة حياتها ،و�أن �ه��ا �ستتحول
تدريجي ًا �إل��ى نجم منطفىء بعد �أن تبرد طاقتها
وتتكثف الغازات فيها(.((1
و�أن ال�شم�س �سينطفىء نورها عندما ينتهي
وقودها وطاقتها حيث تدخل حينئذ عالم النجوم
الأقزام ثم تموت.
حقيقة جريان ال�شم�س

يقــول اهلل عــز وج��ل ف��ي كتــابــه الكريــــم :

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﭼ( .((1ت�شير الآية القر�آنية الكريمة

�إلى �أن ال�شم�س في حالة جريان م�ستمر حتى ت�صل
�إلى م�ستقرها المق ّدر لها ،وهذه الحقيقة القر�آنية
لم ي�صل �إليها العلم الحديث �إال في القرن التا�سع
ع�شر الميالدي ،كما �أ�سلفنا .وهذا م�صداق قوله
تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ( ،((1فما هو
التف�سير العلمي لحركة ال�شم�س؟(.((1
كل جرم في الكون يجري وي��دور وي�سبح ونجد
هذه المعاني العلمية في قوله تعالى :ﭽ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﭼ (.((2(،((2
ول�ك��ن �أي��ن ه��و م�ستقر ال�شم�س ال��ذي تحدث
عنه القر�آن الكريم في قوله تعالى :ﭽ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ؟
�إن علماء الفلك ي�ق� ّدرون ب ��أن ال�شم�س ت�سبح
�إلى الوقت الذي ينفد فيه وقودها فتنطفىء ،هذا
هو المعنى العلمي ال��ذي �أعطاه العلماء لم�ستقر
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ال�شم�س ،هذا بالإ�ضافة �إلى ما تم ك�شفه في القرن
الع�شرين من �أن النجوم ك�سائر المخلوقات تنمو
وت�شيخ ثم تموت ،فقد ذكر علماء الفلك في وكالة
الف�ضاء الأميركية (ن��ا��س��ا) �أن ال�شم�س عندما
ت�ستنفذ طاقتها تدخل في فئة النجوم الأق��زام ثم
تموت وبموتها ت�ضمحل �إمكانية الحياة في كوكب
الأر���ض� ،إال �أن موعد حدوث ذلك ال يعلمه �إال اهلل
تعالى الذي قال في كتابه الكريم :ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﭼ(.((2

تتجلى معجزة جريان ال�شم�س من ك�لام اهلل
ت �ب��ارك وتعالى:ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ( .((2ولكن ماذا
عن علماء الغرب الذين لم ي�ؤمنوا بالقر�آن الكريم.

��ص��ورة  :1مجرة ت�شبه مجرتنا ،وت�ح��وي هذه
المجرة �أكثر من مائة مليار نجم ،وكل نجم يمكن
�أن يكون �أ�صغر من ال�شم�س �أو �أكبر منها �أو بحجمها،
و�أن الكون يحوي �أكثر من مائة مليار مجرة كهذه.
فهل تدركون معي عظمة هذا الكون وعظمة خلق
ال�سماوات والأر���ض؟ قال تعالى :مائ ﭽ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(.((2

ل�ق��د ق ��ام ال�ع�ل�م��اء ب��درا� �س��ة ح��رك��ة ال�شم�س
(المجموعة ال�شم�سية) لمعرفة الم�سار الدقيق
ال��ذي تر�سمه ال�شم�س �أث�ن��اء دوران�ه��ا ح��ول مركز
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المجرة .وقد وجدوا �أن ال�شم�س ال تدور دوران ًا بل
تجري جريان ًا حقيقي ًا .و�أن جريانها ي�شبه جريان
الخيل في حلبة ال�سباق.

�صورة  :2ال�شم�س بالأ�شعة ال�سينية� ،إنها تمتد
لأكثر من مليون كيلو متر وتظهر وك�أنها فرن نووي
ملتهب� ،إنها تزن �أكثر من  % 99من وزن المجموعة
�شذرات
ال�شم�سية ،لذلك فهي تجذب الكواكب �إليها وتجعلها
علمية في
تدور حولها ،وتتحرك ال�شم�س وت�سبح مع كواكبها
القر�آن
ومنها الأر���ض والقمر .وتبلغ درج��ة الحرارة على
الكريم
�سطحها  6000درجة مئوية ،وتبث من الطاقة في
هل
ثانية واحدة ما يكفي العالم ب�أكمله لمدة مئة �ألف
ال�شم�س
(((2
�سنة.
تجري �أم
لقد وج��د العلماء �أن لل�شم�س حركتين داخل
تدور؟
المجرة :الأولى حركة دورانية حول مركز المجرة،
والثانية حركة اهتزازية للأعلى وللأ�سفل ،ولذلك
ف ��إن ال�شم�س تبدو وك�أنها ت�صعد وتنزل وتتقدم
ل�ل�أم��ام .وت�ت��م ال�شم�س دورة كاملة ح��ول مركز
المجرة خالل  250مليون �سنة .وي�ستغرق �صعود
ال�شم�س وهبوطها بحدود  60مليون �سنة ،وهكذا
ت�صعد وتهبط وتتقدم مثل كائن يجري(.((2
�صورة  :3الم�سار الذي تر�سمه ال�شم�س خالل
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حركتها ف��ي المجرة (اليمين) ،فهي تتم دورة
كاملة كل  250مليون �سنة ،وتتم هزة كاملة للأعلى
والأ�سفل كل  60مليون �سنة تقريب ًا .ونرى الم�سار
ال��ذي تر�سمه الخيول �أث�ن��اء جريانها (الي�سار)،
ونالحظ �أن��ه ي�شبه �إل��ى حد بعيد م�سار ال�شم�س،
ولذلك ف�إن كلمة (تجري) دقيقة جد ًا من الناحية
العلمية(.((2
كما وجد العلماء بعد درا�سات معمقة �أن ال�شم�س
تجري باتجاه محدد �أ�سموه م�ستقر ال�شم�س �أوSolar
 apexويعرفه الفلكيون �أن��ه النقطة التي تتحرك
ال�شم�س (مع كواكبها) باتجاهها �أي بزاوية تميل
 10درجات جنوب غرب نجم الن�سر ب�سرعة تقدر
بحدود  19.4كيلو متر في الثانية .كذا �أن القر�آن
قد �أ��ش��ار �إل��ى وج��ود م�ستقر ما لل�شم�س في قوله
تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (.((2
المفهوم العام للجريان

وج��د العلماء بعد درا��س��ات طويلة �أن النجوم
بما فيها ال�شم�س تتدفق جميعها بما ي�شبه النهر
�أو الجدول ،وا�ستخدموا و�صف «جريان النجوم»
�أي  ،Star streamingفكلمة (يجري) �أو Stream
للتعبير عن حركة ال�شم�س والنجوم ،وهي الكلمة
القر�آنية ذاتها .وكلمة � Restأي الم�ستقر وهي نف�س
الكلمة القر�آنية �أي�ض ًا.

�صورة  :4يعبر علماء الغرب عن حركة ال�شم�س
والنجوم ،وير�سمونها �ضمن مجرى ي�شبه مجرى
النهر ،ووجدوا �أن حركة ال�شم�س في هذا المجرى
ت�شبه حركة الأمواج �صعود ًا وهبوط ًا ولذلك يعبرون
عن هذه الحركة بكلمة � Streamأي تجري .وت�أملوا
معي كيف يعبر العلماء ع��ن حركة ه��ذه النجوم
بالتدفق مثل الماء الذي يجري في النهر.
ول��ذل��ك ف ��إن علماء ال�غ��رب ال�ي��وم وف��ي �أحدث
الأبحاث العلمية ي�شبه العلماء حركة المجرات �أي�ض ًا
بحركة الماء داخل مجرى النهر ،بل �إنهم عندما
ر�سموا خريطة للكون وج��دوا �أن الكون عبارة عن
«�شبكة طرق» تتدفق خاللها المجرات ب�شكل بديع
ي�شهد على عظمة الخالق عز وجل وي�صف العالم
الألماني الدكتور ميلر حركة المجرات ب�أنها �أ�شبه
ب�سائل يتدفق  Flowويجري �ضمن قنوات محددة،
�ألي�س القر�آن ي�صف هذا الم�شهد ب�شكل �أدق في قوله
(((3( ((2
تعالى :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ .

�صورة � :5إن كل نقطة م�ضيئة هي عبارة عن
مجرة تجري وتتدفق بنظام مذهل ،ويقول العلماء
�إن المجرات تت�شكل وتتدفق وتجري على طول هذه
الخيوط الكونية .وت�أملوا معي «العقدة» الم�ضيئة في
الو�سط (وهي تجمع لآالف المجرات) وك�أنها تربط
بين هذه الخيوط في ن�سيج محكم ال يعلم مداه �إال
اهلل �سبحانه وتعالى.
128

�آفاق الثقافة والتراث

وي�ق��ول تعالى :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ( .((3ت�ؤكد هذه الآي��ة ب�أن

القمر يجري �أي�ض ًا ،ولو ت�أملنا حركة القمر نالحظ
�أنه ير�سم م�سار ًا متعرج ًا ي�شبه م�سار ال�شم�س في
دورانها حول مركز المجرة(.((3
�صورة  :6تتحرك ال�شم�س مع الكواكب التابعة لها
وتجري جميعها جريان ًا حقيقي ًا حول مركز المجرة،
ولذلك فقد ع َّبر ال�ق��ر�آن عن ه��ذه الحركة بقوله
تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(.((3

نالحظ من خ�لال ال�صورة (� )6أن الكواكب
ت��دور ح��ول ال�شم�س وتنجرف �أي�ض ًا بحركة ثانية
�ضمن ح��رك��ة ال�شم�س االه �ت��زازي��ة ح��ول مركز
المجرة ،وبالتالي يمكننا القول �إن القمر �أي�ض ًا
يجري والأر���ض تجري والكواكب تجري ،وكذلك
النجوم تجري.((3( ...
قد ع َّبر القر�آن عن حركة الفُلك في البحر بكلمة
(تجري) وهي الكلمة ذاتها التي ا�ستعملها القر�آن
من �أجل التعبير عن حركــة ال�شم�س ،يقــول تعالى:

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
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ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ( .((3فهذه

ال�سفن والبواخر التي نراها في البحر هي من نعم
اهلل تعالى ،وهي م�سخرة ب�أمره� ،سخر الرياح و�سخر
الماء و�سخر و�سائل �صناعة هذه ال�سفن للإن�سان
من �أجل ال�سفر والتنقل وحمل المتاع.
وهنا نالحظ �أي�ض ًا وجه ًا �إعجازي ًا يتجلى في كلمة
( ِلت َْجرِ َي) فلو ت�أملنا حركة ال�سفن في البحر نالحظ
�أنها ت�أخذ �شكل الأمواج �صعود ًا وهبوط ًا ،ولكن هذه
الحركة قد ال تظهر لنا مبا�شرة� ،إنما تظهر خالل
الم�سافات الطويلة التي تقطعها ال�سفينة في البحر.
وهنا نجد �أن التعبير القر�آني دقيق علمي ًا(.((3

�صورة  :7ت�شكل حركة ال�سفن م�سار ًا اهتزازي ًا
�صعود ًا وهبوط ًا ،طبع ًا قمنا بتكبير الم�سار المبين
في ال�شكل باللون الأ�صفر بهدف �إي�ضاح الحركة
فقط.
ن�ستنتج �أن ال�شم�س تجري بحركتها المميزة
ولي�س غريب ًا �أن يعبر ال�ق��ر�آن عن حركة ال�شم�س
بكلمة (تجري) لأن اهلل تعالى يحدثنا عن الحقائق.
ق��ال الحق ت�ب��ارك وتعالى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭼ(.((3

�شذرات
علمية في
القر�آن
الكريم
هل
ال�شم�س
تجري �أم
تدور؟

الحوا�شي
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1-1روب��رت هنري ِدك ( 6مايو 1916م 4-مار�س 1997م)
عالم الفيزياء الأمريكي ،الذي قدم م�ساهمات هامة في
مجاالت الفيزياء الفلكية والفيزياء الذرية  ،وعلم الكون
والجاذبية.
2-2مقدمة في علم الفلك.
3-3ي�س ،الآية .38
4-4الرعد ،الآية .2
5-5ي�س ،الآية .40
6-6الكون و�أ�سراره في �آيات القر�آن الكريم.
�7-7أر�سطو �أو �أر�سطوطالي�س �أو �أر�سطاطالي�س (بالإغريقية:
 384( )Ἀριστοτέληςق م  322 -ق م) فيل�سوف
�إغريقي ،تلميذ �أفالطون ومعلم الإ�سكندر الأكبر .كتب
في العديد من الموا�ضيع ،بما في ذل��ك علوم الفيزياء
والميتافيزيقا ،ال�شعر ،الم�سرح ،المو�سيقى ،والمنطق
والبالغة وال�سيا�سة والحكومة ،والأخ�لاق ،والبيولوجيا،
وعلم الحيوان .جنبا �إل��ى جنب مع �أف�لاط��ون و�سقراط
(معلم �أفالطون)� ،أر�سطو واحد من �أهم ال�شخ�صيات في
ت�أ�سي�س الفل�سفة الغربية .كان اول من �أن�ش�أ نظام �شامل
للفل�سفة الغربية ،وي�شمل الأخالق وعلم الجمال والمنطق
والعلم وال�سيا�سة والميتافيزيقا� .أنظر :امكانيات �أر�سطو،
وكذلك� ،أر�سطو المبادئ الأولى.
8-8بطليمو�س ،فلكي وجغرافي يوناني �شهير .ولد عام 90م،
وتوفي 168م .ن�ش�أ في اال�سكندرية ودر���س فيها� .أ�شهر
م�ؤلفاته( :المج�سطي) و (الجغرافية) وله نظريته في
هيئة االف�لاك ،وهي �أن الأر���ض ال تتحرك و�أن الفلك ال
ي��دور حولها .وبقيت ه��ذه النظرية زمنا �إل��ى �أن فندها
كوبرنيكو�س في القرن ال�ساد�س ع�شر .وقد ر�سم في كتابه
(الجغرافية) �أول خريطة للعالم القديم ،كما و�ضع �أول
جداول لدرجات الطول والعر�ض لمواقع عدد من االماكن
الم�شهورة في ع�صره مع خرائط جغرافية لها ،كما �شرح
عدد من الو�سائل لر�سم الخرائط  .وقد بقي هذا الكتاب
المرجع الوحيد المعتمد حتى ع�صر النه�ضة االوربية .كما
�ألف بطليمو�س كتبا �أخرى في ال�ضوء وعلم التنجيم وكان
لها �أثر على العلماء الالحقين.
9-9محمد بن عمر بن الح�سن بن الح�سين بن علي التيمي
البكري (من بني تيم من قري�ش يلتقي مع �أبي بكر ال�صديق
به) الرازي المعروف بفخر الدين الرازي �أو ابن خطيب
ال��ري .وهو �إم��ام مف�سر �شافعي ،عالم مو�سوعي امتدت
بحوثه ودرا�ساته وم�ؤلفاته من العلوم الإن�سانية اللغوية
والعقلية �إلى العلوم البحتة في :الفيزياء ،الريا�ضيات،

�ري .قر�شي الن�سب� ،أ�صله من
الطب ،الفلك .ولد في ال� ّ
طبر�ستان .رحل �إلى خ��وارزم وم��اوراء النهر وخرا�سان.
و�أقبل النا�س على كتبه يدر�سونها ،وكان يح�سن الفار�سية.
ك��ان قائما لن�صرة الأ� �ش��اع��رة ،وي ��رد على الفال�سفة
والمعتزلة ،وكان �إذا ركب يم�شى حوله ثالث مئة تلميذ من
الفقهاء ،ولقب ب�شيخ الإ�سالم .له ت�صانيف كثيرة ومفيدة
في كل فن من �أهمها :التف�سير الكبير الذى �سماه «مفاتيح
الغيب» ،وقد جمع فيه ما اليوجد في غيره من التفا�سير،
وله «المح�صول» في علم الأ��ص��ول ،و»المطالب العالية»
في علم الكالم« ،ونهاية الإج��از في دراي��ة الإعجاز» في
البالغة ،و»الأربعين في �أ�صول الدين» ،وكتاب الهند�سة.
وقد ات�صل ال��رازى بال�سلطان محمد بن تك�شي الملقب
بخوارزم �شاه ونال الحظوة لديه .توفي الرازي في مدينة
هراة �سنة 606هـ� .أنظر :وفيات الأعيان.
 1010محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ال�شهير
بالإمام الطبري (838م923-م) ( 224هـ �آمل ،طبر�ستان
 � 28شوال  310هـ) م�ؤرخ ومف�سر وفقيه م�سلم �صاحب�أكبر كتابين في التف�سير والتاريخ .يعتبر �أكبر علماء
الإ�سالم ت�أليفًا وت�صنيفًا� .أنظر :ت�أريخ الطبري.
 1111محمد بن �أحمد بن �أب��ي بكر بن َف � ْرح كنيته �أب��و عبد
اهلل ولد بقرطبة في الأندل�س حيث تعلم القر�آن الكريم
وقواعد اللغة العربية وتو�سع بدرا�سة الفقه والقراءات
والبالغة وعلوم القر�آن وغيرها كما تعلم ال�شعر �أي�ضا.
انتقل �إل��ى م�صر وا�ستقر بمنية بني خ�صيب في �شمال
�أ�سيوط حتى وافته المنية في � 9شوال  671هـ ،وهو يعتبر
وزاهدا
ورع��ا
ً
من كبار المف�سرين وك��ان فقي ًها ومحد ًثا ً
متعبدا� .أنظر :وفيات الأعيان.
ً
 1212ن �ي �ك��وال���س ك��وب��رن �ي �ك��و���س (بالبولنديةNicolaus:
( )Copernicusتورون 19 ،فبراير 1473م – فرومبورك،
 24مايو 1543م) كان فلكي ًا بولندي ًاُ ،يعتبر �أول من �صاغ
نظرية مركزية ال�شم�س وكون الأر�ض جرم ًا يدور في فلكها،
في كتابه «في ثورات الأجواء ال�سماوية» .كان �أحد �أعظم
علماء ع�صره ،راهبا وعالم ًا ريا�ضياتي ًا وفلكي ًا وقانوني ًا
وطبيب ًا و�إداري ًا ودبلوما�سي ًا وجندي ًا .و لم�سئولياته الجـِ�سـَام
اعتبر الفلك بمثابة الهواية ،لكنه مع ذلك �صاغ �إحدى
�أهم النظريات في التاريخ ،مـُحدث ًا ثورة في علم الفلك،
وبالتالي في العلم المعا�صر ،م�شجع ًا العلماء والباحثين
على تحدي القوانين ال�سائدة ،وتقديم العلم على العقائد
الدوغمائية� .أنظر :كوبرنيكو�س-العلم والفل�سفة االوربية
الحديثة.
 1313ج��ال�ي�ل�ي��و ج��ال�ي�ل��ي  15(،ف �ب��راي��ر 1564م 8-يناير
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1642م)(،بالإنجليزيةGalileo Galilei :) عا ِلم فلكي
وفيل�سوف وفيزيائي �إيطالي ،ولد في بيزا في �إيطاليا .ن�شر
نظرية كوبرنيكو�س ودافع عنها بقوة على �أ�س�س فيزيائية،
فقام �أوال ب�إثبات خط�أ نظرية �أر�سطو حول الحركة ،وقام
بذلك عن طريق المالحظة والتجربة.
1414يوهانز كيبلرعالم ريا�ضيات و فلكي وفيزيائي �ألماني كان
�أول من و�ضع قوانين ت�صف حركة الكواكب بعد اعتماد
فكرة الدوران حول ال�شم�س كمركز لمجموعة الكواكب من
قبل كوبرنيك وغاليلي .كان يوهانز كيبلر م�ساعد ًا لتايكو
براهي (تيخو ب��راه��ي) يعمل معه في مر�صده ،وبذلك
ورث كبلر جميع الإنجازات الر�صدية لتايكو براهي فعكف
على درا��س��ة م�سار كوكب المريخ م�ح��او ًال و�ضع نموذج
هند�سي لحركة هذا الكوكب حول ال�شم�س .فما لبث �أن
اكت�شف �أن نموذج الم�سار الإهليجي (ولي�س الدائري)
يحقق النتائج الأر�صادية بدقة كبيرة ،بحيث تقع ال�شم�س
في �إحدى ب�ؤرتي الإهليج .اهتم بدرا�سة ظاهرة انك�سار
ال�ضوء و�أعطى قانونها الثاني والذي ين�ص على ما يلي:
«لزوايا �سقوط �صغيرة جد ًا يكون قانون االنك�سار بال�شكل
التالي  .»n .i = n .r:ب��رع في الريا�ضيات ب�شكل كبير،
وا�ستطاع بمهارته الريا�ضية �أن يقترب من تحقيق ح�ساب
التفا�ضل والتكامل� .إن قوانين كبلر هي التي َه َدت العالم
الإنكليزي �إ�سحاق نيوتن �إل��ى اكت�شاف قانون التجاذب
الكوني (قانون الجذب العام) حيث بينت قوانين كبلر �أن
هناك قوة تجاذبية بين الكواكب ،حيث قال نيوتن�« :إن ما
قمت به من اكت�شافات كان فوق �أكتاف كثير من العمالقة،
وكبلر هو واحد من ه�ؤالء العمالقة».
1515ريت�شارد كري�ستوفر كارينغتون ( 26مايو 1826م27-
نوفمبر 1875م) عالم فلك �إنجليزي ومن هواة الأر�صاد
الفلكية التي �أي��دت ع��ام 1859م �أول وج��ود التوهجات
ال�شم�سية ف�ضال عن ت�أثيرها على الأر���ض الكهربائية
و�أ�ضواء ال�شفق لها ،وال��ذي �سجل  1863مالحظة للبقع
ال�شم�سية.
1616ذكرت وكالة الف�ضاء الأميركية (نا�سا) �أن ال�شم�س تدور
بنف�س اتجاه دوران الأر�ض و»دوران كارنغتون» �سمي ن�سبة
للعا ِلم الفلكي «ريت�شارد كارنغتون» ،ال��ذي كان �أول من
الحظ دوران البقع ال�شم�سية مرة كل  27.28يوم ًا.
2
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1717ي�س ،الآية .38
1818الرعد ،الآية .2
�1919أن مجرتنا ،مجرة درب التبانة ،تحتوي حوالي  100مليار
نجم; ،كل هذه النجوم تدور مع الغاز والغبار الكوني الذي
بينها حول مركز المجرة ،تبعد ال�شم�س عن مركز المجرة
مليارات الكيلومترات  1710*2.7وتجري حوله ب�سرعة
 220كلم/ثانية ،وت�ستغرق حوالي  250مليون �سنة لتكمل
دورة كاملة ،وقد �أكملت  18دورة فقط خالل عمرها البالغ
 4.6مليارات �سنة .وذكرت �أي�ضا وكالة الف�ضاء الأميركية
(نا�سا)« :ال��ذي يظهر �أن ال�شم�س قد كانت ن�شطة منذ
 4.6بليون �سنة و�أنه عندها الطاقة الكافية لتكمل خم�سة
بليون �سنة �أخرى من الآن» .و�أي�ضا تقول « :يقدر لل�شم�س
انتها�ؤها كنجم قزم».
2020ي�س ،الآية .40
2121الأعراف ،الآية .187
2222ي�س ،الآية .38
2323غافر ،الآية .57
2424وكالة الف�ضاء الأميركية (نا�سا).
2525وكالة الف�ضاء الأميركية (نا�سا).
2626حركة ال�شم�س ،جريانها ونهايتها.
.Cycles in fossil diversity 2727
2828ي�س ،الآية .38
2929ي�س ،الآية .40
.Galactic Drift and Mass Extinction 3030
 3131الرعد ،الآية .2
.The galactic environmental of the sun 3232
 3333لقمان ،الآية .29
.Local space3434
� 3535إبراهيم ،الآية .32
 3636وغدا ع�صر الإيمان� .أن وجه الإعجاز في الآيات القر�آنية
و�س ْب ٍح
الكريمة هو تقريرها ب�أن ال�شم�س في حالة جريان َ
في الكون ،هذا ما ك�شف عنه علم الفلك الحديث بعد قرون
من نزول القر�آن الكريم.
 3737النمل ،الآية .14-13

�شذرات
علمية في
القر�آن
الكريم
هل
ال�شم�س
تجري �أم
تدور؟
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ما ُف ِق َد ِمن ال َّت َو ِاريخ الفا�سيِّة
نحو الت�أ�صيل لن�ش�أة التدوين التاريخي
بالمغرب الأق�صى
د .عبد ال�سالم الجعماطي

�أ�ستاذ باحث في تاريخ الغرب الإ�سالمي وح�ضارته
تطوان  -المغرب
توطئة:

كانت محابر �أهل فا�س �س ّباقة �إلى تدوين تاريخ المغرب الأق�صى ،عقب تميزه �سيا�سيا عن
باقي بالد الإ�سالم وقيام دولة الأدار�سة بربوعه .وقد ا�ستفادت الحا�ضرة الفا�سية من النزوح
الجماعي لأهل القيروان الإفريقية والرب�ضيين الأندل�سيين ،في تبلور نخبة عالمة بها منذ
بداية ع�صر الأدار�سة؛ وكانت بذلك رائدة على م�ستوى الحوا�ضر المغربية الكبرى في اكت�ساب
عوائد الح�ضارة بالمفهوم الخلدوني ،والت�أ�سي�س لمدر�سة تاريخية مغربية ا�صطبغت بخ�صائ�ص
منهجية ،ظلت توجه معظم المدونات التي كتبت بفا�س حتى زمن مت�أخر ن�سبيا .و�سنحاول في
هذه الدرا�سة تبيان التطور الذي �شهدته المدر�سة التاريخية الفا�سية ،من خالل النب�ش عن
المتون التاريخية الم�صنّفة من قبل �أهلها الأ�صليين والطارئين عليها ،مقت�صرين على الكتب
ال�ضائعة منها ،والتي تبقت لنا منها بع�ض النقول وال�شذرات المتفرقة في الم�صادر المت�أخرة.
�أوال :المدر�سة الإدري�سية  -الزناتية

يمكن �إث �ب��ات وج��ود م��دون��ات تاريخية فا�سية
تعود �إلى فجر ت�أ�سي�س هذه الحا�ضرة ،بالنظر �إلى
وقوفنا على �أقدم الكتابات التاريخية وكتب الأن�ساب
المد ّونة بمدينة فا�س الإدري�سية؛ و�إذ ال ن�ستبعد
�ضياعها فيما �ضاع من التراث المغربي المدون
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خ�لال ه��ذه الحقبة ،ف ��إن ال�شذرات المتبقية من
�أخبار ت�أ�سي�س فا�س ،وبداية الدولة الإدري�سية التي
بلغت �إلينا بقدر
ط�ي��ب م��ن التف�صيل ،ال ب��د �أن �ه��ا ُد ِّو َن � ��ت في
�آون��ة متقدمة ن�سبيا .وعلى عك�س ما الحظه �أحد
الدار�سين للتدوين التاريخي بالأندل�س ،من كون

ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
الفا�س ِّية
نحو
الت�أ�صيل
لن�ش�أة
التدوين
التاريخي
بالمغرب
الأق�صى

ن�ش�أته ا�صطبغت ب�أ�صول م�صرية �صريحة((( ،يبدو
�أن م�ؤرخي فا�س الأوائ��ل عملوا على ت�أ�سي�س �أول
مدر�سة تاريخية مغربية �أ�صيلة ،بحيث ال نعثر في
�أقدم ما و�صلنا من ن�صو�صها على م�ؤثرات م�شرقية
وا�ضحة.

