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Title: Prayers and supplications Source: Ayasofya, Istanbul, Turkey

�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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هيــــــــــــئة التحـــــــــرير
مديــر التحرير
د .عز الدين بن زغيبة

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

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

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

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

�أ .منى مجاهد المطري

هيئة التحرير
�أ .د .ف ــاطـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة ال�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
�أ .د .حمزة عبد اهلل الماليباري
�أ .د� .سالمة محمد الهرفي البلوي
د .م���ح���م���د �أح����م����د ال��ق��ر���ش��ي

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

يخ�ضع ترتيب المقاالت لأمور فنية

الفهـــــــر�س
االفتتاحية
المجتمع الغربي وحرية الر�أي

مدير التحرير ٤
المقـاالت
منهج �ش ��اه عبد القادر في ترجمة معاني القر�آن الكريم
وخ�صائ�صه
د .ف�ضل الله ف�ضل الأحد 6
مناهج الأ�ص ��وليين في تق�س ��يم داللة اللفظ على المعنى،
و�أثره على الفهم المقا�صدي لخطاب القر�آن
د .عبد الكريم بناني 29
قي ��م المجتم ��ع التقليدي وق ��وى التحديث ف ��ي الجزائر:
ر�ؤية تحليلية
�أ .د .تريكي ح�سان 60
�أهل العلم والأدب من �سالطين و�أمراء دولة المماليك
(923-648هـ1517-1250/م)
خالد عبد الله يو�سف 73
مالمح تعليمية ال�صوت اللغوي
عند �أبي الأ�سود الد�ؤلي والخليل بن �أحمد الفراهيدي
د .الطيب بن جامعة 102

تجلي ��ات التيار البديعي في الق�ص ��يدة العربية في القرن
الهجري
الخام�س
ّ
أنموذجا
�شعر �أبي الجوائز الوا�سطي � ً
�أ .د .عبد الرازق حويزي 112
الماء واال�ستقرار بالمغرب قبل الفترة الرومانية
أنموذجا
المرحلة المورية الأولى � ً
(م ��ا بي ��ن الق ��رن الثامن قب ��ل الميالد و منت�ص ��ف القرن
ال�ساد�س قبل الميالد)
د� .سمير ايت اومغار 141
درا�س ��ة توثي ��ق ح�س ��ن العط ��ار لم�ص ��ادره الطبي ��ة ف ��ي
مخطوطة راحة الأبدان
د� .أيمن يا�سين عطعط 156
تحقيق المخطوطات
يري لمحمد ابن َزين الدين ال�شَّ ��هير ب�أ�ص ��طا
�إجازة ال ُب َد ِّ
�شقي
ال ِّد َم ِّ
وول َديه م�صطفى ومحمد
�أ .تامر الجبالي 175
الملخ�صات
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المجتمـع الـغــربـي
وحــريــة الـــر�أي

افتتاحية العـدد

�إن مفهوم حرية الر�أي في المجتمع الغربي يختلف عنه في المجتمع الإ�سالمي؛ وذلك يعود �إلى
اختالف في المنطلقات الفكرية عند المجتمعين ,فالغرب ينظر للحرية على �أنها من �أعلى القيم
التي ت�أ�س�ست عليها ح�ضارته� ،إلى جانب قيمتي العدل والم�ساواة ،كما هو معلوم وم�شهور من �شعارات
ٌ
ورا�سخ لدى المثقفين الغربيين �أن حرية الر�أي في ح�ضارتهم
الثورة الفرن�سية ,وي�سود اعتقا ٌد وا�س ٌع
ال ت�ضاهيها فيها �أي ح�ضارة �أخ��رى ،فكثي ًرا ما يلج�ؤون �إل��ى مقارنتها بحرية ال��ر�أي في الإ�سالم؛
ليخل�صوا �إلى نتيجة يقررون فيها تفوق ح�ضارتهم على ما جاء به الإ�سالم في هذا الباب.
ومن خالل ت�أملنا في تاريخ فكرة الحرية في الح�ضارة الغربية ،وعلى ر�أ�سها حرية الر�أي ,نجد
�أن الفكر اليوناني كان مثق ً
ال بالعبودية للآلهة الم�صنوعة والمزعومة ,وهو الأمر الذي كان له �أثر
في ر�سوخ فكرة العبودية االجتماعية المتم ّثلة في الت�شريع ّ
للرق على �سبيل ا�ستح�سانه �ضرورة من
�ضرورات الحياة الجماعية ،فاال�سترقاق الذي هو النقي�ض الأكبر للحرية كان جز ًءا ثاب ًتا من عنا�صر
الفل�سفة ال�سيا�سية واالجتماعية في الفكر اليوناني ،بل كان مح ّل ا�ستدالل على حتميته و�صالحه
من قِبل كبار الفال�سفة مثل �أفالطون و�أر�سطو ،فقد ع َّد ك ّل منهما ال� ّ
�رق نظا ًما طبيع ًيا في حياة
المجتمع؛ �إذ �أنه في م�شاهد الطبيعة ك ّلها هناك تقابل بين الأعلى والأدنى ،و� ّأن الأدنى ّ
م�سخر لخدمة
الأعلى ،وهو ما ينبغي �أن ي�صبح �سار ًيا على الإن�سان في تنظيمه االجتماعي ،فتكون طبق ٌة للعبيد
تخدم طبقة الأحرار ،وهما طبقتان محدّدتان على �سبيل الطبع الذي ال يتغ ّير.
ومما ال يخفى على �أحد �أن ال�شعوب الأوربية في فترة القرون الو�سطى كانت تعاني من ا�ستبداد
رهيب ,و�سيف م�سلط على رقاب �أهلها من جهتين ,ال تترددان في قهر ال�شعوب ,و�سلب حريتها ،وهما:
الكني�سة بقهرها ,والحكام ب�سلبهم الحريات العامة ال�سيا�سية واالجتماعية ,وتحت ه��ذا ال�ضغط
تتن�سم طالئع الأنوار القادمة �إليها من الح�ضارة الإ�سالمية ،كان
ال�شديد بد�أت ال�شعوب الأوروبية ّ
ذلك م�ستف ًّزا لها كي تنه�ض مطالبة بحريتها ،فكان عليها �أن تواجه هذين الم�صدرين من م�صادر
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اال�ستبداد بثورات متتالية ،و�صراعات متعاقبة؛ كي تنال حريتها ،وكان ال�صراع عني ًفا دام ًيا في كثير
من مراحله ،وهو ما ّ
لخ�صته العبارة ال�شهيرة التي كان النا�س يتناقلونها في خ�ض ّم المواجهة ،وهي
تنادي النا�س ب�أن « :ا�شنقوا �آخر حاكم ب�أمعاء �آخر ق�سي�س».
وبنا ًء عليه ف�� ّإن مقولة الحرية في مبدئها وتط ّورها في ثقافة الغرب كانت مقول ًة و�ضعي ًة ال
�صلة لها بالدين ،و�إنما هي من مح�ض التقرير العقلي ،وم�صدر الإلزام فيها ال عالقة له بالمقدّ�س
الديني ،و�إنما هو م�صدر فل�سفي اجتماعي ،وربما كان �أخالق ًيا �أحيا ًنا.
فمن هذه المنطلقات المتفلتة من قب�ضة الدين ,ولوازم القيم الأخالقية ,والآداب العامة انبثقت
القوانين المنظمة لقواعد الحرية في العالم الغربي؛ فلذلك نراها ت�سقط كل اعتبار ديني و�أخالقي
قد يقف في طريق حرية الإن���س��ان؛ ولذلك ن��رى منهم الإ� �س��اءات المتكررة للإ�سالم ومقد�ساته
ورموزه ,وكل ما يرتبط بم�شاعر الم�سلمين دون رادع لهم وال زاجر ,وكل ذلك يح�صل تحت حماية
القانون ،وبا�سم حرية الر�أي المكفولة قانو ًنا لكل �إن�سان.
فتمام حرية الر�أي في الغرب هي �أن ُيترك الفرد ح ًّرا طلي ًقا في �أقواله و�أفعاله ،دون �أن يتدخل في
ممار�سة هذه الحرية �أحدٌ ،
كائن من كان ومهما كانت �صفته ,و�سواء كان هذا التدخل با�سم الدين� ،أو
با�سم القيم الأخالقية� ،أو با�سم المثل الح�ضارية� ,شعارهم في ذلك ,هو �أن يتمتع الفرد باتخاذ كل
قرار يراه منا�س ًبا له ولم�صلحته الخا�صة؛ لأنه كلما قللنا من عنا�صر التقييد للحرية ال�شخ�صية في
القول والفعل ات�سع مجالها وكبر نطاقها.
ولكن اختلف دعاة هذه الحرية فيما بينهم حول مدى و�سعة المجال الذي يتمتع فيه الفرد بهذه
الحرية؛ وذلك لأن الغايات الب�شرية ون�شاطات الإن�سان ال ين�سجم بع�ضها مع بع�ض ان�سجا ًما تلقائ ًيا.
فال ُب َّد �أن تكون هناك قيود وحدود ال يتعداها الممار�س لحريته .ثم اختلف �أ�صحاب هذه النظرية
اختال ًفا كبي ًرا في نوعية هذه الحدود ،و�أين تو�ضع؟ ومن الذي ي�ضعها؟ وعلى �أي �أ�سا�س يتم و�ضعها؟
هذا مفهوم حرية الر�أي في المجتمع الغرب في قول وجيز ،لي�س على الفهم بعزيز.
واهلل الموفق لما فيه الخير وال�صواب

مدير التحرير

د .عز الدين بن زغيبة
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المجتمع
الغـربي
وحريــة
الــر�أي

منهج �شاه عبد القادر
في ترجمة معاني القر�آن الكريم وخ�صائ�صه
(((

د .ف�ضل اهلل ف�ضل الأحد

*

�إ�سالم �آباد  -باك�ستان

مقـــاالت

الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �سيد المر�سلين ،وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين،
وبعد:
فهذا المو�ضوع يدور حول منهج �شاه عبدالقادر في ترجمته لمعاني القر�آن الكريم الم�سمى:
(مو�ضح القر�آن وخ�صائ�صه) ،ويب ّين �أهم ميزات ال�شيخ في هذا العمل الجليل مع الإ�شارة �إلى
بع�ض الهنات الموجودة فيه.
�أ – مكانة ترجمة مو�ضح القر�آن((( عند العلماء

االجتهادية والبراعة الفائقة والكفاءة النادرة في
هذا المجال في ذلك الوقت المبكر؛ ولذا قال عبد

بادئ ذي بدء البد من اإلشارة السريعة إلى

الحي اللكنوي" وهذه الترجمة كترجمة والده في

مكانة هذه الترجمة وأهميتها عند علماء شبه

تعبير المعاني وحالوة الكالم؛ ولذلك تلقاها الناس

القارة ،ولماذا اهتم العلماء بهذه الترجمة؟ وفيما

بالقبول وتداولتها األيدي منذ مائة سنة" .
(((

يأتي نحاول  -قدر االستطاعة –توضيح هذا األمر
 -إن شاء اهلل تعالى  -اتفق علماء شبه القارة فيما

وقد أثنى العلماء على أسرة اإلمام ولي اهلل

بينهم أن ترجمة معاني القرآن لشاه عبد القادر

الدهلوي على ما قاموا به من جهود جبارة في

ملهمة ،وأن الشيخ قد بذل جهو ًدا مضنية إليصال

سبيل تسهيل القرآن الكريم لعا ّمة الشعب ونشر

مفهوم الكالم الرباني البليغ المبين باللغة األردية

الثقافة اإلسالمية في أرجاء شبه القارة .يقول

البليغة المبينة إلى سكان شبه القارة ،وأنه أول

نذير أحمد

في هذا الصدد" :قامت أسرة ولي

من قام بهذا العمل الجليل باللغة األردية ،وقبله

اهلل الدهلوي بثالث تراجم للقرآن الكريم األولى:

ترجم والده اإلمام ولي اهلل الدهلوي القرآن الكريم

ترجمة ولي اهلل الدهلوي باسم "فتح الرحمن"

باللغة الفارسية ،ولكن شاه عبدالقادر لم يكن
مقل ًدا بح ًتا لوالده؛ إذ ترجمته خير نموذج للملكة

باللغة الفارسية ،والثانية ترجمة الشيخ عبد القادر

(((

باسم "موضح القرآن" باللغة األردية ،والثالثة
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ترجمة شاه رفيع الدين باللغة األردية الحرفية،

حصل اإلذن من والدته((( ،وكذلك كان السيد نذير

كثيرا في
وجاء كثير من العلماء بعدهم وحاولوا ً

يدرس ركوعين
حسين المحدث الدهلوي كان ّ

هذا الميدان ولكنهم لم ينجحوا أن يصلوا إلى هذه

من موضح القرآن قبل بدء درس الحديث ،وكان

المرتبة المباركة".

العالمة أنور شاه الكشميري ينصح طالبه أن

تُعد هذه الترجمة من أدق تراجم القرآن الكريم
وأحسنها مثل ترجمة أبيه للقرآن الكريم باللغة
الفارسية ،وهذه الترجمة مشتملة على عنصرين،

يستفيدوا من ترجمة السيد عبد القادر؛ إذ أنها
تغني عن التفاسير المطولة.

ب .منهج ال�شيخ عبد القادر في ترجمته

العنصر األول :الترجمة ،والعنصر الثاني:

من المعلوم أن موضوع ترجمة معاني القرآن
الكريم حساس ج ًدا؛ ألنه يتعامل مع كالم اهلل

النزول وقصص اآليات التي ال تفهم بدونها كما

تعالى ،وأن الترجمة الناجحة هي التي يتم فيها

بيّن فيها بعض الوجوه األخرى لمدلول اآلية

نقل روح النص األصلي ،ولكن القضية هنا هي

غير ما اختاره في الترجمة ،وقد أكمل الشيخ هذا
العمل الجليل في مسجد أكبر آبادي ،وأخذ وق ًتا
طويلاً حتى قيل أنه مكث معه حوالي أربعين سنة

قضية ترجمة معاني القرآن الكريم ،وهي تقتضي
من المترجم أن يتقيد بقيود ،وقد ّ
وضح علماء
علوم القرآن والتفسير أن ترجمة معاني القرآن

ً
معتكفا في هذا المسجد(((.

الكريم تتم بعدة أساليب ،أحدها :الترجمة الحرفية

التعليقات الوجيزة التي بيّن فيها الشيخ أسباب

وقد وصف الدكتور عبد الحق هذه الترجمة
بقوله" :وق��د وفق المؤلف في ترجمة الجمل
راق ،وسلّط
والمصطلحات إلى األردية بأسلوب ٍ
شيخ الهند الشيخ محمود الحسن الديوبندي الضوء
على أهمية هذه الترجمة ودعا العلماء إلى التأمل
والبحث في هذه الخزينة المستورة الكامنة؛ لذلك
حاول أن يس ّهل ترجمة الشيخ عبد القادر؛ ألن
االستفادة الكاملة وإخراج اللطائف الكامنة منها
أمر يحتاج إلى عالم متمكن فما بالك لعامة الناس.
خاصا،
ولذا اهتم العلماء بهذه الترجمة اهتما ًما ً

أو الترجمة تحت اللفظ ،ثانيها :ترجمة حاصل
المعنى المراد؛ أي الترجمة التفسيرية ،وقد اتفق
العلماء أن الترجمة الحرفية ال تصح في ترجمة
القرآن الكريم((( .وأما األسلوب الثاني؛ أي ترجمة
حاصل المعنى المراد ،فهي الترجمة التي ال يتقيد
فيها المترجم بوضع كلمة بإزاء كل كلمة في
النص األصلي ،بل يقرأ النص ،ويفهمه ،ثم يعبر
عن مفهومه وروحه بتعبير من عنده في اللغة
المترجم إليها من غير أن يتقيد بترتيب الكلمات
في النص األصلي ،ويسمى هذا األسلوب في

وكانوا يعطون تالميذهم إذن الرواية والدرس،

الترجمة بيان حاصل المعنى((( .وهذا األسلوب
ً
مطلقا – لكنه ال
وإن كان األمثل في الترجمة

وقد كتب الشيخ أبو الحسن علي الندوي عن حياة

يصلح لترجمة القرآن الكريم؛ "ألن في كثير من

والده عبد الحي أن جدته السيدة حميراء قد أخذت

المواضع يحتمل الكالم المترجم وجهين فأكثر،

إذن الرواية من بنت الشيخ عبد القادر لتفسيره

وقد ال يفطن المترجم إال لوجه ال يريده المتكلم،

المشهور موضح القرآن ،وأن عبد الحي قد

وفي حقيقة األمر قد حصل التحريف في الكتب

�آفاق الثقافة والتراث 7

منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
وخ�صائ�صه

السماوية في الغالب بسبب ذلك ،ومن هنا يجب

هذا األسلوب تأدبًا بالقرآن واحترا ًما لقداسة النص

المحافظة على النظم في ترجمة الكالم اإللهي؛

القرآني ،يقول اإلمام ولي اهلل الدهلوي" :وعندما

ألن المترجم إذا كان قد أخطأ في موضع يمكن

اطلع هذا العبد الفقير على هذه األساليب الثالثة

فر ّب مبلغ أوعى من
أن يتداركه من يأتي بعدهُ ،

في الترجمة مع تفادي النقائص الموجودة فيها،
مبتد ًئا بـ"ترجمة اللفظية" أو "الترجمة تحت

وأما األسلوب الثالث فهو الجمع بين األسلوبين
السابقين؛ بأن يقوم المترجم ً
أوال بترجمة القرآن

اللفظ" بصورة مستقلة من جانب ،وتأملت في

سامع(((.

فنونها وسجلت النقائص والمشاكل الموجودة فيها
مع النظر في كيفية التخلص منها ،وكتبت ترجمة

الكريم ترجمة حرفية ،ثم يعود ويترجم حاصل

"حاصل المعنى" بصورة مستقلة في جانب

المعنى المراد أو الترجمة التفسيرية ،بأن يكتب

آخر ،ود ّونت المواضع التي فيها صعوبة في فهم

في السطر األول الترجمة الحرفية لكل كلمة

المراد ،وسجلت طريق التغلب على هذه المشكلة؛
ليكون التعبير عن المعنى سهلاً
وواضحا.
ً

قرآنية ،ثم يكتب ترجمة حاصل المعنى المراد في
السطر الثاني" ،ولكن هذ األسلوب (أي الجمع

مقـــاالت

بين األسلوبين السابقين) فيه شناعة لدى أصحابه

و قد قيدت أولاً الترجمة اللفظية أو "الترجمة

األذواق السليمة؛ ألنه يؤدي إلى إيجاد التشويش

تحت اللفظ" حسب نظم القرآن الكريم نفسه،
وذلّلت الصعوبات في اختالف صالت األفعال

المتخصص منه ،باإلضافة إلى ما فيه من آفة

على نفسي ،فقمت بوضع كلمات عربية مرادفة

التطويل وإخراج الكالم على نسقه الطبيعي(.((1

بدل الكلمات الفارسية في كل موضع يحدث فيه

في ذهن القارئ المبتدئ ،وال يستفيد القارئ

التعقيد أو الركاكة في الترجمة الفارسية ،وفعلت

واألسلوب الرابع وهو أسلوب حاصل المعنى

الشيء نفسه في المواضع التي ورد فيها تركيب

مع االحتياط الشديد في عدم الخروج من ترتيب

عربي ال نظير له في اللغة الفارسية ،فقمت في

النظم القرآني ،ومن غير إقحام كلمات إضافية

الحالتين بوضع كلمات عربية مرادفة للكلمة

إال في أماكن نادرة ال يمكن تجاوزها ،وبهذا

القرآنية وكتبت ترجمتها"

(((1

فهي ترجمة تفسيرية أو ترجمة حاصل المعنى

.

المراد من حيث توصيل المفهوم القرآن للقارئ،

نقلنا هذه العبارة رغم طولها؛ ألنها تبين

وهي في الوقت نفسه ترجمة لفظية من حيث

طريقة تناول اإلم��ام ولي اهلل الدهلوي النص

االلتزام بترتيب النظم القرآني في الترجمة ،ومن

القرآني والصعوبات التي واجهها اإلمام في سبيل

حيث عدم زيادة الكلمات فيها على كلمات النظم

تسهيل القرآن الكريم لعامة الناس.

القرآني.

قد سلك الشيخ عبد القادر في ترجمته مسلك

واألسلوب الذي اختاره شاه عبد القادر في

والده بكل اهتمام ،وقد وضح في المقدمة أهمية
ترجمة القرآن الكريم قائلاً " :يجب على المسلمين

مثل والده الشيخ ولي اهلل الدهلوي الذي اخترع

معرفة ربهم وصفاته الجليلة وأحكامه الحكيمة،

ترجمته (موضح القرآن) هو األسلوب الرابع
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كما يجب عليهم أن يعرفوا أسباب رضاه وعوامل

( )iحفظ الترتيب القرآني قدر االستطاعة.

سخطه؛ إذ العبودية ال تتحقق إال بالمعرفة

( )iiمحاولة ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة

بالمعبود ،والجاهل عن معبوده ال يستطيع أن
يعبده كما يليق به ،والذي ال يعبده هو ليس عب ًدا،
وقد منح اهلل تعالى اإلنسان قدرة التعلم ،وشتان
بين َمن يتعلّم من اإلنسان و َمن يتعلم من كالم
ربّه .بما أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم،
وال يفهمها ّ
أحس العبد الفقير
سكان الهند؛ فلذا ّ
بضرورة ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة
الهندية السهلة كما ترجم والدي المحترم الشيخ
ولي اهلل الدهلوي معاني القرآن الكريم باللغة
الفارسية ،والحمد هلل قد وفقت في 1205هـ".
ثم بيّن بعض نقاط منهجه في الترجمة بقوله:
 -1ال ضرورة للترجمة الحرفية؛ ألن تركيب
الجملة الهندية يختلف تما ًما عن تركيب
العربية .
 -2إن األسلوب المختار في الترجمة هو اختيار
اللغة السهلة ليفهم عامة الناس .
 -3يجب على أهل الهند أن يتعلّموا ترجمة معاني
القرآن الكريم من األستاذ.
 -4أنني قمت بترجمة معاني القرآن الكريم أولاً ،
ثم أضفت الفوائد التفسيرية بنا ًء على رغبة
المسلمين ،فمن يحتاج إلى المختصر فعليه
أن يكتفي بالترجمة ،ومن يريد التفصيل فعليه
مراجعة الفوائد التفسيرية(.((1

سهلة مالئمة.
( )iiiالدقة التامة في ترجمة المفردات والرعاية
الكاملة ألرك��ان الجملة من الفعل والفاعل
والمتعلقات والصفة والموصوف والتوكيد
وغيرها.
( )ivالبراعة الفائقة في إبراز معاني الحروف
الجارة والعاطفة أثناء ترجمته.
( )vاختيار أسلوب اإليجاز بطريقة ن��ادرة،
ويتضح من هذا أن الشيخ يمتلك ناصية اللغة
ً
ً
كامال .
امتالكا
األردية
( )viحل المشاكل اللغوية والتفسيرية بترجمته
بأسلوب موجز ،قد تحتاج هذه المشاكل إلى
تفاصيل مطنبة(.((1
ج .خصائص ترجمة شاه عبد القادر
كما ذكرنا ً
سابقا( ((1إن ترجمة الشيخ السيد عبد
القادر تشمل عنصرين :األول ترجمة المعاني
تحت كلمات النظم القرآني ،والثاني التعليقات
الوجيزة التي يعلق بها الشيخ عبد القادر على
بعض المواضع في ترجمته أو يوضح بها بعض
ما ال يمكن إي��راده في الترجمة؛ لكن يتوقف
فهم مراد اآلية به ،ولقد تميز (موضح القرآن)
بعنصريه عن التراجم األخرى في أمور كثيرة،
منها ما أشار إليه العلماء مثل شيخ الهند محمود

وقد ّ
وضح الشيخ محمود الحسن الديوبندي
أسلوب السيد عبد القادر ومنهجه قائلاً " :إن
الشيخ عبد القادر قد اهتم في ترجمته اهتما ًما بال ًغا

بعض النماذج من ترجمته وتعليقاته؛ ليتضح لنا

بأشياء عديدة ،منها:

من خاللها األسلوب الذي اختاره شاه عبد القادر،
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الحسن والعالمة شبير أحمد العثماني وغيرهم من
العلماء ،ومنها ما لم يشر إليها ،وفيما يأتي نورد

منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
وخ�صائ�صه

ولتتبين لنا تلك الخصائص والمزايا التي تتسم بها

ومن مظاهر دقته في ترجمة معاني القرآن

هذه الترجمة ،وبهذا سوف تتضح لنا أهمية هذا

الكريم إبراز معاني الحروف الجارة والعطف
والحصر فمثلاً ترجم قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ

العمل الجليل ومكانته.

ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

 -1الدقة:

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ

تع ّد ترجمة شاه عبد القادر من أدق تراجم

ان کے ہاتھ میں نہیں پسند"

(((1

راع��ى في الترجمة جميع الظواهر اللغوية

وال يخفى على

المتأمل الدقة الموجودة في الترجمة السيما في

من اإلفراد والتثنية والجمع ،والمعنى الفاعلي

ترجمة الالم في قوله ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ

والمفعولي وغيرها من المتعلقات ألرك��ان

بقوله "ان کے ہاتھ نہیں"؛ أي ليس في يدهم

كثيرا دقائق
الجملة العربية ،كما أنه راع��ى
ً
التعبير القرآني – قدر طاقته – بدون أن يغير
ترتيب النظم القرآني ،فمثلاً ترجم قوله تعالى

االختيار" ،وقد أبرز معنى الملكية الموجود في
الم (لهم).
�ح� ْ
�ك � ُم َوإِلَ��يْ�� ِه
وك��ذا قوله تعالى ] َولَ��� ُه ْال� ُ
ونﭼ( ((1ترجمها بقوله "اور اسی کے ہاتھ
تُ ْر َج ُع َ

مقـــاالت

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ( ((1بقوله "پاکی بول اپنے رب

حکم ہے أور اسی پاس پھیرے جاؤ گے"(،((2

وقد وضح الفرق في (له) و(إلى) في إليه فترجم

کےنام کی جو سب سے اوپر ،جس نے بنایا،

األولى بقوله (اسى کے ہاتھ)؛ أي "بيده فقط"

پھر ٹھیک کیا۔ اور جس نے ٹھہرایا ،پھر راہ

وترجم الثانية "اسی پاس پھیرے جاو گے"؛ أي

دی أور جس نے نکاال چارا ،پھر کر ڈاال اس
کو کوڑا کاال"

بقوله "اور تیرا

رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے۔

معاني القرآن الكريم في اللغة العربية؛ ألنه

(((1

(((1

رجوعكم إليه فقط" وأبرز معنى القصر الموجود

فقد راعى الشيخ بكل اهتمام

في تقديم ما حقه التأخير.

وترجم كل كلمة ترتيب النظم القرآني على

وكذا ترجم قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

الترتيب اآلتي( :سبح :پاکی بول)( ،اسم ربك:

ﯢ ﯣﯤ ﰎ ﭼ( ((2بقوله "اسی کو ملتا ہے جو

اپنے رب کےنام)( ،األعلى :جو سب سے

کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو کیا" ،وقد ُوفق
الشيخ في ترجمة اآلية؛ إذا أنه ّ
وضح الفرق بين

اوپر)( ،الذي خلق :جس نے بنایا)( ،فس ّوى :پھر
ٹھیک کیا)( ،والذي ق ّدر :اور جس نے ٹھہرایا)،

(الالم) و(على)؛ حيث إن األولى للنفع والثانية

(فهدى :پھر راہ دی)( ،والذي أخرج المرعى:

للضرر.

جس نے نکاال چارا) (فجعله غثاء أحوى :پھر
استمر في
کر ڈاال اس کو کوڑا کاال) ،وهكذا
ّ
اآليات األخرى من السورة .في الحقيقة إن الشيخ

ومن مظاهر دقته في ترجمة معاني القرآن
الكريم هو اختيار الكلمات التي توجد فيها
المترجم فمثلاً
اإليحاءات والدالالت في النص
َ

قد اختار هذا األسلوب في أغلب األماكن ،وهذه

ترجم الشيخ كلمة "رب" "بـ(صاحب) ،وقد تكلم

الظاهرة واضحة على كل من يقرأ هذه الترجمة.
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علماء المعاجم والمفسرون عن مفهوم هذه الكلمة

هو أن العبد يدعو اهلل سبحانه وتعالى أن يفرغ

وصرحوا
مثل الزمخشري وغيره من العلماء
ّ

عليه جميع خزائن الصبر الموجودة عنده ،وكلمة

��ر ُّب (م��ن ب��اب نصر
أنها أخ��ذت من َر َّب َي� ُ
ينصر) بمعنى الجمع والحكم واالختيار ،والنماء،

(دهانه) في اللغة األردية خير ما تتضمن الداللة
الموجودة في كلمة اإلفراغ؛ ألنها تستخدم للبحر،

واإلك��م��ال ،واإلص�ل�اح ،وإيصال الشيء إلى
صرح به اإلمام الراغب
الكمال شي ًئا فشي ًئا كما ّ

بحر الصبر ،وهذا الدعاء ورد من ِق َبل السحرة

األصفهاني(((2؛ وأنها تتضمن معنى الملك والقوة

الذين آمنوا بموسى  -عليه السالم  -بعد ما رأوا

مع الفضل واإلحسان والحب والرفق ،وال توجد

اآليات البينات ،وقد غضب فرعون عليهم غضبًا
ّ
مفزعا فدعوا ربهم بكل خضوع
ورهبهم ترهيبًا
ً

والدالالت المكنونة ،ولذا لم يجد الشيخ غير كلمة
"صاحب"؛ ألنها تؤدي مع ًنا قريبًا لها(.((2

واهتمام ليمكن لهم االستقامة ،ولذا طلبوا جميع

كلمة في اللغة األردية تغطي كل هذه اإليحاءات

وكذلك ترجم الشيخ جملة ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭼ( ((2بقوله "إنصاف كى دن كا مالك"( ((2وهنا
نجد أن الشيخ قد ترجم كلمة (الدين) بـ(إنصاف)؛

ألن القيامة هي ي��وم العدل واإلن��ص��اف؛ إذا

كأن العبد يدعو اهلل تعالى أن يقول أفرغ علينا

الصبر.
وكذلك وردت هذه الكلمة في دعاء أصحاب
طالوت ضد جنود ج��ال��وت

(((3

وترجم الشيخ

بقوله "اے رب ہمارے! ڈالدے ہم میں جتنی
مضبوطی ہے" هنا ً
أيضا حاول الشيخ أن ينقل

يجز المؤمنون ألعمالهم الحسنة ويعاقب الكفار

اإليحاء الموجود في كلمة أفرغ؛ ألنهم طلبوا من

لكفرهم ،وقد ترجم معظم المترجمين في شبه

اهلل تعالى جميع مقدار االستقامة عنده؛ فقد كانوا

القارة هذا المركب بـ (روز ج��زاء)

(((2

ربما

تأثرا باللغة الفارسية؛ ألن هذا التركيب يفيد
هذا ً

يحتاجون إليها بسبب كثرة عدوهم وقوتهم.

فيها هذا المعنى ،ولكن في اللغة األردية كلمة

وك��ذا قوله تعالى ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

(جزاء) تدل على نتيجة أعمال حسنة فقط(،((2

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮙ ﭼ

وتستخدم كلمة (سزا) لنتيجة األعمال السيئة،

"اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے
جو سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا ک��ر"(((3؛ أي

(((3

ترجمها بقوله

فتكون ترجمة كلمة (يوم الدين) (روز جزاء
وال تكون كلمة (جزاء) كافية للداللة

أن اهلل تعالى يعلم الذين يخرجون منكم بكل

على كلمة (الدين) ،ولذا ترجم الشيخ هذه الكلمة

سرعة وخفاء" ،وقد ترجم الشيخ كلمة (يتسللون)
ّ
ً
وسل،
و(لواذا) ببراعة فائقة؛ ألن كلمة تسلّل،

وكذا قوله تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮐ

سرعة وه��دوء ،وخ��روج شخص بكل سرعة،

وسزا)

(((2

بـ(إنصاف) في جميع األماكن(.((2

وسلاً تستخدم إلخ��راج السيف من الغمد بكل

ﭼ( ((3ترجم شاه عبد القادر بقوله "اے اللہ ہم پر
صبر کے دہانے کھول دے" كلمة فرغ ً
فراغا

والخروج خفية ،وكلمة (سٹک جانا) تستخدم في

معناه خلو اإلن��اء ،ويكون معنى باب اإلفعال

اللغة األردي��ة لخروج الحية ،ويقال (سٹک)

(إفراغ) إخالء اإلناء ،ويكون مفهوم هذا الدعاء

للحية الصغيرة التي تسلل بكل خفاء( ،((3وكذلك
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وكلمة (لواذا) من الذ يلوذ بمعنى اإليواء واإللجاء

منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
وخ�صائ�صه

لخروج السيف من الغمد بسرعة ،وقد وفق الشيخ

الثانية أو معنى الذي ال يصل السامع منه إلى

في إبراز المفهوم القرآني بكل براعة؛ ألن اهلل

الغرض بداللة اللفظ وح��ده ،بل يجد لمعنى

تعالى يريد أن يبيّن حالة المنافقين الذين يخرجون

اللفظ معنى آخ��ر  -هو الغرض من الكالم،

من مجلس الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -بكل

فأسس اإلعجاز القرآني على األسرار والمميزات

سرعة وخفاء لكي ال يعرف الرسول وأصحابه

النظمية التي يندر أن توجد في أي أسلوب عربي

صلوات اهلل وسالمه عليهم.

آخر مهما بلغت العناية به ،ويستنبط من تحديده
ألوجه اإلعجاز النظمي استناده إلى المعاني

وك��ذا في قوله تعالى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

الثانية المستفادة من التراكيب النحوية؛ لتكون

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮘﭼ

(((3

هي المقصودة من النص

(((3

ترجمها بقوله "میں ہوں اللہ

تندرج في مظاهر المعاني الثانية سائر فنون

جہاں کا رب أور یہ کہ ڈال��دے اپنی الٹھی،

القول الجميل من مجاز واستعارة ،وكناية،

پھر جب دیکھا اس پھنپھناتے جیسے سانپ
کی سٹک"

(((3

كلمة (پھنپھنانا)

.

وتشبيه وإيجاز وتوكيد وتورية ،واختالف في

تستخدم في

خصائص التركيب من حيث المسند والمسند إليه

اللغة األردية لحركة الحية وكلمة (سٹک) تدل

واإلسناد ونوع األسلوب

على الحية الصغيرة النحيفة فقد استخدم الکلمات

مقـــاالت

المناسبة للداللة على الحركة السريعة ،وكيفية

(((4

وم��ن المعلوم أن ه��ذه القضية حساسة

الحية وحركتها السريعة.

وصعبة؛ ألن المعاني الثانية تتعلق بالخصائص

 -2رعاية المعاني الثانية في الترجمة:

االجتماعية ،والنفسية لكل جماعة لغوية ،وألنها
يمكن تغيرها وتبدل قيمتها الثقافية باختالف

من خصائص ترجمة شاه عبد القادر رعاية

الظروف الثقافية والفكرية ،والقرآن الكريم منزل

المعاني الثانية ،والمراد من المعاني الثانية تلك

باللغة العربية ،ورسالته عالمية ،وهذه تقتضي

المعاني التي ال يقتضي الخطاب بناء النظم

تيسير فهمه لغير العرب؛ إما بنشر لغته العربية،

أساسا ،وال يدل ظاهر التركيب
والتركيب عليها ً

وإما بنشر معناه بالترجمة ،والوضع اللغوي

عليها ،وإنما تستنبط من إيحاءات التركيب
أو تفهم منه ضم ًنا أو تومئ المعاني األولى

المتعدد للمسلمين يؤيد أهمية ترجمته ،وإبراز
معانيه األولى والثانية من أجل تعميم االستفادة

إليهما ،فتكون مكملة للمعاني األولى في إبراز

من القرآن ،وال تتجرد األول عن الثواني التي
ً
وأيضا إن المعاني القرآنية األولى
خدم لها،

المقاصد القرآنية( ،((3وهي المعاني التي وصفها
اإلمام الشاطبي بالمعاني التابعة الخادمة للمعاني

مرتبطة بالثواني ،وهي ضرورية في فهم آيات

األصلية ،المختصة بكل لغة ،المستعصية على

قرآنية عديدة؛ ذلك ألن نسبة كبيرة من المعاني

النقل إلى لغة أخ��رى ،ومن ناحيتها تستحيل

القرآنية مرتبطة بالخصائص النظمية واألساليب

ترجمة القرآن(.((3

المجازية .فأصبح لزا ًما أن يحاول المترجم بيان
المعاني الثانية قدر الحاجة في إيصال الرسالة

وسماها اإلمام عبد القادر الجرجاني بالمعاني
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القرآنية.

ﯡﯢﯣﯤﭼ

(((4

وقد قام شاه عبد القادر بجهود طيبة في
هذا الميدان بحيث ترجم مثل هذه اآليات بكل

بقوله "اے ایمان

میدان جنگ
والو! جب بھڑو تم کافروں سے
ِ
میں تو مت دو ان کو پیٹھ"

(((4

دقة ومنهج علمي ،وح��اول أن تنقل الدالالت

فتركيب (پیٹھ دینا اور پیٹھ دکھانا) يستعمل

واإليحاءات الموجودة في النص القرآني إلى

في اللغة األردية للجبن والفرار من ميدان القتال،

اللغة األردية بأسلوب مبين ،وفيما يأتي نقدم أمثلة
لبعض مظاهر المعاني الثانية من ترجمته.

وقد تجنب الشيخ الترجمة الحرفية ،وفيه تحذير
من الفرار من العدو في ميدان القتال ،وإشارة

من مظاهر المعنى الثاني المعنى الكنائي في

قوله تعالى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯷ ﭼ(.((4

وقد وضح اإلم��ام الزمخشري مفهوم اآلية

بقوله "ولما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة
العجل؛ ألن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن
ً
ّ
مسقوطا فيها؛ ألن فاه
يعض يده غما ،فتصير يده
قد وقع فيها ،و(سقط) مسند إلى (في أيديهم) وهو
من باب الكناية(. ((4

إلى شناعة هذا العمل؛ ألن كلمة اإلدبار جمع
بر وهو الخلف ويقابله القبل ،وهو القدام ويكنى
ُد ُ
بهما السوأتين ،وتولية اإلدبار كناية عن الهزيمة
والعدول عن الظهور واختيار اإلدب��ار تقبيح
لالنهزام وتنفير منه ،وتوحي هذه الكلمة إلى
بشاعة هذا العمل ،وترجمة الشيخ ً
أيضا تدل على
المفهوم المذكور .((4(..
ومن مظاهر المعنى الثاني المعنى المجازي
إما باالستعارة أو بالمجاز المرسل( ((4كما في قوله

وقد أبرز الشيخ معنى الندامة والحسرة في

تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

(((4

راعى الشيخ

ترجمته بقوله "اور جب پچھتائے اور سمجھے

المعنى الثاني رعاية كاملة وترجم بقوله "سو

"؛ أي لما ندموا وعرفوا

قد استخدم القرآن

کہ ہم بہکے"

(((4

نہ ہمک سکا گھاٹی پر"

(((5

أنهم ضلوا" لم يختر الشيخ ترجمة حرفية

الكريم اقتحام العقبة لم ّد يد العون واإلحسان

لـ"سقط في أيديهم" بل اختار المعنى الكنائي هو

إلى الفقراء والمساكين والطبقة الضعيفة وعبّر

إظهار الندامة والحسرة ،وكذا ترجم قوله تعالى

باقتحام العقبة؛ ألن كلمة العقبة تستخدم لطريق

بقوله

مليء باألحجار بين هضبتين ،وهذا يكون صعب

"اور سمیٹ لیا اس کا سارا پھل پھر صبح کو

المرور ،وقد ترجم الشيخ بقوله "سو نہ ہمک

رہ گیا ہاتھ نچاتا" ،وهذه الترجمة أقرب التراجم؛

سکا" كلمة (همك) ت��دل على حركة الطفل

ﭽ ﯔﯕﯖﯗﯘﯧﭼ

(((4

ألن قلب الكفين فيه إظهار الحسرة والتعجب م ًعا؛
إذ اإلنسان حينما يواجه بحادثة طارئة يتحسر
متقلبًا كفيه ويتعجب عليها.
وكذلك أبرز المعنى الثاني في قوله تعالى

ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠ
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وتحريكه لليدين والرجلين ،وفيه إشارة إلى داللة
كلمة (همك) إلى القيام بكل رضا ورغبة ،كأن
اهلل تعالى يريد من عباده أن يعبروا هذا الطريق
المليء باألحجار واألشواك بشوق ورغبة مثلما
يحرك الطفل يديه ورجليه ،وينظر إلى أمه بكل

منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
وخ�صائ�صه

وله وحب ورجاء ،والعبد المسلم ً
أيضا يستبق
إلى الخيرات رغم حبّه للمال واألوالد ،وال

تعالی نے خفیہ
نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ
ٰ
تدبیر فرمائی اور اهلل سب تدبیریں کرنیوالوں

يخفى ما في اآلية من االستعارة؛ ألن اهلل شبه

سے اچھے ہیں"(((5؛ أي أنهم غيروا كلمة المكر

اإلنفاق وفك الرقبة باقتحام العقبة لما فيهما من

إلى التدبير؛ ألن نسبة المكر إلى الحق سبحانه

المشقة والصعوبة على النفس وحذف المشبه

وتعالى ال يصح إذ توجد فيه إيحاءات الضعف،

وذكر المشبه به على سبيل االستعارة التصريحية

وأن اهلل تعالى ال يحتاج إلى المكر والخداع

والجامع بين المستعار والمستعار منه هو المشقة؛

وغيرها من صفات النقص ،والمنهج الثاني هو

ألن حب المال غريزة بشرية ويصعب إنفاقه مثل

إبقاء مثل هذه الكلمات على األصل بدون تغيير؛

اقتحام العقبة والصعود إلى الهضبة.

ألن صنعة المشاكلة لها دالالت في اللغة العربية،
مثل تحسين الكالم بالجمال اللفظي والمعنوي،

وك��ذا ترجم ش��اه عبد ال��ق��ادر قوله تعالى

وهذا ما اختاره شاه عبد القادر في ترجمته ،وقد

ﭽﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭳﭼ

(((5

أبقى كلمات المكر والنسيان والخداع إلى اهلل
سبحانه وتعالى على األصل فمثلاً ترجم قوله

"پھر جب سوار ہوئے کشتی میں

پکارنے لگے اللہ ،نرے اسی پر رکھ نیت"

(((5

ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

والمعنى الحقيقي الدين العبادة ،وهناك أجزاء

ﭼ

(((5

عديدة وأنواع متعددة للعبادة ،وقد ترجم والده

بقوله "اور وہ بھی فریب کرتے تھے

مقـــاالت

اور اللہ بھی فریب کرتا تھا"

ولي اهلل الدهلوي وأخ��وه السيد رفيع (الدين)

ترجمة آية سورة آل عمران

(((6

بمعنى العبادة ،ولكن السيد عبد القادر انفرد

 ،وكذلك في

(((5

 ،وكذلك كلمة

"الكيد" الواردة في القرآن كما في قوله تعالى

في هذا ،فترجم کلمة (الدين) بالنية من قبيل

ﭽﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﭼ

(((6

أخذ الكل والمراد منه الجزء على سبيل المجاز

ترجمها

بقوله "البتہ وہ لگے ہیں ایک داؤ کرنے میں

المرسل( ،((5إذ أن النية رأس األعمال ،وإنما

اور میں لگا ہوں ایک داؤ کرنے میں"( ((6حاول

األعمال بالنيات( ،((5وال تقبل؛ أي العبادة إال

الشيخ أن يبقى الدالالت واإليحاءات الموجودة؛

بالنية الصالحة.

وذل��ك البقاء صنعة المشاكلة؛ ألن ال��دالالت

ومن مظاهر المعاني الثانية ما تكون معاني

واألسرار الموجودة في الكلمات ال يمكن نقلها إال

موقفية كما وردت في أساليب المشاكلة

(((5

بإبقاء الصنعة ،ولذا لم يغير كلمة "المكر والكيد

بحيث تذكر الكلمتان من مادة واحدة ومفهومهما
ً
مختلفا ،وهناك منهجان في ترجمة أسلوب
يكون

والخداع

(((6

واالستهزاء المستعملة في حق اهلل

تعالى ،وذلك إلبقاء الجمال القرآني واإليحاءات

المشاكلة ،المنهج األول هو اختيار معنى مناسب

الموجودة.

حسب السياق ،وهذا ما فعل معظم المترجمين
في اللغة األردي��ة ،فمثلاً ترجموا قوله تعالى

 -3رعاية ال�سياق في ترجمة الم�صطلح:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

(((5

من خصائص ترجمة شاه عبد القادر للقرآن

ترجم الشيخ أشرف علي التهانوي "اور ان لوگوں

الكريم أنه يختار ترجمة المصطلح القرآني في
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كل موضع مغايرة للموضع اآلخر حسب اقتضاء

أنه كان يصافح النساء ،وهذا خالف الواقع ،ولذا

السياق ذلك ،فقد تكون لكلمة واحدة معاني عديدة

اختار هذه الترجمة ليبعد عن اإلشكال ،وداللة

حسب السياق والسباق ،وقد راعاه الشيخ رعاية

كلمة البيعة على العهد واإلقرار أمر واضح.

تامة ،واألمثلة كثيرة في (موضح القرآن) ،وفيما
يأتي سنقدم بعض األمثلة إلثبات المدعى.
منها كلمة "البيعة" في قوله تعالى ﭽ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﭼ

(((6

وكذا قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭬ ﭼ

(((6

فقد ترجم الشيخ

كلمة (البيعة) بـ(ہاتھ مالنا)؛ أي المصافحة؛ ألن
هذا هو االستعمال في اللغة األردية لكلمة البيعة؛

ألن المصافحة رمز لتقوية العهد والميثاق،

ولكن حينما جاء في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ  ...ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ( ((6ترجم اآلية بقوله "اے نبی جب
آویں تیرے پاس مسلمان عورتیں قرار کرنے
کو اس پر کہ شرک نہ کریں ۔۔۔ ان سے قرار
لے اور معافی مانگ ان کے واسطے"

(((6

(أي أيها النبي إذا جاءتك النساء المسلمات للعهد
واإلقرار على أن ال يشركن باهلل فعليك أن تأخذ
العهد واإلقرار واستغفر لهن اهلل) فقد ترجم كلمة
(البيعة) في كال الموضعين بـ(قرار)؛ أي اإلقرار
والعهد .فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا اختار
الشيخ هنا هذا المعنى والمعنى اآلخر في آيتي
الفتح؟ والجواب هو أن الشيخ يسلك منهج الدقة
واالحتياط ولم يترجم كلمة (البيعة) بالمصافحة؛

وك��ذا سلك نفس المنهج ف��ي معنى كلمة
"الحكمة" ،وهي مأخوذة من حكم يحكم (نصر)
بمعنى القضاء والرجوع ،والمنع من باب (كرم)؛
أي حكم والمصدر حكمة بمعنى الفهم وأحكم
بمعنى القوة ،ومنه الحكم بمعنى القضاء والفهم
الثاقب والقانون ،والحكمة جمعها بمعنى العدل
وال��ذك��اء( ،((6وقد اختار الصحابة والتابعون
الحكمة بمعنى السنة والفهم الصحيح للدين .وقد
ترجم الشيخ هذه الكلمة بـ(كام كى باتيں)؛ أي
األقوال المفيدة في سورة آل عمران 164 ،48
والنساء  ،112وبـ(پکی باتیں)؛ أي (األقوال
القوية) في سورة النحل .125
وبين مفهوم هذه الكلمة أثناء كالمه عن لقمان
الحكيم قائلاً " :أن اهلل تعالى أعطى لقمان الحكمة؛
أي األمور المتعلقة بالعقل الموافق بالوحي"(((6؛
أي المراد من الحكمة هو الفهم الثاقب الملقى من
اهلل ،وقد ترجم الحكمة بصاحب الحكمة حينما
تأتي هذه الكلمة بعد كلمة عزيز

(((7

؛ ألن مفهوم

القوة موجود في كلمة (العزيز) ،وحينما تأتي بعد
العلم( ((7يترجمها بـ(پختہ کار)؛ أي الرصين،
ً
ولكن حينما تأتي
وصفا للقرآن الكريم( ((7ترجمها
بـ(پختہ) و(محكم) بمعنى القوي الرصين ،ولكن
حينما تأتي من باب اإلفعال بصيغة أحكمت صفة
لآليات

(((7

أو السورة يترجمها (جانچ لی ہیں)؛

أي (اختبرت) و(مختبر)

(((7

جانچی ہوئی۔

ألن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ال يصافح

وكذلك كلمة (حريص) حينما وقعت في صفة

النساء ،ولو ترجم بكلمة (المصافحة) لتبادر الذهن

النبي – صلى اهلل عليه وسلم – في قوله تعالى
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منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
وخ�صائ�صه

ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

جامعة لمعنى السائحين ،ولكنه اختار في كلمة
"السائحات" الواردة في قوله تعالى ﭽ ﮐ ﮑ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛ ﭼ

(((7

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ترجمها بقوله (تالش

رکھتا ہے) ثم وضحها في الهامش "تالش رکھتا

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ہوتی رہے"(((7؛ أي يبحث ،بمعنى أنه يبحث

قد اختار شاه عبد القادر ترجمة مناسبة لمصطلح

ويريد أن تكثر أمته ،فلماذا ترجم الشيخ هذه

(السياحة) في الموضعين؛ فإن المناسب بحال

الكلمة بهذا المعنى؟ ولإلجابة على السؤال البد

الرجال هو الزهد والرغبة عن رغائب الدنيا من

من التأمل في دالالت الحرص في اللغة األردية،

الهجرة والجهاد والخروج لطلب العلم ،كما أن

وكلمة الحرص تدل على الجانب السلبي هو اللچ

المناسب للنساء المؤمنات هو الصوم ،واهلل أعلم

(الطمع) ،وكان الشيخ ال يريد أن ينسب إلى

بالصواب.

ﮦ ﮧ ﭼ بـ(روزہ دار)(((8؛ أي الصائمات.

ہے تمہاری یعنی چاہتا ہے کہ امت میری زیادہ

النبي صلى اهلل عليه وسلم هذا المعنى السلبي

وكذلك ترجم الشيخ كلمة (الحمد) بمعان عديدة

واختار المعنى اللزومي؛ ألن اإلنسان كلما أحب

حسب السياق ،وفي كل هذه الترجمات راعى

الذي وضح اإلمام الزمخشري "حتى ال يخرج

الشيخ الدالالت اللغوية واإليحاءات الموجودة
في الكلمة .فمثلاً ترجم الحمد بـ(سب تعريف)؛

الشيء يبحثه بكل وله وحب ،وهذا هو المقصود

مقـــاالت

أحد منكم عن أتباعه عن االستسعاد بدين الحق
الذي جاء به"(ّ ((7
ووضح صاحب الجاللين بقوله

أي جميع الحمد هلل فقط في سورة الفاتحة

(((8

واألنعام

(((8

"حريص عليكم أن تهتدوا"(.((7

وبـ(سب خوبى اهلل كو ہے)؛ أي

جميع الثناء له في سورة السبأ
واختار أسلوبًا ً
ثالثا في سورة الكهف في قوله
(((8

ويكون للسياق القرآني دخل في تحديد معنى

والفاطر

(((8

الكلمة لدى شاه عبد القادر ،فإنه ترجم كلمة

(((8

"السائحون" ال��واردة في قوله سبحانه وتعالى

تعالى ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯧ ﭼ

بقوله "سراہتے رہئے اللہ کو جس نے اتاری

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

اپنے بندہ پر کتاب"(((8؛ أي عليكم أن تحمدوا اهلل

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

سبحانه وتعالى دائ ًما الذي أنزل على عبده الكتاب

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

دائ ًما ،فقد ترجم الجملة الخبرية باإلنشائية ،ونفس

ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ( ((7بقوله "بے تعلق رہنے

الترجمة اختارها في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ

أمور الدنيا .ثم وضحها في الهامش ترجمته بقوله

ألن إنزال الكتاب على عبده والنجاة من القوم

"بے تعلق رہنا روزہ ہے یا ہجرت ہے یا

ولذا

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(((8؛

والے"؛ أي الزاهدون؛ أي الذين ال يرغبون في

الظالمين من النعم التي يجب الشكر له
غير الجملة الخبرية باإلنشائية ،وأحيا ًنا يترجم
(((9

دل نہ لگانا دنیا کے مزوں"(((8؛ أي المراد من

كلمة الحمد بالشكر كما في قوله تعالى ﭽ ﯓ

السائحين هو الصوم أو الهجرة أو الرغبة عن
متاع الدنيا ورغائبها

(((8

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

لقد اختار الشيخ كلمة
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ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ( ((9بقوله "شکر ہے اللہ

کو جس نے بخشا مجھ کو اسماعیل واسحاق،

والشيخ أبو الكالم آزاد ،وكذا ترجم قوله تعالى
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮥ ﭼ

(((9

بقوله

بے شک میرا رب سنتا ہے پ��ک��ار"(((9؛ أي

"اور عورتوں کا بھی حق ہے جیساکہ ان پر

الشكر هلل الذي أعطاني إسماعيل وإسحاق ،وكذا

(أي أن للنساء حق

ترجم قوله تعالى ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭼ

(((9

بقوله "تو کہہ ،شکر اللہ کا

جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے"

(((9

قل الشكر هلل الذي نجانا من القوم الظالمين.

حق موافق دستور کے"

(((9

كما أن عليهن واجبات حسب ال ُعرف) تالحظ
ظاهرة اإليجاز في الترجمة مثل اإليجاز في
النص القرآني ،وهناك أمثلة كثيرة في الترجمة.
والنوع الثاني من اإليجاز هو إيجاز بالحذف.
من المعلوم أن الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول

 -4الإيجاز:
ومن خصائص ترجمة شاه عبد القادر لمعاني
القرآن الكريم اإليجاز ،وقد تكلم علماء البالغة
عن مفهوم اإليجاز عرفوه بأنه  ...أداء المقصود
بأقل من عبارة المتعارف ،واإليجاز ينقسم إلى
قسمين :إيجاز القصر ،وهو ما ليس بحذف،
وإيجاز الحذف(((9؛ أي أن اإليجاز هو اإلتيان
بالمعاني الكثيرة بألفاظ قليلة ،وهذا يدل على
براعة المتكلم ومقدرته اللغوية وامتالك المتكلم
وقدرته على استعمالها كما شاء وكيف شاء،

به ،وقد يحذف المفعول ألغراض بالغية مثل
شهرة الفاعل وعدم احتياج إلى ذكره أو التحقير
أو التعظيم ،وقد يكون الغرض هو ذكر المفعول
فقط ،وقد راعى الشيخ هذه النكات البالغية في
ترجمته فمثلاً ترجم قوله تعالى ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭼ

(((10

کمزور"

(((10

بقوله "اور انسان بنا ہے

(أي أن اإلنسان ضعيف) بحيث

لم يترجم الفعل المجهول بل جعله معلو ًما؛ ألن
المقصود هو اإلشارة إلى ضعفه ال إلى فاعل
الضعف ،وكان غرض الحذف هو اإلشارة إلى

وال يخفى على قارئ ترجمة السيد عبد القادر

أن المقصود األصلي هو ضعف اإلنسان ال ذكر

بهذه الميزة ،وفيما يأتي نقدم بعض األمثلة لتكون
ً
غيضا من فيض وقطرة من بحر.

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭷ ﭼ( ((10بقوله "پھر

ترجم الشيخ قوله تعالى ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

(أي إذا انتهت الصالة فانتشروا في

أنه سلك مسلك اإليجاز ،واشتهرت هذه الترجمة

ﯢ ﯣﯤ ﰎ ﭼ

(((9

لقوله "اسی کو ملتا ہے

جو کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو کیا"(،((9
وقد أبرز الفرق بين (الالم) و(على) في ترجمته

الفاعل ،وكذا ترجم قوله تعالى ﭽ ﭨ ﭩ

جب تمام ہو چکے نماز ،تو پھیل پڑو زمین
میں"

(((10

األرض) ،وق��د ترجم الشيخ الفعل المجهول
بالمعلوم وجعل المتعدي الز ًما؛ ألن الغرض هو
اإلشارة إلى نهاية الصالة ال إلى المصلي.

بكل وضوح ولكن بأسلوب موجز؛ بأن الالم

وقد يأتي الفعل المجهول للحوادث التي تقع

للنفع و(على) للضرر ،ويتضح الفرق بينه وبين

في المستقبل البتة ،نجد هذا األسلوب في القرآن
كثيرا ،فمثلاً ترجم شاه عبد القادر قوله
الكريم ً

اآلخرين حينما نقرأ ترجمة علماء شبه القارة
مثل أحمد رضا خان بريلوي وموالنا مودودي
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ﭘﭙﭚﭛﭜﭼ

بقوله "جب

العديدة األقرب واألصح من الناحية اللغوية،

س��ورج ک��ی دھ��وپ ن��ہ ہ��و ج��ائ��ے۔ اور جب

واألمثلة في هذا الصدد كثيرة؛ لكننا نورد هنا

تارے میلے ہو جاویں اور جب پہاڑ چالتے

األمثلة اآلتية:

(((10

جاویں"(((10؛ أي إذا الشمس تتكور وإذا النجوم

ترجم قوله تعالى ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

(((10

کفایت ہے تجھ کو اللہ أور جتنے تیرے ساتھ

تتكدر ،وقد غيّر المترجم الفعل الماضي بالفعل

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ( ((11بقوله "اے نبی!

ومن مظاهر اإليجاز عند الشيخ هو عدم

ہوئے ہیں مسلمان"(((11؛ أي أيها النبي يكفيك

المضارع كما غيّر الفعل المجهول بالمعلوم

اهلل والذين أسلموا معك ،فقد اختار الشيخ عبد

تكرار الضمائر الواردة في القرآن كما فعل في

القادر أن يكون قوله "ومن اتبعك من المؤمنين"
ً
معطوفا على كلمة الجاللة ،وهذا من التوجيهات

ترجمة قوله تعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ

ﮥﭼ

(((10

الجيدة؛ ألن أهل اللغة اختلفوا في إعراب قوله

بقوله "کہا ،میں نے نہ کہا تھا تم

"وم��ن اتبعك" على أق��وال ،وه��ذا من الوجوه

کو مجھے معلوم ہیں پردے آسمان زمین کے

الحسنة

أور معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو

(((11

ومن أمثلة ذلك ترجمة قوله تعالى ﭽ ﮍ

چھپاتے ہو"(( ((10أي ألم أقل لكم إني أعلم غيب

مقـــاالت

السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون)

ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

بحيث أنه أظهر(تم) في ضمير الخطاب في كلمة

ترجمها بقوله "جیسے

ﮗﮘ ﭼ

(((11

نکاال تجھ کو  ،تیرے رب نے تیرے گھر سے

(تبدون) وتركها في تكتمون وكذلك قوله تعالى
ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ

درست کام پر۔ اور ایک جماعت ایمان والی نہ
راضی تھی" ،ثم وضح في الهامش بقوله "یعنی

ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞﮟﮠﭼ

(((10

غنیمت کا جھگڑا بھی ویسا ہی ہے جیسا نکلتے

ترجمها "اور ہم نے

وقت عقل کی تدبیریں کرنے لگے اور آخر

عزت دی آدم کی اوالد کو أور سواری دی ان

صالح وہی ٹھہری جو رسول نے فرمایا تو ہر

کو جنگل اور دریا میں أور دی ان کوروزی ہم

کام میں یہی اختیار کرو کہ حکمبرداری میں
ٰاپنی عقل کو دخل نہ دو"(((11؛ أي (يحدث في

نے ستھری چیزوں سے أور زیادہ کیا ان کو
اپنے بنائے ہوئے بہت شخصوں پر بڑھتی دے

قضية أموال الغنيمة نفس الظروف التي حدثت

(كرمنا)
کر"( ،((11وقد أظهر ضمير المتكلم في ّ

عند خروج رسول اهلل للعير ثم توجه للنفير،

بكلمة (ہم) واحترز عن إظهارها في (حملنا)
ّ
و(فضلنا).
و(رزقنا)

األصل هو ما يأمر الرسول – صلى اهلل عليه
وسلم – ال ما تظنون أنتم بعقولكم) ،وكان هذه

 -4التوجيهات الإعرابية من خالل الترجمة:

اآلية موضع إشكال لدى المفسرين ،فإن كلمة

من مزايا هذه الترجمة أنها تسلّط األضواء على

"ك" تحتاج إلى المتعلق يكون مشب ًها به ،وال

التوجيهات اإلعرابية ،ويختار من التوجيهات

يوجد في اآليات السابقة شيء في الظاهر يصلح
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لذلك ،ومن هنا تعددت األقوال في توجيه هذا

تو اللہ ان کی بے بسی پیچھے بخشنے واال

الموضع على عدة أقوال ،وهذا حسب أحد هذه

مہربان ہے"( ،((12وقد أشار بكلمة "ان کی بے

األقوال(.((11

بسی"؛ أي إجبارهن أن المغفرة والرحمة لهن.

حسب هذا القول :إن الكاف في محل رفع
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره :هذه الحال
كحال إخراجك .يعني أن حالهم في كراهة ما

وقد يرفع شاه عبد القادر اإلشكال واإلجمال
بتحديد معنى الكلمة فمثلاً ترجم قوله تعالى ﭽ

ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ

رأيت من تنفير الغزاة مثل حالهم في كراهة

ﭙﭚﭛ ﭜﭢﭼ

ويبدو أن الشيخ قد استحسن هذا االحتمال.