درا�سة الن�صو�ص

�أما من حيث المنهج المتبع من قبل رواد هذه
المدر�سة ،فيبدو �أن م�ؤرخي فا�س الأوائ��ل اهتموا
ب�شكل عميم بتاريخ اختطاط المدينة وتطور معالمها
المعمارية البارزة ،مثل جامع القرويين وجامع
الأندل�س ،كما زاوج��وا بين هذا التاريخ العمراني
المحلي للمدينة ،وبين ت�أريخ الدول والإمارات التي
��س��ادت ب�لاد المغرب الأق�صى منذ قيام الدولة
الإدري�سية .والمالحظ �أن مدر�سة فا�س التاريخية
ظلت وف ّية لهذا المنهج في تدوين التاريخ المغربي،
حتى في طور ازدهارها و�أوجها خالل طوريها الثاني
المرابطي ـ الموحدي ،والثالث المتزامن مع الحقبة
المرينية.
م��ن وج��ه �آخ��ر ،نلحظ غياب البعد الوحدوي
بين المغرب والأندل�س لدى روادها الأوائل ،وغلبة
الطابع القطري في كتابتها التاريخية؛ ولي�س هذا
بالأمر الم�ستغرب ،فقد اقت�صر نفوذ بني �إدري�س
على المغرب الأق�صى ،ول��م يحاولوا تجاوز هذا
الحيز الجغرافي نحو ال�ضفة ال�شمالية للمتو�سط.
�صحيح �أن الأندل�س في ع�صر الأدار��س��ة لم تكن
بمن�أى عن التطورات ال�سيا�سية ،بل على خالف
ذلك ،فقد طمحت همم خلفاء بني �أمية بقرطبة
�ضم بالد العدوة ،ونظمها في �سلك مملكتهم.
نحو ّ
ولعل هذا الطموح الذي تحقق منه بع�ض الإنجاز
على �أر�ض الواقع ،هو ما حدا بخلفاء الأندل�س �إلى

التما�س تدوين �أخبار العدوة المغربية ،وطلب ذلك
ممن ك��ان في خدمتهم من الم�ؤرخين العارفين
بها ،نظير ما �صنع محمد بن يو�سف الوراق للحكم
الم�ستن�صر من تواريخ عن ممالك البربر والأدار�سة
والخوارج في بالد المغرب ،وعن م�سالك هذه البالد
المغربية وعوائد �أهلها.
« .1كتاب النوفلي» ،لأب��ي الح�سن علي بن
محمد بن �سليمان النوفلي:
يع ّد �أحد �أقدم الكتب الم�ؤلفة في ت�أريخ الدولة
الإدري�سية بالمغرب الأق�صى ،وت�ستمد رواياته عن
هذه الدولة قيمتها التوثيقية من كون الكاتب معا�صرا
لبع�ض �أئمتها ،ثم لكونه يروي �أخبار بيعة المولى
�إدري�س وا�ست�شهاده ،اعتمادا على �شهود عيان �أخذ
عنهم م�شافهة ،وفي مقدمتهم والده الذي عا�صر
هذه الحوادث� ،إ�ضافة �إلى �أ�شخا�ص �آخرين اعتمد
عليهم ،ومن بينهم �شاهد عيان زار العراق في عهد
هارون الر�شيد و�أخبره بم�صير �سليمان بن جرير
(�أو حريز) بعد هروبه من المغرب؛ وي�ؤكد �سياق
رواياته �أنه عا�ش قريبا من ح��وادث هذا الع�صر،
ويع�ضد ذلك ما ذكره الحلبي في «ال��در النفي�س»
ّ
عن الم�ؤلف ،وهو قوله« :والنوفلي قديم ومحقق
في التاريخ في �أخ�ب��ار المغرب وغ�ي��ره ،وك��ان في
المائة الثالثة»(((؛ وقد طال به العمر حتى �أدرك
�أوائ��ل المائة الرابعة ،تبعا لما ي�أتي من نقوله في
هذا البحث .كما يذكره القا�ضي عيا�ض وينقل بع�ض
كالمه ،ح�سب �إف��ادة �سليمان الح ّوات ال�شف�شاوني
في «ال�سر الظاهر»(((.
ويعتبر البكري �أوفى من �أفاد في كتابه «الم�سالك
والممالك» ،من روايات النوفلي عن هجرة المولى
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جئت به �أريد بالد البربر ف�إنه بلد ناء لعله ي�أمن فيه
ويعجز من يطلبه .ف�أدخلهما منزله و�سترهما حتى
تهي�أ خروج رفقة �إلى �إفريقية ،فاكترى لهما جمال
وز ّودهما وك�ساهما.
فلما عزم القوم على ال�شخو�ص قال لهما� :إن
لأمير م�صر م�سالح ال يجوز �أح��د �إال فت�شّ وه ،وها
هنا طريق �أعرفها ال ي�سلكها النا�س ،ف�أنا �أحمل
هذا الفتى معي ـ يعني �إدري�س  -في هذه الطريق
الغام�ضة البعيدة �ألقاك به  -يقول لرا�شد  -في
مو�ضع كذا وهنالك تنقطع م�سالح م�صر .فركب
را��ش��د ف��ي �أح��د �شقي المحمل وو��ض��ع متاعه في
ُ
َ
ال�شق الآخر وم�ضى مع النا�س في القافلة ،وخرج ما فقِ د مِ ن
َّ
التو َِاريخ
الرجل على فر�س له وحمل �إدري�س على فر�س �آخر الفا�س ِّية
فم�ضى به في الطريق الغام�ضة وهي م�سيرة �أيام
نحو
حتى تق ّدما الرفقة و�أقاما ينتظرانها حتى وردت .الت�أ�صيل
لن�ش�أة
فركب �إدري�س مع را�شد حتى �إذا قربا من �إفريقية
تركا دخولها و��س��ارا في ب�لاد البربر حتى انتهى التدوين
التاريخي
�إل��ى الر�شيد خبره .فك ّربه و�شكا ذلك �إل��ى يحيى بالمغرب
بن خالد البرمكي فقال� :أنا �أكفيك خبره يا �أمير الأق�صى
الم�ؤمنين .ف�أر�سل �إلى �سليمان بن حريز الجزري،
وه��و رج��ل م��ن ربيعة وك��ان متكلما م��ن ي��رى ر�أي
الزيدية وك��ان حلوا �شجاعا �أح��د �شياطين الإن�س
وكانت له �إم��ام��ة الزيدية �إذ ك��ان متكلمهم ،وهو
الذي جمع الر�شيد بينه وبين ه�شام بن الحكم حين
ناظره في الإمامة.

�إدري�س من الم�شرق وتخل�صه من عيون العبا�سيين
والأغالبة ،وكيفية قيام دول��ة الأدار��س��ة بالمغرب
الأق�صى على يديه ،ويقدم في �أثناء ذلك اال�سم
الكامل لهذا الم�ؤرخ ،وهو قوله:
«وذك��ر �أبو الح�سن علي بن محمد بن �سليمان
النوفلي عن �أبيه وغ�ي��ره ،في خ��روج �إدري����س �إلى
�أر���ض المغرب غير ما ذك��ره الم�ؤرخون ،ق��ال� :إن
�إدري�س بن عبد اهلل انهزم فيمن انهزم من وقعة
ح�سين �صاحب ف��خ ،وكانت وقعة فخ ي��وم ال�سبت
يوم التروية �سنة ت�سع و�ستين ومائة ،فا�ستتر مدة
و� ّألح ال�سلطان في طلبه .فخرج به را�شد مواله وكان
عاقال �شجاعا �أ ّيدا ذا حزم ولطف في جملة الحاج
منحا�شا عن النا�س بعد �أن غ ّير ز ّيه و�ألب�سه مد ّرعة
وعمامة غليظة و�ص ّيره كالغالم يخدمه ،و�إن �أمره
ونهاه �أ�سرع في ذلك .ف�سلما حتى دخال م�صر ليال.
فبينما هما متحيران يم�شيان في بع�ض طرقها ال
هداية لهما بالبلد �إذ م ّرا بدار م�ش ّيدة يدل ظاهرها
على باطنها ونعمة �أهلها ،فجل�سا في د ّكان على باب
الدار .فر�آهما �صاحب الدار فعرف فيهما الحجازية
وتو�سم في خلقتيهما الغربة((( فقال� :أح�سبكما
ّ
غريبين؟ قاال :نعم .قال :و�أراكما مدنيين؟ قاال:
نعم نحن كما ظننت .ف��إذا الرجل من موالي بني
تو�سم فيه الخير فقال
العبا�س ،فقام �إليه را�شد وقد ّ
له :يا هذا قد �أردت �أن �ألقي �إليك �شيئا ول�ست �أفعل
حتى تعطيني موثقا �أن تفعل �إحدى خل ّتين� :إما �آويتنا
وتتقرب �إلى اهلل بالإح�سان �إلينا وحفظت فينا نبيك
ف�أرغبه يحيى بن خالد في مال ووعده عن نف�سه
 و�إن كرهت ما �ألقيته �إليك �سترته علينا .ف�أعطاه
على ذلك موثقا .فقال له :هذا �إدري�س بن عبد اهلل وعن الخليفة بمواعد عظيمة ودعاه �إلى قتل �إدري�س
بن ح�سن بن ح�سن بن علي بن �أبي طالب خرج من والتلطف في ذل��ك .ف�أجابه ،ف�أعطاه ماال جزيال
مو�ضعه مع الح�سين بن علي ،ف�سلم من القتل ،وقد
ووجه معه رجال يثق به وب�شجاعته ودفع �إلى �سليمان
ّ
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قارورة فيها غالية م�سمومة ،فانطلق مع �صاحبه فلم
يزاال يتغلغالن حتى و�صال �إلى �إدري�س ،وكان �إدري�س
عالما ب�سليمان ورئا�سته في الزيدية .فلما و�صل �إليه
قال� :إنما جئت �إليك وحملت نف�سي على ما حملتها
عليه لمذهبي الذي تعرفني به ،و�إن ال�سلطان طلبني
لمحبتي في الخروج معكم �أهل البيت ،فجئتك لآمن
في ناحيتك و�أن�صرك بنف�سي .ف�س ّره قوله وقبله
و�أح�سن مثواه و�أكرم نزله و�أن�س به .وكان �سليمان
يجل�س في مجال�س البربر ويظهر الدعاء �إلى ولد
ويحتج لأهل هذه المقالة كاحتجاجه
ر�سول اهلل 
ّ
بالعراق ،ف�أعجب ذل��ك �إدري����س منه فمكث عنده
م � ّدة وه��و يطلب غ ّرته وير�صد الفر�صة في �أمره
ويرمق باب الحيلة عليه حتى غاب را�شد مواله غيبة
في بع�ض �أم��وره ،فدخل عليه ومعه القارورة ،فلما
انب�سط �إليه وخال وجهه قال :جعلني اهلل فداك في
هذه القارورة غالية حملتها معي ،ولي�س ببلدك من
الطيب ما يتخذ هذا منه ،فجئتك بها لتط ّيب بما
فيها .وو�ضعها بين يديه ،ففتحها �إدري�س وتغلف
منها و�ش ّمها .وان�صرف �سليمان �إلى �صاحبه ،وقد
�أع ّدا فر�سين قبل ذلك م�ض ّمرين ،فركباهما وخرجا
ال�سم �إلى دماغ
مرك�ضين يطلبان النجاة .فلما و�صل ّ
�إدري����س وك��ان في خيا�شيمه �سقط مغ�شيا عليه ال
يعقل وال يدري من يخت�ص به ما �ش�أنه ،فبعثوا �إلى
را�شد فجاء م�سرعا فت�شاغل بمعالجته والتخ ّبر في
�أمره .وقطع �سليمان و�صاحبه على فر�سيهما بالدا
في م ّدة ذلك.
و�أق��ام �إدري�س في غ�شيته عامة نهاره وعروقه
ت�ضرب ث��م م��ات .وتبين را��ش��د �أم��ر �سليمان بن
حريز فركب في طلبه في جماعة من �أ�صحابه،
فجعلت الخيل تنقطع تحت �أ�صحابه ويتخلفون ل�شدة

ال�سير .وحث الطلب حتى لحقه را�شد ،وانحرف �إليه
�سليمان ليمنعه من نف�سه فخبطه را�شد بال�سيف
فكنع يده و�ضربه بال�سيف على وجهه ور�أ�سه ثالث
�ضربات ،كل ذلك ال ي�صيب مقتال مع دفع �سليمان
الجنّة .وقام فر�س را�شد
عن نف�سه وما كان عليه من ُ
ل�شدة حمله عليه ،ونجا �سليمان بح�شا�شة نف�سه
و�صاحبه قد خذله ،فلم يغن عنه �شيئا ول��م يكن
عنده �إال الهرب .ثم نزل �سليمان بعد �أن �أمن الإتباع
وع�صب جراحه .قال �أبو الح�سن النوفلي :فحدثني
من ر�آه بعد قدومه العراق مكنّعا»(((.
ويعتمد البكري النقل عن «كتاب النوفلي» في
تحديده لمدة �إمامة المولى �إدري�س بالمغرب ،حيث
يقول« :قال النوفلي :وكانت مدة �إدري�س التي �أجابته
فيها البربر �إلى �أن مات بوليلي �سنة خم�س و�سبعين
ومائة ،ثالثة �أعوام و�ستة �أ�شهر»(((.
وينقل عنه كذلك خبر دخول �سليمان بن عبد
اهلل �أخ المولى �إدري�س �إلى بالد المغرب الأو�سط،
وا�ستقراره بمدينة تلم�سان ،ون�ص اقتبا�سه هو
الآتي« :قال علي النوفلي� :أخبرني عي�سى بن جنون
قا�ضي �أر�شقول لإدري�س بن عي�سى ودخل الأندل�س
غازيا �أن �سليمان بن عبد اهلل بن ح�سن بن ح�سن
دخل المغرب �أي�ضا ون��زل تلم�سان ،وبه كمل عدد
ولد عبد اهلل بن ح�سن �ستة لأنهم محمد و�إبراهيم
و�إدري�س وعي�سى ويحيى و�سليمان كما ذكروا .قال:
فولد �سليمان بن محمد بن �سليمان فمن ولده محمد
ويحيى و�سليمان كل قري�شي في القبلة»(((.
كما يثبت قول الم�ؤرخين عن مولد المولى �إدري�س
الثاني وواليته لأمر المغرب خلفا لأبيه ال�شهيد ،وهو
يرويها في الغالب عن معا�صري هذه الأحداث �ش�أن
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رواي��ات��ه الأول��ى؛ وق��د نقل البكري كالمه في هذا
ال�صدد« :ق��ال النوفلي :وم��ات �إدري����س وال ول��د له
وجارية من جواريه حبلى .فقام را�شد ب�أمر البربر
حتى ولدت غالما �س ّماه با�سم �أبيه �إدري�س ،وقام
ب�أمره و�أ ّدب��ه و�أح�سن ت�أديبه ،وكان مولده في ربيع
الآخر �سنة خم�س و�سبعين ومائة .وتوفي را�شد �سنة
�ست وثمانين ومائة»(((.
ويمتد النقل ع��ن النوفلي ل��دى ال�ب�ك��ري �إلى
الحوادث الواقعة بين �سنتي  305و310ﻫ ،ويبدو �أن
الم�ؤرخ عا�ش �إلى غاية هذه الفترة ،حيث يروي عنها
�أطوار ال�صراع بين الإمام يحيى بن �إدري�س ومو�سى
اب��ن �أب��ي العافية ،ون�صها« :ق��ال النوفلي :وكان
دم َت ُه الأولى
م�صالة بن حبو�س ل ّما قدم المغرب َق َ
�سنة خم�س وثالثمائة ابتد�أ مو�سى بن �أبي العافية
بالإح�سان وق ّدمه في المغرب ،وكان مو�سى ك ّلما رجا
الظهور عزّه يحيى بن �إدري�س وقطع به عن �أمله.
فلما رجع م�صالة بن حبو�س �إلى المغرب ثانية �سنة
ع�شر وثالثمائة �سعى مو�سى بيحيى عنده ،ف�أجمع
م�صالة على القب�ض عليه وطمع في ماله وما عنده،
فلم يزل يتحيل له حتى �أقبل على مع�سكره ،فقب�ض
عليه وانتزع جميع ما �أتى به و�أمره با�ستجالب ما
عنده من الأم��وال ،ف�أح�ضره ماال عظيما و�أخرجه
عن بلده و�صار ما كان بيده من البلدان �إلى ح�سن
الحجام و�إلى مو�سى بن �أبي العافية»(((.
ابن محمد ّ
وعموما ف�إن �إعادة بناء هذه النقول عن النوفلي،
ت�ؤكد �أن كتابه كان م�ستوعبا للأ�صول التاريخية
لقيام دولة ال�شرفاء الأدار�سة ،ولأحداثها ال�سيا�سية
والع�سكرية في عهود �أئمتها �إلى �أوائل القرن الرابع
للهجرة .كما �أن الكتاب يدل على بوادر ن�ش�أة �أول
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مدر�سة تاريخية مغربية منذ هذا الوقت المبكر،
وذل��ك اعتمادا على جيل من الإخباريين الأوائل
الذين جمعوا روايات مبا�شرة ،و�شهادات �شفهية من
�شهود عيان عا�صروا بناء الدولة المغربية الم�ستقلة
عن الخالفة الإ�سالمية الكبرى بالم�شرق الإ�سالمي
منذ �سنة 172ﻫ789/م.
« .2كتاب ال�سفرة»� ،ألّفه �أبو طالب النا�سك
بن �أحمد بن عي�سى بن �أحمد بن محمد بن
القا�سم ،حفيد الإمام �إدري�س الأكبر:
وهو كتاب في ن�سب الأدار�سة الأولين بالمغرب،
وقد نب ّه عليه العالمة محمد المنوني(((1؛ و�أ�شار
�إليه واقتب�س منه ابن عنبة الح�سيني �صاحب «عمدة ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
الطالب» ن�صا مطوال في معر�ض حديثه عن عقب الفا�س ِّية
�أب�ن��اء المولى �إدري ����س؛ وبالنظر �إل��ى �أهمية هذا
نحو
الن�ص ،نثبته ح�سب ما جاء في الم�صدر المذكور ،الت�أ�صيل
لن�ش�أة
حيث قال:
«وق��د قيل �إن��ه �أع�ق��ب م��ن غير ه���ؤالء �أي�ضا،
ولكل منهم ممالك ببالد المغرب هم بها ملوك
�إلى الآن� :أعقب داود بن �إدري�س بن علي ما قال
(((1
�صاحب «ال�سفرة» بفا�س وب�شتاية( ((1و�صدفية
جماعة هم بها مقيمون ،وقال المو�ضح الن�سابة :
هم بالنهر الأعظم من المغرب .و�أعقب حمزة بن
�إدري�س بن �إدري�س بال�سو�س الأق�صى ،و�أعقب عمر
ابن �إدري�س ابن �إدري�س بمدينة الزيتون( ((1فمن
ولده عي�سى ابن �إدري�س بن عمر الذي بنى جبل
الكوكب( ((1وهو مدينة المغرب ،ومنهم حمود وهو
�أحمد بن ميمون بن �أحمد بن على بن عبد اهلل بن
عمر� ،أعقب من رجلين القا�سم الملقب بالم�أمون
وعلي الملقب بالنا�صر لدين اهلل ،ملك الأندل�س

التدوين
التاريخي
بالمغرب
الأق�صى
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وقلع بنى مروان عنها ،و�أعقب علي النا�صر لدين
اهلل ملك الأندل�س ،يحيى الملقب بالمعتلي و�إدري�س
الملقب بالمت�أيد وليا الخالفة بالمغرب ،ف�أعقب
يحيى المعتلي �إدري�س الملقب بالعالي والح�سن
الملقب بالم�ستن�صر دعي لهما بالخالفة هناك،
و�أعقب القا�سم الم�أمون بن �أحمد حمود بن ميمون
وكان قد ولي بعد �أخيه ،محمدا الملقب بالمهتدي
ملك الجزيرة الخ�ضراء بالمغرب ،ومن ولد عمر
بن �إدري�س ،علي بن عبد اهلل بن محمد بن عمر
ق��ال العمري :له عقب يعرفون بالفواطم .و�أما
يحيى بن �إدري�س بن �إدري�س فكان له بلد �صدفية
بالمغرب ،ومن ولده علي بن عبد اهلل التاهرتى
اب��ن المهلب اب��ن يحيى بن �إدري����س ،وربما ن�سب
التاهرتى �إلى محمد ابن �إدري�س بن �إدري�س ،قال
ال�شيخ العمري :ولي�س ذلك بعيدا والذي يلوح من
كالمه �أنه �صحيح الن�سب اعتمادا على �أنه كتب
في «ال�سفرة» ويجب �أن يكون ما كتب في «ال�سفرة»
�صحيحا حتى تجيء حجة تبطله ،ولعلي التاهرتى
�أوالد منهم بم�صر ومنهم بخرا�سان ،وهذا علي
التاهرتى هو الذي ورد ر�سوال عن �صاحب م�صر
�إلى ال�سلطان محمود بن �سبكتكين وعثر معه على
ت�صانيف الباطنية ،ونفاه عن الن�سب الح�سن ابن
طاهر بن م�سلم العبيدلي فخلى بينه وبينه فقتله،
ثم �أنه طلب تركته فلم يعط منها �شيئا .وقد حكى
ق�صته �صاحب اليميني في كتابه وجزم على �أنه
دعي فا�سد الن�سب لما كان من نفى الح�سن بن
طاهر له ،وقد عرفت �أن الظاهر �أنه علوي واهلل
�أعلم .و�أعقب عي�سى بن �إدري�س بن �إدري�س ببلد
ملكاته ،فمن ولده القا�سم كنون ابن عبداهلل بن
يحيى بن �أحمد بن عي�سى بن �إدري�س ،وعبد اهلل

بن �إدري�س بن �إدري�س �أحد الن�ساك مات بفا�س.
وعقبه بال�سو�س الأق�صى و�أعمالها  ،والقا�سم
ابن �إدري�س بن �إدري�س� ،أولد و�أكثر فمن ولده �أبو
طالب النا�سك بن �أحمد بن عي�سى بن �أحمد بن
محمد ابن القا�سم المذكور ،وكان من �أهل الف�ضل
وهو الذي عمل «ال�سفرة» ب�سببهم ،ومنهم ال�شيخ
ال�شاعر ال�ضرير بم�صر الح�سن ب��ن يحيى بن
القا�سم كنون ابن �إبراهيم بن محمد بن القا�سم
المذكور»(.((1
ويبدو �أن «كتاب ال�سفرة» تم ت�أليفه ـ تبعا لما
�أثبتناه ـ بناء على حر�ص �أفراد الأ�سرة الإدري�سية
ال�شريفة على حفظ �أن�سابهم وتوثيقها من خالل
و�ضع دي��وان لهم يحفظ �أ�سماءهم �أب��ا ع��ن جد؛
وقد تم تداوله على نطاق وا�سع �شمل جناحي دار
الإ�سالم م�شرقا ومغربا ،حيث يدل النقل عنه من
ن�سابة مت�أخر مثل ابن عنبة المتوفى �سنة
قبل م�ؤرخ ّ
828ﻫ� ،أن ن�سخه كانت موجودة ب�أيدي النا�س حتى
ذلك الع�صر.
« .3تاريخ الأدار�سة» :للم�ؤرخ الفا�سي الفقيه
القا�ضي محمد بن عبد الملك بن ال َو ُّدون:
من �أهل القرن الرابع للهجرة؛ ويعتبر ت�أليفه من
الم�صادر الوثيقة المو�ضوعة في تاريخ الأدار�سة،
خا�صة و�أنه د ّون من قبل م�ؤرخ فا�سي �أ�صيل ينت�سب
�إل��ى بيت من �أع��رق الأ�سر التي ا�ستوطنت مو�ضع
عدوة الأندل�س من مدينة فا�س .ومن المرجح �أن
�صاحب «بيوتات فا�س الكبرى» قد وقف على هذا
الت�أليف و�أفاد منه �إفادات جمة ،عن �أخبار الأ�سر
الفا�سية المعا�صرة للأدار�سة ،ثم للإمارة المغراوية
القائمة على ح�سابهم ،فقد �أ ّرخ ابن الأحمر لبيت
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بني ال��و ّدون نف�سه؛ ومما ال �شك فيه �أن معطياته
ب�ش�أن هذه الفترة قد ا�ستخل�صها من الكتاب المنوه
به نف�سه ،ويقول عن هذه الأ�سرة ما ن�صه« :ومنهم
بيت بني ال��ودون الزواغيين من البربر  -بت�شديد
الدال الم�ضمومة  -وهم الذين كانوا يملكون مو�ضع
فا�س الأندل�س ،فا�شتراها منهم �أمير الم�ؤمنين
موالنا �إدري�س بن موالنا �إدري�س بن عبد اهلل الكامل
ب�ستة �آالف درهم ،ومن بني الخير الزواغيين ،وفي
زواغة بنو الخير ،وبنو الو ّدون ،وخرج منهم جماعة
من الفقهاء ،منهم الفقيه القا�ضي عبد الملك
بن الودون ،ولي ق�ضاء فا�س في �أول دولة مغراوة،
وول��ي الق�ضاء ابنه الفقيه محمد بن عبد الملك،
وهو �صاحب «تاريخ الأدار�سة» ،وكان منهم جماعة
عدول»(.((1
و�إذا كان هذا الكتاب في حكم المفقود ،فهو
يدل على تبلور مدر�سة تاريخية مغربية وا�ضحة
المعالم ،تمكنت من اال�ستقالل التام عن الم�شرق،
حيث جعلت قيام دول��ة الأدار��س��ة منطلقا للتاريخ
المغربي ،وقد تم هذا االنف�صال بف�ضل نخبة من
�أبناء الطبقة العالمة و�أ�صحاب الخطط الدينية
وال�سلطانية ،الذين ا�ستفادوا من الوثائق والمدونات
الأ�صلية للدولة الإدري�سية المتبقية ب�أيدي البيوتات
الفا�سية العريقة ،على غرار بيت بني الودون ،الذين
ب��رز من بينهم �أح��د �أق��دم م�ؤرخي دول��ة ال�شرفاء
الأدار�سة.
ثانيا :المدر�سة المرابطية الموحدية

ل��م ت�ك��ن ف��ا���س �إب� ��ان الحقبتين المرابطية
وال�م��وح��دي��ة ،ب�م�ن��أى ع��ن ال �ت �ط��ورات ال�سيا�سية
والفكرية التي �شهدها المغرب خاللهما ،فقد
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ع ّدت الحا�ضرة الإدري�سية ال�سابقة �إحدى منارات
العلم والعرفان طيلة ه��ذه المدة ،وتخرج منها
م�ؤرخون كبار �شمل حيز تدوينهم للأخبار بالد
الغرب الإ�سالمي برمتها .ولي�س �أدل على هذا
اال�ستنتاج من كون بع�ض كبار م�ؤرخي الخالفة
الموحدية تلقوا تكوينهم العلمي بفا�س ،مثل الم�ؤرخ
ال�شهير عبد ال��واح��د المراك�شي �صاحب «كتاب
المعجب في تلخي�ص �أخبار المغرب»؛ والتميمي
�صاحب �أق��دم ت�أليف و�صلنا عن مت�صوفة فا�س
وهو «الم�ستفاد في مناقب العباد»؛ وابن القطان
الكتامي الفا�سي الوالدة والن�ش�أة� ،صاحب «كتاب
نظم الجمان» .ولأن �أ�سهمت العزلة ال�سيا�سية ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
لفا�س في عدم �أدائها لأدوار حا�سمة في تاريخ
التو َِاريخ
المغرب على الم�ستوى ال�سيا�سي ،ف�إنها ظلت الفا�س ِّية
نحو
تحتفظ بمكانتها الفكرية المرتكزة في المقام
الت�أ�صيل
الأول على جامع القرويين ،الذي ظل قبلة للعلماء
لن�ش�أة
والطلبة والمت�صوفة الم�ستنيرين بنور المعرفة .التدوين
وقد �ش ّكلت كتب م�ؤرخي هذه المدر�سة الفا�سية التاريخي
الثانية ،م�صادر �أ�سا�سية ع � ّول عليها م��ن جاء بالمغرب
بعدهم م��ن الم�ؤرخين المغاربة والأندل�سيين ،الأق�صى
�أم�ث��ال اب��ن ع��ذاري واب��ن �أب��ي زرع واب��ن خلدون
والجزنائي وابن الخطيب وغيرهم.
«.4تاريخ مدينة فا�س» لأبي القا�سم ابن چنون:
ي�ستنتج من خالل الروايات المنقولة عنه �أنه
عا�ش خالل القرن ال�ساد�س الهجري بفا�س ،و�أ ّرخ
لمدينة فا�س منذ فجر قيام دولة الأدار�سة ،وقد نقل
عنه ابن �أبي زرع في معر�ض حديثه عن اختطاط
جامع القرويين بمدينة فا�س ،وهو قوله« :لم تزل
الخطبة بجامع ال�شرفاء الذي بناه الإم��ام �إدري�س
 بعدوة القرويين وبجامع الأ�شياخ من عدوة

درا�سة الن�صو�ص

الأندل�س طول �أي��ام الأدار��س��ة ،وكان مو�ضع جامع
الج�ص،
القرويين �أر�ضا بي�ضاء يعمل بها �أ�صناف
ّ
وبها �أي�ضا �أ�صناف من ال�شجر لرجل من هوارة
كان قد حازها والده من قبله حين بنيت المدينة،
ف�أتى وفد القيروان �إلى �إدري�س  في جمع كثير
بعيالهم و�أوالدهم ،ف�أنزلهم حوله بعدوة القرويين،
وكانت فيهم امر�أة مباركة �صالحة ا�سمها فاطمة،
وتكنى �أم البنين بنت محمد الفهري القيرواني،
�أتت من �إفريقية مع �أختها وزوجها ،ف�سكنوا بالقرب
من مو�ضع الجامع المذكور ،فتوفي زوجها و�أختها،
فورثت منهما ماال ج�سيما حالال طيبا لي�س فيه �شبهة
لم يتغير ببيع وال �شراء ،ف ��أرادت �أن ت�صرفه في
وجوه الب ّر و�أعمال الخير ،فعزمت على بناء م�سجد
تجد ثوابه في الآخ��رة ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ فا�شترت مو�ضع القرويين
ممن ك��ان ح��ازه ،ودفعت �إليه ال�م��ال ،ثم �شرعت
في حفر �أ�سا�سه وبنائه ،وذلك يوم ال�سبت م�ستهل
رم�ضان المعظم �سنة خم�س و�أربعين ومائتين فبنته
بالطابية وال�ك��ذان ،وحفرت في و�سطه ،ف�صنعت
كهوفا واقتطعت منها ال �ك��ذان ،و�أخ��رج��ت منها
ال�ت��راب والحجر وال��رم��ل الأ�صفر الطيب ،فبنت
به الجامع المذكور كله حتى ت��م ،ول��م تدخل فيه
تراب غيره ،وحفرت البئر التي في ال�صحن ،فكان
البناءون ي�سقون منها الماء لبناء الجامع المك ّرم
حتى فرغ من بنائه ،ولم ت�صرف فيه �سواه احتياطا
منها وتح ّريا من ال�شبهة ،ولم تزل فاطمة القروية
المذكورة �صائمة من يوم �شرع في بنائه �إل��ى �أن
تم و�ص ّلت فيه �شكرا هلل تعالى الذي وفقها لأعمال
الخير ،وكان الم�سجد الذي بنته فاطمة المذكورة
�أربعة بالطات و�صحنا �صغيرا ،وجعلت محرابه

في مو�ضع الثريا الكبيرة الآن ،وجعلت طوله من
الحائط الغربي �إلى الحائط ال�شرقي مائة وخم�سين
�شبرا ،وبنت فيه �صومعة غير مرتفعة بمو�ضع القبلة
فتم الجامع �أربعة
التي على ر�أ���س العنزة الآنّ ،
بالطات و�صحنا �صغيرا.
ذك��ره �أب��و القا�سم اب��ن جنّون في تف�سيره في
تاريخ مدينة فا�س»(.((1
و�أع��اد �صاحب «رو���ض القرطا�س» النقل عنه،
في ذكره لبع�ض الزيادات والتعديالت التي �شهدها
الجامع حتى زمن المرابطين� ،إذ قال« :ولما حفر
�أ�سا�س هذا الباب وجد تحت رتاج الم�صراع الذي
ع��ن ي�سار ال��داخ��ل ف��ي ال�ب��اب المذكور حيث هي
الدكانة الآن عين من ماء معين عليه تربيع مثل
ال�صهريج ،طوله ثمانية �أ�شبار وعر�ضه كذلك،
والبناء عليه مقبو ،ال يعلم �أحد كم له من ال�سنين،
فخ ّيل لهم �أنه كنز مدفون ،فهدم الإقباء فلم يجدوا
غير �صهريج يتدفق بماء معين فيه �سلحفاة قد
ملأت ال�صهريج ب�أ�سره من �أوله �إلى �آخره ،ف�أرادوا
�إخراجها منه فلم ي�ستطيعوا ذلك ،فا�ست�شار القا�ضي
ابن داوود الفقهاء في ر�أيه ،فاجتمع ر�أيهم �أن تترك
في مو�ضعها ويعاد عليها الإقباء كما كان ،ف�سبحان
اهلل العظيم القائم برزقه الخالق لما ي�شاء ،ال �إله
�إال هو� ،إليه الم�صير ،فبنى عليه مو�ضعه وطلع عليه
الأ�سا�س ،وطبع الباب ،وجعلت قواعده من نحا�س
�أحمر.
قاله �أبو القا�سم ابن جنّون»(.((1
كما ينقل عنه ابن القا�ضي معطيات م�شابهة
لما جاء لدى الم�صدر ال�سالف ،عن المنجزات
العمرانية لدولة الأدار�سة في عهد الإم��ام يحيى
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بن محمد بن �إدري�س ،ون�صها« :و�أما بناء جامعي
القرويين والأندل�س وذكر الزيادة فيهما ،فذكر
�أبو القا�سم ابن جنون وغيره في «تاريخ فا�س» �أنه
لما كثر الواردون عليها في �أيام يحيى بن محمد
ابن �إدري�س ،كان ممن قدم عليها ووفد �إليها من
القيروان محمد بن عبد اهلل الفهري ،في �أيام
يحيى بن محمد بن �إدري�س مع �أه��ل بلده الذين
وف ��دوا م�ع��ه ،ف�م��ات وت��رك ابنتين وه�م��ا فاطمة
المدعوة ب ��أم البنين ،ومريم ،وك��ان قد تح�صل
لهما بالإرث مال كثير طيب من والدهما ،ورغبتا
�أن ت�صرفاه في وج��وه من �أعمال البر ،ف�أعلمتا
باحتياج ال�ن��ا���س �إل��ى ج��ام��ع كبير ف��ي ك��ل عدوة
من فا�س ل�ضيق الجامعين القديمين بالنا�س،
ف�شرعت فاطمة في بناء جامع القرويين ،ومريم
في بناء جامع الأندل�س»(.((1
و�إذ ال نعلم �شيئا عن ترجمة �أبي القا�سم ابن
جنون ،فمن المحتمل �أن يكون هذا الم�ؤرخ من �ساللة
الح�سن بن چنون� ،آخر �أمراء الأدار�سة بالمغرب،
الذي اغتاله الحاجب المن�صور ابن �أبي عامر بعد
�أن بذل له الأمان للنزول من معقله الم�سمى بحجر
الن�سر عام 375ﻫ( .((2وقد يدل على هذا التخمين
ح�سن ثناء الم�ؤلف على دولة الأدار�سة ،واهتمامه
بتخليد ذكر �آثارهم وح�سناتهم ،مع �أنه عا�ش خالل
زمن مت�أخر عنهم.
« .5المقبا�س في �أخبار المغرب وفا�س»،
لعبد الملك بن مو�سى الوراق:
ك��ان حيا �سنة 555ﻫ ،ويحتمل �أن��ه ع ّمر بعد
ويرجح الم�ؤرخ العراقي
هذه ال�سنة لوقت مديد؛ ّ
عبد الواحد ذنون طه �أن الوراق كان �أحد دعاة �أو
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�أن�صار الخالفة الموحدية في بالد المغرب(.((2
ويمكن القول �إن النقول المتبقية منه بالم�صادر
التاريخية المت�أخرة ،ت�ؤكد �أن «المقبا�س» ت�ضمن
ف��ي طيه �أخ �ب��ار المغرب الإ��س�لام��ي منذ الفتح
الإ�سالمي ،وحتى �أوائل خلفاء الموحدين ،ف�ضال
عن �أخبار الأندل�س و�إ�شارات �إلى حوادث الم�شرق
الإ�سالمي.
وقد ع ّول على هذا الكتاب طائفة من م�ؤرخي
المغرب ،وفي طليعتهم ابن القطان الكتامي في
«ن �ظ��م ال �ج �م��ان» ،ال��ذي نقل عنه �أخ �ب��ار م�صر
الفاطمية في عهد الخليفة الآمر� ،إذ يقول« :قال
الوراق :وظهر الآمر بعد قتل الأف�ضل ،بعد �أن لم ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
يكن يظهر �إال مرتين في ال�سنة ،وكان الآمر �سيء
ال�سيرة .زين له بطانته �أنه يملك الدنيا ب�أجمعها ،الفا�س ِّية
ّ
نحو
ور�أى �أن ذلك ال يكون �إال بالرجال ،والرجال ال
الت�أ�صيل
يملكون �إال بالمال ،فنظر في �صرف �أموال جميع
لن�ش�أة
الأم��راء �إليه وجميع النا�س ،فكان ال يرث بديار التدوين
م�صر وال��د ول��ده ،وال ول��د �أب��اه ،و�إنما ي�صير ما التاريخي
يتركه النا�س من الأم ��وال �إذا ماتوا لل�سلطان .بالمغرب
و�أم��ر ب�أخذ �أم��وال التجار الغرباء و�سائر النا�س الأق�صى
من ال�سوقة ،ت َُ�س َّب ُب �إليهم الأ�سباب لأخذ �أموالهم،
في�ؤتى �إل��ى التاجر العطار ،فيقال ل��هُ :وجِ � َ�د في
زم��ن( ((2موالنا عليك ك��ذا وك��ذا!  -ما ي�ستغرق
جميع ماله و�أ�ضعافه  -فينكر الرجل ذلك ويقول:
ما ا�شتريت قط بن�سيئة من �سلطان وال غيره! فال
ُي�سمع قوله ،ويعذب حتى يق ّر �أن جميع ذلك من
�شراء فلفل �أو الك �أو غير ذلك من العطر .ف�إذا
ا�ست�صفى ماله طولب بما بقي عليه ف�إذا لم يوجد
عنده �شيء قيل له� :أح ّل على من تعرف �أنه ذو مال
وك ّثر وتن�صرف ،فيقول الرجل :فالن عنده دين

ترتب لي عليه ،وهو ك��ذا ،ويذكر ع��ددا ي�ستغرق
م��ال ذل��ك ال��رج��ل ،فيترك الأول وي��ؤخ��ذ الثاني
فيفعل مثل ما فعل بالأول :فكانت �أيامه على هذه
الوتيرة.
وا�ستخل�ص لنف�سه فتيين من الفتيان الو�ضاء
الوجوه الح�سان الخلقة ،كان �أعدهما للفاح�شة،
وكان رزق كل واحد منهما في كل يوم �ألف دينار ،ا�سم
�أحدهما حرز الملوك ،ا�سم الآخر العادل؛ و�أحدث
في بالد م�صر �أ�شياء لم ي�ستح ّل مثلها الفراعنة وال
النماردة ،وال �سائر الأمم الما�ضية»(.((2

درا�سة الن�صو�ص

كما ع � ّول اب��ن ع ��ذاري المراك�شي (ك��ان حيا
�سنة 712ﻫ) ،في عدد من موا�ضع كتابه «البيان
المغرب» ،على كتاب «المقبا�س» ،حيث يعتمد على
روايته لأخبار مطولة عن انت�شار الدعوة ال�شيعية
العبيدية في بالد المغرب(((2؛ وينقل عنه ف�صوال
من تاريخ دولة زناتة بالمغرب الأق�صى( ،((2و�أخبار
الدولة المرابطية(((2؛ وتت�صف هذه النقول ب�أهمية
توثيقية عالية ،خا�صة �أن الوراق من معا�صري هذه
الدولة.
و�أفاد ابن �أبي زرع في «رو�ض القرطا�س» من
الوراق الفا�سي في �أخبار الدولة الإدري�سية ،فينقل
عنه خبر وفاة المولى �إدري�س الأكبر وما خ ّلفه من
حمل زوجته كنزة بولده المولى �إدري�س الأزهر؛ وقد
ف�ضل في هذه الرواية �أن يحيل على الوراق وغيره
من الم�ؤرخين ال�سابقين والالحقين لع�صره ،حيث
قال« :قال عبد الملك بن مو�سى الوراق في كتاب
«المقبا�س» ،والبكري ،والبرن�سي وغيرهم ممن
اعتنى بتاريخ �أيام الأدار�سة� :إن الإمام �إدري�س بن
عبد اهلل لم يترك ولدا مولودا �إال �أنه ترك جارية

ل��ه م��ول��دة م��ن تالد البربر ا�سمها كنزة حامال
منه في ال�شهر ال�سابع من حملها ،فجمع را�شد
ر�ؤ�ساء القبائل ووجوه النا�س بعد فراغه من دفن
�إدري�س ،ف�أخبرهم �أن �إدري�س لم يترك ول��دا �إال
حمال بجاريته كنزة وهي في ال�شهر ال�سابع من
حملها ،وق��ال لهم :ف ��إن ر�أيتم �أن ت�صبروا على
الجارية حتى ت�ضع حملها ف�إن كان ذكرا ربيناه،
ف�إذا بلغ مبلغ الرجال بايعناه تبركا ب�أهل البيت
وذرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إن كان جارية
نظرتم لأنف�سكم من تر�ضونه وترونه �أهال لذلك؛
فقالوا له� :أيها ال�شيخ المبارك ما لنا ر�أي �إال ما
ر�أيت ،ف�إنك عندنا عو�ض من �إدري�س تقوم ب�أمرنا
كما ك��ان �إدري ����س وت�صلي بنا ،وتحكم فينا بما
يقت�ضي الكتاب وال�سنة حتى ت�ضع الجارية ،ف�إن
و�ضعته غالما ربيناه وبايعناه ،و�إن و�ضعت جارية
نظرنا في �أمرنا ،على �أنك �أحق النا�س به لف�ضلك
ودينك وعلمك ،ف�شكرهم را�شد على ذلك ،ودعا
لهم وان�صرفوا ،فقام را�شد ب�أمر البربر حتى
�أتمت الجارية �أ�شهر حملها ،فو�ضعت غالما �أ�شبه
النا�س بوالده �إدري�س رحمه اهلل ،ف�أخرجه را�شد
�إلى ر�ؤ�ساء البربر حتى نظروا �إليه ،فقالوا هذا
هو �إدري�س بعينه ك�أنه لم يمت ،ف�سماه را�شد با�سم
�أبيه وق��ام ب�أمره و�أم��ر البربر ،وكفله حتى فطم
و�شب ،ف�أ ّدبه �أح�سن �أدب ،و�أقر�أه القر�آن فحفظه
ّ
وله من ال�سنين ثمانية �أعوام ،وعلمه ال�سنة والفقه
والنحو والحديث وال�شعر و�أمثال العرب وحكمها
و�سير الملوك و�سيا�ستها ،وعرفه �أي��ام النا�س،
ود ّربه مع ذلك على ركوب الخيل والرمي بال�سهام
ومكايد الحروب ،فلما �أدب في ذلك كله وكملت له
من ال�سنين �إحدى ع�شرة �سنة �أخذ له مواله را�شد
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البيعة من قبائل المغرب ،فبويع له بجامع مدينة
وليلي»(.((2
ويجري النقل عنه ب�شكل قد يكون مت�صال في
الأ��ص��ل ب��ال��رواي��ة ال�سالفة ،وذل��ك ف��ي خبر مقتل
المولى را�شد خادم المولى �إدري�س بما ن�صه« :ولما
كمل الإم��ام �إدري����س بن �إدري����س من العمر �إحدى
ع�شرة �سنة وخم�سة �أ�شهر عزم مواله را�شد على �أخذ
البيعة له من قبائل المغرب من البربر وغيرهم،
فات�صل الخبر ب�إبراهيم بن الأغلب عامل �إفريقية،
ف�ح��اول قتل را��ش��د ،فاند�س �إل�ي��ه م��ن �أب�ل��غ �أم��واال
كثيرة �إلى خدام را�شد من البربر فا�ستهواهم بها
فقتلوا را�شد ،وذلك في �سنة ثمانية وثمانين ومئة.
فقام ب�أمر �إدري�س بعده يزيد بن �إليا�س العبدي،
ف�أخذ له البيعة على جميع قبائل البربر ،وذلك يوم
الجمعة غرة ربيع الأول �سنة ثمانية وثمانين ومئة،
بعد قتل را�شد بع�شرين يوما وهو ابن �إحدى ع�شرة
�سنة وخم�سة �أ�شهر ،قاله عبد الملك ال��وراق في
تاريخه»(.((2
كما ا�شترك ابن �أبي زرع مع الجزنائي في رواية
�أخرى عن الوراق ،ينقالن من خاللها لهذا الم�ؤرخ
�شهادة عيانية عن بع�ض الآثار المتبقية بالم�سجد
الإدري�سي بتلم�سان حتى ع�صر الموحدين ،وهو
قوله« :وق��ال ال��وراق في «مقبا�سه» :دخلت جامع
تلم�سان في �سنة خم�س وخم�سين وخم�سمائة ،فر�أيت
في ر�أ�س منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد �س ّمر
هناك ،وعليه مكتوب :هذا ما �أمر به الإمام �إدري�س
بن �إدري�س بن عبد اهلل بن ح�سن بن الح�سن بن
عـلي بن �أبـي طالب  في �شهر محرم �سنة ت�سع
وت�سعين ومائة»(.((2
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كما ا�شتملت �إح��دى �شذرات هذا الكتاب على
معطيات ف��ي غ��اي��ة الأه�م�ي��ة ،تت�صل بالتطورات
الطبوغرافية لمدينة فا�س منذ ت�أ�سي�سها وحتى زمن
الم�ؤلف .وينبغي االنتباه �إل��ى ك��ون الجزنائي قد
�أقحم بع�ض المالحظات والإ�ضافات على اقتبا�سه
من الو ّراق ،بحيث لم يعد الن�ص محتفظا ب�أ�صالته؛
وم ��ع ذل ��ك نثبته م��ع ح ��ذف الإ� �ض��اف��ات وتمييز
موا�ضعها بين معقوفتين ،وفق ما يلي« :وفي �أيام
لمتونة هدمت الأ��س��وار التي بنيت �أي��ام الأدار�سة
الفا�صلة بين العدوتين وبين �أربا�ضهما ،و�أ�صلح
ال�سور ال��ذي ب�أعلى ال��وادي الكبير بقرب حو�ض
ال�سفرجل ،وال�سور الذي ب�أ�سفله حيث هي الرميلة ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
الذي كان بناه دونا�س حين �أدار الأ�سوار على �سائر
�أربا�ضها ،وجعل في ذل��ك �أقوا�سا ب�شبابيك من الفا�س ِّية
نحو
خ�شب الأرز بالعمل المحكم لدخول الماء وخروجه،
الت�أ�صيل
وك��ان جعل بين العدوتين قناطر للمجاز من كل
لن�ش�أة
عدوة �إلى الأخرى :الأولى قنطرة �أبي طوبة  ،]...التدوين
والثانية قنطرة �أبي برقوقة ،والثالثة قنطرة باب التاريخي
ال�سل�سلة ،والرابعة قنطرة ال�صباغين ،والخام�سة بالمغرب
قنطرة كهف الوقادين ،وال�ساد�سة قنطرة الرميلة ،الأق�صى
 ،]...وم��ا زال كبير لمتونة و�أميرها يو�سف بن
تا�شفين ي�ؤكد في زيادة الم�ساجد بفا�س و�سقاياتها
وحماماتها وخاناتها و�إ�صالح �أ�سوارها ،و�أقدم من
قرطبة جملة من �صناع الأرح��ي فبنوا منها كثيرا
�إلى �أن انتهت �إلى ما يذكر �إن �شاء اهلل تعالى .وفي
�أيامه �صارت العدوتان قطرا واحدا ،وفي �أيام ولده
بني �سور القوارجة التي بين ب��اب الجي�سة وباب
ي�صليتن على يد قا�ضيه عبد الحق بن معي�شة بمال
وظفه على �أهل مدينة فا�س ح�سبما ذكره �صاحب
المقبا�س»(.((3

درا�سة الن�صو�ص

ويعيد الجزنائي النقل عنه ف��ي تبيان كيفية
انتقال عا�صمة المغرب من فا�س �إلى مراك�ش ،في
قوله« :ل��م ت��زل مدينة فا�س -كلأها اهلل تعالى-
من حين �أ�س�ست ،دار فقه وعلم و�صالح ودين،
وه��ي ق��اع��دة ب�لاد ال�م�غ��رب وق�ط��ره��ا ،ومركزها
وقطبها ،وهي كانت دار الأدار�سة الح�سنيين الذين
اختطوها ،ودار مملكة زناتة وغيرهم ممن ملك
المغرب في الإ�سالم ،ونزلها لمتونة في �أول ظهورهم
على المغرب ،ثم بنوا مدينة مراك�ش فانتقلوا �إليها
لقربها م��ن ب�لاد ال�صحراء ،ث��م �أت��ى الموحدون
بعدهم فنزلوا مراك�ش واتخذوها دار ملكهم لقربها
من بالدهم ،ولكونها في جوارهم وبين قبائلهم،
كذا قاله �صاحب «المقبا�س» وغيره»( .((3و�إلى ع�صر
المرابطين بالذات تعود �إ�شارتان تاريخيتان �إلى
بع�ض الأعمال المعمارية التي خ�صت بها فا�س خالل
هذه الحقبة ،ويقول الوراق في الرواية الأولى« :ومن
الزيادات في الجامع المذكور الباب الأكبر الغربي
الذي ب�سماط الموثقين ،بني من مال الأحبا�س في
�أيام الفقيه القا�ضي محمد بن عي�سى ال�سبتي �سنة
خم�س وخم�سمائة ،كذا قاله �صاحب المقبا�س»(.((3
�أما في الرواية الأخرى ،فن�صها« :وفي �أيام القا�ضي
محمد ب��ن داود زي��د ف��ي ال�صحن ب�ن��اء بالطين
من الجهة ال�شرقية وم��ن الجهة الغربية كذلك،
وفر�ش ال�صحن في �أي��ام��ه ح�سبما ذك��ره �صاحب
المقبا�س»(.((3
وقد اعتمد �صاحب «مفاخر البربر» على الوراق
ف��ي ث�لاث��ة م��وا��ض��ع م��ن ك�ت��اب��ه؛ وجميعها تت�صل
ب��الأح��داث التي دارت بالمغرب� ،سواء في �أواخر
ع�صر الأدار�سة(� ،((3أو في ع�صر دولة المرابطين
بالمغرب(((3؛ كما ينقل عنه والة هذه الدولة على

بع�ض الحوا�ضر الأندل�سية الكبرى مثل قرطبة
و�إ�شبيلية(.((3
و�س ّمى ابن خلدون في «العبر» هذا الكتاب با�سم
«المقيا�س» ،ومن الوا�ضح �أن ر�سم اللفظة اعتراه
ت�صحيف في الباء التي كتبت ياء .ويبدو من نقوله
عنه �أن الوراق الفا�سي �أ ّرخ لبالد المغرب قبل قيام
دولة الأدار�سة نف�سها ،حيث يروي عنه خبر قيام
دولة بني �صالح ببالد نكور( ،((3كما ينقل عنه �أخبار
الوقائع ال�سيا�سية بهذه الإم��ارة القائمة في �شمال
المغرب(.((3
كما نقل عنه ابن القا�ضي في «جذوة االقتبا�س»
بع�ض الأح��ادي��ث ال ��واردة ع��ن ب�لاد المغرب(((3؛
ورواية عن ميالد المولى �إدري�س الأ�صغر( ،((4وهي
الرواية نف�سها التي نقلها �صاحب «رو�ض القرطا�س»
�سالفا.
وللتنويه ،فقد ذك��ر ال�م��ؤرخ عبد ال�سالم ابن
�سودة �أن بع�ض �أ�صدقائه �أخبره �أنه ر�أى «المقبا�س»
تاما في مجلد و�سط بيد بع�ض الطلبة بمكنا�س(.((4
ف�إن �صدق �صاحب هذا الخبر يكون الكتاب قد ظل
متداوال ب�أيدي النا�س �إلى وقت قريب؛ ولعل �أحد
الغيورين على تاريخ المغرب يك�شف عن ن�سخته �إن
وجدت ،فيمنح لجمهور الباحثين فر�صة اال�ستعانة
ب�ه��ذا الكنز العظيم ،ال ��ذي �سي�سهم دون �شك
في �إث��راء معرفتنا ب�أخبار دول��ة الأدار��س��ة وتاريخ
الحا�ضرة الفا�سية حتى ع�صر الم�ؤلف.
« .6تاريخ ابن غالب»:
ال نعلم عن هوية �صاحبه ابن غالب �إال القليل،
وي�ب��دو �أن��ه ك��ان معا�صرا ل��دول��ة ال�م��وح��دي��ن ،لأن
ال�شذرات المتبقية من هذا الكتاب ت�صل �إلى هذا
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الع�صر؛ فهو على النحو � -ش�أن �سالفه ي�ؤرخ للدولة
المغربية منذ الن�ش�أة �إلى غاية ع�صره ،ومع �أن كتابه
لي�س معدودا �ضمن الم�صادر الموحدية الم�شهورة،
ف�إن نقول الم�صادر المت�أخرة عنه تفيد �أن كتابه
ا�ستوعب كثيرا من �أخبار هذه الدولة.
ومن �أقدم هذه ال�شذرات المتبقية عن «تاريخ
اب��ن غالب» ،ما نقف عليه في «رو���ض القرطا�س»
الذي ع ّول عليه في الت�أريخ لدولة الأدار�سة ،خا�صة
�أن ابن غالب قد احتفظ بن�ص �أول خطبة للجمعة
�أل�ق��اه��ا المولى �إدري ����س الأزه ��ر عقب ف��راغ��ه من
بناء مدينة فا�س عا�صمة دولته الجديدة؛ ون�صها:
«وذكر ابن غالب في تاريخه �أن الإمام �إدري�س 
لما فرغ من بناء المدينة وح�ضرت الجمعة �صعد
المنبر وخطب النا�س ثم رفع يده في �آخر خطبته
فقال« :اللهم �إن��ك تعلم �أن��ي ما �أردت ببناء هذه
المدينة مباهاة وال مفاخرة وال �سمعة وال مكابرة،
و�إنما �أردت ببنائها �أن تعبد بها ويتلى بها كتابك،
وت �ق��ام بها ح ��دودك و��ش��رائ��ع دي�ن��ك و�سنة نبيك
 ما �أبقيت الدنيا ،اللهم وفّق �سكانها ّ
وقطانها
للخير و�أعنهم عليه ،واكفهم م�ؤونة �أعدائهم و�أد ّر
عليهم الأرزاق ،و�أغمد عنهم �سيف الفتنة وال�شقاق
والنفاق� ،إنك على كل �شيء قدير» .ف�أ ّمن النا�س
على دعائه ،فكثرت الخيرات بالمدينة ،وظهرت
البركات ،فكان الزرع فيها �أيام �إدري�س  و�أيام
ذريته ال يباع وال ي�شترى لكثرته ،فبلغ و�سق القمح
بها في �أيامهم درهمين ،وو�سق ال�شعير بدرهم،
والقطنية ما لها �سوم ،والكب�ش بدرهم ون�صف،
والبقرة ب�أربعة دراه��م ،والع�سل خم�سة وع�شرون
رط�لا ب��دره��م ،والفاكهة ال تباع وال ت�شترى من
كثرتها ،دام ذلك خم�سين �سنة»( .((4كما ينقل ابن
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�أب��ي زرع عن اب��ن غالب ن�صا مقتب�سا ب��دوره عن
الوراق الفا�سي ال�سالف ذكره( ،((4وهو �أمر يدلّ على
�أن ابن غالب قد عا�ش بعده �أو عا�صره على �أدنى
تقدير.
وقد نقل عنه الجزنائي �أخبار بناء مدينة فا�س
ب�أمر الإمام �إدري�س الثاني ،وهو قوله« :وذكر ابن
غالب في «تاريخه»� ،أن الإم��ام �إدري�س حين عزم
على بناء مدينة فا�س واختطاطها ،م ّر به �شيخ كبير
من الرهبان كان مترهبا في �صومعة قريبة من تلك
الجهات ،فوقف للإمام �إدري�س رحمه اهلل و�سلم
عليه ،ثم قال له� :أيها الأمير ،ما تريد �أن ت�صنع بين
هذين الجبلين؟ قال� :أريد �أن �أختط بينهما مدينة ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
ل�سكناي و�سكنى ولدي من بعدي ،يعبد اهلل تعالى
بها ويتلى كتابه وتقام حدوده ،فقال له� :أيها الأمير :الفا�س ِّية
نحو
�إن لك عندي ب�شرى ،قال :وما هي �أيها الراهب؟
الت�أ�صيل
قال له� :أخبرني راهب كان قبلي في هذا الدير هلك
لن�ش�أة
منذ مائة �سنة �أنه وجد في كتب علمه �أنه كان بهذا التدوين
المو�ضع مدينة ت�سمى �ساف خربت منذ �ألف �سنة ،التاريخي
و�أنه يجددها ويحيي �أثرها ويقيم دار�سها رجل من بالمغرب
�آل بيت النبوة ي�سمى �إدري�س ،ويكون لها �ش�أن عظيم الأق�صى
وقدر ج�سيم ،ال يزال دين الإ�سالم قائما فيها �إلى
يوم القيامة ،فقال �إدري�س :الحمد هلل� ،أنا �إدري�س،
و�أن��ا من �آل بيت النبوة ،و�أن��ا بانيها �إن �شاء اهلل
تعالى ،فكان ذلك مما قوى عزمه على بنائها»(.((4
كما �أج��رى النقل عنه بمنا�سبة حديثه عن غزو
الإمام �إدري�س الثاني لطوائف الكفر ببالد المغرب،
ون�صه« :و�أق��ام الإم��ام �إدري�س � ساكنا بها �إلى
�سنة �سبع وت�سعين ومئة ،فخرج �إلى غزو من بقي
من الكفار بنفي�س وبالد الم�صامدة ،فو�صل �إليها
ودخل مدينة نفي�س ومدينة �أغمات وفتح �سائر بالد
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الم�صامدة ورجع �إلى مدينة فا�س ف�أقام بها �إلى
�شهر المحرم �سنة ت�سع وت�سعين ومئة ،فخرج منها
�إلى مدينة تلم�سان لتكون الكلمة واحدة في �إعزاز
الدين وظهوره ،فغلب عليها وافتتحها ،ونظر في
�أحوالها و�أ�صلح �أ�سوارها وجامعها الذي ب�أجدير،
و�صنع فيه منبرا وكتب ا�سمه فيه ،ك��ذا نقل ابن
غالب ،و�صاحب الأني�س»(.((4
وت��دل ه��ذه النقول جميعها على الحيز الهام
الذي �أواله ابن غالب لتاريخ الدولة الإدري�سية ،كما
تك�شف تفا�صيل �أخباره عن هذه الدولة� ،أنه ينهل
من م�صادر تاريخية ووثائق �أ�صلية تعود في الغالب
�إل��ى الع�صر الإدري���س��ي� ،إل��ى جانب اعتماده على
المعاينة المبا�شرة لبع�ض الآثار المادية المتبقية
من هذه الحقبة.
ثالثا :المدر�سة المرينية