نہیں تجھ سے ،مگر ٹھٹھے میں پکڑنا ،کیا یہی

 -5بيان المجمل بالتو�ضيح �أو بالتحديد:

شخص ہے؟ کہ نام لیتا ہے تمہارے ٹھاکروں کا"

خروجك للحرب ،ذكر صاحب الكشاف

(((11

من أهم ميزات الشيخ عبد القادر أنه كلما
مر في ترجمة القرآن الكريم بكلمة مجملة غير
واضحة بسبب االشتراك أو اإلبهام أو بسبب
تزاحم المعاني فيها ،فإنه يضيف في الترجمة
عبارة موجزة يرفع بها ذلك اإلجمال من اآلية،

(((12

بقوله

"اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے أور کام

ثم وضح في الهامش بقوله "نام لیتا ہے ٹھاکروں
کا یعنی برا کہتا ہے"( ((12المراد (يذكر آلهتكم)؛
أي أنه يذكرهم باإلهانة واالستهزاء ،والمراد من
الذكر ليس الذكر المطلق ،إذ أن الذكر المطلق
مستقبحا عندهم.
آلهتهم ليس
ً
وكذلك ترجمته كلمة (القرين) في اآليتين

ويفعل ذلك من غير أن يشتت ذهن القارئ بذكر

المختلفتين كال بما يناسب المقام والسياق فقد

االحتماالت المختلفة.
فمثلاً ترجم قوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﭼ

(((11

يمكن

أن يوهم قوله تعالى :ومن يكرههن فإن اهلل
من بعد إكراههن غفور رحيم .أن هذه المغفرة
والرحمة لمن يكرههن ،وقد أزال هذا اإلبهام
اإلمام الحسن البصري رحمه اهلل تعالى بقوله
"فإن اهلل من بعد إكراههن غفور رحيم "لهن واهلل
لهن واهلل"( ،((11وقد أزال الشيخ عبد القادر هذا
اإلبهام في الترجمة بقوله "اور نہ زور کرو اپنی
چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے ،اگر وہ

ترجم قوله تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﭼ

بقوله "اور بوال اس کے ساتھ واال ،یہ

(((12

ہے جو میرے پاس تھا" ووضح المراد من
(القرين) فی الهامش بقوله "وہ فرشتہ اعمال
حاضر کرے گا"
هو ال َملَك ،ووضح الكلمة نفسها في قوله تعالى
؛ أي أن المراد من (قرينه)

(((12

ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﭼ

(((12

في الهامش بقوله "یہ ساتھی شیطان

ہ��ے"(((12؛ أي أن المراد من كلمة القرين هنا

الشيطان فقد وضح الشيخ في الهامش المقصود
من الكلمة في المقامين وكشف الخفاء بأكمله.

چاہیں قید سے رہنا ،کہ کمایا چاہو اسباب دنیا

وقد يكون الخفاء بسبب عدم المرجع للضمير

کی زندگی کا۔ اور جو کوئی ان پر زور کرے،

الوارد في الكالم؛ لتعدد المراجع ولصالحية كل
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مرجع أن يعود الضمير إليه ،وفي مثل هذه الحالة

قائلاً " (ويطعمون الطعام على حبه) حب اهلل
تعالى أو الطعام أو اإلطعام"( ((13واختار الشيخ

إلزالة الخفاء وترجيح معنى من المعاني المحتملة

االحتمال األول.

يقوم شاه عبد القادر بتحديد المراجع للضمائر
لآلية ،ومن أمثلة ذلك ترجمته لقوله ﭽ ﭤ

 -6اختيار مذهب فقهي:

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ

من خصائص ترجمة شاه عبد القادر في

ﭬﭭﭮﭯﭰﮈﭼ

(((12

ترجمته لمعاني القرآن الكريم هو اختيار المذهب

بقوله "دیوے مال اس کی محبت پرناتے والوں

الفقهي في اآليات التي تتعلق باألحكام الفقهية

کو أور یتیموں کو أور محتاجوں کو اور راہ

من الطالق والصالة وغيرها ،ومن أمثلة هذه

کے مسافروں کو أور مانگنے والوں کو اور

االختيارات الفقهية قوله تعالى ﭽ ﮐ ﮑ

گردنیں چھڑانے میں"(((12؛ أي ينفق المال على

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ  ...ﰃ ﭼ( ((13فإنه ّ
وضح

حب اهلل تعالى ،فقد أشار في ترجمته لآلية أن
الضمير "على حبه" يعود إلى اهلل تعالى ،وبذلك

المراد من كلمة (ما ظهر منها) بقوله "سنگار

رفع اإلشكال ،وقد اختلف المفسرون فيما بينهم

میں کھلی چیز یا ایسی چیز کو کہا جیسے چٹے

في مرجع الضمير في "حبه" فيمكن أن يكون
عائ ًدا إلى المال ،ويمكن عائ ًدا إلى لفظ الجاللة،

کپڑے اور نئی پوش یا یہ کہا عورت کو منہ

مقـــاالت

تھوڑا سا اور ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کا پنجہ

ويمكن أن يكون عائ ًدا إلى المصدر المتضمن في

کھولنا درست ہے نا چاری کو پھر ہاتھ کی

قوله "وآتى" وقال اإلمام النسفي في ذلك "وآتى

مہندی کھلے گی یا آنکھ کا کاجل یا انگلی کا
ّ
چھال ۔۔۔"(((13؛ أي المراد من (وال يبدين زينتهن

المال على حبه؛ أي على حب اهلل أوحب المال
أوحب اإليتاء يريد أن يعطيه وهو طيب النفس
بإعطائه ذوي القربى"

(((12

إال ما ظهر منها)؛ أي مواضع الزينة الظاهرة
مثل اللباس الجميل والجديد أو جز ًءا قليلاً من

واختار شاه عبد

القادر االحتمال األول.

الوجه واألصابع والرجل أو يظهر الحناء أو

وكذلك قوله تعالى ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

الكحل أو خاتم اإلصبع ،وقد حاول الشيخ أن

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ( ((13ترجمها بقوله "اور

يجمع أقوال العلماء في هذه اآلية؛ ألنهم اختلفوا

کھالتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو

فيما بينهم ،واختار الشيخ عبد القادر المذهب

اور بن باپ کے لڑکے کو اور قیدی کو"(((13؛
أي يطعمون الطعام في حب اهلل ،فح ّدد الشيخ

الحنفي باختيار مواضع الزينة الظاهرة ،وكذا

مرجع الضمير "في حبه" وعيّن المراد به (حب

ﭼﭽ ﮥ ﭼ

قوله تعالى ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
(((13

"اور طالق وال��ی عورتیں

اهلل) وبذلك رفع الخالف واإلشكال م ًعا؛ ألن هذه
اآلية ً
أيضا تحتمل أن يكون الضمير في "حبه"

وقد عيّن المراد من كلمة (القروء) الحيض في

عائ ًدا على (طعام) أو عائ ًدا إلى (لفظ الجاللة)

اللغة األردية،؛ ألنها تستعمل في العربية للحيض

صرح اإلمام البيضاوي
أو إلى (اإلطعام) ،وقد ّ

والطهر ،وقد اختلف العلماء فيما بينهم في هذا،

انتظار کروائیں اپنے تئیں تین حیض تک"(،((13
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فبعضهم قالوا إن المراد من القروء هو الطهر،

الهامش قائلاً " :بیچ والی نماز عصر ہے کہ دن

وبعضهم قالوا إن المراد من (ال��ق��روء) هو

اور رات کے بیچ میں ہے اس کا تقیید زیادہ

الحيض ،واألخير هو ما اختاره األحناف والشيخ
ً
أيضا أيّد المذهب الحنفي.

کیا ہے۔ اور طالق کے حکموں میں نماز کا

 -7بيان المنا�سبات بين الآيات:
اهت ّم ش��اه عبد ال��ق��ادر في ترجمته ببيان
المناسبات بين اآليات بتعليقاته الوجيزة الوجيهة،
والسيما إذا كانت المناسبة غامضة ،واألمثلة
على هذا كثيرة ،ومن تلك قوله تعالى ﭽ  ...ﯘ
ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ

ﯬ ﯶ ﭼ( ،((13وقد بيّن الشيخ مناسبة هذه اآلية
بما قبلها في الهامش بقوله "اس آیت میں ذکر
ہے تیمم کا جو پہلے مذکور ہوا کہ کافر آخرت
میں آرزو کریں گے کہ خاک مل جاویں۔ خاک
انسانوں کی پیدائش ہے اور اپنی پیدائش کی
طرف جانا گناہوں سے بچاؤ ہے اس واسطے
مٹی َملنے سے بھی طہارت فرمائی"(((13؛
(أي أنه في هذه اآلية ذكر التيمم؛ ألن قبل هذه
اآلية ذكر الكفار الذين سيتمنون يوم القيامة لو
تسوى بهم األرض ،والتراب أصل اإلنسان؛ ألنه
خلق من التراب ،والرجوع إلى التراب وقاية
من الذنوب ،فلذا ُجعل التيمم بالتراب طهار ًة)،
وتوضيح الشيخ المناسبة بين اآليتين بالطريقة
المقنعة  -على الرغم من غموض العالقة بينهما
في الظاهر  -يدل على الفهم الثاقب ألسرار
المناسبات بين اآليات في القرآن الكريم.
وك��ذا قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ(،((13
وقد ّ
وض��ح الشيخ مناسبة اآلي��ة بما قبلها في
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حکم فرمایا کہ دنیا کے معامالت میں غرق ہو
کر بندگی نہ بھول جاؤ اسی واسطے عصر کا
تقیید زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل اکثر
ہے۔"(( ((14أي المراد من الصالة الوسطى صالة
العصر؛ إذ أنها في الوسط ،والتقييد ألهمية هذه
الصالة ،وذكر هذا بين أحكام الطالق لإلشارة
بأن ال يلهيهم االشتغال باألوالد واألزواج عن
الصالة ،وألن الشغل في هذا الوقت أكثر) ،وبهذا
ذكر الشيخ المناسبة بين اآليتين بطريقته المقنعة
والممتعة ،واألمثلة على هذا كثيرة ،فنكتفي بهذا؛
ألن االستقصاء أمر صعب في مثل هذه العجالة.

د .نقاط ال�ضعف في ترجمة �شاه عبد القادر:
قام شاه عبد القادر بجهود طيبة مباركة بهذا
العمل الجليل ،ومكث معه وق ًتا طويلاً متأملاً في
كالم اهلل تعالى ،وحاول  -قدر االستطاعة  -أن
يقدم الترجمة بلغة أردية سهلة ليستفيد منها شعب
شبه القارة ،ولكن على الرغم من كل هذه المحاسن
واإليجابيات علينا أن ال ننسى أنه عمل بشري،
والبشر مك ّون من الخطأ والتقصير ،ووجود
الخطأ أو التقصير ال يقلّل قيمة العمل الجليل ،إنما
يشير إلى ضعف البشر أنه مهما حاول أن يتجنب
نقاط الضعف فإنه لن يستطيع ،وليس غرض
اإلشارة إلى هذه النقاط التنقيص على أحد من
األعالم البارزة ،بل هي مراجعات علمية محضة
تضيف وال تنقص ،وتكمل جهود العلماء األبرز
كما صنع أجيال العلماء في كل زمان ومكان؛
حيث تكاملت جهودهم ً
خلفا بعد سلف ،مع إقرار
الخالف بفضل السابق والدعاء بموفور الثواب

منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
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وعظيم األجر ،وفيما يأتي نشير إلى بعض نقاط

 -2الزيادة والنق�ص في الترجمة

الضعف عند الشيخ .منها:

سابقا أن الشيخ كان ً
كما ذكرنا ً
دقيقا ج ًدا في
أمر الترجمة ،ولكن أحيا ًنا نجد أنه يضيف أو

 -1ذكر المو�ضوعات والإ�سرائيليات
كان شاه عبد القادر يغربل الروايات اإلسرائيلية

يغير معنى الكلمة من عنده أو يؤولها لغرض من
األغراض فمثلاً ترجم قوله تعالى ﭽ ﭿ ﮀ

ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ

اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس

والضعيفة ويقف موقف الناقد البصير ،كما فعل

ﮁ ﮂﮃ ﮇ ﭼ

في قوله تعالى ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

(((14

سے" سبح اآلن بمحامد ربك واستغفره ووضح

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ

في الهامش بقوله "اب امت کے گناہ بخشوایا

ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ( ((14فإنه ترجم قوله إذا تمنى"

کر ،درجہ شفاعت کا ملے"(( ((14أي فسبح اآلن

سو جب لگا خیال باندھنے" (أي إذا تعلقت
بخاطره أمنية) ثم ّ
وضح المراد من الخيال في
الهامش

(((14

بحمد ربك واستغفر ألمتك منه لتستحق الشفاعة
يوم القيامة) قد أ ّول كلمة (استغفره) باالستغفار

أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ألمته ،وهذا التأويل مخالف لما ورد في الحديث

رأى في المنام أنه هاجر إلى أرض كثيرة النخل،

المرفوع الذي نقل عن عائشة – رضي اهلل عنها

فظنها عامة أو هجر ،وكان المراد بتلك اإلشارة

مقـــاالت

– وهي تقول :وكان  -صلى اهلل عليه وسلم يكثر

في حقيقة األمر المدينة المنورة ،وكذلك رأى

 -أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمد اللهم

في المنام أنه دخل مكة مع أصحابه محلقين

موجه
اغفر لي" يدل هذا األثر أن الحكم واألمر ّ

ومقصرين وظن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

إلى الرسول ليستغفر ربه ،والسبب في ذلك أن
ً
محتاطا ج ًدا في اآليات التي تتعلق
الشيخ كان

أن هذا سيقع في نفس العام ،وكان تحققه في
حقيقة األمر بعده بعدة أعوام ،والمراد باألمنية

بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا ما نراه

أمثال هذه األماني ،وليست األمنية بمعنى القراءة

حينما لم يترجم كلمة (األمي) الواردة في قوله

كما ذكر بعض الناس القصة هنا ،ولكن مع كل

تعالى ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

هذا االحتياط أنه ذكر قصة إسرائيلية أثناء شرح

ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ

قوله تعالى ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﭼ

(((14

ﮡﭼ

(((14

رغم أن المفسرين قد

ال��واردة في حق الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ابن كثير بقوله "قد ذكر المفسرون ههنا قصة

هو إما الذي لم يقرأ ولم يكتب أو أنه ولد في أم

أكثرها مأخوذ من اإلسرائيليات ولم يثبت فيها
عن المعصوم حديث اتباعه

القرى".

(((14

وكذلك ذكر

قصة إسرائيلية في شرح قوله تعالى ﭽ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﭼ

فسر
وأبقى الكلمة على حالها ثم ّ

الكلمة في الهامش "أن المراد من كلمة األمي

وصرح اإلمام
ر ّدوا هذه الرواية بكل وضوح
ّ

(((14

بقوله "اب پاکی بول

على كل حال هذا هو دأبه ،ولو أسند االستغفار
إلى الرسول لكان أحسن؛ ألن اآلية واضحة

(((14
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في هذا المجال ،وأن االستغفار ال يستلزم أن
يكون المستغ ِفر مذ ِنبًا ،وقد يكون االستغفار لرفع
صرح به الرسول صلى
الدرجة والشكر ،وهذا ما ّ

فيه مخالفة للقواعد اللغوية فمثلاً في ترجم قوله
تعالى ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﭼ

(((15

بقوله "تو ہے اپنی اسی غلطی میں

اهلل عليه وسلم في حديث رواه المغيرة رضي اهلل
عنه ،بقوله :أفال أكون عب ًدا
شكورا(.((15
ً

القديم) بالتركيب اإلضافي ،وقد اختار الشيخ هذه

أحيا ًنا يضيف كلمة في الترجمة فمثلاً في

الترجمة هنا فقط ،وهذا االستعمال متروك اآلن.

قوله ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭰ ﭼ

(((15

قدیم کی" فقد ترجم التركيب التوصيفي (ضاللك

وقد يستخدم كلمات سنسكريتية ،فمثلاً ترجمة

ترجمها بقوله "اور کوئی میوے نہیں جو

كلمة (الصمد) ال��واردة في قوله تعالى ﭽ ﭑ

(گھابھہ) زيادة من عنده ،وليست هذه ترجمة.

سنسكريتية بقوله (نراددھار) ،وقد استعمل هذه

نکلتے ہیں اپنے غالف سے اور گھابھہ" كلمة

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ بكلمة

الكلمة في سورة اإلخالص فقط ،ووضح الشيخ

وكذلك أضاف في ترجمة قوله تعالى ﭽ ﯮ

الكلمة في الهامش بقول جامع "يعنی کھاتا پیتا

سیاست کرنے کو" هنا (سیاست کرنے کو)

نہیں"؛ أي أنه "ال يأكل وال يشرب"؛ أي أنه ليس

ﯯﯰﭼ

(((15

بقوله "ہم بالتے ہیں پیادے،

زائدة من الترجمة ربما أدخلت في التفسير.
وقد تكون الترجمة ضعيفة ومخالفة للسياق
كما نجد هذه الظاهرة في ترجمة قوله تعالى

ﭽﰒﰓﰔﰕﰖ ﰙﭼ

(((15

ترجمها بقوله

"ت��و کہہ میرا رب پھینکتا جاتا ہ��ے سچا
دین"(( ((15أي يقذف ربي الدين الحق) ثم ّ
وضح
الترجمة في الهامش بقوله "یعنی اوپر سے اتارتا
ہے"

(((15

(أي أنه ينزل من فوق) كلمة القذف

محتاجا إلى أحد ،وأنه منزه من جميع الحوائج،
ً
وأن جميع الكون محتاج إليه ،وجميع تراجم
األردية والفارسية يترجمون به (بے نیاز)؛ أي
غير محتاج إلى أحد ولكن هذه الترجمة تبين
جانبًا من جانبي مفهوم (الصمدية)؛ أي أنه ال
يحتاج إلى أحد وال تبين الجانب اآلخر هو احتياج
جميع الكون إليه.

الخاتمة

يطلق على رمي الحجر .بالقذف هنا يستعار،

بعد هذه الجولة الممتعة في ترجمة معاني

وحقيقته .بل نورد الحق على الباطل ،واالستغفار

القرآن الكريم لشاه عبد القادر المسمى بـ"موضح

أبلغ؛ ألن القذف دليل على القهر؛ ألنك إذا قلت

القرآن" يمكن لنا أن نثبت النتائج اآلتية:

قذف به إليه .فإنما معناه :ألقاه إليه على جهة

إن شاه عبد القادر هو ابن اإلم��ام ولي اهلل

على جهة القهر واالضطرار ال على جهة الشك

الدهلوي – رحمه اهلل تعالى – وكان عال ًما ربانيًا،
ورعا وتقيًا ،وأنه بذل جه ًدا مضنيًا في
وإنسا ًنا ً

اإلكراه والقهر ،فالحق يلقى على الباطل فيزيله
واالرتياب .فكلمة "القذف" توحي بهذه القوة التي
يهبط بها الحق على الباطل

(((15

ً
متروكا ويكون
يستخدم الشيخ أحيا ًنا تركيبًا
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هذا العمل الجليل ،وح��اول أن يترجم الكالم
الرباني المبين باللغة األردية المبينة ،وهو أول
من قام بهذا في اللغة األردية ،وقبله ترجم والده
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وخ�صائ�صه

في اللغة الفارسية ،وترجمته خير نموذج للملكة

ومنها اختيار أسلوب اإليجاز في ترجمته،

االجتهادية والبراعة الفائقة والكفاءة النادرة في

حاول الشيخ أن يترجم كالم اهلل سبحانه وتعالى

هذا المجال .تعد ترجمة شاه عبد القادر من أدق

بأسلوب موجز إما باختيار الكلمات الموجزة

تراجم القرآن الكريم وأحسنها مثل ترجمة والده،

أو بحذف بعض أجزاء الجملة بدون إخالل في

وهي تشمل عنصرين :األول الترجمة والثاني:

المعنى والمقصود.

التعليقات الوجيزة المهمة.

ومنها اختيار أقرب التوجيهات اإلعرابية

اختار شاه عبد القادر أسلوب حاصل المعنى

وأصحها من الناحية اللغوية خالل الترجمة ،كما

مع االحتياط الشديد في عدم الخروج من ترتيب

أنه يقوم برفع االحتمال واإلجمال الموجود في

النظم القرآني ،وبهذا تعد هذه الترجمة ترجمة

الكلمة أو في الجملة بالتوضيح والتحديد وإزالة

حاصل المعنى المراد من حيث توصيل معاني

الخفاء من دون تشتيت ذه��ن ال��ق��اريء بذكر

القرآن للقارئ ،وفي الوقت نفسه ترجمة لفظية

االحتماالت المختلفة.

من حيث االلتزام بترتيب النظم القرآني.

ومنها اختيار المذهب الفقهي في ترجمة

مقـــاالت

تتميز هذه الترجمة بمزايا عديدة ،من أهمها

اآليات التي تتعلق باألحكام الفقهية ،كما أنه يبين

الدقة؛ ألنها من أدق تراجم القرآن الكريم في اللغة

المناسبات بين اآليات بتعليقاته الوجيزة والسيما

األردية؛ إذ أن الشيخ راعى في عمله هذا جميع

إذا كانت المناسبة غامضة ،ويختار طريقة مقنعة،

الظواهر اللغوية والتعبيرية بدون تغيير ترتيب

وهذا يدل على فهمه الثاقب ألسرار المناسبات

النظم القرآني ،كما أنه أبرز معاني الحروف

بين اآليات.

الجارة والعاطفة والحصر في ترجمته.

قام شاه عبد القادر بجهود مباركة في هذا

ومن مزايا هذه الترجمة رعاية المعاني الثانية،

العمل الجليل وبذل جميع طاقاته البشرية ،إال أن

والمعنى الثاني هو الذي ال يصل السامع منه إلى

هناك بعض الهنات؛ إذ أنه جهد بشري ،والجهد

معنى آخر هو الغرض من الكالم ،وقد قام الشيخ

البشري ال يخلو من النقص والسلبيات ،ومن هذه
الهنات ذكر اإلسرائيليات والموضوعات أحيا ًنا

الغرض بداللة اللفظ وحده ،بل يجد لمعنى اللفظ
بجهود طيبة في هذا الميدان وأبرز المعاني الثانية
من الكنايات واالستعارات والمجاز المرسل

وال��زي��ادة والنقص في ترجمة بعض اآلي��ات،

والمعاني الموقفية من المشاكلة وغيرها.

واستخدام بعض الكلمات السنسكريتية ،إال أن
مثل هذه الهنات قليلة ونادرة ج ًدا ،وهذا يدل على

ومنها رعاية السياق في ترجمة المصطلح

جهده العظيم وبراعته الفائقة والبراعة النادرة

بحيث اختار شاه ترجمة المصطلح القرآني في

في مجال الترجمة ،وقد اتفق العلماء فيما بينهم

كل موضع مغايرة للموضع اآلخر حسب اقتضاء

أن هذه الترجمة ترجمة ملهمة ،وأن الشيخ قام
بجهود مضنية ومكث طويلاً إلتمام هذا العمل

الكلمة لديه.

الجليل .فجزاه اهلل تعالى خير الجزاء ،وأسأل اهلل

السياق ذلك؛ ألن السياق له دخل في تحديد معنى
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أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ويرزقنا الصالح
والرشاد في الدنيا والفوز والفالح في اآلخرة.
آمين يا رب العالمين.

الحوا�شي
* األستاذ المشارك بقسم األدب ،كلية اللغة العربية،
الجامعة اإلسالمية العالمية – إسالم آباد.
1-1هو االب��ن الرابع لشاه ولي اهلل الدهلوي ،ولد في
1167هـ 1753 /م وتوفي في 1230هـ 1814 /م،
كان عالماً مجيداً وإنساناً ورعاً تقياً ،درس على يد
س
أبيه ،ثم على يد أخيه شاه عبد العزيز ،كان يُد ِّ
َر ُ
القرآن والحديث والفقه في "مسجد أكبري" ،وأقام في
حجرة هذا المسجد ،وانصرف للعبادة بعد التدريس؛
ولهذا لم يوجه اهتمامه إلى التأليف والتصنيف ،وقد
أشاد بعلمه وتقواه الجميع ،إال أن شهرته ترجع إلى
ترجمته للقرآن الكريم وتفسيره المختصر "موضح
القرآن" انظر ،سيد أحمد خان ،تذكرة أهل دهلي،
كراتشي 1955م ص .75
2-2وقد تم طباعة ترجمة شاه عبد القادر في 1205هـ
الموافق 1790م .انجمن ترقي أردو ،قاموس الكتب
1961م ،و د /عبد الحق ،المجلة الشهرية ،أردو،
يناير 1937م.
3-3الثقافة اإلسالمية في الهند "معارف العوارف في
أن��واع العلوم و المعارف" مجمع اللغة العربية،
دمشق1983 ،م ،ص.168 :
4-4ولد في مدينة بجنور شمال الهند سنة 1246ه��ـ /
1830ه��ـ ،درس على يد وال��ده الكتب االبتدائية
ثم درس على يد الشيخ نصر اهلل خان علوم اللغة
واألدب العربي ،وفي 1846م التحق بكلية دهلي
إلى أن تخرج منها .ألّف كتبًا عديدة منها "مرآة
العروس" و"توبة النصوح" و"مبادئ الحكمة"
وترجمة معاني القرآن الكريم ،فنال جوائز قيمة،
وتوفي في 1330ه��ـ 1912 /م .األدب األردي
اإلسالمي ،د /سمير عبد الحميد إبراهيم ،جامعة
اإلم��ام محمد بن سعود اإلسالمية1411 ،ه��ـ /
1991م ،ص.426 :
5-5ينظر مفتي محمد شفيع عثماني معارف القرآن،
مقدمة ص.1 :
6-6ينظر عبد الحي ،حياة عبد الحي ،صً ،13:
نقال عن
نزهة الخواطر ،جـ ،7 :ص.296 :
7-7وقد ّ
وض��ح اإلم��ام ولي اهلل الدهلوي أسباب عدم
صحة الترجمة الحرفية للقرآن الكريم بقوله "ألن
الغرض من الترجمة هو نقل مفهوم النص القرآني
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إلى اللغة المترجم إليها ،والترجمة الحرفية ال تحقق
هذا الغرض؛ ألن اللغات تختلف في المجازات
والكنايات والتشبيهات واالستعارات ونظام الجمل
صرح
من تقديم وتأخير وح��ذف وذك��ر ،ولذلك ّ
اإلمام ولي اهلل الدهلوي عن هذا النوع من الترجمة
ً
قائال :إن الترجمة الحرفية تأتي بخلل؛ ألنها تأتي
باختالل ،وتظهر بسببه تراكيب خاطئة في اللغة
المترجم إليها ،كما أنه يؤدي إلى الركاكة في الكالم
والتعقيد في التعبير وارتكاب الشذوذ في اللغة؛ وذلك
بسبب اختالف اللغات في تأليف الكلمات واستعمال
الصالت ،أضف إلى ذلك أنه
الكنايات ،واستخدام ِ
يجوز في بعض اللغات االنتقال من ظاهر الكالم
إلى الزم��ه ،وتصح استعارة لفظ ما لمعنى من
ً
أصال،
المعاني بينما ال يصح ذلك في لغة أخرى
ً
فمثال يقال في اللغة العربية "فالن كثير الرماد"
وتجعله العرب كناية عن كرمه وجوده ،ولو ترجمت
الجملة المذكورة بأسلوب الترجمة اللفظية إلى اللغة
الفارسية لما حصل ألهلها المعنى ال��ذي تقصده
العرب منها؛ ألنهم (الناطقون بالفارسية) ال يجعلون
العبارة المذكورة كناية عن ذلك المعنى.
وكذلك أن اللغة العربية تمتاز بخصائص ال توجد في
اللغة الفارسية ،وال توجد فيها كلمات تؤدي المعنى
الموجود في اللغة العربية بتلك الخصوصية ،ومن
ذلك – على سبيل المثال – "رغاء اإلبل" و"خوار
البقر" و"صهال الفرس" وث��ؤاج الكبش ....فال
توجد في اللغة الفارسية كلمات تحصل الخصائص
الموجودة في الكلمات العربية المذكورة من غير
تكلف ،أضف إلى ذلك االختالف الكثير في صالت
األفعال إلى غير ذلك مما ال يخفى على الفطن اللبيب".
المقدمة في قوانين الترجمة (باللغة الفارسية) خدا
بخش الئبريري جزء  ،2العدد ( )115بتنه (پٹنہ)،
الهند ،نشر هذه الرسالة ،وصحح نصها الفارسي
الدكتور أحمد خ��ان ،وق��ام بتعريب هذه الرسالة
الباحث األفغاني األستاذ مصباح عبد الباقي في مقاله
المنشور في صفحات مجلة الدراسات اإلسالمية،
العدد  ،2المجلد  ،4عام 2008م.
8-8المقدمة في فن الترجمة ومجلة الدراسات اإلسالمية،
ص.146:
9-9ينظر المصدر السابق.
1010المصدر نفسه  ،ص.147:
1111المقدمة في فن الترجمةً ،
نقال عن مجلة الدراسات
اإلسالمية ،ص.148:
ً
أستاذا حاذقاً
1212فقد أكد الشيخ على ضرورة كونه
لفهم معاني القرآن الكريم ،وعدم االكتفاء بقراءة
الترجمة ،وق ّدم أدلة على هذا ،منهاً :
أوال :اإلذن من

منهج �شاه
عبد القادر
في ترجمة
معاني القر�آن
الكريم
وخ�صائ�صه

مقـــاالت

األستاذ ليكون سنداً ألن المعاني القرآنية غير معتبرة
بدون اإلسناد .وثانياً :معرفة الربط بين الكالم وفهم
السياق ،والسياق أيضاً يحتاج إلى من يعلِّم التالميذ.
ثالثاً اللغة العربية بنفسها هي لغة تحتاج إلى من
يعلّمها والعرب بأنفسهم كانوا محتاجين إلى األستاذ
فما بالك بأهل الهند.
1313مقدمة موضح القرآن ،مطبعة قيومي ،كانبور ،الهند
عام 1331م.
1414ينظر ص 2:من هذا المقال.
1515سورة األعلى ،اآليات.5-1 :
1616موضح القرآن  ،ص.710:
1717سورة القصص ،اآلية.68 :
1818موضح القرآن ،ص.471:
 1919منهج النقد في علوم الحديث .215
2020موضح القرآن ،ص471:
2121سورة البقرة ،اآلية.286 :
2222ينظر مفردات القرآن ،نور محمد كتب خانه،
كراتشي ،ص.184:
2323ينظر اآليات التالية التي ترجم فيها الشيخ كلمة
"رب" بصاحب ،س��ورة الصافات ،اآلي��ة،180:
وسورة يوسف ،اآلية.41 ،23 :
2424سورة الفاتحة ،اآلية.3 :
2525موضح القرآن :ص.2 :
2626ينظر ترجمة شاه رفيع الدين ،والشيخ أحمد رضا
خان البريلوي ،والشيخ أش��رف علی التهانوي،
والسيد أبو أعلى المودودي وغيرهم  -رحمهم اهلل
جميعاً  -تحت هذه اآلية.
2727ينظر  :درسى اردو لغت ،مقتدره قومى زبان،
إسالم آباد – پاکستان ,ص.465:
2828وقد ترجم بهذا الشيخ أبو الكالم آزاد.
2929ينظر سورة يوسف .46 ،سورة الذاريات ،اآلية.6 :
3030سورة األعراف ،اآلية.126 :
3131سورة البقرة ،اآلية.250 :
3232سورة النور ،اآلية.63 :
3333موضح القرآن :ص.430 :
3434منهج النقد في علوم الحديث .215
3535سورة القصص ،اآلية.31 ،30 :
3636موضح القرآن :ص.465 :
3737فتحي أحمد عامر ،المعاني الثانية في األسلوب
القرآنية( ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،مصر،
1976م) ،ص.22:

3838إبراهيم بن موسى ،الموافقات في أصول الشريعة،
دار الفكر العربي ،بيروت ،ج  ،2ص.66:
3939عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز في علم
المعاني ،تصحيح رشيد رض��ا ،مكتبة القاهرة
1961م ،ص 60:و.250
4040الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ص ،25:وابن قتيبة،
مشكل القرآن ص.21-20:
4141سورة األعراف ،اآلية.149 :
4242جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 :هـ)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
األقاويل في وجوه التأويل ،مكتب اإلعالم اإلسالمي
(ت 1414هـ ق) ،ط .1
4343موضح القرآن ،ص.203:
4444سورة الكهف ،اآلية.42 :
4545سورة األنفال ،اآلية.15 :
4646موضح القرآن ،ص.215:
4747ينظر د /عبد الفتاح الشين ،اليبان في ضوء أساليب
القرآن ،دار الفكر العربي ،القاهرة1998 ،م ،ص:
.258
4848إذا كانت العالقة بين المعنى الحقيقي للكلمة
والمجازي عالقة المشابهة فتسمى استعارة ،وأما
إذا كانت العالقة غير مشابهة فيكون مجازاً
ً
مرسال.
4949سورة البلد ،اآلية.11 :
5050موضح القرآن ،ص.713:
5151سورة العنكبوت ،اآلية.65 :
5252موضح القرآن ،ص483 :
5353والمجاز مرسل إن كانت العالقة ،المصححة "غير
المشابهة" بين المعنى المجازى والمعنى الحقيقي.
مختصر المعاني ،ص.219 :
5454صحيح البخاري لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ،ح .1
5555المشاكلة :وهي ذكر شيء بلفظ غيره لوقوعه في
صحبته .تلخيص الفتاح ص ،321:ضمن مختصر
المعاني للعالمة التفتازاني.
5656سورة آل عمران ،اآلية.54 :
5757ينظر ترجمة أش��رف علي التهانوي تحت اآلية
المذكورة.
5858سورة األنفال ،اآلية.30 :
5959موضح القرآن ،ص.217:
 6060اور فریب کیا ان کافروں نے ،اور فریب کیا اللہ
نے۔ موضح القرآن  ،ص.68:
6161سورة الطارق ،اآلية.16 :
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6262موضح القرآن ،ص .710:وينظر كذلك القلم ،45
موضح القرآن  678بحيث ترجم الشيخ بقوله "اور
ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ بے شک میرا داؤ پکا
ہے۔"
6363سورة النساء ،اآلية .42 :سورة البقرة ،اآلية.9:
6464سورة الفتح ،اآلية.18 :
6565سورة الفتح  ،اآلية.10 :
6666سورة الممتحنة ،اآلية.13 :
6767موضح القرآن ،ص.660:
6868ينظر األصفهاني ،ال��راغ��ب ،مفردات القرآن،
ص.126:
6969لقمان 13 ،موضح القرآن ،ص.493:
7070ينظر اآليات التالية البقرة،220 ،209 ،129 :
.259 ،240 ،228
7171سورة البقرة ،اآلية.32 :
7272سورة يس ،اآلية ، 1 :وسورة آل عمران ،اآلية.6 :
7373سورة هود ،اآلية.1 :
7474سورة محمد ،اآلية.20 :
7575سورة التوبة ،اآلية.128 :
7676موضح القرآن ،ص.249:
7777الكشاف ج  2ص325:
7878منهج النقد في علوم الحديث .215
7979سورة التوبة ،اآلية.112 :
8080موضح القرآن.246 ،
8181ينظر مزيداً من التفصيل التفسير البيضاوي ج 30
ص ،175:والقرطبي ج  8ص ،269:وتفسير أبي
السعود ،ج  4ص.106:
8282موضح القرآن ،ص.671:
8383سورة الفاتحة ،اآلية.1:
8484سورة األنعام ،اآلية.6 :
8585سورة سبأ ،اآلية.34 :
8686سورة الفاطر ،اآلية.35 :
8787سورة الكهف ،اآلية.118 :
8888موضح القرآن ،ص.353:
8989سورة األنعام ،اآلية.45 :
فرق العلماء بين الحمد والشكر بحيث أن الشكر
9090وقد ّ
ثناء بالجميل في مقابل النعمة واإلحسان .وقد وضح
اإلمام الراغب األصفهاني بقوله "الحمد هلل تعالى
والثناء عليه ما لفضيلة ،وهو أخص من المدح وأعم
من الشكر ،والشكر ال يقال إال في مقابلة نعمة ،فكل
شكر حمد وليس كل حمد شكر.
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9191سورة إبراهيم ،اآلية.39 :
9292موضح القرآن ،ص.313:
9393سورة المؤمنون ،اآلية.28 :
9494موضح القرآن ،ص.411:
9595تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ضمن مختصر
المعاني ،ص 199:و .204
9696سورة البقرة ،اآلية.286 :
9797منهج النقد في علوم الحديث .215
9898سورة البقرة ،اآلية.228 :
9999موضح القرآن ،ص.44 :
10100سورة النساء ،اآلية.28 :
10101موضح القرآن ،ص.100 :
10102سورة الجمعة ،اآلية.10 :
10103موضح القرآن ص.663 :
10104سورة التكوير ،اآليات.3-1 :
10105موضح القرآن ص.703 :
10106عبّر القرآن الكريم عن األحداث المتعلقة بيوم
القيامة بالفعل الماضي ألغراض بالغية منها33:
تحقق وقوع هذه األحداث في المستقبل وأن ال يشك
أحد.
10107سورة البقرة ،اآلية.33 :
10108موضح القرآن ص .8 :
10109سورة اإلسراء ،اآلية.70 :
11110موضح القرآن ،ص.347 :
11111سورة األنفال ،اآلية.64 :
11112موضح القرآن ،ص.222:
11113ينظر تفصيل هذه التوجيهات إمالء ما من به
الرحمن ألبي البقاء العكبري ،طبع دارالكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ع��ام 1979م ،ج  ،2ص.10:
واآللوسي ،روح المعاني .دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،لبنان .ج  ،10ص.30:
11114سورة األنفال ،اآلية.5 :
11115موضح القرآن ،ص.213:
11116ينظر التفصيل في فتح القدير ج  2ص287:
وروح المعاني ج  9ص.170:
11117الكشاف ج  2ص.553:

منهج �شاه
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11118سورة النور ،اآلية.33 :

15151سورة فصلت ،اآلية.47 :

11119ينظر ابن كثير ج  3ص.290:

15152سورة العلق ،اآلية.18 :

12120موضح القرآن ،ص424:

15153سورة سبأ ،اآلية.48 :

12121سورة األنبياء ،اآلية.36 :

15154موضح القرآن ،ص .519

12122موضح القرآن  ،ص.390:

15155المصدر السابق ،ص .218
15156من بالغة القرآن ،د /عبد الفتاح الشين ،البيان في
ضوء أساليب القرآن ،ط 1993 ،3م ،دارالمعارف،
ص.173:

12123سورة ق ،اآلية.23 :
12124موضح القرآن ،ص.624:
12125سورة ق ،اآلية.27 :

15157س��ورة ي��وس��ف ،اآلي���ة .95 :موضح ال��ق��رآن،
ص.283:

12126موضح القرآن ،ص621:
12127سورة البقرة ،اآلية.177 :

الم�صــادر والمراجع

12128موضح القرآن ،ص.33:

 -األدب األردي اإلسالمي ،للدكتور سمير عبد الحميدإبراهيم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
1411هـ 1991 /م.

12129تفسير النسفي ،ج  1ص.86:
13130سورة االنسان ،اآلية.8 :
13131موضح القرآن ،ص.695:

 -إمالء ما من به الرحمن ،ألبي البقاء العكبري ،طبعدار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،عام 1979م ،ج.2

13132البيضاوي ،ج  ،5ص.427:
13133سورة النور ،اآلية.31 :

مقـــاالت

  -الثقافة اإلسالمية في الهند "معارف العوارف فيأن��واع العلوم و المعارف" مجمع اللغة العربية،
دمشق1983 ،م.

13134موضح القرآن ،ص.4230:
13135سورة البقرة ،اآلية.228 :
13136موضح القرآن ،ص.44:

 -دالئل اإلعجاز في علم المعاني ،لعبد القاهر الجرجاني،تصحيح رشيد رضا ،مكتبة القاهرة 1961م.

13137منهج النقد في علوم الحديث .215
13138موضح القرآن ،ص.103:

 -روح المعاني ،لآللوسي ،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،لبنان .ج ( ،10د.ت).

14140موضح القرآن ،ص.47:

 -صحيح البخاري ،لإلمام أب��ي عبد اهلل محمد بنإسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ،ح .1

14142موضح القرآن ،ص.405:

 -الكشاف ع��ن حقائق غ��وام��ض التنزيل وعيوناألقاويل في وجوه التأويل ،لجار اهلل محمود بن عمر
الزمخشري (ت 538 :هـ) مكتب اإلعالم اإلسالمي
(ت 1414هـ ق) ،ط .1
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مناهج األصوليين في تقسيم داللة اللفظ
على المعنى،
وأثره على الفهم المقاصدي لخطاب القرآن
د .عبد الكريم بناني

الرباط – المغرب

الحمد هلل الذي �أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة ،وهدانا باال�ستب�صار به عن الوقوع في
عماية ال�ضاللة ،ون�صب لنا من �شريعة �سيدنا وموالنا محمد �أعلى علم و�أو�ضح داللة.
وبعد:

فقد اهتم علماء �أ�صول الفقه بمباحث الدالالت اللغوية اهتما ًما بالغًا؛ وذلك لما لهذه
المباحث من �أهمية في فهم الخطاب القر�آني ،الذي نزل بلغة العرب ،فـ"الحق �سبحانه خاطب
العرب بل�سانها على ما تعرف من معانيها"(((؛ ولذلك ففهم القر�آن ال يت�أتى �إال من خالل هذه
اللغة التي نزل بها ،فنجد ه�ؤالء العلماء ي�ستعر�ضون في كتبهم �أنواع الدالالت وتق�سيماتها،
وطرق تو�ضيحها للمعاني ،وعالقتها بهذه المعاني ،مبينين �أثرها في تف�سير الخطاب ال�شرعي
عمو ًما.
ولقد ا�ستطاع علماء الأ�صول بذلك� ،أن ي�ضعوا
نظريات متكاملة ومتميزة((( ت� ّؤ�س�س لمنهج ر�صين
في اال�ستنباط ،وتق ّوم عملية االجتهاد في فهم الن�ص
يي�سر ُ�سبل ا�ستنباط
القر�آني انطال ًقا من قانون عملي ّ
الأحكام وفق �ضوابط لغوية تع ُّد ثمرة اال�ستدالل؛
لأن بها يح�صل الفهم؛ ولذلك نجد الإمام ال�شاطبي
(ت790ه���ـ)  -م� ّؤ�س�س علم المقا�صد -يقول "ال
تظهر ثمرة الفهم �إ ّال في اال�ستنباط"(((؛ لذلك
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ففهم الخطاب القر�آني يت�أ�س�س التعامل معه من
جانبين :الفهم اال�ستنباطي للخطاب ،ثم التنزيل
العملي الذي يرتبط بمواقع الوجود وفق ر�ؤى تراعي
الم�صلحة ،وفقه ال��واق��ع ،وال��م��وازن��ة وغيرها من
�أدوات االجتهاد المقا�صدي ،يقول الإمام ال�شاطبي
أي�ضا "�إنما تح�صل درجة االجتهاد لمن
(ت790هـ) � ً
ات�صف بو�صفين:
�أحدهما :فهم مقا�صد ال�شريعة على كمالها،

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن

مقـــاالت

والثاني :التم ّكن من اال�ستنباط بنا ًء على فهمه
فيها"(((.

اً
محاول
الأ�صولي ،ارت�أيت �أن �أتناول هذا المو�ضوع
تحقيق الأهداف الآتية:

فمنهج البناء الأ�صولي اللغوي يقوم على �أ�سا�س
ا�ستجالء دالالت الخطاب التي تبين للفقيه طرائق
التنزيل على �آح��اد الأدل���ة ،وه��و �أم��ر ال يت�أتى �إال
ً
من�ضبطا يراعي مقا�صد
بفهم هذا الخطاب فه ًما
ال�شريعة الإ�سالمية انطال ًقا من كلياتها الأ�سا�سية
�إلى جزئياتها المت�ضمنة في �آحاد الن�صو�ص ،وهذا
ما جعل م�صنفات ومدونات علم �أ�صول الفقه مثقلة
بالمباحث اللغوية ،والبالغية الداللية ،والمعجمية،
وه���ذه المباحث ،و�إن ك��ان "هدفها فهم الن�ص
القر�آني فه ًما من�سج ًما مع طبيعة اللغة العربية
ومعهودها ف��ي التخاطب و�أ�صولها ف��ي التف�سير
ومنطقها في البيان دون حجب �أو تحريف للن�ص
عن معناه الحقيقي"((( ،ف�إنها في كثير من الأحيان
�شكلت محاور للنقا�ش ،والتعقيب ،والردود ،نتيجة
االختالف في منهجية اال�ستنباط وطرق الإعمال،
وتحديد الثمرات الم�ستفادة من هذا اال�ستنباط.

 تل ّم�س �أثر الفهم المقا�صدي في فهم الخطابالقر�آني من خ�لال المنهجية الأ�صولية التي
تناولت ال��دالالت في �إط��ار مدر�ستين :مدر�سة
الجمهور ومدر�سة الحنفية ،بناء على ما توافقت
عليه مناهجهم بخ�صو�ص دالالت اللفظ على
المعنى.
 بيان الآث��ار المقا�صدية الم�ستفادة من �إعمالال��دالالت في تف�سير الخطاب القر�آني وفهمه
عموما.
ً
 بيان �أهمية التق�سيم الأ�صولي اللغوي ،وت�أثيرهعلى الفهم المقا�صدي للخطاب ال��ق��ر�آن��ي،
انطال ًقا من مبد�أ التنوع الداللي.
 تو�ضيح �أوج��ه االت��ف��اق ،واالخ��ت�لاف بين منهجالمدر�ستين الرائدتين في مجال علم �أ�صول
الفقه ،وبيان �أثره في توجيه الخطاب القر�آني.
ولتحقيق هذه الأهداف ،كان البد من و�ضع اليد
�أ ّو اًل على الت�صور الداللي للمدر�ستين بخ�صو�ص
داللة اللفظ على المعنى ،وبيان �أهمية هذا التق�سيم،
و�أوجه التوافق بين منهج المدر�ستين ،انطال ًقا مما
ّ
�سطر ف��ي �أ���ص��ول الفقه؛ ليتم بعد ذل��ك تو�ضيح
المقا�صد العامة من هذا التق�سيم ،والتنوع؛ لذلك
ت�أتي الدرا�سة في مبحثين اثنين:

وبما �أن الخطاب القر�آني ي��دلّ على �أكثر من
لزاما البحث في داللة
داللة بطرق مختلفة� ،صار ً
الن�صو�ص على معانيها ،التي تع ّد "قواعد �أ�صولية
لغوية تر�سم منهج االج��ت��ه��اد ف��ي ا�ستثمار كافة
طاقات الن�ص في الداللة على معانيه ،وهو من �أهم
البحوث التي يقوم عليها ا�ستنباط الأحكام"(((.
ولهذه الأهمية التي يكت�سبها البحث في جانب
الدالالت اللغوية ,وبخا�صة طرق داللة الألفاظ على
المعاني التي تع ّد جوهر هذه الدالالت ،ويعد مبحثها
من المباحث المهمة في �أ�صول الفقه؛ وللأهمية
التي يقت�ضيها ربط هذه الدالالت بمقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية؛ ال�ست�شراف مكامن القوة في اال�ستنباط

عموما،
المبحث الأول :يتناول مفهوم الدالالت ً
و�أهمية التق�سيم الأ�صولي لداللة اللفظ على المعنى
ومقا�صده العامة.
والمبحث ال��ث��ان��ي :ير�صد الآث���ار المقا�صدية
لدالالت اللفظ على المعنى في فهم الخطاب القر�آني
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من خالل تخ�صي�ص مطلب م�ستقل لكل داللة مع
بيان �أوجه التوافق بين المدر�ستين بخ�صو�صها.
خاتمة خ�ص�صتها لبيان �أهم النتائج ،والتو�صيات
ف�أقول وباهلل التوفيق
المبحث الأول :مفهوم الدالالت و�أهمية
التق�سيم الأ�صولي لداللة اللفظ على المعنى

أهم الطرق المو�صلة �إلى العلم
ال �شك في �أن من � ّ
(((
"معرفة ا�صطالحات �أهله"  ،و�أن الم�صطلح هو:
"اللبنة الأولى من كل علم ،بما هو مدار كل علم،
به يبد�أ ،و�إليه ينتهي"((( ،بل �إذا �شئنا الحقيقة
ف�إن "الم�صطلح هو العلم ،ذلك قول يجري مجرى
القاعدة في جميع العلوم؛ وللعلم ال�شرعي منها
خ�صو�ص؛ �أي خ�صو�ص؛ م��ن حيث ينفرد فيه
الم�صطلح بِ�� َم�� ِّي��زَ ٍات تجعله �أكثر اكتنازًا بما هو
ت�صورات وق�ضايا و�إ�شكاالت"(((.
�سنخ�ص�ص المطلب الأول م��ن هذا
ول��ذل��ك،
ّ
عموما من حيث
المبحث لتو�ضيح مفهوم الداللة ً
التناول اللغوي ،والح ّدي للم�صطلح وعالقته بفهم
الخطاب ،ف��ي حين يتحدث المطلب الثاني عن
�أهمية التق�سيم الأ�صولي لداللة اللفظ على المعنى
ومقا�صده العامة.
المطلب الأول :مفهوم الدالالت لغة
وا�صطالحا
ً

ال���دالالت في اللغة :جمع دالل��ة ،وه��ي م�صدر
لفعل ( دلَّ ) يدل داللة ،وهو من مادة (دلل) التي
تدل فيما تدل على الإر�شاد �إلى ال�شيء ،والتعريف
ب��ه ،وم��ن ذل��ك :دلّ عليه يدله على الطريق؛ �أي
���س��دده �إل��ي��ه ،وف��ي التهذيب "دللت بهذا الطريق
دالل��ة :عرفته" ،وم��ن المجاز" ال��دال على الخير
كفاعله"(.((1
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وق��د ذك��ر علماء اللغة في لفظ (داللة) ثالث
ل��غ��اتَ :دالل���ة و ِدالل���ة و ُدالل���ة بفتح ال���دال وك�سرها
و�ضمها ،والفتح �أقوى(.((1
فالداللة في اللغة ت�أتي بمعنى الهدي ،والإر�شاد،
والإبانة كما ت�أتي بمعان �أخرى.
�أما المعنى الح ّدي للم�صطلح ،فنجده عند علماء
المنطق ي�أخذ بعده الإفهامي التمامي للمعنى ،فجاء
عنهم فيه" :كون اللفظ متى �أطلق فهم منه المعنى
مثل داللة "�ضرب" على ال�ضرب"(� ،((1أو قالوا عنه:
"داللة اللفظ على تمام ما و�ضع له"( ،((1وهو تعريف
يغلب عليه طابع الحد المنطقي �أكثر من طابع
النظر في اال�ستعمال( ،((1وجاء في "التعريفات"
مناهج
�ضبط دقيق لمفهوم ال��دالل��ة ،فهو":كون ال�شيء
بحالة يلزم من العلم به العلم ب�شيء �آخر"( ،((1الأ�صوليين
في تق�سيم
وال�شيء هنا هو" :الدال" بحالة الباء للمالب�سة؛ �أي
داللة اللفظ
ً
ملتب�سا بحالة ،وهي العالقة بين الدال ،والمدلول ،على المعنى،
من و�ضع �أو اقت�ضاء طبع �أو عقل ،والتي هي �سبب
و�أثره
النتقال المعنى ،وب�شيء �آخر هي "المدلول" ويعم على الفهم
المقا�صدي
اللفظ وغيره(.((1
بينما ق�����ص��د الأ���ص��ول��ي��ون ب��ال��م��ع��ن��ى ال��ح�� ّدي
للم�صطلح :ال��دالل��ة الو�ضعية اللفظية ،ج��اء في
تعريف الزرك�شي :الداللة عبارة عن "كون اللفظ
بحيث �إذا �أطلق فهم منه المعنى من كان عال ًما
بو�ضعه له ...ومعناها موجبيته تخيل اللفظ لفهم
(((1
المعنى".
وبذلك تكون الداللة عند الأ�صوليين هي :فهم
المعنى من اللفظ متى �أطلق بالن�سبة للعالم بالو�ضع.
المطلب الثاني� :أهمية التق�سيم
الأ�صولي لدالالت اللفظ على المعنى
ومقا�صده العامة

عموما دالالت اللفظ على
ت��ن��اول الأ�صوليون
ً

لخطاب
القر�آن

يوحد بينها
المعنى انطال ًقا من منهجين مختلفينّ ،
المنهج التنزيلي للدالالت(((1؛ حيث تظهر ثمرات
ال��خ�لاف بين المنهجين ف��ي ط��رق توظيف هذه
الدالالت ،واال�ستنباط منها؛ لذلك �س�أحاول في هذا
المطلب تو�ضيح منهج اال�ستنباط بين المدر�ستين
من خالل �إعمال دالالت اللفظ على المعنى و�أثرها
على فهم الخطاب القر�آني.

في اال�ستنباط من الن�ص القر�آني باعتماد �أربع
زوايا مختلفة ،بو�صف �أن داللة اللفظ على الحكم،
�إم��ا �أن تكون ثابتة بنف�س اللفظ � اًأول ،ف���إن كانت
ثابتة بنف�س اللفظ ،فهي �إما �أن تكون مق�صودة من
نف�س الخطاب فتكون"داللة العبارة"� ،أو تكون غير
مق�صودة بالخطاب فتكون "داللة الإ�شارة"� ،أما �إذا
كانت الداللة ثابتة بغير اللفظ ،فتكون �إما دالة على
م�سكوت عنه يفهم بمجرد فهم لغة الخطاب فتكون
"داللة الن�ص"� ،أو تكون دالل��ة على الزم يتوقف
�شرعا �أو عق ًال فتكون
�صدق لفظ الخطاب �أو �صحته ً
"داللة االقت�ضاء" .فهذه هي طرق داللة اللفظ على
المعنى عند الحنفية ،وهي�" :ضابطة لطرق فهم
بع�ض الن�صو�ص القر�آنية ،والنبوية"(.((2

� -1أهمية المنهج الأ�صولي الحنفي
في تق�سيم دالالت اللفظ على
المعنى و�أثره المقا�صدي العام

مقـــاالت

تناول الحنفية الداللة( ((1اللغوية في م�ؤلفاتهم
الأ�صولية بتف�صيل كبير ،واتفقوا على �أن طرق داللة
(((2
اللفظ على المعنى� ،أو بتعبيرهم الداللة اللفظية
�أربعة �أق�سام :عبارة و�إ�شارة وداللة واقت�ضاء ،وهي
تتناول :الدال بنف�سه ،والدال بغيره.

وتجدر الإ�شارة �أن مق�صود الحنفية من الن�ص
الذي ي�ضيفون �إليه الداللة ،فيقولون :عبارة الن�ص،
�إ�شارة الن�ص ،داللة الن�ص ،اقت�ضاء الن�ص" :كل
ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب ،وال�سنة� ،سواء
ن�صا �أم حقيقة �أم
�أك��ان ظ��اه�� ًرا �أم مف�س ًرا� ،أم ًّ
عاما ،و�صفًا منهم للغالب؛
خا�صا �أكان �أم ً
مجازًاً ،
(((2
لأن عا ّمة ما ورد من �صاحب ال�شرع ن�صو�ص" .

والمتتبع للمنهج الأ�صولي الحنفي وف��ق هذا
التق�سيم قد ال يت�ضح له جل ًّيا الأث��ر المقا�صدي
لال�ستنباط من خ�لال �إع��م��ال ه��ذا المنهج ،بيد
�أن ال��رج��وع للفروع الفقهية ،وربطها بالك ّليات
الأ�سا�سية التي جاءت بحفظها ال�شريعة الإ�سالمية
ب��ل وع��ق��ل معانيها ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت�����ص��ورات،
والمبادئ اللغوية يك ّر�س �أهمية المنهج الحنفي في
فهم وعقل معاني الخطاب القر�آني ،فمنهج مدر�سة
الحنفية "ي ّتجه �إلى ا�ستنباط القواعد الأ�صولية في
�ضوء الفروع الفقهية التي قررها �أئمتهم ،وجعلوا
القاعدة الأ�صولية من�سجمة مع الفرع الفقهي"(((2؛
لذلك البد من ربط الفروع بالأ�صول لفهم الأثر
المقا�صدي.

فهذا التنوع الداللي في المنهج الحنفي ي�سهم
في �سبر خبايا الخطاب وا�ستكناه مدلوالته ،وعقل
معانيه ،وه��و منهج يلتقي مع منهج الجمهور في
مناهج اال�ستنباط الخا�صة ب��دالل��ة اللفظ على
المعنى ،ف��دالل��ة ال��ع��ب��ارة عند الحنفية يقابلها
دالل��ة المنطوق ال�صريح عند الجمهور غير �أنها
�أو�سع عند الحنفية ،فت�شمل المطابقة ،والت�ضمن،
وااللتزام بينما ت�شمل فقط المطابقة ،والت�ضمن
عند الجمهور ،ودالل��ة الإ�شارة هي نف�سها نوع من
داللة المنطوق غير ال�صريح عند المتكلمين ،وداللة
الن�ص يقابلها مفهوم الموافقة بنوعيه الأول��ى،

وتظهر �أهمية المنهج الحنفي و�آثاره المقا�صدية
في تنوع زواي��ا العمل الداللي ،فقد تميز منهجهم
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والم�ساوي �أو فحوي الخطاب ولحن عند الجمهور،
وداللة االقت�ضاء ،نجدها في منهج الجمهور نوع من
داللة المنطوق غير ال�صريح� ،أما داللة الإيماء عند
الجمهور فتدخل عند الحنفية �ضمن داللة العبارة؛
لأن الإيماء �إلى معنى ،والمعاني مق�صود للم�شرع �أو
المتكلم ولأنها من باب داللة االلتزام(.((2
منهجا مخالفًا لما
�أما داللة المخالفة ف�ش ّكلت ً
�سار عليه المنهج الأ�صولي اللغوي الحنفي ،وعملوا
على ر ّد العمل بها بما ثبت لهم من الأدلة ،وناق�شوا
و�س َّو ُغوا موقفهم �إزاء
�أدل��ة الجمهور المثبت لهاَ ،
بع�ض الأح��ك��ام التي تلتقي مع الأح��ك��ام التي قال
فيها الجمهور بمفهوم المخالفة ،ب�أنها ُبنيت على
دليل �آخر ،وب�أنه ال يوجد في كالم العرب كلمة تدل
على حكمين مت�ضادين( ،((2كما اعتبروا القول به
ي�ؤدي �إلى معنى فا�سد ال يق ّره ال�شرع ،ويمثلون لهذا
القول بن�صو�ص كثيرة ،منها قول الحق �سبحانه:
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

(ال��ت��وب��ة )36:فقالوا "لو اعتبر مفهوم المخالفة
هنا؛ لثبت عدم النهي عن الظلم في غير الأ�شهر
الأربعة ،فال يدل � ًإذا على �إباحة ذلك في غير هذه
الأ�شهر"(� ،((2إلى غير ذلك من الأدلة التي ر ّدوا بها
العمل بهذه الداللة.

غير �أن ه��ذه اال���س��ت��دالالت نوق�شت من طرف
المثبتين لداللة مفهوم المخالفة ،الذين لم يتركوا
العمل بهذه الداللة عب ًثا بل قيدوه ب�شروط و�ضوابط
تخدم مقا�صد ال�شريعة وترعى تلك الم�صالح التي
ب ّثها ال�شرع الحكيم في خطابه.
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� -2أهمية منهج جمهور الأ�صوليين
في تق�سيم داللة اللفظ على المعنى
و�أثره المقا�صدي العام

�����س��م ال��ج��م��ه��ور  -ال��م��ال��ك��ي��ة ،وال�����ش��اف��ع��ي��ة،
ق ّ
والحنابلة -ط��رق دالل��ة اللفظ على الحكم �إل��ى
ق�سمين رئي�سين :المنطوق ،والمفهوم ،وب ّينوا �أن
الأل��ف��اظ قوالب للمعاني الم�ستفادة منها ،فتارة
ت�صريحا ،وتارة من
ت�ستفاد منها من جهة النطق
ً
تلويحا ،فالأول ي�س ّمى داللة المنطوق ،والثاني
جهته ً
ي�سمى داللة المفهوم ،والمنطوق ينق�سم �إلى �صريح
وغير �صريح ،والمفهوم ينق�سم �إلى مفهوم موافقة،
ومفهوم مخالفة.
وقد جعلوا جميع الدالالت اللغوية تتمحور حول
داللتي المنطوق ،والمفهوم ،كداللتي الأمر ،والنهي،
من حيث الداللة على الحكم ،وكداللتي الن�ص،
والمجمل ،والظاهر ،والم�ؤول من حيث الداللة على
متعلق الحكم( ،((2وغيرها من الدالالت التي تو�ضح
معاني �إعمال مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية من خالل
المنهج اال�ستنباطي القائم على �أ�سا�س فهم مق�صود
الخطاب القر�آني.
وهذا المنهج الذي درج عليه �أكثر الأ�صوليين،
تناول مفاهيم لغوية كثيرة ومباحث �شائكة ،كان من
�أهمها مفهوم المخالفة الذي عرف جدا ًال كبي ًرا بين
الأ�صوليين عامة ،وبين الجمهور ،والحنفية خا�صة،
بل و�شكلت المناق�شات ،وال���ردود التي بنيت بين
الفريقين حيزً ا كبي ًرا من الدر�س الأ�صولي اللغوي،
�أ�سهمت -ه��ذه المناق�شات -في تو�ضيح ال��ر�ؤى،
وال��ت�����ص��ورات ح��ول م��ن��ازع الفريقين ب��ل و�أث��م��رت
�آليات علمية لال�شتغال ،جعلت منهج الجمهور في
الأخ��ذ من هذه ال��دالالت يتق ّيد ب�شروط و�ضوابط

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن

ج��وازه��ا ف��ي ح��ال الأم����ن؛ لكن ه��ذا المفهوم
م��ت��روك بالدليل الخا�ص على ج��واز ذل��ك في
حال الأم��ن فيما يروى عن يعلى بن �أمية قال:
قلت لعمر بن الخطاب :اقت�صار النا�س ال�صالة
ال��ي��وم ،و�إن��م��ا ق��ال اهلل ع��ز وج���ل :ﭽ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ ( الن�ساء )101 :فقد
ذه��ب ذل���ك ،ف��ق��ال :عجبت مما عجبت منه،
فذكرت ذلك لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
"�ص َد َق ٌة ت ََ�ص َّدقَ اللهَّ ُ ِب َها َع َل ْي ُك ْم فَا ْق َب ُلوا
فقالَ :
َ�ص َد َق َتهُ"(.((3
� - 2أن ال تظهر �أول��وي��ة الم�سكوت عنه بالحكم
�أو م�ساواته ف��ي��ه ،و�إال ا�ستلزم ث��ب��وت الحكم
ف��ي ال��م�����س��ك��وت ع��ن��ه ،ف��ك��ان م��ف��ه��وم م��واف��ق��ة
ال م��خ��ال��ف��ة(((3؛ لأن ال��ث��اب��ت بالموافقة ثابت
بالمنطوق ،ومفهوم المخالفة مفهوم من الن�ص
فح�سب.