لم تفقد حا�ضرة فا�س بريقها ال�سيا�سي والعلمي
طيلة ع�صور المرابطين وال�م��وح��دي��ن ،ب��ل ظلت
م�صدرا لتخريج العديد من الم�ؤرخين المح�سوبين
على مدر�سة مراك�ش ،مثلما �سلف القول في ذلك.
بيد �أن االنطالقة الفعلية لمدر�سة فا�س الثالثة،
لن تت�ضح معالمها �إال مع مجيء بني مرين �إلى
الحكم بالمغرب الأق�صى ،واتخاذهم لفا�س عا�صمة
لدولتهم .ويبدو �أن الطابع البدوي لم�ؤ�س�سي هذا
الكيان ال�سيا�سي قد �أدى دوره ب�إلحاح ،في بحث
�سالطين المرينيين ع��ن م��ؤرخ�ي��ن رواد ي�ؤثثون
الأر�ضية الأولية لقيام حكمهم ،ويخلدون البطوالت
�سجلها بنو مرين �ضد خ�صومهم ،على �إثر
التي ّ
اكت�ساحهم لبالد المغرب .وقد وجدوا �ضالتهم منذ
البدايات الأول��ى في الم�ؤرخ والراجز عبد العزيز

الملزوزي� ،إذ ك��ان على دراي��ة تامة ببداية قيام
الدولة و�أمرائها القبليين الأوائل .وقد خ ّلف ت�أليفين
على الأقل في �أخبارهم ،كانت م�صادره فيما يخ�ص
المرينيين �شفهية بربرية في الغالب ،عمل على
تهذيبها في قالب عربي ف�صيح  -مثلما �سيت�ضح
الحقا  -وال ي�ستبعد ه��ذا االف�ت��را���ض ،لما عرف
عن الملزوزي من �إتقانه لل�سان البربري ،وتقديره
الجيد لما يمكن �أن يجنيه من مر�ضاة عواهل بني
مرين وتقديرهم ل�شخ�صه وت�صانيفه.
« .7بديع الم�سالك ،في تاريخ الأمير �أبي
م��ال��ك» ،ل�م��ؤرخ ال��دول��ة المرينية �أب��و ف��ار���س عبد
العزيز بن عبد الواحد بن محمد الملزوزي الزناتي
المكنا�سي ،الملقب بعزوز ،الذي مات مقتوال �سنة
697ﻫ ،في ظروف غام�ضة ب�أحد �سجون فا�س على
�أيدي مخدوميه:
ويع ّد ت�أليفه من �أق��دم ال�سير المو�ضوعة في
�أي��ام ملوك و�أم��راء الدولة المرينية منذ من�شئها
ببالد المغرب الأق�صى .وكان من المفتر�ض بعد
(((4
�أن اكت�شف الم�ستعرب الإ�سباني �أ�سين باالثيو�س
(� )Asín Palaciosإح��دى ن�سخ الكتاب ب�إ�سبانيا
عام � ،1911أن ينير معرفتنا بالعديد من الجوانب
التي ظلت غام�ضة في م�ستهل تاريخ المرينيين؛
ظن الباحثين
بيد �أن المخطوطة المكت�شفة خ ّيبت ّ
المت�ش ّوفين �إلى تح�صيل مزيد من المعطيات عن
هذه الدولة� ،إذ َت َب َّين �أن ُج َّل �أوراقها مطمو�سة وغير
مي�سرة للقراءة �إال في ال�صفحات الثالث الأولى
ّ
التي ك�شفت عنوان الكتاب و�صاحبه والغر�ض من
ت�أليفه ،ويت�ضح كذلك �أنها ت�ؤرخ للأمراء المرينيين
الأوائل ،في قالب نثري م�سجوع(.((4
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ومن المحتمل �أن هذا الم�ؤرخ كان �شاهد عيان
على معظم الحوادث ال�سيا�سية والع�سكرية التي
واكبت قيام حكم بني مرين� ،إذ كان في كنف ولي
العهد المريني �أبي مالك ،قبل �أن توافيه المنية �سنة
672ﻫ ،ويبدو �أن الملزوزي تقلد بع�ض المنا�صب
ال�شرعية في دول��ة �أب��ي يو�سف يعقوب ،من بينها
خطة الح�سبة؛ بل قد يكون ممن ولج حلبة الدواوين
ال�سلطانية المرينية ،و�ساهم بقدر معين في الدعاية
ال�سيا�سية لتمكين �سلطانهم بالمغرب الأق�صى،
�إذ كان يثقف ل�سانهم؛ ومن ثمة ،فقد ت�ساءل د.
محمد القبلي ع� ّم��ا �إذا ك��ان��ت معرفة الملزوزي
بالل�سانين العربي والزناتي ،قد �أوحت �إليه ب�إعادة
�صياغة �شعر دارج كان متداوال في �أو�ساط الغزاة
المرينيين الأوائل بالل�سان الأمازيغي ،وو�ضعه في
قالب عربي «نبيل»(((4؛ وهو ما تج�سده �أرجوزته
ال�ت��ي و�صلت �إل�ي�ن��ا ب�ع�ن��وان «ن �ظ��م ال �� �س �ل��وك ،في
الأنبياء والخلفاء والملوك»( ،((4وهي تبتدئ بذكر
بع�ض الأنبياء وخاتمهم الر�سول محمد ؛ ثم
الخلفاء الرا�شدين ،فالدولة الأموية بالم�شرق مع
الإلماح لدولتهم بالأندل�س ،فالعبا�سيون؛ ثم تنتقل
لذكر ال��دول القائمة بالمغرب� ،إل��ى �أن تتخل�ص
لذكر الدولة المرينية ،فتذكر في �أ�سلوب وجيز
ن�سبهم وقيام حركتهم وتعاقب �أمرائهم على ات�ساق
عهودهم� ،إلى عهد �أبي يو�سف يعقوب بن عبد الحق
(685-656ﻫ) ،فت�صير �سيرته �أو�سع ترجمة من
�سالفيه ،وهي �آخر مو�ضوع في المنظومة(.((5
« .8الطالع ال�سعيد ،في تاريــخ ال�سلطــان �أبي
�سعيد» ،لمجهول من �أهل القرن الثامن الهجري:
لم ت��رد لهذا الكتاب ن�سبة �إل��ى م�ؤلف مع ّين،
وغ��اي��ة م��ا نعلمه م��ن عنوانه �أن��ه �أل��ف ف��ي �سيرة
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ال�سلطان المريني �أبي �سعيد عثمان (731-710ﻫ)،
يرجحه العالمة المنوني ب ��دوره( .((5ومع
وه��و ما ّ
وجازة ال�شذرة التي نقلها عنه ابن قنفذ ،ف�إن �سياق
حديث الم�ؤلف فيها ي��دل على �أن الكتاب و�ضع
على منهج تدوين الحوليات التاريخية المرتّبة على
ال�سنين ،حيث ينقل في �سياق حديثه عنه ما ن�صه:
«فبينما �أنا �أتكلم على ذلك مع بع�ض �أ�صحابنا ،و�إذا
برجل من الطلبة �أقبل وبيده كتاب ،فقلت له« :ما
هذا؟» قال« :الطالع ال�سعيد في تاريخ ال�سلطان
�أبي �سعيد»؛ ف�أخذته ،ف�أول وقوعي على �سنة ،فقال
فيها« :وفي هذه ال�سنة تاب فالن  -لرجل �س ّماه -
من �إمامة جامع القرويين .قال :وال�سبب في ذلك ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
�أن رجال ممن �صلى خلفه قال له� :سمعتك ن ّونت
الفا�س ِّية
الميم من ال�سالم عليكم ،فقال ل��ه�« :إن�م��ا قلت:
نحو
ال�سالم عليكم ب�ض ّمة واحدة على الميم ،و�أ�شهدكم الت�أ�صيل
لن�ش�أة
�أني تائب من هذه الإمامة» .فقال له ال�شيخ الولي
ال�شهير �أبو محمد الف�شتالي ،نفع اهلل به�« :شرفتنا التدوين
التاريخي
�شرفك اهلل».((5(»...
ويترتب على ما �سلف �أن هذا الكتاب يع ّد من
بين �أوثق الت�آليف المو�ضوعة في �سير ملوك الدولة
المرينية ،بحكم �أن �صاحبه عا�صر �أيامهم؛ ومن
المرجح �أن ن�سخه انت�شرت في ظل �سلطان هذه
ّ
ال��دول��ة ،بحيث �إن اب��ن قنفذ �صاحب االقتبا�س
ال�سالف ،يذكر اطالعه عليه �ضمن �سياق حوادث
وقعت بفا�س ما بين �سنتي  761و799ﻫ.
�« .9أزه��ار الب�ستان ،في �أخبار الزمان،
وذكر الموجود مما وقع في الوجود» ،لأبي
الح�سن علي بن �أب��ي زرع الفا�سي (ك��ان حيا �إلى
حدود �سنة 726ﻫ):

بالمغرب
الأق�صى
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يع ّد ه��ذا الم�صدر ال��ذي �أح��ال عليه �صاحبه
في «رو���ض القرطا�س» �أكبر كتبه حجما ،و�أكثرها
ا�ستيعابا لتاريخ المغرب قبيل قيام الدولة الإدري�سية،
�إذا يبدو �أنه د ّون فيه �أخبار مدينة طنجة وذكر �أولية
اختطاطها وتعميرها في الع�صر القديم؛ وظهيرنا
في هذا التخمين ما �صرح به �صاحبه �إذ قال« :ف�سار
�إدري�س ومواله را�شد حتى نزال بمدينة طنجة ،وهي
يومئذ قاعدة بالد المغرب و�أ ّم مدنه� ،إذ لم يكن
بالمغرب مدينة �أعظم وال �أقدم منها ،وقد ذكرنا
تاريخها وم��ن بناها في كتابنا الكبير الم�سمى
«�أزهار الب�ستان ،في �أخبار الزمان»»( .((5ومما يت�ضح
من هذه الإحالة المخت�صرة� ،أن الكتاب ذاع �صيته
وانت�شرت ن�سخه بين النا�س في ع�صر �صاحبه ،و�إال
لما �أح��ال عليه؛ كما �أن ت�أريخ الم�ؤلف في «�أزهار
الب�ستان» لبناء �إح��دى �أق��دم الحوا�ضر المغربية،
يفتر�ض اط�لاع��ه على كتب الأم ��م ال�غ��اب��رة التي
ع ّمرت المغرب قبيل مجيء الفاتحين الم�سلمين� ،أو
على الروايات ال�شفهية المتداولة عن هذه الحقبة
القديمة من تاريخ البالد على �أقل تقدير.
�« .10سيرة ال�سلطان �أبي الح�سن المريني»،
للفقيه �أبي عبد اهلل التادري المكنا�سي:
�أ�شار �إلى الكتاب ابن مرزوق �صاحب «الم�سند
ال�صحيح» ،في الباب الثاني ع�شر ،بمنا�سبة حديثه
عن �سخاء مخدومه ال�سلطان �أبي الح�سن المريني
(749-731ﻫ)؛ وحديث ابن مرزوق عنه يبين �أن
الكتاب قد جمع على مرحلتين ،الأول��ى تمت على
يد الأب ،واعترى ال�ضياع جلها؛ قبل �أن ي�ستدرك
جهوده االبن الذي جمع �شتات الكتاب .وفي المرحلة
الثانية ،انبرى الم�ؤرخ التادري النتخاب ف�صول من
الت�أليف الأول ،حيث جاء في �سياق ذكره ما يلي:

«وكان الكاتب �أبو زيد عبد الرحمن بن الترجمان
رحمه اهلل -قد جمع منها العجائب ،ف�أتى علىت�أريخه ال�ضياع؛ وكان ولده النبيل الكاتب �أبو عبد
اهلل قد جبر منها الكثير ،وعنى بكتب عيون منها
الفقيه �أبو عبد اهلل التادري المكنا�سي ،وكان �أوقفني
على بع�ضها»(.((5
ومع �أن عنوان الكتاب لم يرد ب�صيغته الأ�صلية،
فقد اكتفينا بذكره تبعا لما ارت ��آه العالمة محمد
المنوني ،وال��ذي يميل �إل��ى كون الم�ؤلف هو نف�سه
ال ��ذي ي��ذك��ره اب��ن الأح �م��ر ف��ي «ن �ث �ي��ر الج ّمان»
(�� ��ص ،)454.بقوله�« :شيخنا الكاتب التاريخي
�أب��ي عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن الخزرجي
المعروف بالتاوري»(.((5
« .11ال� ُ�م � ْغ��رِ ب ،ف��ي ُج ْملة م��ن ُ�صلَحاء
ال َم�شْ رِ ق وال َمغْرِب» ،لمحمد بن �سعيد بن محمد
ابن عثمان الرعيني الفا�سي (ت779 .ﻫ):
وم�ؤلفه كان معدودا من فقهاء حا�ضرة فا�س،
وب�ه��ا ول��د .ون�سخ بخطه كتبا ت��زي��د على المائة
وخم�سين دون ت�آليفه؛ ومن م�صنفاته التي ح ّبرها
بخط ي��ده «ت�ح�ف��ة ال�ن��اظ��ر ،ون��زه��ة ال�خ��اط��ر» في
غريب الحديث ،و«الجامع المفيد» في �سفرين،
و«ال��رح �ل��ة» ،و«نظم م��راح��ل الحجاز» ،و«المهاد
واالع �ت �م��اد ،ف��ي ال �ج �ه��اد»؛ وق��د ج��اء ذك��ر الكتاب
ف��ي ��س�ي��اق ت �ع��داد م ��ؤل �ف��ات��ه م��ن ق�ب��ل �أح �م��د بن
ال�ق��ا��ض��ي( ،((5دون �أن نقف على تفا�صيل �أخرى
عنه .وهو كتاب يترجم للمت�صوفة و�أه��ل ال�صالح
بالم�شرق والمغرب ،فهو على هذا النحو كتاب في
الطبقات �أو ما ي�صطلح على نعته بتاريخ الرجال.
ومع ذل��ك ،ف��إن عنوانه ي�شي بم�ضمونه وفنّه؛ وما
ح�صل �أخبار ال�صلحاء
من �شك لدينا �أن الرجل قد ّ
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الم�شارقة المترجم بهم في كتابه ،من خالل رحلته
الحجازية؛ فيما ك��ان �صلحاء المغرب والأندل�س
لوقته قد ا�شتهر جلهم على �إث��ر تعدد الت�صانيف
الحاوية لأخبارهم وكراماتهم ،من قبيل «الم�ستفاد
ف��ي مناقب ال�ع�ب��اد» للتميمي ،و«ال�سر الم�صون»
لطاهر ال�صدفي ،و«الت�شوف �إلى رجال الت�صوف»
للتادلي ،و«المق�صد ال�شريف» للباد�سي ،و«تحفة
المغترب» للق�شتالي؛ كما �أن طلبه العلم بالمغرب
والم�شرق ولقاءه ل�شيوخ ع�صره ،م ّهدا له ال�سبيل �إلى
جمع تراجمهم� ،إذ جاء في ترجمته �أنه «لقي من
الأ�شياخ بفا�س بلده و�سبتة و�سال ومكنا�سة وبجاية
وتون�س وم�صر ومكة وغيرها»( .((5ولم يكن الم�ؤلف
�س ّباقا �إلى الجمع بين تراجم المت�صوفة الم�شارقة
والمغاربة ،فقد و�ضع م�ؤلف متقدم عنه زمنيا وهو
طاهر ال�صدفي كتابه «ال�سر الم�صون ،فيما �أكرم
به عباد اهلل المخل�صون» ،وفق الخطة ذاتها؛ وكان
بدوره ممن �أعمل الرحلة من الأندل�س �إلى الم�شرق،
ولقي ال�صوفية وتق�صى �أخبارهم.
« .12تاريخ �أيام ال�سلطان المريني �أبي
�سعيد الثاني» ،لإبراهيم بن �أحمد التاورتي الذي
كان حيا �إلى حدود مطلع القرن التا�سع للهجرة.
ترجم به ابن القا�ضي ،وح ّاله بالقول« :الكاتب
الم�ؤرخ ،م�ؤرخ �أيام �أبي �سعيد الأ�صغر ،كان حيا بعد
الثمانمائة»(((5؛ كما اعتمد عليه في بع�ض تراجمه،
وهي ح�سب ترتيب كتابه وفق ما يلي:

 «عبد الرحمن الزرهوني :الفقيه الإمامالخطيب بجامع القرويين ،كان رجال
�صالحا ورعا زاهدا ،ت�أخر عن الخطبة
والإمامة وتقدم لذلك عي�سى بن عالل
الم�صمودي ،في جمادى الأخرى من عام
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�أربعة وثمانمائة .ذكره التاورتي ولم يذكر
وفاته»(.((5
 «يحيى بن �أبي دالمة :الفقيه الكاتب ،وا�ضعالعالمة عند �أبي �سعيد ابن �أبي العبا�س
بمدينة فا�س ،كان ممن �شهد له في
ع�صره �أنه حاز في النظم الفائق ق�صب
ال�سبق ،وكان من الأدباء .ذكره التاورتي،
ولم يذكر وفاته»(.((6
ويتب ّين من هاتين الترجمتين� ،أن الكتاب قد
�ضم �إلى �أخبار الدولة المرينية ،تراجم �أعيان فا�س
ّ
لهذا العهد؛ و�إن كنا ال نعلم من �أمر ت�صميم الكتاب
ُ
َ
ما فقِ د مِ ن
ومنهج ت�أليفه �شيئا ،فالوا�ضح �أنه ت�أليف جامع بين
َّ
التو َِاريخ
ّ
الأخ�ب��ار وتراجم الأع�ل�ام ،وه��ي خطة من �صميم الفا�س ِّية
المدر�سة التاريخية الفا�سية� ،إذ �سار عليها معظم
نحو
روادها ،وفي مقدمتهم عبد الملك بن مو�سى الوراق الت�أ�صيل
لن�ش�أة
الفا�سي ،ابن �أبي زرع.
خاتمة:

وخال�صة القول �إن النب�ش عن �أقدم الن�صو�ص
المفقودة ال�ت��ي �أرخ ��ت ل��دول المغرب الأق�صى،
خا�صة منذ ع�صر ال�شرفاء الأدار�سة ،وحتى مجيء
ال�ساللة المرينية ،كفيل ب�إنارة العديد من الجوانب
الغام�ضة في تاريخ هذا القطر الإ�سالمي ،و�إعادة
النظر في بع�ض الم�سلمات التي ما زال��ت قائمة
�ضمن ثوابت الإ�سطوغرافيا المغربية ،وفي طليعتها
القول ب�صعوبة الخو�ض في كتابة تاريخ المغرب في
عهوده الإ�سالمية الأول��ى ،نظرا �إلى ندرة الوثائق
والن�صو�ص المدونة عنها �أو غيابها كليا ،بل قد
يذهب بع�ض الدار�سين �إل��ى حد و�صفها بالقرون
المظلمة في تاريخ المغرب.

التدوين
التاريخي
بالمغرب
الأق�صى

الحوا�شي

درا�سة الن�صو�ص

1-1د .عبد الواحد ذن��ون ط��ه ،ن�ش�أة تدوين التاريخ العربي
في الأندل�س� ،سل�سلة المو�سوعة التاريخية المي�سرة ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،الطبعة الأول��ى ،بغداد،1988 ،
�ص.10-7 .
2-2محمد المنوني ،الم�صادر العربية لتاريخ المغرب ،من�شورات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط1404 :ﻫ 1983 -م،
�ص.27 .
3-3نف�س المرجع وال�صفحة.
4-4٭ في الأ�صل :الغريبة؛ والت�صويب يقت�ضيه ما ي�أتي في
�سياق الكالم.
�5-5أبو عبيد البكري ،الم�سالك والممالك ،تحقيق �أدريان فان
ليوفن و�أندري فيري ،الطبعة الأولى ،بيروت :دار الغرب
الإ�سالمي ،1992 ،ج� .2 .ص.802-799 .
6-6نف�سه� ،ص.803 .
7-7نف�سه� ،ص.804 .
8-8نف�سه� ،ص.804 .
9-9نف�سه� ،ص.809-808 .
1010محمد المنوني ،الم�صادر العربية لتاريخ المغرب� ،ص.
.27
1111٭٭ �أ�سماء م��دن وبلدات غير معروفة تحديدا ،ولعلها
ت�صحفت عن �أ�سمائها الأ�صلية.
1212٭٭ �أ�سماء م��دن وبلدات غير معروفة تحديدا ،ولعلها
ت�صحفت عن �أ�سمائها الأ�صلية.
1313٭٭ �أ�سماء م��دن وبلدات غير معروفة تحديدا ،ولعلها
ت�صحفت عن �أ�سمائها الأ�صلية.
1414٭٭ �أ�سماء م��دن وبلدات غير معروفة تحديدا ،ولعلها
ت�صحفت عن �أ�سمائها الأ�صلية.
151515جمال الدين �أحمد بن علي بن الح�سين بن علي بن مهنا
بن عتبة ال��داودي الح�سيني المعروف بابن عنبة ،كتاب
عمدة الطالب في �أن�ساب �آل �أبى طالب ،عنى بت�صحيحه
محمد ح�سن �آل الطالقاني ،الطبعة الثانية ،من�شورات
المطبعة الحيدرية في النجف اال�شرف1380 ،ﻫ1960-م،
�ص621-159 .؛ وانظر كذلك طبعة �أولى ،لكنو :المطبع
الجعفري ،د .ت� ،ص.136-133 .

�1616إ�سماعيل ابن الأحمر ،بيوتات فا�س الكبرى ،دار المن�صور
للطباعة والوراقة ،الرباط� ،1972 ،ص.37-36 .
�1717أبو الح�سن علي بن �أبي زرع الفا�سي ،الأني�س المطرب
برو�ض القرطا�س ،في �أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة
فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بنمن�صور ،الطبعة الثانية،
ال��رب��اط :المطبعة ال�م�ل�ك�ي��ة1420 ،ﻫ1999-م� ،ص.
.69-68
1818رو�ض القرطا�س� ،ص.74 .
�1919أحمد ابن القا�ضي ،جذوة االقتبا�س في ذكر من حل من
الأع�لام مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
الرباط :دار المن�صور للطباعة والن�شر ،1973 ،ج� ،1 .ص.
52؛ نقل الرواية مع بع�ض الفروق الطفيفة� :أبو الح�سن
علي الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س ،في بناء مدينة فا�س،
تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة الثانية ،الرباط:
المطبعة الملكية1411 ،ﻫ1991-م� ،ص.45 .
�2020أبو العبا�س �أحمد بن عذاري المراك�شي ،البيان المغرب
في �أخبار الأندل�س والمغرب ،تحقيق ج� .س .كوالن و�إ.
ليفي بروفن�سال ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،ال��دار العربية
للكتاب.281/2 :1983 ،
2121عبد الواحد ذنون طه ،ابن عذاري� :شيخ م�ؤرخي المغرب
العربي� ،ص.170 .
2222٭ كذا في الأ�صل؛ ولعل الأ�صوب �أن تقر�أ« :زم��ام»� ،أي
�سجالت ال�سلطان.
�2323أب��و محمد ح�سن بن علي بن محمد بن عبد الملك بن
القطان الكتامي المراك�شي ،نظم الجمان ،لترتيب ما �سلف
من �أخبار الزمان ،تحقيق د .محمود علي مكي ،بيروت:
دار الغرب الإ�سالمي� ،1990 ،ص.145-144 .
2424البيان المغرب.124/1 :
2525لبيان المغرب.254-253/1 :
2626البيان المغرب.101 ،99 ،97 ،80 ،78/4 :
2727رو�ض القرطا�س� ،ص.30-29 .
2828رو�ض القرطا�س� ،ص.33 .
2929الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص27 .؛ رو�ض القرطا�س،
�ص.61-60 .
3030الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص.42-41 .
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3131الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص.40 .
3232الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص.65 .
3333الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص.66 .
3434مفاخر البربر� ،ص.129-127 .
3535مفاخر البربر� ،ص.146 .
3636مفاخر البربر� ،ص.191-189 .
3737تاريخ ابن خلدون.283/6 :
3838تاريخ ابن خلدون.286/6 :
3939جذوة االقتبا�س.11-10/1 :
4040جذوة االقتبا�س.25-24/1 :
4141عبد ال�سالم ابن �سودة ،دليل م��ؤرخ المغرب الأق�صى،
الدار البي�ضاء :دار الكتاب ،د .ت ج� ،1 .ص.59 .
4242رو�ض القرطا�س� ،ص.59 .
4343رو�ض القرطا�س� ،ص.50 .
4444الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص.23 .
4545الجزنائي ،جنى زهرة الآ�س� ،ص.27 .
4646ننبه في هذا ال�صدد ،علىاللب�س الذي وقع فيه مترجما
الكتاب ،حين اعتقدا �أن ا�سم �أ�سين باالثيو�س يطلق على
منطقة ب�إ�سبانيا؛ راجع :مايا �شاتزميلر ،الم�ؤرخون وال�سلطة
بالمغرب ،ترجمة محمد �شقير ومحمد �ضريف ،من�شورات
المجلة المغرية لعلم االجتماع ال�سيا�سي ،الرباط :مطبعة
النجاح الجديدة� ،1993 ،ص.20 .

4747 Maya Shatzmiller, L’historiographie mérinide:
Ibn Khaldūn et ses contemporains, Leiden : Brill,
1982, p. 12..

4848 Mohamed Kably, société pouvoir et religion au
Maroc à la fin du Moyen-Age, Paris: Maisonneuve
et Larose, 1986, p. XXV.

4949ن�شرت الأرجوزة بالمطبعة الملكية بالرباط �سنة ،1963
تقديما وتحقيقا بعناية عبد الوهاب بن من�صور.
5050المنوني ،الم�صادر العربية لتاريخ المغرب� ،ص.66 .
5151المنوني ،الم�صادر العربية لتاريخ المغرب� ،ص.116 .
�5252أبو العبا�س �أحمد الخطيب ال�شهير بابن قنفذ الق�سنطيني،
�أن�س الفقير وعز الحقير ،تحقيق محمد الفا�سي و�أدولف
فور ،من�شورات المركز الجامعي للبحث العلمي ،الرباط،
� ،1965ص.74 .
5353رو�ض القرطا�س.21 ،
5454محمد ابن مرزوق التلم�ساني ،الم�سند ال�صحيح الح�سن،
ف��ي م��آث��ر ومحا�سن م��والن��ا �أب��ي الح�سن ،تحقيق مريا
خي�سو�س بيغيرا� ،إ�صدارات المكتبة الوطنية ،الجزائر:
ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع1401 ،ﻫ1981-م� ،ص.
.195
5555المنوني ،الم�صادر العربية لتاريخ المغرب� ،ص.116 .
5656جذوة االقتبا�س.236-235/1 ،
5757جذوة االقتبا�س.236/1 ،
5858جذوة االقتبا�س.87/1 ،
5959جذوة االقتبا�س.403/2 ،
6060جذوة االقتبا�س.539/2 ،

الئحة الم�صادر والمراجع
�أوال :الم�صادر العربية
1-1ابن �أبي زرع� ،أبو الح�سن علي الفا�سي ،الأني�س المطرب
ب��رو���ض ال�ق��رط��ا���س ،ف��ي �أخ �ب��ار م�ل��وك ال�م�غ��رب وتاريخ
مدينة ف��ا���س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1420 ،ﻫ1999-م.
2-2ابن الأحمر� ،إ�سماعيل ،بيوتات فا�س الكبرى ،الرباط :دار
المن�صور للطباعة والوراقة.1972 ،
3-3ابن خلدون ،عبد الرحمن ،تاريخ اب��ن خلدون الم�سمى
دي��وان المبتد�أ والخبر في تاريخ العرب والبربر ،ومن
عا�صرهم من ذوي ال�ش�أن الأكبر ،تحقيق خليل �شحادة
وم��راج �ع��ة �سهيل زك� ��ار ،ط ،1 .ب �ي��روت :دار الفكر،

�آفاق الثقافة والتراث 151

1401ﻫ1981-م ،ج.6 .
4-4ابن عذاري� ،أبو العبا�س �أحمد المراك�شي ،البيان المغرب
في �أخبار الأندل�س والمغرب ،الجزءان الأول والثاني،
تحقيق ك ��والن وب��روف�ن���س��ال ،وال �ج��زء ال �ث��ال��ث ،تحقيق
بروفن�سال ،والجزء الرابع ،تحقيق د� .إح�سان عبا�س ،ط.
 ،3بيروت :دار الثقافة.1983 ،
5-5ابن عنبة ،جمال الدين �أحمد بن علي الح�سيني ،عمدة
الطالب في �أن�ساب �آل �أبى طالب ،عنى بت�صحيحه محمد
ح�سن �آل الطالقاني ،الطبعة الثانية ،من�شورات المطبعة
الحيدرية في النجف الأ�شرف1380 ،ﻫ1960-م.
6-6ابن القا�ضي� ،أحمد ،جذوة االقتبا�س في ذكر من حل من

ما ُفقِ َد مِ ن
َّ
التو َِاريخ
الفا�س ِّية
نحو
الت�أ�صيل
لن�ش�أة
التدوين
التاريخي
بالمغرب
الأق�صى

درا�سة الن�صو�ص

الأع�لام مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
الرباط :دار المن�صور للطباعة والن�شر ،1973 ،جز�آن.
7-7ابن القطان� ،أبو محمد ح�سن بن علي بن محمد بن عبد
الملك الكتامي المراك�شي ،نظم الجمان ،لترتيب ما �سلف
من �أخبار الزمان ،تحقيق د .محمود علي مكي ،بيروت:
دار الغرب الإ�سالمي.1990 ،
8-8ابن قنفذ� ،أبو العبا�س �أحمد الخطيب الق�سنطيني� ،أن�س
الفقير وع��ز الحقير ،تحقيق محمد الفا�سي و�أدول��ف
فور ،من�شورات المركز الجامعي للبحث العلمي ،الرباط،
.1965
9-9ابن مرزوق ،محمد الخطيب التلم�ساني ،الم�سند ال�صحيح
الح�سن ،في م�آثر ومحا�سن موالنا �أبي الح�سن ،تحقيق
مريا خي�سو�س بيغيرا� ،إ�صدارات المكتبة الوطنية ،الجزائر:
ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع1401 ،ﻫ1981-م.
1010البكري� ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ،الم�سالك
والممالك ،تحقيق �أدري ��ان ف��ان ليوفن و�أن ��دري فيري،
الطبعة الأولى ،بيروت :دار الغرب الإ�سالمي2 ،1992 ،ج.
1111الجزنائي� ،أبو الح�سن علي ،جنى زهرة الآ���س ،في بناء
مدينة فا�س ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور ،الطبعة
الثانية ،الرباط :المطبعة الملكية1411 ،ﻫ1991-م.
1212ال���ص��دف��ي ،ط��اه��ر ،ال �� �س��ر ال �م �� �ص��ون ف��ي م��ا �أك � ��رم به
المخل�صون ،تحقيق حليمة فرحات ،ط ،1 .بيروت :دار
الغرب الإ�سالمي.1998 ،
1313الكتاني ،محمد بن جعفر بن �إدري����س� ،سلوة الأنفا�س
ومحادثة الأك�ي��ا���س ،بمن �أق�ب��ر م��ن العلماء وال�صلحاء

بفا�س ،تحقيق الدكتور ال�شريف محمد حمزة بن علي
الكتاني ،المو�سوعة الكتانية لتاريخ فا�س ( ،)4ج.1 .
1414م�ؤلف مجهول ،مفاخر البربر ،درا�سة وتحقيق عبد القادر
بوباية ،الطبعة الأولى ،الرباط :دار �أبي رقراق.2004 ،

ثانيا :المراجع العربية
1515اب��ن ��س��ودة ،عبد ال�سالم بن عبد ال�ق��ادر ،دل�ي��ل م�ؤرخ
المغرب الأق�صى ،الدار البي�ضاء :دار الكتاب ،د .ت.
1616ذن��ون طه ،د .عبد الواحد ،اب��ن ع��ذاري� :شيخ م�ؤرخي
المغرب العربي ،بنغازي :دار المدار الإ�سالمي.2005 ،
1717ذنون طه ،د .عبد الواحد ،ن�ش�أة تدوين التاريخ العربي
في الأندل�س� ،سل�سلة المو�سوعة التاريخية المي�سرة ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،الطبعة الأولى ،بغداد.1988 ،
�1818شاتزميلر ،مايا ،الم�ؤرخون وال�سلطة بالمغرب ،ترجمة
محمد �شقير ومحمد �ضريف ،من�شورات المجلة المغرية
لعلم االجتماع ال�سيا�سي ،الرباط :مطبعة النجاح الجديدة،
.1993
1919المنوني ،محمد ،الم�صادر العربية لتاريخ المغرب،
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الخزانة الزيانية القندو�سية
ومخطوطات الت�ص ّوف بها

�أ .د .عبد القادر بوباية

�أ�ستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإ�سالمي
ق�سم التاريخ  -جامعة وهران ال�سانية
الجزائر
مقدمة:

مما ال �شك فيه �أن الطرق ال�صوفية قد لعبت دورا كبيرا في حياة الم�سلمين �سواء من خالل
التعليم �أو من خالل الن�شاطات الأخرى التي كانت تقوم بها.
وينطبق ذلك تمام االنطباق على الطرق التي
كانت منت�شرة في الجزائر عامة ،وف��ي المناطق
ال�صحراوية منها على وجه الخ�صو�ص ،ذلك �أن
العزلة واالبتعاد عن المراكز العلمية التي كانت
تعي�شها ه��ذه الأخ�ي��رة قد �ساهم ب�شكل كبير في
ظهور الطرق ال�صوفية التي لعبت دورا كبيرا في
ن�شر التعليم بين �صفوف �أهل هذه المناطق ،كما
لعبت دورا �أهم في تنظيم الحياة داخلها� ،إ�ضافة
�إلى تولي م�س�ؤوليات �أخرى مرتبطة بالظروف التي
كانت تمر بها هذه المناطق.
لقد تحولت الزوايا �إلى منابر للتعليم ،وتخ ّرج
على �أي��دي �شيوخها الآالف من الطلبة المجهزين
بالعلوم ال�ت��ي يحتاجون �إل�ي�ه��ا ف��ي توجيه عامة
الم�سلمين� ،إ�ضافة �إلى ن�شاطات �سيا�سية واجتماعية
�أخرى ،ومن بين �أبرز هذه الزاويا زاوية الطريقة
الزيانية.
و�س�أعمل من خالل هذه المقالة على التعريف
الوجيز بت�أ�سي�س الزاوية الزيانية وم�ؤ�س�سها ال�شيخ
امحمد بن �أب��ي زي��ان القندو�سي ،ثم �أتطرق �إلى
الم�شروع ال��ذي ق��ام ب�إنجازه �أح��د �أحفاد م�ؤ�س�س
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ال��زاوي��ة الزيانية ،والمتمثل في جمع ما بقي من
مخطوطات ال��زاوي��ة ،و�إن���ش��اء ال�خ��زان��ة الزيانية الخزانة
القندو�سية ،كما �س�أورد قائمة تت�ضمن محتويات الزيانية
ه��ذه ال�خ��زان��ة ،و�أع��ر���ض ن�م��اذج م��ن مخطوطات القندو�سية
الت�صوف الموجودة بها.
ومخطوطات
الزاوية الزيانية ون�شاطها :ت�أ�س�ست الطريقة الت�ص ّوف بها
الزيانية على يد الحاج امحمد بن عبد الرحمن
بن �أب��ي زي��ان المعروف بموالي بوزيان ال��ذي ولد
في منت�صف القرن ال�سابع ع�شر في عائلة �شريفة
كانت مقيمة عند م�صب وادي درعة((( ،وقد تناولت
بع�ض الم�صادر حياته بالتف�صيل ،ومنها على
وجه الخ�صو�ص كتاب «طهارة الأنفا�س والأرواح
الج�سمانية في الطريقة ال�شاذلية الزيانية» الذي
�أل�ف��ه م�صطفى ب��ن ال�ح��اج الب�شير ،وك�ت��اب «فتح
المنان في �سيرة ال�شيخ الحاج امحمد بن �أبي زيان»
لم�ؤلفه عبد الرحمن بن يعقوب مزيان اليعقوبي،
وكتاب «منهل ال�ضم�آن ومزيل الهموم والكروب
والأحزان في كرامات �شيخنا العارف باهلل �سيدي
الحاج امحمد بن عبد الرحمن بن �أبي زيان» لم�ؤلفه
الحاج علي ال�شامي.

درا�سة الن�صو�ص

بعد وفاة والده خرج ال�شيخ امحمد بن �أبي زيان
من قرية التحاتة القريبة من القناد�سة متوجها
�إلى زاوية تافاللت التي كانت مقر ال�شيخ �أبي بكر
بن عزة �شيخ الطريقة ال�شاذلية(((؛ فدر�س عليه
القر�آن ،و�أخذ عنه �س ّر الطريقة �أي�ضا ،كما تتلمذ
على ال�شيخ امبارك بن عبد العزيز ح�سب ما �أورده
م�ؤلفا كتاب «المرابطين والإخوان»(((.
ثم توجه �إلى جوهرة المغرب مدينة فا�س طلبا
للعلم بناء على ن�صيحة �شيخه ،وبقي فيها لمدة
ثماني �سنوات �أخذ خاللها عن علماء بارزين في
وقتهم من �أمثال محمد بن عبد القادر الفا�سي
الفقيه العالم ،الإم��ام المتفنن ،المحقق القدوة
الذي �أخذ عن والده و�أج��ازه ،كما �أخذ عن ال�شيخ
ال�سو�سي واب��ن عم �أبيه محمد بن �أحمد الفا�سي
وغيرهم ،وله ت�أليف في المنقول والمعقول((( ،و�أبو
محمد عبد ال�سالم بن �أحمد ج�سو�س الفا�سي،
الإم��ام �شيخ المعارف والف�ضائل ،و�أ�ستاذ الأكابر
والأفا�ضل ،و�صدر المجال�س والمحافل ،ال�صوفي
المتفنن في العلوم ،العالم العامل� ،صاحب الت�آليف
في الأدعية النبوية((( ،و�أبو العبا�س �أحمد بن العربي
المعروف بابن الحاج الفا�سي ،ال�شيخ الإمام ،نخبة
الأكابر وبغية الأعالم ،الفقيه العالمة(((.
بعد انتهاء تعليمه في مدينتي فا�س وتافاللت،
ت��وج��ه ال�شيخ امحمد ب��ن �أب ��ي زي ��ان �إل ��ى البقاع
المقد�سة لأداء فري�ضة الحج ،وفي طريق عودته زار
التف حوله الكثير
القاهرة وطرابل�س ،وتون�س �أين ّ
من طلبة العلم(((.
عاد ال�شيخ امحمد بن �أبي زيان بعد هذه الرحلة
(((
�إلى بالده ،وا�ستق ّر بالقناد�سة التي بنى بها زاوية
�صارت مركز ق�صر ذا �أهمية كبيرة في المنطقة(((،
وبعد زمن ق�صير �أ�صبحت مق�صدا للزوار الذين
بلغ عددهم في بع�ض الأحيان �أربعمائة زائر ،وكان
لبناء ال��زاوي��ة �أث��ره البالغ على مدينة القناد�سة
التي �أ�صبحت غنية بعد فقر ،وعرفت بعدما كانت

مجهولة ،وارتوت بعدما كانت تعاني من العط�ش.
تذهب م�صادر الطريقة الزيانية �إلى �أن ال�شيخ
امحمد بن �أبي زيان هو ال�سابع والثالثين في �سل�سلة
�شيوخ الطريقة ال�شاذلية التي �أ�س�سها �أبو الح�سن
ال�شاذلي في قرية �شاذلة الواقعة خارج مدينة تون�س،
والذي ا�ستق ّر في القاهرة �أين �أظهر كراماته وعلمه
للخا�صة ،وكانت وفاته �سنة 656هـ1258/م(.((1
ومن �ضمن المذكورين في هذه ال�سل�سلة �شيخه
�أب��و بكر بن ع��زة ومحمد بن نا�صر ال��درع��ي و�أبو
الح�سن ال�شاذلي و�أبو مدين الغوث( ،((1الذي مدحه
�شرف الدين البو�صيري بق�صيدة �أوردها �صالح بن
عبد الحليم الإيالني في كتاب مفاخر البربر ،ومما
جاء فيها قوله:
ُي � َ�خ� � َّي� � ُل ل ��ي ف ��ي ُك� � � ِّل � �ِ�ش� � ْع ��بٍ َ�سلَ ْك ُت ُه
ِب� � �ـ� � ��أَ َّن �� ُ�ش � َع � ْي �ب �ـ ً�ـ��ا ِف �ـ �ـ��ي َذ ِل � � � َ�ك َّ
ال�ش ْعبِ
�أَب � �ـ�َ ��ا َم � � ْد َي� � َ�ن �أَ ْو َر ْد َت� � � �ن � � ��ي َم� � ��ا ًء َمزِي ًنا
الح ِّب حتى ُفـ ْز ُت ِبالم ْنهَلِ ال َع ْذبِ
مِ َـن ُ
َو�آ َن� �� �ْ�س ��تُ َن� � ��ا ًرا مِ � ��نْ َج� � َن ��ا ِب � َ�ك ِل ْل ُهدَى
َب � � َدتْ َف��ا ْن� َ�ج �لَ��تْ َع�ن�ـ�َّ�ا ِب� َه�ـ��ا ُظ �لَ��م ال َك ْربِ
َف��مِ � ْث � ُل� َ�ك َم� ��نْ َي � � ْد ُع� ��و ُه مِ � ْث �ل��ي ِل َك ْر ِب ِه
َ (((1
َف َي ْن ُجو ل ُِح ْ�س ِن َّ
الظ ِـن فِيه مِ َن الك ْربِ
بعد ح�ي��اة حافلة بالن�شاط العلمي والعطاء
ال�صوفي ،انتقل ال�شيخ امحمد بن �أب��ي زي��ان �إلى
ج��وار ربه يوم  10رم�ضان �سنة 1145ه �ـ الموافق
لـ 24فبراير 1733م ،وقيل �سنة 1151هـ ح�سب رواية
�أخرى(.((1
�سار خلفاء ال�شيخ امحمد بن بوزيان على طريقة
�سلفهم في ت�شجيع العلم والعلماء ،ف�ضال عن الأعمال
الخيرية الأخرى ،ومنها �إكرام عابري ال�سبيل ،وتعليم
الطالب الوافدين �إلى الزاوية وفروعها المختلفة،
وا�ستقبال الفارين من اال�ضطهاد والظلم.
�إن�شاء الخزانة الزيانية القندو�سية :من خالل
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ن�شاطها العلمي �أمكن للزاوية جمع عدد كبير من
الم�ؤلفات العلمية ،وفي �شتى الفنون ،وي�ؤكد ذلك
وجود  3000مخطوطة في �سنة 1950م ح�سب رواية
�شيخ الزاوية القندو�سية �آن��ذاك ،وهو �سيدي عبد
الرحمن لعرج(.((1
�إن ذل��ك الكم الكبير من المخطوطات ي�ؤكد
اهتمام ال��زاوي��ة الزيانية بالعلم وجمع م�ؤلفاته
بهدف توفيرها للطلبة ،وما ي�ؤ�سف له هو تع ّر�ض
ه��ذه الم�ؤلفات �إل��ى ال�سرقة والنهب والتلف عبر
م��رور ال�سنون والأي��ام ،وهو الأم��ر الذي دفع �أحد
�أحفاد ال�شيخ امحمد بن �أبي زيان �إلى التفكير الجاد
في �إن�شاء خزانة تحوي ما �سلم من المخطوطات
التي كانت تزخر بها خزانة الأج��داد ،وق� ّرر و�ضع
�أ�س�س الخزانة الزيانية القندو�سية التي يهدف من
خاللها �إلى الجمع بين الأ�صل ،وهو الزاوية الزيانية
التي �أ�س�سها ج ّده ،والقناد�سة التي تحولت بف�ضل
ا�ستقرار هذا الج ّد بها �إلى مركز علمي واقت�صادي
هام كان له دوره الكبير في �إنعا�ش المنطقة ،وجلب
ال�سكان �إليها من كل حدب و�صوب.
قليل هم �أولئك الرجال الذين ي�سعون �إلى ت�سخير
وقتهم وممتلكاتهم لخدمة البحث العلمي ،ومن �أولئك
الرجال النادرين �صاحب م�شروع «الخزانة الزيانية
القندو�سية» الذي اكت�شف في بيوت �أ�سرته العريقة
هاما من المخطوطات ،وي�سعى بمجهوداته
عددا ً
الخا�صة �إل��ى �إن�شاء خزانة ي�ساهم بها في �إثراء
الحركة العلمية والثقافية بمدينة القناد�سة خا�صة،
وب�شار عامة.
�صاحب ه��ذا الم�شروع الهام هو �أح��د �أحفاد
ال�شيخ امحمد بن �أبي زيان م�ؤ�س�س الزاوية الزيانية،
ويدعى مبارك الطاهري ال��ذي �آل على نف�سه �أن
يجمع �شتات ما بقي من مخطوطات �أ�سالفه ،وي�شكل
منها ن��واة خزانة علم ينتفع بها �أب�ن��اء منطقته،
وكذا الباحثين المهتمين بتحقيق التراث المخطوط
المتناثر هنا وهناك.
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ول��د �صاحب ه��ذا الم�شروع العلمي ال�ه��ام في
الق�صر القديم بالقناد�سة �سنة 1963م ،والتحق
بمدر�سة خربو�شي التي زاول فيها درا�سته االبتدائية،
ثم انتقل �إلى متو�سطة القناد�سة ،ومنها �إلى ثانوية
العقيد عثمان (الثانوية المت�شعبة �سابقا) التي توج
درا�سته فيها بالح�صول على �شهادة البكالوريا �سنة
1983م (�شعبة ريا�ضيات عادية).
التحق مبارك الطاهري بجامعة وهران في نف�س
ال�سنة ،وح�صل على �شهادة لي�سان�س التعليم -تخ �ص
هند�سة مدنية� -سنة 1987م ،وعلى �إثرها التحق
بالتعليم الثانوي ،وذلك منذ عام 1988م حيث د ّر�س
م��ادة الريا�ضيات في كل من ثانوية بني عبا�س،
ثم في ثانوية القناد�سة منذ �سنة 1990م ،وثانوية
العقيد عثمان منذ �سنة 1996م ،والتي مازال يعمل
بها �إلى يومنا هذا.
ب��د�أ تفكير ال�سيد الطاهري مبارك في �إن�شاء الخزانة
هذه الخزانة منذ تاريخ التحاقه بجامعة وهران �سنة الزيانية
1983م ،ولع ّل �أب��رز دافع جعله يقدم على ذلك هو القندو�سية
تع ّر�ض الخزانة لل�سرقة والنهب حيث لم يبق من ومخطوطات
مخطوطاتها الـ 3000في �سنة 1950م �إال حوالي مائة الت�ص ّوف بها
مخطوط تمكن الطاهري من جمعها لح ّد ال�ساعة.
بعد تخرجه في جامعة وه��ران ،قام بجمع ما
بقي م��ن المخطوطات ،وم��ن �أج��ل �إب�ع��اده��ا عن
الأيدي و�ضعها في غرفة نومه ،و�شرع في �صيانتها،
وقد تج�سدت فكرة �إن�شاء خزانة الزاوية الزيانية
بم�ساعدة عبد اهلل حمادي� -أحد الباحثين المهتمين
بتراث منطقة ال�ساورة -الذي ا�شترك مع الطاهري
في جمع المخطوطات وتنظيفها ،كما قام بطبع �أول
فهر�س لمحتويات الخزانة ،ف�ضال عن ت�صوير عدد
من المخطوطات على �أقرا�ص م�ضغوطة ،وتزويد
الباحثين بن�سخ منها.
�أول عملية قام بها �صاحب الخزانة هي ترميم
البناية التي �ستخ�ص�ص للخزانة ،وتتمثل في جزء
من بيته ،وقد ا�ستغرق ترميم البيت �أربع �سنوات،

و�أدرج هذا العمل �ضمن عملية الترميم التي قامت
بها الدولة لق�صر القناد�سة.
ق�ب��ل �إي� ��راد ق��ائ�م��ة ب��ال�م�خ�ط��وط��ات المتعلقة
ب��ال �ت �� �ص��وف ،وال �م �ت��واج��دة ب��ال �خ��زان��ة الزيانية
القندو�سية� ،أود التنويه بهذا العمل الذي قام به
ال�سيد مبارك الطاهري ،وال��ذي �أتمنى �أن يكون

قدوة لغيره من مالكي المخطوطات في كامل �أنحاء
الجزائر ،كما �أتمنى �أن يقتدي ه�ؤالء بهذا العمل،
و ُي ِخ ُرجوا ما بخزائنهم من ت��راث مخطوط حتى
يت�سنى للباحثين اال�ستفادة منه في �أبحاثهم ف�ضال
عن القيام بتحقيقه ،و�إخراجه �إلى النور ،وحفظه
نهائيا م��ن التلف ال��ذي يتع ّر�ض ل��ه وه��و حبي�س
الخزائن الخا�صة.

محتويات الخزانة الزيانية القندو�سية:

رقم
1

درا�سة الن�صو�ص

2
3
4
5

المخطوط

تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا عبد الجليل بن محمد بن �أحمد بن
عليه �أف�ضل ال�صالة ال�سالم
عظوم المرادي
المديح النبوي
�أو «�شفاء الأ�سقام ومحو الآثام».
ال�شيخ ال�ح��اج علي ب��ن عبد القادر
منهل الظم�آن
الت�صوف  -مبتور
التازي
ال�شيخ ال�ح��اج علي ب��ن عبد القادر ال �ت �� �ص��وف  -ن�سخة
منهل الظم�آن
تامة
التازي
محمد م�صطفى بن الحاج الب�شير الت�صوف -ن�سختان
طهارة الأنفا�س
كتاب االكتفاء في �أخبار الخلفاء-
عبد الملك بن الكردبو�س التوزري التاريخ -مبتور الأول
ال�سفر الأول

 6رحلة الوزير في افتكاك الأ�سير
7
8
9
10
11
12
13

الم�ؤلف

المو�ضوع �أو تاريخ
الن�سخ

محمد الغ�ساني الأندل�سي

التاريخ

نظم الدر المكنون في ترتيب تب�صرة عبد الرحمان ب��ن �أح�م��د ب��ن حبيب
اللمطي
ابن فرحون
الت�صوف والأخالق
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 38كتاب في الفقه المالكي
� 39أوزان البحار وال�سبعة المهمالت
40
41
42
43
44
45

درا�سة الن�صو�ص

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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الأربعون حديثا
ن�صرة الفقير ف��ي ال��رد على �أبي
الح�سن ال�صغير
المباحث الأ�صلية في البحث عن
طريقة ال�صوفية
كتاب في الفقه المالكي
متن الألفية
الع�شبة الم�سماة ت �ب��غ :منافعها
و�آثارها
المعيار المعرب والجامع المغرب
كتاب في الفلك
كتاب في الطب
مقامات الحريري
�ألفية ابن مالك
�صحيح البخاري
منظومة ابن بري
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77
78
79
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81
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المناقب المعزية في م�آثر الأ�شياخ
الكرزازية
كتاب في الخيل وال�سالح وما يتعلق
بهما
ال �ج��ام��ع ال���ص�ح�ي��ح م��ن �أح��ادي��ث
الر�سول ()
ق�صيدة البردة
��ش��رح المخت�صر على �أل�ف�ي��ة ابن
مالك
كتاب في �أ�صول الدين
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الن�سخ
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ن�سخ في 1142هـ
ن�سخ عام 729هـ
ن�سخ عام 1194هـ

ن�سخ �سنة 48هـ
ن�سختان

الإمام محمد بن �إ�سماعيل البخاري
ال�شيخ البو�صيري
�أب ��و زي ��د ع�ب��د ال��رح �م��ن ب��ن �صالح
ن�سخت عام 1122هـ
المكودي
ن�سخ عام 988هـ
�شم�س الدين محمد المالكي
�أبو زكريا يحي بن �أحمد القا�سمي
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الخزانة
الزيانية
القندو�سية
ومخطوطات
الت�ص ّوف بها

 -1مخطوطات الت�صوف بالخزانة:

درا�سة الن�صو�ص

٭ منهل ال�ضم�آن لل�شيخ الحاج علي بن عبد القادر
التازي ،وهو في مناقب ال�شيخ امحمد بن �أبي زيان
القندو�سي المتوفى عام 1145هـ (ثالثة ن�سخ).
٭ طهارة الأنفا�س لم�ؤلفه م�صطفى بن الحاج
الب�شير القندو�سي ،وهو �أي�ضا في مناقب �شيوخ
الزاوية الزيانية بالقناد�سة (ن�سختين).
٭ فتح المنان في �سيرة ال�شيخ محمد بن �أبي زيان
لم�ؤلفه ال�شيخ عبد الرحمن بن محمد مزيان
اليعقوبي الح�سني ،وهو �أي�ضا في مناقب ال�شيخ
امحمد بن �أبي زيان ،وتوجد بالخزانة ن�سخة
م�صورة عنه.
٭ البحر المورود في المواثيق والعهود لم�ؤلفه عبد
الوهاب ال�شعراني.
٭ حل الرموز ومفاتيح الكنوز لم�ؤلفه عز الدين بن
عبد ال�سالم بن غانم المقد�سي.
٭ �شرح حزب الفالح لل�شاذلي لم�ؤلفه �أحمد زروق
البرن�سي.
٭ المباحث الأ�صلية في البحث عن طريقة
ال�صوفية لم�ؤلفه ال�شيخ ابن البنا ال�سرق�سطي.
٭ ن�صرة الفقير في الرد على �أبي الح�سن ال�صغير
لم�ؤلفه محمد بن يو�سف ال�سنو�سي.
٭ تحفة الأخيار في ال�صالة على المختار لم�ؤلف
مجهول.
٭ ق�صائد في مدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لمجموعة من ال�شيوخ ،ومنها ق�صيدة الأنوار في
التو�سل بالم�شائخ الأبرار للمكي بن المبارك.
٭ الق�صيدة الهمزية لل�شاعر �شرف الدين
البو�صيري.
٭ تحفة الأريب ونزهة اللبيب لم�ؤلفه عبد القادر
الفا�سي.