تعين الم�شتغل بالدر�س الأ�صولي ،والفقهي على
فهم الخطاب ال�شرعي ،واال�ستنباط منه وفق منهج
�سليم ،ي�ضع لبنات �أ�سا�سية في مراعاة مقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية ،فلم يترك الأ�صوليون العمل
بمفهوم المخالفة عب ًثا � ،أو يرجع لهوى الفقيه ،بل
عملوا على تقييده -كما �سبقت الإ�شارة -ب�شروط
تح ّدد ظروف العمل به ،وتعين على �ضبط االعتداد
ب��ه ،ف����إذا تخلف �أح��د ه��ذه ال�����ش��روط حمل القيد
على الفائدة المرادة منه؛ ال على نفي الحكم عند
انتفائه ،رعاية لما جاء به الخطاب من م�صالح
أ�سي�سا لمنهج �سليم في اال�ستنباط.
وتحقيقًا لها ،وت� ً
وهذه ال�شروط في مجملها ترجع عندهم �إلى
�شرطين رئي�سين(:((2
�أ � -أال يعار�ض المفهوم منطوق.

مقـــاالت

ب � -أال تظهر للقيد فائدة �أخرى ،غير بيان الت�شريع.
�أما ال�شرط الأول :فيت�ضمن �أمرين:

ال�شرط الثاني� :أال تظهر للقيد فائدة �أخرى.

� - 1أال يعار�ض العمل "بمفهوم المخالفة" دليل
�شرعي خا�ص في الم�س�ألة نف�سها ،ف�إنه يقدم
عليه؛ لأن الدليل منطوق به في الم�س�ألة ،فيكون
المنطوق �أق��وى منه؛ لكن ب�شرط الت�ساوي في
الخ�صو�ص ،والعموم" :فالنطق �إنما يقدم على
الدليل �إذا كان مثله في الخ�صو�ص ،والعموم،
خا�صا  ،وجب
�أم��ا �إذا كان ً
عاما وك��ان الدليل ً
تقديم الدليل؛ لأنه ا�ستعمال لهما جمي ًعا"(،((2
و�إعمال الدليلين �أول��ى من �إلغاء �أحدهما كما
يقولون ( )...وه��ذا مثل قوله تعالى :ﭽ ﯽ

ومن هذه الفوائد:
� -1أال يكون القيد قد ج��اء لبيان الأع��م الأغلب
المعتاد ،مثل قوله تعالى :ﭽ ﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﯛ ﭼ ( الن�ساء ،)23 :ف���إن

الغالب كون الربائب في الحجور ،ومن �ش�أنهن
ذلك ،فقيد به وذلك لأن حكم ال ّالتي ل�سن في
الحجور بخالفه(.((3

� -2أال يكون القيد قد جاء جوا ًبا ل�س�ؤال؛ وال لحادثة
بخا�صة ب��ال��م��ذك��ور( ،((3مثل �أن ي�س�أل �إن�سان
خا�صة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هل في
الذهب المخزون زكاة؟ فيجيبه النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم في الذهب المخزون زكاة .فهذا ال
يدل على �أن الذهب غير المخزون ـ المتداول ـ

ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ

(الن�ساء )101 :ف�إنه يدل بمنطوقه على جواز
الق�صر في حال الخوف ،وبمفهومه على عدم
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لي�س فيه زكاة(.((3
� -3أال يكون القيد قد جاء لتهويل الحكم وتفخيم
�أمره ،كما في قوله تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
( البقرة ،)236 :وقوله �سبحانه :ﭽ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﭼ ( البقرة ،)240 :ف���إن ذلك
ال ي�شعر ب�سقوط الحكم عمن لي�س بمح�سن وال
متق( ،((3وكذا قوله تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯼ ﭼ ( البقرة ،)61 :فقوله بغير
الحق ال يعني قتلهم بالحق ،فالغر�ض من القيد:
"تعظيم للذنب الذي �أتوه"(.((3
� -4أال يكون القيد قد ذكر لأجل االمتنان؛ ال للتقييد،
ك��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯰ ﭼ ( النحل،)14 :
فالتقييد بالطراوة ال يدل على منع �أكل ما لي�س
بطري(.((3
� -5أال يكون القيد قد ذكر لأج��ل موافقة الواقع،
كقوله تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯺ ﭼ ( �آل عمران .)28 :وكما
ق��ال ال��واح��دي وغيره نزلت الآي��ة في ق��وم من
الم�ؤمنين ،وال��وا ال��ي��ه��ود( ،((3ناهي ًة عن نف�س

ال�صورة الواقعة من غير ق�صد التخ�صي�ص
بها(.((3
�-6أال يكون القيد للت�أكيد ،والمبالغة ،كقوله تعالى:
ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭬ ﭼ

(التوبة ،)80 :ذلك ب�أن التقييد بال�سبعين خرج
مخرج الت�أكيد ،والمبالغة ف��ي ع��دم الغفران
للمنافقين ،فال ي��دلّ على �أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �إذا زاد على ال�سبعين ينفعهم ،بل
المراد �أن ا�ستغفاره لهم ال ينفعهم ولو بلغ منتهى
العدد(.((4
وبهذه ال�ضوابط ،وال�شروط التي توافقت عليها
�آراء وتطبيقات جمهور الأ�صوليين تتبين الأهمية
البالغة التي راع��اه��ا ه����ؤالء ق�صد ال��و���ص��ول �إل��ى
مناهج
ّ
منهج �إفهامي وا���ض��ح للخطاب ال�شرعي ،يمكن الأ�صوليين
من ا�ستيعاب ق�ضايا الن�ص ،وتحديد زوايا العمل في تق�سيم
به ،ويبرز �أهمية المنهج الأ�صولي الذي درج عليه داللة اللفظ
الجمهور في تق�سيمهم لداللة اللفظ على المعنى ،على المعنى،
و�أثره
وي�ؤكد �أن �إلغاء العمل بهذه الداللة ي�ؤدي �إلى �إلغاء
زاوية من زوايا دالالت اللفظ على المعنى ،والعمل على الفهم
بالدليل خير من �إهماله؛ لما يترتب عنه من ق�ضايا المقا�صدي
لخطاب
جوهرية مهمة.
القر�آن

طرق داللة اللفظ على المعنى عند الأ�صوليين (الجمهور – الحنفية)الحنفية داللة العبارة
(المطابقة-
الت�ضمن-
االلتزام)
الجمهور المنطوق
ال�صريح
(المطابقة
–الت�ضمن)

داللة الإ�شارة�( :إ�شارة داللة الن�ص داللة االقت�ضاء
وا�ضحة�-إ�شارة خفية)
(الم�ضمر ل�صدق
�أو
داللة الداللة الكالم -ل�صحة
�شرعا)
الكالم ً
داللة االقت�ضاء داللة مفهوم
المنطوق غير ال�صريح مفهوم
الموافقة (الم�ضمر ل�صدق المخالفة
(اقت�ضاء�-إيماء-
الكالم-ل�صحة
(فحوى
�إ�شارة)
�أو
الخطاب-لحن الكالم عق ًال-
الخطاب) ل�صحة الكالم دليل الخطاب
�شرعا)
ً
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م�ستور ،كما �أن المعبر يف�سر ما هو م�ستور ،وهو
عاقبة ال��ر�ؤي��ا؛ لأن��ه تكلم عما في ال�ضمير"(،((4
ويطلق �أ�صوليو الحنفية على هذه الداللة" :عبارة
الن�ص"؛ �أي المعنى الحرفي للن�ص"(.((4

المبحث الثاني :دالالت اللفظ على المعنى
و�أثرها على الفهم المقا�صدي للخطاب القر�آني

بالنظر �إلى توافق منهج المدر�ستين في كثير من
أ�سا�سا
مباحث الدر�س الأ�صولي اللغوي ،المرتبط � ً
بزاوية داللة اللفظ على المعنى ،بو�صفها مناهج
لال�ستنباط اختلفت ب�ش�أنها ت�سميات الأ�صوليين،
توحدت ر�ؤى التنزيل ،ف�إني �س�أقت�صر هنا على
ولكن ّ
تلك ال��دالالت التي توافق عليها المنهج الأ�صولي
مخ�ص ً�صا مطل ًبا م�ستق ًال لكل منها ،وهي
ً
عموماّ ،
كالآتي:

قال ال�سرخ�سي (تـ483هـ) مع ّرفًا هذه الداللة:
"الثابت بالعبارة ما كان ال�سياق لأجله ويعلم قبل
الت�أمل �أن ظاهر الن�ص متناول له"(((4؛ ذلك �أن
"الن�ص ال�شرعي – �أو القانوني-يجب العمل بما
يفهم من عبارته �أو �إ�شارته �أو داللته �أو اقت�ضائه؛
لأن كل ما يفهم من الن�ص بطريق من هذه الطرق
الأرب��ع��ة ه��و م��ن م���دالالت ال��ن�����ص ،وال��ن�����ص حجة
عليه"(.((4

 دالل���ة ال��ع��ب��ارة ويقابلها عند الجمهور دالل��ةالمنطوق ال�صريح

فالمراد بعبارة الن�ص القر�آني �صيغته المكونة
من مفردات �آياته ،ويكون هو المق�صود من �سياقه
"فمتى كان المعنى ظاه ًرا فهمه من �صيغة الن�ص،
والن�ص �سيق لبيانه وتقريره ...فداللة العبارة هي
دالل��ة ال�صيغة على المعنى المتبادر فهمه منها،
المق�صود من �سياقها� ،سواء �أك��ان مق�صو ًدا من
�سياقها �أ�صالة �أم مق�صو ًدا تب ًعا"( .((4فالعبارة
عندهم � ًإذا هي "داللة اللفظ على حكم ما ذكر
في الكالم ونطق به� ،سواء �أكان هذا المدلول كل
المعنى الذي و�ضع له اللفظ �أم جز�أه �أو الزمه "(.((4

– دالل����ة الإ����ش���ارة وه���ي م��ن��ه��ج م�����ش��ت��رك بين
المدر�ستين

مقـــاالت

– دالل���ة ال��ن�����ص ويقابلها ع��ن��د ال��ج��م��ه��ور دالل��ة
الموافقة الأولى ،والم�ساوي
أي�ضا بين
– داللة االقت�ضاء وهو منهج م�شترك � ً
المدر�ستين
– دالل�����ة م��ف��ه��وم ال��م��خ��ال��ف��ة  -ع��ن��د ج��م��ه��ور
الأ�صوليين.-
المطلب الأول :داللة مفهوم العبارة
�أو المنطوق ال�صريح و�أثرها على
الفهم المقا�صدي للخطاب القر�آني

وقد تناول جمهور الأ�صوليين هذه الداللة �ضمن
�إط��ار دالل��ة ال��م��ن��ط��وق( ،((4وع��دوه��ا من المنطوق
ال�صريح ،وقالوا في تعريف هذه الداللة" :ما دل
عليه اللفظ في مح ّل النطق"(.((4

-1م��ف��ه��وم ال��ع��ب��ارة �أو المنطوق ال�صريح في
الدر�س الأ�صولي :العبارة لغة تف�سير الر�ؤيا كما
ج��اء ف��ي القامو�س" :عبر ال��ر�ؤي��ا ع��ب��ارة وعبارة
وع��ب��ره��ا :ف�سرها و�أخ��ب��ر ب���آخ��ر م��ا ي�����ؤول �إل��ي��ه
�أمرها"( ،((4ف�س ّميت الألفاظ الدالة على المعاني
تف�سر م��ا ف��ي ال�ضمير ال��ذي هو
ع��ب��ارات؛ لأن��ه��ا ّ

ف�سواء قلنا دالل��ة العبارة �أو دالل��ة المنطوق
ال�صريح ،فالمق�صود هو ما دلّ عليه اللفظ نطقا
وكان مق�صو ًدا من الخطاب ،يفهم كل عارف �أنه
المعنى المتبادر ،والمراد بالق�صد.
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 -2الأث������ر ال��م��ق��ا���ص��دي ل���دالل���ة ال���ع���ب���ارة �أو
المنطوق ال�صريح :هذه الداللة ت� ّؤ�س�س لمعاني
مقا�صدية حين ت�ستنبط الق�صد م��ن الخطاب
القر�آني بو�ضوحه و�سياقه الأ�صلي؛ ليتناول الفقيه
منهج التنزيل الواقعي على ق�ضايا النا�س بكيفية
�سليمة ،فمعرفة ق�صد المتكلم من كالمه هي غاية
والمف�سر ،والأ�صولي ،والفقيه وغير ه�ؤالء
المجتهد،
ّ
ممن انبرى لعملية االجتهاد ،واال�ستنباط ،وهذه
ال��دالل��ة ت� ّؤ�س�س لهذا المنهج م��ن خ�لال ال�سياق
القر�آني بل �أغلب المعانيِ ،
والح َكم المبثوثة في
الخطاب ال��ق��ر�آن��ي يمكن ا�ستنباطها م��ن خالل
ه��ذه ال��دالل��ة؛ �أي �أن��ه��ا مق�صودة بالأ�صالة ،و�إن
ظهرت بع�ض المعاني بالتبع ف�ل�أن الت�أ�سي�س لها
كان بالأ�صالة وبالق�صد الأول من الكالم ،قال ابن
القيم(ت751هـ) رحمه اهلل�":إن داللة الن�صو�ص
نوعان :حقيقية و�إ�ضافية ،فالحقيقية :تابعة لق�صد
المتكلم و�إرادته ،وهذه الداللة ال تختلف ،والإ�ضافية
تابعة لفهم ال�سامع و�إدراكه وجودة فكره وقريحته
و�صفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها ،وهذه
ال��دالل��ة تختلف اخ��ت�لافً��ا متباينًا بح�سب تباين
ال�سامعين في ذلك"(.((5
وبما �أن الخطاب القر�آني تب ّين باال�ستقراء الكامل
لن�صو�صه �أن �أحكامه جاءت لت�أمين �أحد الم�صالح
�أو دفع �أح��د المفا�سد �أو لتحقيق الق�صدين م ًعا،
جلب الم�صلحة ودفع الم�ضرة ،و�أنه ما من م�صلحة
في الدنيا والآخرة �إال وقد رعاها الم�ش ّرع بخطابه
ووجه �إليها مدارك النا�س بالتعليل المبا�شر
وبينها ّ
ال�صريح �أو بالفهم الإ�شاري البليغ� ،أو باالجتهاد في
الفهم �أو التنزيل" ،و�أن اهلل تعالى :ال يفعل الأ�شياء
عب ًثا في الخلق ،والإيجاد ،والتهذيب ،والت�شريع،
و�أن الن�صو�ص ال�شرعية في العقائد ،والعبادات،
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والمعامالت المالية ،والعقوبات وغيرها ،جاءت
مع ّللة ب�أنها لتحقيق الم�صالح ودفع المفا�سد"(،((5
ف���إن ال���دالالت اللغوية ف��ي عمومها ت� ّؤ�س�س لهذا
الق�صد ،وتبين ه��ذا المعنى ،ف�آليات اال�ستنباط
من الن�صو�ص كلها مناهج مقا�صدية ،تربط الن�ص
بغايته ِ
وحكمته ،وت�سعى لمراعاة الم�صالح �سواء من
حيث االعتماد على داللة معينة �أو تقديمها لداللة
�أخرى �أقوى منها عند التعار�ض ،بل �إن ترجيح �أ�صل
لغوي على �أ�صل �آخ��ر ،يت�ضمن معاني مقا�صدية،
في و�صف ما يحقق هذه الم�صلحة �أو يدفع تلك
المف�سدة ،ومن ث ّ��م ،ف���إن تبيين الأث��ر المقا�صدي
لال�ستنباط من داللة العبارة ُيفهم هذه المعاني،
فامتثال الأوام��ر واجتناب النواهي التي جاء بها
مناهج
الخطاب القر�آني ب�صيغها المعروفة ،والمعهودة ،الأ�صوليين
تحقق في االمتثال بها تلك الم�صالح في العاجل ،في تق�سيم
داللة اللفظ
والآجل ،فـ"الأوامر تتبع الم�صالح ،كما �أن النواهي على المعنى،
تتبع المفا�سد"( ،((5فقول الحق �سبحانه :ﭽ ﮊ
و�أثره
ن�ص بعبارته على الفهم
ﮋ ﮌﮍ ﮓ ﭼ (الإ����س���راءّ ،)32:
ومنطوقه على اجتناب هذه الفاح�شة التي ال يحقق المقا�صدي
لخطاب
أي�ضا:
�إتيانها �إال مفا�سد عظيمة ،وقوله �سبحانه � ً
القر�آن
ﭽ ﯓ ﯔ ﯦ ﭼ(البقرة� ،)110:أمر بما
يحقق م�صلحة الدنيا ،والآخرة للعبد ،فال�صالة من
�أكبر العون على تح�صيل م�صالح الدنيا ،والآخرة،
ودفع مفا�سد الدنيا ،والآخرة ،وهي منهاة عن الإثم،
وداف��ع��ة لأدواء القلوب ،وﭽ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯲ ﭼ(العنكبوت،)45:
تحقيقًا لهذا المعنى.
وق�س عليها باقي الأوامر ،والنواهي.
ْ
يقول ال�شاطبي (ت790هـ)-رحمه اهلل تعالى:- :
"من الواجب �أن ينظر في الوجه الذي ت�ستفاد منه
يعم
الأحكام ،وهل يخت�ص بجهة المعنى الأ�صلي �أو ّ

الجهتين م ًعا� ،أما جهة المعنى الأ�صلي :فال �إ�شكال
في �صحة و�صفها في الداللة على الأحكام ب�إطالق؛
وال ي�سع فيه خالف على ح��ال ،ومثال ذل��ك� :صيغ
والعمومات ،والخ�صو�صات ،وما
الأوامر ،والنواهي،
ً
�أ�شبه ذلك مجر ًدا من القرائن ال�صارفة لها عن
مقت�ضى الو�ضع الأول ،و�أم��ا جهة المعنى التبعي:
ي�صح و�صفها في الداللة على الأحكام من حيث
فهل ّ
يفهم منها معان زائدة على المعنى الأ�صلي �أم ال؟
هذا محل تردد؛ ولكل واحد من الطرفين وجه من
النظر. ((5("...

بخا�صة في مجال اعتماد هذه الداللة.
ف��ال��م��ق�����ص��ود م���ن ورود ال��ن�����ص ف���ي المنهج
اال�ستنباطي الأ�صولي هو التفرقة بين البيع ،والربا،
ر ًّدا على من �س َّوى بينهما ،ثم جاء مبينًا حك ًما �آخر،
وهو ح ّلية البيع وحرمة الربا؛ ولكن هذا الحكم لي�س
مق�صو ًدا بالأ�صل �إنّما مق�صود بطريق التبع(- ((5عند
الحنفية-؛ ليتو�صل به �إلى �إفادة الحكم المق�صود
بالأ�صالة وت�أكيد معناه ،وهو ما يحققه البيع من
منافع وم�صالح للنا�س ،وما يترتب عن الربا من
مفا�سد وم�ضار اجتماعية و�أخالقية واقت�صادية،
جاء في �شرح �أ�صول البزدوي (ت482هـ)" :الحكم
الثابت بعين الن�ص؛ �أي بعبارته ،ما �أثبته الن�ص
بنف�سه و�سياقه كقوله تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﮃ ﭼ(البقرة )275:فعين الن�ص يوجب �إباحة
البيع وحرمة الربا ،والتفرقة ،ف�س ّوى بين ما هو
مق�صود �أ�صلي وهو الفرق –�أي بين البيع ،والربا-
وبين ما لي�س كذلك –�أي لي�س بمق�صود �أ�صلي بل
تبعي -وهو ح ّل البيع وحرمة الربا ،فجعلهما ثابتين
بعبارة الن�ص ال ب�إ�شارته"(.((5

وبالرجوع لتداوين الأ�صوليين ،نجدهم يم ّثلون
لهذه الداللة ،بقوله تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﮃ ﭼ(البقرة ،)275:في�ستنبطون منها
بداللة ظاهرة معنيين:
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�أحدهما� :أن البيع لي�س مثل الربا.
وثانيهما :ح��ل البيع وح��رم��ة ال��رب��ا ،والتفرقة
بينهما( ،((5فهما معنيان مفهومان من عبارة الن�ص
ومق�صودان من �سياقه؛ ولكن الأول :مق�صود من
ال�سياق �أ�صالة؛ لأن الآي��ة �سيقت للرد على الذين
قالوا� :إنما البيع مثل الربا ،والثاني مق�صود من
ال�سياق تب ًعا؛ لأن نفي المماثلة ا�ستتبع بيان حكم كل
منها حتى ي�ؤخذ من اختالف الحكمين �أنهما لي�سا
مثلين(.((5

يترتب عن فهم ه��ذا الأم��ر ،ق�ضايا جوهرية،
فبيع العنب لالنتفاع به بيع حالل ال �إ�شكال فيه� ،أما
بيع العنب لمن تتجه ن ّيته لع�صره خم ًرا ،فهنا اختلف
التوجيه الفقهي ،ف�أجازه من فهم هذا الخطاب فه ًما
ظاهر ًيا ،منهم الإم��ام الثوري م�ستد ًال بالآية؛ لأن
أي�ضا ولي�س ربا ،والأ�صل في المعاملة �أنها
هذا بيع � ً
حالل� ،أما قول جمهور �أهل العلم ،فالمنع مطلقًا-
ب�شرط التيقن من هذه النية ،-بناء على ما فهمه
العلماء من منطوق الآية وربطها بالنظر ال�صحيح
الذي ي�ضع الخطاب في �إطاره الم�صلحي �أو النفعي،
وع�صر العنب خم ًرا ينافي هذه الم�صلحة بل يك ّر�س
مف�سدة التبايع بما ي�ضر النا�س ،فكون اللفظ دلّ

ف�إذا كانت الحكمة من ت�شريع البيع هي التي�سير
على النا�س ،ورفع الحرج عنهم �س ًّدا لحاجاتهم،
ف����إن المنهج اال�ستنباطي اللغوي ال���ذي اعتمده
مو�ض ًحا
الأ�صوليون في فهم الخطاب القر�آني كان ّ
ومب ّينًا لروح ال�شريعة ،فاالهتمام بالفروع الفقهية
الجزئية ي�ستوجب الفهم العقلي لآليات التخاطب،
والتنزيل ،وه��و منهج ك ّر�سه علماء �أ���ص��ول الفقه
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بمنطوقه ال�صريح على نفي المماثلة بين البيع،
والربا ،فهو يرتب معاني �ضمن هذه المماثلة ،وهي
�أن ما يحققه البيع ينافي ما يحقق الربا ،فالأول
(البيع) يحقّق م�صالح ومنافع لأهمية ت�شريعه،
والثاني (الربا) يمثل مفا�سد وجب التنبيه عليها.
وه����ذه ال���دالل���ة ب��ه��ذا ال��و���ص��ف �أف������ادت عند
الأ�صوليين القطع ،ما لم ت�صرفها قرينة �إلى الظن،
كالتخ�صي�ص �أو الت�أويل( ،((5وهذا �أثر مقا�صدي
في اال�ستدالل -مثلها مثل داللة الإ�شارة  -فالقطع
يرتبط بما يحققه الخطاب من م�صلحة يقينية،
المخ�ص�ص �أو
و�أم��ا الظن فيرتبط باالجتهاد في
ّ
المقيد �أو اال�ستثناء ،وه��ي �آليات لفهم الخطاب
القر�آني ت�ستلزم رعاية الم�صلحة في �إعمالها،
فالحكم الم�ستنبط م��ن قوله تعالى :ﭽ ﯓ
ﯔ ﭼ قطعي في فر�ضية ال�صالة ،وهو ا�ستدالل
بعبارة الن�ص ومنطوقه ،غير �أن قوله تعالى :ﭽ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮟ ﭼ (البقرة)221:
عموما
ظنّي الداللة في النهي عن نكاح الم�شركة ً
�إال بوجود �صفة –الإيمان -وهو الحكم الم�ستنبط
أي�ضا ،ف�إن
من عبارة هذا الخطاب ومن مفهومه � ً
هذا نهي ،والنهي يدل على تحريم المنهي عنه،
والمنع من الإقدام عليه ،كما يدل على ف�ساده وعدم
االعتداد به وف�سخه �إذا وقع.
ولفظ الم�شركات في الآية جمع معرف بـ"الـ"
وهو يدلّ على العموم كما يقول الأ�صوليون يتناول
بعمومه اليهود ،والن�صارى ،ف�إنهم م�شركون يدخلون
في عموم الم�شركين الممنوع ال��زواج منهم ،يدل
على �شركهم:
 - 1قوله تعالى :في �سورة التوبة :ﭽ ﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
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ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (التوبة.)31-30:

 - 2قوله تعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮦ ﭼ (المائدة.)73:
 - 3قوله تعالى:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮎ ﭼ

(الن�ساء.)171:

يعم الكتابيات كما
و�إذا كان لفظ الم�شركات ّ
فهمه ال�صحابة وعلماء الأمة من لفظ الم�شركات،
وهم �أعرف النا�س بلغة العرب ،و�أعلم بخطاب ال�شرع
(((5
ومقا�صده ،ف�إن الزواج منهن مق ّيد بالإح�صان
لقوله تعالى ف��ي ���س��ورة ال��م��ائ��دة :ﭽ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﰈ ﭼ (المائدة،)5:
بعد �أداء ال�صداق ال�شرعي؛ ليتدخل االجتهاد في
ق�ضية التنزيل المقا�صدي للخطاب القر�آني بالنظر
في تخ�صي�ص عبارته �أو منطوقه(.((6
وب��ذل��ك تظهر تلك الأب��ع��اد المقا�صدية التي
يحققها العمل بداللة العبارة �أو المنطوق ال�صريح،
�سواء من حيث رعاية المنهج �أو من حيث التنزيل
العملي للخطاب القر�آني.
المطلب الثاني :داللة الإ�شارة
و�أثرها على الفهم المقا�صدي
للخطاب القر�آني

-1مفهوم داللة الإ�شارة عند الأ�صوليين :داللة

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن

الإ���ش��ارة� ،أو�" :إ�شارة الن�ص" ه��ي" :ما لم يكن
ال�سياق لأجله؛ لكنه يعلم بالت�أمل في معنى اللفظ،
من غير زي��ادة فيه وال نق�صان ،وبه تتم البالغة
ويظهر الإعجاز"( ،((6ونظيره في المح�سو�س �أن
ينظر الإن�����س��ان �إل���ى ال�شخ�ص وه��و مقبل عليه،
ويدرك �آخرين بلحظات ب�صره َي ْم َن ًة َو َي ْ�س َرةً ،و�إن
كان ق�صده ر�ؤية المقبل عليه فقط( ،((6فهي تحتاج
�إلى ت�أمل وتدبر.

للأحكام من مظانها الن�صية بطريق غير م�سوق له
اللفظ"(.((6
وداللة الإ�شارة تحدث عنها جمهور الأ�صوليين
�ضمن داللة المنطوق غير ال�صريح ،وعرفوها ب�أنها
"ما لم يو�ضع اللفظ له ،بل يلزم مما و�ضع له فيدل
عليه بااللتزام"( ،((6وهو �إما داللة اقت�ضاء �أو �إيماء
�أو �إ�شارة.
 -2الأث��ر المقا�صدي لداللة الإ���ش��ارة :الفهم
الأ�سا�س لداللة الإ�شارة يقوم على د ّقة النظر ،فما
يرد بن�ص الخطاب القر�آني وي�شار �إليه فيه "قد
يحتاج فهمه �إلى دقة نظر ومزيد تفكير ،وقد يفهم
ب�أدنى ت�أمل"( ،((6وهو يوافق ما �أ ّكده غير واحد من
علماء المقا�صد عندما تحدثوا عن النظر ،والتدبر
في فهم خطاب ال��ق��ر�آن الكريم ،بو�صفه المنهج
الرئي�س في توجيه هذا الخطاب التوجيه ال�سليم؛
للحاجة �إليه في تف�سير الآي��ات القر�آنية وتو�ضيح
معانيها وتنزيلها على واق��ع ال��ن��ا���س" ،فمقا�صد
القر�آن الكريم و�أ���س��راره ال تنك�شف وال تت�ضح �إال
بالتد ّبر ال�صحيح العميق ،مع التفكر في معاني
الن�ص ومدلوالته ود ّقة الت�أمل وطول النظر فيه"(.((6

وق���د ع��رف��ه��ا ال���ب���زدوي م��ن ال��ح��ن��ف��ي��ة ف��ق��ال:
"واال�ستدالل ب�إ�شارة هو العم ُل بما ثبت بنظمه ُلغ ًة
َّ�ص؛ ولي�س بظاهر
لكنه غي ُر مق�صود وال ِ�سيقَ له الن ُّ
من كل وجه ف�سميناه �إ�شارة"(.((6
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فتعريف ال���ب���زدوي" :قد �أو���ض��ح اال���س��ت��دالل
بالإ�شارة من حيث يطلبها المجتهد ويتخذها طريقًا
ال�ستنباط الأحكام ال�شرعية ،واال�ستدالل بها على
المعاني ال ُمفادة من الن�صو�ص القر�آنية ،والنبوية،
مفهوما بالإ�شارة
فقد نظر �إلى الإ�شارة ال بو�صفها
ً
من الن�ص ،و�إنما بو�صفها و�سيلة وطريق للمجتهد؛
لكي يدرك الأحكام الت�شريعية من مظانها"(.((6
وقد ق�سمها بع�ض �أ�صوليي الحنفية بناء على
وجه فهم الخطاب القر�آني منها� ،إلى:

فالنظر هو الفكر المترتب في النف�س على طريق
يف�ضي �إل��ى العلم ،وه��و معنى من معاني العناية
بمقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،قال القا�ضي �أبو بكر
الباقالني -فيما نقل عنه ": -النظر هو الفكر الذي
يطلب به من قام به عل ًما �أو ظن ًّا ،وهو مطرد في
القاطع ،والظني"(.((7

 داللة �إ�شارية وا�ضحة- .داللة �إ�شارية خفية.داللة الإ�شارة الوا�ضحة ،تحتاج "�إلى ت�أمل وتفكر
دون �أن تكون خفية على �أحد من �أهل العلم ممن
توفرت فيهم معرفة الو�ضع اللغوي ،والملكة الفقهية
التي تدرك بثاقب ب�صرها الأحكام الت�شريعية التي
كانت مق�صودة من ال�سوق ،وهي التي ت�سمى الداللة
الإ�شارية"(.((6

فالنظر بداللة الإ�شارة ت�أمل وتدبر في الخطاب
بفهم ر�صين ،يرتبط بفهم قواعد اللغة العربية
التي نزل بها القر�آن ويرتبط بفهم مقا�صدي ثمره
الت�أمل ،والتدبر ،وقد تحدث ال�شاطبي (ت790هـ)

�أم��ا دالل��ة الإ���ش��ارة الخفية"،فال تت�ضح لكثير
ممن �أدركوا الو�ضع اللغوي �أو اال�ستنباط ال�شرعي
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رحمه اهلل عن �شروط فهم الخطاب القر�آني بالنظر
الإ�شاري الذي ال يف�ضي �إلى الهوى الباطني الإ�شاري،
بل �إلى االجتهاد المقا�صدي الر�صين ،وا�شترط له
ي�صح على مقت�ضى الظاهر
�شرطين�":أحدهما� :أن ّ
المق ّرر في ل�سان العرب ،ويجري على المقا�صد
ن�صا �أو ظاه ًرا
العربية ،والثاني� :أن يكون له �شاهد ً
في مح ّل �آخر ي�شهد ل�صحته من غير معار�ض ،ف�أما
الأول فظاهر من قاعدة كون القر�آن عرب ًيا ،ف�إنه
لو كان له فهم ال يقت�ضيه كالم العرب لم يو�صف
بكونه عرب ًيا ب�إطالق ولأنه مفهوم يل�صق بالقر�آن
لي�س في �ألفاظه وال في معانيه ما يدلّ عليه وما كان
ي�صح �أن ين�سب �إليه �أ�صلاً � ،إذ لي�ست
كذلك فال ّ
ن�سبته �إليه على �أن مدلوله �أولى من ن�سبة �ض ّده �إليه
وال مرجح يدل على �أحدهما ف�إثبات �أحدهما تحكم
وتقول على القر�آن ظاهر ،وعند ذلك يدخل قائله
تحت �إثم من قال في كتاب اهلل بغير علم ،والأدلة
المذكورة في � َّأن القر�آن عربي جارية هنا ،و�أما
الثاني فلأنه �إن لم يكن له �شاهد في محل �آخر� ،أو
كان له معار�ض �صار من جملة الدعاوي التي تدعى
على القر�آن ،والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق
العلماء وبهذين ال�شرطين يتب ّين �صحة ما تقدم �أنه
الباطن"(.((7
وه��ذا البيان من الإم��ام ال�شاطبي رحمه اهلل؛
ل��م ي��ك��ن غ��ائ�� ًب��ا ع��ن��د م��ن �سبق م��ن ال��ع��ل��م��اء ،بل
وجدناهم يتناولون قوله تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯥ ﭼ (ال��ح�����ش��ر ،)8:وف��ق ه��ذا المنهج،
وي�ستنبطون من خالل داللة الإ�شارة ما يبين هذا
الأث��ر المقا�صدي ،فعبارة الن�ص القر�آني يفهم
منها "ن�صيب من الفيء( ((7لهم؛ لأن �سياق الآية
لذلك ،كما قال تعالى :في �أ ّول الآي��ة :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ
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ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮰ ﭼ (الح�شر ،((7(".)7:ويفهم من �إ�شارته �أن
ه���ؤالء المهاجرين �صاروا فقراء بعدما �أخرجوا
من ديارهم بغير ح��ق ،وزال ملكهم عن �أموالهم
با�ستيالء الكفار عليها �أ ّو ًال ،وبو�صفهم بالفقراء مع
�أنهم كانوا من �أغنياء مكة ،فو�صفُهم ب�أنهم فقراء
"ي�ستلزم �أن ال تكون �أموالهم باقية على ملكهم،
فهذا حكم الزم لمعنى لفظي في الخطاب ،وغير
مق�صود من �سياق الن�ص"( ،((7وهذا المعنى يثبت
بالمدلول اللغوي الإ�شاري بعد الت�أمل ،ذلك "�أن
حقيقة الفقير هو من ال يملك �شي ًئا ال من بعدت يده
مناهج
عن المال؛ لذلك كان ابن ال�سبيل غني حقيقة ،و�إن
الأ�صوليين
بعدت يده عن المال؛ لثبوت الملك"( ،((7فقد كانت
في تق�سيم
لهم ديار وكانت لهم �أم��وال؛ ولكن �أخرجوا منها ،داللة اللفظ
ولم يبق منها �شيء ،ف�إن كان الأن�صار قد وا�سوهم على المعنى،
و�أثره
ببع�ض �أموالهم وقا�سموهم في ممتلكاتهم ،ف�إن
على الفهم
ه���ؤالء المهاجرين؛ لم ينزلوا عن بع�ض �أموالهم ،المقا�صدي
بل تركوها ك ّلها "�أموالهم ،ودي��اره��م ،و�أوالده��م،
لخطاب
القر�آن
و�أهلهم ،ف�صاروا فقراء بعد �إخراجهم من ديارهم
و�أموالهم ،ومن يخرج من كل ماله ودياره ،ويترك
�أهله و�أوالده ال يكون �أق��ل ت�ضحية ممن �آث��ر غيره
ببع�ض ماله ،وهو م�ستقر في �أهله ودي��اره ،فك�أن
اهلل عو�ضهم بهذا ال��ف��يء عما ف��ات عنهم"(،((7
غير �أن الإمام ال�شافعي(ت204هـ) لم يعمل بهذا
المفهوم الم�ستنبط من داللة الإ�شارة؛ حيث قال
بعدم زوال �أمالكهم عما خ ّلفوا في دار الحرب(،((7
ووجه ا�ستدالله �أن الخطاب القر�آني �س ّماهم فقراء
ولم ي�س ّمهم �أبناء ال�سبيل ،وهو ا�سم لمن له مال في
وطنه ،وهو بعيد عنه ويطمع �أن ي�صل �إليه ،و�أنهم لم
يكونوا م�سافرين بالمدينة بل ّ
توطنوا بها ،وانقطعت

مقـــاالت

�أطماعهم بالكلية عن �أم��وال��ه��م ،فلم ي�ستقم �أن
ي�س ّموا بابن ال�سبيل ولكنهم لما كانوا محتاجين
حقيقة وانقطع عنهم ثمرات �أموالهم بالكلية ،و�إن
كانت باقية على ملكهم �صحت ت�سميتهم فقراء
ت��ج��وزًا ك���أن��ه ال م��ال لهم �أ� ً
��ص�لا ،فتبين �أن �أ�صل
الخالف يعود �إل��ى فهم المعنى ال��م��راد من لفظ
الفقراء في الخطاب( ،((7ف�إخراجهم من ديارهم
ت� ّأ�س�س على عدوان ظالم و�إكراه ب ّين ،وبعدهم عن
�أموالهم لم يكن بر�ضى منهم ،يقول ال�سرخ�سي-
م��ن الحنفية -وه��و ي��ب�� ّرر �أ���س��ب��اب االخ��ت�لاف في
هذا الحكم":ومطلق الكالم محمول على حقيقته،
وهذا حكم ثابت ب�صيغة الكالم من غير زيادة وال
نق�صان ،فعرفنا �أن��ه ثابت ب�إ�شارة الن�ص؛ ولكن
لما كان ال يتبين ذلك� ،إال بالت�أ ّمل اختلف العلماء
فيه الختالفهم في الت�أمل"( ،((7فالحكم الثابت في
محل ال�سكوت هنا هو حكم الزم للحكم الثابت في
محل النطق "فمعرفة حكم محل النطق يلزم منه
معرفة حكم محل ال�سكوت ،من غير حاجة لالنتقال
من محل النطق �إل��ى محل ال�سكوت ،واال�ستعانة
بو�سائط تحقيق ذل��ك االنتقال"( ،((8فو�صف من
ي�ستحق الفيء بالفقير هنا ي�ستلزم �أال تكون �أمواله
باقية على ملكه عق ًال ،و�إن كان هذا ِ
الملك -زال
كرها وب��دون ر�ضى منه ،وه��ذا حكم الزم
عنهً -
لمعنى لفظي في الن�ص ،يعيننا عقل معانيه على
ت�أ�سي�س جملة �أحكام من خالل فهم �أوجه ا�ستنباط
الأ�صوليين من داللة الإ�شارة التي �أف��ادت بالت�أمل
ليتم تنزيلها على ق�ضايا
في الخطاب هذا المعنى؛ ّ
�أخ��رى لها نف�س المعنى ،مادامت عناية الخطاب
ال�شرعي متوجهة �إلى رعاية الأ�سباب الم�ؤدية �إلى
زوال الملك عن المهاجرين.

تت�ضح �إذن �إال بالفهم ال�صحيح ،والتدبر العميق في
المعاني الالزمة-كما قال الإمام ال�شاطبي ،-بقي
�أن ي�شمر عن �ساعد الجد ليتو�صل �إلى كنه الخطاب
ال��ق��ر�آن��ي بو�ساطة ال���دالالت التي تعين على هذا
الفهم ،ومنها داللة الإ�شارة هنا ،ففي قوله تعالى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮂ ﭼ (الأحقاف،)15:
ا�ستنبط الأ�صوليون حكمين �أحدهما ثابت بالعبارة،
وهو ظهور المنّة للوالد على الولد ،والثاني بداللة
الإ����ش���ارة وه��و �أن �أق��� ّل م��دة الحمل �ستة �أ�شهر؛
لأن م��دة الر�ضاعة ح��والن كامالن؛ لقوله تعالى:
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮇ ﭼ (لقمان ،)14:وقوله تعالى:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﰓ ﭼ

(البقرة ،)233:فيبقى للحمل �ستة �أ�شهر ،وهو �أقل
مدة الحمل ،فـ"يلزم من و�صف الآيتين م ًعا �أن تكون
مدة الحمل وحدها �ستة �أ�شهر ،من مدلول �إ�شارة
الن�ص"(.((8

ولقد خفي هذا الحكم على كثير من ال�صحابة،
واخت�ص به عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل تعالى :عنه،
فلما ذكره لهم قبلوه منه(((8؛ لأن المعنى الم�ستنبط
ال ي���درك بالعقل ،والنظر المبني على الإل��ح��اق
قيا�سا ،و�إن��م��ا ي��درك بالمدلول
بالعلة ،و�إال �صار ً
ال��ل��غ��وي الإ����ش���اري غير المق�صود ،المبني على
ال�س َرخْ �سي":ففهم
الت�أمل في المعاني؛ لذلك قال َّ
مثل هذه الإ���ش��ارات من كمال قوة الذكاء و�صفاء
القريحة؛ ولهذا يخت�ص بفهمها الخوا�ص ،وتع ّد
من محا�سن الكالم البليغ"(((8؛ بل �إن هذا الحكم
ا�ستطاع الإجابة عن العديد من الق�ضايا الفقهية،
والنوازل المرتبطة ب�أق ّل مدة الحمل ،كان من �ش�أن
�إغ��ف��ال اال�ستدالل بهذه ال��دالل��ة و�ضع النا�س في
ال�ضيق ،وال��ح��رج ،وه��دم بنيان الأ���س��رة وكيانها،

فمقا�صد القر�آن الكريم و�أ�سراره ال تنك�شف وال
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والواقع يثبت �أهمية اال�ستدالل بداللة الإ�شارة ،وما
�أثمرته من مدارك مقا�صدية ا�ستطاع المجتهدون
�أن يعوا من خالله الخطاب القر�آني ،ويدركوا تلك
المعاني البالغية التي بثها اهلل ف��ي �آي��ات��ه ،وقد
وروي �أن عثمان ق��د �أت��ى ب��ام��ر�أة ق��د ول��دت ل�ستة
�أ�شهر ،ف�أراد �أن يق�ضي عليها بالح ّد ،فقال له علي
ر�ضي اهلل عنه :لي�س ذلك عليها ،قال اهلل تعالى:ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ وق�����ال ت��ع��ال��ى:
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﰓ ﭼ

فالر�ضاع �أربعة وع�شرون �شه ًرا ،والحمل �ستة �أ�شهر،
فرجع عثمان عن قوله ولم يقم عليها الحد(.((8

وتظهر ثمار الفهم ال�سليم للخطاب القر�آني في
�إطاره المقا�صدي ،من خالل اال�ستنباط الإ�شاري
في قوله تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﰓ ﭼ (البقرة ،)233:فهذه الآي��ة فيها �إ�شارات
جليلة تفهم بالت�أمل في معاني الخطاب( ،((8ومنها:
وجوب نفقة االبن على ،وال��ده ،الم�شار �إليها بالم
التخ�صي�ص ،و�أن الأب بهذا المعنى يحقّ له "عند
احتياجه �أن يتم ّلك بغير عو�ض من م��ال ابنه ما
ي�س ّد به حاجته؛ لأن ول��ده له فمال ول��ده له"(،((8
وهذا المعنى يرفع الحرج عن الآباء في الأخذ من
مال ولده عند الحاجة ،وعند ال�ضيق ،فقد اقترن
مق�صود الآية بو�صف الأب ب�أنه( :مولود له) ،وهذا
الو�صف ي�شير �إلى �أنه ع ّلة في اخت�صا�صه بالإنفاق
على ول��ده ،وي�شير بالت�أمل بــ"وجوب نفقة الأوالد
على الوالد ل�ضعفهم واحتياجهم"(.((8
وهي معاني ال يمكن فهمها �إال بالت�أمل في كنه
الخطاب القر�آني؛ ليتم اال�ستفادة من مدارك العقل
الب�شري في فهم الخطاب القر�آني وفق ما جاء به
هذا الخطاب من تحقيق للم�صالح ودفع للم�ضار.
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المطلب الثالث :داللة الن�ص �أو
مفهوم الموافقة و�أثرها على الفهم
المقا�صدي للخطاب القر�آني

- 1مفهوم دالل��ة الن�ص �أو مفهوم الموافقة
أي�ضا عند
عند الأ�صوليين :داللة الن�ص وت�س ّمى � ً
الأحناف "داللة الداللة" �سميت بذلك؛ لأن الحكم
ي���ؤخ��ذ م��ن معنى الن�ص ال م��ن لفظه ،و�سماها
بع�ضهم" :فحوى الخطاب"؛ لأن فحوى الكالم هو
معناه"(.((8
قال عنها البزدوي" :هي ما ثبت بمعنى الن�ص
ً
لغة ال اجتها ًدا وال
ا�ستنباطا"(.((8
وف��ي فهم الكمال بن همام �صاحب التحرير،
ه��ي" :ما دلّ على حكم منطوق لم�سكوت لفهم
مناطه بمجرد فهم اللغة"(.((9
وف���ي التعريفين ال�����س��ال��ف��ي��ن ،يتبين المعنى
المق�صود عند �أ�صوليي الحنفية من اال�ستنباط
بداللة الن�ص ،وهو �أن "داللة اللفظ على الحكم
في �شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة
�أن الحكم في المنطوق لأج��ل ذلك المعنى ،فمن
حيث �إنه لم يثبت بعين اللفظ لم ن�سمه عبارة وال
�إ�شارة ،ومن حيث �إنه يثبت بمعنى الن�ص لغة ال ر�أ ًيا
قيا�سا"(.((9
واجتها ًدا لو�ضوحه �سميناه داللة ال ً
وهي المق�صودة بداللة الموافقة عند جمهور
الأ�صوليين ،وعرفوها بـ "�أن يكون الم�سكوت عنه
أي�ضا:
موافقًا في الحكم للمذكور"( ،((9وي�س ّمونها � ً
فحوى الخطاب ولحن الخطاب(.((9
ف��ح��وى ال��خ��ط��اب� :إذا ك���ان "هذا المفهوم
�أولى"( ((9من المنطوق كقوله تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮱ ﭼ (الإ���س��راء ،)23:ف�إنه يدل على تحريم

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن

ويالحظ في التعاريف ال�سابقة �أن��ه مع اتفاق
منهج المدر�ستين ف��ي المعنى م��ن حيث موافقة
الم�سكوت للمنطوق ف��ي الحكم �أو �أول��وي��ت��ه منه،
ف�إن منهج الحنفية كان �أدق من حيث �إ�ضافة قيد
فهم المعنى المنا�سب لحكم المنطوق دون النظر
اال�ستنباطي بالر�أي ،وفائدة هذا القيد تمييز الفهم
الداللي بمفهوم الموافقة عن القيا�س الذي ال يدركه
�إال المجتهد.

�أن دالل��ة الن�ص قطعية �إذا كانت ع ّلته وا�ضحة
وظاهرة عند �أه��ل الل�سان متحقّقة في الم�سكوت
عنه على �سبيل القطع وداللة القيا�س ظنية �إذا لم
يتم القطع بوجود تلك العلة في الم�سكوت عنه،
"ذلك �أن الحادثة الجديدة التي لم يتناولها الن�ص
بمنطوقه يثبت الحكم فيها ب�صورة قاطعة �إذا
تحققت فيها علته الوا�ضحة ،فالثابت بهذه الداللة
من الأحكام للوقائع الجديدة ،كالثابت بالن�ص،
فهي تعمل عمل الن�ص� ،أما القيا�س فطريقه الر�أي
القائم على االجتهاد؛ لأن علته مظنونة ،وما يبنى
على الظن فهو ظن؛ لذا كان الثابت بداللة الن�ص �أو
مفهوم الموافقة فوق الثابت بالقيا�س؛ لأن المعنى
ال��ذي يفهم �أن الحكم المنطوق لأجله ي��درك في
القيا�س بالر�أي ،واالجتهاد ،وفي داللة الن�ص باللغة
المو�ضوعة لإفادة المعنى ،في�صير بمنزلة الثابت
بالنظم"(.((9

 -2الأث��ر المقا�صدي لداللة الن�ص :جاء في
ك�شف الأ�سرار":اعلم �أن الثابت بداللة الن�ص ما
ثبت بمعنى النظم لغة و�إنما نعني به معنى ظاه ًرا
يعرف ب�سماع اللفظ من غير ت�أمل ،حتى ا�ستوى فيه
الفقيه ومن لي�س بفقيه من �أهل اللغة"(.((9

كما �أن داللة الن�ص ثابتة قبل القيا�س ،فالعارف
باللغة العربية يفهم م��ن ق��ول اهلل تعالى :ﭽ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮱ ﭼ (الإ����س���راء )23:ال
ت�ضربهما� ،سواء �أعلم �شرعية القيا�س �أم ال ،و�سواء
�أ�ساعده فهمه العقلي على هذا اال�ستنباط �أم ال.

وه��ي ب��ه��ذا المعنى (دالل���ة ال��ن�����ص) ي�شترك
الم�سكوت فيها مع المنطوق بع ّلة جامعة بينهما يمكن
فهمها وا�ستنباطها من الخطاب باللغة العربية دون
حاجة �إل��ى النظر �أو االجتهاد ،بخالف الع ّلة في
القيا�س ف�إنها ال تعرف باللغة ،و�إنما يتو�صل �إليها
باالجتهاد ودقة النظر �أو الن�ص عليها في الكتاب �أو
ال�سنة �أو الإجماع عليها؛ ولهذا التقارب الوا�ضح بين
الأ�صلين ح�صل الخالف بين الأ�صوليين في ع ّد هذه
نوعا من �أنواعه،
الداللة با ًبا من �أبواب القيا�س� ،أو ً
غير �أن ما يمكن �أن ي�ستفاد من تتبع هذا الخالف،

فالحكم المنطوق به في هذا الخطاب القر�آني،
النهي عن ق��ول "�أف" ،وك��ل ع��ارف باللغة يفهم
�أن علة ه��ذا النهي ما في ق��ول "�أف" من �إي��ذاء.
فينتقل الذهن من النهي عن قول "�أف" �إلى النهي
عن كل �إي��ذاء ،وحينئذ يدخل في الآي��ة النهي عن
ال�شتم ،وال�ضرب؛ لأنهما �أبلغ في الإيذاء(" ،((9فهنا
المفهوم الموافق الم�سكوت عنه �أولى بالحكم من
المنطوق"( ،((9وهي معاني يظهر �أثرها ِ
الحكمي
كلما تعمق البحث في الجانب اللغوي للخطاب،
وا�ستر�شد بهدي المنهج الأ�صولي الذي �أفهم هذه

الت�أفف ،وكذلك على تحريم ال�ضرب من باب �أولى.
لحن الخطاب� :إذا كان م�ساو ًيا( ((9كقوله تعالى:

ﭽ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮒ ﭼ (ال��ن�����س��اء ،)10:دل��ت الآي��ة
بمنطوقها على حرمة �أك��ل �أم��وال اليتامى ظل ًما،
ودلت بمفهومها على تحريم �إحراقها وتبديدها،
والأكل م�سا ٍو للإحراق في الحكم.

مقـــاالت
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الأ�س�س الم�صلحية ،فلو اقت�صر العمل بالداللتين
ال�سابقتين ،وبباقي الأ�صول االجتهادية الأخ��رى؛
لما ظ��ه��رت ه��ذه المعاني ول��م��ا ا�ستطاع الفهم
الب�شري �أن يوفّق �إلى مثل هذا اال�ستنباط الداللي
ُ�سحا للت�أمل بو�ساطة الأدوات
الذي يمنح الفكر ف ً
اللغوية ،ف�ض ًال عن �أن المنهج الداللي –الن�ص
�أو الموافقة -يتوافق و�إرادة ال�شارع التي تتجه في
التن�صي�ص بالخطاب على تلك المعاني اللغوية لعقل
معاني �أولى باال�ستنباط من تلك المن�صو�ص عليها،
فالثابت بالن�ص -كما قال �صاحب التحرير رحمه
مق�صدا وم��را ًدا للم�ش ّرع الكريم،
اهلل" :-يت�ضمن
ً
وهذا المق�صد ال ينتهي بتحقيق الحكم المنطوق
ب��ه ،بل يهدف �إل��ى تحقيق حكم مماثل للمنطوق
في معنى �آخ��ر غير منطوق ب���ه...و�أن هذا الحكم
ال يختلف عن المنطوق به بل يوافقه وي�ساويه وقد
يكون �أولى منه"( ،((10وهو هنا في الآية المذكورة
متحقق بالكلية ،فال يمكن ت�صور النهي عن قول �أف
مع ترك ما هو �أولى بالنهي منه كال�ضرب وغيره،
ففهم ق�صد ال�شارع تتحقق معانيه ب�إعمال منهج
مفهوم الموافقة.
أي�ضا ،ما
ومن الثمار المقا�صدية لهذه الداللة � ً
فهمه غير واحد من العلماء في قوله تعالى :ﭽ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭷ ﭼ (النور،)2:
فالآية تدل على وجوب �إقامة الحد على من ارتكب
فاح�شة الزنا بالجلد ،واالقت�صار على العدد المذكور
�إن كانا غير مح�صنين ،وه��ذا الحكم يفهم من
الن�صية
المعنى العباري للآية ،كما ي�شير بداللته ّ
التي تفهم من اللغة بالت�أمل �أن من ارتكب فاح�شة
اللواطة ي�أخذ نف�س الحكم ،وهو �أولى بتبيين حكمه؛
"لأن المعنى الذي من �أجله وجب الحد في الزنا هو
�سفح الماء في مح ّل محرم م�شتهى ،وهذا موجود في
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اللواطة بل وزيادة؛ لأنها � -أي اللواطة -في الحرمة
و�سفح الماء �أ�شد من الزنا وفي ال�شهوة مثله"(،((10
قال ال�سرخ�سي":قال �أبو يو�سف ومحمد –رحمهما
اهلل -يجب الحد في اللواطة على الفاعل ،والمفعول
به بداللة ن�ص الزنا ،فالزنا ا�سم لفعل معنوي له
غر�ض ،وهو اقت�ضاء ال�شهوة على ق�صد �سفح الماء
بطريق حرام ال �شبهة فيه ،وقد وجد هذا كله في
أي�ضا الإم��ام
اللواطة"( ،((10وه��ذا القول �أخ��ذ به � ً
ال�شافعي في مذهبه الجديد ورواي���ة عن الإم��ام
�أحمد( ،((10بينما ع َّد الإمام �أبو حنيفة ذلك المعنى
الذي من �أجله وجب الحد بالزنا وهو ت�ضييع الن�سب
و�إف�ساد الفرا�ش غير موجود في اللواطة؛ ونظ ًرا
لذلك ال ي�أخذ حكمه(.((10
و�أ ّيا كان الحكم الذي و�صل �إليه الفريقان ،ف�إن
تو�ضح �آث��ار داللة الن�ص
تتبع منهجية اال�ستنباط ّ
�أو مفهوم الموافقة في تثبيت العمل بروح ال�شريعة
ومعقول معانيها ،فلو تتبعنا المنهج الذي اعتمده
�أبو يو�سف ومحمد بن الح�سن ،ف�ستت�ضح لنا تلك
المعاني ِ
الحكمية من ه��ذا اال�ستنباط ،فالمعنى
المفهوم ،وال��وارد في الخطاب القر�آني (الزانية،
والزاني) القا�ضي بوجوب الحد في الزنا ،هو ق�ضاء
ال�شهوة ب�سفح الماء في مح ّل محرم م�شتهى ،وهذا
المعنى بعينه بل و�أكثر منه موجود في اللواطة،
ويمكن لكل عارف باللغة �أن ي�ست�شف هذا المعنى
دون ح��اج��ة �إل���ى االج��ت��ه��اد ،ب��ل يمكن ال��ق��ول �إن:
"اللواطة في الحرمة و�سفح الماء فوق الزنا؛ لأن
الحرمة في اللواطة ال ت��زول �أب ً���دا بمعنى �أنها ال
تنك�شف وال ترتفع بحال ،كالزنا بالمحارم ،ف�إنه
�أفح�ش من الزنا بالأجنبية"( ،((10فمن زنى ب�أجنبية
قد ينك�شف حاله بالزواج منها وي��زول �أث��ره بهذا
الزواج� ،أما من زنى بمحارمه فال يم ّكن له ذلك؛ وال

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن

بحفظ الأع��را���ض ان��ط�لا ًق��ا م��ن البناء الأ�صولي
اللغوي ،فيكون بذلك حكم هذه ال�صور الم�سكوت
عنها ثابتًا عن طريق داللة مفهوم الموافقة �أو داللة
الن�ص.

يزول �أثره � ًأبدا ،وهو �أمر يعهد لأهل اللغة بفهمه من
معاني الن�ص ،وكذلك الحال بالن�سبة للواطة ،التي
تحفظ تلك المقا�صد ال�شرعية المتمثلة في حفظ
الن�سل ،ف�إ�شاعة هذه الفواح�ش ِ
يعدم معه م�شروعية
ال��زواج ،والنكاح ب�صفة عامة ويق�ضي على �إحدى
�أه��م الكليات الأ�سا�سية في ال�شريعة الإ�سالمية،
وهي كل ّية الن�سل.

ﭽﮱﯓﯔﯕ

وف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى:
ﯖ ﯗ ﭼ (ال���ف���ج���ر ،)18:ق��� ّرر غ��ي��ر واح��د
من العلماء �أن "نفي الح�ض على طعام الم�سكين
نفي لإطعامه بطريق الأول����ى�...أي لق ّلة االكتراث
بالم�ساكين"( ،((10ف�إذا كان المعنى الوارد بعبارة
الن�ص ،وال�سياق الذي جاء فيه الخطاب نفي الح�ض
على �إطعام الم�ساكين ،والنظر في حالهم ،ف�إن ما
يفهمه المعنى بداللة الن�ص �أو بفحوى الخطاب
هو �أن هذا النفي ي�صدق من باب �أول��ى على نفي
الإطعام ،وهو ا�ستنباط يخدم تلك المعاني الروحية
لل�شريعة ال��ت��ي ت��راع��ي ه��ذا ال��ج��ان��ب الإن�����س��ان��ي،
فالخطاب ال��ق��ر�آن��ي ف��ي عمومه يت�ضمن معاني
�إن�سانية واجتماعية مه ّمة ،يمكن عد هذا الن�ص
ركيزة من ركائزها ،وبخا�صة بعد هذا اال�ستدالل
والمو�ضح لأبعاده.
المفهم لغاياته،
ّ

وفي قوله تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮠ ﭼ(النور� ، )4:أجمع
العلماء على �إقامة حد قاذف الرجل المح�صن وكذا
ً
المر�أة المح�صنة،
ا�ستنباطا من الآي���ة( ،((10التي
أي�ضا �أن من قذف امر�أة مح�صنة
تفيد بمنطوقها � ً
عفيفة من الرجال ،ولم يثبت دعواه ب�أربعة �شهود
�أقيم عليه الحد ،وهو الجلد ثمانون جلدة.
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وق��د اقت�صرت الآي���ة على "بيان حكم �صورة
واح��دة من �صور القذف ،وه��ي �أن يكون القاذف
رج ًال ،والمقذوف امر�أة ،و�سكتت عن باقي ال�صور،
وه��ي �أن ي��ك��ون ال��ق��اذف ،وال��م��ق��ذوف رجلين� ،أو
يكونا امر�أتين �أو يكون القاذف امر�أة ،والمقذوف
رج ًال"(.((10

ومما يندرج تحت م�سمى دالل��ة الم�ساواة� ،أو
داللة الموافقة الم�ساوي؛ �أي ت�ساوي الم�سكوت عنه
مع المنطوق به في قوة الداللة على الحكم ،نجد
قوله تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮒ ﭼ (ال��ن�����س��اء،)10:
فالثابت بعبارة الن�ص تحريم �أكل الأو�صياء �أموال
اليتامى ظل ًما ،وكل عارف باللغة يفهم من خالل
ال��ع�� ّل��ة ال��وا���ض��ح��ة ب��ال��خ��ط��اب-االع��ت��داء على مال
القا�صر العاجز وت�ضييع حقوقه� -أن الأمر ينطبق
ب�شكل م�سا ٍو على تحريم �إحراقها �أو �إتالفها �أو
ت�ضييعها ب�أي نوع من �أنواع ال�ضياع كالمقامرة بها،
�أو تقديمها ر�شوة �أو غيرها ،وكذلك تحريم �أن

وه��ذا ال�صور الأخ���رى ،يمكن اال�ستدالل على
وج���وب ال��ح��د فيها ،و�إل��ح��اق��ه��ا بحكم المنطوق،
انطال ًقا من المعنى اللغوي الذي يفهم �أن ت�شريع
ح ّد القذف ال يرتبط بو�صف الذكورة �أو الأنوثة،
بل الق�صد منه "دفع العار الذي يلحق المح�صن،
والمح�صنة على ال�سواء وتبرئة ذمتهما ،وحفظ
عر�ضهما من كالم النا�س ،وكذا ردع القاذف حتى
ال يعود �إلى فعله �سواء �أكان رج ًال �أم امر�أة"(،((10
وهو معنى بني على منهج داللة الن�ص؛ حيث تبين
الحر�ص على تنزيل المعاني المقا�صدية المرتبطة
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يقدموها لغيرهم لي�أكلوها" ،فيكون الن�ص المحرم
بعبارته �أكل �أموال اليتامى ظل ًما ،مح ّر ًما �إحراقها �أو
تبديدها بطريق الداللة "( ،((11قال الج�صا�ص":قد
خ�ص اهلل تعالى :الأكل بالذكر ،و�سائر الأموال غير
الم�أكول منها محظور �إتالفه من مال اليتيم كحظر
الم�أكول منه؛ ولكنه خ�ص الأكل بالذكر لأنه �أعظم
ما يبتغي له الأموال"( ،((11فهي معاني م�صلحية،
ترتبط بحفظ المال الذي جاءت ال�شريعة الإ�سالمية
برعايته ،في توافق تكاملي بين الأث��ر الم�ستفاد
من الخطاب القر�آني بعبارته ،والأث��ر المقا�صدي
الم�ستفاد من داللته ،والم�ستنبط من منهج لغوي
اعتمد جانب الداللة وتعمق في فهم �آليات اال�شتغال
عليها.
وبذلك يت�ضح الأث��ر المقا�صدي الم�ستفاد من
منهج اال�ستنباط بداللة الن�ص �أو مفهوم الموافقة
ب�شقيه :الفحوى ،واللحن ،في ان�سجام تام مع روح
ال�شريعة الإ�سالمية.
المطلب الرابع:داللة االقت�ضاء
و�أثرها على الفهم المقا�صدي
للخطاب القر�آني

 -1مفهوم دالل��ة االقت�ضاء عند الأ�صوليين:
قال البزودي (ت 482هـ) في تعريف اقت�ضاء الن�ص:
"و�أما الثابت باقت�ضاء الن�ص فما لم يعمل �إال ب�شرط
تقدم عليه ،ف�إن ذلك �أمر اقت�ضاه الن�ص ل�صحة
ما تناوله ف�صار هذا م�ضافًا �إلى الن�ص بوا�سطة
المقت�ضى ،وكان كالثابت بالن�ص"( .((11وقد جعل
الأ�صوليون ما ي�ضمر في الكالم لت�صحيحه ثالثة
�أق�سام:
 ما �أ�ضمر �ضرورة �صدق المتكلم كقوله عليهال�سالمُ " :ر ِف َع َع ْ��ن ُ�أ َّم�� ِت��ي الْخَ َط�أُ ،وال ِّن ْ�س َي ُان َو َما
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ا�س ُت ْكرِ ُهوا َع َل ْي ِه"( ،((11فال ي�صدق الكالم �إال بتقدير
ْ
محذوف ب�أن نقول" :رفع �إثم الخط�أ �أو حكمه".
 ما �أ�ضمر ل�صحته عق ًال كقوله تعالى� :إخبا ًرا:ﭽ ﮚ ﮛ ﮦ ﭼ (يو�سف )82:ف�إنه ال ي�صح
عق ًال �إال على تقدير" :وا�س�أل �أهل القرية".
�شرعا ،كقول الرجل:
 ما �أ�ضمر ل�صحة الكالم ً"�أعتق عبدك عني"(.((11
فهذه الداللة مرتبطة بما يحتاجه الن�ص لي�ستقيم
معناه ،وما يحتاجه الن�ص في داللة االقت�ضاء يكون
لأمور مح ّددة عند الأ�صوليين  -على اختالفهم في
�شرعا فقط-
�شرعا �أو ً
تقدير المحذوف عق ًال �أو ً
هي� :إما �صدق المعنى �أو �صحته ومطابقته للواقع
العقلي �أو �صحته ومطابقته للواقع ال�شرعي ،وهذا
ي�صح المعنى وي�صدق مطابقته
المحذوف الذي به ّ
للواقع العقلي �أو ال�شرعي ي�س ّمى "المقت�ضى" ،وهو:
"حجر الزاوية في تو�ضيح معنى الن�ص ،والإبانة عن
المراد و�إظهار مفهوم االقت�ضاء؛ ولواله لكان الن�ص
غام�ضا في معناه ومبه ًما في الداللة على مق�صده
ً
وغر�ضه ال ي�ستهدف غاية وال يفيد مدلو ًال"(.((11
وقد تناول جمهور الأ�صوليين دالل��ة االقت�ضاء
�ضمن زاوية داللة المنطوق غير ال�صريح� ،ش�أنهم
في ذلك �ش�أن الحنفية الذين اعتمدوا هذه الداللة
ورتبوا على العمل بها ق�ضايا فقهية جوهرية.
 -2الأث����ر ال��م��ق��ا���ص��دي ال��م�����س��ت��ف��اد م��ن دالل��ة
االق��ت�����ض��اء :بما �أن الأ�صل في الخطاب القر�آني
�أن يكون مع ّب ًرا بذاته عما يتناوله من معنى ،ف�إن
�إ�ضافة لفظ �أو حتى تقديره �أو �إ�ضافة معنى للخطاب
خالفًا للأ�صل؛ وال يلج�أ �إليه عند الأ�صوليين� ،إال �إذا
وي�صح
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك لي�ستقيم المعنى،
ّ
�شرعا "فال�ضرورة هي الدافع على زيادة
عق ًال �أو ً
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الوجود بت�شريع ما يحفظها ،ف���إن منع الغير من
الت�صرف في غير ملكه �أو عتق رقبة لي�ست في
ملكه ،ي�ؤكد هذا المنهج اال�ستقرائي ،ويحفظ هذه
ال�ضرورة ،وبذلك ف�إعمال داللة االقت�ضاء هنا يحقق
هذه المقا�صد ويرعاها.