٭ الق�صيدة ال�سنية الم�سماة بـ«النفحات القد�سية».
نماذج من مخطوطات الت�صوف:

 -1منهل ال�ضم�آن وم��زي��ل ال�ه�م��وم والكروب
والأح��زان في كرامة �شيخنا العارف باهلل �سيدنا
الحاج محمد بن �أبي زيان :للفقيه الحاج علي بن
عبد الرحمن ال�شامي التازي ،المولود في حدود
�سنة 1117هـ1705/م بمدينة تازا.
حفظ القر�آن ،ودر���س العلم بمدينة فا�س عند
ُم َق َّدم الطريقة الزيانية ال�شيخ العربي ال�شامي،
و�صاحب جملة من علماء فا�س ،ومنهم العالمة
موالي �إدري�س المنجرة ومحمد الح�سناوي ومحمد
ابن زكري.
�أح ��ب ال�م��ؤل��ف ال�شيخ امحمد ب��ن �أب ��ي زيان
القندو�سي فزاره بالقناد�سة عام 1130هـ1717/م،
وهو في الثالثة ع�شرة من عمره ،وبعد �ست �سنوات
من ذلك �أدى فري�ضة الحج برفقة �أخيه الحاج عبد
الجليل مرورا بالقناد�سة.
وهو �أحد المريدين الذين الزموا ال�شيخ ما يقرب
من الخم�س ع�شرة �سنة ،وذلك في ما بين عامي
 1130و  1145هـ (1732-1717م) ،و�أحد �أ�صهار
ال�شيخ عبد ال�سالم ج�سو�س حيث تزوج من ابنته
بعد حجته الأولى التي كانت عام 1136هـ1723/م.
وال نعرف �سنة وفاته بالتدقيق �إال �أن االحتمال
الأرجح �أن الوفاة كانت بعد بعد عام 1204هـ1789/م
ب�سنوات قليلة وذلك باالعتماد على الإ�شارة الواردة
في المخطوط من �أنه عا�صر ال�شيخ الرابع للطريقة
الزيانية( ،((1ويتعلق الأمر بال�شيخ محمد بن عبد
اهلل ب��ن �أب��ي مدين ب��ن محمد الأع ��رج ب��ن محمد
اب��ن �أب ��ي زي ��ان ال ��ذي ت�سلم الم�شيخة منذ عام
1204ه� �ـ1789/م ،وا�ستمر على ر�أ���س الزاوية �إلى
عام 1242هـ1826/م(..((1
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توجد من هذا المخطوط عدة ن�سخ منها ثالث
بالمغرب الأق�صى :الأولى ...
وعن الهدف من ت�أليف الكتاب يقول الم�ؤلف:
«�أردت �أن �أذكر بع�ض كرماته وما �أظهره اهلل على
يديه وب�سببه في هذا الوقت ال��ذي لم يكن يظهر
على يد غيره في وقته ،واخت�صرت من ذلك �أفرادا
يكون عليه القيا�س ،وت�سكن ل�سماعها الأنفا�س»،
وهو في ذلك يعتمد على م�شاهداته لل�شيخ ،وي�ؤكد
ذل��ك ق��ول��ه« :ذك ��رت م��ن ذل��ك م��ا ح�ضرني وما
�شاهدته عيني ،وما �أحاط به عقلي وعلمي من النور
الم�ستبين»(.((1
وم���ن �أج� ��ل الإح���اط���ة ب�ج�م�ي��ع ج ��وان ��ب ه��ذه
ال�شخ�صية ق�سم الم�ؤلف كتابه �إل��ى ع�شرة �أبواب
جاءت محتوياتها على النحو التالي:
الباب الأول :في �سيرته  وزه��ده في الدنيا
وورعه ،واقتفائه �أثار ال�سلف ال�صالح في ذلك.
الباب الثاني :في �إ�شهاد الخلق له بالوالية،
وكالم ال�صالحين قديما وحديثا ،وما هو من معنى
ذلك.
الباب الثالث :في خُ لقه و�صبره في مر�ضه،
وتحمله تلك الم�شاق مع كبر �سنه ،وما هو فيه من
�أنواع الأمرا�ض.
الباب ال��راب��ع :في اجتنابه للبدعة ،واقتدائه
بال�سنة ،وما اجتمعت عليه فحول الأمة.
الباب الخام�س :في الب�شارات والمرائي العظام،
وما هو من معنى ذلك.
الباب ال�ساد�س :في الكرامات والخوارق التي
�أظهرها اهلل على يده وب�سببه على �إخوانه وبني عمه
وعلى البقعة التي هو فيها.
الباب ال�سابع :في الكرامات وال �خ��وارق التي
�أظ �ه��ره��ا اهلل ع�ل��ى ي��دي��ه ف��ي الآف � ��اق ،وه��و باب
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مت�سع جدا ،وعليه المدار ،وفيه ف�صول من تنويع
الكرامات.
الباب الثامن :في محبته للم�سلمين ،و�شفقته
على �ضعفاء الم�ؤمنين ،والدعاء للملهوفين منهم،
و�إغاثته لهم في الحين.
الباب التا�سع :في ن�سبه الطيني والديني ،وخوفه
من رب��ه ومواعظه ون�صيحته لعباد اهلل بالدالئل
القاطعات و�آي��ات قر�آنية و�أح��ادي��ث نبوية و�أ�سرار
ربانية.
الباب العا�شر :في ق�صائد ُم��دح بها فجاءت
م�ستح�سنة الألفاظ م�شيرة لما تقدم(.((1
 -2فتح ال�م�ن��ان ف��ي �سيرة ال�شيخ محمد بن
�أب��ي زي��ان :لم�ؤلفه عبد الرحمن بن محمد مزيان
اليعقوبي الح�سني ،وهو من �آل الولي ال�صالح �سيدي
يعقوب دفين ار�شيدة بنواحي دبدو (كر�سيف) ،وهو الخزانة
من تالمذة ابن �أبي زيان اعتمادا على قوله« :وقد الزيانية
�صاحبنا ال�شيخ  ما ينيف على ع�شرين �سنة ،القندو�سية
ومخطوطات
ونحن نر�صد كالمه»(.((1
توجد المخطوطة الأ�صلية بحوزة القيم على الت�ص ّوف بها
فرع الزاوية بوطاط ،وقد ن�سخها علي ابن محمد
العجمي الملياني في �أوائل �صفر من �سنة 1238هـ
في � 637صفحة من الحجم المتو�سط م�شيرا �إلى
�أن �أوراقا من الن�سخة الأ�صلية قد �ضاعت ،وذلك في
قوله« :وما زال من هذا المعنى �إال �أنه غاب بع�ض
�أوراقه ،وهذا ما وجدته»(.((2
يقول الم�ؤلف في مقدمته« :و�سميته فتح المنان
في �سيرة ال�شيخ محمد بن �أبي زيان ،واهلل �أطلب
التوفيق والإعانة في جمعه وتلخي�صه وتهذيبه»(.((2
وعن الخطة التي تبناها لتنظيم م�ؤلفه يقول:
«وليكن ذلك في مقدمة و�أربعة» ،ثم يف�صل ذلك
فيقول« :فالمقدمة في التنبيه على معرفة ال�شيخ،
والبحث من المريد عليه ،وطلبه �إياه في البلدان،

وج� ّد ال�سير �إليه ،وقطع المفاوز والمهاوي �إليه،
ومعرفة المريد ال�صادق النا�صح هلل ول�شيخه،
وكيفية الأخذ عنه ،وال�سبب الحامل �إليه»(.((2
محتويات الكتاب:

درا�سة الن�صو�ص

«ال �ب��اب الأول ف��ي �سيرته  ،وف�ي��ه ف�صول
منوعات من �سيرة القوم ر�ضي اهلل عنهم.
الباب الثاني :في زهده في الدنيا  ،واقتفائه
�أثر ال�سلف ال�صالح  -عنهم في ذلك ،وفيه ف�صول
منوعات.
الباب الثالث :في �أخذ ال�سر عنه ،وكيفية الأدب
معه ،وت�سخير خلق اهلل له ،وجذبهم لمحبة اهلل من
�أقاليم الأر�ض ،وكيفية اللقاء معهم ،وفرحه بهم،...
وفيه ف�صول منوعات.
الباب الرابع :في الخوارق التي �أظهر اهلل على
يديه ،وهو باب مت�سع جدا ،وهو المدار ،وفيه ف�صول
من تنويع الكرامات»(.((2
وع��ن دواف��ع ت�أليف الكتاب يقول« :طلب مني
بع�ض الأحبة من تالمذة ال�شيخ العارف باهلل تعالى
�شيخ الم�شائخ �أبو عبد اهلل �سيدي محمد بن �أبي
زيان القندو�سي �أدام اهلل بركاته وفي�ضه الرباني
على الأم��ة المحمودية التي هي �أف�ضل اال�سم �أن
�أجعل لهم كراري�س بتدوين معرفة �سيرته الح�سنى
في منهاج �أهل ال�سنة المحمدية ،وتبيين �سلكه في
كل ن��وع منها ق��وال وفعال ،وتهذيب �أح��وال��ه فيها،
و�أي حاله فيها هو �سالك جذبا �أو مقابلة وزهدا
ومقابلة»(.((2
يت�ضمن المخطوط عددا كبيرا من اال�ستطرادات
الأدب�ي��ة والدينية من �شعر و�أق��وال لفحول الأئمة
والمت�صوفة ،وبه ت�سعون حديثا نبويا �شريفا موزعة
على ال�شكل الآت��ي 7 :في المقدمة 61 -في الباب
الأول 10 -في الباب الثاني 9 -في الباب الثالث3 -
في الباب الرابع.

 -3طهارة الأنفا�س والأرواح الج�سمانية في
الطريقة الزيانية ال�شاذلية المتم�سكة بال�شريعة
المطهرة المحمدية :ت�أليف محمد الم�صطفى بن
الحاج الب�شير القندو�سي بن �سيدي محمد الملقب
بابن عبد اهلل بن �أبي مدين بن محمد الأعرج بن
العارف باهلل القطب ال�شريف الن�سب ال�شيخ الأول
للطريقة الزيانية القندو�سية.
ول��د الم�ؤلف بالقناد�سة حوالي ع��ام 1284هـ
1867/م ،وتوفي ودفن بها �سنة 1352هـ1933/م،
وه��و �أخ��و لل�شيخ العا�شر ف��ي �سل�سلة الم�شيخة
الزيانية ،واب��ن �أخ��ي ال�شيخ التا�سع �إبراهيم بن
محمد بن عبد اهلل.
يوجد في خزانة الزاوية �صورة كاملة من هذا
المخطوط� ،أما الن�سخة الكاملة والأ�صلية من هذا
المخطوط فتوجد بالخزانة العامة بالرباط تحت
رق��م د ،14/وت�ق��ع ف��ي � 164صفحة م��ن الحجم
ال�صغير ،وي�سبق المخطوط بع�شرين �صفحة تحتوي
على ق�صائد زجلية في مدح م�ؤ�س�س الطريقة الزيانية
�سيدي امحمد بن �أبي زيان ،وعددها خم�سة:
مطلع الأولى:
َم � � � � � � � َّن� � � � � � � ْ�ك َح� � � � � � ��ا ِل� � � � � � ��ي َي � � � � � ْزي � � � � �ـ َ� � � � ��ان
َم � � � � � � � َّن� � � � � � � ْ�ك َح� � � � � � ��ا ِل� � � � � � ��ي َي � � � � � ْزي � � � � �ـ َ� � � � ��ان
ومطلع الثانية:
ب � � ��ا�� � � �س � � ��م رب� � � � �ن � � � ��ا ع � � � ��ال � � � ��ي ال� � � �ق � � ��در
ن� � � � �ب � � � ��دا ال� � � � �ن� � � � �ظ � � � ��ام ي � � � � ��ا ح� � ��� � �ض � ��را
ومطلع الثالثة:
ي� ��ا زه � ��و ال �ق �ل ��ب وال� �ع� �ق ��ل وال �خ ��اط ��ر
� � �س � �ل � ��وت االرواح ب � � ��ك واالذه � � � � � ��ان
ومطلع الرابعة:
يا لحمام النايح فالمراح بين االغ�صان
زدت �ن��ي ب��ان��واح��ك ع��ن ليعتي جــــمرا.
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يبد�أ الم�ؤلف كتابه بقوله« :من عبيد ربه تعالى
محمد الم�صطفى بن الحاج الب�شير القندو�سي
�إلى كافة �إخواننا في اهلل من الطلبة والفقراء �آل
ال�سل�سلة الزيانية؛ ف�أقول وباهلل التوفيق :الحمد هلل
العظيم المنان الرحيم الرحمن الذي خلق الإن�سان
وزينه بنطق الل�سان»(.((2
�أم���ا ب�ع��د ل�م��ا � �ض��اق ال��وق��ت ،وا� �ش �ت � ّد خطبه
وملحه ،و�أج��اج��ه �صار عذبه ،نابني ما ر�أي��ت من
عيوب نف�سي ،وم��ن �أف�ع��ال بني جن�سي�...ساءني
ذلك و�أحزنني ،وخ�شيت من التمادي والإ�صرار؛
ف�أحوجني �إل��ى تقييد فوائد من ال�سيار؛ فتتبعت
�آثار ذلك من فتح المنان...واخت�صرت ما ينتع�ش
منه الجنان ،ويح�صل الن�شاط ،وتركت ما كان من
التطويل واللغط...مع اعترافي ب��أن باعي ق�صير
وذهني كليل ،لكنّي �أردت الت�شبه بالكرام ...و�سميته
بطهارة الأنفا�س والأرواح الج�سمانية في الطريقة
الزيانية ال�شاذلية»(..((2
ينتقل الم�ؤلف بعد هذا �إلى مقدمة ت�شغل خم�س
�صفحات يتتبع من خاللها بع�ض �أخبار ج ّده �سيدي
امحمد بن �أبي زيان لي�شرع مبا�شرة في �شيء جديد
لم يرد في المخطوطين ال�سابقين ،وهو ذكره لبع�ض
ال�شيوخ الزيانيين مبتدئا بال�شيخ الثاني للزاوية
محمد الأع��رج ،وانتهاء بال�شيخ التا�سع �إبراهيم
ابن محمد بن عبد اهلل بن محمد الم�صطفى الذي
ك��ان على قيد الحياة عندما انتهى الم�ؤلف من
تدوين مخت�صره ،وذلك في «�ضحوة يوم الثالثاء
خام�س ع�شر من �شهر اهلل ذي الحجة حرام عام
1320هـ»(.((2
ي�ستمر هذا الجرد ل�شيوخ الطريقة ولأعمالهم
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بنوع م��ن االخت�صار ال��ذي ال ي�شفي الغليل �إذ ال
ي�شغل في مجموعه �إال ثالث ع�شرة �صفحة �سجلنا
خاللها �أن الم�ؤلف قد �أعطى �أهمية �أكثر لل�شيوخ
الأربعة الأوائل حيث ذكر بع�ض �أعمالهم ومناقبهم
في الوقت الذي م ّر فيه على الباقين ،وهم الأقرب
تاريخا �إلى جيله مرور الكرام.
ث��م ي�صل ال �م ��ؤل��ف ف��ي ال�ن�ه��اي��ة �إل ��ى الغر�ض
الأ�سا�سي من الت�أليف ،وهو اخت�صار ال�سيرة ،وذلك
انطالقا من ال�صفحة الواحدة والأربعين ،وذلك
من خالل اقتبا�س مقتطفات عنها من فتح المنان
في �أرب��ع و�ستين �صفحة لينطلق في عملية انتقاء
ونقل ع�شرين كرامة من الكرامات الواردة في منهل
ال�ضم�آن ،وبها يتم مخت�صره(.((2
الخاتمة :ه��ذه ب�إيجاز جملة م��ا جمعناه من الخزانة
ال�م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال �خ��زان��ة ال��زي��ان�ي��ة القندو�سية الزيانية
التي تعد نموذجا للفعل الثقافي ال��ذي ينبغي �أن القندو�سية
يتحلى به �أ�صحاب ال�ت��راث المخطوط المتواجد ومخطوطات
بالزوايا والمراكز العلمية ،وبخا�صة في المناطق الت�ص ّوف بها
ال�صحراوية ،والذي �إذا ما تم جمعه في مثل هذه
ال�خ��زائ��ن �سيقدم ب��دون �شك خ��دم��ة جليلة �إلى
الباحثين المتعط�شين �إلى �إحياء التراث المخطوط
�أوال ،و�إلى الحركة العلمية ب�صفة خا�صة.
�إن المخطوطات المتواجدة بالخزانة الزيانية
القندو�سية ب�إمكانها تقديم المزيد من الأخبار عن
الحركة الثقافية والعلمية التي �شهدتها هذه المنطقة
خا�صة ،والبالد المغاربية عامة فيما �سلف من الزمان،
كما �أنها �ست�سهم ب�شكل فعال في الحفاظ على التراث
المخطوط من جهة ،ومن ثم على الهوية الثقافية
لبالدنا المغاربية من جهة �أخرى.
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تاريخ خزائن الكتب في المغرب
الأق�صى وذكر بع�ض فهار�سها
د .محمد �سعيد حن�شي

الخزانة الملكية
الرباط  -المغرب
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الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ،و�سببا للمزيد من ف�ضله ،ودليال على �آالئه وعظمته،
و�صلى اهلل على �سيدنا نبيه وعبده ،وعلى �آله و�صحبه ،ومن اهتدى بهديه ،وبعد؛
ف� ��إن ال�ح��دي��ث ع��ن ت��اري��خ خ��زائ��ن ال�ك�ت��ب في العمران ،وق��د ع��رف المغرب الأق�صى منذ عهد
المغرب الأق�صى حديث طويل مت�شعب ،لكنه حديث المولى �إدري�س الأول ،م�ؤ�س�س دولة الأدار�سة ،وباني
نافع ماتع ،ي�شمل م�آثر جليلة تجل عن اال�ستقراء مدينة زرهون ،ووارث �سره المولى �إدري�س الثاني،
واال�ستق�صا ،ونوادر نفي�سة تعز عن العد والإح�صا ،فخر هذه الدولة ،وباني مدينة فا�س ،بداية ن�ش�أة
وتقاليد را�سخة نابعة من �أ�صالة �شعب ورث حب دولة �إ�سالمية م�ستقرة ،وبد�أت مالمح هذه الن�ش�أة
الكتاب �أبا عن جد ،فكان �إن�شاء خزائن الكتب غاية تتطور وتتبلور بعد هجرة الأندل�سيين والقيروانيين
وكده� ،إذ جعلها الملك في ق�صره ،والعالم في بيته� ،إليها ،وبناء �أ�ضخم �صرحين علميين بالعا�صمة
وال�شيخ في زاويته ،وكانت الجوامع ،والرباطات ،فا�س ،وهما :جامع القرويين ال��ذي بنته ال�سيدة
والمدار�س ،ت�ستفيد من ر�صيد ه�ؤالء بالإهداء� ،أو الح�سيبة الن�سيبة فاطمة بنت عبد اهلل الفهري �سنة
الوقف� ،أو الإعارة� ،أو الو�صية� ،أو غيرها من �أ�شكال 245هـ ،وجامع الأندل�س الذي بنته �أختها العفيفة
الإح���س��ان .و�سنحاول في العر�ض؛ �إن �شاء اهلل؛ الم�صون مريم في نف�س ال�سنة .وقد احت�ضنا معا
اختزال هذا الإرث الثقافي والتاريخي واالجتماعي حلقات الدر�س الأولى في هذا البلد على يد علماء
الغني في ر�ؤو���س �أق�لام ،للتعريف والإع�لام ،دون �أج�ل�اء م��ن �أم�ث��ال ال�شيخ العالمة بكر ب��ن حماد
الإحاطة والإلمام.
َاهرتي (ت296.ه��ـ) ((( ،و�أب��ي ميمونة و َد َّرا�س
الت َ
 -1ن�ش�أة خزائن الكتب في المغرب:
ابن �إ�سماعيل الفا�سي (ت357.ه� �ـ) ((( ،وال�شيخ
�إن �إزدهار الح�ضارة والثقافة في �أي زمان ومكان �أب��ي جيدة ابن �أحمد اليرغيثي (ت365.ه��ـ) (((،
يرتبط ارتباطا وثيقا با�ستقرار الأوط��ان ،وانت�شار وغيرهم من العلماء.
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وت�ظ��اف��رت م�ج�ه��ودات �أه��ل العلم ،بعزم �أهل
الحكم ،فظهرت خزائن الكتب الأولى في المملكة
في عهد عقد وا�سطة البيت الإدري�سي يحيى الرابع
(ت332.ه� �ـ) .فقــد كان بالط هذا الملــك قبلــة
العلماء ،والأدباء ،وال�شعراء ،تعقد فيه المناظرات
العلمية ،والمجال�س الأدب �ي��ة ،وق��د ا�ستقدم هذا
الملك عدة ُك َّتاب و ُن َّ�ساخ لن�سخ الكتب بر�سم خزانته
ال�ع��ام��رة ،وك��ان النا�س يق�صدونه «م��ن الأندل�س
وغيرها فيح�سن �إلى جميعهم وين�صرفون عنه �أكرم
من�صرف»((( .و�أن�ش�أ خزانة كتب ت�ضاهي خزائن
الكتب التي �أن�ش�أها ملوك ال��دول��ة العبا�سية في
بغداد ،وملوك الدولة الأموية بقرطبة ،وملوك الدولة
الر�ستمية((( بتاهرت((( بالمغرب الأو�سط(((.
وقد توارث ملوك الدول التي تعاقبت على حكم
المغرب هذه ال�سنة الحميدة في االعتناء بخزائن
الكتب وتزويدها بالم�صنفات في مختلف العلوم،
وو�ضعها في زاوية من زاوايا ق�صرهم ،وهذا التقليد
المجيد ما زال قائما �إلى الآن.
لكن ه��ذه الحركة الثقافية �سرعان م��ا خبت
بمجيء الدولة العبيدية((( ،ودولة �آل �أبي العافية(((،
وال��دول��ة ال��زن��ات �ي��ة( ،((1لما ك��ان ف��ي عهدهم من
�صراع ونزاع على الحكم .ورغم الظروف ال�سيا�سية
ال�صعبة التي مر منها المغرب في هذه الحقبة من
الزمن فقد عرفت بع�ض خزائن الكتب �شيئا من
االزده��ار مثل خزانة جامع القرويين التي زودها
الخليفة النا�صر لدين اهلل (ت350.هـ) وابنه الحكم
الم�ستن�صر بمجموعة مهمة من كتب العلم .وعرف
هذا الع�صر �أي�ضا ظهور بع�ض الخزائن الخا�صة في
بع�ض حوا�ضر �شمال المغرب مثل� :أ�صيلة ،وطنجة،
و�سبتة ،نذكر منها:
خزانة عبد الرحيم بن �أحمد بن العجوز الكتامي
ال�سبتي (ت413 .هـ) ب�سبتة التي جلب �إليها مجموعة
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هامة من ذخائر الكتب خ�صو�صا من بالد الأندل�س.
والقيروان(.((1
وخزانة حمامة بن المعز بن زي��ري بن عطية
الخزرجي المغراوي الزناتي (ت433.ه� �ـ) وكان
رجال ممدحا ،يق�صد مجل�سه الأدباء وال�شعراء من
الأندل�س ومن غيرها من البالد(.((1
�أما الخط في المغرب في هذا الع�صر فقد كان
�شديد الت�أثر بالخط الم�شرقي ،ثم �أخذ المغاربة
يميلون تدرجيا �إلى ا�ستمعال الخط الكوفي خ�صو�صا
في حا�ضرة القيروان(.((1
 -2خزائن الكتب في عهد المرابطين:

�إن بداية ازدهار وانت�شار وتو�سع خزائن الكتب
في الحوا�ضر المغربية لم تبد�أ �إال ببداية الدولة
المرابطية اللمتونية ،التي حكمت المغرب في
الفترة الممتدة ما بين (454ه �ـ 541 -ه �ـ) ،فقد
وحدت بالد المغرب ،و�ضمت �إليه عدوة الأندل�س،
وبلغت حدودها الجنوبية �إلى نهر النيجر ،و�أ�ضحت
عا�صمتها مراك�ش من �أعظم حوا�ضر الإ�سالم،
وتقاطر عليها العلماء ،والأدب� ��اء ،وال�ك�ت��اب ،من
الأندل�س ومن غيرها من البالد الإ�سالمية ،حتى
غ��دا مجل�س يو�سف بن تا�شفين العلمي من �أكبر
المجال�س العلمية في وقته و» �أ�شبهت ح�ضرته ح�ضرة
بني العبا�س في �صدر دولتهم ،واجتمع له والبنه علي
من �أع�ي��ان الكتاب وفر�سان البالغة ما لم يتفق
اجتماعه في ع�صر من الأع�صار»( ،((1فممن كتب
لهم �أبو بكر ابن الق�صيرة ،والوزير ابن عبدون،
و�أبي القا�سم ابن الجد ،وابن �أبي الخ�صال.
وقد �شملت هذه النه�ضة العلمية خزائن الكتب
�أي�ضا� ،إذ جلبت �إليها مجموعة مهمة من الذخائر
والنفائ�س من الأندل�س بعد اال�ستيالء عليها ،وكان
ملوك و�أم��راء و�أع�ي��ان ه��ذه ال��دول��ة يتناف�سون في
اقتناء وجمع الدواوين العتيقة ،والأ�صول النفي�سة
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لتو�شيح خزائن كتبهم بها(� .((1إال �أن تنامي نفوذ
الفقهاء في هذا الع�صر �أدى �إلى غلبة �صنف معين
من الم�صنفات على غيرها ويتعلق الأمر بكتب فروع
الفقه المالكي� ،إذ نفقت �سوقها« ،وعمل بمقت�ضاها،
ونبذ ما �سواها»( .((1وقد و�صف المراك�شي حادثة
تحريقها على يد الموحدين بقوله« :ولقد �شهدت
منها؛ و�أنا يومئذ بمدينة فا�س؛ ي�ؤتى منها بالأحمال،
فتو�ضع ويطلق فيها ال �ن��ار ((1( ».وه��ذا م��ن �أكبر
ال�شواهد التي تدل على مدى غنى هذه الخزائن.
ومن �أكبر خزائن الكتب في الغرب الإ�سالمي في
هذا الع�صر خزانة �أمير الم�سلمين علي بن يو�سف
بن تا�شفين ،في عا�صمة ملكه مراك�ش ،وقد و�صلنا
منها ن�سخة من موط�أ الإمام مالك من�سوخ بر�سمها
في مراك�ش حر�سها اهلل �سنة ثالث وخم�سمائة ،وهو
محفوظة في خزانة القرويين بفا�س.
وا�شتهرت في ه��ذا الع�صر �أي�ضا خزانة كتب
جامع علي بن يو�سف بن تا�شفين الذي ظل محط
اهتمام ك��ل الملوك وال�سالطين ال��ذي��ن تعاقبوا
على حكم المغرب� ،إذ وقفوا عليه مجموعة من
الم�صنفات ،وما زالت هذه الخزانة موجودة �إلى
الآن ،وبها حوالي الثالثة �آالف ن�سخة خطية� ،صنع
فهر�سها ذ .ال�صديق بن العربي ((1(،ويالحظ فيه
كثرة ن�صو�ص التحبي�س ،و�أغلبها لملوك و�أمراء
و�أعيان من حقب مختلفة.
ومن خزائن الكتب التي كان لها بال في هذا
الع�صر �أي�ضا:
خزانة كتب العالم الفا�ضل �سيدي محمد بن �أحمد
ابن محمد بن مطرف البيراني التجيبي الأندل�سي
الفا�سي( ((1المتوفى بعد الأربعين وخم�سمائة « كان
من �أهل العلم والف�ضل ،مقيدا �ضابطا ،وكانت عنده
�أعالق كتب نفي�سة اقتناها بالأندل�س «(.((2
وخزانة كتب الإم��ام العالم الرحالة محمد بن

�أحمد بن �إبراهيم الخزرجي الجياني( ،((2يعرف
بالبغدادي لطول �إقامته في بغداد في رحلته( ،ت.
546ه� �ـ) ،ذك��ر �صاحب ج��ذوة االقتبا�س �أن عبد
الرحيم بن الملجوم �صار �إليه كثير من �أ�صولها بعد
موته(.((2
�أما الخط الذي غلب على غيره من الخطوط في
ع�صر المرابطين فهو الخط الأندل�سي ،وكان بينه
وبين الخط القيرواني مناف�سة �شديدة ن�ست�شفها
من حادثة وقعت لأب��ي العبا�س �أحمد بن محمد
اب��ن �إبراهيم التجيبي ال�شاعر الأندل�سي ،وكان
بالقيروان ،وبلغه �أن �أبا الف�ضل يو�سف ابن النحوي
ذم خط �أهل الأندل�س ،فرد عليه بق�صيدة نقتطف
منها قوله  :الطويل]
أف�ضت بي النوى
ترحلت عن �أر��ض��ي ف� ْ
ّ
لأر� � � � ��ض ذئ� � � ��اب ف � ��ي ث � �ي� ��اب �ضـراغم
ف �ك��م ف �ي �ه��م م ��ن ع �ـ��ائ��ب ق �م �ـ��ر الدجى
وم� ��� �س� �ت� �ن ��زر م �ن �ه��ل ق �ط �ـ��ر الغمـائم
رم ��ى م�ع���ش��ري ب��ال �ـ��ذم م�ن�ط��ق يـو�سف
وح� ��� �س ��ن ال� �ث ��ري� �ـ ��ا م� �ف� �ح ��م ك � ��ل ذائ � ��م
�أراك � �س �ف �ـ��اه �ـ��ا ع �ب ��ت خ� ��ط معـا�شر
ب �ه��م ت �� �س �ف��ر الأي� � � ��ام ع ��ن وج � ��ه با�سم
ف � ��إن ي ��ك ف �� �ض�لا م �ـ��ا ت �� �ش��ي ي ��د كـاتب
(((2

ف�ك��ل ال �ع�لا ف�ي�م��ا ت���ش��ي ي��د راق� ��م.
وقد ا�شتهر ا�ستعمال الرق في الكتابة في عهد
دول��ة المرابطين ،و�أغ �ل��ب الن�سخ الخطية التي
و�صلتنا من الع�صر ت�ؤكد ذل��ك ،وتطورت �صناعة
الورق تطور ًا كبير ًا ،فقد كان بفا�س في فترة حكم
يو�سف بن تا�شفين  104معمل للكاغد ،وازدهرت
فيها حرفة ال��وراق��ة بمعناها الوا�سع ال��ذي ي�شمل
�صناعة ال��ورق ،والن�سخ ،والت�صحيح ،والت�سفير،
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و�سائر ال�ش�ؤون المكتبية ،وممن برز من الوراقين
في هذا الع�صر ،عبد الرحمن بن محمد المعروف
ب��ان ال�صقر الأن���ص��اري البلن�سي دفين مراك�ش
(ت523.هـ) (.((2
 -3خزائن الكتب في ع�صر الموحدين:

عرفت خزائن الكتب في المغرب �إب��ان فترة
حكم الموحدين التي امتدت من �سنة (541هـ �إلى
668ه�ـ) ازده��ارا �أكبر ،وانت�شارا �أكثر� ،إذ �أ�صبح
لكل �أمير والي��ة من الواليات الموحدية �سواء في
المغرب الأق�صى� ،أو في المغرب الأو�سط� ،أو في
الأندل�س مجل�س خا�ص به ،وكتاب و�شعراء مالزمون
له ،ونفقت �سوق الكتب بازدياد ن�شاط حرفة الوراقة
والن�ساخة ،وكثرة معامل ال��ورق ،وقد كان بمدينة
فا�س لوحدها �أكثر من �أربعمائة معمل لإنتاج هذه
المادة في حي الكغادين.
وف��ي ه��ذه الع�صر �أي�ضا ا�شتهر ورق مدينة
�سبتة �أكثر من ورق �شاطبة( .((2كما ازدهرت حركة
الت�أليف ،والكتابة الديوانية ،ونبع وراق��ون مغاربة
مجيدون ،ون�ساخ محترفون ،وم�سفرون ونقا�شون
وم��ر��ص�ع��ون متخ�ص�صون ،منهم م��ن تخ�ص�ص
في ن�ساخة وزخرفة �أ�شياء بعينها كالم�صاحف،
وكتب الحديث� ،أو غيرها .وتفنن الن�ساخ في تنويع
الخطوط وتفريعها ،والمزخرفون في تزويق الكتب
وتدبيجها ،وال�صناع في ت�سفير الكتب وتجليدها(،((2
وترجم ابن عبد الملك في الذيل والتكملة عدد ًا ال
ي�ستهان منهم ،ومن الن�ساخ المتخ�ص�صين الذين
ترجمهم� :أبو عبد اهلل بن غطو�س البلن�سي ،و�سعيد
ابن مغرال ،و�سليمان بن �إبراهيم ،الذين ا�شتهروا
بالتفنن في ن�سخ الم�صاحف ،ومحمد بن مرطير،
واب��ن قو�شترة ،وتخ�ص�صا كالهما في ن�سخ كتب
الفل�سفة ،والطب ،والريا�ضيات.
وتطور الخط في هذا الع�صر تطور ًا ملحوظا،
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لكن معظم الن�سخ الخطية ال�ت��ي و�صلتنا كتبت
بالخط الأندل�سي ،وال غرابة في ذل��ك لأن �أغلب
الن�ساخ وكتاب الدواوين كانوا �أندل�سيين ،ونذكر
منهم على �سبيل المثال ال الح�صر :محمد بن
�إبراهيم المعروف بابن المواعيني ،و�أب��و الح�سن
علي ابن جبير ،و�أبو الح�سن الرعيني ،وابن مغاور
ال�شاطبي ،وابن عبد ربه الحفيد ،و�أبو جعفر �أحمد
ابن عطية ،و�أبو الح�سن ال�سرق�سطي ،وغيرهم من
الكتاب.
وكانت الخزانة الملكية في الع�صر الموحدي
من �أعظم خزائن الكتب في �آنئذ ،وحظيت بمكانة
خا�صة عند ملوكهم ،وك��ان الإ� �ش��راف عليها من
الخطط الرفيعة التي ال يتوالها �إال علية القوم ،و»
�أكثر المتمر�سين بالعلم قدرا ،و�أبعدهم �صيتا(».((2
ونذكر منهم� :أحمد ابن ال�صقر الأن�صاري ،وعبد
اهلل العراقي ،وعلي ابن �أب��ي جامع ،و�أب��و الح�سن
ابن �شلبون ،وعلي بن القطان ،وغيرهم من العلماء
الأعالم.
وتعتبر حقبة حكم �أبي يعقوب يو�سف بن عبد
الم�ؤمن بن علي الكومي التي امتدت من (557هـ
�إلى �سنة 580هـ) من �أزهى حقب حكم الموحدين
في الجانبين ال�سيا�سي والثقافي ،فقد كان الرجل
عالما ،ولوعا بجمع الكتب« ،ولم يزل يجمع الكتب
من �أقطار المغرب والأندل�س ،ويبحث عن العلماء،
وخا�صة �أهل علم النظر �إلى �أن اجتمع له منهم ما
لم يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب .وكان ممن
�صحبه من العلماء والمتفننين �أبو بكر محمد بن
طفيل...و�أبو الوليد ابن ر��ش��د ((2(»،و�أب��و بكر ابن
زهر ،و�أبو بكر ابن الجد ،واجتمعت في خزائن كتبه
ما ال يجل عن الح�صر من نوادر المخطوطات في
�شتى �ضروب العلم.
وازدهرت في هذا الع�صر �أي�ضا خزائن الكتب
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الخا�صة ،وم��ن �أ�شهرها خ��زان��ة كتب �أ��س��رة بني
الملجوم ،وهم بيت مروءة و�أ�صالة في العلم والدين،
منهم عي�سى ،وعبد الرحمن ،وعبد الرحيم بن
عي�سى الذي « كانت له خزانة دفاتر جليلة ال�ش�أن
لم يكن لأحد من �أهل الع�صر مثلها»(.((2
وم��ن خ��زائ��ن الكتب المهمة ف��ي ه��ذا الع�صر
�أي�ضا:
خ��زان��ة كتب الفقيه القا�ضي �أح�م��د ب��ن عبد
الرحمن ب��ن محمد ب��ن عبد الرحمن المعروف
بابن ال�صقر الأن�صاري الأندل�سي (ت569.ه��ـ)
وقد و�صفها �صاحب الديباج بقوله�« :إنه اقتنى من
الكتب جملة واف��رة �سوى ما ن�سخ بخطه الرائق،
وكان معه عند توجهه لمراك�ش خم�سة �أحمال كتب،
وجمع منها بمراك�ش �شيئا عظيما ((3( ».و�ألزمه عبد
المومن بن علي كما �أ�سلفنا خدمة خزانته العلمية،
وكانت من الخطط الجليلة التي ال يعين لها �إال علية
�أهل العلم و�أكابرهم(.((3
خزانة كتب العالمة المحدث �أحمد بن محمد
ابن �أحمد العزفي اللخمي ال�سبتي (ت636 .هـ)
ذكرها �صاحب اخت�صار الأخبار(.((3
خزانة كتب الفقيه المحدث �أب��ي الح�سن علي
ابن محمد الغافقي ال�سبتي المعروف بال�شـاري (ت.
649ه�ـ) ،وكانت عامرة بالذخائر والنفائ�س ،فقد
« وكان محدثا ،مكثرا ،ثقة ،عدال ،ناقدا ،للتواريخ
و�أخبار العلماء  ...جماعة للكتب والدفاتر ،مغاليا
في �أثمانها ،وربما �أعمل الرحلة في التما�سها ،حتى
اقتنى منها مجموعة كبيرة فيها كل علق نفي�س ،ثم
انتقى جملة وافرة فحب�سها في مدر�سة �أحدثها ...
وعين لها من خيار �أمالكه ،وجيد رباعه جملة وقفها
(((3
عليها».
خزانة كتب العالمة �أبي عبد اهلل الرندي المعروف
بالم�سلهم (ت653.هـ) ذكر �صاحب الذيل والتكملة

�أنه كان « محدثا مكثرا ،مت�سع الرواية� ،أديبا من
�أبرع النا�س خطا ،عاقد ًا لل�شروط ،جماعة للكتب
(((3
وفوائد ال�شيوخ ،ن�سابة لخطوط العلماء»...
خزانة كتب العالم الأديب �أبي عبد اهلل محمد
ابن �أحمد بن محمد ابن الطراوة المالقي المتوفى
ب�سجلما�سة �سنة 659ه�ـ ،كانت ت�ضم عددا كبير ًا
من نفائ�س الكتب كما ورد في ترجمته كتاب الذيل
والتكملة ،فقدكان الرجل »:حافظا للتواريخ على
تباين �أنواعها ،ذاك��را لها ،محا�ضرا بها� ،أديبا
بارعا ،كاتبا مح�سنا  ...بارع الخط ،رائق الطريقة،
�أنيق الوراقة ،متقن التقييد ،مليح التندير ،ن�سابة
لخطوط الم�شايخ ،كثير الإحكام لأموره و�أدواته كلها
� ...شديد المحافظة على كتبه ،مثابرا على االعتناء
بت�صحيحها ،مهتما باقتناء الأ�صول التي بخطوط
�أكابر ال�شيوخ� ،أو عنوا ب�ضبطها ،وجمع منها جملة
(((3
وافرة».
خزانة كتب العالمة الأديب �أبي عبد اهلل محمد
ابن محمد بن عبد الملك المراك�شي (ت703 .هـ)،
وهو من مخ�ضرمي الدولتين الموحدية والمرينية،
وكان جماعة للكتب� ،شديد الحر�ص اقتناء نفائ�سها،
�أو البحث عنها لالطالع عليها وقراءتها ،وفي كتابه
الذيل والتكملة �أمثلة كثيرة في هذا الباب ،فقد
ذكر الع�شرات من نفائ�س الكتب والوثائق التي وقف
عليها ،وذكر بع�ض حازه منها خزانة كتب �صديقه
�أبي جعفر �أحمد بن محمد بن �سليمان بن �شنيف
العقيلي بعد وفاته ،التي ت�ضم « فوائد جمة ،وتعاليق
�أدبية واف��رة  ...و�صار �إل��ي معظم ما قدم به بعد
(((3
وفاته رحمه اهلل».
خزانة كتب �أب��ي م��روان محمد بن م��روان بن
محمد بن فهد اللخمي الإ�شبيلي ،نزيل مراك�ش،
و«ك��ان حافظا للغة �ضابطا لها ،ب��ارع الأدب ،تام
العناية ب�ش�أن الرواية ،جماعا للكتب»(.((3
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 -4خزائن الكتب في ع�صر المرينيين
والوطا�سيين:

�إن التطور الكبير الذي �شهدته خزائن الكتب
في عهد المرابطين والموحدين �سي�ستمر بوتيرة
�أ��س��رع ،وباهتمام �أك�ب��ر ،في عهد المرينيين� ،إذ
ا�ستفادت هذه الدولة من هذا التراث الغني ،ومن
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،واالزده ��ار الثقافي ،الذي
�شهده المغرب في هذه الحقبة من الزمن ،وكثرت
خزائن الكتب الخا�صة والعامة على حد �سواء،
ونفقت �سوق الكتب ،وم��ا يرتبط بها من �صناعة
الكاغد ،ون�ساخة ،وت�سفير ،وتر�صيع ،ونق�ش.
ومن خزائن الكتب التي ا�شتهرت في هذا الع�صر
خزائن الملوك والأمراء ،و�أهمها خزانة �أبي عنان
فار�س بن علي بن عثمان المريني (ت759 .هـ)
التي و�صفت في �أكثر من م�صدر على �أنها من �أعظم
خزائن الكتب في وقته ،وقد و�صفها ابن فرحون في
ترجمة ابن عربي المعافري ،قال� :أخبرني ال�شيخ
ال�صالح يو�سف الحزام بالإ�سكندرية �سنة 760هـ
قال :ر�أيت ت�أليف القا�ضي �أبي بكر ابن العربي �أنوار
الفجر في خزانة الملك العادل �أبي عنان المريني،
وكان ال�سلطان المذكور �إذاك بمراك�ش ،وكانت له
خزانة كتب يحملها في الأ�سفار ،وكنت �أخدمه مع
جماعة في حزم الكتب ورفعها ،فعددت �أ�سفار هذا
الكتاب فبلغت عدتها ثمانين مجلدا ،ولم ينق�ص من
الكتاب المذكور �شيء( .((3ف�إذا كانت خزانة كتب
هذا ال�سلطان التي يحملها معه في �أ�سفاره على ما
و�صفنا فكيف حال خزانته العامرة التي يحتفظ بها
(((3
في ق�صره؟!
كما ك��ان لأب��ي فار�س عبد العزيز بن علي بن
عثمان المريني (ت774 .هـ) خزانة كتب عامرة،
وهي التي �ألف ابن خلدون بر�سمها تاريخه الم�شهور
العبر وديوان المبتد�أ والخبر .و�ألف بر�سمها �أي�ضا
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محمد بن �أبي بكر الح�ضرمي كتابه ال�سل�سل العذب
والمنهل الأحلى المرفوع للخزانة العزيزية التي
ال تزال مناقبها على مر الزمان تتلى(.((4
وكما ا�شتهر بع�ض ملوك الموحدين بن�سخ الكتب،
مثل المرت�ضى الموحدي ،ال��ذي ن�سخ بيده بع�ض
الكتب منها الم�صحف ال�شريف ،الذي و�صلت �إلينا
بع�ض �أج��زائ��ه ((4(،فقد كان �أب��و الح�سن المريني
�أي�ضا نا�سخا بارعا ،فقد كتب بيده ثالثة م�صاحف
�شريفة ،وبعث واح��دا �إل��ى الحرم المكي ،والثاني
�إلى الحرم المدني ،والثالث �إلى بيت المقد�س .قال
�صاحب نفح الطيب« :وقد ر�أيت �أحد الم�صاحف
المذكورة وهو الذي بعث لبيت المقد�س وربعته في
(((4
غاية ال�صنعة».
وازده��رت في هذا الع�صر �أي�ضا خزائن كتب
المدار�س والم�ساجد ،فمن خزائن كتب المدار�س
التي كان لها �ش�أن في مدينة فا�س ،خزانة مدر�سة
ال�صفارين التي �أ�س�سها ال�سلطان �أبو يو�سف يعقوب
المريني ،وحب�س عليها ثالثة ع�شر حمال من الكتب
التي ا�ستردها من طاغية الفرنجة �سان�شو( .((4منها
ن�سخة من كتاب اال�ستذكار البن عبد البر.
وقد حظيت مدار�س �أخرى بنف�س االهتمام نذكر
منها مدر�سة ال�ضريح ،ومدر�سة الوادي ،والمدر�سة
الم�صباحية بفا�س ،والمدر�سة المرينية بكل من
ت��ازة ،و�سال ،ومكنا�سة الزيتون ،وطنجة ،و�سبتة،
(((4
و�آزمور ،و�آ�سفي ،و�أغمات ،ومراك�ش.
�أما �أ�شهر خزائن كتب الم�ساجد التي بناها ملوك
بني مرين خزانة كتب الطالب بجامع القرويين،
وخزانة الم�صاحف بنف�س الجامع ،وكالهما من
ح�سنات �أب��ي عنان المريني ،ووق��ف عليهما من
النفائ�س والأع�لاق �شيئا يجل عن الح�صر ،وقفا
م�ؤبدا على «مر الأعوام والليالي والأيام...و�أجرى
لذاك ج َراية وا�سعة» ((4(.وظل ر�صيد الخزانة يزداد
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درا�سة الن�صو�ص

في الع�صرين ال�سعدي والعلوي ،حتى �أ�صبحت من
بين �أ�ضخم خزائن الكتب في المغرب ،وبدخول
اال�ستعمار الفرن�سي اللعين �إلى المغرب ،تعر�ضت
لنهب كبير �أت��ى على ق�سم كبير منها ،ول��م يبق
بها �إال ح��وال��ي  3000مخطوطة ،وبع�ض الد�شت
وال��خ��روم .وق ��ام بفهر�س محتوياتها محافظها
ال�سابق محمد العابد الفا�سي رحمه اهلل ،و�صدر في
�أربعة مجلدات.
ومن خزائن كتب الم�ساجد الكبرى التي بناها
المرينيون خزانة كتب الم�سجد الأعظم بمكنا�سة
الزيتون( ،((4وخزانة الم�سجد الأعظم بتازة(،((4
وخزانة م�سجد ال�سوق الكبير بفا�س الجديد؛ ويعرف
بم�سجد الطريفي(((4؛ و ُو ِقف على خزائن كتب هذه
الم�ساجد ذخائر نفي�سة في مختلف العلوم.
وم��ن �أ�شهر خ��زان��ات الكتب الخا�صة في هذا
الع�صر:
خزانة كتب العالمة الم�ؤرخ الأديب ل�سان الدين
ابن الخطيب (ت776.هـ) ،كانت من �أغنى خزائن
الكتب في ع�صره « ،دخل في يده من كتب التواريخ
 ...ما ال يمكن �أن يدخل �إال بيد ملك �شامخ الملك
كالحكم الم�ستن�صر في زمانه(».((4
خزانة كتب العالمة يحيى بن �أحمد بن محمد
ال��رن��دي ال�ن�ف��زي الحميري ال�م�ع��روف بال�سراج
(ت803.ه �ـ)� ،إليه انتهت رواية الحديث ورئا�سته
في ع�صره « ،وقلما تجد في كتب المغرب كتابا لي�س
عليه خطه(».((5
وقد حاولت الدولة الوطا�سية �أن ت�ستمر على نف�س
نهج دولة بني مرين في االعتناء بالحياة الثقافية
والعلمية� ،إال �أن الظروف ال�سيا�سية ال�صعبة التي مر
منها المغرب في ظل هذه الدولة ،وما عرفه من فتن
وقالقل لم ت�سعف في ذلك .ومن بين الخزائن التي
ا�شتهرت في هذا الع�صر؛ بالإ�ضافة �إل��ى خزائن

كتب الملوك؛ خزانة كتب �آل الغردي�س ،وهم بيت
علم وج��اه وريا�سة في فا�س ،و�أ�شهر �أقطاب هذه
العائلة :العالمة والحبر الفهامة القا�ضي محمد بن
محمد ابن الغردي�س الثغلبي الفا�سي (ت899 .هـ)
وخزانة كتبه هي التي ا�ستعان بها الون�شري�سي في
ت�أليف كتابه المعيار المعرب والجامع المغرب عن
فتاوى �أهل �إفريقية والأندل�س والمغرب ،ومنهم
كذلك حفيده الأديب �صاحب الخط الرائق والخط
الفائق �أحمد بن محمد بن محمد بن الغردي�س،
وخزانة كتبه « كاد �أن ال يفقد فيها كتاب «(.((5
ومن خزائن الكتب التي كان ي�شار �إليها بالبنان
في هذا الع�صر خزانة كتب العالمة الفقيه مفتي
�سجلما�سة �إبراهيم بن هالل ال�سجلما�سي المالكي
المتوفى �سنة 903ه �ـ« ،وكانت خزانة عظيمة من
الكتب»(.((5
وفي هذا الع�صر بد�أ الخط المغربي ي�أخد « �شكله
النهائي … و�صار متميزا عن الخط الأندل�سي في
و�ضعه ،وفي �إغفال نقط الحروف الأخيرة التالية:
ن ،ف ،ق ،ي ،وف��ي ع��دم تقطيع ح��روف اللفظة
الواحدة بين �آخر ال�سطر و�أول ال�سطر التالي(.»((5
وا�شتهر في هذا الع�صر طائفة كبيرة من الوراقين
ذكر بع�ضهم العالمة محمد المنوني رحمه اهلل في
(((5
كتابه تاريخ الوراقة المغربية.
 -5خزائن الكتب في الع�صر ال�سعدي:

�شهدت خزائن الكتب ب�شتى �أ�صنافها �إبان حقبة
حكم ال�سعديين التي امتدت ما بين �سنة (915هـ-
1069ه�ـ) تطور ًا كبير ًا ،وانت�شارا وا�سعا في ربوع
المملكة ال�سعيدة ،فقد كانت خزانة وا�سطة عقد
هذه الدولة �أحمد المن�صور الذهبي (ت1012 .هـ)
من �أعظم خزائن الكتب في ع�صره ،فقد جمع فيها
«من غرائب الدفاتر ما لم يكن لمن قبله وال يتهي�أ
لمن بعده مثله ،وجل كتبه طالعه ووقف عليه»(.((5
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وكان يبعث �إلى الم�ؤلفين داخل مملكته وخارجها
بعطايا �سنية ليهدوا �إلى خزانته �أحدث ما �ألفوه(.((5
كما كان ير�سل نوابا عنه �إلى �سائر الأم�صار ل�شراء
الكتب بر�سم خزانته العامرة( ،((5و�ألفت بر�سمها
مجموعة الم�صنفات منها :م�ؤلفات العالمة �أحمد
ابن القا�ضي المكنا�سي (ت1025.ه� �ـ) ،المنتقى
المق�صور ع�ل��ى م ��آث��ر الخليفة ال�م�ن���ص��ور ،ودرة
الحجال في غرة �أ�سماء الرجال ،وجذوة االقتبا�س
في ذكر من حل من الأعالم مدينة فا�س ،و�شرح
�سعيد بن م�سعود الماغو�سي لالمية العرب المو�سوم
ِب �ـ� :إت�ح��اف ذوي الأرب بمقا�صد الم�ي��ة العرب ،
والنفحة الم�سكية في ال�سفارة التركية لعلي بن
محمد التمكروتي ،وغيرها من الم�ؤلفات.
وقد ورث هذه الخزانة العظيمة ال�سلطان زيدان
ابن المن�صور الذهبي (ت1037.ه �ـ)� ،إال �أنه فقد
ق�سما كبير ًا من ذخائرها بعد �أن ا�ستولى عليها
القرا�صنة الإ�سبان� ،سنة 1020هـ ،وحفظت بخزانة
دير اال�سكوريال ،وحاول هذا ال�سلطان ا�سترجاعها،
وبذل مقابلها �ستين �ألف دينار ذهبية ،لكن جهوده
كلها باءت بالف�شل ب�سبب تعنت الإ�سبان .وقد قام
بفهر�سة هذه الخزانة مي�شال الغزيري ما بين �سنة
( 1760و ،)1770وطبعت بع�ض ن��وادره��ا ومنها:
بغية الملتم�س لل�ضبي ،وتاريخ علماء الأندل�س البن
الفر�ضي ،ومعجم �أ�صحاب ال�صدفي البن الأبار.
وا�شتهرت في هذا الع�صر �أي�ضا خزانة �أخرى
خا�صة في ملك عبد العزيز بن �سعيد الوزكيتي
المعروف بالمزوار وهو �أحد وزراء المن�صور الذهبي
« وكان بها من الدفاتر خم�سون �ألف مجلد »(.((5
ومن خزائن الكتب التي ذاع �صيتها في الع�صر
�أي�ضا خزانة كتب ال��زاوي��ة الدالئية ،فقد و�صف
��ص��اح��ب ال �ب��دور ال���ض��اوي��ة ف��ي م �ن��اق��ب الزاوية
ال��دالئ�ي��ة خزانة ال�شيخ �أب��ي عبد اهلل محمد بن
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�أبي بكر الدالئي (ت1046 .ه�ـ)؛ وهو ابن م�ؤ�س�س
هذه الزاوية ،و�أحد مفاخر المغرب علما و�صالحا
و�س�ؤددا« :اجتمع عنده من الكتب خزائن ال تح�صى،
لم يتفق مثلها �إال للحكم الم�ستن�صر»(.((5
وو�صف �صاحب ن��زه��ة ال �ح��ادي خزانة ال�شيخ
�أبي بكر بقوله« :وجمع رحمه اهلل من الكتب ما ال
يدخل تحت ح���ص��ر»( ،((6وق��د خ��رب ه��ذه الزاوية
ونهب ممتلكاتها المولى الر�شيد بن محمد ال�شريف
العلوي (ت1082.هـ) ،وتفرقت كتبها في المغرب،
ق�سم منها �آل �إلى خزانة بزو بنواحي مدينة �آ�سفي،
وق�سم �آخر �آل �إلى الخزانة الملكية.
كما ا�شتهرت في الع�صر خزائن كتب �أخرى
لمجموعة من العلماء عرفت بوفرة كتبها منها:
خزانة �أ�سرة بني عبد الجبار بفجيج ،وهم بيت
علم ودين ،وممن برز منهم :القا�ضي العالمة عبد
الجبار بن �أحمد بن مو�سى الفجيجي (ت920 .هـ)،
وابنه محمد بن عبد الجبار (ت956 .ه �ـ) ،وابن
�أخيه بلقا�سم ابن محمد بن عبد الجبار الفجيجي
(ت1021.ه �ـ) ،وكانت هذه الخزانة تحتوي «على
دواوين غريبة ،وقد دامت هذه المكتبة الكبيرة حقبة
من الدهر يتوارثها بنو عبد الجبار ويتداولونها»(.((6
خزانة �شيخ الأع�صار والأم�صار ،مفتي فا�س في
ع�صره ،محمد بن قا�سم الق�صار الغرناطي الفا�سي
(ت1012 .ه�ـ) ( ،((6وخزانة الفقيه �أحمد بن �أبي
قا�سم الهروي ال�صومعي (ت1013.هـ) ( ،((6وخزانة
�أبي العبا�س �أحمد المقري التلم�ساني (ت1041.هـ)
التي خلفها بفا�س بعد هجرته للم�شرق.
وعرفت الوراقة المغربية في هذا الع�صر تطور ًا
كبير ًا ،و�أن�شئت مدار�س لتعليم الخط بمراك�ش ،ونبغ
خطاطون بارعون يكتبون خطوطا متنوعة بنف�س
الجودة والإتقان ،ونظمت حرفة الن�ساخة و�أحدثت
لها م�شيخة خا�صة(.((6
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 -6خزائن الكتب في الع�صر العلوي:

درا�سة الن�صو�ص

�شهدت خزائن الكتب في ع�صر العلويين تو�سعا
ملحوظا ،وب�شكل �أخ ����ص ،خ��زائ��ن كتب الملوك
والأم ��راء ،فقد ك��ان فخر ملوك العلويين المولى
�إ�سماعيل بن محمد ال�شريف (ت1139.هـ) �شغوف ًا
بجمع الكتب ،وله «في ذلك الهمة البالغة ،والرغبة
ال�سابغة ،وقد جمع من الدفاتر في كل فن ما يحير
العقول ((6( ».وجمعها في جناح خا�ص بق�صره في
عا�صمة ملكه مكنا�سة الزيتون ع��رف ِب» دويرة
الكتب» ،واختار لها قيما من �أعيان علمائه ووزرائه
العالمة �صحب الت�آليف العديدة محمد بن الح�سن
اليحمدي (ت1130.هـ).
وح ��اول المولى �إ�سماعيل رحمه اهلل بف�ضل
نفوذه وهيبته في ع�صره ا�سترجاع �أ�سرى وكتب
الم�سلمين من يد الإ�سبان المغت�صبين ،ف�أر�سل
وزي��ره الغ�ساني في �سفارة لملك �إ�سبانيا �آنذاك
ا�ستطاع بف�ضلها تحرير الأ�سرى ،وا�سترجاع بع�ض
الكتب التي نهبت من الخزانة الزيدانية .كما كان
رحمه اهلل ي�شجع على ن�ساخة الكتب وتزويقها،
وجعل للن�ساخ محال خا�صا بهم في ق�صره ،ون�سخت
بر�سم خزانته العامرة مجموعة من الم�صنفات في
مختلف العلوم.
وق��د حب�س ه��ذه ال�خ��زان��ة على مجموعة من
م�ساجد المملكة حفيده ال�سلطان العالم �سيدي
محمد بن عبد اهلل العلوي (ت1204 .ه �ـ) ،و�أن�ش�أ
خزانة كتب �أخ��رى جلب �إليها غرائب الم�صنفات
م��ن مختلف ال �ع �ل��وم ،وم��ن ع�ل��م ال�ح��دي��ث ب�شكل
�أخ�ص ،لأنه كان ولوعا به وله فيه ت�آليف ،و�أ�ضاف
�إليها ال�سالطين الكرام ،والملوك العظام ،المولى
�سليمان ،وعبد الرحمن بن ه�شام ،ومحمد ابن عبد
الرحمن ،والح�سن الأول رحمة اهلل عليهم �أجمعين
من النوادر والذخائر ال�شيء الكثير ،وما تزال هذه