مقـــاالت

�شيء في الكالم لي�صان عن اللغو �أو الكذب ،وهذه
مقدما في
الزيادة من لفظ �أو معنى يجب تقديرها ً
الن�ص ك�شرط ال�ستقامة معناه"( ((11فهي "م�أخوذة
من الن�ص بمعونة مقت�ضى زائد عن عبارة الن�ص
�صحة المعنى ،فالن�ص من هذه الناحية
ا�ستلزمته ّ
فيه نوع من الحذف اعتمد فيه على فطنة ال�سامع
�إال �أن المعنى ال ي�ستقيم �إال ب�إعادة هذا المحذوف
ً
لفظا �أو تقدي ًرا"(.((11
ف��ف��ي ق���ول���ه ت���ع���ال���ى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮗ ﭼ
(المجادلة ،)3:في محل ّ كفارة الظهار ،فهم منه
غير واح��د م��ن الأ�صوليين �أن ال��ك�لام المطلوب
ب�صيغة (فتحرير؛ �أي فحرروا) ي�ستلزم تقدي ًرا
�شرعا ،ه��ذا التقدير هو �أن تكون
ل�صحة الكالم ً
الرقبة التي ينبغي تحريرها مملوكة لمن يكلف
بالفعل ،في�صير تقدير ال��ك�لام( :فتحرير رقبة
مملوكة) ،فالعتق ال ي�صح �إال �أن ي�سبقه التملك،
كما �أن��ه ال يمكن للإن�سان �أن يت�صرف ف��ي غير
ملكه ،وبذلك ا�ستطاع الخطاب القر�آني  -بعد هذا
التقدير� -أن يجيب على ما يمكن �أن يثار في الأنف�س
من الطلب �أو الأمر الوارد بن�ص الخطاب ،والذي
يقت�ضي لمن ظاهر امر�أته و�أراد �أن يعود �إل��ى ما
ح ّرم على نف�سه بالظهار� ،أن يعتق رقبة مملوكة له،
في�أتي التحرير بعد التملك؛ لأن "التحرير هو ابتداء
الإعتاق"( ،((11وهذا الفهم له �أبعاده المقا�صدية
التي تب ّين ما يمكن �أن يرفعه تقدير الكالم من
تحقيق ِ
مق�صد الم�شرع من الخطاب ،فال ُيعقل
الت�ص ّرف في مالِ مملوك ل�صاحبه� ،سواء بالعتق
�أم بغيره ،بل ال يمكن عتق الرقبة ،وهي غير مملوكة
بالكامل؛ "لأن بع�ض الرقبة لي�س برقبة"(.((11

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

وف��ي ق��ول��ه تعالى:
ﭕ ﭖ ﮓ ﭼ (المائدة ،)3:يقت�ضي الخطاب
�شرعا �أن يكون المراد من تحريم
ل�صدق الكالم ً
هذه الأن��واع هو �أكلها �أو االنتفاع بها "لأن الذات
ال يتعلق بها التحريم و�إنما يتعلق التحريم بفعل
المكلف"( ،((12ففعل المكلف يترتب عنه حكم
التكليف ،فلو احتفظ المكلف بالميتة بعد �أن
تعر�ضت للموت مث ًال ببيته ،فال تعلق له بهذا الفعل
وال يرتب عليه الخطاب؛ �أي �أثر ما لم ي�أكل منها �أو
ينتفع بها -على اختالف بين المذاهب في ذلك،-
أي�ضا الطاهر ابن
وهذا المنهج المقا�صدي فهمه � ً
يف�سر قول الحق �سبحانه :ﭽ ﭭ
عا�شور وهو ّ

ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﮆ ﭼ (الأنعام ،)139:ف�إنه يقرر هنا
"�أن المحرم :الممنوع؛ �أي ممنوع �أكله"( ،((12ويبين
المنهج ال��ذي اعتمده في ذل��ك ،بقوله" :ف�إ�سناد
الخلو�ص ،والتحريم �إل��ى ال���ذوات بت�أويل تحريم
ما تق�صد له -وه��و الأك��ل �أو هو ال�شرب-بداللة
االقت�ضاء"(.((12

ف��دالل��ة االقت�ضاء م��ن ال���دالالت اللغوية التي
يظهر �أثرها المقا�صدي في فهم الخطاب القر�آني
من خالل تو�ضيح �إرادة الم�شرع ،وتبيين ق�صده،
ف�إ�ضافة ما ي�ستقيم به معنى الن�ص؛ ليفهم وفق هذه
الإرادة؛ وليت�سنى ا�ستنباط الأحكام منه ،وتنزيلها
على �أفعال المكلف هو من ال�ضرورة التي ت�أتي على
خالف معهود خطاب ال�شرع ،فطلب مق�صد ال�شرع

فمراعاة لمنهج اال�ستقراء الذي �أو�ضح رعاية
ال�شريعة لل�ضروريات ،ومنها كلية المال ،من حيث
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ال يت�أتى �إال ببذل الجهد.

الحكم في المنطوق.

أي�ضا ،في الحكم الم�ستنبط
تظهر هذه المعاني � ً
م��ن ال��خ��ط��اب ال��ق��ر�آن��ي ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﰅ ﭼ(المائدة ، )89:فمقت�ضى الفهم
المقا�صدي للخطاب يبين �أن المق�صود منه ح�صول
الكفارة بعد الحنث على الحلف؛ ولي�س مجرد �صدور
الحلف ي�ستوجب الكفارة ،و�إال �صار الفهم فيه م�شقة
وع�سر ،فيكون المعنى المراد( :ذلك كفارة �أيمانكم
�إذا حلفتم وحنثتم)� ،أو (�إذا حلفتم و�أردتم التحلل
من يمينكم) ،ف�إجراء داللة االقت�ضاء هنا "قائم
على �أ�سا�س ظهور �أن لي�ست الكفارة على �صدور
الحلف بل عدم العمل بالحلف؛ لأن معنى الكفارة
يقت�ضي ح�صول �إثم وذلك هو �إثم الحنث"(.((12

وع��رف��ه اب��ن ال��ح��اج��ب (ت660ه����ـ)ب�����أن يكون
"الم�سكوت عنه مخالفًا للمنطوق ف��ي الحكم،
وي�سمى دليل الخطاب"(.((12

فيظهر ما للعمل بهذه الداللة من عظيم الأثر
على الفهم المقا�صدي للخطاب القر�آني ،وما يرتبه
العمل بها من �أبعاد مقا�صدية جليلة؛ لعل �أهمها
التوفيق بين ن�ص الخطاب ،والمعاني المرادة منه
لي�ستقيم ذلك المعنى.
المطلب الخام�س :مفهوم المخالفة
و�أثره على الفهم المقا�صدي للخطاب
القر�آني

-1مفهوم المخالفة عند الأ�صوليين :من �أقدم
من تكلم في مفهوم المخالفة من الأ�صوليين ،نجد
القا�ضي الباقالني (تـ403هـ)؛ حيث قال عن هذه
الداللة" :تعلق الحكم ب�أحد و�صفي ال�شيء ،في�صير
�إثبات الحكم فيما له ال�صفة دلي ًال ينبه عما خالفه
فيها"(.((12
ويعني بهذا الحد �أن الخطاب يتعلق به حكمان،
حكم منطوق به من�صو�ص عليه ،و�آخ��ر ينبه عليه
بناء على تلك ال�صفة المن�صو�ص عليها التي �أوجبت
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ف�إذا كان الحكم المنطوق يفيد الحل مع القيد،
ف�إنه يفيد بمفهومه المخالف التحريم �إذا انتفى
عنه القيد.
وق��د ع�� ّد له الآم���دي (ت��ـ631ه��ـ) ع�شرة �أن��واع:
ال�شرط ،والغاية ،و�إنما ،والتخ�صي�ص بالأو�صاف
التي تطر�أ وتزول بالذكر ،واللقب ،واال�سم الم�شتق
ال��دال على الجن�س ،واال�ستثناء ،والعدد ،وح�صر
المبتد�أ في الخبر .ولم يتفق جمهور الأ�صوليين على
االحتجاج بهذه الأنواع كلها ،بل وقع االختالف حتى
عدها من المفهوم.
في ِّ
وق��د �سبقت الإ���ش��ارة �إل���ى �أن العمل بمفهوم
المخالفة مقت�صر على جمهور الأ�صوليين –عدا
�أ�صوليي الحنفية – الذين ردوا العمل به وكذا
االختالف الحا�صل في ع ّد بع�ض �أنواعه ،كالعمل
بمفهوم اللقب �أو الغاية �أو العدد(((12؛ نظ ًرا الختالف
المنهج اال�ستنباطي لكل مدر�سة.
 -2الأث��ر المقا�صدي لمفهوم المخالفة :من
المعلوم �أن الن�صو�ص ال�شرعية لم ت���أت ب�صيغة
واحدة ثابتة ال تتبدل� ،أو على نمط معين من �أنماط
التعبير ال��ذي يقع فيه تقييد الكالم بلون واح��د،
بل جاءت ب�صيغ مختلفة ،ووقع تقييد الكالم فيها
ب�أنواع من القيود ،كال�صفة ،وال�شرط ،والغاية ()...
وغيرها؛ وذلك حتى تحقّق الغاية من الت�شريع في
تنظيم �سير الحياة التي تحتاج �إلى مثل هذه القيود،
والتعبير عن مقا�صد المتكلمين.
ف����إذا كانت دالل��ة مفهوم الموافقة �-أو دالل��ة
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مبد�أ االمتثال بين ق�صد المكلف وق�صد ال�شارع.

الن�ص -في الم�سكوت عنه تعني �أن يوافق حكمه
حكم المنطوق به� ،سواء �أكان بالم�ساواة �أم بالأولى،
ف�إن داللة ق�سمه الآخر في الم�سكوت عنه هي مخالفة
حكمه حكم المنطوق به في الإثبات ،والنفي ،بمعنى
�أن حكم المنطوق �إذا كان مثبتًا ،كان حكم الم�سكوت
عنه ناف ًيا �أو العك�س ،وذلك النتفاء قيد من القيود
المعتبرة في المنطوق":فيكون لنا حكمان :الحكم
الأول ي�سمى منطوق الن�ص ،والحكم الثاني ،والثابت
للم�سكوت عنه ،ي�س ّمى مفهوم المخالفة �أو دليل
الخطاب"(.((12

و�إذا كان م�ستند فهم الحكم في داللة مفهوم
المخالفة هو" :معرفة الفائدة من تخ�صي�ص محل
النطق بالذكر دون غيره ،و�إثبات مثل حكمه في
مفهوم الموافقة �إذا وجد في محل ال�سكوت"(،((13
ف�إنه يدل على �أن اللفظ ال يدل بذاته على الحكم �إال
خ�ص لأجله محل النطق
بتو�سط فهم المعنى الذي ّ
بالذكر ،واالنتقال بوا�سطته �إلى محل ال�سكوت ،مما
ال يعلم من مجرد تخ�صي�ص محل النطق بالذكر
دون نظر عقلي يتحقق به �أن التخ�صي�ص للإثبات
�أو النفي.

مقـــاالت

مو�ضحا فكرة العمل بمفهوم
ق��ال د.ح��م��ادي
ً
المخالفة عند الأ�صوليين ،ومبرزًا �أث��ره في فهم
الخطاب القر�آني" :فيت�ضح �أن الأ�صوليين لم يكتفوا
بما ي�ؤخذ من الخطاب في زاوي��ة المعنى اللغوي ـ
من المعنى ذات��ه ـ بل خطوا خطوة �أخ��رى تنطلق
هذه المرة من هذه القيود المبثوثة في الخطاب
ال�شرعي ،بو�صفها ت�شعر بالعلة كال�صفة ،وال�شرط،
والغاية ،والعدد ونحوها(� )...(((12إذ ر�أوا �أن مثل
هذه القيود البد و�أن تكون مق�صودة من لدن ال�شارع؛
والبد �أن ت�ستهدف تحقيق غر�ض معين ،ومحال �أن
ً
اعتباطا من
يكون المتكلم �أو ال�شارع قد �أتى بها
غير �أدن���ى ق�صد؛ وال يترتب عليها؛ �أي غر�ض؛
�إذ �أن الأ�سلوب العربي ال�صحيح يرف�ض مثل هذا
االتفاق العفوي بين القر�آن الكريم ،وال�سنة النبوية
ال�شريفة ،والعقل الجماعي"(.((12

ﯢ ﭼ (الأنعام ،)145:جاءت الآية الكريمة لبيان
المحرمات من المطعومات ،ومن هذه المحرمات:
"الدم الم�سفوح"؛ �أي الجاري الذي ي�سيل ،وهذا
التقييد بالم�سفوح ،يفيد �أن ال��دم غير الم�سفوح
كالحمرة التي تعلو ال ِقدر من �أثر تقطيع اللحم لي�س
بحرام� ،إذ لو كان كالم�سفوح؛ لما كان في التقييد
بقوله
م�سفوحا فائدة"( ،((13وعليه فال يحرم الدم
ً
غير الم�سفوح" ،لتخ�صي�ص التحريم بالم�سفوح كما
قال القرطبي"(.((13

فالعمل بداللة مفهوم المخالفة يحقق مق�صود
و�إرادة ال�شارع الذي رام بهذه القيود تحقيق مقا�صد
معينة؛ لذلك ففهم الخطاب من خاللها يحقق هذه
الغاية ،من هنا نعلم �أن مدار الكالم في هذا النوع
من الداللة يقوم على فهم مق�صود ال�شارع؛ ليتمكن
المكلف من تنزيل ق�صده َوفق مقا�صده ،ويتحقق

فالتقييد ال���وارد في الخطاب القر�آني هنا ال
يمكن الحديث عنه بمعزل عن مقا�صد ال�شريعة،
فمث ًال لو لم نقل هنا بدليل الخطاب ،ورجحنا رواية
�أو قو ًال �آخر في بناء الحكم الذي اعتمده جمهور
الفقهاء ومنهم المالكية ،وقلنا بتحريم الدم غير
الم�سفوح؛ لوقع النا�س في الحرج ،والعنت؛ لأنه

ومن الن�صو�ص التي يمكن التمثيل بها على الآثار
المقا�صدية الم�ستفادة من العمل بمفهوم المخالفة،
قول الحق �سبحانه :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
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�أم��ر ال يت�أتى االنفكاك عنه؛ ولتتبع النا�س ما في
العروق وفيه "�إ�صر وم�شقة ،والإ�صر ،والم�شقة في
الدين مو�ضوعان"( ،((13ولهذا نجد كثي ًرا من الفروع
لم يعمل فيها بدليل الخطاب؛ لأنها ت���ؤدي �إلى ما
يخالف المقا�صد التي جاءت من �أجلها ال�شريعة،
و�إن لم ُي�صرح بذلك ،كقتل الأوالد عند عدم خوف
الإم�لاق في قوله تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮉ ﭼ(( ((13الإ�سراء.)31:
وكذلك ،قول الحق �سبحانه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮒ ﭼ (الن�ساء،)92:
فتقييد ال��ك�لام ف��ي ه��ذا الخطاب ب��الإي��م��ان يفيد
أحدا
بداللة المخالفة �أن الكافر يقتل الم�ؤمن؛ لكن � ً
ل��م يقل ب��ه��ذا .ق��ال الإم���ام القرطبي (ت��ـ671ه��ـ)
ومو�ضحا" :وال يفهم من دليل خطابه جواز
مف�س ًرا
ً
قتل الكافر الم�سلم ،ف�إن الم�سلم محترم الدم ،و�إنما
أكيدا لحنانه و�أخوته و�شفقته
خ�ص الم�ؤمن بالذكر ت� ً
ّ
وعقيدته"(.((13
فحفظ النف�س الب�شرية من �أول��ي��ات ما ترعاه
ال�شريعة ،وكذلك الدين ،والن�سل ،والعقل ،والمال؛
وال نجد دليل الخطاب يعار�ض ذلك ،ف�إذا وجدنا
بع�ض ذلك في الظاهر ،ف�إنه غير معمول به بالنظر
�إلى الموانع التي توا�ضع عليها الأ�صوليون ،ومنها:
�أن تكون للقيد فائدة ،يخ�ص�ص بها الحكم ،ويثبت
في الم�سكوت عنه ،وعدم تحقيق ذلك؛ لأن الق�صد
بالقيد لم يكن لغر�ض بيان الت�شريع.
وم���ن���ه ق���ول���ه ت���ع���ال���ى:

ﭽﯨﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯵ ﭼ (�آل
ع��م��ران ،)130:يفيد هذا الن�ص بمنطوقه النهي
عن �أك��ل الربا �أ�ضعافًا م�ضاعفة ،ويفيد مفهومه
عدم النهي عن �أكله �إذا لم يكن كذلك؛ لكن ظهر
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�أن للو�صف (�أ�ضعافًا م�ضاعفة) فائدة �أخرى غير
غر�ض بيان ت�شريع الحكم في القليل منه ،وما قام
عليه الفكر الأ�صولي �أنّه �إذا "ظهرت للقيد فائدة
�أخ��رى بطل وجه داللته عليه"( ،((13وهذه الفائدة
هنا هي "ت�صوير لما هو واق��ع معتاد في �أح��وال
تعاملهم"( ،((13فقد كان الواحد منهم �إذا حل َدينه
قال�":إما �أن تعطي و�إما �أن تربي فيت�ضاعف بذلك
�أ�صل َدينه مرا ًرا كثي ًرا ،فنزلت الآية على ذلك(،((13
وما نزل موافقًا لواقع النا�س و�أح��وال تعاملهم؛ ال
يكون له مفهوم؛ لأنه يفيد �أن القيد حينئذ �إنما يتعلق
بت�صوير واقع؛ ولي�س فهم وا�ستنباط الحكم منه.
وف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى:

ﭽﭾﭿﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮕ ﭼ (الن�ساء ،)35:خ�ص
اهلل تعالى :في ه��ذه الآي��ة الكريمة الخلع بحالة
ال�شقاق ،مما يدل على �أن غيره؛ �أي الخلع مع الألفة،
عموما،
والوفاق ،غير جائز "لكن القائلين بالمفهوم ً
�أق���روا ب���أن��ه ال مفهوم لقوله( :و�إن خفتم �شقاق
بينهما)؛ لأن الباعث على التخ�صي�ص العادة(،((13
بما �أن الخلع ال يجري �إال عند ال�شقاق"( .((14وهكذا
جاء الخطاب فيه ت�صوير للواقع المعتاد في حياتهم،
وهو �أن الخلع ال يكون في الغالب �إال عند ال�ضرر؛
ولهذا يلحق بطلب الخلع في حالة ال�شقاق ،طلبه
أي�ضا في حالة الوفاق ،وطلبه بم�سوغات �أخرى ،قد
� ً
يتحا�شى طالبه ذكرها؛ لأنها من النادر" ،والن�ص
ال�شرعي �إذا خرج مخرج الغالب ،ف�إن النادر يلحق
به"( ((14فال يكون له مفهوم.
وه���ذه ق��ي��ود ه��ي بمثابة �ضوابط عا�صمة من
مخالفة المبادئ المقا�صدية درج عليها الأ�صوليون
وبينوها للفقهاء حتى يتحقق المق�صود من فهم
وت�أ�صيل العمل بداللة مفهوم المخالفة.

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن

فالبحث �إذن في الفهم المقا�صدي المت�أتّى
من ال��دالالت اللغوية له فائدة عظيمة في تقريب
المفهوم ب�أهمية التقارب بين البحث الأ�صولي،
والبحث اللغوي في �إطاره الداللي؛ لما ينتج عن هذا
التقارب من ثمرات على م�ستوى الفهم المقا�صدي
للخطاب القر�آني ،وهي الغايات التي �سعى المنهج
الأ�صولي �إل��ى تحريرها ،وم��ا تحديد زواي��ا للعمل
بهذه الدالالت �إال ت�أكيد لهذه الحقيقة.

هذه الت�صورات الأ�صولية اللغوية ،بل عملوا على
ربطها بمقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،عن طريق
�ضبط العمل ببع�ض الدالالت ب�شروط و�ضوابط تعين
على الفهم ال�سليم للخطاب القر�آني ،وكذا تقديم
بع�ض الأ�صول على غيرها عند التعار�ض �أو الترجيح
بينها ،وكذا خلق ذلك التنوع الداللي الذي �أ�سهم في
تو�سيع زاوية العمل؛ حيث �أو�ضح هذا المنهج مدى
التوافق مع منهج التدبر ،والنظر المبني على الفكر
الر�صين المرتبط بعقل معاني الخطاب ،فمقا�صد
القر�آن الكريم و�أ���س��راره ال تنك�شف وال تت�ضح �إال
بالتد ّبر ال�صحيح العميق ،مع التفكر في معاني
الن�ص ومدلوالته ود ّقة الت�أمل وطول النظر فيه –
كما يقول الإمام ال�شاطبي.-

خاتمة الدرا�سة
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بعد هذه الجولة في تبيين موقع الداللة اللغوية
عموما ،وتو�ضيح �أق�سام ال��دالالت
م��ن ال���دالالت
ً
اللغوية وفق منهج المدر�ستين :مدر�سة الحنفية
ومدر�سة الجمهور ،وك��ذا بيان �أوج��ه االتفاق بين
هذين المنهجين في بناء النظر الأ�صولي اللغوي
المرتبط بداللة اللفظ على المعنى بو�صفه �آلية
مه ّمة من �آليات اال�ستنباط من الخطاب القر�آني،
تناولت الدرا�سة مناهج هذا اال�ستنباط بناء على
التق�سيم الأ�صولي العام لداللة اللفظ على المعنى،
وبيان �أثر هذا اال�ستنباط على الفهم المقا�صدي
للخطاب ال��ق��ر�آن��ي ،بو�صف ه��ذه ال���دالالت �أ�س�س
وم��ن��اه��ج ،و�آل��ي��ات لفهم الخطاب ال��ق��ر�آن��ي ،كما
�أو�ضحت الدرا�سة ب�أن البحث في القواعد الأ�صولية
اللغوية ،و�أث��ره��ا في فهم الخطاب القر�آني يبرز
العناية التي �سعى الأ�صوليون �إلى خدمة هذا المنهج
من خاللها ،فت�ش ّعب تنظيراتهم الأ�صولية ،والردود،
والمناق�شات التي �صاحبت هذه التنظيرات ،كان
بق�صد الحر�ص على تو�ضيح ال��ر�ؤى ،والت�صورات
و�إزال��ة الغمو�ض ال��ذي قد ي�صاحب الفهوم خالل
عملية التنزيل لهذه الأ�صول.

فداللة العبارة �أو المنطوق ال�صريح ،ودالل��ة
الإ���ش��ارة ال��وا���ض��ح��ة ،والخفية ،ودالل���ة الن�ص �أو
مفهوم الموافقة ب�شقّيه الأولى ،والم�ساوي ،وداللة
االقت�ضاء ،وكذا داللة مفهوم المخالفة هي �آليات
ومناهج لال�ستنباط الأ�صولي اللغوي� ،أثمرت فوائد
عظيمة �أهمها :تقريب الفهوم بالتقارب بين البحث
الأ�صولي ،والبحث اللغوي في �إط��اره الداللي لما
ينتج عن هذا التقارب من نتائج على م�ستوى الفهم
المقا�صدي للخطاب القر�آني ،وهي الغايات التي
�سعى المنهج الأ�صولي �إلى تحريرها ،وما تحديد
زوايا للعمل بهذه الدالالت �إال ت�أكيد لهذه الحقيقة.
وقد خ ُل َ�ص البحث �إلى النتائج الآتية:
�أ ّو ًال� ،أهم ّية ال��در���س الأ�صولي اللغوي ،الذي
ا�ستطاع �أن ي�ضع نظرية متكاملة في فهم الخطاب
ال��ق��ر�آن��ي؛ لأن���ه ينبني ع��ل��ى م��ن��اه��ج ت��ع�� ّد �آل��ي��ات
مقا�صدية تم ّكن من اال�ستنباط من الن�صو�ص وفق
روح ال�شريعة ومعانيها.

فلم يكتف ه�ؤالء بتو�ضيح مناهج اال�ستنباط وفق
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ثان ًيا ،تنوع الداللة اللغوية �أ�سهم في خلق مقاربة
متميزة تهم جانب الفهم ،واال�ستنباط من الخطاب
القر�آني ،و�أثمر �آثار مقا�صدية ،ربطت الن�صو�ص
بحكمها ومعانيها.
ثال ًثا ،اختالف مناهج اال�ستنباط بين مدر�ستي
الحنفية ،والجمهور؛ لي�س له ذلك الت�أثير العميق على
م�ستوى الفهم المقا�صدي للخطاب القر�آني ،مادام
االختالف �شكلي من حيث المنهج اال�ستنباطي من
الخطاب.
والحمد هلل رب العالمين

الحوا�شي
1-1
2-2

3-3
4-4
5-5

6-6
7-7
8-8

الموافقات في �أ�صول ال�شريعة� .أبو �إ�سحاق ال�شاطبي.62/4
تحقيق ال�شيخ عبد اهلل دراز .ط .1 .دار الكتب العلمية.
لبنان1422 .هـ2001/م.
انظر كتاب �أ�صول الفقه الإ�سالمي .منهج بحث ومعرفة.
طه جابر العلواني .ط1995م .من�شورات المعهد العالي
للفكر الإ�سالمي .والمنهج الأ�صولي في تف�سير الن�ص
ال�شرعي  .محمد يعقوبي خبيزة� .أط��روح��ة جامعية.
نوق�شت 1999م .كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ظهر
المهراز فا�س.
الموافقات في �أ�صول ال�شريعة� .أبو �إ�سحاق ال�شاطبي.
 .107/4مرجع �سابق.
الموافقات .64/4 .مرجع �سابق.
الإ�شكال المنهجي في ق��راءة الن�ص القر�آني وتف�سيره:
منهجية علماء �أ�صول الفقه في تف�سير الن�ص ال�شرعي:
الأ�صول وال�ضوابط� :إع��داد :محمد بنعمر .بحث مقدم
لحلقة مركز البحوث والدرا�سات الإن�سانية واالجتماعية
بوجدة يوم 2008/04/14م.
المناهج الأ�صولية ف��ي االجتهاد ب��ال��ر�أي ف��ي الت�شريع
اال���س�لام��ي���� .ص .268فتحي ال��دري��ن��ي .ط .2 .ال�شركة
المتحدة للتوزيع1405 .هـ1985/م.
الموافقات .ال�شاطبي .97/1 .مرجع �سابق.
الم�صطلح الأ�صولي عند ال�شاطبي .فريد الأن�صاري.
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���ص .11معهد الدرا�سات الم�صطلحية والمعهد العلمي
للفكر الإ�سالمي .ط1424 .1 .هـ2004/م.
 9-9الم�صطلح الأ�صولي عند ال�شاطبي .فريد الأن�صاري� .ص.
 .11بت�صرف .مرجع �سابق.
1010ل�سان العرب� .أبو الف�ضل جمال الدين بن منظور االفريقي.
مادة دلل .ط .1دار �صادر بيروت  -لبنان 2000م.
1111انظر ت��اج ال��ع��رو���س .مرت�ضى ال��زب��ي��دي .مادة"دلل".
المطبعة الخيرية القاهرة.
1212القواعد المنطقية للقطبي (ت776ه��ـ)� ،ص .29وانظر
علم المنطق القديم والحديث .عبد الو�صيف محمد عبد
الرحمن� .ص .21مطبعة المعاهد .م�صر .د .ت.
1313الإبهاج في �شرح منهاج الو�صول �إلى علم الأ�صول .علي
ابن عبد الكافي ال�سبكي .204/1 .تحقيق :جماعة من
العلماء .دار الكتب العلمية .بيروت1404 .هـ.
1414انظر �أث��ر ال���دالالت اللغوية في التف�سير عند الطاهر
ابن عا�شور .م�شرف بن �أحمد جمعان الزهراني� .ص.85
�أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه .جامعة �أم القرى .كلية
الدعوة و�أ�صول الدين .المو�سم 1427-1426هـ.
1515التعريفات .ال�شريف الجرجاني �ص .62-61دار ال�ش�ؤون
الثقافية بغداد ط1987 1م.
1616انظر ك�شاف ا�صطالحات الفنون .محمد علي التهانوي.
 .274/2مكتبة لبنان1996 .م.
1717البحر المحيط في �أ�صول الفقه .بدر الدين الزرك�شي.
�ص .268دار الكتبي 1414 .هـ1994/م.
1818تنوعت مناهج علماء الأ�صول في تناول هذه ال��دالالت،
وتنازعت بين مدر�ستين :مدر�سة الجمهور (المالكية
وال�شافعية والحنابلة) ،ومدر�سة الحنفية ،تف ّرع عن هذا
االختالف بين المدر�ستين ،تق�سيمات للدالالت اللغوية،
تنوعت بين �أربعة �أق�سام:
الق�سم الأول ،تناول ال��دالالت باعتبار اللفظ للمعنى،
و�أهم فروعها العام والخا�ص والم�شترك والمطلق والمقيد
والأمر والنهي.
الق�سم الثاني ،تناول ال��دالالت باعتبار ا�ستعمال اللفظ
في المعنى ،و�أهم فروعها الحقيقة والمجاز وال�صريح
والكناية.
وق�سم
الق�سم الثالث ،باعتبار ظهور المعنى وخ��ف��ا�ؤهّ ،
الأحناف من الأ�صوليين ال��دالالت التي تنتمي �إلى هذا
الق�سم� ،إلى - :الداللة من حيث الو�ضوح و�أنواعها هي
الظاهر والن�ص والمف�سر والمحكم.

مناهج
الأ�صوليين
في تق�سيم
داللة اللفظ
على المعنى،
و�أثره
على الفهم
المقا�صدي
لخطاب
القر�آن
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والداللة من حيث الخفاء و�أنواعها هي الخفي والم�شكل
والمجمل والمت�شابه.
* �أما عند المتكلمين من الأ�صوليين فتتفرع �إلى:
 الداللة من حيث الو�ضوح و�أنواعها هي الظاهر والن�ص. وال��دالل��ة م��ن حيث الإب��ه��ام و�أن��واع��ه��ا ه��ي المجملوالمت�شابه.
الق�سم الرابع ،باعتبار كيفية داللة اللفظ على المعنى،
وطرق فهم المعنى من اللفظ ،وتتفرع عند الأحناف من
الأ�صوليين �إلى داللة العبارة وداللة الإ�شارة وداللة الن�ص
وداللة االقت�ضاء.
* �أما عند المتكلمين من الأ�صوليين فتتفرع �إلى:
 �أ -داللة المنطوق وهي �إما- :منطوق �صريح� -أو منطوقغير �صريح ويتفرع �إلى داللة الإ�شارة وداللة الإيماء وداللة
الإقت�ضاء.
 ب -داللة المفهوم وهي �إما - :مفهوم موافقة�- .أو مفهوممخالفة .انظر �أ�صول الفقه الإ�سالمي .وهبة الزحيلي.
 .202/1دار الفكر .ط .1 .دم�شق1416 .هـ1986/م.
1919ع��رف الحنفية ال��دالل��ة " :كون ال�شيء متى فهم فهم
غيره" .التحرير .ابن الهمام الحنفي .79/1 .دار الكتب
العلمية .بيروت .لبنان( .د .ت).
وهذا المعنى يرتبط بداللته في اللغة؛ حيث انتقلت اللفظة
من معنى الداللة على الطريق وهو معنى ح�سي �إلى معنى
الداللة على معان الألفاظ وهو معنى عقلي مجرد .علم
الداللة درا�سة نظرية وتطبيقية .فريد عو�ض حيدر� .ص.
 .12ط .2 .مكتبة النه�ضة الم�صرية1419 .هـ1999/م.
عموما �إلى ثالثة �أق�سام :و�ضعية
2020يق�سم الحنفية الداللة ً
وعقلية وطبيعية .والو�ضعية ق�سمان :لفظية وغير لفظية.
أي�ضا .تي�سير
وغير اللفظية (بيان ال�ضرورة) �أربعة �أق�سام � ً
التحرير .79-78/1 .مطبوع مع التحرير البن همام.
مرجع �سابق .و�شرح التلويح على التو�ضيح لمتن التنقيح.
�سعد الدين التفتازاني .32/1 .بهام�ش التو�ضيح لمتن
التنقيح .ابن م�سعود البخاري الحنفي (تـ 747هـ) .دار
الكتب العلمية .بيروت( .د .ت).
�2121أ���ص��ول ال��ف��ق��ه .محمد الخ�ضري ب��ك���� .ص .6الطبعة
ال�ساد�سة  1389 -هـ 1969 -م.
�2222أ�صول الفقه .محمد �أب��و زه��رة��� .ص .139 .دار الفكر
العربي( .د .ت).
2323ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي .عالء
الدين بن عبد العزيز البخاري (تـ730هـ) .67/1 .دار

الكتاب العربي .بيروت1394 .ه��ـ1974/م .وانظر بحث
اختالف الأ�صوليين في طرق داللة الألفاظ على معانيها
و�أث��ره في الأحكام الفقهية� .أحمد �صباح نا�صر المال.
����ص� .45أط��روح��ة دك��ت��وراه بجامعة ال��ق��اه��رة .كلية دار
العلوم .ق�سم ال�شريعة1422 .هـ.2001/
2424انظر �أثر القواعد الأ�صولية اللغوية في ا�ستنباط �أحكام
القر�آن .عبد الكريم حامدي� .ص-69وما بعدها .دار ابن
حزم .بيروت لبنان .ط1429-1هـ2008/م.
2525انظر �شرح اللمع� .أب��و �إ�سحاق ال�شيرازي (ت��ـ476ه��ـ).
 .438/1تحقيق :عبد المجيد تركي .ط .1 .دار الغرب
الإ�سالمي1408 .هـ1988/م.
�2626أ�صول ال�سرخ�سي� .أبو بكر محمد بن �أبي �سهل (تـ490هـ).
 .255/1تحقيق :محمد �أبو الأجفان .دار المعرفة للطباعة
والن�شر .بيروت1393 .هـ1973/م.
2727انظر التق�سيم عند التلم�ساني في مفتاح الو�صول �إلى
بناء الفروع على الأ�صول� .ص 26وما بعدها .حققه وخرج
�أحاديثه عبد الوهاب عبد اللطيف .دار الكتب العلمية.
بيروت  -لبنان .ط1417/1هـ1996-م.
2828هذا التق�سيم لل�شروط درج عليه الدريني في "المناهج
الأ�صولية"� .ص .405 .مرجع �سابق.
2929المنهاج في ترتيب الحجاج� .أبو الوليد �سليمان الباجي.
�ص .148 .تحقيق :عبد المجيد تركي .ط .2 .دار الغرب
الإ�سالمي1987 .م.
3030م�سلم ( .)478/1كتاب �صالة الم�سافرين .رقم  4عن
عمر بن الخطاب� .أبو داوود رقم  .1199ج )3/2( .عن
أي�ضا .الترمذي رقم  3034عن عمر.
عمر � ً
���3131ش��رح الع�ضد على مخت�صر اب��ن ال��ح��اج��ب.174/2 .
مكتبة الكليات الأزه��ري��ة1403 .ه�����ـ1983/م .ومنتهى
الو�صول والأمل في علمي الأ�صول والجدل .ابن الحاجب.
���ص  .149 - 148ط .1 .دار الكتب العلمية .بيروت.
1405هـ1985/م.
3232حا�شية البناني على �شرح المحلي على جمع الجوامع البن
ال�سبكي .179 - 178/1 .مطبوع مع �شرح الجالل .ط.2 .
(د .ت) .ومذكرة �أ�صول الفقه في رو�ضة الناظر .محمد
الأمين ال�شنقيطي� .ص  .241دار القلم .بيروت .لبنان.
(د .ت).
3333حا�شية البناني .179/1 .مرجع �سابق.
3434محا�ضرة ب��ع��ن��وان" :المر�أة بين ن��ار الجاهلية وظل
الإ�سالم" .ال�شيخ �أحمد الخليلي .على �شبكة الإنترنيت
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موقع.www. sultan. org :
3535مفتاح الو�صول .التلم�ساني� .ص .79 .مرجع �سابق.
3636الجامع لأحكام ال��ق��ر�آن� .أب��و عبد اهلل محمد بن �أحمد
الأن�صاري القرطبي (تـ671هـ) .350 – 349/1 .ط.1 .
دار الفكر1419 .هـ1999/م.
3737منار ال�سالك �إلى مذهب الإمام مالك� .أحمد ال�سباعي.
���ص .83 .ط .1 .المطبعة الجديدة ومكتبتها .بفا�س.
1359هـ1940/م.
3838حا�شية البناني .178/1 .مرجع �سابق.
3939نهاية ال�سول على مرتقى الو�صول .محمد يحيى بن محمد
المختار ال��والت��ي��� .ص .58 .ط .1 .المطبعة المولوية
بفا�س1327 .هـ.
4040منار ال�سالك� .ص .84 .مرجع �سابق.
4141القامو�س المحيط .الفيروز �أب��ادي[ .518 .باب الراء].
(ف�صل العين).
4242ك�شف الأ�سرار .عالء الدين بن �أحمد البخاري (730هـ).
 .67/1مرجع �سابق.
4343البحث الداللي عند الأ�صوليين .محمد يو�سف حبل�ص.
�ص .92 .ط .1 .مكتبة عالم الكتب1411 .هـ1991/م
�4444أ�صول ال�سرخ�سي .236/1 .مرجع �سابق.
4545ع��ل��م �أ���ص��ول ال��ف��ق��ه .ع��ب��د ال��وه��اب خ�ل�اف���� .ص.134
دارالحديث1423 .هـ2003/م.
4646علم �أ�صول الفقه .عبد الوهاب خالف� .ص .135مرجع
�سابق.
�4747أ���ص��ول الفقه الإ���س�لام��ي .م�صطفى �شلبي.492/1 .
ط .4 .ال����دار الجامعية للطباعة وال��ن�����ش��ر .ب��ي��روت.
1403هـ1983/م.
4848معنى المنطوق عند �أهل اللغة" :تكلم ب�صوت وحروف
تعرف بها المعاني" .القامو�س المحيط .الفيروز �آبادي.
[باب القاف]( .ف�صل النون) .مرجع �سابق.
4949مخت�صر المنتهى الأ���ص��ول��ي .اب��ن الحاجب 646 .هـ.
 .171/2مطبوع مع المنتهىى .مرجع �سابق� .شرح جمع
الجوامع للمحلى .235/1 .مرجع �سابق.
�5050إعالم الموقعين عن رب العالمين .ابن القيم الجوزية.
 .350/1درا�سة وتحقيق :طه عبد الر�ؤوف �سعد .مكتبة
الكليات الأزهرية .القاهرة .م�صر1388 .هـ1968/م.
5151المقا�صد والغايات .محمد �أمين فقير .بحث �ألقي في
الم�ؤتمر ال��دول��ي :مقا�صد ال�شريعة وق�ضايا الع�صر.
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 25-22فبراير 2010م .ب�إ�شراف المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية .وزارة الأوقاف الم�صرية.
5252الفروق .القرافي  .الفرق  .136دار المعرفة للطباعة
والن�شر .بيروت .لبنان( .د .ت).
5353الموافقات .151/2 .مرجع �سابق.
5454ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي .عالء
الدين بن عبد العزيز البخاري (تـ730هـ) .68/1 .مرجع
�سابق.
5555انظر علم �أ�صول الفقه .عبد الوهاب خالف� .ص.135
مرجع �سابق.
5656ذهب عبيد اهلل بن م�سعود البخاري(ت747هـ) �إلى عد
المق�صود بالتبع من قبيل داللة الإ�شارة� .شرح التلويح
على التو�ضيح لمتن التنقيح� .سعد الدين التفتازاني.
 .142/1مطبوع بهام�ش التو�ضيح لمتن التنقيح .ابن
م�سعود البخاري الحنفي (تـ 747هـ) .دار الكتب العلمية.
بيروت( .د .ت).
5757ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي .68/1مرجع �سابق.
5858ان��ظ��ر حا�شية الأزم���ي���ري على م���ر�آة الأ����ص���ول .محمد
الأزميري .77/2 .مطبعة محمد البو�سنوي .ط 1285 .هـ.
5959اختلف المف�سرون ف��ي معنى الإح�����ص��ان وم��ن ثمي في
موحد ،فقد روي عن ابن عبا�س
ا�ستنباط حكم �شرعي ّ
�أنه قال  :المح�صنات العفيفات العاقالت وقال ال�شعبي:
هو �أن تح�صن فرجها فال تزني وتغت�سل من الجنابة
وقال مجاهد :المح�صنات الحرائر ،وتب ًعا لهذا االختالف
ح�صل اختالف بين الأئمة.
6060انظر "بحث االجتهاد المقا�صدي :مفهومه وعالقته بفقه
الواقع وق�ضايا الع�صر" .للباحث .من�شور �ضمن العدد
الأول من �سل�سلة ق�ضايا مقا�صدية .ت�صدر عن جمعية
البحث في الفكر المقا�صدي� .سبتمبر 2013م.
�6161أ�صول ال�سرخ�سي  .236/1مرجع �سابق.
�6262أ�صول ال�سرخ�سي .236/1 .مرجع �سابق.
6363ال��ك��اف��ي ���ش��رح ال��ب��زدوي  .ح�سن ب��ن علي ال�سغناقي.
 .295/1تحقيق :فخر الدين محمد قانت .مكتبة الر�شد.
ط1422/1هـ2001-م.
6464مبحث داللة الإ�شارة و�آثارها في الفقه الإ�سالمي� .أبو
مالك ال�سعيد العي�سوي� .ص .21من�شور بمجلة المحجة
البي�ضاء .العدد الثالث .ربيع 1433هـ.
6565دالل���ة االقت�ضاء و�أث��ره��ا ف��ي الأح��ك��ام الفقهية .نادية
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مقـــاالت

8585من الإ�شارات الم�ستنبطة من الآية الكريمة :على �أن الأب
هو المخت�ص بن�سبة الوليد �إليه؛ لأن الوالد ال يخت�ص
مخت�صا به من
بالولد من حيث الملك بالإجماع ،فيكون
ً
أي�ضا :تبعية االبن للأب في الإمامة
حيث الن�سب .ومنه � ًَ
الكبرى والكفاءة �إذا ا�ستجمع �شرائطهما ،وفي الدين
والرق والحرية؛ لأنها من لوازم الن�سب.
8686علم �أ���ص��ول الفقه .عبد ال��وه��اب خ�لاف .136 .مرجع
�سابق.
8787داللة االقت�ضاء و�أثرها� .ص .189-188مرجع �سابق.
8888معجم �أ�صول الفقه� .ألفاظ وم�صطلحات �أ�صول الفقه.
خالد رم�ضان ح�سن� .ص .130 .ط .1 .الرو�ضة للن�شر
والتوزيع1418 .هـ1998/م.
8989ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي .73/1 .مرجع �سابق.
9090التقرير والتحبير .ابن �أمير الحاج .109/1 .مرجع �سابق.
9191التو�ضيح لمتن التنقيح� .صدر ال�شريعة البخاري.131/1 .
مرجع �سابق.
�9292شرح الع�ضد .172/2 .مرجع �سابق.
�9393شرح الع�ضد .172/2 .مرجع �سابق.
�9494إر�شاد الفحول .محمد بن علي ال�شوكاني (1255هـ)� .ص.
 .266ط .1 .دار الكتب العلمية .بيروت1414 .هـ1980/م.
�9595إر�شاد الفحول �إلى تحقيق الحق من علم الأ�صول� .ص.
 .266مرجع �سابق.
9696ك�شف الأ���س��رار �شرح الم�صنف على المنار .عبد اهلل
ابن �أحمد الن�سفي .253/1 .دار الكتب العلمية .بيروت.
ط1406/1هـ.
�9797شرح التلويح على التو�ضيح .256/1مرجع �سابق.
�9898أ�صول الت�شريع الإ�سالمي .علي ح�سب اهلل � .ص.276 .
مرجع �سابق.
9999علم �أ���ص��ول الفقه .عبد ال��وه��اب خ�لاف .138 .مرجع
�سابق.
10100التحرير  .ابن همام � .ص .28مرجع �سابق.
10101بحث اختالف الأ�صوليين في طرق داللة الألفاظ على
معانيها� .ص .231مرجع �سابق.
�10102أ�صول ال�سرخ�سي .242/1 .مرجع �سابق.
10103المهذب في فقه الإمام ال�شافعي� .أبو �إ�سحاق لل�شيرازي.
 .268/2دار الكتب العلمية .د .ت.
10104ك�شف الأ�سرار �شرح الم�صنف على المنار.275/1 .

محمد ���ش��ري��ف ال��ع��م��ري����� .ص .202دار ه��ج��ر ,ط ,1
1409هـ1988-م.
6666مبحث داللة الإ�شارة و�آثارها في الفقه الإ�سالمي� .أبو
مالك ال�سعيد العي�سوي� .ص .23مرجع �سابق.
6767حا�شية ال�سعد التفتزاني على �شرح الع�ضد لمخت�صر
اب���ن ال��ح��اج��ب .172/2 .مكتبة ال��ك��ل��ي��ات الأزه���ري���ة.
1403هـ1983/م.
6868علم �أ�صول الفقه .عبد الوهاب خالف� .ص .136مرجع
�سابق.
6969انظر الموافقات .ال�شاطبي .135/5مرجع �سابق.
7070البحر المحيط في �أ�صول الفقه  ،بدر الدين الزرك�شي ،
�ص  .62مرجع �سابق.
7171الموافقات .232-231/4 .مرجع �سابق.
�صلحا
7272الفيء ما �أخذه الم�سلمون من غيرهم من الأموال ً
دون قتال.
�7373أ�صول ال�سرخ�سي .236/1 .مرجع �سابق.
7474علم �أ�صول الفقه .عبد الوهاب خالف .137-136 .مرجع
�سابق.
7575بحث اختالف الأ�صوليين في طرق دالل��ة الألفاظ على
معانيها� .ص .75مرجع �سابق.
�7676أ�ضواء البيان في �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .محمد الأمين
اب��ن المختار ال�شنقيطي .72/8 .طبعة دار الفكر.
1415هـ1995/م.
7777الكافي �شرح البزدوي .259/1 .مرجع �سابق.
7878انظر المجموع �شرح المهذب� .أب��و زكريا محيي الدين
يحيى بن �شرف النووي  .347-346/19دار الفكر .بيروت
 لبنان1997 .م .وك�شف الأ�سرار .188/1 .مرجع �سابق.�7979أ�صول ال�سرخ�سي  .236/1مرجع �سابق.
8080تردد داللة المفهوم بين الموافقة والمخالفة .محمد ابن
�سليمان العريني� .ص .227مجلة العلوم ال�شرعية العدد
الع�شرون .رجب1432هـ.
�8181أ�صول الت�شريع الإ�سالمي .علي ح�سب اهلل� .ص.274 .
ط . 5دار المعارف .م�صر1396 .هـ1976/م
8282ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي .72/1 .مرجع �سابق.
�8383أ�صول ال�سرخ�سي  .236/1مرجع �سابق.
8484الجامع لأحكام القر�آني .القرطبي .193/16 .مرجع
�سابق.
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مرجع �سابق.
10105ك�شف الأ���س��رار �شرح الم�صنف على ال��م��ن��ار.275/1
مرجع �سابق.
�10106أحكام القر�آن .ابن العربي .1335/3 .مرجع �سابق.
�10107أث��ر القواعد الأ�صولية اللغوية في ا�ستنباط �أحكام
القر�آن� .ص .267مرجع �سابق.
�10108أث��ر القواعد الأ�صولية اللغوية في ا�ستنباط لأحكام
القر�آن� .ص .267مرجع �سابق.
10109التحرير والتنوير .محمد الطاهر بن عا�شور.333/30 .
الدار التون�سية للن�شر .تون�س( .د .ت.).
11110علم �أ�صول الفقه  .عبد الوهاب خالف .138 .مرجع
�سابق.
�11111أحكام ال��ق��ر�آن� .أب��و بكر بن العربي .94/2 .مراجعة
وتحقيق :محمد عبد القادر عطا .دار الفكر للطباعة
والن�شر والتوزيع .بيروت .لبنان.
�11112أ�صول البزودي بحا�شية ك�شف الأ�سرار البزودي.75/1 .
مرجع �سابق
11113رواه ابن ماجة والحاكم و�صححه على �شرط ال�شيخين.
11114ك�شف الأ�سرار .76/1 .مرجع �سابق� .أ�صول ال�سرخ�سي.
 .251/1مرجع �سابق .و�أ�صول الت�شريع الإ�سالمي� .ص.
 .278مرجع �سابق.
11115داللة االقت�ضاء و�أثرها في الأحكام الفقهية� .ص.260
مرجع �سابق.
11116بحث اختالف الأ�صوليين في طرق داللة الألفاظ على
الأحكام� .ص .295مرجع �سابق.
�11117أث��ر ال���دالالت اللغوية ف��ي التف�سير عند الطاهر بن
عا�شور� .ص .297مرجع �سابق.
11118بداية المجتهد ونهاية المقت�صد� .أبو الوليد بن ر�شد
الحفيد .184/2 .تحقيق ال�شيخين :عادل عبد الموجود
وعلي معو�ض .ط .2 .دار الكتب العلمية .بيروت .لبنان.
1420هـ2000/م.
11119بداية المجتهد ونهاية المقت�صد .184/2 .مرجع �سابق.
12120علم �أ�صول الفقه .عبد الوهاب خالف� .ص .141مرجع
�سابق.
12121التحرير والتنوير  .الطاهر بن عا�شور .110/8 .مرجع
�سابق.
12122التحرير والتنوير .110/8 .مرجع �سابق.
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12123التحرير والتنوير .20/7 .مرجع �سابق.
"12124التقريب والإر�شاد ال�صغير .القا�ضي �أبو بكر محمد
ابن الطيب الباقالني(تـ403هـ) .331/3 .تحقيق :عبد
الحميد �أبو زيد .م�ؤ�س�سة الر�سالة .ط1418/1هـ.
12125منتهى الو�صول والأمل .ابن الحاجب� .ص .148 .ط.1 .
دار الكتب العلمية .بيروت1405 .هـ1985/م.
12126لمزيد تف�صيل ،ينظر .منتهى الو�صول والأمل في علمي
الأ�صول والجدل .ابن الحاجب� .ص .148مرجع �سابق.
مفتاح الو�صول  .التلم�ساني��� .ص .82-81مرجع �سابق.
والمناهج الأ�صولية ف��ي االج��ت��ه��اد ب��ال��ر�أي .الدريني.
�ص .403مرجع �سابق.
12127الوجيز في �أ�صول الفقه .عبد الكريم زيدان� .ص .366
ط .6 .مكتبة القد�س .الجزائر1405 ،هـ1985/م.
�12128إال اللقب الجامد ،فال ي�شعر بالع ّلة.
12129الخطاب ال�شرعي وطرق ا�ستثماره� .إدري�س حمادي� .ص
 .260ط .1 .المركز الثقافي العربي1994 .م.
13130الإح����ك����ام ف���ي �أ�����ص����ول الأح����ك����ام .ع��ل��ي ب���ن محمد
الآمدي .71/3تعليق :عبد الرزاق عفيفي .طبعة المكتب
الإ�سالمي ،بيروت ،ط1402/2هـ .
�13131أ�ضواء البيان في �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .محمد الأمين
ابن محمد المختار ال�شنقيطي .152/1 .الرئا�سة العامة
لإدارة البحوث العلمية والإف��ت��اء وال��دع��وة والإر���ش��اد.
الريا�ض .ال�سعودية1403 .هـ1982/م.
13132الجامع لأحكام القر�آن .القرطبي  .90/7مرجع �سابق.
13133الجامع لأحكام القر�آن .170/2 .مرجع �سابق.
�13134سورة الإ�سراء .الآية .31
13135الجامع لأحكام القر�آن .216/5 .مرجع �سابق.
�13136شرح الع�ضد .174/2 .مرجع �سابق.
�13137أ���ص��ول ال��م��ذه��ب ال��م��ال��ك��ي .بحث ل�ل�أ���س��ت��اذ عبد اهلل
ال�����داودي��� .ص .23 .بمجلة الفقه المالكي وال��ت��راث
الق�ضائي .عدد  .4-3-2ال�سنة الثانية1407 .هـ1982/م.
�13138إر�شاد الفحول� .ص .269 .مرجع �سابق.
13139العادة هي ما تعوده النا�س وكان غالب �أمرهم ،فالعادة
والغالب مرادف واحد.
14140الم�ست�صفى� .أبو حامد الغزالي .210/2 .مرجع �سابق.
14141نظرية التقعيد الفقهي .و�أثرها في اختالف الفقهاء.
محمد الروكي� .ص .384 .من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية .الرباط1994 .م.
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 �إع�لام الموقعين عن رب العالمين .اب��ن القيم الجوزية.
درا���س��ة وتحقيق :طه عبد ال���ر�ؤوف �سعد .مكتبة الكليات
الأزهرية .القاهرة .م�صر1388 .هـ1968/م.
 االجتهاد المقا�صدي :مفهومه وعالقته بفقه الواقع وق�ضايا
الع�صر .للباحث .من�شور �ضمن العدد الأول من �سل�سلة
ق�ضايا مقا�صدية .ت�صدر عن جمعية البحث في الفكر
المقا�صدي� .سبتمبر .2013
 الإحكام في �أ�صول الأحكام .علي بن محمد الآمدي .تعليق:
عبد الرزاق عفيفي .طبعة المكتب الإ�سالمي .ط1402/2هـ
.
 الإ�شكال المنهجي في ق��راءة الن�ص القر�آني وتف�سيره:
منهجية علماء �أ�صول الفقه في تف�سير الن�ص ال�شرعي:
الأ���ص��ول ،وال�ضوابط� :إع���داد :محمد بنعمر .بحث مقدم
لحلقة مركز البحوث ،والدرا�سات الإن�سانية ،واالجتماعية
بوجدة يوم 2008/04/14م.
 البحث الداللي عند الأ�صوليين .محمد يو�سف حبل�ص .ط.
 .1مكتبة عالم الكتب1411 .هـ1991/م
 البحر المحيط في �أ�صول الفقه .بدر الدين الزرك�شي .دار
الكتبي1414 .هـ1994/م.
 التحرير ،والتنوير .محمد الطاهر بن عا�شور .الدار التون�سية
للن�شر .تون�س .د .ت.
 التحرير .ابن الهمام الحنفي .دار الكتب العلمية .بيروت.
لبنان( .د .ت).
 التعريفات  .ال�شريف الجرياني دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد،
ط1987 1م.
 التقريب ،والإر�شاد ال�صغير .القا�ضي �أبو بكر محمد بن
الطيب الباقالني (تـ403هـ) .تحقيق :عبد الحميد �أبو زيد.
م�ؤ�س�سة الر�سالة .ط1418/1هـ.
 تي�سير التحرير .مطبوع مع التحرير البن همام .دار الكتب
العلمية .بيروت .لبنان( .د .ت).
 الجامع لأح��ك��ام ال��ق��ر�آن� .أب��و عبد اهلل محمد ب��ن �أحمد
الأن�����ص��اري ال��ق��رط��ب��ي (ت���ـ671ه���ـ) .ط .1 .دار الفكر.
1419هـ1999/م.
 الخطاب ال�شرعي وطرق ا�ستثماره� .إدري�س حمادي .ط.1 .
المركز الثقافي العربي1994 .م.
 الدرا�سات النحوية ،واللغوية في م�ؤلفات �شيخ الإ�سالم
ابن تيمية و�أثرها في ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية .هادي
ال�شجيري .دار الب�شائر الإ�سالمية ط1422/1هـ.
 الفروق .القرافي .دار المعرفة للطباعة ،والن�شر .بيروت.
لبنان( .د .ت).
 القامو�س المحيط .الفيروز �أبادي( .د .ت).
 الكافي �شرح البزدوي  .ح�سن بن علي ال�سغناقي .تحقيق:
فخر الدين محمد قانت .مكتبة الر�شد .ط1422/1ه���ـ-
2001م.
 ال��م��ر�أة بين ن��ار الجاهلية وظ��ل الإ���س�لام .ال�شيخ �أحمد

الئحة الم�صادر ،والمراجع

مقـــاالت

 �أثر الدالالت اللغوية في التف�سير عند الطاهر ابن عا�شور.
م�شرف بن �أحمد جمعان الزهراني� .أطروحة جامعية لنيل
الدكتوراه .جامعة �أم القرى .كلية الدعوة و�أ�صول الدين.
المو�سم 1427-1426هـ.
 �أثر القواعد الأ�صولية اللغوية في ا�ستنباط �أحكام القر�آن.
ع��ب��د ال��ك��ري��م ح���ام���دي .دار اب���ن ح���زم .ب��ي��روت لبنان.
ط1429-1هـ2008/م.
 �أحكام القر�آن� .أبو بكر بن العربي .94/2 .مراجعة وتحقيق:
محمد عبد ال��ق��ادر عطا .دار الفكر للطباعة ،والن�شر،
والتوزيع .بيروت .لبنان.
 اختالف الأ�صوليين في طرق داللة الألفاظ على معانيها
و�أث���ره ف��ي الأح��ك��ام الفقهية� .أح��م��د �صباح نا�صر المال.
�أطروحة دكتوراه بجامعة القاهرة .كلية دار العلوم .ق�سم
ال�شريعة1422 .هـ2001/م.
 �إر�شاد الفحول �إلى تحقيق الحق من علم الأ�صول .محمد
ابن علي ال�شوكاني (1255هـ) .ط .1 .دار الكتب العلمية.
بيروت1414 .هـ1980/م.
 �أ���ص��ول الت�شريع الإ���س�لام��ي .علي ح�سب اهلل .ط .5 .دار
المعارف .م�صر1396 .هـ1976/م
 �أ�صول ال�سرخ�سي� .أبو بكر محمد ابن �أبي �سهل (تـ490هـ).
تحقيق :محمد �أبو الأجفان .دار المعرفة للطباعة ،والن�شر.
بيروت1393 .هـ1973/م.
 �أ���ص��ول الفقه الإ���س�لام��ي .م�صطفى �شلبي .ط .4 .ال��دار
الجامعية للطباعة ،والن�شر .بيروت1403 .هـ1983/م.
 �أ�صول الفقه الإ�سالمي .وهبة الزحيلي .دار الفكر .ط.1 .
دم�شق1416 .هـ1986/م.
 �أ���ص��ول الفقه الإ�سالمي .منهج بحث ومعرفة .طه جابر
ال��ع��ل��وان��ي .ط .1995م��ن�����ش��ورات المعهد ال��ع��ال��ي للفكر
الإ�سالمي.
 �أ�صول الفقه .محمد �أبو زهرة .دار الفكر العربي( .د .ت).
 �أ�صول الفقه .محمد الخ�ضري ب��ك .الطبعة ال�ساد�سة -
 1389هـ 1969 -م.
 �أ�صول المذهب المالكي .بحث للأ�ستاذ عبد اهلل الداودي.
بمجلة الفقه المالكي ،وال��ت��راث الق�ضائي .ع��دد 4-3-2
ال�سنة الثانية1407 .هـ1982/م.
 �أ�ضواء البيان في �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن .محمد الأمين بن
محمد المختار ال�شنقيطي .الرئا�سة العامة لإدارة البحوث
العلمية ،والإفتاء ،والدعوة ،والإر�شاد .الريا�ض .ال�سعودية.
1403هـ1982/م .وطبعة دار الفكر 1415هـ.1995/
 الإبهاج في �شرح منهاج الو�صول �إلى علم الأ�صول .علي ابن
عبد الكافي ال�سبكي .تحقيق :جماعة من العلماء .دار الكتب
العلمية .بيروت1404 .هـ
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الخليلي .على �شبكة الإنترنيت موقع:
 المجموع �شرح المهذب� .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن
�شرف النووي  .دار الفكر .بيروت  -لبنان1997 .م
 الم�صطلح الأ�صولي عند ال�شاطبي .فريد الأن�صاري .معهد
الدرا�سات الم�صطلحية ،والمعهد العلمي للفكر الإ�سالمي.
ط1424 .1 .هـ2004/م.
 المقا�صد ،والغايات .محمد �أمين فقير .بحث �ألقي في
الم�ؤتمر الدولي :مقا�صد ال�شريعة وق�ضايا الع�صر25-22 .
فبراير  .2010ب�إ�شراف المجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية.
وزارة الأوقاف الم�صرية.
 المناهج الأ���ص��ول��ي��ة ف��ي االج��ت��ه��اد ب��ال��ر�أي ف��ي الت�شريع
اال�سالمي .فتحي الدريني .ط .2 .ال�شركة المتحدة للتوزيع.
1405هـ1985/م.
 المنهاج في ترتيب الحجاج� .أب��و الوليد �سليمان الباجي.
تحقيق :عبد المجيد تركي .ط .2 .دار الغرب الإ�سالمي.
1987م.
 المنهج الأ�صولي في تف�سير الن�ص ال�شرعي  .محمد يعقوبي
خبيزة� .أطروحة جامعية .نوق�شت 1999م .كلية الآداب،
والعلوم الإن�سانية ظهر المهراز فا�س.
 المهذب في فقه الإمام ال�شافعي� .أبو �إ�سحاق لل�شيرازي .دار
الكتب العلمية( .د .ت).
 الموافقات في �أ�صول ال�شريعة� .أبو �إ�سحاق ال�شاطبي تحقيق
ال�شيخ عبد اهلل دراز .ط .1 .دار الكتب العلمية .لبنان.
1422هـ2001/م.
 الوجيز في �أ�صول الفقه .عبد الكريم زيدان .ط .6 .مكتبة
القد�س1405 .هـ1985/م.
 بداية المجتهد ونهاية المقت�صد� .أبو الوليد ابن ر�شد الحفيد.
تحقيق ال�شيخين :عادل عبد الموجود وعلي معو�ض .ط.2 .
دار الكتب العلمية .بيروت .لبنان1420 .هـ2000/م.
 تاج العرو�س .مرت�ضى الزبيدي .المطبعة الخيرية القاهرة.
 تردد داللة المفهوم بين الموافقة ،والمخالفة .محمد بن
�سليمان العريني .مجلة العلوم ال�شرعية العدد الع�شرون.
رجب1432هـ.
 حا�شية الأزم��ي��ري على م��ر�آة الأ���ص��ول .محمد الأزم��ي��ري.
مطبعة محمد البو�سنوي .ط1285 .هـ.
 حا�شية البناني على �شرح المحلي على جمع الجوامع البن
ال�سبكي .مطبوع مع �شرح الجالل .ط( .2 .د .ت).
 حا�شية ال�سعد التفتزاني على �شرح الع�ضد لمخت�صر ابن
الحاجب .مكتبة الكليات الأزهرية1403 .هـ1983/م.
 داللة االقت�ضاء و�أثرها في الأحكام الفقهية .نادية محمد
�شريف العمري .دار هجر .ط 1409 /1هـ1988-م.
 �شرح التلويح على التو�ضيح لمتن التنقيح� .سعد الدين
التفتزاني .مطبوع بهام�ش التو�ضيح لمتن التنقيح .ابن
م�سعود البخاري الحنفي (تـ 747هـ) .دار الكتب العلمية.
بيروت( .د .ت).
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 �شرح الع�ضد على مخت�صر ابن الحاجب .مكتبة الكليات
الأزهرية1403 .هـ1983/م.
 �شرح اللمع� .أب��و �إ�سحاق ال�شيرازي (ت��ـ476ه��ـ) .تحقيق:
ع��ب��د ال��م��ج��ي��د ت���رك���ي .ط .1 .دار ال���غ���رب الإ���س�لام��ي.
1408هـ1988/م.
 علم �أ���ص��ول الفقه .عبد ال��وه��اب خ�لاف .دار الحديث.
1423هـ.2003/
 علم الداللة درا�سة نظرية وتطبيقية .فريد عو�ض حيدر .ط.
 .2مكتبة النه�ضة الم�صرية1419 .هـ1999/م.
 علم المنطق القديم ،والحديث .عبد الو�صيف محمد عبد
الرحمن� .ص .21مطبعة المعاهد .م�صر .د .ت.
 قواطع الأدلة في �أ�صول الفقه� .أبو المظفر ابن عبد الجبار
ال�سمعاني (تـ489هـ) .ط .1 .مكتبة نزار م�صطفى الباز.
مكة المكرمة .الريا�ض1418 .هـ1998/م.
 ك�شاف ا�صطالحات الفنون .محمد علي التهانوي .مكتبة
لبنان1996 .م.
 ك�شف الأ���س��رار �شرح الم�صنف على المنار .عبد اهلل بن
�أحمد الن�سفي .دار الكتب العلمية .بيروت .ط1406/1هـ.
 ك�شف الأ���س��رار عن �أ�صول فخر الإ���س�لام ال��ب��زدوي .عالء
الدين بن عبد العزيز البخاري (ت 730ه��ـ) .دار الكتاب
العربي .بيروت1394 .هـ1974/م.
 ل�سان العرب� .أبو الف�ضل جمال الدين ابن منظور االفريقي.
ط .1دار �صادر بيروت  -لبنان 2000م.
 مبحث داللة الإ�شارة و�آثارها في الفقه الإ�سالمي� .أبو مالك
ال�سعيد العي�سوي .من�شور بمجلة المحجة البي�ضاء .العدد
الثالث .ربيع 1433هـ.
 م��ذك��رة �أ���ص��ول الفقه ف��ي رو���ض��ة ال��ن��اظ��ر .محمد الأمين
ال�شنقيطي .دار القلم .بيروت .لبنان( .د .ت).
 معجم �أ�صول الفقه� .ألفاظ وم�صطلحات �أ�صول الفقه.
خالد رم�ضان ح�سن .ط .1 .الرو�ضة للن�شر ،والتوزيع.
1418هـ1998/م.
 مفتاح الو�صول �إلى بناء الفروع على الأ�صول .التلم�ساني.
حققه وخرج �أحاديثه عبد الوهاب عبد اللطيف .دار الكتب
العلمية .بيروت  -لبنان .ط1417/1هـ.1996-
 منار ال�سالك �إلى مذهب الإمام مالك� .أحمد ال�سباعي .ط.
 .1المطبعة الجديدة ومكتبتها .بفا�س1359 .هـ1940/م.
 منتهى ال��و���ص��ول ،والأم����ل ف��ي علمي الأ����ص���ول ،وال��ج��دل.
اب���ن ال��ح��اج��ب .ط .1 .دار ال��ك��ت��ب ال��ع��ل��م��ي��ة .ب��ي��روت.
1405هـ1985/م.
 نظرية التقعيد الفقهي و�أثرها في اختالف الفقهاء .محمد
الروكي .من�شورات كلية الآداب ،والعلوم الإن�سانية .الرباط.
1994م.
 نهاية ال�سول على مرتقى الو�صول .محمد يحيى بن محمد
المختار الوالتي .ط .1 .المطبعة المولوية بفا�س1327 .هـ.
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قيم المجتمع التقليدي
وقوى التحديث في الجزائر:
رؤية تحليلية

�أ .د .تريكي ح�سان

جامعة الطارف ،الجزائر
 -مقدمة:

مقـــاالت

يعد مو�ضوع القيم من الموا�ضيع التي �أثارت اهتمام المفكرين والباحثين في ميادين عدة
كالفل�سفة ،علم االجتماع ،التربية وعلم النف�س ،وهذا ما ي�ؤكد �أهميتها بو�صفها ت�شكل �إحدى
المحددات الهامة لل�سلوك الفردي واالجتماعي على حد �سواء ،كما تعد من الم�ؤ�شرات الأ�سا�سية
لنوعية الحياة وم�ستوى الرقي والتح�ضر� ،إ�ضافة �إلى كونها جزء ال يتجز�أ من الإطار الح�ضاري
والثقافي للمجتمع.
رئي�سا من ثقافة �أي مجتمع ،بل يمكن القول �أنها تمثل لب الثقافة
وتمثل القيم جان ًبا ً
وجوهرها ،وقد ازداد في ع�صرنا االهتمام بدرا�سة القيم وتحليل طبيعتها؛ لأنها تت�صل بكل
مجاالت الحياة االجتماعية ،االقت�صادية ،ال�سيا�سية ،الدينية والجمالية للأفراد والجماعات.
فمعرفة قيم مجتمع ما ي�سمح بالتعرف على الأيديولوجيات والفل�سفة العامة لهذا المجتمع،
وي�ساعد على ر�سم مختلف �سيا�سات التخطيط للم�ستقبل ،كما �أن عملية التنمية تحتاج �إلى تحليل
طبيعة القيم ،من �أجل تدعيم ما يحقق الم�صلحة العامة للمجتمع ونبذ كل ما يعيق تقدمه.
تناولت المجتمع الجزائري ،نجد الدرا�سة التي
قام بها �أح��د عمالقة علم االجتماع الحديث بيار
بورديو  ،)*(Pierre Bourdieuوالتي ن�شرها في �أول
كتاب له "�سو�سيولوجيا الجزائر" Sociologie de
� )**( l’Algérieسنة 1958م ،وقد اهتم بورديو في
هذه الدرا�سة بالتفا�صيل الدقيقة للحياة اليومية

وت�ستهدف الدرا�سات االجتماعية للقيم ،معرفة
محركات ال�سلوك ال�ستغاللها في دفع عجلة التنمية،
وكذلك معرفة القيم ال�سالبة لو�ضع التخطيطات
المالءمة لإحداث تغيير كيفي في ال�سكان ،وتغيير
نظرتهم لأنف�سهم ،وللأ�شياء والمو�ضوعات.
وم��ن �أب ��رز ال��درا� �س��ات ال�سو�سيولوجية التي
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للجزائريين ،ودر���س الل�سانيات والثقافة ال�شعبية
ال�سائدة وبنية الأ� �س��رة وال�ع�لاق��ات القائمة بين
�أفرادها ،وو�صف بدقة متناهية الحياة االجتماعية
واالقت�صادية والدينية في هذا المجتمع.
وق�سم الم�ؤلف كتابه �إلى �ستة ف�صول :خ�ص�ص
الف�صل الأول لدرا�سة الأ�شكال البنائية لمنطقة
القبائل وبناء الأ�سرة في المجتمع القبائلي� ،أما
الف�صل الثاني فخ�ص�صه لدرا�سة البنى االجتماعية
لل�شاوية ،ويدر�س الف�صل الثالث تركيبة وخ�صائ�ص
ومميزات المجتمع الميزابي ،وفي الف�صل الرابع
در�س الأ�شكال البنائية للعرب ،من خالل درا�سة
الح�ضر وال�ب��دو ون�صف ال�ب��دو .ويخت�ص الف�صل
الخام�س بدرا�سة العمق الم�شترك؛ �أي الجوانب
الم�شتركة بين مختلف الوحدات المكونة للمجتمع
الجزائري ،و�أخي ًرا اهتم الف�صل ال�ساد�س بدرا�سة
تفكك البنى االقت�صادية واالجتماعية للمجتمع
الجزائري بفعل النظام اال�ستعماري.
ومن �أجل تفادي الوقوع في التق�سيمات الإثنية
وعدم تكري�س التحليل االنق�سامي في درا�سة البنى
االجتماعية للمجتمع الجزائري ،ال�سائد عند علماء
اجتماع الحقبة اال�ستعمارية ،والذي يج�سد �سيا�سة
فرق ت�سد لفرن�سا اال�ستعمارية .ركزنا في تحليلنا
لطبيعة ن�سق القيم ال�سائد في المجتمع الجزائري
على الف�صل الخام�س (***) من الكتاب ،الذي تناول
درا�سة العمق الم�شترك؛ �أي درا�سة البنى االجتماعية
واالقت�صادية للمجتمع الجزائري كوحدة متما�سكة،
من خ�لال االهتمام بالجوانب الم�شتركة ونقاط
االلتقاء والتداخل بين مختلف مكونات المجتمع
بغ�ض النظر عن االختالف والتمايز الموجود بين
الوحدات الفرعية الم�شكلة له.
وت�سمح لنا درا�سة وتحليل طبيعة منظومة القيم
ال�سائدة ف��ي المجتمع ال�ج��زائ��ري �أث �ن��اء الحقبة
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اال�ستعمارية ،بالتعرف على التحوالت التي طر�أت
على منظومة القيم ال�سائدة الآن ،ومن ثم ك�شف
حركة الهدم والإتالف القيمي التي ا�ستهدفت البنية
العتيقة من تراثنا.

� ً
أوال  -مفهوم القيم:

لقد اختلفت تعاريف المفكرين للقيمة ويعزى
هذا ا�ﻹختالف والتباين �إلى المنطلقات النظرية
والفكرية لهم ،وفي علم االجتماع قدم الباحثون
ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ع��اري��ف للقيمة ،وم��ن �أق ��دم هذه
التعاريف هو تعريف توما�س وزناينكي & Thomas
 Znanieckiفي م�ؤلفهما ال�شهير الفالح البولندي:
"القيمة االجتماعية تعني �أي معنى ينطوي على
م�ضمون واقعي وتقبله جماعة اجتماعية معينة،
كما �أن لها معنى محدد حيث ت�صبح في �ضوئه قيم المجتمع
خا�صا((( .ومن التعريفات التقليدي
مو�ضوعا معينًا �أو ً
ً
ن�شاطا ً
وقوى
إجماعا من طرف
الهامة للم�صطلح التي نالت � ً
المنظرين في علم االجتماع ،تعريف كليد كالكوهن التحديث في
 G.Klukhohnالذي عرف القيمة على" �أنها ت�صور ،الجزائر:
ر�ؤية
وا�ضح �أو م�ضمر ،يميز الفرد �أو الجماعة ،ويحدد
تحليلية
ماهو مرغوب فيه ،بحيث ي�سمح لنا باالختيار بين
الأ�ساليب المتغيرة لل�سلوك ،والو�سائل ،والأهداف
الخا�صة بالفعل"(((.
من جهة �أخرى يعرف بار�سونز T.Parsonsفي
كتابه الن�سق االجتماعي القيمة ب�أنها" :عن�صر في
ن�سق رمزي م�شترك يعد معيا ًرا �أو م�ستوى لالختبار
بين بدائل التوجيه التي توجد في موقف معين"(((.
كما عرف حليم بركات القيم ب�أنها" :المعتقدات
حول الأمور والغايات ،و�أ�شكال ال�سلوك المف�ضلة لدى
النا�س ،توجه م�شاعرهم وتفكيرهم ،ومواقفهم،
وت�صرفاتهم واختياراتهم ،وتنظم عالقتهم بالواقع
والم�ؤ�س�سات والآخرين �أنف�سهم والمكان والزمان،
وت�سوغ مواقفهم ،وتحدد هويتهم ومعنى وجودهم؛

كونها م�شتركة بين ع��دد كبير من النا�س ،وتثير
اهتمام الفرد والجماعة الرتباطها بحاجات حيوية
اجتماعية �أو طبيعية ،كما �أنها ت�ستهدف �صالح
الجماعة ولها �أه��داف خلقية ،وتت�صف بالثبات
أي�ضا بم�ساندة
الن�سبي والدينامية ،وتميز القيم � ً
بع�ضها البع�ض(((.

�أي تت�صل بنوع ال�سلوك المف�ضل وبمعنى الوجود
وغاياته"(((.
ومن خالل ما �سبق ،يمكن �أن نعرف القيم على
�أنها �أحكام معيارية يحملها الفرد نحو المو�ضوعات
و�أوجه الن�شاط المختلفة ،ت�شكل محك يحدد على
�أ�سا�سه ما هو مرغوب فيه �أو مف�ضل في موقف
توجد فيه عدة بدائل.

وت�ع�م��ل ال�ق�ي��م ك �ق��وى اج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ت�شكيل
اتجاهات االختيار عند الأف��راد ،وهي التي توجه
ال�ف�ع��ل االج�ت�م��اع��ي ن�ح��و الأه � ��داف ال�خ��ا��ص��ة �أو
العامة ،وللقيم درج��ات مختلفة من الت�أثير على
الفعل ،ويرجع ذلك �إل��ى �أنها لي�ست مت�ساوية في
الأهمية ،ومن المعروف �أن كل ن�سق قيمي يحتوي
على بدائل مقبولة اجتماع ًيا؛ لت�سمح للمجتمع �أو
الأفراد ب�أن يكونوا في توافق مع المواقف الجديدة
والم�شكالت(((.

ثانيًا  -خ�صائ�ص القيم:

�إن التعرف على خ�صائ�ص القيم ج��د مفيد
لتمييز القيم عن المفاهيم التي لها تداخل معها
كاالتجاهات ،المعايير والمعتقدات ...والقيم تتميز
بخ�صائ�ص معينة منها(((:
 -1القيم تدخل في الأن�ساق الكبرى للفعل الإن�ساني،
وهي المجتمع والثقافة وال�شخ�صية.

مقـــاالت

 -2القيم عبارة عن تعميمات ،من خاللها يمكن
أي�ضا هي
فهم فعل معين ب�أن له معنى ،والقيم � ً
مفهومات ت�صويرية ،بمعنى �أنها ت�شكل �أو ت�صاغ
في �ألفاظ مطلقة لكنها تطبق في حدود موقفية
خا�صة.

ً
ثالثا  -القيم االجتماعية ال�سائدة في
المجتمع الجزائري التقليدي في في �ضوء
كتابات بيار بورديو:

ل�ق��د ا��س�ت�ط��اع ب �ي��ار ب��وردي��و م��ن خ�ل�ال كتابه
"� "Sociologie de l’Algérieأن ينقل لنا ببراعة
�صورة وا�ضحة عن الحياة اليومية للجزائريين
بتفا�صيلها الدقيقة ،بحيث اهتم ب�أقوال الأف��راد
وتف�ضيالتهم ومعتقداتهم ،وو�صف لنا بدقة مختلف
�أوج��ه الن�شاط في المجتمع ،وال�ع��ادات ال�شعبية،
وبنية الأ�سرة والعالقات القائمة بين �أفرادها؛ �إذ
يمكن على �ضوئها ك�شف وتحديد العديد من القيم
ال�سائدة في تلك الفترة؛ ال�سيما القيم الأ�سرية،
االقت�صادية ،الدينية والجماعية ،وقيم الذكورة
وال�شرف والحياء.

 -3القيم لها درجة من العمومية ،فال يمكن �أن تعبر
عن تجربة مفردة �أو موقف مفرد.
 -4القيم هي دائ ًما مو�ضوعات مرغوبة ،فهي لي�ست
�أ�شياء يرغبها النا�س ،ولكنها ما يريده النا�س
لي�شكل رغباتهم.
 -5لي�ست كل القيم ظاهرة �أو حتى �شعورية ،فن�سق
القيمة في ثقافة معينة قد يكون م�ستت ًرا �أو غير
متعارف عليه.
 -6القيم لي�ست مت�ساوية في الأهمية ،ولها درجات
مختلفة من الت�أثير على الفعل.

 -1القيم الأ�سرية:

ت�شكل الأ��س��رة مجموعة �أول�ي��ة ون�م��وذج بنائي

ك�م��ا تتميز ال�ق�ي��م ب �ع��دة خ�صائ�ص �أخ ��رى؛
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يتميز با�ﻹ�ستقرار والتما�سك .وي��رى ب��وردي��و �أن
ال�شكل ال�سائد في المجتمع الجزائري في تلك
الحقبة هو نظام الأ��س��رة الممتدة؛ حيث ت�ضمن
الأ� �س��رة لكل ع�ضو فيها مكانته ،وظيفته و�سبب
وجوده ،ويمار�س الأب فيها �سلطة مطلقة على جميع
�أفرادها .وينت�شر الزواج من الأقارب ب�شكل وا�سع
ل�ضمان بقاء الإرث داخل نف�س الأ�سرة والحيلولة
دون انتقاله �إلى �أفراد غرباء.
وتمار�س الأ�سرة الممتدة ً
�ضبطا اجتماع ًيا قو ًيا
على �أف��راده��ا ،فخيارات الأ�سرة هي التي ت�ضبط
�أف �ع��ال ال�ف��رد وتفكيره ،وال ي�شكل ه��ذا ال�ضغط
ا��ض�ط�ه��ا ًدا بالن�سبة ل��ه لأن ��ه ي�خ��اف م��ن ف�ق��دان
الت�ضامن الذي ت�ضمنه له ،ولديه �شعور �أن ال وجود
له �إال في �إطار الكل.
وي��رى بيار بورديو �أن العالقة التي ت�سود بين
�أفراد الأ�سرة (الجزائرية) تتميز بنوع من االحترام
والخوف ،احترام تام لأنماط ال�سلوك المعترف بها
من طرف الجماعة ،والخوف الدائم من عقاب ولوم
الآخرين �أثناء عدم احترامه لبع�ض القواعد ،ومثل
هذا ال�سلوك هو ناتج عن عملية التربية والتن�شئة
االجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ �صغره �إلى غاية
ر�شده ،وت�ستمر جذور و�آثار هذه العملية حتى كهولة
و�شيخوخة الفرد .وهذا راجع لمدى فعالية التن�شئة
االجتماعية على نف�سية و�شخ�صية الفرد ،فالم�شاعر
الفردية لي�ست هي بالغائية؛ لكنها يجب �أن تبقى
خفية ومقموعة ،وكل �سلوك ال يتوافق والمعايير �أو
مرفو�ضا من طرف
الأحكام الأ�سرية يعد �سلو ًكا
ً
العائلة .
 -2قيم الذكورة:

تمثل قيم الذكورة مورو ًثا ثقاف ًيا كامنًا داخل
ن�سيج البناء االجتماعي ،وتتج�سد �صوره و�أ�شكاله
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في �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية التي ت�ضع اختالفًا
ف��ي اكت�ساب الأب �ن��اء للقيم االجتماعية ون�م��اذج
ال�سلوك واالتجاهات بين الذكر والأنثى((( .وفي هذا
الإط��ار يرى بورديو �أن في هذا المجتمع ،الفتيات
يتعلمن ممن يكبرهن �سنًا الف�ضائل التي يجب �أن
تتحلى بها المر�أة ،كالخ�ضوع المطلق والكتمان ،كما
�أن تعدد الزوجات وال�سلطة المطلقة للزوج وتفوق
الرجال� ،ساهم في تكوين مجتمع �أنثوي م�ستقل
ن�سب ًيا ،يعي�ش في و�سط مغلق مع �إق�صاء الن�ساء من
كل الم�س�ؤوليات المهمة.
 -3تقدي�س الما�ضي واالرتباط الوثيق به:

ح�سب ب��وردي��و ،ال�سمة ال �ب��ارزة ف��ي المجتمع
الجزائري هو ارتباطه الوثيق بما�ضيه الذي ي�ضفي
عليه طاب ًعا من القدا�سة ،ويرف�ض الحا�ضر والتطلع قيم المجتمع
�إلى الم�ستقبل؛ فهذا المجتمع منذ زمن بعيد وجد التقليدي
وقوى
مثاليته في الما�ضي ،احترام الما�ضي �أخذ عنده
�شكل عبادة؛ حيث يتخذ هذا الما�ضي با�ستمرار التحديث في
الجزائر:
كمرجع ،وهو يمثل بالن�سبة له ع�ص ًرا ذهب ًيا.
ر�ؤية
ولتف�سير ه ��ذه ال �ن �ظ��رة ل�ل�م��ا��ض��ي ،ن�ستدل
تحليلية
بتحليل فلوران�س كالكهون ،F.Klukhoonالتي تعد
المجتمعات التي تقد�س الما�ضي مجتمعات تقد�س
ال�سلم وتحترم التقاليد الأ�سرية ،وتحن �إلى الما�ضي
وت�ؤمن ب�أن الحا�ضر هو امتداد للما�ضي البعيد ،كما
ترى �أن النظرة الالم�ستقبلية والحنين �إلى الما�ضي
واالنجذاب �إليه و�إ�ضفاء هالة من القدا�سة عليه،
تعبير عن �ضعف االرتباط بحا�ضر المجتمع ،وتعبير
عن فقدان الطم�أنينة ومر�آة للقلق النف�سي((( .وهذا
ما يعك�س معاناة المجتمع الجزائري تحت وط�أة
اال�ستعمار الفرن�سي ،وهو ما جعله ينفر من حا�ضره
ويحن �إلى ما�ضيه.
من جهة �أخرى يرى تارد � G.Tardأن المجتمعات
التي ي�شدها الما�ضي ،هي مجتمعات تحكمها �سلطة

التقاليد ،ففي ه��ذه المجتمعات ت�سود التقاليد
ويفخر المرء ببلده وما�ضيه �أكثر من الحا�ضر �أو
الع�صر ال��ذي ينتمي �إليه ،و�أم��ا المجتمعات التي
ترتبط بالحا�ضر فهي مجتمعات يجذبها الجديد
وتقتفي �أثره وفي هذه المجتمعات الأفراد يتفاخرون
بروح الع�صر ومتنكرين لقومتيهم ووطنيتهم(.((1
ويت�ضح لنا من خالل ذلك ،تجذر القيم الوطنية
في المجتمع الجزائري وانت�شار الوعي القومي لدى
الأفراد وتم�سكهم بوطنيتهم ،ورف�ضهم وا�ستنكارهم
للم�ستعمر.

زراعة غير �آلية وبدائية ،الأمر الذي نجم عنه وجود
تبعية �شبه كلية للو�سط الطبيعي و�إل��ى الظروف
المناخية .وه��ذا م��ا جعل ال �ت��وازن بين ال�م��وارد
والحاجات يت�أثر ب�شدة بنظام المطر .وفي مثل هذه
الحالة ي�ؤدي اعتماد المزارعين �إلى حد كبير على
ظ��روف ال دخل لهم فيها� ،إل��ى ا�ست�سالمهم لهذه
الظروف ومن ثم تن�ش�أ لديهم قيم ال�صبر واالنتظار
والت�سليم بالقدر والمكتوب.
وح�سب بورديو العمل في هذا النظام االقت�صادي
ال ي�ه��دف �إال لإ��ش�ب��اع ال�ح��اج��ات الأول �ي��ة و�ضمان
ا�ستمرارية الجماعة واالعتماد على االكتفاء الذاتي،
مع غياب الح�ساب االقت�صادي العقالني ،فمفهوم
الوقت عند البدوي الذي يعي�ش في الو�سط الطبيعي،
لي�س له نف�س المدلول الموجود في الو�سط التقني،
فاالهتمام بالإنتاجية الذي ي�ؤدي �إلى القيا�س الكمي
للزمن غير موجود .وعليه العمل الذي �سيقوم به
الفالح هو ال��ذي يتحكم في الوقت ،ولي�س الوقت
هو الذي يحدد العمل؛ لأن وتيرة العمل الفالحي
مرتبطة بالمراحل البيولوجية الحيوانية والنباتية.

 -4الوفاء لتقاليد ال�سلف والتم�سك بها:

مقـــاالت

يرى بورديو �أن الوفاء لتقاليد ال�سلف في هذا
المجتمع ،ي�شكل قيمة القيم ت�سيطر على جميع
الأفعال الأ�سا�سية في الحياة االجتماعية .وتنقل
أ�سا�سا ب�شكل �شفهي عن طريق الق�ص�ص،
التقاليد � ً
الأ�ساطير ،الق�صائد والأغاني .فمن خاللها تنقل
�شبكة مترا�صة من القيم التي ت�ضبط �سلوك الفرد
وتوجه �أفعاله ،ويهدف تعليم التقاليد للأجيال
ح�سب بورديو �إلى نقل تجارب ومعارف ال�سلف من
جهة ،ور�سم ال�صورة المثالية التي ت�شكلها الجماعة
للذات من جهة �أخرى.

كما �أن اللجوء �إلى االقترا�ض في هذا النظام
االقت�صادي ،ال يكون �إال عند ال�ضرورة الق�صوى؛
حيث يجد الأفراد في اللجوء �إليه حرج وم�شقة؛ لهذا
ال يتم اللجوء للقر�ض �إال في الحاالت اال�ستعجالية
الموجهة لال�ستهالك،

ويعك�س �إ�صرار المجتمع الجزائري في الحقبة
اال�ستعمارية على التم�سك ب�ع��ادات��ه وتقاليده،
�إ�صراره على المحافظة على هويته وذاته الثقافية
�أمام محاوالت اال�ستعمار الفرن�سي لطم�س الهوية
الوطنية .فالحفاظ على التقاليد ي�شكل ميكانزمات
دف��اع �ضد القمع واال�ستبداد والبط�ش من جانب
ال�سلطات ،والذي من �ش�أنه الحفاظ على الذات من
الدمار بوا�سطة هذه القوى الغا�شمة.

وال�ضمان الوحيد بين �أطراف الدين هو الثقة
وال�شرف؛ لأن �صاحب الدين يرى �أن من الواجب
عليه �إرج��اع الدين ،فعدم ت�سديده م�سا�س ب�شرفه
وانتهاك للأمانة.
ويعك�س لنا هذا وجود قوي لقيم الأمانة وال�شرف
التي ت�ضبط المعامالت بين الأفراد ،كما يتجلى لنا
بو�ضوح انت�شار قيمة القناعة ،وع��دم وج��ود توجه
مفرط نحو اال�ستهالك واالهتمام بالماديات.

 -5القيم االقت�صادية:

يرى بورديو �أن اقت�صاد هذا المجتمع يقوم على
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 -6القيم الدينية:

�إن تم�سك غالبية �أف��راد المجتمع الجزائري
بالقيم الدينية له �أث��ره البالغ على �سلوك ه��ؤالء
الأف��راد؛ حيث تطغى ب�صمة الإ�سالم وت�أثيره على
مختلف �أوج��ه الن�شاط ف��ي الحياة االجتماعية،
وي�شير بورديو �إل��ى وج��ود عدة م�ؤ�شرات تدل على
القب�ضة المحكمة للدين على الحياة داخل المجتمع.
فالإ�سالم هو الف�ضاء الذي ت�سبح فيه كل الحياة،
لي�س فقط الحياة الدينية �أو الفكرية ،ولكن حتى
الحياة ال�شخ�صية واالجتماعية والمهنية.
كما ي��رى بورديو �إن ق��وة الدين الإ�سالمي في
الجزائر تكمن في التوافق واالن�سجام بين روح
العقيدة الإ�سالمية والذهنية الجزائرية ،فالر�سالة
القر�آنية ج��اءت بتعاليم تتما�شى مع نمط الحياة
التقليدي ،كما جاءت بن�سق معايير يتوافق مع البنية
العميقة للمجتمع الجزائري.
من جهة �أخرى وح�سب بيار بورديو ،ف�إن ن�سق
القيم الخفي ال�سائد في الن�شاطات االقت�صادية ال
يترك �أي مكانة للقيم المادية ،فالذهنية االقت�صادية
لهذه الح�ضارة تميزها الأخالق الإ�سالمية :ازدراء
حب الغناء والطمع والج�شع ،تحريم احتقار الفقراء
والم�ساكين ،الت�شجيع على التعاون وح�سن ال�ضيافة،
�أدب الحديث و�شعور الأخوة الدينية ،وبعبارة �أخرى
هناك توافق بين نمط الحياة المن�شود من طرف
الدين الإ�سالمي ونمط الحياة الخا�ص بالمجتمع
ال �ج��زائ��ري ،الأم ��ر ال��ذي �سمح بتغلغل الر�سالة
القر�آنية بعمق في هذا المجتمع.

الجماعية تخنق الحياة الفردية ،وهناك �إرادة
لتقديم الغير وتكري�س النف�س للغير .فالفرد هو
كائن من �أجل الآخرين ،وهو كذلك كائن من خالل
غيره ،فال يمكنه � ًأبدا �أن يف�صل م�صيره ال�شخ�صي
�أو م�صير �أبنائه عن الم�صير الم�شترك للجماعة
العائلية على حد تعبير بورديو.
وه��و م��ا يف�سر بو�ضوح التوجه نحو الجماعة
و��س�ي�ط��رة ال�ق�ي��م ال�ج�م��اع�ي��ة ،وتف�ضيل م�صلحة
الجماعة على الم�صالح ال�شخ�صية ،وه��و عك�س
التوجه نحو الفردانية والأن��ان�ي��ة ،وترتبط القيم
الجماعية بالتعاون بو�صفه تج�سيد لر�سوخ القيم
الجماعية والتخلي عن الم�صالح ال�شخ�صية في
�سبيل المجتمع والبذل والعطاء من �أجل الآخرين،
وهو يعبر كذلك عن تما�سك الجماعة وتفوق العمل قيم المجتمع
الجماعي على العمل الفردي.
التقليدي
ويقودنا التوجه نحو الجماعة �إلى �أحد تغيرات
النمط لبار�سونز T.Parsonsوهو" ال��ذات مقابل
الجماعة"؛ حيث يك�شف لنا هذا المتغير النمطي
عن التفاعل بين اهتمامات المرء وم�صالح الجماعة
وكيفية المفا�ضلة بينهما ،وي�ؤكد التوجه نحو الجماعة
ح�سب بار�سونز ،على �أهمية النظام و�أ�سبقية القيم
الأخالقية والجماعية في المواقف الجماعية على
م�صالح الذات ويهتم ب�أف�ضلية المعايير الأخالقية
في عمليات التقييم( ،((1وه��و ما يعك�س التم�سك
بالقيم الأخالقية في المجتمع الجزائري ،وينبثق
عن هذا التوجه نحو الجماعة قيم كثيرة تفيد �أبناء
المجتمع في الحياة االجتماعية ،مثل قيم التعاون،
الت�ضامن والتكافل االجتماعي.

 -7القيم الجماعية:

 -8حيازة الأر�ض كقيمة اجتماعية:

ي�شير ب��وردي��و �إل ��ى �أن ف��ي المجتمع الريفي
الجزائري ي�سود ً
�ضغطا اجتماع ًيا قو ًيا ،مع وجود
تبعية ��ش��دي��دة ل�ل�ف��رد ت�ج��اه ال�ج�م��اع��ة ،فالحياة
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يرى بورديو �إن العالقة التي تجمع الفالح ب�أر�ضه
هي عالقة روحية �أكثر منها نفعية؛ حيث ي�شعر
الفالح ب�أنه تابع �إلى حقله �أكثر من كون الحقل ملك
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واال�ستنكار الجماعي.

له .فهذه الأر���ض ال تمثل بالن�سبة له م��ادة �أولية،
ولكن هي بمثابة الأم المر�ضعة التي يجب الخ�ضوع
لها.

من هنا نالحظ �أن هناك عالقة جدلية بين
ال�شرف ك�شعور وال �خ��وف م��ن ال�ع��ار واال�ستنكار
الجماعي ،ويظهر ذلك بقوة في مجال العالقات
االجتماعية ،فاالختالط بين الجن�سين و العالقات
الم�شبوهة ب�ي��ن ال��رج��ال وال�ن���س��اء تجلب ال�ع��ار
واال�ستنكار الجماعي وتم�س ب�شرف �أفراد العائلة.
ويعبر بورديو في كتاباته على ال�شرف بكلمة "النيف"
" "nifالتي لها مدلول قوي في الثقافة ال�شعبية في
الجزائر ،بو�صف �أن خا�صية الأنفة ت�شكل �أبرز ما
يميز ال�شخ�صية االجتماعية الجزائرية.

وتم�سك ال �ف�لاح ال �ج��زائ��ري وتعلقه ال�شديد
ب�أر�ضه هو �شيء طبيعي في مجتمع زراعي تقليدي
يعتمد اعتما ًدا كل ًيا على الزراعة التي تمثل م�صدر
عي�شه الوحيد ،مما يولد له �شعور بالخ�ضوع والتبعية
المطلقة للأر�ض التي ي�سترزق منها.

مقـــاالت

وم� ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى � �س��اه �م��ت ال �ت �� �ش��ري �ع��ات
العقارية اال�ستعمارية في ن��زع الملكية العقارية
م��ن الجزائريين ل�صالح المعمرين ،م��ن خالل
تحويل ملكية الأرا�ضي من ملكية �شيوع �إلى ملكية
ف��ردي��ة؛ حيث �ساهمت في ن��زع الملكية العقارية
من الجزائريين ل�صالح المعمرين(((1؛ �إذ كانت
ال�سيا�سة الزراعية لفرن�سا اال�ستعمارية تهدف �إلى
ت�سهيل تمركز �أح�سن الأرا�ضي في يد الأوروبيين
بطرق ملتوية ،وه��ذا ما جعل الفالح �أكثر تم�س ًكا
ب ��أر� �ض��ه ،ف��ال�ن��زع العنيف للممتلكات العقارية
الجماعية �شكل الخطوة الحا�سمة على طريق تدمير
مرتكزات المنطق الداخلي للتوازن االجتماعي
وتفكيك القبائل� ،إ�ضافة �إلى تحول عدد كبير من
المالكين �إلى خما�سين على �أر�ضهم بعد �أن خ�ضعوا
للممار�سة الربوبية( .((1كلها عوامل جعلت الفالح
حر�صا وخوفًا على �أر�ضه ،لتتحول
الجزائري �أكثر ً
بذلك حيازة الأر�ض �إلى قيمة اجتماعية عنده.

وي�شكل ال�شرف  -كما �سبق و�أن �أ�شرنا �إليه في
القيم االقت�صادية  -ال�ضمان الوحيد بين الأفراد
عند االقترا�ض؛ حيث يجد ال�شخ�ص نف�سه مجب ًرا
على �إرج��اع الدين خوفًا على �شرفه و�سمعته ،وهو
م�ؤ�شر يوحي بقوة هذا ال�شعور الذي ي�سيطر على
كل �أوجه الن�شاط وال�سلوك في الحياة االجتماعية.
�أما االحت�شام فيعبر عنه بورديو بكلمة الح�شمة
" ،"la hishmahوه��و م��ا ي��دل ع�ل��ى االه�ت�م��ام
بالل�سانيات الموجودة في المجتمع ،فالح�شمة ح�سب
ب��وردي��و هي في نف�س الوقت �شرف وتحفظ تمنع
�إظهار الأنا " "moiوم�شاعره الحميمة .فالعالقة
مع الآخرين وحتى داخل نف�س الأ�سرة البد �أن تتم
في �إطار الثقافة ال�سائدة.
وعليه فاالحت�شام في المجتمع الجزائري له
م��دل��والن :فهو �أو ًال �شرف ي�ضبط العالقات بين
الأف ��راد ،وبخا�صة ال�م��ر�أة التي يجب �أن تت�صف
بالحياء في عالقاتها مع الآخرين �سواء �أكان داخل
الأ�سرة �أم خارجها ،والمدلول الثاني لالحت�شام
ه��و التحفظ ال��ذي يمنع ال�ف��رد م��ن التعبير عن
م�شاعره الحميمة ،وهي �صفة مت�أ�صلة في المجتمع
الجزائري ،فالفرد الجزائري ال نجده يعبر عن

 -9قيم ال�شرف واالحت�شام:

ي��رى بورديو �أن ال�شرف ك�شعور ي�سيطر على
جميع ال�سلوكات والت�صرفات والعالقة مع الآخرين،
ونقي�ضه هو الخوف من العار واال�ستنكار الجماعي.
فالجماعة تراقب �سلوك الفرد بدقة خا�صة العالقات
االجتماعية ،الأمر الذي يفر�ض على الفرد الحر�ص
على المطابقة الظاهرية لل�سلوك خوفًا من العار
66
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م�شاعره وحبه علنًا حتى مع زوجته ،ويجد في ذلك
حرجا كبي ًرا.
ً
رابعًا  -التحليل ال�سو�سيولوجي لظاهرة
التحديث في المجتمع الجزائري:

عرف المجتمع الجزائري بعد اال�ستقالل عمليات
تحديث وا�سعة ومكثفة ،كان لها �أثر كبير في �إحداث
تغيرات بنيوية عميقة ،ويتجلى لنا ذلك بو�ضوح
عند مقارنة النظام االجتماعي التقليدي الذي
�سائدا ع�شية اال�ستقالل بالنظام االجتماعي
كان ً
الحالي .وتجدر الإ��ش��ارة �إل��ى عاملين كانت لهما
ت�أثيرات بالغة وعالقة مبا�شرة بالتغييرات التي
م�ست البنية االجتماعية بفعل التحديث وهما:
 ال��دور الحا�سم وال��رائ��د ال��ذي مثلته ال��دول��ة،بو�صفها المحرك والموجه ل�سيا�سة التنمية
والتحديث.
 االت�صال الثقافي والتفاعل االجتماعي ،اللذان�ساهما ب�شكل كبير في �إنت�شار مفاهيم ومظاهر
التحديث في الأو�ساط االجتماعية.
 -1دور الدولة في عملية التحديث :ال منا�ص
لفهم دينامكية التغيرات االجتماعية والثقافية في
الجزائر من درا�سة وتحليل وتفهم الدور المحوري
للدولة في المجتمع؛ حيث يقوم النظام ال�سيا�سي
الحاكم ،بفر�ض �إج ��راءات فوقية على المجتمع
نابعة من منظوره الخا�ص في التحديث والتنمية.
وب��ال��رج��وع �إل� ��ى ال �ع �ه��د اال� �س �ت �ع �م��اري ،نجد
�أن النظام اال�ستعماري عمل على تفكيك البنى
االقت�صادية واالجتماعية للمجتمع الجزائري .فقد
�شهدت فترة الثورة التحريرية (،)1962 - 1954
تحوالت كبيرة نتجت عنها عمليات تفكيك وا�سعة
للبنى االج�ت�م��اع�ي��ة ،وق��د �أ� �ش��ار لها ب�ي��ارب��وردي��و
 Pierre Bourdieuوعبد الملك �صياد في كتابهما
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"االجتثاث" Le Déracinement؛ �أي اقتالع ال�سكان
الريفيين من �أرا�ضيهم و تحويلهم �إلى محت�شدات
ق�صد قطع التموين عن الثورة و�إحكام ال�سيطرة
والرقابة على الأهالي وانتهاج �سيا�سة تهدف �إلى
تكري�س التخلف بمختلف �أبعاده.
فقد كان التثقيف اال�ستعماري تموي ًها ثقاف ًيا،
�أنتج مح ًّوا ثقاف ًيا ،ذل��ك �أن النزعة التح�ضيرية
والتمدينية المزعومة لفرن�سا الجمهورية قطعت
الثقافة الجزائرية عن كل ن�سغ حيوي ،و�أبقتها خارج
حركة التاريخ .فاال�ستعمار الفرن�سي لم ي�سرق
الأر���ض وي�ستلب الرجال فقط ،بل انتهك العقول
والوعي ،ولم يعمل على رقي الح�ضارة بقدر ماعمل
على ت�أخيرها(.((1
وبعد اال�ستقالل انتهج النظام ال�سيا�سي في
ال�ج��زائ��ر �إ�ستراتيجية تنموية ،ك��ان ال�ه��دف من
ورائ �ه��ا ه��دم ال�ب�ن��ى االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
القديمة و�إق��ام��ة بنى حديثة �أع��ده�ه��ا القائمون
على هذه الإ�ستراتيجية �أكثر ر�شادة عقالنية(.((1
فال�سيا�سات التنموية المنتهجة من طرف ال�سلطة
كانت ت�سعى لتحقيق النجاعة االقت�صادية والإقالع
االقت�صادي� ،إال �أنها لم تكن اقت�صادية خال�صة ،بل
أ�سا�سا بالتر�شيد
تحمل في طياتها قيم ثقافية تتعلق � ً
االقت�صادي الغربي بمفهومه الوا�سع.
وتظهر ا�ستجابة النظام ال�سيا�سي الجزائري
خ�صو�صا في العمليات
لم�شروع الدولة التحديثي
ً
الآتية:
 تحديث المجتمع باالعتماد على تدويل التعليموالتكوين وتعميمه ودقرطته و�إ�ضفاء الطابع
العلمي والثقافي على م�ضامينه وو�سائله ،ب�إدخال
مواد علمية وثقافية كمواد م�سيطرة على م�سار
التمدر�س ،وقد ا�ستطاعت ال�سلطة ال�سيا�سية
تو�صيل المعارف والر�ؤى الجديدة �إلى المناطق

قيم المجتمع
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والتي ت�صب جميعها في التوجه نحو التحديث.

البعيدة والمعزولة ،و�أ�صبحت المدر�سة والتعليم
في العرف المواطنين والنخبة و�سيلة ممتازة
للرقي االجتماعي والمهني والمادي ،و�أداة مهمة
لل�صعود والحراك االجتماعي(.((1

 -2ال �ت �ح��دي��ث ع ��ن ط��ري��ق ال �ت �ث��اق��ف :ي�شير
م�صطلح ال�ت�ث��اق��ف � Acculturationإل ��ى التغير
الثقافي ال ��ذي يكت�سب ال �ف��رد �أو الجماعة عن
طريقه خ�صائ�ص ثقافية �أخرى ،من خالل التفاعل
واالت�صال المبا�شر؛ �أي اكت�ساب الثقافة بالم�شاركة
واالت�صال� .أو هو عملية التغير الثقافي الذي ينجم
عن االت�صال الم�ستمر بين جماعتين متمايزتين
ثقاف ًيا(.((1

 التركيز على ال�صناعات الثقيلة (التي تقوم علىجدا وال�شديدة التعقيد)،
التكنولوجيا المتقدمة ً
بهدف االنطالق منها �إلى تكوين قاعدة �صناعية
محلية متكاملة وم�ستقلة� ،إيما ًنا ب�أنه �إذا ما
�أقيمت تلك ال�صناعات ت�صبح عملية الت�صنيع
وال �ل �ح��اق ب��ال�ب�ل��دان ال�صناعية عملية �سهلة
و�سريعة(.((1

وقد لعب التثاقف دو ًرا ب��ارزًا في نقل مفاهيم
وم�ضامين التحديث �إلى المجتمع الجزائري� ،إذ
عمل على نقل ال�سمات والأنماط الثقافية الغربية
�إل��ى المناطق المختلفة من الوطن ،وقد �ساعدت
على ذلك عدة عوامل �أهمها:

مقـــاالت

 نقل التكنولوجيا باعتماد مختلف �أن��واع عقودنقل التكنولوجيا مثل ع�ق��ود ت�سليم المفتاح
والم�ساعدة التقنية� ،أم� ً
لا في �إر�ساء القاعدة
المادية للتقدم والتطور االجتماعي ،وقد دفعت
الجزائر في مقابل الم�ساعدة التقنية ،ك�أحد
و�أهم طرق نقل التكنولوجيا من �سنة – 1973
1978م فقط مبلغ ق��دره  28.45مليار دينار
جزائري ،كما خ�ص�صت الدولة  %50من �إجمالي
اال�ستثمارات في الفترة مابين 1970م و1973م
لإ�ستراد التكنولوجيا� ،ضاربة بذلك رق ًما قيا�س ًيا
مقارنة بالدول النامية الأخرى(.((1

 العامل الجغرافي� :ساهم الموقع الجغرافيللجزائر في �سهولة االت�صال الثقافي مع العالم
الغربي بحكم قربها من �أوروبا مهد الحداثة ،الأمر
ال��ذي حفز على مزيد من التقارب في المحتوى
الثقافي واالجتماعي على غرار دول المغرب العربي
الأخرى.
 ع��ام��ل ال �ه �ج��رة� :إن وج ��ود ع��دد كبير منالمهاجرين الجزائريين في �أوروب��ا وف��ي فرن�سا،
وبخا�صة �أدى �إلى تهيئة الظروف المالءمة لالت�صال
الثقافي ،فتردد ه��ؤالء المهاجرين الم�ستمر على
بلدهم  -بحكم قرب الم�سافة  -في �إطار الزيارات
العائلية والعمل التجاري وك��ذا التزاوج المختلط
كان له الأثر البالغ في تغلغل القيم والأفكار و�أنماط
ال�سلوك الأوروبية �إلى المجتمع الجزائري.

	�إن�ضمام الجزائر لمختلف المواثيق والعهودالدولية والإقليمية وما يترتب عنها من التزامات
أ�سا�سا بالحريات
تقبلتها الجزائر ،والتي تتعلق � ً
العامة وحقوق الإن�سان ،حقوق المر�أة وم�شاركتها
في الحياة االجتماعية...الخ.
من خالل ما تقدم يت�ضح لنا جل ًيا �أن النظام
ال�سيا�سي في الجزائر؛ لعب دو ًرا محور ًيا في �إر�ساء
�أ��س����س ال�ح��داث��ة ف��ي المجتمع ال �ج��زائ��ري؛ حيث
المت�صفح لقامو�س الأدبيات ال�سيا�سية في الجزائر،
يجده حاف ًال بم�صطلحات الع�صرنة والإ��ص�لاح،

 ال�سياحة :لقد �ساهم اال�ستقرار الأمني الذيعا�شته الجزائر خا�صة في ال�سبعينات والثمانينات
في انتعا�ش القطاع ال�سياحي؛ حيث كانت الجزائر
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قبلة لعدد كبير من ال�سياح الأوروبيين ،مما جعل
منفتحا على الثقافات الأخرى.
البلد
ً
 المتعاونون الأج��ان��ب� :إن ا�ستعانة الجزائربعدد كبير من المتعاونين الأجانب خا�صة في مجال
التعليم ،ال�صحة ،ال�صناعة ،قد �ساهم في نقل
الأنماط الثقافية له�ؤالء المتعاونين �إلى المجتمع
الجزائري من خالل التفاعل االجتماعي واالت�صال
المبا�شر.
 و�سائل الإع�لام� :إذ �ساهمت في تغيير كثيرمن ال �ع��ادات ،الأف�ك��ار و�أن�م��اط الحياة ،وف��ي هذا
الإطار يرى "� " La Kshmana, Raoأن في و�سائل
الإع�لام واالت�صال عام ًال مي�س ًرا لالنتقال ال�سهل
من الطرق التقليدية �إل��ى الطرق الع�صرية ،و�أن
الأفكار االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي
تنقلها و�سائل الإعالم تزيد مجاالت المعرفة عند
القرويين .وبهذا يزداد الفهم والإجماع الالزمان
لمجتمع �أكثر ع�صرنة(.((2
خام�سً ا  -التغير القيمي في المجتمع
الجزائري بعد اال�ستقالل:

ا�ستنا ًدا �إل��ى ما �سبق ،ن�ستخل�ص عند مقارنة
القيم ال�سائدة في المجتمع الجزائري خالل الحقبة
اال�ستعمارية بما هو عليه الآن� ،أن هناك تحوالت
عميقة في ن�سق القيم؛ حيث انهارت وتهاوت قيم
لتحل محلها قيم جديدة .ففي مجال القيم الأ�سرية
نجد �أن العوامل االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية
وا�ضحا في تغير الن�سق والبناء العائلي
لعبت دو ًرا
ً
في الجزائر بعد اال�ستقالل ،فالعائلة الجزائرية
هي في حالة تحول م�ستمر من عائلة ممتدة �إلى
عائلة نووية ،ويرجع ذلك �إلى �أ�سباب كثيرة �أهمها
�أزمة ال�سكن( ،((2كما �أخذت ال�سلطة الأبوية تتدهور
مما �أدى �إلى تغيير المفاهيم ال�سائدة عن الأ�سرة
وخ�صائ�صها ووظائفها ،ومراكز ال�سلطة والعالقات
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ال�سائدة فيها ،و�أ�صبح ل�ل�أم والأب�ن��اء دو ًرا كبي ًرا
فيها( ،((2كما تعززت مكانة المر�أة داخل الأ�سرة
والمجتمع ،بف�ضل تطور و�ضعها التعليمي وخروجها
للعمل� ،إ�ضافة �إلى تطور المنظومة القانونية للمر�أة.
وفيما يتعلق بقيم الذكورة ،فمازالت �سائدة في
المجتمع الجزائري؛ حيث ظلت الأنوثة في البيئة
الجزائرية عنوا ًنا على ال�ضعف؛ �إذ �أ�ضحى مفهوم
"الولية" يوحي �إلى تلك الأنثى التي لها على الرجال
حق الرعاية والأخذ باليد ،كما بقيت كلمة الرجل
في البيئة الجزائرية �إلى الآن كلمة فوقية ،ومازال
الجزائري يجد في مفهوم الرجلة دغدغة مثيرة في
نف�سيته(.((2
ك�م��ا ن�لاح��ظ ف��ي ع�صرنا ال�ح��ال��ي �إن القيم
الذاتية المرتبطة بالم�صالح ال�شخ�صية قد طغت قيم المجتمع
على ح�ساب القيم الجماعية المرتبطة بم�صالح التقليدي
وقوى
المجتمع العليا ،فاالنتهازية والو�صولية والنفاق
ه��و المثل الأع �ل��ى ال��ذي تقدمه و��س��ائ��ل الإع�ل�ام التحديث في
لل�شباب( .((2ومن جهة �أخ��رى؛ لم يبق الجزائري الجزائر:
ر�ؤية
حر�صا وتم�س ًكا بعاداته وتقاليده ،مثل ذي
�أكثر
ً
تحليلية
قبل بل �أكثر من ذلك �أ�صبح العديد من الأف��راد
حر�صا على اتباع المو�ضة ،فالظواهر المدنية
�أكثر ً
الم�ستجدة والمتكر�سة ب�صورة �آلية �،أو�شكت �أن
ت�أتي على بنية التقاليد التي ت�أ�صلت بها ال�شخ�صية
الجزائرية العتيدة(.((2
وفيما يتعلق بالقيم االقت�صادية ،فقد ازداد
ال �ت �ف��اوت االج�ت�م��اع��ي ح��دة وب�خ��ا��ص��ة ف��ي ب��داي��ة
الت�سعينات ،ويظهر ذل��ك جل ًيا م��ن خ�لال بع�ض
ال �م ��ؤ� �ش��رات ال�خ��ارج�ي��ة ل �ل �ث��راء وال �ف �ق��ر القابلة
للمالحظة المبا�شرة (مباني فخمة مقابل �إنت�شار
الأحياء الفقيرة� ،سيارات فخمة في مقابل حافالت
النقل العمومي المكتظة بركابها ،ارتفاع في عدد
ال�شركات الخا�صة  .((2()...حدث هذا التفاوت في

ظل غياب معايير تثمن االمتياز والأداء والفعالية
التي من �ش�أنها لو توفرت لمنحته م�شروعية(،((2
كما ب��رز توجه مفرط نحو اال�ستهالك وتدهورت
قيم العمل والأداء والكفاءة ،وتم ا�ستبدالها بقيمة
�أخ��رى �سلبية و�ضارة بعملية التنمية ،وه��ي قيمة
الح�صول على المال ب�أ�سرع و�أ�سهل و�سيلة ممكنة
بغ�ض النظر عن نوعية العمل �أو قيمته االجتماعية
�أو حتى م�شروعيته .فالعمل المنتج لي�س هو الطريق
لتحقيق التطلعات ،بل المظاهر البراقة هي القدوة
التي تقدمها و�سائل الإعالم(.((2

وح��رك��ة ال�ه��دم والإت�ل�اف القيمي التي ت�ستهدف
البنية العتيقة في المجتمع ،والتي يمكن �أن تكون
لها انعكا�سات م�ستقبلية خطيرة ،وبخا�صة �إذا تعلق
الأمر بقيم االنتماء واالرتباط بالوطن.

الحوا�شي
 )*( -1بيار بورديو 1930( Pierre Bourdieuم2002 -م) عالم
اجتماع فرن�سي ،عمل ك�أ�ستاذ للفل�سفة بجامعة الجزائر
ابتداء من 1957م ،عين ك�أ�ستاذ كر�سي لعلم االجتماع
بفرن�سا �سنة 1982م ،ثم كمدير للمركز الأوروب��ي لعلم
االجتماع �سنة 1985م ،تح�صل على الميدالية الذهبية
من المركز الوطني البحث العلمي  CNRSبفرن�سا �سنة
1993م ،ق��ام بعدة درا��س��ات ح��ول المجتمع الجزائري
ن�شرها في عدة كتب �أهمها:

مقـــاالت

من جهة �أخرى ،نجد �أن القيم المتعلقة بارتباط
الفالح وتعلقه ب�أر�ضه قد تدهورت؛ حيث تغيرت
العالقة التي تربط الفالح بالأر�ض وتغيرت معها
نظرته للعمل الفالحي ،مما �أدى �إلى ترك الأرا�ضي
الزراعية والفرار �إل��ى ال�م��دن( .((2وهو ما تعك�سه
عمليات النزوح المتتالية لآالف ال�سكان من القرى
والمدا�شر �إلى المدن الكبرى بعد ا�ﻹ�ستقالل.

� Sociologie de l’Algérieسنة 1958م،
�� et travailleurs en Algérieس�ن��ة 1963مLe،
Déracinement, La crise de l’agriculture
� traditionnelle en Algérieسنة  1964م،
(**) يعد " � " Sociologie de l’Algérieأول كتاب
لبيار بورديو� ،صدر �سنة 1958م ،وهو يت�ضمن درا�سة
انتربولوجية للمجتمع الجزائري ،قام بها خالل فترة
ق�ضائه للخدمة الوطنية بالجزائر ،اب�ت��دا ًء من �أواخ��ر
1955م ،م�ستعينًا بمكتبة الحكومة ال�ع��ام��ة لفرن�سا
بالجزائر� ،أين وكان يعمل كمنتدب لدى الديوان الع�سكري،
وبطلب من الجي�ش الفرن�سي� ،أ�شرف بورديو �سنة 1957م
على درا�سة ميدانية �شملت كل الجزائر با�ستثناء الجنوب
الكبير ،وم�ست كل ال�شرائح االجتماعية ،وا�ستغل نتائجها
في مراجعة كتابه  " " Sociologie de l’Algérieلت�صدر
الحقًا طبعتان منقحتان الأولى �سنة 1961م والثانية �سنة
1963م.
� )***( -4أنظر:
Travail

 -خاتمة:

من خالل ما تقدم يمكن التو�صل �إل��ى حقيقة
هامة ،وهي �أن التحوالت والتغيرات الكبيرة التي
عرفها المجتمع الجزائري عبر مختلف الفترات
التي مر بها� ،أدت �إلى �إحداث تغير قيمي كان له �آثار
جوهرية على ن�سق القيم المركزي المحدد لهوية
المجتمع؛ حيث ب��رزت قيم جديدة على ال�سطح،
نتجت عنها �سلوكات �أدت �إلى الإ�ضرار بالم�صالح
القومية والتدهور االجتماعي واالقت�صادي ،وفي
ً
محافظا على بع�ض القيم
المقابل ما زال المجتمع
التقليدية الأ�صيلة .وعليه ف ��إن القيام بدرا�سات
�سو�سيولوجية لت�شخي�ص وتف�سير مختلف مظاهر
التغير التي طر�أت على القيم في المجتمع� ،أمر جد
مفيد لر�سم �سيا�سة ناجعة تهدف الى المحافظة
على القيم الإيجابية ،ووقف زحف القيم ال�سلبية

Pierre Bourdieu: Sociologie de l’Algérie, édition Quadrige Puf, Paris 2010, P.P 93 - 105.
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قيم المجتمع
التقليدي
وقوى
التحديث في
الجزائر:
ر�ؤية
تحليلية
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الم�صادر العربية:
 �أث� ��ر ال �ت �غ �ي��رات ال�ب�ن��ائ�ي��ة ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع خ�ل�ال حقبة
ال�سبعينات على ان�ساق القيم االجتماعية ،ل�سمير نعيم
�أحمد ،مجلة العلوم االجتماعية ،ي�صدرها مجل�س الن�شر
العلمي لجامعة الكويت ،ع  ،1مار�س1983م.
 الأ�سرة الجزائرية �إلى �أين ،لل�سعيد عوا�شرية ،مقالة في
مجلة العلوم االجتماعية والإن�سانية لجامعة باتنة ،ع ،12
جوان 2005م.
 �إ�شكالية العنف في المجتمع الجزائري من �أجل مقاربة
��س��و��س�ي��ول��وج�ي��ة ،ل�سموك ع�ل��ي� ،أط��روح��ة دك �ت��وراه غير
من�شورة ،ق�سم علم االجتماع ،جامعة عنابة2004 ،م.
 البناء االجتماعي لل�شخ�صية ،لمحمد �سعيد فرح ،دار
المعرفة الجامعية ،الأ�سكندرية.
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أهل العلم واألدب من سالطين وأمراء دولة
المماليك
(923-648هـ1517-1250/م)
خالد عبد اهلل يو�سف

القاهرة  -جمهورية م�صر العربية

على الرغم مما حظيت به الدرا�سات المملوكية من الغزارة والتنوع في ميادين معرفية
مختلفة� ،إال �أن بع�ض الجوانب ظلت غير مطروقة للبحث بالقدر الكافي ،مثل الجانب الثقافي
والعلمي في حياة الطبقة الحاكمة ،التي كانت قوام وعماد ما �ساد هذا العهد من ازدهار ثقافي
وفكري؛ ف�شيد ال�سالطين والأمراء بكثرة غير م�سبوقة المدار�س ومعاهد العلم ،بل قاموا
ب�إدخال التعليم �إلى ُمن�ش�آت ،كالخَ وا ِنق وال ُّر ُبط والزَّوايا وال َّأ�سبلة .ف�أ�صبحت ت�ؤدي الغر�ض
الديني بجانب التعليمي ،ثم ر�صدوا الأوقاف الغنية على هذه ال ُمن�ش�آت ل�ضمان ا�ستمرارية �أداء
وظيفتها؛ وال تخفى �أهمية الوقف في تثبيت �أركان المدر�سة ودعم نظامها؛ حيث كان ريع الوقف
هو الم�صدر الأ�سا�س الوحيد لغالبية المدار�س .كما �أن هذا االزدهار الثقافي كان ناب ًعا عن وعي
المماليك بالذات ،والإح�سا�س بطم�أنينة االنت�صار والأمجاد التي ا�ست�أثروا بها؛ بدفاعهم عن
حوزة الإ�سالم في وجه ال�صليبيين والمغول؛ ولهذا الوعي بالذات ،واالزدهار الثقافي الناجم عنه
ندين بتلك الم�ؤلفات التاريخية ال�ضخمة ،وبكثرة الكتب في �أدب التراجم وغيرها من ميادين
المعرفة(((؛ ولم يقف ال�سالطين والأمراء عند جانب رعاية العلم و�أهله ،بل �شارك و�ساهم كثرة
منهم بن�صيب في حركة الت�أليف والت�صنيف ،و ُعرف منهم ذوو الثقافة الرفيعة ،والذائقة الأدبية،
والولع باقتناء الكتب ،وهو ما �سوف ن�س ّلط ال�ضوء عليه في هذا البحث؛ ولي�س هذا بم�ستغرب،
1فم�آثرهم في العمارة وال�صناعات الفنية اليوم خير �شاهد على ما بلغوه من �سمو الذوق.
المماليك :اللغة والثقافة

عا�ش المماليك كطبقة �أر�ستقراطية منعزلة
�إل��ى ح��د م��ا ع��ن �أه��ل ال��ب�لاد المحليين؛ لطبيعة
�سائدا في الع�صور
النظام الإقطاعي ال��ذي ك��ان ً
الو�سطى ،وربما لهذا ا�ستطاعوا المحافظة على
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بجاقية هي
تقاليدهم ولغتهم((( ،وكانت التركية ال ِق َ
لغة الجي�ش والبالط المملوكي ،بينما ظلت العربية
لغة العلم والمخاطبات الر�سمية ،وال ِق ْب َجاق من
�أ�شهر القبائل التركية التي كانت تقطن ب�صحاري
و�سهول �أوا�سط �آ�سيا ،وهو موطن غالبية المماليك

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

مقـــاالت

كثي ًرا بتعلم التركية ولم تنت�شر بينهم ،با�ستثناء
�أع��داد محدودة منهم ،نوهت بهم كتب التراجم،
ال�صفَدي� :أن القا�ضي علم الدين �سليمان
فيذكر َّ
اب���ن �إب��راه��ي��م ال��م��ع��روف ب��اب��ن ك��ات��ب قرا�سنقر
ف�صيحا ف��ي التركية
(ت744ه�������ـ1343/م) ك��ان
ً
ال ِق ْب َجاقية ،و�أورد له �أ�شعا ًرا يمزج فيها التركية
بالعربية(((؛ ولعل �أ�شهرهم قا�ضي الق�ضاة العلاّ مة
بدر الدين العيني (ت855هـ1451/م) المولود في
عينتاب -غازي عنتابي بتركيا حال ًيا -وقد �ساعده
قرب م�سقط ر�أ�سه من الحدود التركية على �إجادة
هذه اللغة منذ �سن مبكرة؛ ولذلك كان لها ت�أثي ٌر
على مجرى حياته العلمية في القاهرة ،ف�أ�صبح من
ندماء ال�سلطان الأ�شرف َب ْر ِ�س َباي ،و�أقرب النا�س
�إليه ،ويقر�أ له تاريخه الكبير ِ
الجمان" ،ثم
"عقد ُ
يترجمه له �إلى التركية ،وكان الأ�شرف يردد دائ ًما:
"لوال القا�ضي العيني ما َح ُ�سن �إ�سالمنا؛ وال عرفنا
كيف ن�سير في المملكة" .حتى �إنه ا�ستغنى بقراءة
العيني ل��ه ف��ي كتب التاريخ ع��ن م�شورة الأم���راء
في تدبير �أم��ور ال�سلطنة؛ لما اكت�سبه من الخبرة
ب�سماعه لوقائع �أ�سالفه من الملوك(((.