الخزانة �إل��ى الآن منارة علمية يعز نظيرها في
م�شرق الأر�ض ومغربها.
وقد ب��د�أ م�شروع فهر�سة مخطوطات الخزانة
الملكية في ال�ستينات من القرن الما�ضي على يد
العالمة محمد المنوني رحمه اهلل ب�إ�صدار ك�شاف
لق�سم من مخطوطاتها؛ حوالي  300كتاب مخطوط؛
ح�سب ترتيبها الت�سل�سلي في الرفوف ،مع عناية
خا�صة بفك المجاميع ،وقد �أتم هذا الم�شروع بعده
ذ .عمر عمور ف�أنجز ك�شافا عاما لمخطوطات
الخزانة الملكية ،اقت�صر على ذكر عناوين الكتب،
و�أ��س�م��اء م�ؤلفيها ،و�أرق��ام�ه��ا المحفوظة بها في
الرفوف ،وطبع هذا الك�شاف في هذه ال�سنة.
وق��د وا��ص��ل المرحوم محمد المنوني جهوده
الطيبة ب�إنجاز فهر�س خا�ص بنوادر المخطوطات
في هذه الخزانة �سنة � ،1978صدره المرحوم محمد
الفا�سي بمقدمة طويلة بين فيها اهتبال ملوك
المغرب بالكتاب ،ورعايتهم للعلم و�أهله .خ�صو�صا
ملوك الدولة العلوية ال�شريفة.
�أما الفهار�س المف�صلة لهذه الخزانة والمرتبة
ح�سب العلوم فبد�أها المرحوم محمد عبد اهلل عنان
بفهر�س ق�سم التاريخ والرحالت �سنة 1400ه �ـ -
1980م .ثم توالت بعد ذلك �سل�سلة فهار�س العالمة
محمد العربي الخطابي الذي �أنجز خم�سة فهار�س
وهي:
 فهر�س العلوم العقلية :الطب وال�صيدلة والبيطرةوالحيوان والنبات� .صدر �سنة1402 :هـ -
1982م.
 الفهر�س الو�صفي لمخطوطات الريا�ضيات والفلكو�أحكام النجوم والجغرافيا �صدر �سنة1403 :هـ
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البحث والمو�سيقى ونظم الدولة والفنون الحربية
وجوامع العلوم .طبع �سنة1405 :هـ1985 -م.
 الفهر�س الو�صفي لمخطوطات الكمياء وتعبيرالر�ؤيا والعلوم الخفية طبع �سنة1406 :هـ-
1986م.
 الفهر�س الو�صفي الخا�ص بالقر�آن وعلومه طبع�سنة1407 :هـ1987 -م.
 ملحق فهر�س مخطوطات التاريخ والرحالتوالإجازات �إنجاز محمد عبد اهلل عنان ،ومحمد
�سعيد حن�شي ،وعبد لعالي المدبر� .صدر �سنة:
1421هـ2000 -م.
 فهر�س مخطوطات الأدب� .إنجاز محمد �سعيدحن�شي ،وعبد لعالي المدبر� .صدر �سنة:
1422هـ2001 -م.
 فهر�س مخطوطات البالغة والعرو�ض� .إنجازمحمد �سعيد حن�شي ،وعبد العالي لمدبر� .صدر
�سنة1424 :هـ2003 -م.
 فهر�س مخطوطات اللغة� .إنجاز م�صطفى طوبي،وخالد زهري� .صدر �سنة1424 :هـ2003 -م.
 فهر�س مخطوطات النحو وال�صرف� .إنجازم�صطفى طوبي ،وخالد زهري� .صدر �سنة:
1424هـ2003 -م.
والفها�س الخم�سة الأخ�ي��رة �أنجزت ب�إ�شراف
الدكتور �أحمد �شوقي بنبين.
ولم تقت�صر الأن�شطة الثقافية للخزانة الملكية
ع�ل��ى الفهر�سة ب��ل ن���ش��رت مجموعة م��ن الكتب
المحققة والدرا�سات المرتبطة بعلم المخطوط.
�أما خزائن الكتب الأخرى التي ا�شتهرت في هذا
الع�صر �أي�ضا:
 .1خزانة كتب الزاوية الحمزاوية :وتوجد في
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�سفح جبل �آيت عيا�ش بجبل الأطل�س المتو�سط قرب
مدينة الرا�شدية ،وتن�سب �إلى م�ؤ�س�سها ال�شيخ حمزة
بن �أبي �سالم العيا�شي (ت1130.ه �ـ) .وتعتبر من
�أكبر خزانات الزوايا التي ما زالت قائمة �إلى الآن،
وفيها ذخائر ثمينة ،و�أعالق نفي�سة ،كلها ما زالت
في حالة جيدة .وقد �أنجز العالمة محمد المنوني
رحمه اهلل ك�شافا لجزء من محتوياتها ،وتقوم الآن
لجنة منتدبة من وزارة الأوقاف بو�ضع فهر�س عام
لمحتوياتها.
 .2خزانة كتب الزاوية النا�صرية :تقع في الجنوب
ال�شرقي للمغرب ت�سمى «تمكروت» ،ق��رب مدينة
«زاكورة»� ،أن�شـ�أ نواتهـا الأولى ال�شيخ العـالم محمد
ابن محمد بن �أبي نـا�صر الـدرعي (ت 1085هـ)،
ثم �أغنى ر�صيدها بالكتب وطورها ابنه �أحمد بن
محمد بن نا�صر الدرعي (ت1129ه� �ـ) ،وا�شتهر
ال�شيخان معا بن�سخ الكتب ،وبذل الغالي والنفي�س
في �سبيل اقتنائها من الم�شرق والمغرب ،وكان
ال�شيخ �أحمد �أول من �أدخل الن�سخة اليونينية من
�صحيح البخاري �إلى المغرب .وكانت ت�ضم عددا
كبير ًا من النفائ�س والذخائر المغربية والأندل�سية،
�إال �أن ق�سما كبير ًا منها نقل �إلى الخزانة الوطنية
بالرباط ولم يبق في الزاوية الآن �إال حوالي 4200
كتاب مخطوط .وقد �أنجز العالمة المرحوم محمد
المنوني ك�شافا بمحتوياتها(.((6
 .3خزانة كتب الم�سجد الأع�ظ��م ب��وزان :تقع
مدينة وزان �شمال المغرب ،وك��ان بها في العهد
العلوي مجموعة من خزائن الكتب �أبرزها خزانة
الفقيه �أحمد بن علي الوزاني (ت 1232ه��ـ)(،((6
و�أو� �ص��ى بثلثها للم�سجد الأع�ظ��م بهذه المدينة،
وكانت من �أغنى خزائن الكتب في �شمال المغرب،
�إال �أن ال�سرقة والنهب �أتى على ق�سم كبير منها،
ومخطوطاتها الآن تتجاوز الثالثة �آالف بقليل.
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وو�ضع لها فهر�س خا�ص ب�إ�شراف وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية.
 .4خزانة كتب الم�ؤرخ والأدي��ب عبد الرحمن
ب��ن زي ��دان ال�ع�ل��وي (ت1365.ه � � �ـ) ،جمع فيها من
النوادر ما يجل عن الح�صر ،وقد ُنقل ق�سم منها
بعد وفاته رحمه اهلل �إلى الخزانة الملكية ،والق�سم
الآخر ما زال في ملك ورثته.
 .5خزانة كتب المكتبة العلمية ال�صبيحية ب�سال:
حب�سها ال�سيد الفا�ضل محمد بن الحاج الطيب
ال�صبيحي على طلبة العلم لالنتفاع بها ،وت�ضم
عددا ال ب�أ�س به من المخطوطات� .أنجز فهر�سها
الم�شمول برحمة اهلل محمد حجي ،طبع بمعهد
المخوطات العربية بالكويت �سنة1985 :م
 .6خزانة كتب المرحوم عالل الفا�سي ،وهي
من �أكبر خزائن الخا�صة ،حب�سها الزعيم عالل
الفا�سي رحمه اهلل على طلبة العلم� ،أنجز فهار�سها
ذ .عبد الرحمن بن العربي الحري�شي في �أربعة
�أجزاء ما بين �سنة  1991و .1997
 .7خزانة كتب الأديب اللبيب �سيدي عبد اهلل
كنون رحمه اهلل بطنجة ،وقفها على طلبة العلم،
ت�ضم عددا ال ب�أ�س به من المخطوطات والوثائق،
وق��د �أن�ج��ز فهر�س مخطوطاتها ذ.ع�ب��د ال�صمد
الع�شاب ،وطبع �سنة 1417ه�ـ 1996-م ،ب�إ�شراف
وزارة الأوقاف.
 .8خ��زان��ة كتب ال�ع�لام��ة ال�شيخ محمد عبد
الحي الكتاني (ت1382 .ه�ـ) ،رحمه اهلل ،وكانت
من �أعظم خزائن الكتب بالمغرب ،جمع فيها من
النوادر والذخائر ما لم يجمعه غيره من م�شرق
الأر���ض ومغربها ،وق��د تفرقت خزانته بعد نكبته
رحمه اهلل ،فذهب ق�سم منه للخزانة الوطنية،
وق�سم �آخ��ر ف��ي خ��زان��ة خا�صة بالق�صر الملكي
بمراك�ش ،وق�سم �آخر بقي عند بع�ض ورثته.

 .9الخزانة الوطنية للكتب الوثائق بالرباط:
�أن�ش�أت بظهير �شريف �سنة 1926م ،و�شكلت خزانة
كتب معهد ال��درا� �س��ات المغربية العليا النواة
الأول��ى لهذه الخزانة في بداية الأم��ر ،ثم نقلت
�إليها مجموعة كبيرة من مخطوطات الخزانات
الخا�صة ،كخزانة البا�شا الكالوي (ت1375هـ)،
وق�سم م��ن خ��زان��ة محمد عبد ال�ح��ي الكتاني،
ومجموعة من نوادر خزانات الزوايا والوقف في
المغرب ،وت�ضم حوالي  12000مخطوط ،عدا
الوثائق الأخرى ،وتولى مهمة فهر�ستها مجموعة
م��ن العلماء والأع�ل�ام منهم ليفي بروفن�سال،
ود�.سعيد علو�ش ،والعالمة محمد المنوني رحمه
اهلل ،والعالمة �إبراهيم الكتاني ،و�صالح التادلي،
وع �ب��د اهلل ال��رج��راج��ي ،ود .ع ��زة ح���س��ن ،ود.
خالد زه��ري ،وذ� .سعيد المرابطي ،وذة .نزهة
بن�سعدون ،وغيرهم ،وما زال��ت عملية فهر�ستها
ح�سب الفنون ،وفك مجاميعها م�ستمرة �إلى الآن،
والقيمون على ق�سم الفهر�سة بها ب�صدد �إعداد
ن�سخة �إلكترونية لمجموع فهار�سها لكي ي�سهل
ت�صفحها ،وتعم فائدتها.
 .10خ��زان��ة ال�ك�ت��ب ال �ع��ام��ة ب �ت �ط��وان :وت�ضم
ر�صيدا ال ب�أ�س به من المخطوطات يقدر بحوالي
 2500ن�سخة خطية ،وع ��ددا كبير ًا م��ن الوثائق
النفي�سة ،خ�صو�صا في مجال العالقات المغربية
الإ�سبانية ،وهي تابعة لوزارة الثقافة بالمغرب ،وقد
تم فهر�سة ق�سم منها بعناية الأ�ستاذين الفا�ضلين
المهدي الدليرو ،والعالمة محمد بوخبزة.
ه��ذه باخت�صار بع�ض �أ��ش�ه��ر خ��زائ��ن الكتب
بالمغرب ،وقد �أهملنا عددا كثيرا منها ،كخزائن
الكتب الخا�صة في �شمال المغرب ،وفي جنوبه ،وفي
�إقليم �سو�س� ،إذ ال تكاد تجد بيتا من بيوت الوجهاء،
و�شيوخ الت�صوف ،في ه��ذه المناطق ال ي�ضم في
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�إح��دى جنباته خزانة كتب خا�صة ،ت�ضم ر�صيدا
مهما من المخطوطات ،والمطبوعات الحجرية،
لكن هذا التقليد المتجدر في ح�ضارتنا بد�أ ي�ضمحل،
لأن ورث��ة ه��ذه الكنوز ال يعرفون قيمتها ،فما �إن
يموت مالكها الأ�صلي حتى تباع ب�أبخ�س الأثمان

ل�سما�سرة تخ�ص�صوا في �شرائها ،ثم يعاد بيعها
ب�أثمان باه�ضة لو�سطاء �آخرين يتكلفون بتهريبها
خارج الوطن ،فتغر�س ب�أر�ض غير �أر�ضها ،وتلحق
بتراث من غير جن�سها ،وهذا من �أعظم الآفات،
و�أفدح الملمات.
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الخزانات الحب�سية بالمغرب الذي ن�شرته وزارة الأوقاف
�سنة 1422هـ 2001-م.
4747تولى فهر�سة مخطوطاتها ذ .عبد الرحيم العلمي �صدر
�أي�ضا �ضمن من�شورات وزارة الأوق ��اف بالمغرب �سنة
1423هـ  2002 -م.
�4848أب��و محمد عبد اهلل الطريفي �أح��د حجاب �أب��ي �سعيد
عثمان بن �أبي �سالم المريني (ت823 .هـ).
4949عناية �أولي المجد :مخ .ورقة  3ب.
5050جذوة االقتبا�س.539 :
5151رو�ضة الآ�س.187 :
5252جذوة االقتبا�س.99 :
5353تاريخ الوراقة المغربية.45 :
5454تارخ الوراقة.71-59 :
5555نزهة الحادي.136 :

5656ينظر ن�شر المثاني.399/2 :
5757ينظر اال�ستق�صا.149/5 :
5858نزهة الحادي.256 :
5959البدور ال�ضاوية.247/1 :
6060نزهة الحادي.278 :
6161فهر�س الفهار�س .899 :تفرقت وتبددت ولم يبق منها �إال
النزر الي�سير.
6262ترجمته في :ن�شر المثاني� ،86/1 :سلوة الأنفا�س،63/2 :
فهر�س الفهار�س.965 :
�6363صفوة من انت�شر ،22 :ن�شر المثاني ،113/1 :الإعالم
للمراك�شي.176/2 :
6464ينظر تاريخ الوراقة المغربية.78 ،76 :
6565رو�ضة التعريف بمفاخر موالي �إ�سماعيل ال�شريف.68 :
6666طبع �ضمن من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
بالرباط 1405هـ ـ 1985م.
6767ترجمته في :الكوكب الأ�سعد ،ن�شر المثاني� ،259/4 :سلوة
الأنفا�س.236/1 :

فهر�س الم�صادر والمراجع
1-1خت�صار الأخبار عما كان بثغر �سبتة من �سنا الآثار لمحمد
ابن القا�سم الأن�صاري ،تحقيق عبد الوهاب بن من�صور،
المطبعة الملكية ،ط ،2.الرباط  1403هـ1983/م.
2-2اال�ستق�صا لأخبار دول المغرب الأق�صى لأحمد بن خالد
النا�صري ،تحقيق جعفر النا�صري ومحمد النا�صري ،دار
الكتب ،الدار البي�ضاء1956 ،م.
3-3الإعالم بمن حل مراك�ش و�أغمات من الأعالم للعبا�س بن
�إبراهيم ال�سماللي ،مراجعة :عبد الوهاب بن المن�صور،
المطبعة الملكية ،ط1413 ،2 .هـ1993/م.
4-4الأني�س المطرب برو�ض القرطا�س في �أخبار ملوك المغرب
وت��اري��خ مدينة ف��ا���س ،لعلي اب��ن �أب��ي زرع الفا�سي ،دار
المن�صور للطباعة والوراقة ،الرباط1972 ،م.
5-5البدور ال�ضاوية في مناقب �أهل الزاوية الدالئية لأبي الربيع
�سليمان الحوات تحقيق وتقديم :عبد الرحمن كظيمي،
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية الرباط.
6-6تاريخ الوراقة المغربية لمحمد المنوني ،من�شورات كلية
الآداب ،الرباط� ،سل�سلة بحوث ودرا�سات ،ط1412 ،1.هـ/
1991م.
7-7تاريخ المكتبات الإ�سالمية ومن �ألف في الكتب لمحمد عبد
الحي الكتاني� ،ضبط وتعليق� :أحمد �شوقي بنبين وعبد
القادر �سعود .من�شورات الخزانة الح�سنية بالرباط ،ط،2.

.2005
8-8التكملة لكتاب ال�صلة لمحمد بن عبد اهلل بن �أب��ي بكر
الق�ضاعي البلن�سي ،مطبعة روخ�س ،مدريد ،د.ت.
9-9جذوة االقتبا�س في ذكر من حل من الأعالم مدينة فا�س
لأحمد ابن القا�ضي المكنا�سي ،دار المن�صورة للطباعة
والوراقة ،الرباط 1973م.
1010جذوة المقتب�س في ذكر والة الأندل�س للحميدي ،الدار
الم�صرية للت�أليف والن�شر1966 ،م.
1111درة الحجال في غرة �أ�سماء الرجال لأحمد بن محمد
ابن �أحمد المعروف بابن القا�ضي ،ت�صحيح �سعيد علو�ش،
المطبعة الجديدة ،الرباط1934 ،هـ.
1212دليل مخطوطات الخزانات الحب�سية بالمغرب من�شورات
وزارة ال��وق��اف وال���ش��ؤون الإ�سالمية .ط1405 .1.ه��ـ /
1985م.
1313دليل مخطوطات دار الكتب النا�صرية بتمكروت �إعداد
محمد ال�م�ن��ون��ي م�ن���ش��ورات وزارة الأوق� ��اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية مطبعة ف�ضالة.ط1422 .1.هـ 2001 /م.
1414دور الكتب في ما�ضي المغرب لمحمد بن عبد الهادي
المنوني ،من�شورات الخزانة الح�سنية بالرباط .ط،1
.2005
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1515الديباج المذهب في معرفة �أعيان علماء المذهب البن
فرحون المالكي ( 799هـ) ،تحقيق محمد الأحمدي �أبو
النور ،دار التراث ،القاهرة ،د.ت.
1616الذيل والتكملة لكتابي المو�صول وال�صلة لأبي عبد اهلل
محمد بن عبد الملك المراك�شي ،تحقيق محمد بن �شريفة،
مطبوعات �أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.1984 ،
1717رو�ضة الآ�س العاطرة الأنفا�س في ذكر من لقيته من �أعالم
الح�ضرتين مراك�ش وفا�س لأحمد المقري التلم�ساني،
المطبعة الملكية ،الرباط1382 ،هـ 1962 /م.
1818رو�ضة التعريف بمفاخر موالنا �إ�سماعيل بن ال�شريف
لأبي عبد اهلل محمد ال�صغير اليفرني ،المطبعة الملكية،
الرباط1382 ،هـ1962 /م.
1919زهرة الآ�س في بناء مدينة فا�س لعلي الجزنائي ،تحقيق
�ألفرد بيل ،الجزائر1340 ،هـ1922 /م.
�2020سلوة الأنفا�س ومحادثة الأكيا�س بمن �أقبر من العلماء
وال�صلحاء بفا�س لمحمد بن جعفر ابن �إدري�س الكتاني،
طبعة حجرية ،فا�س1316 ،هـ.
�2121صفوة م��ن انت�شر م��ن �أخ �ب��ار �صلحاء ال�ق��رن الحادي
ع�شر لمحمد ال�صغير بن محمد ابن عبد اهلل الإفراني
المراك�شي ،طبعة حجرية.
2222عناية �أول��ي المجد بذكر �آل الفا�سي ابن الجد للمولى
�سليمان ب��ن محمد ب��ن عبد اهلل ،مخطوط بالخزانة
الح�سنية بالرباط تحت رقم .9978 :
2323فهر�س الفهار�س والأثبات ومعجم المعاجم والم�شيخات
والم�سل�سالت لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني باعتناء
د� .إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي بيروت ،ط،2.
1402هـ1982 /م.
2424فهر�س مخطوطات خزانة ابن يو�سف بمراك�ش� ،إنجاز
ال�صديق بن العربي ،دار الغرب الإ�سالمي1414 ،ه �ـ /
1994م
2525فهر�س مخطوطات الخزانة العلمية بالم�سجد الأعظم
ب�ت��ازة ،ت�صنيف عبد الرحيم العلمي ،من�شورات وزارة
الأوقاف1423 ،هـ 2002 /م.
2626الكوكب الأ�سعد في مناقب علي بن �أحمد لأبي عبد اهلل
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محمد بن محمد بن حمزة المكنا�سي ،طبع بهام�ش كتاب
تحفة الإخوان ببع�ض مناقب �شرفاء وزان ،مطبعة المعلم
العربي الأزرق بفا�س1324 ،هـ1906 /م.
2727الم�سالك والممالك لأبي عبيد حققه �أدريان فان ليوفن
و�أندري فيري ،الدار العربية للكتاب ،بيت الحكمة قرطاج،
1922م.
2828المعجب ف��ي تلخي�ص �أخ �ب��ار ال�م�غ��رب لعبد الواحد
المراك�شي ،تقديم محمد الفا�سي ،مطبعة� ،سال1357 ،هـ
1938 /م.
2929المعجب ف��ي تلخي�ص �أخ �ب��ار ال�م�غ��رب لعبد الواحد
المراك�شي� ،ضبطه و�صححه محمد �سعيد العريان ومحمد
العربي العلمي ،دار الكتب الدار البي�ضاء ط1978 .7.م.
3030معجم �أ�صحاب ال�صدفي ،البن الأب��ار طبعة دار الكتب
الم�صرية ،القاهرة1967 ،م.
3131معجم �أع�لام الجزائر من �صدر الإ�سالم حتى الع�صر
الحا�ضر لعادل نويه�ض ،م�ؤ�س�سة نويه�ض الثقافية ،بيروت،
ط1400 ،2.هـ1980 /م.
3232معلمة المغرب ،من�شورات الجمعية المغربية للت�أليف
والترجمة والن�شر مطابع �سال2003 /1989 ،م.
3333المقت�ضب من تحفة القادم البن الأبار تحقيق �إبراهيم
االبياري .دار الكتب الم�صري دار الكتب اللبناني .ط.3.
1410هـ 1982 /م.
3434ن��زه��ة ال �ح��ادي ب��أخ�ب��ار م�ل��وك ال�ق��رن ال �ح��ادي لمحمد
ال�صغير الإفراني ،تحقيق عبد اللطيف ال�شاذلي ،ط،1.
1419هـ 1998 /م.
3535ن�شر المثاني لمحمد بن الطيب بن عبد ال�سالم القادري،
تحقيق محمد حجي و�أحمد التوفيق ،دار المغرب للت�أليف
والترجمة والن�شر ،الرباط1997 ،م.
3636نفح الطيب من غ�صن الأندل�س الرطيب لأحمد بن محمد
المقري التلم�ساني ،تحقيق �إح�سان عبا�س ،دار �صادر
بيروت1388 ،هـ 1968 /م.
3737مجلة معهد المخطوطات العربية ،المجلد العا�شر� ،سنة
.1964
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The history of libraries in Maghreb and some of their indexes
Dr. Mohammed Saeed Hanshi

Abstracts of Articles

Talking about the history of libraries in Maghreb will take a long time, but it is
useful, including the exploits of great manifestation, and rare precious books, and
immovable traditions stems from the authenticity of the people who inherited the
love of the book, therefore the establishment of libraries was their main purpose, so
the king put them in his palace, the scholars in his home, and Sheikh in his hospice,
the mosques and schools benefited from those people by gift or endowment or by
other forms of charity, so the researcher summarizes this cultural, historical and
social heritage in paragraphs just in order to introduce and advertise without details.
The researcher neglected many of them, as the libraries related to the north and
south of Maghreb, in the region of Souss, in the most houses of elders, and Sheikhs’
of mysticism in these areas had at least one of a private library which contained an
important manuscripts and lithographic printings.
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What was lost in the history of Fes – A Study of the authentication of the
historical record at the Maghreb

Abstracts of Articles

Dr. Abdul Salam Al-Djomati

Fes peoples were the first who wrote down the history of the Maghreb; it was
distinguished politically from the rest of the Islamic cities with the establishment
of the State of Al-Adarissa. Fes has benefited from the mass exodus of the African
Qairouan people and the Andalusia’s Rabdiens people to get the most elite of scholars
since the beginning of Al-Adarissa era; and it was at the top of the other major cities in
Maghreb in term of acquisition the benefit of the civilization according to khaldouni
concept, and the establishing of Maghreb historical school with methodological
characteristics, and remained bearing the most of sciences subjects in Fes until
relatively late time. The researcher attempts in this study to make a statement of the
evolution of the historical school of Fes, through the historical scripts classified by
their owners and others especially the lost books of them, including some remain
scripts in arrears sources.

The Library of Azzayanya Al-Qandousya
and its mysticism manuscripts

Dr. Abdelkader Boubaia

There is no doubt that the mysticism pathway has played a major role in the life
of Muslims, whether through education or other activities. The mysticism hospice
has transformed to forums of education, and graduated thousands of students well
prepared with sciences to guide Muslims peoples, in addition to other political and
social activities, and the most prominent hospice is Azzayanya hospice way. The
researcher introduces through this research the brief definition of the establishment of
Azzayanya hospice and its founder Sheikh E’mhammed Ibn Abi Zyan AL-Qandousi,
then he mention the project, which has performed by one of the descendants of
the founder, the purpose of this project is to collect the remainder of the hospice
manuscripts, and the establishment of the library of Azzayanya Al-Qandousya,
as he mentions a list including the contents of the library, and display samples of
mysticism manuscripts.
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Ali Ahmad Bakathir and Nassim Hijazi

Comparative study of the two versions stories
(Wa Islamah Wa Al Sakhratou AL Akheerah)

One of the most important periods of the Islamic struggle was the Muslims against
the Mongols coming from The East. The Islamic world on that era was divided
into small countries, no one of the kings had stopped the torrent Tatar sweeping,
then some of good people raised up banner of jihad and fronted the Tatars in fierce
fighting, These wars that took place between the Muslims and Tatars from time to
time have been taken by each of the Islamist novelist namely “Ali Ahmad BaKathir
AL Masry” and “Naseem Hijazi AL Pakistani” as the theme for his story, They
are considered as the pioneers of the Islamic history stories, Ali Ahmad BaKathir
wrote his story “Wa Islamah” about the tragic events, while Naseem Hijazi wrote
his famous Urdu story “Akhra Jatan” means “Last Rock” which dealt with the same
events that occurred at that era. This research is a comparative study between these
two novels, At first the researcher summarized the two stories and then compare
them, discussing similarities and differences between them.

Scientific Signs in the Holy Quran
Is the sun moving or rotating?

Assoc. Prof. Dr. Yarub K. A. Al-Douri

The sun is a source of light, heat and life on the earth. Therefore the human
shows interesting to study it. He admired the sun one time and worshiped it another.
The human understood that without the sun there was not a life absolutely. His
eagerness to learn science and knowledge was an impetus to search about its origin
and function. The sun as a planet that has its own energy and phenomena deserves
to be a scientific miracle mentioned in the Holy Quran.
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Abstracts of Articles

Dr. Al Hafiz Abdulqadeer

IV- Highlighting testimony of European researchers and historians on the contribution
of the Arabic science in accelerating the renaissance appearance.

The beauty of Arabic poetry in the city of the Prophet (PBUH)
Dr. Qadeera Saleem

Abstracts of Articles

Medina was known as Yathrib before the advent of the Prophet (PBUH), and after
the migration of the Prophet (PBUH) it became (Al Medina Al Munawarah) due to
the Quran and Islam, the God Almighty favors it upon all other countries of the
world, and makes it a secure sanctuary beloved to the Prophet (PBUH). The Islamic
rules was established in this city and expanded to the whole world blossoming it in
sciences and arts, which were unknown before.
Many poets from different countries began to emerge their feelings by writing
many poems reflecting their love for the God and his prophet; these poems reflect
the beauty of that city as we note with the prominent poets namely: Saudi poet
Abdul Mohsen, Hassan Mustafa El Serafy, Muhammad Hashim Rashid, and Khaled
Mohammad Noman and others who expressed their beautiful feelings towards Al
Medina and its gratitude’s.

Sounds lesson at the ancient and modern
Dr. Kul Mohammed Basil

The research comes as a result of teaching phonology that let the researcher follows
what the ancients Muslims scholars said in comparison of what the modern said in
terms of approach and thinking, it may be a new theme and authentic with its results,
as stated the authenticity of the Arabic theory in the science of sounds: phonetics,
which later evolved to specialize in the science of functional sound: phonology,
therefore the sound in the life of the linguistic heritage is not new, but it explains
and refers already to the components of the thinking sound to the ancients.
The main purpose of this research is to include these concepts in various functional
unit of language, namely the unity of sound, as well as a set of results, which hopefully
add something to the audio library in particular and the Arab library in general.
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Abstracts of Articles
Science of the Islamic faith –
Factors of origin and the evolution of the authorship

Science of faith is the first and most important of the Islamic sciences as it focus
on the first origin of religion, and the most-repeated words among the people: the
term «Faith» and even near.... And the frequent use of this word which has become
a common term, we do not find it used in the Quran nor in the “Hadith”, although its
meaning exist in the Quran, and has been used by the ancients and Imams, thereby
this is an evidence regarding the permissibility to use this word into this aspect of
religion. May be this conduct us to extrapolate the reasons and factors behind the
emergence of this science and its independence from the other sciences, then expose
the evolution of the authorship, and the explanation of the technical terms, after
the authorship of Islamic sciences to explain the utility of their use in the language
through religion, and how then became a special meaning after that.

The Arabic science and its impact on the renaissance appearanceTestimony of european historians

Dr. Mustafa Yaqoub Abdulnabi

The research aims, from European historians certificates, to confirm the
contribution of the Arabic science in accelerating the renaissance appearance through
the followings:
I- Correcting wrong claims by some researchers and historians that the period of the
Arabic Islamic civilization represents stage of science break in the history.
II- Highlighting European researchers’ robberies of the Arabic scientific heritage
during the widespread of the translation from the Arabic language to the other
latin languages.
III- Highlighting the impact of the Arabic Sciences in mathematics, Astronomy,
Medicine, Physics and Chemistry in the European manuscripts, which appeared
during and after the renaissance, in particular the Experimental Curriculum, which
established by Arabs and followed by European researchers.
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Abstracts of Articles

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

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