في ال��دول��ة المملوكية الأول���ى (البحرية)؛ لذلك
ك��ان من الطبيعي �أن تنت�شر التركية ال ِق ْب َجاقية
بين المماليك ،وتت�سيد على بقية اللهجات التركية
الأخ��رى ،ثم حلت محل ال ِق ْب َجاقية في وقت الحق
التركية ال ُ
أوغوزية التي تُعرف بال ُّتركما ِن َّية ،وتختلف
ع��ن تركية ال�� ِق�� ْب َ��ج��اق ،م��ع وج��ود الت�أثير والت�أثر
بينهما ،وظهرت مع نفوذ الأدب والفكر القادم
مع علماء الأنا�ضول في الدولة المملوكية الثانية
(الجر َك�سية) ،ومع �أن كثرة مماليك هذه الفترة
َ
الج ْر َك�س المجلوبين من القوقاز� ،إال
كانوا من َ
�أن التركية لم تفقد نفوذها وت�سيدها ،فكان �آخر
الجر َك�سية،
�سلطانين كبيرين من �سالطين الدولة َ
وهما الأ�شرف قاي ْت َباي وقان ُْ�ص َوه الغوري ُيقر�ضان
ال�شعر بالتركية ،وال�سلطان ال ُم�ؤ َّيد �شيخ المحمودي،
كان يعتقده البع�ض من ف�صاحته بالتركية �أنه من
ال ُّتركمان ،على الرغم من �أنه َجر َك�سي الأ�صل(((.
أي�ضا العامية العربية في
ا�ستخدم المماليك � ً
التحدث� ،أما الأعراق الأخرى مثل المغول ،فكانوا
يتحدثون لغتهم ،كما كانت التركية لغة فئة من
المتعلمين ،مثل �أبناء المماليك ،والعلماء الوافدين
على القاهرة من الأنا�ضول و�أذرب��ي��ج��ان ،وه���ؤالء
كانوا يقومون بالتدري�س في المدار�س المخ�ص�صة
للغرباء ،فالأمير الكبير �سيف الدين �أ ْي ُت ُم�ش الب ِِّجا�سي
(ت802ه��������ـ1399/م) �شيد م��در���س��ة ل�ل�أح��ن��اف،
وا�شترط في وثيقة الوقف �أن يكون طلبة المدر�سة
م��ن ال��واف��دي��ن غير �أه���ل ال��دي��ار الم�صرية ،كما
ا�شترط �أن ُيعين الناظر مدر�سين للمذهب الحنفي
وثمانية وع�شرين طال ًبا ،ويجب �أن يكون المدر�س
"متكل ًما بالل�سان العربي والعجمي والتركي"� ،أو
بالل�سان العربي و�أح��د الل�سانين المذكورين(((.
كما كانت الأكثرية من ُك ّتاب ال��دواوي��ن ُيجيدون
التركية ولغات �أخرى� .أما العلماء العرب فلم ُيعنوا

ومع احتفاظ المماليك بلغتهم التركية ،ووجود
كثرة منهم ال تتقن العربية؛ ُوجدت �أحيا ًنا �صعوبة
ف��ي ال��ت��وا���ص��ل بينهم وب��ي��ن �أه���ل ال��ب�لاد ،وع��ائ��ق
التوا�صل ه��ذا ال تذكر عنه الم�صادر المملوكية
�شي ًئا� ،سوى �إ�شارات لعدم �إتقان بع�ض ال�سالطين
والأم��راء للعربية ،مثل ال�سلطان المن�صور قالوون
(ت689هـ1290/م) ،الذي كان ُيو�صف ب�أنه "�أغْ ت ََم"؛
�أي ال يتحدث العربية بف�صاحة ،وال�سلطان الأ�شرف
�إينال العالئي (ت865ه��ـ1461/م) حينما �أ�شرف
على الموت لم ي�ستطع التعبير بالعربية عما بداخله
من والية العهد البنه ،فقال كلمة بالتركية ،وهي:
"�أُغلم� ،أُغلم" ،وتَعني"ابني ،ابني" ،ففهم الح�ضور
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وعرف عن الأمير
�أن هذا �إ�شارة بالعهد لولده(((ُ ،
�أُل َما�س الحاجب النَّا�صري (ت734ه���ـ1333/م)،
�أح���د �أب���رز �أم����راء ال�سلطان ال�� َّن��ا���ص��ر محمد بن
قالوون� ،أنه �أغَ ْت َم؛ ال يعرف العربية ،والأمير َب�شْ تَاك
النَّا�صري (ت742ه�����ـ1341/م) ،على الرغم من
معرفته بالعربية كان ي�ستعين بمترجم ال يفارقه في
تنقالته؛ وال يتحدث �إلى عماله �إال بمترجم .كما �أن
عدم معرفة العربية حالت دون تولي بع�ض الأمراء
المنا�صب الرفيعة ،فالأمير �سيف الدين َب ْك َت ُمر
البوبكري (ت728ه��ـ1327/م) تقدم في الوظائف
ّ
حتى �صار من �أكابر �أمراء النَّا�صر محمد ،ثم �أراد
تعيينه في نيابة �صفد ،فامتنع من ذلك ،وقال� :إنه
رجل �أغَ ْت َم ال يعرف العربية؛ وال ي�ستطيع الحكم
بين النا�س"((( .كما ُعرف عن بع�ض الأمراء �أنهم
ال يتقنون التحدث بالتركية وال العربية ،فالأمير
�سيف ال��دي��ن �أَ ْرك�� َم��ا���س ب��ن عبد اهلل ال َّ��ظ��اه��ري
(ت854ه��ـ1450/م) ،كان نائب القلعة بدم�شق في
�سلطنة َّ
الظاهر َط َطر ،ثم قلده الأ�شرف َب ْر ِ�س َباي
وظيفة ال��� َّدوادار الكبير بالقاهرة ،فعلت مكانته،
وا�ستمر في وظيفته في �سلطنة َّ
الظاهر َجق َمق،
وعلى الرغم من ذلك لم يكن يتقن التركية ،ف� ً
ضال
عن العربية ،يقول عنه ابن َتغْري َب ْر ِدي" :وكان �إذا
ك َّلمه َمن ال يعرفه يظنه �أنه َق ِدم في �أم�سه من بالد
الج ْر َك�س؛ ل ُغ ْتمة كانت في حديثه باللغة التركية،
فلعمري كيف يكون ك�لا ُم��ه باللغة العربية"(((،
الجر َك�سي ،وال��د الملك َّ
الظاهر
والأم��ي��ر �أن�����ص َ
َب ْرقوق ،كان ال ُي ِ
ح�سن التحدث بالعربية وال التركية،
بالجر َك�سية ف��ق��ط ،فخُ ّ�ص�ص له
ف��ك��ان يتحدث َ
ُمترجم ينقل عنه حديثه �إلى التركية �أو العربية(((1؛
ولكن حر�ص دائ�� ًم��ا الأم���راء م��ن �أه��ل العلم على
�إج��ادة العربية ،فالأمير نا�صر الدين َبا�ش َق ْرد بن
عبد اهلل النَّا�صري (ت702ه���ـ1302/م) ،كان من
�أكابر الأمراء؛ وله نظم ونثر ،و�سمع من عبد اهلل بن
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علاَّ ق عن ال ُبو�صيري كتاب "جزء البطاقة" ،وح ّدث
به مرا ًرا ،كما قر�أه عليه ال�شيخ علم ال ِب ْرزَالي؛ وكان
يقول" :لقد بقيت ع�شرين �سنة ال �أتحدث التركية
حر�صا مني على �إتقان العربية"(.((1
ً
أي�ضا عائق في التوا�صل
وال �شك في �أنه قد ُوجد � ً
بين العلماء والم�ؤرخين من جهة ،وبين ال�سالطين
من جهة �أخرى ،فابن َتغْري َب ْر ِدي �أبرز الم�ؤرخين
من �أبناء المماليك ،كان يعيب على م�ؤرخي ع�صره
جهلهم بثقافة وعادات المماليك ،فبطبيعة ن�ش�أته
كان مقر ًبا ومطل ًعا على �أمور ال�سلطنة المملوكية،
وكان يلتم�س الأعذار لأ�ستاذه تقي الدين المقريزي
في نقله �أخبار ال�سالطين عن الآحاد؛ لكونه بمعزل
عن البالط المملوكي ،فيقع له التخبط في �أ�شياء
كثيرة هو وغيره من الم�ؤرخين العلماء ،ويقول:
عتمدا على
"وقد ن َّبهتُه على كثير منها ف�أ�صلحها ُم ً
قولي"( ،((1وعلى الرغم من م�صاعب التوا�صل
ه��ذه ،ف�إنه ال ي�سعنا �إال االع��ت��راف �أن ه��ذا العهد
ك��ان هو الفترة الذهبية لفئة العلماء من فقهاء
حدثين ،فعظم دورهم للغاية ،ويمكن �إرجاع هذه
و ُم ِّ
المكانة �إلى الخ�صو�صية المملوكية؛ فهذه النخبة
كانت تحكم ب�لا ًدا ناطقة بالعربية ،وتنحدر من
�أ�صول غير عربية تتجدد با�ستمرار بجلب مماليك
ج��دد؛ ول��ه��ذه الخ�صو�صية اح��ت��اج المماليك �إل��ى
العلماء ليكونوا في دور الو�سيط مع �أه��ل البالد،
فترتب على ذلك �أن انخرط جانب منهم في العمل
بالهيئة الإدارية للدولة ،ومنا�صب الق�ضاء والح�سبة
والتدري�س ،و�إدارة الأوقاف .لذلك يمكن القول �أن
التالزم والتعاون بين المماليك والعلماء قد �أ�صبح
الطابع المميز لدولة المماليك(.((1
كما حر�ص بع�ض الأمراء على الترابط مع العلماء
والق�ضاة عن طريق الم�صاهرة ،وربما كان وجودهم
في هذا الو�سط العلمي هو طريقهم �إلى اال�شتغال

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)
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بالعلم ،فالأمير يحيى ابن الأمير َي�شْ َبك من �شاه
الفقيه ال َّدوادار َ�ص َاهر قا�ضي الق�ضاة الإمام محب
الدين ابن ِّ
ال�شحنة (ت815هـ1412/م) على ابنته،
وكان ُيعرف عنه الف�صاحة والبراعة في كتابة الخط
المن�سوب ،وتزوج الأمير َجا ِن َب ْك يلخجا َّ
الظاهري
(ت847هـ1443/م) من زينب ابنة العالم والفقيه
�أم��ي��ن ال��دي��ن الأق�صرائي (ت880ه������ـ1475/م)،
وكان من الأم��راء الذين ج ّودوا الخط ،وكتب عدة
م�صاحف ،وغيرها مثل كتاب "ال�شفا" للقا�ضي
عيا�ض ،وكان يقر�ؤه على �صهره ،وبعد وفاة َجا ِن َب ْك
تزوجت زينب من الأمير َجق َمق المحمدي الأ�شرفي
َب ْر ِ�س َباي ،فتهذب وانتفع ب�صهره في العلم ،فحفظ
ال��ق��ر�آن ج��ي ً��دا ،و�صاهر الأم��ي��ر �شاهين العالئي
قط ُلو ُبغَا الكركي (ت860ه��ـ1456/م) الحافظ بن
حجر الع�سقالني على �أكبر بناته زين خاتون ،فتعلم
القر�آن والخط ،ون�سخ بخطه عدة كتب(.((1

المعروف بابن ال�شحنة (ت730هـ1329/م) ،و�أجاز
حدثي دم�شق ،وخُ ِّرج له جزء
له جماعة كثيرة من ُم ِّ
كبير عن بع�ض �شيوخه ،كما كان ال�سلطان قان ُْ�ص َوه
ال��غ��وري يحر�ص على ح�ضور مماليكه مجال�سه
العلمية ،ويقرءون �أمامه ويمتحنهم(.((1
�شعراء مبرزين من ال�سالطين والأمراء

بلغ عدد من ال�سالطين والأمراء درجة عظيمة
في الف�صاحة بالعربية ،بل والقدرة على الت�صنيف
وقر�ض ال�شعر؛ ولعل �أب��رزه��م ال�سلطان الأ�شرف
قاي ْت َباي (ت901ه������ـ1495/م) ،ال��ذي ُع��رف عنه
الولع بالعمارة والت�شييد ،والأمر بكتابة العديد من
كتب الأدب والتاريخ والعلوم الدينية ،يقول عنه ابن
�إيا�س" :وكان ال يمل من المطالعة في الكتب؛ وله
�أذك��ار و�أوراد ،تتلى في الم�ساجد ،وميل وحب في
المت�صوفة" ،وو�صل �إلينا من نتاجه ال�شعري بالعربية
مجموعة من المو�شحات والأذكار ال�صوفية ،منها
ن�سخة خطية ب��دار الكتب الم�صرية رقم (1697
ت�صوف) ،ون�سخة ثانية بنف�س الخزانة رقم (1698
ت�صوف) تمت كتابتها �سنة 899هـ في حياة ال�سلطان
قاي ْت َباي ،بخط محمد بن الح�سن الخانكي المقرئ،
وم��ن نتاجه ال�شعري بالتركية م�صنف مو�سوم بـ
"مجموع مبارك في �أذك��ار ومو�شحات لل�سلطان
المرحوم الملك الأ�شرف قاي ْت َباي رحمة اهلل عليه
وعلى موالنا المقام الأ�شرف �أبي الن�صر قان ُْ�ص َوه
الغوري" ،منه ن�سخة بالمكتبة ال�سليمانية رقم
(� 2047آيا �صوفيا)؛ ولل�سلطان قاي ْت َباي كتاب �آخر
مو�سوم بـ "كتاب من الدعوات" ،منه ن�سخة بمكتبة
طوبقبو �سراي رقم ( 1727روان كو�شكي)(.((1

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود بع�ض ال�سالطين ال
يف�صحون بالعربية� ،إال �أنهم كانوا يعنون بتعليم
�أبنائهم ومماليكهم العربية وعلوم الدين ،فنجد من
�أبناء ال�سلطان المن�صور ق�لاوون الملك الأ�شرف
خليل (ت693ه������ـ1293/م) ،ك��ان يتقن العربية،
و ُيطارح الأدباء وال�شعراء ويعقد لهم مجال�س العلم،
وح�سب كاتب �إن�شائه محي الدين بن عبد َّ
الظاهر
ال��ذي يقول" :لقد كتبت عنه وا�ستكتبت فما ع ّلم
على مكتوب ق ُّ��ط �إال وق���ر�أه جميعه ،وفهم �أ�صول
علي وعلى ال ُك َّتاب،
المكتوب وفروعه؛ ال بل ا�ستدرك َّ
وخَ َّرج �أ�شياء كثيرة معه فيها ال�صواب" ،وال�سلطان
النَّا�صر محمد بن ق�لاوون (ت741ه����ـ1341/م)
�سمع الحديث على �شيوخ ع�صره ،ف�سمع من قا�ضي
الق�ضاة بدر الدين بن جماعة (ت733هـ1332/م)
ع�شرين حدي ًثا من "ت َُ�ساع ّياته" و�سمع من وزيرة
الحجار
بنت ال ُمن َِّجا ُم ِّ
حدثة زمنها ،و�أبي العبا�س َّ

�أما ال�سلطان قان ُْ�ص َوه الغوري ،فهو بحقٍّ ال�سلطان
ال��ع��ال��م وال�����ش��اع��ر ،ي��ق��ول عنه اب��ن �إي��ا���س" :كان
ومغرما بقراءة
يفهم ال�شعر؛ وله نظم بالتركية،
ً
التواريخ وال�سير ودواوي��ن الأ�شعار" ،وكان للغوري
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و�سجلت هذه
مجال�س يجتمع فيها العلماء والأمراءُ ،
المجال�س في كتابين ،الأول هو "نفائ�س المجال�س
ال�سلطانية في حقائق الأ�سرار القر�آنية"� ،صنفه
ح�سين بن محمد الح�سيني ال�شريفي ،منه ن�سخة
خطية في مكتبة طوبقبو �سراي رقم (� 2680أحمد
الثالث) ،الكتاب الثاني هو" :الكوكب ال��دري في
م�سائل الغوري" .ي�شتمل على �ألفي م�س�ألة و�أجوبتها
من الم�سائل التي وقع البحث فيها بمجال�س الغوري،
منه ن�سخة بمكتبة طوبقبو �سراي رقم (� 1377أحمد
الثالث) ،تحمل خطوط علماء بارزين مثل عبد البر
ابن محمد المعروف بابن ال�شحنة قا�ضي الق�ضاة
الحنفية (ت921ه����ـ1515/م) ،ويتبين من �أق��وال
الغوري في الكتابين� ،أنه كان على معرفة ودراية
بالعلوم الدينية ،من فقه وتف�سير وحديث ،ويمتلك
ذائقة �أدبية ،جعلته قاد ًرا على النظم وقر�ض ال�شعر،
مع معرفة التركية والفار�سية والعربية ،يقول عنه
ال�شاعر الح�سيني الآمدي (ت920هـ1514/م) في
مقدمة ترجمته لل�شاهنامه" :ما كان من فن فهو
خبير به ،قد هداه اهلل في كل �أمر طريقًا .يجيد فن
ال�شعر والمعمى؛ وله غزل مرغوب كالدر ،وقد قال
في توحيد الباري ومدح النبي ما بلغ به الغاية"(،((1
وو�صلنا من النتاج ال�شعري لل�سلطان الغوري عدد
غزير م��ن الق�صائد والمو�شحات ،برهنت على
براعته في قر�ض ال�شعر ،ومنها:
 مجموعة من الق�صائد بالتركية محفوظةبمكتبة برلين العامة رقم (� ،)Or.oct.3744ضمن
مجموع ���ش��ع��ري ،وق�صائد ال��غ��وري ع��دده��ا �ست
وثمانون ق�صيدة ،ت�شمل مو�ضوعات متنوعة ،مثل
الغزل والت�صوف(.((1
 دي��وان �صغير ي�شتمل على �أ�شعار بالعربية،وق�صائد غزل بالتركية ،منه ن�سخة خطية بمكتبة
م�� َّل��ت ب���إ���س��ت��ان��ب��ول رق���م ( 4639ع��ل��ي �أم���ي���ري)،
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ورباعيات ومربعات بالتركية في المجلد الثاني من
كتاب "العقود الغورية" ،منه ن�سخة خطية بالمكتبة
ال�سليمانية رقم (� 3313آيا �صوفيا)(.((1
 ق�صيدتين ومو�شحتين بالعربية ،ومو�شحُملمع يمزج بين التركية والعربية ،من نغم المح َّير،
ذكرهم راغ��ب الطباخ في "تاريخ حلب"( .((2من
مجموعة �شعرية للغوري وجدها عند بع�ض �أعيان
حلب .الق�صيدة الأول���ى يذكر فيها �أم���راء دولته
وج��ن��ده ،ويدعو اهلل �أن ي�ؤلف قلوبهم ،ويجمعهم
حوله ،ومطلعها:
ب� ��ال � � ُم � �ل� ��ك �أن � � �ع� � ��م ر ُّب � � �ن� � ��ا ال � � َّرح � �م� ��ن
وه� � � ��و ال� � �ك � ��ري � ��م ال � � ُم � �ن � �ع� ��م ال � �م � � َّن� ��ان
ف � �ل� ��ه ع� �ل� �ي� �ن ��ا ال � ��� ُّ��ش � �ك� ��ر ح� � ��ق واج� � ��ب
َي� �ق� ��� �ض� �ي ��ه ق � �ل ��ب ُم� �خ� �ل� �� ��ص و ِل � �� � �س ��ان
الق�صيدة الثانية فيها ح��ث على �إح��ي��اء ليلة
الن�صف من �شعبان ،ودعاء لجنده ورعيته ،ومطلعها:
هلل ف � � � � � ��ي �أي� � � � � ��ام � � � � � �ن� � � � � ��ا ن � � �ف � � �ح� � ��ات
م� � ��ن ده� � ��رن� � ��ا ت � ��زك � ��و ب � �ه� ��ا الأوق� � � � � ��ات
ف� �ب� �ه ��ا �أال ف� �ت� �ع ��ر�� �ض ��وا وت� ��� �ض ��رع ��وا
ف� �ي� �ه ��ا ُت� � �ج � ��اب ل � �ك ��م ب � �ه ��ا ال � ��دع � ��وات
 مجموعة من الق�صائد في كتاب "الق�صائدالربانية والمو�شحات ال�سلطانية الغورية" ،منها
ن�سخة خطية بمكتبة طوبقبو ���س��راي رق��م (138
بغداد كو�شكي)
 "ق�صائد و�أبيات منتخبة من ديوان الغوري"؛لم يعلم جامعها� ،ضمن مجموع بالمكتبة الأزهرية
رق���م (� 7219أب���اظ���ة) ،وت��ت��ف��ق ف��ي بع�ضها مع
"الق�صائد الربانية" ،وتختلف عنها في �أحايين
كثيرة ،ففيها ق�صائد لم ترد في مخطوط �إ�ستانبول،

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

كان َد َوا َداره لما تولى نيابة غ�� َّزة ،وك��ان الطن ُبغَا
الجاولي يعد نادرة بين �أبناء جن�سه في نظم ال�شعر
َ
َّ
المقطعات ،التي �أجادها؛ وله
الجيد؛ ال �س َّيما في
عدة ق�صائد مط ّولة ،يقول عنه ابن َتغْري َب�� ْر ِدي:
"وهو �أحد فحول ال�شعراء من الأتراك؛ وال �أعلم
أحدا من �أبناء جن�سه في رتبته في نظم القرِ ي�ض،
� ً
اللهم �إال �إن كان �أ ْي َد ُمر المحيوي فيمكن"( ،((2وذكر
ال�صفَدي ُجملة من �أ�شعاره ،ومنها(:((2
له َّ
وب � � � � � � � � � � � � � � � ��ارِد ال � � � � �ث � � � � �غ � � � ��ر ح � � �ل � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � � ٍو

�أولها ق�صيدة ،مطلعها:
ح �ل��ا ال � � �ق� � ��و ُم ف � ��ي ح � �� � �ض� ��ر ِة الأن � ��� ��س
ف�ل�اح ��ت َو ْج � � َن� ��ة ف ��ي وج� �ن ��ة ال���ش�م����س
وه ��ام ��ت ب �م��ن ت� �ه ��وى وف � ��از ب��و��ص� ِل�ه��ا
ب�غ�ي��ر رق �ي��ب ال�ع�ق��ل �أو ح��ا��س��د النف�س
 ق�صيدة وردت في "الكواكب ال�سائرة"؛ لنجمالدين ال��غ�� َّزي( ،((2ي��رد بها ال��غ��وري على ق�صيدة
قا�ضي الق�ضاة �شهاب الدين �أبو العبا�س ،ال�شهير
بابن الفرفور الدم�شقي التي مدحه بها ،مطلعها:

ب� � � � � �م � � � � ��ر�� � � � � �ش � � � � � ٍ�ف ف� � � � � �ي � � � � ��ه ُح � � � � � � � � � � � َّوه

�أج� ��اد ل�ن��ا ال�ق��ا��ض��ي اب ��ن ف��رف��ور �أح�م��د

َ
وخ � � � � � �� � � ْ� � ��ص � � � � ��ره ف � � � � ��ي ان � � �ت � � �ح � � �ـ � � �ـ� � ��الٍ

م� ��دي� � ً�ح� ��ا ب � ��ه �أث� � �ن � ��ى ع� �ل� �ي ��ه و�أح � �م� ��د

ُي � � � � �ب � � � � ��دي م � � � � ��ن ال � � �� � � �ض � � �ع� � ��ف ق � � � � � َّوه

� �ش �ه��اب ل ��دي ��ن اهلل وال �� �ش �م ����س ب��اه��ر

مقـــاالت

وله �أي�ضا:
و� � � �ص� � ��ا ُل� � ��ك وال � � � � ُّث � � ��ر َّي � � ��ا ف � � ��ي ِق � � � ��ران

م� �ن ��اق� �ب ��ه م � �� � �ش � �ه ��ورة ل� �ي� �� ��س ت �ج �ح � ُد
وق��ا� �ض��ي ُق �� �ض��اة ال �� �ش��ام ج� ��اء ي��زورن��ا

وه � � � ُ�ج � � ��رك وال � �ج � �ف � ��ا ف� ��ر� � �س� ��ا ره� � ��ان
ف ��دي� � ُت ��ك م� ��ا ح �ف �ظ��ت ل� ��� �ش� ��ؤم َب �خ � ْت��ي

وي� � �ث� � �ب � ��ت دع� � � � � ��وى ح� � � ِّب� � �ن � ��ا وي� � � ��ؤك� � � � ُد

م� � ��ن ال � � � �ق� � � ��ر�آن �إال "لن تراني"
وم��ن �شعره في الأدي��ب العلاّ مة �شهاب الدين
محمود بن �سليمان بن فهد (ت725هـ1324/م):
ق � ��ال ال � � ُّن � �ح� ��ا ُة ب� � � ��أن اال� � �س� ��م ع� �ن ��دهُ � � ُم
غ �ي � ُر ال � ُم �� �س � َّم��ى وه� ��ذا ال� �ق � ُ
�ول م� ��ردو ُد

وي � �ه ��دي ل �ن��ا م �ن��ه ال� ��دع� ��اء ف �م��رح � ًب��ا
ب� � ��ه زائ � � � � � � � ًرا ل �ل ��أن � �� � ��س ج� � � ��اء ي� � �ج� � � ّد ُد
 ولل�سلطان الغوري "�شجرة الن�سب ال�شريف"منها ن�سخة خطية في مكتبة طوبقبو �سراي رقم
(� 2798أحمد الثالث).
 مجموعة ق�صائد ومو�شحات بالمكتبة الملكيةبكوبنهاجن رقم ( ،)Arab. 280عددها �سبع ق�صائد،
مو�شحا ،بع�ضها ذكره راغب الطباخ
وثالثة وثالثون
ً
في" تاريخ حلب".

محبي الكتب من ال�سالطين والأمراء

�أما الأمراء الذين بلغوا درجة عظيمة في قر�ض
ال�شعر بالعربية ،ف���أب��رزه��م الأم��ي��ر ع�لاء الدين
الجاولي (ت744هـ1343/م)،
الطن ُبغَا بن عبد اهلل َ
الجاولي ،فقد
و ُين�سب �إلى الأمير علم الدين َ�سن َْجر َ

ل��م يبلغ م��ن �أم���راء و�سالطين المماليك من
الثقافة والولع باقتناء الكتب مثلما بلغ الأمير الكبير
َي�شْ َبك من مهدي (ت885هـ1480/م) ،الذي ظهر
ولمع نجمه خالل �سلطنة الأ�شرف قاي ْت َباي ،فتولى

اال� �س��م ع �ي� ُ�ن ال � ُم ��� َ�س � َّم��ى وال��دل �ي��ل على
م ��ا ق �ل ��تُ �أن �� َ�ش �ه��اب ال ��دي ��ن م �ح �م��و ُد
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وظيفة ال�� َّدوادار الكبير ،ثم �أ�ضاف �إليه ال�سلطان
ع��دة وظائف �أخ���رى ،منها :ال��وزي��ر ،والأ���س��ت��ا َّدار،
وبا�ش الع�سكر ،وكا�شف ال ُك�شاف ،ومدبر المملكة
وغير ذل��ك ،فعظم �أم��ره ،وط��ار �صيته في الآف��اق،
وما و�صل �إلينا من خزانة كتب الأمير َي�شْ َبك يدل
على حبه العظيم القتناء الكتب� ،سواء بال�شراء
ال�سخاوي" :ولو �شرحت
�أو اال�ستن�ساخ ،يقول عنه َّ
مجلدا"،
تف�صيل ما �أجملته من مقتنياته لكان
ً
وو���ص��ل �إل��ي��ن��ا ع��دد واف���ر م��ن ه��ذه المخطوطات
الخزائنية ،نفي�سة الخط والتذهيب ،منها ن�سخة
من كتاب "ال�سلوك" لتقي الدين المقريزي ،من
مقتنيات مكتبة طوبقبو �سراي رقم ( 905قفو�ش)،
ن�سخها �أب��و الفرج الأع���رج ،ون�سخة خزائنية من
ال�صفَدي،
"الوافي بالوفيات" لخليل بن �أيبك َّ
بالمكتبة ال�سليمانية رقم ( ،)841ون�سخة نفي�سة
من كتاب "التحفة ال�سنية ب�أ�سماء البالد الم�صرية"
البن الجيعان (ت885هـ1497/م) ،كتبها الخطاط
الح�سني ال ُمكتب �سنة ثالث وثالثين
محمد بن �أحمد ُ
وثمانمائة ،تحتفظ بها مكتبة البودليان بجامعة
�أوك�سفورد رق��م ( ،)Hunt.2وك��ان للأمير َي�شْ َبك
مجال�س يجتمع فيها علماء وم�ؤرخو ع�صره ،ومنهم
ال�سخاوي ،وقد �أم��ره َي�شْ َبك
الم�ؤرخ �شم�س الدين َّ
بكتابة تذييل على كتاب "ال�سلوك" للمقريزي التي
انتهت حوادثه �سنة 844ه��ـ ،فذيل عليه ب ُم�صنَّفه
ال�سخاوي:
"ال ِّت ْبرِ الم�سبوك في ذيل ال�سلوك" .يقول َّ
"نعم �س�ألني ال َّدوادار الكبير َي�شْ َبك �أن �أذيل له على
تاريخ المقريزي "ال�سلوك" ف�أجبته بعد اال�ستخارة
واال�ست�شارة ،وجمعت "ال ِّت ْبرِ الم�سبوك" ،واغتبط
بذلك؛ بحيث كان ي�ست�صحب ما ح�صله منه في
�أ�سفاره" ،وك��ان َي�شْ َبك يقر�ض ال�شعر بالتركية
وع ِمل �شجرة الن�سب ال�شريف النبوي،
والعربيةَ ،
و�صل �إلينا منها ث�لاث ن�سخ خطية ب��دار الكتب
الم�صرية ،ن�سختان برقمي ( 64،65تاريخ) والثالثة
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ن�سخة نفي�سة كتبها الخطاط ال�شهير خطاب بن
عمر الدنجاوي رقم ( 1637تاريخ) ،ون�سخة رابعة
بمكتبة البلدية �إ�سكندرية رقم ( 117تاريخ)(.((2
أي�ضا من الأمراء محبي اقتناء الكتب الأمير
ُعرف � ً
قجلي�س النَّا�صري ِ
الحدار (ت731هـ1330/م)،
ال�س ْ
فجمع منها الكثير؛ وله مجال�س علم يتردد عليها
العلماء الم�شتغلون بالعلوم العقلية ،كالطبيب ال�شيخ
�شم�س الدين ابن الأكفاني (749هـ1349/م) ،وكان
أي�ضا من العارفين بعلم الميقات ،ويعمل
قجلي�س � ً
ال ْإ�س ُطرالبات والأرباع والرخامات المتقنة ،ويقتني
�آالتها( ،((2والأمير َب ْي َدرا بن عبد اهلل ال َمن ُْ�صوري
(ت693ه��ـ1293/م) نائب ال�سلطنة زمن الأ�شرف
خليل بن ق�لاوون ،كان من الأم��راء محبي الكتب،
فاقتنى منها بال�شراء واال�ستن�ساخ الكثير ،ويذكر
ال�صفَدي �أنه امتلك من كتبه "الكامل" البن الأثير
َّ
في اثنتي ع�شرة مجلدة ،كتبها له جمال الدين
محمد ال��وط��واط ال�������و ّراق(ُ .((2ع���رف ك��ذل��ك عن
ال�سلطان َب ْي َبر�س الجا�شنكير (ت709ه��ـ1309/م)
ول ُعه باقتناء الكتب ،وعندما قام ب�إ�صالح جامع
درو�سا للفقه على
الحاكم ب�أمر اهلل ،جعل بالجامع ً
المذاهب الأربعة ،و�أن�ش�أ به خزانة كتب ،وقف بها
نحو خم�سمائة مجلد من كتب العلوم ،والآداب،
والتواريخ وغير ذلك ،وختمات �شريفة و َر ْب َعات ،و�أمر
بكتابة ختمة في �سبع مجلدات ،كتبها الخطاط
ال�شهير �شرف الدين ابن الوحيد( ،((2وهو الم�صحف
ال�شريف المحفوظ الآن بالمكتبة البريطانية رقم
(.)Add.22406-13
الأدبيات التركية في البالط المملوكي

ك���ان م��ن الطبيعي م��ع ان��ت�����ش��ار ال��ت��رك��ي��ة بين
المماليك �أن تحظى منهم بعناية واهتمام ،وعلى
الأخ�ص �أهل العلم منهم ،فظهرت حركة ترجمة
وا�سعة �إل��ى التركية ،من العربية والفار�سية؛ ولم

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

بكتابه هي ال ِق ْب َجاقية .ويتميز كتابه بقيمة عظيمة؛
لأن م�ؤلفه واحد من �أكبر النحاة ،والمادة الغزيرة
التي ا�ستعان بها عند كتابته؛ وال بد �أنه قد ا�ستعان
على ت�أليفه بمن كانوا يعرفون التركية في زمنه،
مثل ال�شيخ فخر الدين محمد بن زكريا التركي
ال�صلغري (ت713ه����ـ1313/م) ،فيذكر �أن��ه �أخذ
ُّ
عنه ل�سان الترك ول�سان الفر�س ،فقد كان عال ًما
أي�ضا اعتماده
بالل�سانين يعرفهما �إفرا ًدا وتركي ًبا؛ � ً
على بع�ض الم�صادر التركية ال�شهيرة ،وعلى ر�أ�سها
"ديوان لغات الترك" لمحمود الكا�شغري(.((2

مقـــاالت

يقف ال�سالطين والأمراء على الترجمة فح�سب ،بل
قاموا با�ستن�ساخ ُجملة من م�ؤلفات الأدب التركي
ال�شهيرة ،وقد برز هذا النوع من الن�شاط الأدبي مع
الجر َك�سية ،فقام �أحد الوافدين على
بداية الدولة َ
القاهرة من الأنا�ضول ،وهو م�صطفى الأر�ضرومي
ال�ضرير بترجمة ال�سيرة النبوية لأب��ي الح�سن
�أح��م��د ب��ن عبد اهلل البكري ال��ق��رن (3ه���ـ9/م)،
ثم قدمها لل�سلطان َّ
الظاهر َب ْرقوق ،وهي الترجمة
المنظومة المعروفة بـ "�سير نبي" ،وقد حظيت هذه
الترجمة بمكانة جليلة و�شهرة وا�سعة بين �أتراك
الأن��ا���ض��ول ،وو�صل �إلينا منها ع��دة ن�سخ خطية؛
أي�ضا ترجمة �شهيرة لكتاب "فتوح
وللأر�ضرومي � ً
ال�شام" ل��ل��وا ِق��دي (ت207ه������ـ823/م) ،ترجمها
�سنة (795ه�������ـ1393/م) ل�ل�أم��ي��ر ج��ول��ب��ان نائب
ال�سلطنة بحلب ،منها ن�سخة خطية ب��دار الكتب
الم�صرية رق��م ( 137تاريخ تركي) ،ون�سخة في
المكتبة البريطانية رقم ( ،)Or.3214وقد �سبق هذا
الن�شاط في الترجمة و�ضع عدة معاجم عن اللغة
التركية ،بلهجتيها ال ِق ْب َجاقية وال ُ
أوغ��وزي��ة ،ت�شرح
نحوها وقواعدها ،وتعد هذه الم�ؤلفات حال ًيا �سواء
المترجمة �أو ال ُم�صنَّفة ذات �أهمية كبيرة في مجال
مو�ضوعا لعدة
الدرا�سات اللغوية التركية ،بل كانت
ً
�أطروحات علمية ،وتعرف عن علماء اللغة التركية
بـ"مجموعة كتب القواعد والمعاجم الم�صرية
المملوكية" ،ومن �أهم هذه المعاجم(.((2

 "قواعد ل �� �س��ان الترك"؛ ل��ف��خ��ر ال��دي��نأي�ضا عدة
الديوريكي (ت713ه�����ـ1313/م)؛ ول��ه � ً
ق�صائد كتبها في م�صر بالتركية ال ِق ْب َجاقية �أواخر
القرن (7ه��ـ13/م) ،تعد من النماذج المبكرة في
ا�ستخدام ه��ذه اللهجة بين المماليك؛ لكنها لم
ت�صلنا� ،أم���ا كتابه فلم ُيعثر ل��ه على ن�سخ حتى
الآن ،ومن المرجح �أنه �أول كتاب عربي في قواعد
ال ِق ْب َجاقية المملوكية المكتوبة نظ ًما(.((3
فجاق"؛
 " ُبلْغة الم�شتاق في لغة الترك وال ِق َلجمال ال��دي��ن عبد اهلل ال��ت��رك��ي ،وي��ع��د م��ن �أه��م
أي�ضا
معاجم التركية ال ِق ْب َجاقية ،كما �أنه ي�شتمل � ً
على ق�سمين للأفعال والأ�سماء التركية ،وو�صل �إلينا
في ن�سخة فريدة محفوظة بالمكتبة الوطنية بباري�س
( 293تركي)(. .((3
�أما الكتب التي تُرجمت �أو ُن�سخت لل�سالطين
والأمراء ،فتنوعت مو�ضوعاتها من العلوم الدينية،
�إلى �أدب الفرو�سية ،والتاريخ ،والأدب ،ومنها:

 "الإدراك لل�سان الأتراك"؛ لأثير الدين �أبيح َّيان الغَرناطي الأندل�سي (ت745ه���ـ1344/م)،
العالم النحوي ال�شهير ،الذي وفد على القاهرة زمن
المماليك ،وكان ُيجيد التركية والفار�سية ،وكتابه
واحدا من �أقدم كتب النحو في التركية ،وهو
ُيعد ً
معجم ي�ضم  2200كلمة تركية ومقابلها بالعربية،
ثم ق�س ًما لنحو و�صرف التركية ،واللهجة الموجودة

 "كتاب الكَل�ستان"؛ لل�شاعر الفار�سي ال�شهير�سعدي ال�شيرازي ،ترجمه �إلى ال ِق ْب َجاقية ال�شاعر
"�سيف �سرايي" (ت بعد793هـ1391/م) ،الوافد
على القاهرة من مدينة �سراي ،عا�صمة القبيلة
الذهبية �أو مغول ال ِق ْب َجاق ،ترجمها للأمير ُب ْتخَ ا�ص
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الح ّجاب
ال�سو ُدوني (ت804ه���ـ1402/م) ،حاجب ُ
ُ
في �سلطنة َّ
الظاهر َب ْرقوق ،وهي ترجمة حرة تتميز
ب�سال�سة الأ�سلوب وعذوبة الألفاظ ،وبرهنت على
قدرة �صاحبها الأدبية ،فال يوجد نموذج �آخر للنثر
الفني في اللهجة ال ِق ْب َجاقية في القرن (8هـ14/م)
�أب��دع من هذه الترجمة ،وو�صلت �إلينا في ن�سخة
فريدة بمكتبة جامعة ليدن رقم (.((3()476
 "�إر�شاد الملوك وال�سالطين" ،من كتب ن�صحال�سالطين والأمراء المعروفة بـ"مرايا الأمراء"؛ وال
ُيعرف ُم�ص ِّنف الكتاب �أو ُمترجِ مه �إلى ال ِق ْب َجاقية،
وهي ترجمة بين �سطور الن�ص العربي ،ي�شتمل على
مو�ضوعات وفتاوى ُجمعت لفقهاء على المذهب
الحنفي ،وم��ن قيد ختامه يت�ضح �أن نا�سخه هو
" َب ْر َكه الفقيه" و�أتم ن�سخه في مدينة الإ�سكندرية
�سنة (789ه����ـ1387/م) ،وو�صل �إلينا الكتاب في
ن�سخة فريدة من مقتنيات المكتبة ال�سليمانية رقم
(� 1016آيا �صوفيا)ُ ،كتبت لنائب ال�سلطنة الأمير
اج َمان الظاهري(.((3
الكبير �سيف الدين َب ْ
 "كتاب ف��ي ال�ف�ق��ه بالل�سان التركي" ،وهوم��ج��م��وع��ة م��ن ال��ف��ت��اوى جمعت م��ن ك��ت��ب الفقه
المختلفة ،مجهول الم�ؤ ِّلف وال ُمترجم ،من هذه
الترجمة ن�سخة خطية بمكتبة م َّلت ب�إ�ستانبول رقم
( 1046في�ض اهلل �أفندي) ،وهي ن�سخة خزائنية
ُكتبت لل�سلطان َّ
الظاهر َط َطر (ت824هـ1421/م).
الذي ُعرف عنه حب اقتناء الكتب ،و�إن�شاد ِّ
ال�شعر
بين يديه؛ ال �س َّيما ال�شعر التركي ،ف�إنه كان ً
حافظا
أي�ضا بدر
له ،عارفًا بمعانيه ودقائقه ،وقد ترجم له � ً
الدين العيني �إلى التركية " ُمختَ�صر ال ُق ُدوري" في
الفقه الحنفي(.((3
 "المقدمة ف ��ي ال�صالة" لأب����ي ال��ل��ي��ثال�سمرقندي (ت تقري ًبا 373ه��ـ983/م)؛ لمترجم
مجهول ،وهي ترجمة �إلى التركية ال ُ
أوغوزية ،منها
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ن�سخة خزائنية ُكتبت لل�سلطان قان ُْ�ص َوه الغوري،
ن�سخها �أحد المماليك الن َُّ�ساخ يدعى � َأ�سنْباي بن
� ُ��س��و ُدون ،م��ن مقتنيات المكتبة ال�سليمانية رقم
(� 1451آيا �صوفيا)(.((3
 "كتاب في علم النُّ�شَّ اب"؛ لم�ؤلف مجهول،جمع ف��ي كتابه مو�ضوعات ف��ي ال��رم��ي بالنُّ�شَّ اب
وال�سهام من م�صادر عربية مختلفة ،وهي ترجمة
تمزج بين ال ِق ْب َجاقية وال ُ
أوغوزية ،قام بها مترجم
مجهول للأمير ُطولو بن عبد اهلل من علي با�شا
ال َّ
���ظ���اه���ري (ت808ه������������ـ1405/م) ،م���ن �أع��ي��ان
الخا�صك ِّية َّ
للظاهر َب ْرقوق ،وترقى بعد
المماليك
َ
وفاته حتى �صار من الأمراء المائة ُمق َّدمي الألوف،
وتولى نيابة عدة ممالك في �سلطنة ال�سلطان فرج
ابن َب ْرقوق ،مثل نيابة غ َّزة ،ثم الإ�سكندرية ،و�أخي ًرا
نيابة �صفد �إلى وفاته ،ويبدو �أن الأمير ُطولو كان
ُيعنى ب�أدب الفرو�سية ،ف�أمر بترجمة عدة ُم�صنَّفات
�إلى التركية ،منها هذا الكتاب في علم النُّ�شَّ اب،
وو�صل �إلينا منه ن�سختان ،الأولى في مكتبة بايزيد
العامة رقم ( 3176ولي الدين �أفندي) ،والثانية،
في المكتبة الوطنية الفرن�سية �ضمن مجموع رقم
( .)Suppl. turc.179تُرجم كذلك للأمير ُطولو كتاب
"البيطرة الوا�ضح" ،وهي ترجمة من العربية لكتاب
في البيطرة ،م�ؤلفه ومترجمه مجهوالن ،ويت�ألف
متن الكتاب من �أربعة �أب��واب ومدخلٍ في �أمرا�ض
الخيل وعالجها ،و�صل �إلينا من الكتاب ن�سختان،
الأولى في مكتبة طوبقبو �سراي رقم ( 1695روان
كو�شكي) ،والثانية ف��ي المكتبة الفرن�سية رقم
( .((3( )Suppl turc.179
 "ديوان عا�شق با�شا"� ،أم��ر بن�سخه الأميرالكبير ال َّدوادار َي�شْ َبك من مهدي ،منه ن�سخة خطية
بالمكتبة ال�سليمانية رقم ( 1752الله لي) ،ون�سخة
ثانية بنف�س الخزانة ورقم الحفظُ ،كتبت لخزانة

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

مقـــاالت

الأمير الكبير قان ُْ�ص َوه �أمير �آخُ ��ور كبير ال�سلطان
الأ�شرف قاي ْت َباي(.((3
 "قوتاد غوبيليك"� ،أو المعرفة المقد�سة،وهو �أول و�أ�شهر الكتب الم�ؤلفة بالتركية الأويغورية
بعد دخول الأت��راك الإ�سالم؛ وله مكانة رفيعة في
الأدب التركي القديم ،تمت كتابة هذه الن�سخة في
القرن (8هـ14/م)؛ لخزانة الأمير عز الدين �أ ْي َد ُمر
النَّا�صري ال�� َّدوادار الكبير ،من مماليك ال�سلطان
محمد بن قالوون ،ومن الجدير بالذكر �أنه ال ُيعرف
في العالم �سوى ثالث ن�سخ من هذا الكتاب ،هذه
الن�سخة وهي من مقتنيات دار الكتب الم�صرية رقم
( 168ت�صوف تركي) ،ون�سخة �أخ��رى في مدينة
فرغانة ،وه��ات��ان الن�سختان مكتوبتان بالحرف
العربي� ،أما الن�سخة الثالثة فتحتفظ بها المكتبة
الوطنية النم�ساوية في فيينا ،وهي مكتوبة بالأبجدية
الأويغورية ،والكتاب عبارة عن منظومة تت�ألف من
 6500بيت في الحكمة والأخالق ،و�سيا�سة الملك؛
من نظم يو�سف �ساغوني� ،أحد ال ُكتاب المقربين
من "�ستوق بغراخان" م�ؤ�س�س الدولة القراخانية
في ترك�ستان ال�شرقية ،وقد رقاه الملك �إلى من�صب
الحاجب الخا�ص لت�أليفه ه��ذا ال��ك��ت��اب؛ ولذلك
ا�شتهر بـ "يو�سف خا�ص حاجب" ،و�أتم ت�أليفه �سنة
(462هـ1069/م).

تاريخ ال�شرق �إل��ى الإ�سكندر الأكبر ،منها ن�سخة
خزائنية ب��دار الكتب الم�صرية رق��م (� 316أدب
ت��رك��ي)ُ ،كتبت للأمير َج��ا َن��م ال�سيفي نائب قلعة
ال�سلطنة في حلب ،فُ��رغ من ن�سخها �سنة 808ه��ـ،
ون�سخة خزائنية ثانية تزدان بالمنمنمات ُكتبت كما
ورد في ال�صفحة االفتتاحية للأمير خُ �شْ قَدم بن
عبد اهلل الخَ ازِان َْدار في �سلطنة َّ
الظاهر َت ُمر ُبغَا ،من
(((3
مقتنيات مكتبة جامعة �إ�ستانبول رقم (. )6044
 "نزهة النفو�س في لعب ال َّد ُّبو�س" ،ر�سالةبال ِق ْب َجاقية مع مقدمة بالعربية ،م�ؤلفها الأمير
الح َ�سامي النَّا�صري ال�شهير ب�آطاجق،
الطن ُبغَا ُ
وو�صلت �إلينا الن�سخة الأ�صلية التي كتبها �سنة
822هـ ،وهي ن�سخة خزائنية من مقتنيات دار الكتب
الم�صرية رقم ( 21فرو�سية تيمور) ،ورتب الم�ؤلف
كتابه على �ستة بنود ،تتناول فن الفرو�سية ،ويقول:
�إن��ه تعلم ه��ذا الفن على ي��د �أ���س��ات��ذة م��ن العرب
والعجم.
 "ال�شاهنامه" ،ترجمها ب�أمر ال�سلطان الغوريال�شاعر الح�سيني الآم��دي (ت920ه����ـ1514/م)،
يقول ف��ي مقدمة ترجمته� :إن ال�سلطان الغوري
ك��ان مول ًعا بالقراءة ،وعنده خزانة فيها �ضروب
الكتب ،وك��ان فيها ن�سخة من كتاب ال�شاهنامه،
ف�أمره بترجمتها �إلى التركية�...إلخ" ،وو�صلت �إلينا
الن�سخة الأم التي تُرجمت و ُقدمت لل�سلطان الغوري،
وهي محفوظة بمكتبة طوبقبو �سراي رقم ()1510
ويزينها اثنتان و�ستون منمنمة م�صورة(.((3

 "كتاب ف��ي المواعظ" .لم�ؤلف مجهول،�أت��م��ه �سنة 730ه���ـ ،ورت��ب��ه على ع�شرة �أب���واب في
المواعظ ِ
والح َكم ،منه ن�سخة خزائنية بدار الكتب
ال��م�����ص��ري��ة رق���م ( 166ت�����ص��وف ت��رك��ي)ُ ،كتبت
لل َّدوادار الكبير َي�شْ َبك من مهدي ،تمت كتابتها �سنة
(883هـ1429/م) ،بخط محمد بن �أحمد الفرنوي.

 "فتوح ال�شام" ل��ل��واق��دي ،ترجمة منظومةقام بها القا�ضي �شم�س الدين محمد بن محمود
المعروف بابن �أجا (ت881ه���ـ1476/م) ،وتت�ألف
من اثني ع�شر �ألف بيت بالتركية ،وكان ابن �أجا
يتولى ق�ضاء الع�سكر ،وي�صحب ال��� َّدوادار الكبير
َي�شْ َبك من مهدي في حمالته الحربية ،من هذه

 "�إ�سكندر نامة" ،منظومة لتاج الدين �أحمدي(ت815ه���ـ1413/م) ،يتناول فيها مو�ضوع الخلق
من وجهة نظر فل�سفية ،ثم يروي على ل�سان �أر�سطو
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الترجمة ن�سخة خطية بمكتبة طوبقبو �سراي رقم
( 883قوغو�شلر)(.((4
الطباق والن�ساخة
مماليك ِ

ج��رى العرف في الدولة المملوكية على جلب
�����ص��غ��ار ،ث��م يخ�ضعون لتعليم ديني
المماليك ال ِّ
وع�سكري خال�ص لعدة �سنوات ،و�إعدادهم لالعتماد
عليهم في الإدارة والحرب ،ويكاد المقريزي يتفرد
بتو�ضيح تربية وتعليم المماليك في ِطباق القلعة،
فيبد�أ المملوك في تعلم الكتابة ،وكان لكل طائفة
فقيه يح�ضر �إليها كل يوم ،يعلمها القر�آن والخط
و�آداب ال�شريعة وال�صلوات والأذك���ار ،ف���إذا �شب
المملوك يبد�أ في درا�سة �شيء من الفقه ،ف�إذا �صار
�إلى �سن البلوغ� ،أخذ معلم في تعليمه فنون الفرو�سية
وال��ح��رب ،من رم��ي ال�سهام؛ ولعب ال�� ُّرم��ح ،ونحو
ذلك ،وبعد انتهاء تعليم المملوك ُيعتق ،ويح�صل
على �إج��ازة بانتهاء تعليمه ُيطلق عليها "عتاقة"،
وهي �شهادة تُمنح للملوك ،تدل على �أنه �أ�صبح ح ًرا
و�أنه �أتم تعليمه ،ثم يبد�أ المملوك بعد تخرجه في
حياته العملية ،وال��ت��درج من رتبة �إل��ى ما فوقها،
وربما �أ�صبح �سلطا ًنا ،وجاء عن هذا الطريق كثير
من �سالطين المماليك(.((4
وي�����ذك�����ر خ���ل���ي���ل ب�����ن ����ش���اه���ي���ن ال���ظ���اه���ري
(ت873ه�����ـ1468/م) �أن ع��دد طباق القلعة اثنتا
ع�شرة طبقة ،كل طبقة منها عبارة عن حارة م�ستقلة
ت�شمل على ع ّدة م�ساكن ،وكانت الطبقة الواحدة
تت�سع ل�سكن �أل��ف مملوك؛ ولكن تذكر الم�صادر
التاريخية �أ�سماء ثماني ع�شرة طبقة ،من �أ�شهرها،
طبقة ال��رف��رف ،طبقة ال��زم��ام ،طبقة الأ�شرفية،
طبقة الحو�ش ،طبقة الغور ،طبقة المقدم ،طبقة
الم�ستجدة ،طبقة الأرب��ع��ي��ن ،طبقة ال�صندلية،
وين�سب بع�ضها �إل��ى ال�سالطين والأم���راء ،فطبقة
ال�صندلية تن�سب �إل��ى الأم��ي��ر َ���ص��ن َْ��دل المن َْجكي
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(ت801ه�����ـ1398/م) خ��ازن��دار ال�سلطان َب ْرقوق،
وتن�سب الطبقة الأ�شرفية �إل��ى ال�سلطان الأ�شرف
زين الدين �شعبان (ت778ه��ـ1377/م)� ،أما طبقة
المقدم فلعلها تن�سب �إلى وظيفة مقدم المماليك،
الذي كان يتولى الإ�شراف على تعليم المماليك(.((4
و�سلك العديد من مماليك ِ
الطباق طريق العلم،
ف�أ�صبح منهم علماء وفقهاء وخ��ط��اط��ون ،ويبدو
�أن كثرة منهم ا�شتغلوا بن�سخ الكتب والم�صاحف
ال�شريفة ل��خ��زائ��ن ال�سالطين والأم�����راء� ،سواء
خالل تعليمهم ِ
بالطباق� ،أو بعد تخرجهم ،وو�صلنا
م��ن ه��ذه الكتب ع��دد واف��ر ي��دل على �أن��ه��م كانوا
م��ن ال�� ُن��� َّ��س��اخ ال��م��ه��رة المحترفين ،فقد تتلمذوا
على �أ���س��ات��ذة ُم��ج��ودي ف��ن ال��خ��ط ف��ي ع�صرهم،
وقد �أغفلت كتب الحوليات والتراجم ذكر ه�ؤالء
المماليك ،ربما لأنهم وقفوا عند حد ن�سخ الكتب؛
ولم يتقلدوا منا�صب �إداري��ة رفيعة ،فكل ما نعرفه
عنهم يمكن �أن ُي�ستنتج من قيد الفراغ من ن�سخ
متبوعا
المخطوط الذي ي�شتمل على ا�سم المملوكً ،
با�سم ِ
الطباق الذي نزل فيه ،و�أحايين كثيرة يذكر
�أ�ستاذه في الخط ،وتنوعت مو�ضوعات هذه الكتب
من العلوم الدينية ،والم�صاحف ال�شريفة ،وكتب
الأدب وال�شعر ،ون�صائح الملوك ،وترجع غالبيته
الجر َك�سية ،فال يوجد
هذه المخطوطات �إلى الدولة َ
بين �أيدينا ما ُي�شير �إلى عمل مماليك ِ
الطباق بن�سخ
بع�ضا منها:
الكتب في الدولة البحرية( ،((4ونذكر ً
 "�آداب الملوك" ،مجهول الم�ؤلف .من كتبن�صح ال�سالطين وما يجب على الحاكم تجاه رعيته،
كتبه المملوك َبر ْد َبك من طبقة الم�ستجدة الملكي
الأ�شرفي ،منه ن�سخة بمكتبة طوبقبو �سراي رقم
( 91بغداد كو�شكي)ُ ،كتبت بر�سم خزانة ال�سلطان
الأ�شرف �أبي الن�صر قان ُْ�ص َوه الغوري.
" -دعاء جو�شن" ،المروي عن الإمام علي بن

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

�أبي طالب كرم اهلل وجهه .ن�سخة خزائنية مذهبة
وم��زخ��رف��ةُ ،كتبت لل�سلطان الأ���ش��رف قاي ْت َباي،
ن�سخها المملوك َت ُم ْر ال�شريفي من الرفرف الملكي
الأ�شرفي تلميذ علي بن �أحمد بن �أمير علي .دار
الكتب الم�صرية رقم (.)1696

 "نور ال�ع�ي��ون ف��ي تلخي�ص ��س�ي��رة الأم �ي��نالم�أمون"؛ البن َ�س ِّيد النا�س .ن�سخة خزائنية ُكتبت
لل�سلطان الغوري ،ن�سخها المملوك َب ْك َت ُمر الرم�ضاني
م��ن طبقة الأ���ش��رف��ي .مكتبة طوبقبو ���س��راي رقم
(� 3032أحمد الثالث).

 "هداية الإن �� �س��ان ل�ف���ض��ل ط��اع��ة الإم� ��اموال �ع��دل والإح�سان" ،مجهول ال��م���ؤل��ف�ُ .ص ِّنف
لل�سلطان قان ُْ�ص َوه الغوري ،ن�سخة خزائنية نفي�سة
والت َب��اي من طبقة
كتبها المملوك َج��ار َب��ر ْدى ُد ْ
الحو�ش ال�شريف الملكي الظاهري .مكتبة طوبقبو
�سراي رقم ( 94بغداد كو�شكي).

 "غر�س الأن �� �ش��اب ف��ي ال��رم��ي بالنُّ�شَّ اب"؛ال�سيوطيُ .كتبت لخزانة الملك
ل��ج�لال ال��دي��ن ُّ
الأ�شرف قاي ْت َباي ،ن�سخ المملوك ُم ُغ ْل َباي �إ�سماعيل
من طبقة الم�ستجدة .مكتبة طوبقبو �سراي رقم
(� 2425أحمد الثالث).
مجلدا ،كتبها
 "ربعة �شريفة" ،في ثالثينً
المملوك ُدق َماق ابن عبد اهلل من طبقة الرفرف
تلميذ ال�شيخ �شم�س ال��دي��ن ال��ف��رن��وي .المكتبة
الأزهرية رقم (.)799

 "هدية المحبين ف��ي الأذك ��ار والأدعية"،ُكتب لل�سلطان قان ُْ�ص َوه الغوري ،ن�سخه المملوك
َت ُمر ُبغَا من يون�س من طبقة الأ�شرفية الكبرى .مكتبة
طوبقبو �سراي رقم ( 840بغداد كو�شكي).

مقـــاالت

 "ق�صيدة البردة"؛ للإمام ال ُبو�صيري ،ن�سخةخزائنية ُكتبت لل�سلطان الأ�شرف قاي ْت َباي ،كتبها
المملوك قا ِن ْم ال�شريفي من طبقة الأربعين الملكي
الأ�شرفي ،تلميذ علي ابن �أحمد بن �أمير علي .مكتبة
ت�ش�ستربيتي رقم (.)4168
 "م�صحف �شريف" ،كتبه المملوك ُك ْر َت َبايمن �أق َباي من طبقة ال ُمقدم تلميذ الأ�ستاذ محمد
ال�سهيلي .دار الكتب الم�صرية رقم (143
ابن علي ُّ
ر�صيد).
 "م�صحف �شريف"ُ ،كتب بر�سم الأمير يو�سفابن ال�سلطان الأ�شرف َب ْر ِ�س َباي ،كتبه محمد بن
الج ْر َك�سي الملكي الأ�شرفي ،تلميذ الأ�ستاذ
قا ْن َباي َ
الجليل عبد الرحمن ال�صائغ .المكتبة ال�شرقية
بالجامع الكبير ب�صنعاء رقم (.)15

 "الق�صائد الربانية والمو�شحات ال�سلطانيةالغورية" ،من نظم ال�سلطان قان ُْ�ص َوه الغوري،
ن�سخة خزائنية نفي�سة ،كتبها بالعربية والتركية
المملوك �شاد َبك من �أزد ُم��ر من طبقة الحو�ش.
مكتبة طوبقبو �سراي رقم ( 138بغداد كو�شكي).
 "ق�صة مو�سى مع الخ�ضر عليهما ال�سالم"،ن�سخة خزائنية ن�سخها بالعربية والتركية المملوك
َب ْر ِ�س َباي بن طومان باي من طبقة الأربعين الملكي
الأ�شرفي ،كتبها بر�سم ال�سلطان الغوري .مكتبة
طوبقبو �سراي رقم ( 41بغداد كو�شكي).
 "�أربع وخم�سون فري�ضة"ُ .ين�سب للإمامالح�سن الب�صري .ن�سخة خزائنية ُكتبت لل�سلطان
محمد اب��ن ال�سلطان الأ���ش��رف قاي ْت َباي ،ن�سخها
المملوك قاي ْت َباي من عبد الكريم من طبقة ال ُمقدم
الملكي النَّا�صري .مكتبة طوبقبو �سراي رقم (1214
�أحمد الثالث).

 "ترتيب مملكة الديار الم�صرية و�أمرائهاو�أرب ��اب وظائفها" ،مجهول الم�ؤلفُ ،كتب بر�سم
خزانة ال�سلطان الأ�شرف قان ُْ�ص َوه الغوري ،ن�سخه
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المملوك َك ْ�س َباي من �أقبردي من طبقة الرفرف
ال��م��ل��ك��ي الأ����ش���رف���ي .مكتبة ب��رل��ي��ن ال��ع��ام��ة رق��م
(.)Or.quart.1817
المماليك وعلوم الحديث النبوي

ت�صدرت اهتمامات المماليك العلمية درا�سة
الحديث وعلومه ،ويعد ع�صرهم بال �شك الع�صر
الذهبي للحديث ال�شريف ،وخير دليل على ذلك
الحفَّاظ ال��ب��ارزون الذين �أنجبهم ه��ذا الع�صر،
ُ
كالحافظ زين الدين ال ِعراقي ،والمزِّ ي ،والذَّ هبي،
وابن حجر ال َع ْ�سقالني ،و�أمثال ه�ؤالء ممن طبقت
�شهرتهم وعلمهم الآفاق ،و�ساعد على هذه المكانة
لعلوم الحديث توجه وميل ال�سالطين والأم���راء؛
فقد �شارك كثرة منهم في �سماع الحديث ،وعقدوا
له المجال�س ،و�صنَّفوا فيه ،وبلغت ذروة العناية
بالحديث ال�شريف في الدولة المملوكية �أن��ه كان
ُيع َّين ُقراء للحديث على غرار قراء القر�آن الكريم،
وم���ن ذل���ك مجل�س ق����راءة "الجامع ال�صحيح"
للإمام البخاري بقلعة القاهرة ال��ذي كان يعقده
ال�����س�لاط��ي��ن ،وك���ان ي��ت��واف��د ع��ل��ى ه���ذه المجال�س
وال�س َماع ،ود�أب ال�سالطين والأمراء
العلماء للقراءة َّ
على طرح الأ�سئلة ،ومطارحة العلماء في العلوم
الدينية والدنيوية ،بل ح َّدث ال�سلطان ال ُم�ؤ َّيد �شيخ
"�صحيح البخاري" عن �سراج الدين ال ُبل ِقيني
(ت805ه����ـ1402/م)؛ وله منه �إج��ازة ،كانت معه
في �أ�سفاره ال يفارقها ،ويقول ابن حجر" :وح�ضرنا
عنده ع ّدة مجال�س" ،وكان ال ُم�ؤ َّيد يعقد مجل�س علم
يوم الأحد والأربعاء ،يجتمع عنده جماعة من العلماء
والف�ضالء ،يتباحثون في العلوم الدينية ،والم�سائل
الفقهية ،وهو ي�سمعهم وربما ي�شاركهم(.((4
وم��ن الأم����راء م��ن ك��ان يعقد ه��ذه المجال�س
ف��ي م��ن��زل��ه ،ف��الأم��ي��ر ب��ردب��ك الأ���ش��رف��ي �إي��ن��ال
(ت868ه�����ـ1463/م) ،ال��خَ ��ازِان َْ��دار ثم ال��� َّدوادار،
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مجل�سا لقراءة البخاري ،يح�ضره
كان يعقد بمنزله ً
الفقهاء والق�ضاة ،والأمير نا�صر الدين محمد بن
مو�سى بن �أقطاي النَّا�صري (ت796ه��ـ1393/م)،
كان �أبوه نائب ال�سلطنة ،ون�ش�أ هو على حب العلم،
و�سماع الحديث ،ويح�ضر عنده الم�شايخ والطلبة
في داره ،يقول ابن حجر�":سمعت بمنزله على بع�ض
ال�س َماع في
�شيوخنا" ،وممن ا�شتهر بعقد مجال�س َّ
الح َ�سامي
منزله الأمير الكبير �سيف الدين َتن ِْكز ُ
(ت741ه���ـ1340/م)� ،أبرز �أمراء النَّا�صر محمد،
وترقى في المنا�صب حتى �صار نائب ال�سلطنة بدم�شق،
فعظم �ش�أنه ،وكان له ف�ضائل ج َّمة ،وتبجيل وتعظيم
لأهل العلم ،وقد �سمع َتن ِْكز "�صحيح البخاري" غير
م ّرة من ابن ال�شحنة (ت730ه��ـ1329/م) ،و�سمع
كتاب "معاني الآثار" َّ
للطحاوي (ت321هـ933/م)،
و�صحيح الإم����ام م�سلم ،و���س��م��ع م��ن عي�سى بن
ال ُمطعم (ت717ه����ـ1317/م) ،و�أب��ي بكر بن عبد
الدائم (ت718ه���ـ1318/م) ،وح َّدث بـ" ُثالثيات"
البخاري ،قر�أها عليه بالمدينة المنورة محي الدين
عبد القادر المقريزي (ت732هـ1331/م) ،ويذكر
ال�سخاوي �أن اهتمام الأم��راء ب�سماع الحديث قد
َّ
اتخذ �صفة العموم في �أواخر القرن (8هـ14/م)،
خا�صا ُي�سمع النا�س
حتى عين كل �أمير منهم ُم ِّ
حد ًثا ً
الحديث ويدعوهم لل�سماع(.((4
ك��ذل��ك ن�شطت ف��ي ه���ذا الع�صر رواي����ة كتب
الأح��ادي��ث بالأ�سانيد العالية ،وك��ان هناك طائفة
معنية ب��ذل��ك ي�سمون "ال ُم ِ
�سندين" ،ف��ك��ان �إذا
ُعرف م�سند عالٍ �إ�سناده ،رحل �إليه ذوو الهمم �أو
�سعي ال�سالطين والعلماء في ا�ستح�ضاره لم�صر،
واالح��ت��ف��اء ب��ه؛ ليبقى �أط���ول فترة ممكنة ل�سماع
الطالب وال�شيوخ منه؛ ليعلو �إ�سنادهم .ففي �سنة
حدثين وهم :عبد
845هـ َق ِدم من دم�شق ثالثة من ال ُم ِّ
الطحان (ت845ه���ـ1441/م)،
الرحمن بن قريج ّ

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

ابن َمنْكلي ،قا�ضي ال�شَّ وبك (ت696ه��ـ1296/م)،
�سمعه منه �سنة (688ه��ـ1289/م) وح َّدث به غير
م ّرة بالقاهرة وغيرِ ه ،وخ َّرج له الحافظ علم الدين
ال ِب ْرزَالي (ت739ه��ـ1338/م) �أربعين حدي ًثا منه،
وقد �سمع من الأمير َ�سن َْجر الحافظ ُقطب الدين
الحلبي (735ه������ـ1334/م) ،وال�شيخ �أب��و الفرج
ابن الغزي ،والحافظ ال�شهير زين الدين العراقي
(ت806ه���ـ1403/م) وغيرهم الكثير ،فيذكر ابن
كثير في حوادث �سنة 743هـ�" :أن الأمير علم الدين
الجاولي دخل �إلى دم�شق في طريقه �إلى نيابة َح َماة،
َ
و�س ِم َع عليه �شيء من
فخرج الق�ضاة والأعيان �إليهُ ،
" ُم ْ�سنَد ال�شافعي" ،ف�إنه يرويه؛ وله فيه عمل ،ورتبه
أي�ضا".((4(.
ترتي ًبا ح�سنًا ر�أيته ،و�شرحه � ً
وترتيب الأمير َ�سن َْجر لم�سند ال�شافعي و�صل
�إلينا في ن�سخة نفي�سة كاملة بخط م�ؤلفها محفوظة
في مكتبة الأوق��اف العامة ببغداد رقم (،)3314
ويذكر �أنه انتهى من ت�أليفها �سنة 724ه��ـ ،وتحمل
ال�س َماع والمقابلة وف��وارق الن�سخ التي قابل
قيود َّ
َ�سن َْجر عليها ترتيبه ،وقد قام الأ�ستاذ ماهر يا�سين
الفحل بتحقيق هذه الن�سخة( ،((4ويذكر في مقدمة
ن�شرته� :أن مكانة الأم��ي��ر َ�سن َْجر العلمية ُت��درك
لأول وهلة م��ن عمله الفريد النفي�س ف��ي ترتيب
ُم�سنَد الإمام ال�شافعي؛ وعناية �أهل العلم ب ُم�سنَده
وروايتهم ُم�سنَد ال�شافعي من طريقه ،ويخل�ص
الأ�ستاذ ماهر �إلى عدة مزايا لترتيب وتهذيب الأمير
َ�سن َْجر ،منها ،انفراده بفوائد حديثية مهمة ال توجد
في كتب ال�شافعي ،وكان دقيقًا في عزو الأحاديث
�إلى �أماكنها في �أبواب وكتب ال�شافعي ،والدقة في
ع ّد الأحاديث في �آخ��ر الأب��واب ،على �أن��ه لم يخ ُل
أي�ضا دقيقًا
من بع�ض الأخ��ط��اء في ذل��ك ،وك��ان � ً
حين �أرجع كل حديث في مكانه� ،إال �أنه فاتته بع�ض
الأح��ادي��ث؛ ولم يعتمد َ�سن َْجر في كتابه هذا على

وابن ناظر ال�صاحبية (ت849ه��ـ1445/م) ،وعلى
ابن �إ�سماعيل بن برد�س (ت846هـ1442/م) ،وكان
ال�سلطان َّ
الظاهر َجق َمق قد ا�ستدعاهم بثناء الأمير
َتغْري َب ْر َم�ش نائب القلعة عليهم؛ لأنهم انفردوا
بال�س َماع العالي
برواية م�سند الإمام �أحمد بن حنبل َّ
من �أ�صحاب فخر الدين �أبي الح�سن علي بن �أحمد
المعروف بابن البخاري (ت665هـ1266/م) ،وعند
بع�ضهم �سنن �أبي داود والترمذي وم�شيخة الفخر،
ال�س َماع
فقُرئ عليهم في القلعة وهرع النا�س �إلى َّ
عليهم( ،((4وقد �ساهم عدد من �أم��راء المماليك
في علوم الحديث والفقه� ،سواء بالت�صنيف� ،أو
حدثين ورواة ،فروى عنهم و�سمع منهم �أعالم
ك ُم ِّ
حدثين في هذا الع�صر ،كما ُعرف عن بع�ضهم
ال ُم ِّ
ال�س َماع ،ومن �أبرز ه�ؤالء الأمراء:
الهمة العالية في َّ
�صوري
الم ْن ُ
الأمير َ�س ْن َجر َ
الجاولي َ

مقـــاالت

الجاولي
علم الدين �أبو �سعيد َ�سن َْجر بن عبد اهلل َ
ال َمن ُْ�صوري (ت745هـ1344/م) ،من �أكابر و�أفا�ضل
�أم��راء الدولة المملوكية ،و ُين�سب �إل��ى �أح��د �أم��راء
َّ
الظاهر َب ْي َبر�س ُي�سمى َجاولي ،ثم انتقل بعد وفاته
�إلى المن�صور قالوون ،وتنقل في عدة وظائف زمن
النَّا�صر محمد بن ق�لاوون ،حتى تقلد نيابة غ َّزة
إقطاعا كبي ًرا هو
�سنة (711ه��ـ1311/م) ،و�أعطاه � ً
ومماليكه ،ثم ارتقى �إلى �أمير مائة و ُمقدم �ألف،
و�أحد �أمراء الم�شورة؛ ولم يزل على هذه الحال �إلى
�أن توفي الملك النَّا�صر ،ثم تولى نيابة َح َماة في
�سلطنة ابنه ال�صالح �إ�سماعيل ،وكانت وفاة َ�سن َْجر
في منزله بالكب�ش ،و ُدفن بالخانقاه الجاولية التي
�شيدها بجوار منزله.
الجاولي �أنه
�أجمع كل من ترجم للأمير َ�سن َْجر َ
كان �أمي ًرا جليلاً عال ًما� ،سمع وروى وح َّدث ،وكان ُيفتي
ويخرج خطه بالإفتاء على مذهب ال�شافعي ،فقد روى
"م�سند ال�شافعي" عن الإمام �ضياء الدين دانيال
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رواي��ة واح���دة ،بل اعتمد على ع��دة ن�سخ ،ويظهر
هذا جل ًيا في �إ�شارته في الحا�شية �إلى فوارق تلك
الن�سخ(.((4
ويذكر َ�سن َْجر في مقدمة كتابه �سبب ترتيبه
ل ُم�سنَد ال�شافعي" :ف�إنه ل َّما ُ�سمع عليه بالقد�س
ال�شريف بالجامع الأق�صى ،ر�أى جماعة ممن �سمعه،
�أن كثي ًرا من الأحاديث قد تكررت في ال ُم�سنَد في
عدة موا�ضع في غير موا�ضعها ،وهي م�سرودة على
غير ترتيب وال ن�سق� ،إنما هي ُمخ َّرجة من �أماكنها
من كتب ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه على ما �شرحه في
ال ُم�سنَد؛ وال تكاد �أحاديثها تنتظم؛ وال يتبع بع�ضها
بع�ضا ،ويحتاج الطالب للحديث �أن يتج�شَّ م ُكلفة
ً
التطلب واالعتبار لذلك الحديث في �أي مو�ضع قد
جاء من ال ُم�سنَد .ف�س�أله �أحدهم �أن ينقل الأحاديث
التي في ال ُم�سنَد �إلى الموا�ضع الالئقة بها ،ويرتبها
كت ًبا و�أبوا ًبا ،ويذكر كل حديث في كتابه وبابه"(.((5
�أما �شرح الأمير َ�سن َْجر ل ُم�سنَد الإمام ال�شافعي
فمو�سوم بـ"الدر النفي�س في �شرح ُم�سنَد الإم��ام
ال�شافعي محمد بن �إدري�س" ،و�صلنا منه ثالث ن�سخ
خطية ،الأولى محفوظة بمكتبة الأ�سد بدم�شق رقم
( 9288الظاهرية)� ،أولها :الحمد هلل الكبير المتعال
من به من ترتيب
من اهلل علي بما ّ
 ،..وبعد :ف�إنه لما ّ
ُم�سنَد ال�شافعي  ،..وجعلته كت ًبا و�أب��وا ًب��ا و�أب��وا ًب��ا
 ...ناجتني نف�سي �أن �أنت�صب ل�شرحه ،والن�سخة
الثانية بمكتبة ر�ضا رامبور بالهند رقم (،)699
أي�ضا
والثالثة بمكتبة الفتياني بالقد�س ،و�صل �إلينا � ً
من ُم�صنًّفات الأمير َ�سن َْجر كتاب "ال ُم َج َّرد من
ال ُم�سنَد" ،وهي الأحاديث ال ُم�ستخرجة من ُم�سنَد
ال�شافعي ،منه ن�سخة خطية بمكتبة ت�ش�ستربيتي رقم
(.)3939
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الأمير َ�س ْنجر ال َب ْرلي الدواداري

حدث �أبو مو�سى َ�سن َْجر بن عبد
الأمير العالم ال ُم ِّ
اهلل ال َب ْرلي ال��� َّدواداري (ت699ه����ـ1299/م) ،من
الح َلقة في �سلطنة َّ
الظاهر
�أكابر الأم��راء ُمق َّدمي َ
َب ْي َبر�س ،ثم تولى ُم�ش َّد ال��دواوي��ن بدم�شق مدة،
أي�ضا في القاهرة �سنة 691هـ زمن الأ�شرف
وتوالها � ً
خليل بن قالوون ،ثم تنقلت به الأحوال وع َلت رتبته
في �سلطنة ح�سام الدين الجِ ين ،و�صار من �أمراء
الألوف ،و�أوكل �إليه �إ�صالح وعمارة جامع �أحمد بن
درو�سا
طولون ،فع ّمره و�أوقف عليه الكثير ،وجعل فيه ً
للفقه والحديث والطب ،وكان الأمير َ�سن َْجر عال ًما
فا�ضلاً ً ،
حافظا لكتاب اهلل تعالى ،قر�أ القر�آن على
ال�شيخ جبريل الدال�صي وغيره ،وحفظ "الإ�شارة"
ل�س َليم الرازي (ت447هـ1055/م) ،وكان
في الفقه ُ
له عناية بالحديث و�سماعه ،و�سعى في تح�صيل
ال��م��رو ّي��ات ال��ع��ال��ي��ة ،ف�سمع الكثير بالحرمين،
والقد�س ،والقاهرة ،ودم�شق وغيرها من الحوا�ضر،
ف�سمع "دالئل النبوة" لل َب ْيهقي على الحق بن عبد
المنعم الأرت��اح��ي (ت658ه������ـ1259/م) ،ب�إجازة
م��ن اب��ن ال��ط��ب��اخ ،وبع�ضه ب��ق��راءة ال�����ش��رف ابن
�سراقة ،وروى عن الحافظ عبد العظيم ال ُم ِنذري
(ت656ه����ـ1258/م) ،وال َّر�شيد ال َع ّطار ،وجماعة
من �أ�صحاب ال ُبو�صيري ،والكمال ال�ضرير �شيخ
ال��ق��راء (ت661ه��������ـ1262/م) وغ��ي��ره��م الكثير،
وخ ّرج له المزِّ ي ُجز�أين عوالي ،وخ ّرج له ال ِب ْرزَالي
" ُمعج ًما" في �أربعة ع�شر جز ًءا ،فيه مخ َّرج عن
مائتي �شيخ ،وقد جمع ال�شيخ كمال الدين ال َّز ْملكاني
(ت727ه���ـ1326/م) مدائحه في مجلدين ويقول:
"�أن داره كانت �أ�شبه بالم�ساجد لكثرة قيام
الجماعات فيها ،وم�لازم��ة جميع مماليكه على
ال�صلوات" ،وقد حج الأمير َ�سن َْجر م��رات ،وكان
بال�ستوري؛ لأنه �أول من �سار بك�سوة
ُيعرف في مكة ّ

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

الكعبة من القاهرة ،بعد انتقال الخالفة العبا�سية
�إليها ،وقبل ذلك كانت ت�أتيها من بغداد.((5(.

في الأدب والنظم ،وقيل �إن له ق�صيدة بالتركية
عار�ض بها بع�ض �شعراء الروم ،يعجز عنها فحول
ال�شعراء(.((5

الجاللي
الأمير َت ْغري َب ْر َم�ش َ

الأمير �أَ ْر ُغون ال َّنا�صري

مقـــاالت

���س��ي��ف ال���دي���ن تَ���غْ���ري َب��� ْر َم�������ش ب���ن ع��ب��د اهلل
�����ض��ا بالفقيه
ال َ��ج�لال��ي ال��� ُم���ح ِّ���دث ،و ُي���ع��� َرف �أي ً
(ت852ه��ـ1448/م) ،ا�شتراه ال�سلطان َب ْرقوق من
الخواجا جالل الدين تاجر المماليك ،و َق ِدم به �إلى
القاهرة ،ثم �آل به الحال �إلى مماليك النَّا�صر فرج
ابن َب ْرقوق ،وا�ستمر َتغْرِ ي َب ْر َم�ش في طباق القلعة
حتى �سلطنة الملك ال ُم�ؤ َّيد �شيخ ،ف�أخذه ثم �أعتقه،
الخا�صك ِّية ،ودام على ذلك �إلى
وجعله من المماليك
َ
�سلطنة َّ
الظاهر َجق َمق ،فنفاه �إلى مدينة قو�ص �أو ًال،
ثم ُ�شفع فيه بعد مدة ،و�أنعم عليه بالإمارة ،وعينه
نائب القلعة �سنة (844ه��ـ1440/م) ،وقربه و�أدناه
واخت�ص به ،وكان َتغْري َب ْر َم�ش من علماء الحديث
البارزين وا�سعي الإطالع ،مع المواظبة على درا�سة
التاريخ والأدب و�أخبار الممالك؛ وله نظم بالعربية
والتركية ،يقول عنه ابن َتغْري َب ْر ِدي" :وال �أعلم في
ع�صرنا من ي�شابهه في المماليك خا�صة؛ لما ا�شتمل
عليه من الف�ضيلة التامة من الطرفين :من فنون
الأت��راك وعلوم الفقهاء" ،وب��رع َتغْري َب ْر َم�ش في
علم الحديث على وجه الخ�صو�ص ،فقد كان مح ًبا
في �أهله� ،سمع وقر�أ الكثير ،فقر�أ �صحيح البخاري
على قا�ضي الق�ضاة �أحمد بن ن�صر اهلل الحنبلي
البغدادي (ت844هـ1440/م) ،وقر�أ �صحيح م�سلم
على ال�شيخ زي��ن ال��دي��ن عبد الرحمن ب��ن محمد
الزرك�شي (ت846هـ1442/م) ،وقر�أ على الحافظ
ابن حجر ال َع ْ�سقالني ال�سنن لأبي داود ال�سج�ستاني،
و�أخذ عنه بقراءته "الكفاية" للخطيب ،وغيرها،
حدث الفا�ضل
وكان ابن حجر ي�صفه بـ"�صاحبنا ال ُم ِّ
الحافظ" ،وقد اجتمع به ابن حجر م��را ًرا ،و�سمع
أي�ضا م�شاركة
منه فوائد ،وك��ان َتغْري َب ْر َم�ش له � ً

الأم��ي��ر الكبير �أَ ْر ُغ���ون بن عبد اهلل النَّا�صري
(ت731هـ1330/م) من مماليك ال�سلطان المن�صور
ق�ل�اوون ،ا���ش��ت��راه ل��ول��ده الملك النَّا�صر محمد،
وتربى معه؛ والزم��ه حتى في خروجه �إل��ى الكرك
بعد خلعه من ال�سلطنة ،ثم َق ِ��دم معه بعد �إعادته
مرة ثانية ،وعينه نائ ًبا لل�سلطنة بم�صر بعد ركن
الدين َب ْي َبر�س ال َمن ُْ�صوري الم�ؤرخ ،ومكث بها �ست
ع�شرة �سنة ،ث��م واله النَّا�صر محمد نيابة حلب
�سنة (727هـ1326/م) ،ومكث بها �إلى وفاته ،وكان
ورعا� ،أذن له م�شايخ
�أ ْر ُغون النَّا�صري فقي ًها حنف ًّيا ً
العلماء في الإفتاء على مذهبه ،فقد �سمع �صحيح
الحجار،
البخاري على ال�شيخ �أبي العبا�س �أحمد َّ
ب��ق��راءة ال�شيخ �أثير الدين �أب��ي ح َّيان الغَرناطي
مجلدا
الأندل�سي ،ووزيرة بنت ال ُمن َِّجا ،وكتب منه ً
ال�صفَدي �أن ال�شيخ فتح
بخطه المن�سوب ،ويذكر َّ
الدين ابن َ�س ِّيد النا�س كان يقول� :إن �أ ْر ُغون يعرف
بج ًال
مذهب �أبي حنيفة ودقائقه" ،وكان �أ ْر ُغ��ون ُم َّ
و ُم َّ
عظ ًما في الدولة المملوكيةُ ،يكثر من محبة �أهل
العلم ،وي�صبوا �إلى ُمجال�ستهم ،وكان ُمح ًّبا القتناء
الكتب النفي�سة ،فا�شترى وا�ستن�سخ منها الكثير؛
ولما بلغه وهو في نيابة حلب ،موت الأمير قجلي�س
النَّا�صري بعث �إل��ى القاهرة ب�ألفي دينار ي�شتري
بها من تركته كت ًبا ،وكان يبعث �إلى الأم�صار في
طلب ن�سخ الكتب ،فبعث �إلى بغداد في ن�سخ فتاوى
الفقيه الحنفي قا�ضي خان (ت592ه���ـ1195/م)؛
ولما علم النا�س ولعه وحبه للكتب ،هرعوا �إليه
بالكتب من حوا�ضر مختلفة ،وكان لأ ْر ُغ��ون معرفة
بعلم الميقات ،ويقتني عدة �آالت فلكية؛ وله مجل�س
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علم وحلقة ذكر في ليلة كل جمعة ،يجتمع عنده
الق ّراء لقراءة ختمة ،فيقر�أ معهم ،ثم يح�ضر �أعيان
المت�صوفة يتباحثون ويدر�سون طول ليلتهم.((5(.
ال�سالمي
الأمير َيل ُب َغا َّ

َي��ل�� ُب��غَ��ا ب���ن ع��ب��د اهلل ال��� َّ��س��ال��م��ي ال َّ��ظ��اه��ري
(ت811ه���ـ1408/م) ،من مماليك الملك َّ
الظاهر
َب�� ْرق��وق ،وح��ظ��ي ع��ن��ده حتى ���ص��ار م��ن المماليك
الخا�صك ِّية ،وكان يقر�أ عليه كتاب "الكلم َّ
الطيب
َ
من �أذكار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" البن تيمية،
وقد واله َّ
الظاهر َب ْرقوق ناظر الخانقاه ال�شَّ ْيخُ ونية،
وخانقاه �سعيد ال�سعداء ،ثم تنقلت به الأحوال فتولى
وظيفة ال ْأ�ستا َّدارية مرا ًرا في �سلطنة النَّا�صر فرج
ابن َب ْرقوق ،وكان َيل ُبغَا من المماليك المحبين للعلم
و�أهله� ،سال ًكا طريق الت�صوف ،مبالغًا في �إجالل
وتعظيم �أهله ،ثم الزم على �سماع الحديث ،ف�سمع
بحلب من �أَي ُد ِ
غم�ش مولى ابن النَّ�صيبي ،وبدم�شق
من �أبي ُهريرة ابن الحافظ الذَّ َهبي ،وبالقاهرة من
عدة �شيوخ ،وا�ستقدم �أبا الح�سن بن �أبي المجد من
دم�شق �إلى القاهرة وقر�أ ب�سببه كثي ًرا من الأجزاء
حدث زين الدين
الحديث َّية ،وح�ضر مجل�س �إمالء ال ُم ِّ
ال�سماع عليه وعلى غيره،
العراقي ،وا�ستكثر من َّ
وكان ُيكثر من الذكر وال�صالة؛ وله مبالغة في حب
ال�شيخ محي الدين ابن العربي (ت638هـ1240/م)
وغيره من �أه��ل طريقته يقول اب��ن حجر� :سمعته
�صحبت �أح ً��دا منكم.
يقول :لوال و�صية ال�شيخ ما
ُ
فقلت� :أي �شيخ؟ قال :ابن العربي ،قال في كتاب
(م��ا ال ُب��د لكم بد منه)" :ال ت�ستوح�ش من كثرة
ال ُمخالفين ف�إن الكل على �صراط م�ستقيم"(.((5
الأمير َب ْي َبر�س َ
الق ْي ُمري الظاهري

رك��ن الدين َب ْي َبر�س بن عبد اهلل ،ال َق ْي ُمري،
ِ
ال�س َل ْح َدارَّ ،
الظاهري (ت704هـ1304/م) ،كان من
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�أمراء الألوف في دولة َّ
الظاهر َب ْي َبر�س ،ثم ُعزل،
و�أُخذ �إقطاعه ،فلزم بيته �إلى وفاته ،وا�شتغل بطلب
العلم ،فروى "الأربعين" عن ال�شيخ ال ُم ْ�س ِند ابن
المق َّير النجار (ت643ه��ـ1245/م) ،وقر�أها عليه
حدث علم الدين ال ِب ْرزَالي بعرفة ،وكان
ال�شيخ ال ُم ِّ
كثير التردد والمالزمة للحافظ الكبير �شرف الدين
الدم َياطي (ت705ه���ـ1305/م) ،وا�ستن�سخ بع�ض
ِّ
ت�صانيفه ،و�سمع "الغَيال ِن َّيات" على غَ ازِي الحلاَّ وي
الح َّراني ،وعبد
(ت690هـ1291/م) ،و�سمع من العز َ
الرحمن بن علي المخزومي (649ه����ـ1251/م)،
وكان يحفظ كثي ًرا من الأحاديث والآث��ار والأدعية
الم�أثورة ،وح َّدث بالقاهرة ،ودم�شق ،والحجاز(.((5
الج َ
وك ْندار
الأمير �آل َملِك ُ

الأم��ي��ر الكبير ال��ح��اج �سيف ال��دي��ن �آل َم ِلك
����ج����و َك����نْ����دار(ت747ه����ـ1346/م) ،م��ن �أم����راء
ال ُ
المن�صور قالوون ،وتولى عدة وظائف جليلة منها
نائب حماة في �سلطنة النَّا�صر �أحمد بن محمد
ابن قالوون (743-742هـ) ،ونائب ال�سلطنة بم�صر
في زمن ال�صالح �إ�سماعيل (746-743هـ) ،و�شيد
بالقاهرة المدر�سة ال َم ِلك َّية بجوار داره قرب الم�شهد
الح�سيني ،وكانت تخت�ص بتدري�س الفقه ال�شافعي،
ُ
بالح َ�سين َّية ،وعمل خطيبه من الحنابلة،
وبنى جام ًعا ُ
وكان الأمير �آل َم ِلك من الأمراء المتدينين� ،سمع
الحديث وح�� َّدث ،وخ�� َّرج له م�شيخة الحافظ ابن
�أ ْي َبك ال ّد ْم َياطي (ت749هـ1348/م)(.((5
الن�شاط العلمي والثقافي لأوالد النا�س

ي�شير م�صطلح "�أوالد النا�س" ال�شائع في
الم�صادر المملوكية �إل��ى �أبناء و�أحفاد المماليك
الذين ولدوا في م�صر �أو الحوا�ضر التابعة للدولة
المملوكية ،وهذه الفئة لم يجر عليهم ال ِّرق ك�آبائهم،
فقد ولدوا �أح��را ًرا م�سلمين ،وحمل �أغلبهم �أ�سماء

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

مقـــاالت

حدث ال�شهير (ت762هـ1360/م)،
ابن عبد اهلل ال ُم ِّ
الذي ظهر ميله �إلى العلم وهو �صغير ،ف�سمع من
�أحمد بن َد ِقيق العيد وغيره من ال�شيوخ ،وتخرج
بابن َ�س ِّيد النا�س وغ��ي��ره ،ثم �أقبل على الت�أليف
ف�صنَّف في الحديث واللغة عدة ت�صانيف ،و َد َّر�س
َ
الحديث ف��ي ع��دة م��دار���س َّ
كالظاهرية َب ْي َبر�س،
وخانقاه َب ْي َبر�س الجا�شَ نْكير ،ومدر�سة َ�ص ْرغَ ْتم�ش،
وال ُمح ّدث خليل بن َك ْي َكلدي بن عبد اهلل العالئي
(ت761ه�����ـ1360/م) ،وك��ان �أول �أم��ره من �أجناد
إماما
الح َلقة ،ثم تحول �إلى درا�سة الفقه ،ف�صار � ً
َ
في الفقه والنحو والأ�صول ،مفت ًيا في علوم الحديث
وفنونه ،حتى �صار بقية الحفاظ ،بل قيل :هو حافظ
الم�شرق وال��م��غ��رب ،وال��م���ؤرخ والفقيه قا�سم بن
الج َمالي الحنفي (ت879هـ1474/م) ،كان
ُق ْط ُلو ُبغَا َ
�أبوه من عتقاء الأمير ُ�سو ُدون ال�شَّ ْيخُ وني نائب �سلطنة
َّ
الظاهر َب ْرقوق ،وقد مال �إلى درا�سة الفقه ،وبرع فيه؛
وله ُم�صنَّفات عديدة ،و�ضيغم بن قراق�سنقر بن عبد
اهلل ال�� َّدواداري (ت744ه��ـ1343/م) ،كان �أبوه من
مماليك الأمير َ�سن َْجر ال�� َّدواداري ،و�سمع الحديث
بحلب من �أحمد بن الن�صيبي (ت692هـ1292/م)،
وعبد الكريم ابن العجمي (ت731ه����ـ1330/م)،
وبدم�شق من فخر الدين ابن البخاري ،وح َّدث هو
و�أبوه قراق�سنقر ،ف�سمع منهما الحافظ ال ِب ْرزَالي،
و�شم�س الدين الذَّ َهبي ،و�سمع من �ضيغم العلاّ مة
ال�سبكي (ت771ه������ـ1369/م) "جزء
ت��اج ال��دي��ن ُّ
الأن�صاري" ب�سماعه من ابن البخاري(.((5

عربية ،وكانوا يتقنون العربية والتركية ،وظهرت هذه
الجر َك�سية؛
الفئة وتجلى ت�أثيرها بو�ضوح في الدولة َ
فقد التحقت �أكثرية منهم بالجي�ش المملوكي كجنود
الح َلقة؛ �أي الجنود من غير المماليك ال�سلطانية
في َ
ال ُمبتاعين ب�أجنا�سها وفئاتها المتنوعة ،وقد كانت
الح َلقة في الدولة البحرية تت�ألف من فئات مثل
َ
الأكراد ،وال ُّتركمان ،والمغول الوافدين ،ثم ا�ستبدل
الجر َك�سية ب���أوالد النا�س،
الح َلقة في الدولة َ
لفظ َ
الح َلقة من �أوالد النا�س(.((5
فكان ُيقال� :أجناد َ
وقد �سلك العديد من �أوالد النا�س طريق العلم،
ف ُعرف منهم م�ؤرخون كبار ،و�أدباء ،وعلماء حديث
وفقه ،بل كانوا في بع�ض الأحيان حلقة و�صل بين
الطبقة الحاكمة من المماليك و�أهل البالد ،خا�صة
العلماء منهم ،وكان ه�ؤالء الأمراء من المي�سورين
ال��ذي��ن ت��رك لهم �آب��ا�ؤه��م بع�ض ال��ث��روة ،بجانب
الج ِ
وامك �أو المرتبات التي كنت ت�صرف لهم من
َ
الدولة ،و�أحيا ًنا ُيمنحوا الإمرة ب�إقطاعها ،وان�صب
اهتمام �أوالد النا�س على اال�شتغال بالتاريخ؛ لأنه
ب�صورة عامة �أهون العلوم َمرك ًبا ،بالإ�ضافة �إلى �أنه
ب�سبب طبيعته التراكمية قابل لإعطاء الجديد فيه على
الدوام مع تجدد الأيام والأحداث؛ لذلك كان ميدا ًنا
ُمغر ًيا لهم ،فنبغوا و�صاروا من الم�ؤرخين الالمعين،
�أمثال :يو�سف بن َتغْري َب ْر ِدي (ت874هـ1469/م)،
واب��ن �أ ْي�� َب��ك ال���� َّدواداري (ت ب��ع��د736ه��ـ1336/م)
واب��ن �إي��ا���س الحنفي (ت930ه������ـ1523/م) ،وابن
ُدق َماق (809هـ1406/م) ،وعبد البا�سط بن خليل
ابن �شاهين َّ
الظاهري (ت920ه���ـ1514/م)؛ ولعل
�أكثرهم �شهرة الأديب والم�ؤرخ �صالح الدين خليل
ال�صفَدي (ت764هـ1362/م)(.((5
ابن �أيبك َّ

ولم تقت�صر اهتمامات �أوالد النا�س على علوم
الحديث والتاريخ فح�سب ،بل امتدت و�شملت ميادين
علمية مختلفة ،فنبغ بع�ضهم في علم الفلك ،وعلم
ِ
الخ َطط �أو ُّطبوغرافيا المدن ،وعلوم القراءات،
والعربية ،والنحو ،والمنطق ،بل جمع بع�ضهم بين
الح َلقة ،ومن
اال�شتغال بالعلم ،مع بقائه كجندي في َ

وم��ن �أوالد النا�س م��ن نبغ ف��ي علوم الحديث
حدثي وفقهاء
والفقه ،و�صار من الأع�ل�ام بين ُم ِّ
ذلك الع�صر ،مثل عالء الدين ُم ْغ َلطاي بن َق ِليج
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�أبرز ه�ؤالء:
�أحمد بن ُطوغان ال ْأو َحدي

�شهاب الدين �أحمد بن عبد اهلل بن ُطوغان
الأ ْو َح���دي (ت811ه�����ـ1408/م) ،ال��م���ؤرخ والأدي��ب
وال ُمقرئ ،ين�سب �إل��ى الأمير ركن الدين َب ْي َبر�س
الأوح����دي ن��ائ��ب القلعة زم��ن النَّا�صر محمد بن
ق�لاوون ،فقد كان جده مقر ًبا منه وينوب عنه في
القلعة ،فا�شتهر به ،كان مولد الأ ْو َح��دي بالقاهرة
�سنة (761ه���ـ1359/م) ،ثم تلقى العلوم الدينية،
ال�س ْبع ،والقراءات ال َع�شر
فقر�أ القر�آن بالروايات َّ
على ال�شيخ فخر الدين عثمان بن عبد الرحمن
ال ِب ْل َب ْي ِ�سي (804هـ1401/م)� ،شيخ القراءات و�إمام
الجامع الأزهر ،و�سمع الحديث على ال ُم ْ�س ِند ال ُم َع َّمر
نا�صر الدين محمد بن يو�سف ال ُكردي َّ
الط َبردار
(ت781ه�����ـ1379/م) ،وغيره من ال�شيوخ؛ ولكن
ظهرت براعته ونبوغه في التاريخ؛ ال �س َّيما �أخبار
م�صر ،و�أخبار ملوكها وخلفائها و�أمرائها ،ووقائع
حروبهاِ ،
وخطط ُدوره��ا ،وتراجم �أعيانها ،وكان
يجمعه �صحبة بتقي الدين المقريزي ،الذي يقول:
�إنه ا�ستفاد منه كثي ًرا في التاريخ ،ونقل عنه الكثير
من �أحداث الدولة المملوكية البحرية ،وكان عظيم
نفعه بالأ ْو َحدي ح�صوله على م�س َّودات بخطه في
ِخ َطط القاهرة جعلها �ضمن كتابه ال�شهير الرائد
"المواعظ واالعتبار في ذكر ِ
الخ َطط والآثار"،
و�أعطى للمقريزي دي��وان �شعره في مجلد بخطه،
ومنه:
ُك � � ��ن � � َ��ص � �ب � ��ورا ِل� � َ�ح � �م� ��ل ُك� � � � � ِّل ع �ظ �ي��م
م ��ن ُخ� �ط ��وب ال� ��زم� ��ان �إن ك �ن��ت ُح ��را
و�إذا م � � ��ا رك � � ��ائ � � ��ب ال� � � �ه� � � � ِّم واف � � ��ت
َل� ��ك ت���س�ع��ى �أو�� ِ��س� ��ع َل �ه��ا م �ن� َ�ك � �ص �دْرا
وله عدة �أ�شعار في التقي المقريزي ،منها لما
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واله الملك َّ
الظاهر َب ْرقوق وظيفة الح�سبة بالقاهرة:
�أب� �� �ِ�ش ��ر َت� �ق � َّ�ي ال ��دي ��ن ب��ال ��� َّ�س �ع��د ال ��ذي
واف � � � ��اك ُم � �ع � �ت � ��ذِ را ل � �ب ��اب � َ�ك َي �ن � ِت �� �س��ب
ه � ��ي ُرت� � �ب � ��ة ك � ��م ق � ��د �أت� � ��اه� � ��ا ط� ��امِ � ��ع
ي �ح� َ�ظ��ى ب �ه��ا ل �ك��ن �أن � ��ت ال �م �ح � َت ��� ِ�س��ب.
وم��ع ا�شتغال الأ ْو َح���دي بالنظم والتاريخ ،ظل
الح َلقة ،ودي���وان �شعره مو�سوم بـ:
ك���أح��د �أج��ن��اد َ
"عيون الحقائق في الأدب الرائق" ،ذكره �صاحب:
"هدية العارفين"(.((6
المح�سني
�أحمد بن ْبيليك ُ

���ش��ه��اب ال��دي��ن �أح��م��د ب��ن ْب��ي��ل��ي��ك ال ُمح�سني
(ت753ه��ـ1352/م) ،كان �أبوه الأمير ْبيليك وال ًيا
على القاهرة ثم الإ�سكندرية في �سلطنة النَّا�صر
محمد بن ق�لاوون ،وتنقلت الأح��وال بابن ْبيليك،
إقطاعا بها ،و�صار
فذهب �إل��ى دم�شق ،و�أُع��ط��ي � ً
مقر ًبا من الأمير �سيف الدين َتن ِْكز نائب دم�شق،
وكان ي�سامره ،ويقر�أ له ،ثم رجع �إلى القاهرة وتقلد
في �أواخر حياته نيابة دمياط في �سلطنة ال�صالح بن
محمد بن قالوون (755-752هـ)؛ ولم يزل بها نائ ًبا
�إلى وفاته ،ونزع ابن ْبيليك �إلى طلب العلم ،فنظم
ونثر ،وجمع و�صنَّف ،ومن �آثاره نظم كتاب "التنبيه
في الفقه" ،في فروع الفقه ال�شافعي لأبي �إ�سحاق
�إبراهيم بن علي ال�شيرازي (ت476ه��ـ1083/م)،
وهي ق�صيدة بديعة ،برز في نظمها ،وكان يعر�ض
ما ينظمه �أو ًال ب���أول على العلاّ مة قا�ضي الق�ضاة
ال�سبكي (ت756ه����ـ1355/م) �إل��ى �أن
تقي الدين ُّ
�أتمها(..((6
ون َْظم الأمير �أحمد بن ْبيليك لكتاب "التنبيه"
مو�سوم بـ" :ال َّرو�ض النَّزيه في نظم التنَّبيه" ،وو�صل
�إلينا في عدة ن�سخ خطية ،منها:

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

 ن�سخة بمكتبة ت�ش�ستربيتي رق��م (،)3312يرجع تاريخ ن�سخها �إلى القرن (8هـ14/م).

 "مذاكرة الأح���رار ف��ي المقام والأ�سفار".�أولها :الحمد هلل على جزيل �آالئ��ه ...ف�إني جمعت
في هذه الأوراق نبذة ي�سيرة من لطائف البلغاء،
ونظم ال�شعراء ،ومحا�سن الحكماء ،و�شعر رائق،
و�أدب ف��ائ��ق ،وف��ائ��دة م�ستح�سنة م��ن ك��ل ن��ادرة
فح َوت-
لطيفة ،وحكاية ظريفة ،وموعظة ح�سنةَ ،
بعون اهلل -من كل �شيء �أح�سنه�...إلخ .منها ن�سخة
خطية بمكتبة �ساالر جنك بحيدر�آباد–الدكن رقم
( ،)4319تاريخ ن�سخها �سنة 874هـ.

 ن�سخة نفي�سة بمكتبة الأوق��اف المركزية فيال�سليمانية بالعراق ،كتبها عبد البا�سط بن يحيى،
تاريخ ن�سخها �أواخر القرن (8هـ14/م).
 ن�سخة محفوظة في مكتبة الأ�سد بدم�شق رقم( 2142الظاهرية  205فقه �شافعي) .كتبها ح�سن
ابن �سليمان الهاللي الدم�شقي ،وتاريخ ن�سخها �سنة
(840هـ1436/م).

محمد بن كزل ُب َغا

 ن�سخة خطية محفوظة �ضمن مجموعة محمد�سعيد الزهاوي في دار التربية الإ�سالمية ببغداد
( 4الفقه و�أ�صوله) ،كتبها عمر بن عثمان ابن ركن
الدين مال علي ال�شافعي.

مقـــاالت

نا�صر ال��دي��ن محمد ب��ن كزل ُبغَا (ت856ه���ـ/
1452م) ،من �أوالد النا�س الذين ب��رزوا في علم
الجو َباني
القراءات ،كان �أبوه من مماليك الطن ُبغَا ُ
نائب ال�سلطنة بدم�شق (ت792هـ1389/م) ،و�سلك
ه��و طريق العلم ،فحفظ ال��ق��ر�آن ،وال�شاطبيتين
وغ��ي��ره��م��ا؛ وا�شتغل بالفقه و�أ���ص��ول��ه ،والعربية
وغيرها على ع��دد من العلماء ،وكانت له عناية
بالقراءات ،فتال بال�سبع على ال ُمقرِ ئ تاج الدين
محمد ب��ن �أب���ي بكر ال��� َّ��س��م�� ُّن��ودي ال��م��ع��روف بابن
َت ْمر ّية (ت837ه�����ـ1433/م) ،وعلى �شيخ الق ّراء
اب��ن الجزري (ت833ه�����ـ1429/م) ،وتولى �إمامة
المدر�سة الأ�شرفية َب ْر ِ�س َباي ،وت�صدر لإقراء الطلبة،
فانتفع به الكثير في ال��ق��راءات ،فقد ك��ان ُم َبرزًا
فيها ،خا�صة في الأداء؛ لجودة �صوته ،حتى �صار
ال�سخاوي بالحدة على
متفر ًدا في ذلك ،وي�صفه َّ
الطلبة ،كعادة �أوالد النا�س الترك؛ بحيث يح�صل له
في حدته ُغت َمة زائدة في حديثه(.((6

 ن�سخة في مكتبة الأوق��اف العامة بالمو�صل(مدر�سة الحج ّيات) رقم ( 20/9فقه �شافعي).
 ن�سختان بدار الكتب الم�صرية رقمي (،1437 1503فقه �شافعي).
 ن�سخة بمكتبة جامعة برن�ستون رقم (.)1396وللأمير �أحمد بن ْبيليك عدة م�ؤلفات �أخرى،
منها:
 "الجوهر الثمين في نخب ِ�سير الأمين" ،وهوُمختَ�صر في ال�سيرة النبوية ،منه ن�سخة خطية
نفي�سة بالمكتبة ال�سليمانية رقم ( 4315فاتح)،
تاريخ ن�سخه �سنة 751هـ.
 " َرو�ضة ال��نَّ��اظ��ر و ُن���زه���ة الخاطر" ،وه��وُمختَ�صر ي�شتمل على نظم ونثر ،وحكايات ظريفة
الح�صري القيرواني في
ون��وادر� ،سلك فيه م�سلك ُ
"زَهر الآداب وثمر الألباب" ،منه ن�سخة خزائنية
نفي�سة ُكتبت �سنة 733ه��ـ بخط الم�ؤلف ،بمكتبة
طوبقبو �سراي رقم (� 2371أحمد الثالث).

محمد بن الجي ُب َغا

م��ح��م��د ب���ن ال��ج��ي�� ُب��غَ��ا ال���نَّ���ا����ص���ري ال��ح��ن��ف��ي
(ت892ه��ـ1486/م) ،ويقال له :نظام الدين ،كان
�أبوه من �أم��راء النَّا�صر فرج بن َب ْرقوق ،فن�ش�أ في
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كفالة زوج �أخته الأمير �أ ْرك َما�س ال َي�شْ َبكي الطويل،
فحفظ القر�آن ،و ُمختَ�صر ال��قُ�� ُدوري؛ والزم البدر
ح�سن القد�سي �شيخ الخانقاه ال�شَّ ْيخُ ونية ،ف�أخذ عنه؛
والزم ال�شيخ ركن الدين عمر بن ُق َديد القَل ْمطائي
(856ه������ـ1452/م) ف��ي العربية ،ف���أخ��ذ عنه من
كتب النحو "�شرح الحاجبية" لل�سيد ركن الدين
الإ�سترابادي (ت715ه����ـ1315/م) ،و"التو�ضيح"
الب��ن ه�شام النحوي (ت761ه������ـ1359/م) ،وفي
المنطق "الر�سالة ال�شم�سية" للعلاّ مة نجم الدين
الكاتبي (ت693ه������ـ1294/م) ،و�شرحها للإمام
�سعد الدين التفتازاني (ت792ه��ـ1390/م) ،وقر�أ
البع�ض م��ن "تو�ضيح التنقيح" ل�صدر ال�شريعة
الأ�صغر (747ه�����ـ1346/م) ،وتميز اب��ن الجي ُبغَا
وع��رف بالبراعة فيها ،مع م�شاركة
في العربيةُ ،
في المنطق والمعاني والبيان ،و�أذن له عدد من
�شيوخه ،وت�صدر للإقراء ،ف�أخذ عنه العلماء ،وكان
يقوم بتدري�س الفقه بالجامع الطولوني ،ويميل �إلى
الت�صوف والإكثار من زي��ارة الأولياء ال�صالحين،
ال�سخاوي �أنه كتب حا�شية على "التو�ضيح"،
ويذكر َّ
و�أخرى على �شرح الجاربردي على "ال�شافية" في
ال�صرف ،وغير ذلك(.((6
الم ْجدي
�أحمد بن َطي ُبغا َ

�شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن رجب بن َطي ُبغا
ال َم ْجدي العالئي (ت850ه����ـ1446/م) ،من �أبرز
علماء الفلك ،و�صاحب تراث غزير من ال ُم�صنَّفات
في الهند�سة والنجوم ،والتقويم والأزي��اج ،وين�سب
�إلى جده الأمير َطي ُبغا ال َم ْجدي� ،أحد الأمراء ُمق َّدمي
الألوف في �سلطنة النَّا�صر محمد بن قالوون؛ ولد
ابن ال َم ْجدي في القاهرة �سنة (767هـ1356/م)،
وكان له �إقطاع �أعانه على التفرغ للعلم والت�صنيف،
ف�أخذ العلوم عن �شيوخ ع�صره ،مثل العلاّ مة �سراج
الدين ال ُب ْل ِقيني (805ه����ـ1402/م) ،والإم��ام ابن
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ال ُملقن (ت804هـ1401/م) ،وكمال الدين ال َّد ِميري
(ت808هـ1405/م) ،وفي علم الميقات عن جمال
الدين المارديني ،وب��رع في الح�ساب والهند�سة
والهيئة والميقات ،وذكر بروكلمان من ُم�صنَّفاته
�سب ًعا وع�شرين ر�سالة ،منها" :خال�صة الأقوال في
معرفة الوقت" ،و"الدر اليتيم في ت�سهيل �صناعة
التقويم" و"زاد الم�سافر في معرفة ا�سم خطوط
ف�ضل الدوائر" ،وم�ؤلفات ابن ال َم ْجدي لم تلق عناية
كبيرة من م�ؤرخي العلم الإ�سالمي ،با�ستثناء الأ�ستاذ
ديفيد كينج ،الذي كان له الف�ضل في الك�شف و�إلقاء
ال�ضوء عن ر�سائله المخطوطة ،ففتح �أبوا ًبا جديدة
في درا���س��ة علم الفلك الإ���س�لام��ي؛ بدرا�سة هذه
ال ُم�صنَّفات وغيرها من الع�صر المملوكي والتي لم
تكن معروفة من قبل ،خا�صة المرتبط منها بتحديد
اتجاه القبلة ومواقيت ال�صالة ،ويذكر ديفيد كينج
�أن ابن ال َم ْجدي �صنف ما يربو على الثالثين ر�سالة
في الفلك والريا�ضيات ،و�أ�شهر �أعماله هي جداوله
الفلكية الم�سماة "الكوكب اليتيم" لح�ساب التقويم
الفلكي ،وو�صلت �إلينا في عدة ن�سخ خطية �أغلبها
محفوظ بدار الكتب الم�صرية(.((6
قمق
محمد بن َج َ

نا�صر ال��دي��ن محمد اب��ن ال�سلطان َّ
الظاهر
َجق َمق (ت847هـ1443/م) ،من �أ�شهر �أوالد النا�س
�أرباب الف�ضائل والمعرفة ،وقد ا�شتغل بغالب العلوم
بارعا ومعدو ًدا
العقلية والنقلية ،حتى �صار ُم َبرزًا ً
من العلماء� ،ساعده على ذلك �صفاء ذهنه ،وقدرته
على الحفظ ،وو���ص��ل �إل��ى مرتبة ل��م ي�صل �إليها
�أح���د م��ن �أب��ن��اء ال�سالطين والأم����راء ف��ي ال��دول��ة
المملوكية قاطبة ،مع اطالعه الوا�سع على �أخبار
الأمم ال�سابقة ،يقول عنه ابن َتغْري َب�� ْر ِدي" :كان
ي�س�ألني عن م�سائل دقيقة ُم�شْ كلة في التاريخ على
ال��دوام؛ لم ي�س�ألني عنها �أحد من بعده �إلى يومنا

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

مقـــاالت

هذا ،و�أما حفظه لل�شعر بالتركية والعربية ،فغاية
ال تدرك" ،وكان بينه وبين ابن َتغْري َب ْر ِدي �صحبة
ومودة وم�صاهرة ويقول" :ومن �أجله َ�صنَّفت كتابي
"النجوم الزاهرة" .من غير �أن ي�أمرني بت�صنيفه،
غير �أني ق�صدت بترتيب هذا الكتاب من ذكر ملك
بعد ملك� ،أنه �إذا ت�سلطن� ،أختم هذا الكتاب بذكره،
بعد �أن �أ�ستوعب �أحواله و�أموره على طريق ال�سيرة؛
فرحا ،وبينما نحن
ول ّوحت له بذلك ،فكاد يطير ً
(((6
في ذل��ك ،انتقل �إل��ى رحمة اهلل تعالى"  ،وكان
الأمير محمد يواظب على ح�ضور مجال�س الحافظ
اب��ن حجر ف��ي ختم در���س ال�شافعي ،وختم �شرح
البخاري ،وفي �أحد المجال�س �س�أل ابن حجر قائال:
لعلكم تنع�شونا ببيت من مفرداتكم؛ لعل �أن نم�شي
خلفكم فيه ،فقال اب��ن حجر :تبتدئ �أن��ت ،فقال
نا�صر الدين(:((6
ه� � ��وي � � � ُت � � �ه� � ��ا ب� � �ي� � ��� � �ض � ��اء ُرع � � � � ُب� � � ��و َب� � � ��ة

هذه الر�سائل من الم�صادر ال�سابقة عليهم ،خا�صة
التي ُو�ضعت في الع�صر العبا�سي( ،((6و�ساهم �أمراء
الح َلقة ف��ي الجي�ش بن�صيب
المماليك و ُم��ق�� َّدم��و َ
وافر في هذه الم�ؤلفات ،بما لهم من خبرة ودراية
بفنون الفرو�سية وال��ح��رب ،وم��ن �أب��رز و�أه��م هذه
ال ُم�صنَّفات:

 "تحفة المجاهدين في العمل بالميادين"للأمير الجِ ين بن عبد اهلل الذَّ هبي ،الطرا ُبل�سي،
ال�� َّرم��اح (ت738ه������ـ1338/م) ،ومو�ضوع ر�سالته
هو الميادين ب�أنواعها ،وطرق انتظام الأجناد في
�صفوف �سواء عند القتال �أو عند ا�شتراكهم في
االحتفاالت الع�سكرية ،وو�صل �إلينا من ر�سالته عدة
ن�سخ خطية ،منها ن�سخة خزائنية نفي�سة مزينة
بر�سوم تو�ضيحيةُ ،كتبت بر�سم خزانة الأمير الكبير
ال�سيفي َب َها ِدر ال�شهابي (ت802هـ1399/م) ُمقدم
المماليك ال�سلطانية الملكية الظاهرية َب ْرقوق ،وهي
�ضمن مجموع بالمكتبة ال�سليمانية رقم (4/3512
ف���ات���ح) .ن�سخة خ��زائ��ن��ي��ة ث��ان��ي��ة م��زي��ن��ة بر�سوم
تو�ضيحية بنف�س الخزانة رقم ( 8/3509فاتح)،
ُكتبت بر�سم خزانة الأمير �سيف الدين َج ْر َبا�ش
ِ
ال�س َل ْح َدار (ت861هـ1456/م)(.((6

ق � ��د �� �ش� � َغ� � َف ��ت ق� �ل� �ب ��ي َخ� � � � ��و ُد ال� � � � ��ردَاح
فقال ابن حجر:
� � �س � ��أل � �ت � �ه� ��ا ال� � ��و� � � �ص� � ��ل ف � �� � �ض � �ن� ��ت ب��ه
�إن ق� �ل� �ي�ًل�ااً ف � ��ي ال� � ��مِ �ل ��اح ال� �� � َّ�س� �م ��اح
المماليك و�أدب الفرو�سية

 " ُبغية القا�صدين بالعمل في الميادين"؛لمحمد اب��ن الأم��ي��ر الجِ ��ي��ن ب��ن عبد اهلل الذَّ هبي
(ت780ه���ـ1379/م)� .صنفه للأمير �سيف الدين
�أق ْ�����ش�� ُت��م��ر ال��م��اردي��ن��ي ال��نَّ��ا���ص��ري ن��ائ��ب ال�سلطنة
بحلب (ت791ه���ـ1389/م) ،ويتناول فيه تكتيكات
الفر�سان ،و�صلنا من ر�سالته ن�سختان خطيتان؛
الأول�����ى بالمكتبة ال�سليمانية رق���م (1/3799
�آي��ا �صوفيا) ،والثانية بمكتبة جامعة ليدن رقم
()1418؛ ولمحمد بن الجِ ين ر�سالة �صغيرة مو�سومة
بـ "غاية المق�صود في العلم والعمل بالبنود" ،منها
ن�سخة ف��ري��دة بالمكتبة الوطنية الفرن�سية رقم

بلغ المماليك ذروة البراعة في فنون القتال
وال��ف��رو���س��ي��ة ،ف��ق��د ك��ان��ت ت��رب��ي��ت��ه��م ب��غ��ر���ض �أن
يكونوا فر�سا ًنا ،وقلما نجد �سلطا ًنا �أو �أم��ي�� ًرا ال
ُيجيد �ألعاب الفرو�سية؛ وللعناية بهذه الفنون في
حياتهم وتفوقهم الع�سكري؛ ازده��ر التدوين في
�أدب الفرو�سية وو�صل �إل��ى ذروة ن�ضجه في هذا
الع�صر ،ونجده من الموا�ضيع المطروقة بكثرة في
الت�صنيف ،فظهرت م�ؤلفات في تعبئة الجيو�ش،
والتنظيم الحربي والتكتيك ،و�أن����واع الأ�سلحة،
وال َّرمي ،والحث على الجهاد ،وقد ا�ستفاد م�ؤلفو
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(.((6()Arabe 2827
 "ك�شف ال �ك��روب ف��ي م�ع��رف��ة الحروب"؛ل��ع��م��اد ال���دي���ن م��و���س��ى ب���ن م��ح��م��د ال�� ُي��و���س��ف��ي
الح َلقة ،و�صاحب
(ت759هـ1357/م)� ،أحد ُمق َّدمي َ
"تاريخ الملك النَّا�صر محمد بن قالوون" ،ور�سالته
هذه في فن الحرب ،ونظام الجند ،رتبه على ع�شرة
�أب��واب ،منها :الدخول في الحرب والخروج منها،
ما ي�ستعان به عليها ،ما يحتاج �إليه ال�سلطان من
الفرا�سة النتقاء الرجال ،منها ن�سخة خطية بدار
الكتب الم�صرية رقم ( 210فنون حربية)ُ ،كتبت
لخزانة الملك َّ
الظاهر َجق َمق(.((7
 "الأحكام الملوكية وال�ضوابط النامو�سيةف��ي ف��ن ال�ق�ت��ال ف��ي البحر"؛ للأمير محمد بن
الح َلقة،
َمنْكلي ُبغا النَّا�صري� ،أحد ُمق َّدمي رجال َ
ونقيب الجي�ش بالإ�سكندرية في �سلطنة الأ�شرف
زين الدين �شعبان (778-764ه���ـ) ،وال��ذي �أهدى
ُج َّل ر�سائله �إليه ،وكان من العلماء العارفين ب�ش�ؤون
الحرب ،ور�سالته من الر�سائل الفريدة التي تعطى
�صورة وا�ضحة للبحرية المملوكية ،وتت�ألف من 122
با ًبا ،ت�ضمنت و�صفًا للتكتيك البحري ،و�أنواع ال�سفن
الحربية ،منها ن�سخة خطية بدار الكتب الم�صرية
رقم ( 23فرو�سية تيمور)(.((7
والبن َمنْكلي ُجملة ُم�صنَّفات في فنون الحرب
وتنظيماتها و�أدواتها والتعابي الع�سكرية منها:
 "الأد ّلة الر�سمية في التعابي الحربية"،وي��ب��ح��ث ال�����ش���ؤون الع�سكرية و����ض���رورة اهتمام
ال�سالطين بالتعبئة ال��ح��رب��ي��ة ،وو���ص��اي��ا لأم���راء
الجيو�ش والأج��ن��اد قبل المعركة و�أث��ن��اءه��ا .منه
ن�سختان خطيتان في المكتبة ال�سليمانية رقمي
(� 2875،2839آيا �صوفيا)(.((7
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الحربية" ،تناول فيه التكتيك الحربي ،منه ن�سخة
خطية ف��ي المكتبة ال�سليمانية رق��م (� 2856آي��ا
�صوفيا) ،والمتحف الحربي بالقاهرة رقم (،)378
ودار الكتب الم�صرية رقم ( 1147ب)(.((7
ْاجيق"؛ لأرن ُبغَا ال َّز َر ِدكا�ش،
 "الأنيق في ال َمن َوهو عمل فريد في مو�ضوعه ،كتبه للأمير َمنْكلي
ُبغا ال�شم�سي� ،أتابك الع�سكر(ت836هـ1432/م)،
ْاجيق وكيفية ا�ستخدامها،
وي�صف فيه �أن��واع ال َمن َ
م����ز َّو ًدا كتابه ب��ال��ر���س��وم التو�ضيحية والأ���ش��ك��ال
لآالت المناجيق ،وكيفية ا�ستعمالها والهجوم بها
على الح�صون وال��ق�لاع ،وب���آخ��ره ف��وائ��د للمواد
ال��ت��ي يتكون منها ال��ب��ارود والقنابل الم�ستعملة
في الرمي بالمنجنيق ،من ه��ذه الر�سالة ن�سخة
خطية بمكتبة طوبقبو �سراي رقم (� 1/3469أحمد
الثالث) ،ون�سخة بدار الكتب الم�صرية رقم (75
فنون حربية) ،ون�سختان في مجلد واحد بالمكتبة
ال�سليمانية رقم (� 3469آيا �صوفيا)(.((7
 "غُ ن َية ال� َم��رام��ي وغ��اي��ة ال�م��رام لل َمعاني"،وه��ي ق�صيدة عينية كتبها و�شرحها �أ���س��ت��اذ فن
الرماية طي ُبغا البكلمي�شي اليوناني الأ�شرفي ،ن�سبة
�إلى ال�سلطان الأ�شرف زين الدين �شعبان ،وتُعد �أول
عمل مملوكي ِ�صرف في �أدب الفرو�سية ،ويتناول
علم ركوب الخيل؛ ال �س َّيما في الحرب ،من اعتالء
الفار�س �صهوة الجواد �إلى �أن يتحول عنه ،و�أفرد
ف� ً
خا�صا لكل جزء من �أجزاء ال�سرج ،كال ِعنان،
صال ً
وال�� ِّرك��اب ،والمقرعة ،وكيف ينقل ال�� ُّرم��ح بيديه
فوق الجواد ،وفي الميادين والجري فيها ،والحيل
الحربية ،ون�صب الميادين على �أ�شكالها ،وغيرها
من مو�ضوعات الفرو�سية ،ويقدم معلومات نفي�سة
و�صفية وقيا�سية للقو�س المملوكي ف��ي الحرب،
وو�صلت �إلينا هذه الق�صيدة في �أكثر من ع�شرين
ن�سخة خطية ،بع�ضها تحت عناوين مختلفة ،مثل:

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

"غنية الطالب في معرفة الرمي بالنُّ�شَّ اب" ،و" ُبغ َية
المرام وغاية الغرام في الرمي بال�سهام" ،و"الجهاد
والفرو�سية وفنون الآداب الحربية" ،ومنها:

الحوا�شي
 -1محمد محمد �أمين ،الأوقاف والحياة االجتماعية-240 ،
242؛ دوروتيا كرافول�سكي ،الدولة المملوكية :البنية
والم�شروعية من خالل "م�سالك الأب�صار" البن ف�ضل
اهلل العمري.123 ،
� -2إح�سان �أوغلي ،الثقافة التركية في م�صر.132 ،
 -3نيل الأمل في ذيل الدول ،الق�سم  ،4الجزء76 :1؛ عبد اهلل
عطية ،معجم �أ�سماء �سالطين و�أمراء المماليك.34 ،

 ن�سخة بمكتبة جامعة ليدن رقم (.)1417 مكتبة غوتا ب�ألمانيا رقم (.)1495 مكتبة �سوهاج رقم (� 6صناعة)-مكتبة طوبقبو �سراي رقم (� 2608أحمد الثالث).

Barbara Flemming, Literary activities in Mamluk
halls and barracks, 251.

ويرجح الم�ست�شرق الألماني هيلموت ريتر �أن
ُم�ص ِّنف هذه الق�صيدة قد يكون الطن ُبغَا بن عبد
اهلل الأ���ش��رف��ي ،ذك��ره اب��ن حجر ف��ي وف��ي��ات �سنة
797هـ في �إنبائه ،وقال�" :أحد الأبطال الم�شهورين،
مات م�سجو ًنا في حلب" ،ويبدو �أن هذه الفر�ضية قد
وجدت قبو ًال لدى الباحثين المعا�صرين(.((7

4- Leonor Fernandes, "Mamluk Politics and Education:
The Evidence from Two 14th Century Waqfiyya".
Annales Islamologiques 23 (1987):93.

-5الوافي بالوفيات.342-340 : 15،
Nasser Rabbat, "Representing the Mamluks in
Mamluk Historical Writing" 12-19.

مقـــاالت

 -6النجوم الزاهرة.111-110 :15 ،
 -7النجوم الزاهرة219-218 :16 ،؛ معجم �أ�سماء �سالطين
و�أمراء المماليك.52 ،
 -8كتاب المقفى الكبير.458-457 :2 ،
 -9النجوم الزاهرة555-554 :15 ،؛ ال�ضوء الالمع.269 :2 ،
 -10ال��ذي��ل على ال ِعبر ف��ي خبر م��ن غبر 525 :2؛ المنهل
ال�صافي والم�ستوفي بعد الوافي.106 :3 ،
 -11الدرر الكامنة في �أعيان المائة الثامنة471-470 :1 ،؛
�أعيان الع�صر و�أع��وان الن�صر676 :1 ،؛ المقتفى على
كتاب الرو�ضتين ،الجزء الثاني،الق�سم الأول.200 :
 -12النجوم الزاهرة.201-200 :14 ،
 -13خالد زيادة ،العلماء والأهالي والحكام ،الفكر العربي 53
(1988م).169:
 -14ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع265-264 :10 ،؛ : 3
.296 ،75 ،54
-15كتاب المقفى الكبير ،802-801 :3 ،الوفيات ،ابن رافع
ال�سلمي391-389 :1 ،؛ تاريخ ابن قا�ضي �شهبة ،المجلد
الثاني ،الجزء الأول184 :؛ تاريخ حوادث الزمان و�أنبائه
73-72 :2؛ عبد ال��وه��اب ع���زام ،مجال�س ال�سلطان
الغوري.52 ،
 -16بدائع الزهور318 :3 ،؛ ن�شر عبد القادر �إنان مختارات
من �أ�شعار ال�سلطان قايتباي في �أنقرة1958 ،م.

 "كتاب ف��ي ال�ف��رو��س�ي��ة وع�ل�اج الخيل"،ِانداري الظاهري
بدر الدين َب ْكتُوت الرماح الخَ از َ
(ت711ه��������ـ1311/م) ،وي��ع��د �أق���دم ك��ت��اب �شامل
في �أدب الفرو�سية المملوكي ،وكان ابتداء ت�أليفه
في ح�صار عكا زم��ن ال�سلطان خليل بن ق�لاوون
�سنة 689ه��ـ ،وو�صل �إلينا من هذه الر�سالة �سبع
ن�سخ خطية ،بع�ضها يحمل �أ�سماء مختلفة ،مثل:
"كمال ال�صناعة في علم الفرو�سية وال�شجاعة"،
منها ن�سخة خزائنية نفي�سة بمتحف الفنون التركية
والإ�سالمية ب�إ�ستانبول رقم (ُ ،)2107كتبت للأمير
الكبير �سيف الدين َك ْ�س َباي الملكي الأ�شرفي �سنة
899هـ ،ون�سخة �ضمن مجموع بمكتبة كوبريلي رقم
( ،)1288ون�سخة بمكتبة طوبقبو �سراي5/3471( ،
�أحمد الثالث) ،ون�سخة �ضمن مجموع خطي لفنون
الفرو�سية بالمكتبة البريطانية رقم (،)Or. 3631
ون�سخة بالمكتبة الوطنية الفرن�سية رقم (،)2830
تحت عنوان "كتاب في علم الفرو�سية ولعب ال ُّرمح
وال َب ْرجا�س وعالج الخيل"(.((7
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János Eckmann, The Mamluk-Kipchak
Literature, 309-311; Abdülkadir İnan,
Kayitbay’in turkce dualari, Ankara, 1958.

 -17مجال�س ال�سلطان الغوري.53-50 ،44-41 ،
18- Mehmet Yalcin, Divan-i Qansuh al-Guri
(1501-1516), PhD Dissertation Harvard
University, 1993.
19- Mehmet Yalcin, 35.

� -20إعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء 135-3 : 132؛ مجال�س
ال�سلطان الغوري46-43 ،؛ �شعبان محمد مر�سي ،ديوان
ال�سلطان الغوري ،مجلة معهد المخطوطات العربية
1980( 2/26م).104:
 -21الكواكب ال�سائرة ب�أعيان المائة العا�شرة.146-143 :1 ،
 -22النجوم الزاهرة.106 :10 ،
 -23الوافي بالوفيات.368-366 :9 ،
 -24ال�ضوء الالمع ،274-272 :10 ،الإعالن بالتوبيخ لمن ذم
التاريخ77 ،؛ طبعت �شجرة الن�سب ال�شريف النبوي على
الحجر في م�صر� ،ضمن كتاب" :النزهة ال�سنية في
�أخبار الخلفاء والملوك الم�صرية"؛ لح�سن ابن ح�سين
ابن �أحمد الطولوني الحنفي ،بدون تاريخ.
� -25أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر.78-77 :4 ،
 -26الوافي بالوفيات.361-360 :10 ،
 -27نهاية الأرب في فنون الأدب.85-83 :32 ،
 -28الثقافة التركية في م�صر138 ،؛ معجم �أ�سماء �سالطين
و�أمراء المماليك.35 ،
Mamluk-Kipchak

János Eckmann, "The
Literature", 304-305.

 -29ن�شر كتاب الإدراك م�صطفى بك ال�سالنيكي �سنة 1892م،
اعتما ًدا على ن�سخته المحفوظة في مكتبة بايزيد ،ثم
معتمدا على ن�سخة
�أع��اد �أحمد جعفر �أوغلي تحقيقه
ً
خطية بجامعة �إ�ستانبول ،ون�شره �سنة 1931م؛ الثقافة
التركية في م�صر140 ،؛ �أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر،
.266 :5
 -30الثقافة التركية في م�صر.140-139 ،
 -31ن�شره بالت�صوير العالم البولندي زايا�سكوف�سكي في
ق�سمين؛ �أحدهما للتركية ،والثاني للهجاتها ،وار�سو
1954-1938م؛ الثقافة التركية في م�صر.141 ،
Ananiasz Zajaaczkowski, "Slownik arabskokipczacki z okresu Pannstwa Mameluckiego",
Warszawa, 1954-1958
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 -32ن�شره الم�ست�شرق المجري بودرغلجتي في بوداب�ست �سنة
1969م؛ الثقافة التركية في م�صر.145 ،
János Eckmann, "The Mamluk-Kipchak
Literature",307-309; Bodrogligeti, "A fourteenth century Turkic translation of Sa’di’s
Gulistan Akademia Kiadoo, Budapest, 1969.

مو�ضوعا للدكتوراه للباحث رجب طوبارلي
 -33كان الكتاب
ً
بجامعة �آت��ات��ورك ب���أر���ض��روم ،ثم ن�شرها مجمع اللغة
التركية في �أنقرة �سنة 1992م ؛ الثقافة التركية في
م�صر.142 ،
Mamluk-Kipchak

János Eckmann, "The
Literature", 312-313.

 -34النجوم الزاهرة 209: 14؛ نزهة النفو�س والأب���دان 2
514:؛ المنهل ال�صافي404 : 6 ،؛ الثقافة التركية في
م�صر.143-142 ،
Mamluk-Kipchak

"The

János Eckmann,
Literature", 315.

 -35قام الم�ست�شرق زايا�سكوف�سكي بالتحليل اللغوي للن�ص
التركي ،وو�ضع معج ًما له ،ون�شره بالت�صوير في وار�سو
عام 1959م؛ الثقافة التركية في م�صر.143 ،
János Eckmann, "The Mamluk-Kipchak
Literature",
;314-315
Zajaczkowski,
Ananiasz,"A. Mamelucko-kipczacki przeklad
arabskiego traktatu. Mukaddima Abu’l-Laitas -Samarkandi, RO 23/1 (1959): 73-99.

 -36المنهل ال�صافي30-28 :7 ،؛ الثقافة التركية في م�صر،
.144-143
János Eckmann, "The Mamluk-Kipchak
Literature", 319-317; Kurtulus oztopcu,
"Kitab fi ‘ilm an-nussab: a14th century
archery treatise in Mamluk-Kipchak", Ankara
Oolmez, 2002; Shihab Al-Sarraf, "Mamluk
Furusiyah Literature, Mamluk studies review
8 (2004):157.
37- Zeren Tanındı, Two Bibliophile Mamluk
Emirs, 267-281.
38- Esin Atıl, "Mamluk Painting in the Late
–Fifteenth Century," Muqarnas 2 (1982): 160
162.

 -39مجال�س ال�سلطان الغوري.43 ،
Mamluk-Kipchak

"The

János Eckmann,
Literature", 306.

 -40وجيز الكالم في الذيل على دول الإ�سالم.876 :3 ،
Barbara Flemming, Literary activities in

�أهل العلم
والأدب من
�سالطين
و�أمراء دولة
المماليك
(-648
923هـ/
-1250
1517م)

 -54ذيل الدرر الكامنة202-200 ،؛ وجيز الكالم في الذيل
على دول الإ�سالم404-400 :1 ،؛ المجمع الم�ؤ�س�س :3
365-364؛ درر العقود الفريدة.548-543 :3 ،
 -55الذهبي ،المعجم الكبير194-193 :1 ،؛ المقتفى على
كتاب الرو�ضتين ،الجزء الثاني ،الق�سم الأول285 :؛
�أعيان الع�صر و�أعوان الن�صر.84-83 :2 ،
 -56تاريخ ابن قا�ضي �شهبة ،المجلد الثاني ،الجزء الأول-487:
488؛ المقفى الكبير.297-294 :2 ،

Mamluk halls and barracks, 255.

 -41المقريزي ،المواعظ واالعتبار692 :3 ،؛ الباز العريني،
المماليك.89 ،
 -42زب��دة ك�شف الممالك27،؛ الباز العريني ،المماليك،
.88-86
43- Barbara Flemming, Literary activities in
Mamluk halls and barracks, 256

مقـــاالت

 -44ال�سيف المهند في �سيرة الملك الم�ؤيد274 ،؛ �أحمد معبد،
الحافظ العراقي و�أثره في ال�سنة128-127 :1 ،؛ ابن
حجر الع�سقالني ،المجمع الم�ؤ�س�س .129 :3
 -45النجوم الزاهرة153 :9 ،؛ �أعيان الع�صر 118-117 :2؛
ال�ضوء الالمع177 :4 ،؛ 5-4 :3؛ �إنباء الغمر ب�أنباء
العمر.484 :1 ،
 -46الحافظ العراقي و�أثره في ال�سنة129 :1 ،؛ �إنباء الغُمر
ب�أنباء ال ُعمر.178-177 :4 ،
 -47تاريخ ابن قا�ضي �شهبة ،المجلد الثاني ،الجزء الأول:
429-426؛ �أعيان الع�صر و�أع��وان الن�صر-467 :2 ،
470؛ ابن قا�ضي �شهبة ،طبقات ال�شافعية30-28 :3 ،؛
ال�سبكي ،طبقات ال�شافعية الكبرى41 :10 ،
تاج الدين ُّ
ال��درر الكامنة172-170 :2 ،؛ البداية والنهاية:18 ،
.451
 -48م�سند الإمام ال�شافعي (ترتيب) .الجاولي�َ ،سنْجر بن عبد
اهلل النا�صري .تحقيق ماهر يا�سين الفحل ،الكويت:
غرا�س للن�شر والتوزيع2004 ،م.
 -49م�سند الإمام ال�شافعي (ترتيب) .59-54 ،
 -50م�سند الإمام ال�شافعي (ترتيب)140-139 ،؛ و�صل �إلينا
ترتيب الأمير َ�سنْجر في ن�سخة خطية ثانية محفوظة
بمكتبة ر�ضا رامبور بالهند رقم ( )698فُرغ من ن�سخها
�سنة 739ه��ـ ،وتحمل قيود �سماعات وق��راءات عديدة
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�صحيحا ما يتردد في منجز بع�ض الباحثين في الحقل الل�ساني الذين ذهبوا �إلى ح�صر
لي�س
ً
الدر�س الل�ساني في نهاية القرن الما�ضي ون�سبوا الإبداع فيه �إلى الغرب ،في حين تثبت الحقيقة
التاريخية �أ�سبقية العرب في هذا المجال ،ي�ؤكد هذه الحقيقة قول فيرث الم�ضمن في كثير من
الم�ؤلفات في الدر�س الل�ساني؛ لقد ن�ش�أت الدرا�سات ال�صوتية ونمت في �أح�ضان لغتين :العربية
وال�سن�سكريتية .لم يعد بعد هذه الحقيقة م�ساحة ل�شك �شاك ،وال لظن ظان ،في م�ساهمة
العرب في الدر�س ال�صوتي ،ولعل قول برج�سترا�سر قطع ال�شك باليقين؛ لم ي�سبق الأوروبيين
في هذا العلم �إال قومان ،العرب والهنود.بهذا الر�أي ي�صبح منجز �أبي الأ�سد والخليل بن �أحمد
الفراهيدي مرجعية كل باحث في هذا الحقل.
ت�شكل الدر�س ال�صوتي عند �أبي الأ�سود

�أ�س�س �أبو الأ�سود نظريته التعليمية – �إن �صح
�إطالق م�صطلح نظرية  -انطال ًقا من المالحظة
ك�سند ب�صري يثبته الإجراء التطبيقي ،متمث ًال في
و�ضع النقط على الحروف ح�سب و�ضع ال�شفتين
�أثناء عملية النطق بالحرف ،فكل نطق ي�ستدعي
و�ض ًعا معينًا لل�شفتين فبحركتهما يتحقق الفتح،
وال�ضم ،والك�سر ،ولكل م�صطلح منها �أثر وداللة.

بخا�صة ف��ي م�سار البحث ال��ذي ي�ؤ�س�س لنظرية
تعليمية عربية �أ�صيلة ،ت�شكل المنظور العربي
للدر�س ال�صوتي وت�ضع �أر�ضية معرفية ،تكون بمثابة
المرجعية التي تعتمد في البحث العلمي.

بد�أ �أبو الأ�سود بجمع الأدوات التي ت�ؤكد و�ضوح
الر�ؤية لديه ،كالم�صحف ،وال�صبغ الملون والو�سيلة
التي ي�ستدعيها ال�سياق ( القلم ) ،وهي الأدوات
التي ي�ستعين بها الباحث لإنجاز م�شروعه العلمي،
يقول �أبو الأ�سود " :خذ الم�صحف و�صبغًا يخالف
لعل �إث�ب��ات الن�صين الذين تداولهما ال��رواة ،لون المداد ،ف�إذا فتحت �شفتي فانقط واحدة فوق
ي�ضعان الدر�س الل�ساني بعامة والدر�س ال�صوتي الحرف ،و�إذا �ضممتهما
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فاجعل النقطة جانب الحرف و�إذا ك�سرتهما
فاجعل النقطة في �أ�سفله ،ف�إن �أتبعت ذاك �شي ًئا من
هذه الحركات فانقط نقطتين"((( .ولإدراك و�ضوح
ال�صورة عند �أب��ي الأ��س��ود  ،وه��و ي�ضع المرجعية
المعرفية للدر�س ال�صوتي.
نقارن وجهي الن�صين الذين �أوردهما �أبو عمرو
ال��دان��ي � "،إذا ر�أيتني لفظت بالحرف ف�ضممت
�شفتي فاجعل النقطة جانب الحرف ،ف�إذا �ضممت
�شفتي بغنة فاجعل نقطتين ،و�إذا ر�أيتني ك�سرت
�شفتي فاجعل �أ�سفل الحرف نقطة ،ف ��إذا ك�سرت
�شفتي بغنة فاجعل نقطتين ،ف�إذا ر�أيتني قد فتحت
�شفتي فاجعل على الحرف نقطة ف�إذا فتحت �شفتي
بغنة فاجعل نقطتين"(((.
ب �ق��راءة ب�سيطة للن�صين يك�شف الباحث �أن
الن�ص الثاني �أ�شمل من الن�ص الأول.
الم�صطلح " لفظت " في الن�ص الثاني �أدق من
م�صطلح " فتحت " في الن�ص الأول ال�شتمال الثاني
على النطق وال�سمع م ًعا.
اختالف م�صطلح الموقعية بين " �أم��ام " في
الأول ،و" ج��ان��ب ف��ي ال�ث��ان��ي ،وهما لي�س واح� ً�دا
و"فوق" في الأول ،و " على " في الثاني ،وهما
بمعنى واحد.
ت�ك��رار الغنة ف��ي ال�ث��ان��ي ،م��ع جميع و�ضعيات
النقط ،وب��دون تكرار في الأول ،وهو ما يف�سر �أن
الغنة هي التنوين.

ال�صوت اللغوي في ال��در���س الل�ساني العربي في
ع�صره.
ال �أثبت وال �أنفي �إدراك �أبي الأ�سود لأثر النقطة
كعالمة دالة تتحقق باالمتداد في االتجاه بالمفهوم
الريا�ضي ،ولكنه كان يدرك وظيفتها كعالمة فارقة
في النطق وفي ال�شكل " النقطة �أ��ص��ل كل خط،
وال �خ��ط كله نقط مجتمعة ف�لا غنى للخط عن
النقطة ،وال للنقطة عن الخط ،وكل خط م�ستقيم
�أو منحرف فهو متحرك عن نقطة بعينها ،وكل ما
(((
يقع عليه ب�صر �أحد ،فهو نقطة بين نقطتين".
يجعل الإدراك الق�صد منها يت�ضح بو�صفها
ع�لام��ة �إع� ��راب ولي�ست نقطة الإع �ج��ام " نقط
الإعجام ،وهو نقط الحروف في �سمتها للتفريق بين
الحروف الم�شتبهة في الر�سم كنقط الباء بنقطة
من تحت ،ونقط التاء باثنتين من فوق ،ونقط الثاء
بثالث نقط من فوق "(((.
لي�س نقط الإع��راب كنقط الإعجام؛ لأن الأول
مرتبط بالمعنى ،وق��د يمتد ح�سب م��ا تقت�ضيه
الحالة ،ويتبادل الدور مع الحروف اللينة التي هي
بع�ضها ،في حين نقط الإعجام لي�س من خ�صائ�صه
ما لنقط الإعراب.
نقط الحروف :كثيرمن الحروف في العربية
مت�شابهة ،وال �ف��رق بينها اقت�ضى ع�لام��ة ،فكان
نقطها تمييزًا "نقط الإع��راب �أو نقط الحركات،
وهو نقط الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة
في اللفظ،كنقطة الفتحة بنقطة من فوق الحرف،
ونقط الك�سرة بنقطة م��ن تحت ال�ح��رف ،ونقط
ال�ضمة بنقطة �أمام الحرف �أو بين يديه"(((.

�إذا ق �ل��ب ال �ب��اح��ث م���ص�ط�ل�ح��ات الن�صين
المفتاحية ،النقطة ،والحركة ،والغنة ،وفتحت
ولفظت ،فتحت و�ضممت وك�سرت ،وف��وق ،على،
في الن�ص �إ�شارة دالة على �أن �أبا الأ�سود �أدرك
�أم��ام ،وجانب� ،أ�سفل ،وق��ف عند تف�سير ين�سجم
مع واقع العملية التعليمية التي و�ضع لها �أبو الأ�سود ��ض��رورة التفريق بين ال�ح��رك��ات ،فو�سم النقطة
الد�ؤلي منطلقات �أ�سا�سية ترتكز عليها عملية تعليم بالموقعية ،فالفتحة نقطة فوق الحرف ،والك�سرة
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نقطة تحت الحرف ،وال�ضمة نقطة �أمام الحرف �أو
بين يديه ،فهي عالمة فارقة (الموقعية) ت�صاحب
نطق ال�صوت بالفتح �أو ال�ضم �أو الك�سر ،ويمكن
للدار�س �أن يقف على ذلك في النموذج التو�ضيحي
الذي اعتمده �صاحب المحكم في نقط الحروف،
ب َّين فيه مو�ضع النقطة من ال�ح��رف ،مطبقًا ما
ورد في ن�ص �أب��ي الأ��س��ود ،وهو يحاور كاتبه ،خذ
الم�صحف و�صبغًا يخالف ل��ون ال �م��داد؛ لت�سهيل
عملية المالحظة عند المتعلم:
" ع�لام��ة ال�ح��رك��ات ال �ث�لاث نقطة ح�م��راء:
الحمد هلل
وعالمة الت�شديد دال مقلوبة حمراء :رب العلمين
وعالمة ال�سكون جرة حمراء :انبهم
وعالمة المد مطة حمراء :خائفين "(((.

مقـــاالت

ما ي�ستنتج كقيمة �صوتية هو تطابق المنطوق
برمزه المر�سوم ،ومالحظة حركة ال�شفتين عند
الح ْمد هلل ،ترى نقطة حركة حائه ،وحركة
نطق َ
�ضمة داله ،وحركة ك�سرة الم هلِل.
ال �ح��رك��ة :م��ن حيث ه��ي ج��زء م��ن الكلمة في
الم�ستوى الل�ساني تعد �شك ًال متطو ًرا عن النقطة
التي اخت�صت بالإعجام ،و�صارت الحركة متميزة
�واع��ا
عنها الخت�صا�صها ب ��الإع ��راب وع��رف��ت �أن� ً
اقت�ضاها الدر�س الل�ساني ،كحركة الإعراب ،وحركة
البناء ،وهي في مجال الدر�س النحوي �أ�صل منها
في الدر�س الل�ساني�.أما الغنة فلم �أجد لها تف�سي ًرا
ي�ست�ساغ �أكثر من تف�سير التنوع ال�صوتي ،كفارق
مائز لها عن الحركة على الرغم من الإ�شارة التي
�أوردها �صاحبا المعجم ال�شامل " �إخراج ال�صوت من
الخي�شوم ،و�أ�صواتها النون ال�ساكنة والتنوين"(((.
الذي يبقى في تقديري تف�سي ًرا غير واف ،وتبقى
النون ال�ساكنة في الدر�س ال�صوتي عالمة تحتاج

�إلى بحث معمق يحدد العالقة بين كونها �صوتًا ذا
داللة �أم �أنها تلوين �صوتي ينتهي عنده النطق.
اه �ت��دى �أب ��و الأ� �س��ود �إل ��ى ال�ع�لام��ات الفارقة
بالمو�ضعية المكانية ،ولم ي�شر �إلى مو�ضعية التنوين
�أو الغنة ،وهو ما يبرر كونه �أو كونها تلوينًا �صوت ًيا،
مفهوما
وهذا ي�ؤكد �أن �أبا الأ�سود هو �أول من �شكل
ً
تعليم ًيا للأ�صوات العربية قام فيها بدور المعلم،
وكاتبه ب��دور المتعلم ،واعتمد طريقة المالحظة
�سبي ًال لإي�صال الفكرة؛ لأن المالحظة الدقيقة
من الأ�ساليب الفنية في العملية التعليمية؛ لأن
ودوام��ا
و�ضوحا
" االنطباعات الب�صرية �أكثر
ً
ً
من االنطباعات ال�سمعية ل��دى �أغلب الأ�شخا�ص
( ،)...وهذا ما يميز ال�صورة الخطية على ح�ساب
ال�صوت"(((.
ر�ؤي� ��ة �أب��ي الأ� �س��ود تجعل االن�ط�ب��اع الب�صري
واالنطباع ال�سمعي متكاملين في العملية التعليمية،
وك��ان ا�ست�شرافه للمنهج التعليمي يتجاوز منهج
الع�صور التالية لع�صره ،على الرغم من تطور الدر�س
ال�صوتي ،وتنوع الو�سائل ،وتعدد المناهج ،و�صياغة
المحتويات المكيفة ح�سب ق��درات متعلميها ،ومع
ذل��ك يالحظ غياب البحث في تعليمية ال�صوت
اللغوي.طرح بهذا الم�ستوى ي�ؤكده �صاحب المزهر
بقوله" اعلم �أن اللغوي ينقل ما نطقت به العرب وال
يتعداه "(� .)1إن الذي نطقت به العرب هو الذي
هاج�سا �أ َرق �أب��ا الأ��س��ود وك��ان وراء اهتمامه
ك��ان
ً
وجعله ً
و�سيطا بين المتعلم والمعرفة ،غير �أن جهده
لم ي�شمل كل عنا�صر الدر�س ال�صوتي ،و�إن كان عدم
الوقوف مبر ًرا  ،ومع ذلك " يعد عمل �أبي الأ�سود
الد�ؤلي في ر�سم الحركات في الم�صحف مرحلة من
مراحل فهم هذه الأ�صوات وا�ستعمالها في النطق
والر�سم "(((.
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لم ي�شر �إل��ى ال�صوامت العربية وعددها ،و�إن
كانت �إ�شارة الحرف تحيل �إل��ى معرفته بعددها،
وبخا�صة �إذا ع��رف الباحث �سبب ان�شغاله بهذا
المو�ضوع ،وهو اللحن الذي ف�شا في الأل�سنة ،وهذا
معناه �أن النقط ا�ستدعاه التركيب؛ لأن الحرف
منفر ًدا ال ي�ؤثر نطقه في �شيء ،فنطق التاء منفرد
"تِ ،تٌ ،ت " لي�س بنف�س الأهمية حين يكون عن�ص ًرا
َ
في التركيب " َكت ََبَ ،ك َت ْب ٌت َك َت ْب ِت" ،وهذا دليل  -و�إن
ك��ان الجزم فيه لي�س من المو�ضوعية العلمية -
يقرب من احتمال معرفة �أبي الأ�سود لعدد حروف
العربية.
 يمكن للباحث المدرك لمنهج �أبي الأ�سود فيكيفية معالجة الدر�س ال�صوتي �أن ي�ستنتج الر�ؤية
العلمية من خالل �إ�شارات لفظية دالة� ،إذا ر�أيتني؛
لفظت ،فتحت ،وغيرها من الألفاظ التي �شكل بها
الن�ص المرجعي لنظرية تعليمية ال�صوت اللغوي
العربي؛ �إذ جمع بين المالحظة ( ر�أي��ت ) ،وهي
�آلية من �آليات نجاح العملية التعليمية والمنطوق
(لفظت) والمكتوب �أي رموز المنطوق.
يعد الن�صان مرجعين ي�ؤوالن �إلى مفهوم تعليمي
ي�ستقيم معه البحث الديداكتيكي ،ويختلفان من
حيث تقديم وت�أخير الأدوات اللفظية في ال�سياق
انطباعا� ،أن ثبت الن�صين
التركيبي ،مما يعطي
ً
واحدا ،و�إ َال كيف يف�سر االختالف؟ ففي الأول
لي�س ً
يالحظ االن�سجام في العالقة بين الأدوات والفعل
التعليمي ،م��ع اعتماد م�ب��د�أ ال �ت��درج ف��ي النقط،
حيث بد�أ بالفتحة ،وهي �أ�سهل الحركات نطقًا ،ثم
ال�ضمة ،ثم الك�سرة ،ثم التنوين ،و�إن كانت الإ�شارة
عر�ضا.
�إليه في الن�ص الأول ً
�أما الن�ص الثاني فقد تميز بال�شمولية في ربط
العالقة وم��ا يقابلها من الغنة ،و�إن لم ي��راع فيه
التدرج؛ حيث بد�أ بال�ضمة والغنة التي تقابلها ،ثم
�آفاق الثقافة والتراث 105

الفتحة والغنة ،ثم الك�سرة والغنة .يثبت الن�صان
مرجعية الدر�س ال�صوتي اللغوي عند �أبي الأ�سود.
ف�إذا انطلقنا من ال�سهولة كان الأول �أن�سب ،و�إذا
انطلقنا من ال�شمولية كان الثاني �أن�سب.
بقيت مالحظة هامة ومثيرة في ه��ذه الر�ؤية
العلمية لتعليمية الأ��ص��وات العربية؛ لم �أج��د لها
تف�سي ًرا ،ه��ل غابت �أم ن�سيت ؟ �أم �سقطت من
الدرا�سات  -على الرغم من الإ�شارة التي توحي
بح�ضورها في الر�ؤية  ، -وهي ال�صفة التي تميز
كل حرف عن الآخر بالمنظور �شك ًال ،ويتميز عنه
ومخرجا
ومخرجا �أو يتفق معه �صفة
بالمنطوق �صفة
ً
ً
مخرجا �أو العك�س.
�أو يتفق �صفة ويختلف
ً
�إن بحث �أبي الأ�سود عن المعنى بوا�سطة النقط،
يقرب �إدراك��ه لخ�صائ�ص ال�صوت اللغوي العربي
ولعل ان�شغاله بالداللة هو الذي حال دون التعر�ض
لل�صوت اللغوي بالتف�صيل� ،إن لم يكن جهد الرجل
قد �سقط من الدرا�سات اللغوية ،وقد ينطبق عليه
ق��ول �أب��ي عمرو ب��ن ال�ع�لاء ال��ذي نقله ع��ز الدين
�إ�سماعيل "ما انتهى �إليكم مما قالت العرب �إ َال �أقله،
ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم و�شعر كثير"(.((1
ال �أ�ستبعد �أن يكون جهد �أبي الأ�سود قد �سقط
من الدرا�سات ،ولو اكتفى بالنقط  -وبالبعد الذي
ا�ستوحيته من ن�صيه المختلفين المت�شابهين -لكفاه.
لعل �إ�شارات �أب��ي الأ�سود في تعليمية ال�صوت
اللغوي ،وجهت م�سار االهتمام �إليه وانتقل مو�ضوع
الدرا�سة ،ومو�ضوع البحث ،من كونه �إ�شارات تعليمية
�إلى تنظير علمي لتعليميته يمثل هذه المرحلة ا�سم
الم��ع في الدر�س اللغوي وال�صوتي؛ ال يخلو بحث
من ا�سمه في هذين الحقلين مهما تطورت و�سائل
البحث ،ومهما كانت درجة دقة قيا�سها.
مفتوحا للبحث ،ومازالت
تبقى �آرا�ؤه مجا ًال
ً
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نافذة مهمة من فكره التعليمي لم تت�سرب �إليها
لطائف البحث ،ولم يبلغ التحليل فيها م��داه ،ولم
تك�شف الدرا�سات الكثيرة عن �أ�سرار مخزون العين
ولم يب�سط الجانب المهم  -في تقديري ً -
ب�سطا
تعليم ًيا ي�ستفاد منه في عمليتي تعليم/تعلم ،بخا�صة
والدر�س اللغوي ب�صفة عامة ،وقد نال من االهتمام
م��ا ل��م ينله ال��در���س ال���ص��وت��ي ول��م تتجه �أق�ل�ام
البحث في كيفيه تعليم ال�صوت بالكيفية العلمية
التي تقت�ضيها ال�ضوابط اللغوية ،قد ال تطاوعني
ملكتي اللغوية على و�صف عبقرية الخليل ابن �أحمد
الفراهيدي ال��ذي و�ضع الأ�س�س النظرية للدر�س
ال�صوتي اللغوي العربي.
ت�شكل الدر�س ال�صوتي عند الخليل:

مقـــاالت

ال يختلف اثنان في الأ�سا�س التنظيري لل�صوت
اللغوي ال��ذي و�ضعه الخليل ،وال ي�شكك عاقل في
�أرائه العلمية في هذا الحقل من الدرا�سة؛ �إذ بني
ت�أ�سي�سه باالرتكاز على الدر�س ال�صوتي بو�صفه
ال �ن��واة الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل��در���س ال�ل�غ��وي ،ويتمثل هذا
االرتكاز -في تقديري  -في النقاط الآتية:
ح�صر الحروف العربية عدا في ت�سعة وع�شرين
ح��ر ًف��ا "في العربية ت�سعة وع���ش��رون ح��ر ًف��ا منها
�صحيحا ،لها �أحياز ومدارج،
خم�سة وع�شرون حرفًا
ً
و�أربعة �أح��رف جوف ،وهي :ال��واو والياء ،والأل��ف،
والهمزة"(.((1
ح��دد مخرج الأ��ص��وات و�أح�ي��ازه��ا ،ون�سب لكل
مخرج حروفًا محددة ،و�أحيازًا في المخارج بحروف
محددة من حروف المخرج ،مبتد ًئا ب�أق�صى الحلق
" ف�أق�صى الحروف كلها العين ثم الحاء ،ثم الهاء،
فهذه ثالثة �أحرف في حيز واحد ،ثم الغين والخاء
في حيز واحد كلهن حلقية"(.((1
� -أع�ط��ى الأ��ص��وات �أ�سماء في المخرج ارتبطت

بالمخرج ،الحلق ،واللهاة ،وال�شجر ،والأ�سلة
والنطع ،واللثة والذلق ،وال�شفة.
" العين والحاء والهاء ،والغين والخاء حلقية؛
لأن مبد�أها الحلق ،والقاف والكاف لهويتان؛ لأن
مبد�أها اللهاة ،والجيم وال�شين وال�ضاد �شجرية؛
لأن مبد�أها �شجر الفم؛ �أي منفرج الفم ،وال�صاد
وال�سين والزاي� ،أ�سلية؛ لأن مبد�أها �أ�سلة الل�سان،
وهي م�ستدق طرف الل�سان ،والطاء والدال والتاء
نطعية؛ لأن م�ب��د�أه��ا نطع ال�غ��ار الأع �ل��ى وال�ظ��اء
وال��ذال والثاء لثوية؛ لأن مبد�أها من اللثة ،والراء
والالم والنون ذلقية؛ لأن مبد�أها ذلق الل�سان ،وهو
تحديد ذلق الل�سان ،والفاء والباء والميم �شفوية؛
لأن مبد�أها ال�شفة ،والياء وال��واو والأل��ف والهمزة
هوائية ،في حيز واحد؛ لأنها ال يتعلق بها �شيء"(.((1
�أع �ط��ى لكل �صوت �صفة ثابتة م��ائ��زة ،و�صفة
م�شتركة ،عليها ارتكز في و�ضع النظام ال�صوتي
المخرجي " ،ولوال بحة في الحاء لأ�شبهت العين
لقربها من مخرج العين ،ولوال هته في الهاء لأ�شبهت
الحاء لقربها من مخرج الهاء من الحاء"(.((1
 ف��ا� �ض��ل ب�ي��ن الأ�� �ص ��وات م��ن ح�ي��ث الن�صاعةوالجر�س،وا�ستح�سن التركيب ال��ذي ت��رد فيه
"لكن العين والقاف ال تدخالن في بناء �إ َال
ح���س�ن�ت��اه؛ لأن �ه��ا �أط �ل��ق ال �ح��روف و�أ�ضخمها
جر�سا"(.((1
ً
 رتب الأ�صوات العربية ترتي ًبا مخالفًا للترتيبنظاما ينم عن
الأل��ف بائي والأب�ج��دي ،و�أب��دع ً
ر�ؤية واعية لأثر ال�صوت ،وم�صدر دفع هذا الأثر،
إيقاعا مخالفًا لكل
ليحقق قيمة م�سموعة ،تمثل � ً
�صوت يحدث بنف�س الطريقة ،هذا الأثر ،وهذا
الإيقاع المتنوع كون لديه ح�س تذوق الأ�صوات،
"فكان يفتح فاه بالألف ،ثم يظهر الحرف ،نحو:
�أَب� ،أَع �أَغ ،فوجد العين �أدخل الحروف في الحلق
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فجعلها �أول الكتاب ،ثم الأق��رب منها الأرف��ع
فالأرفع ،ح َّتى �أتى على �آخرها ،وهو الميم"(.((1
ه ��ذه الطريقة ال�ت��ي اه �ت��دى بها �إل��ى �إخ��راج
ال�صوت للوقوف على تحقيقه لي�أخذ مادة و�صفه،
وهذا ال يت�أتى �إال َباالعتماد على الألف ..." .ال يمكن
للمعرب �أن ينطقه ،وي�أخذ ال�صوت مادته و�صفته �إ َّال
بعد اعتماده على �صوت الألف قبله من �أجل ذلك
دعاها عما ًدا �أو �سل ًما"(.((1
وهذا يحيل �إلى مالحظة غاية في الدقة ،وهي
�أن حرف الل�سان ال ينطق بال�ساكن ،وكان االعتماد
ً
م�ست�ساغا؛ " ...لأن حرف الل�سان
على الألف حال
ال ينطق بال�ساكن م��ن ال�ح��روف فهو يحتاج �إل��ى
�ألف الو�صل"( .((1فعملية تركيب (�ألف الو�صل مع
�أي حرف من الحروف) تحدث ال�صوت وتتحقق
ال�صورة ال�سمعية وظيف ًيا.
لم �أقف في مقدمة الكتاب على �إ�شارة تحيل �إلى
الوترين ال�صوتيين ،وال �إلى الل�سان ،ولكل منهما �أثر
في قيمة النبرة ال�صوتية ،في حين و�صف �أع�ضاء
الجهاز النطقي و�صفًا دقيقًا لم تتجاوزه الدرا�سات
ال�ح��دي�ث��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن و��س��ائ��ل التكنولوجيا
المعا�صرة� ،إال في بع�ض الم�سائل الجزئية التي
اقت�ضاها تطور الدر�س اللغوي.
 جمع الحروف العربية ،و�أعطى لكل حرف معنىح�سب ما ورد في �أل�سن العرب ،وهو عمل فريد
في الدر�س اللغوي ،بد�أه بالألف و�أنهاه بالياء،
ما زال يحتاج �إل��ى بحث وتدقيق ،قد جمعت
الحروف كلها مع معانيها التي وردت عن العرب،
وقد �ألفتها على ما �سنح لي"(.((1
�أذك ��ر بع�ض المعاني لبع�ض ال�ح��روف لتعميم
الفائدة بالجزء الذي يثير الف�ضول لمعرفة الكل
"الثاء " :العين " من كل �شيء"( .((2قال �أبو زيد:
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�إ َذا َم��ا �أَ َت� ��ى � َ��ض� ْي� ٌ�ف و َق� � ْد َج �لَ��ل ال �د َُج��ى
ْ (((2
�أَجِ ��ي ُء ِبثاَ ِء اللَ ْح ِم َ
والخ ْم ِر وال�سك ِر
ال �ك��اف :ال��رج��ل الم�صلح ل�ل��أم��ور ،وال��رج��ل
العفيف ،قال كثير :
َج� � � ��وا ٌد �إ َذا َم � ��ا جِ � � ْئ� ��تَ َت� � ْب� � ِغ ��ي َن ��وا َل ��ه
وك � ٌ
�اف �إذا َم��ا ال� َ�ح � ْر ُب �� َ�ش� َ�ب ���شِ �ه��ا ُب�ه��ا

(((2

ال�ل�ام :ال�شجر �إذا اخ�ضر ،ق��ال �أب��و محجن
الثقفي:
�أ� ْ��ص � َب� ْ�ح��تَ ف��ي َر ْو� َ��ض� � ِة زهْ � ��را َء م��و ِن � َق � ِة
(((2
و َال ُم � �ه ��ا م ��ن ِر َي � � ��ا ِح ال � � � َد ِو ت � � ْر َت � � ِع � � ُد
و�سم بع�ض الأ� �ص��وات بو�صف خا�ص ومميز،
ك��االن�ح��راف ف��ي ال��راء وال�ل�ام وال�ن��ون والهتة في
الهاء ،والبحة في الحاء ،وو�صف الميم بالإطباق؛
"لأنها تطبق الفم �إذا نطق بها"(.((2
ميز بين الل�سان العربي وغيره مما يدخل في
التركيب اللغوي العربي من �صوامت" ف��إن وردت
كلمة رباعية �أو خما�سية معراة من حروف الذلق
�أو ال�شفوية ( )...فاعلم �أن تلك الكلمة محدثة
واجدا
مبتدعة؛ لي�ست في كالم العرب؛ لأنك ل�ست ً
من ي�سمع في كالم العرب كلمة رباعية �أو خما�سية
�إ َال وفيها من حروف الذلق �أو ال�شفوية واحد �أو اثنان
�أو �أكثر"(.((2
ت�صميم المنهج :

ك��ان منهجه التعليمي ينطلق م��ن ال�م��دون��ة،
يح�سن تذوقها ،ويعرف كيفية ت�أليفها ويفرق بين
الف�صيح من كالم العرب والدخيل ،ويوجه متعلمه
�إلى امتالك هذه الخ�صائ�ص الفنية لمعرفة ت�أليف
المدونة " ف�إذا ورد �إليك �شيء من ذلك فانظر ما
هو ت�أليف العرب وما لي�س من ت�أليفهم"( .((2يجعل

مالمح
تعليمية
ال�صوت
اللغوي
عند �أبي
الأ�سود
الد�ؤلي
والخليل
بن �أحمد
الفراهيدي

الخليل المتعلم �أم��ام المدونة ويدعوه �إل��ى ت�أملها
(فانظر) ليفرق بين ما هو من ت�أليف العرب ،وما
هو غيره ،بعد �أن دربت �أذنه وارتا�ضت على �سماع
الف�صيح بالقدر ال��ذي ت�ستطيع تمييزه من غيره
ب�سهولة وي�سر.
ب �ه��ذا ال��و��ص��ف ي�ك��ون الخليل �أول م��ن �صنف
الأ�صوات العربية تب ًعا لوظيفتها في التركيب اللغوي،
ومنه يمكن �أن نن�سب �إليه التفريق بين ما ي�سمى
بعلم الأ�صوات ،وعلم وظائف الأ�صوات بالمفهوم
الحديث .تبقى مقدمة معجم العين مرج ًعا تعلي ًما
هاما لمعلم تعليمية الأ��ص��وات العربية� ،إذ تنظر
ً
لمنهج م�ؤطر بتقنيات تعليمية� .أح�صر �أهميتها في
كيفيتين:
كيفية الأداء :

مقـــاالت

كيفية نطق ال�صوت :لو اتبع المعلم تقنية الخليل
في كيفية نطق الحرف عند المتعلم لتمكن من دفع
المتعلم �إلى نطق الحرف بكل طالقة ،مع الت�صرف
الذي يتنا�سب ومقدرة كل متعلم على نطق �أي حرف
يميل �إل��ى نطقه ب�سهولة؛ لأنها عملية تمكن من
معرفة مخرج الحرف فيتحقق بذلك نطق ال�صوت
من مخرجه.
تحديد الأ�صوات ذات المخرج الواحد ،والحيز
الواحد في نف�س الوقت ،ف�إذا تمكن من نطق حرف
ما من مخرج م��ا ،تمكن �آل� ًّي��ا من بقية الأ��ص��وات
الأخرى �إن لم يمنعه مانع ع�ضوي يحول دون ذلك.
تمييز بع�ض الأ�صوات عن بع�ضها بالن�صاعة
والجر�س (كالعين ،والقاف).
تمثل كيفية نطق الأ�صوات عن طريق التكرار،
جيدا �إفرا ًدا
يمكن المتعلم من �أداء الأ�صوات �أداء ً
�صحيحا بال�سماع ،كان
وتركي ًبا فكلما انطبع الحرف
ً
�صحيحا في المنطوق.
�أدا�ؤه
ً

كيفية التوظيف :

ج��اور الخليل بين الأ�صوات في المخارج ،بعد
�أن فكر في �أيها �أحق بالبدء ،وبعد �أن قلبها على
ق��در مخرجها من الحلق ،ف ��أدرك �أهمية النظام
قيا�سا بالنظامين الآخرين؛ لأن ال�صوت
المخرجي ً
اللغوي هو نف�س يجري في الجهاز النطقي ،والنف�س
تدفعه الرئتان ،وال يمكن �أن يت�أتى من ال�شفتين
لذلك كان على دراية عالية بعملية �إحداث ال�صوت،
فحدد بذلك المخارج والأحياز.
و��ض��ع في كل مخرج مجموعة من الأ��ص��وات،
تتراوح بين االثنين �إلى الخم�سة �أحرف؛ ففي الحلق
خم�سة حروف ( ع ح ه ،غ خ ) ،وفي اللهاة حرفان
(ق ك) ،وفي ال�شجر ثالثة ح��روف ( ج ���ش ���ض )
وفي الأ�سلة ثالثة ( �ص �س ز ) ،وفي النطع ثالثة
حروف ( ط د ت ) ،وفي اللثة ثالثة ( ظ ذ ث )،
وفي الذلق ثالثة حروف ( ر ل ن ) وفي ال�شفاه ثالثة
حروف (ف ب م) ،وفي الهواء �أو الال مخرج ثالثة
حروف (ي و ا ء ) ،وكل مجموعة ت�شترك وتختلف
في ال�صفة �أو ال�صفات.
ف��ي ك��ل مخرج �صفة تقابلية ( جهر/هم�س )
كالعين والحاء مث ًال ،ما عدا المخرج الذلق فكل
�أ�صوات مخرجه مهجورة ،وكذا الأ�صوات الهوائية،
ك�م��ا ف��ي بع�ضها الآخ� ��ر ��ص�ف��ات تقابلية �أخ��رى
(كاال�ستعالء  /واال�ستفال ) كالطاء والتاء  ،وال�شدة
والرخاوة ،والتفخيم والترقيق  ،وهو تقابل متنوع
يدفع الباحث �إلى اال�ستفهام عن هذا التنوع المطرد
في بع�ض المجموعات المخرجية.
ق��د ال تكون الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا اال�ستفهام هي
القول الف�صل ،ولكني �أرجع هذا �إلى طبيعة اللغة
العربية ال�ت��ي تتميز ب��إي�ق��اع خ��ا���ص ت�ت�ب��ادل فيه
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العنا�صر ال�صوتية المواقع الإيقاعية ،وهذا الذي
�شد انتباه الخليل لو�ضع علم العرو�ض الذي يعتمد
الإيقاع ،و�صنف بحور ال�شعر في دوائر عرو�ضية،
يتفاوت ا�شتمالها على البحور ،من بحرين �إلى �ستة
بحور وكذلك الأم��ر بالن�سبة للمخارج ال�صوتية.
يمكن للباحث �أن يت�صور دوائر �صوتية ،كل مخرج
ي�شكل دائرة �صوتية متقاربة في موقعية الأحياز،
وتتفق؛ وتختلف في ال�صفات ،وتت�أثر ببع�ضها جه ًرا،
وهم�سا ،ف ��إذا وقع �صوت مهمو�س بين مجهورين
ً
اك�سب �صفة الجهر بالت�أثير العك�س �صحيح.
ت�صور الخليل للنظام المخرجي

اعتمد الخليل النظام المخرجي لإدراك��ه ب�أن
ال�صوت ال يحدث بدون نف�س ،والنف�س ال يت�أتى �إ َال
من الرئتين؛ ولذلك يمكن تمثل المدارج ال�صوتية
التي حددها في ثمانية ،وواحد هوائي من الحلق
�إلى ال�شفتين.
لم يكن الخليل ليلغي �أهمية النظامين الآخرين؛
ولذلك تجده في كتابه " الحروف " ال يعتمد النظام
المخرجي ،وهذا ال يعني �أنه لم يكن يدرك �صعوبة
النطق بالأ�صوات الحلقية بالن�سبة للمتعلم المبتدئ،
وال ينفي �أنه لم يكن يدرك اكتمال الجهاز النطقي
عند الأطفال ،وقيمة �أثره في العملية الت�صويتية،
و�أنه ب�إمكان كل طفل بلغ �سن التعلم ،نطق �أي حرف
�إذا كان جهاز نطقه �سلي ًما.
ال �أ��س�ت�ب�ع��د ت���ص��ور ال�خ�ل�ي��ل لت�شكيل ��ص��ورة
تو�ضيحية للجهاز ال�صوتي ،ولو لم تكن مج�سدة
خط ًّيا؛ لأن ت�صميمه للأ�صوات في مجموعة منتظمة
في المخارج يدل على هذا الت�صور الذي يمكن �أن
نقربه في هذا ال�شكل.
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هوائية
شفوية
ذلقية
لثوية
نطعية
أسليه
شجرية
لهوية
حلقية

او ي ء
فبم
لنر
ظذث
طدت
�ص �س ز
ج �ش �ض
ق ك
ع ح ه ،غ خ

اعتماد النف�س
ه��ذه م��دارج �أ�صوات اللغة العربية من منظور
الخليل " في العربية ت�سع وع�شرون حرفًا :منها
�اح��ا؛ ل�ه��ا �أح �ي��از
خم�سة وع �� �ش��رون ح��ر ًف��ا � �ص �ح� ً
ومخارج ،و�أربعة هوائية الواو والياء والألف اللينة
و[الهمزة]"(.((2
ي�صنف الخليل الهمزة مع الأ��ص��وات الهوائية
لقرب الت�شابه بينها وبين الأ��ص��وات الهوائية "
ف�أما الهمزة ف�سميت حرفًا هوائ ًيا؛ لأنها تخرج من
الجوف ،فال تقع في مدرجة من مدارج الل�سان ،وال
من م��دارج الحلق وال من م��دارج اللهاة� ،إنما هي
هاوية في الهواء ،فلم يكن لها حيز تن�سب �إليه �إ َال
الجوف"(.((2
يثير و�صف الخليل للهمزة تفكير الباحث في
ال�صوت اللغوي ،بين ن�سبتها لمدرج الحلق مرة
وع��دم ن�سبتها لأي م��درج� - ،أي اعتبارها هوائية
 والمت�أمل لو�صفها في هذا الن�ص يدرك تميزهاعن الأ�صوات ال�صحاح " ف�أما الهمزة فمخرجها
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من �أق�صى الحلق مهتوتة م�ضغوطة ،ف�إذا رفه عنها
النت�[ ،إلى] الياء ،والواو ،والألف عن غير طريقة
الحروف ال�صحاح"(.((2
ه��ذا اللين ،وه��ذه الهتة في الهمزة ميز بهما
الخليل الهمزة عن بقية الحروف ال�صحاح لذلك
عدها مرة من الحروف الهوائية ،ومرة من الحروف
ال���ص�ح��اح ،وه ��ذا م��ا ج�ع��ل ال�ب��اح��ث ف��ي ال��در���س
ال�صوتي يجد عنتا في قبول هذا الطرح ،غير �أن
الإجابة ت�ستخل�ص من القراءة المت�أنية للن�ص ،فهي
هوائية عندما تكون مهتوتة م�ضغوطة ،وتكون حرفًا
�صحيحا عندما تتخل�ص من الهتة وال�ضغط .ولذلك
ً
يكون الخليل  -في ر�أي  -دقيقًا في ما ذهب �إليه من
و�صف ل�صوت الهمزة.

مقـــاالت

هذا هو الخليل الذي قال عنه ال�سيوطي�" :ألف
كتاب العين ف�أتعب من ت�صدى لغايته ،وعنى عمن
�سما �إل��ى نهايته ،فالمن�صف له بالغلب معترف،
والمعاند متكلف ،وكل من بعده له تبع� ،أقر بذلك
�أم جحد � )...(،ألف كتابه م�شاك ًال لثقوب فهمه،
وذكاء فطنته ،وحدة �أذهان �أهل دهره"(.((3
هذه �أراء  ،مهد بها كل من �أبي الأ�سود الد�ؤلي،
والخليل بن �أحمد الفراهيدي؛ للدر�س ال�صوتي
اللغوي ،ال��ذي �شكل مرجعية اهتدى ويهتدي بها
ال�ب��اح��ث ف��ي حقل ع�ل��وم ال�ل�غ��ة ،وع �ل��وم الل�سان،
وتعليمية الدر�س ال�صوتي ،وعلى الرغم من التطور
ال��ذي �أنجزه العقل الب�شري في ه��ذا الحقل ،من
�أدوات و�آليات وو�سائل مخبرية ،ما زالت ب�صمات
�صاحب معجم العين ،تتكرر في كل بحث ،وتتعزز
قيمتها العلمية ،وتفتح للباحث ف�ضاء متجد ًدا لفهم
الر�ؤية الدقيقة لمنهج الخليل.
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المقدمة:

مقـــاالت

بد�أ التيار البديعي ي�أخذ طريقه في الظهور ب�شكل الفت للنظر في بنية الق�صيدة العربية
بداية من ب�شار بن برد (ت 167هـ) ،وم�سلم بن الوليد (ت  208هـ) �إلى �أن �أ�سرف �أبو تمام الطائي
(ت 231هـ) في توظيفه كمح�سن جمالي ،ولكن هذا الإ�سراف حدا ب�شعره �إلى الغمو�ض ،وكان هذا
الهجري �إلى �أن جاء القرن الرابع فطغت الموهبة ال�شعرية على يد ال�صنوبري
في القرن الثالث
ّ
(ت 334هـ) ،والمتنبي (ت 354هـ) ،و�أبي فرا�س الحمداني (ت  357هـ) ،وال�سري الرفاء (ت 366هـ)،
وابن �سكرة الها�شمي ( ت  385هـ) ،وال�صاحب بن عباد (ت 385هـ) ،وابن حجاج (ت391هـ)،
وال�سالمي ( ت393هـ) ،وال�شريف ِ
الر�ضي (ت 406هـ) وغيرهم على هذا المنزع البديعي ،و�إن ظ َّل
َّ
الهجري حتَّى الحت كوكبة
له ح�ضوره في الق�صيدة العربية ،وما �إن بزغ نجم القرن الخام�س
ّ
من ال�شعراء من �أمثال� :أبي الف�ضل الميكالي ( ت  436هـ) ،و�أبي الجوائز الوا�سطي ( ت  460هـ)،
والباخرزي (ت 467هـ) ،وابن َح ُّيو�س (ت 473هـ) ،والح�سن بن �أ�سد الفارقي (ت 487هـ) متخ�ص�صة
في توظيف هذه البنية البديع ّية ب�ألوانها المتعددة.

ونظ ًرا لح�ضور التيار البديعي في �شعر " �أبي
الجوائز الوا�سطي " ب�صور مكثفة �أكثر من ظهورها
في �شعر كثير من �شعراء ع�صره ،م َّما �شكل ظاهر ًة
وا�ضحة في ديوانه ت�ست�أهل الدرا�سة ،ونظ ًرا ال�شتمال
ه��ذا ال��دي��وان على قيم فنية ،م َّما جعل التوظيف
�وذج��ا لتقديم �صورة للتوظيف
البديعي لديه �أن�م� ً

الهجري ،ونظ ًرا
البديعي في �شعر القرن الخام�س
ّ
ل�ضياع ديوانه وقلة الن�صو�ص ال�شعرية المتبقية له
في الم�صادر المطبوعة ،وقيام كاتب هذه ال�سطور
بالتنقيب في الم�صادر المخطوطة حتى جمع له
ديوا ًنا تقرب ح�صيلته من �ألف بيت ،وهذا بالطبع
�سيتيح لهذا البحث توظيف و�إظهار ن�صو�ص �شعرية
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تمهيدا لن�شر دي��وان��ه،
على �صفحاته لأول م��رة
ً
وتقريبه من دائ��رة الممار�سة النقدي؛ نظ ًرا لكل
هذا كان االهتمام بالت�شكيل البديعي في ديوان هذا
ال�شَّ اعر المبدع الذي ابتعدت �أقالم الدار�سين عن
درا�سة �إبداعه ب�سبب �ضياع تراثه ال�شعري.
وق��د ت َّمت معالجة ه��ذا المو�ضوع عبر �أربعة
م �ح��اور� :أول �ه��ا ل�سيرة �أب��ي ال�ج��وائ��ز الوا�سطي،
وم�سيرة �شعره ،وثانيها لرحلة التيار البديعي في
الهجري،
الق�صيدة العربية �إل��ى القرن الخام�س
ّ
وثالثها لتجليات المح�سنات البديعية ال َّلفظية في
ديوان " �أبي الجوائز الوا�سطي " ،ورابعها لتجليات
الديوان نف�سه.
المح�سنات البديع ّية المعنوية في ِّ
�أبو الجوائز الوا�سطي و�شعره :ال�سيرة والم�سيرة.

الجوائز ِ
طي " �شاع ٌر من �شعراء
" �أبو َ
الوا�س ّ
العبا�سي ال ّثاني� ،أ�سهم َبدوره
العراق في ال َع�صر
ّ
في �إث��را ِء حرك ِة الحيا ِة الأدب� ّي��ة في ذلك الع�صر
أ�ضاف �إليها من نماذج � ِ
بما � َ
إبداعه ِّ
عري ،ولم
ال�ش ّ
كان عال ًما
الح ّد ،بل لقد َ
يقت�ص ْر عطا�ؤُه عند هذا َ
بع�ض ط�لاب ال ِعلم لينهلوا من
مرمو ًقا،
ق�صده ُ
َ
ِ
بع�ض
مجال ال َّت�أليف
العلمي ُ
علم ِه ،و�أُ ِث � َرت له في َ
ّ
الم�ؤ ّلفاتَ ،ح ِف َظ ْتها لنَا الأَ َّي��ام ،وت�ص َّدى لتحقي ِقها
بع�ض الباحثين المعا�صرين.
ُ
البديعي
إبداعه ذلك المنز ُع
أهم ما ُيم ّيز � َ
ولع َّل � ّ
ّ
ِّ
الخام�س
م�صاف �شعرا ِء القرن
ال��ذي جعله في
ِ
الهجري ،ومن �أكثرِ هم توظيفًا للمح�سنات البديع ّية
ّ
بنوعيها في � ِ
عري.
إبداعه ال�شّ ّ
َ
ُ
يختلف " �أبو الجوا ِئز " عن كثيرٍ من �شعرا ِء
وال
ُدامى في ع ّدة �أمور ،منها :ق ّل ُة الأخبار
العرب ّية الق َ
الم ّت�صلة ب�سيرته ،وبيئ ِته الخَ ا�صة ،ه��ذا ف�ض ًال
عن االخ�ت ِ
�لاف الوا�ضح في ا�سمه و�سل�سل ِة ن�سبه
وغيرهما ِم َّما يتع َّلق ب�أخبار حياته التي �ض َّمت �أمو ًرا
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لي�ست بعيدة عن التناق�ض واالختالق ،والغراب ِة في
بع�ض الحقائق ،ح ّتى التي �صدرت عنه م ّما حدا
عدم االطمئنان والوثوقِ ببع�ض
ِ
ببع�ض العلماء �إلى ِ
َمروياته.
طالت
ومهما يكن من �أمرِ هذه ال َّتناق�ضات التي ْ
�أخبا َره ف�إنّها لن تَمنع الباحثَ من مالحق ِتها في
م���ص��اد ِره��ا ،وج�م� ِع ك � ّل م��ا يتعلق بحياة ال�شَّ اعر
و�سيرته من �أخبارِّ ،ثم َع ْر ِ�ضها على ِ
بع�ضها ،وتفعيلِ
َدو ِر النّقد في ترجيح ما يقب ُله ال��واق��ع والمنطق
ال�سليم.
ُ
وي�أتي االخ�ت ُ
�لاف في �أخبار ال�شَّ اعر ب��د ًءا من
ِ
ا�سمه و�سل�سلة ن�سبِه ،فهناك من العلما ِء َمن ذهب
تجليات
�إلى �أنه((( " :الح�سن بن علي بن محمد بن �إبراهيم
التيار
ابن باري بن حمزة الوا�سطي " ،وهناك َمن ذهب
البديعي
(((
�إلى �أنه  " :الح�سن بن علي بن محمد بن بادي " في الق�صيدة
العربية
َ
ذهب �إلى �أنه((( :الح�سن بن قا�سم بن
وهناك َمن َ
في القرن
علي بن محمد بن بادي الكاتب النحوي " ،وهناك الخام�س
ّ
من ذهب �إلى �أنه ((( " :ابن بازي ،هبة اهلل بن بازي
الهجري
ابن حمزة الوا�سطي ،الرئي�س �أبو الجوائز " ،وهناك �شعر �أبي
الجوائز
(((
َمن ذهب �إلى �أ َّن��ه  " :ابن محمد� ،أبو الجوائز الوا�سطي
�أنموذجً ا
الوا�سطي " ،وه�ن��اك م��ن ذَ ه��ب �إل��ى �أن���ه((( :ابن
محمد بن باري� ،أبو الجوائز " ،وهناك من ذهب
�إلى �أنه(((� :أبو الجوائز ،مح ّمد بن علي بن محمد
الوا�سطي ".
ابن �إبراهيم بن باري
ّ
ف ُيلحظ م َّما ورد في الم�صادر �أن َ
هناك َمن �أور َد
�سل�سل َة ن�سبِه مخت�صر ًة((( ،ومنهم َمن �أ�سقط منها
بع�ض الأ�سماء،
بع�ض الأ�سماء ،ومنهم َمن زاد عليها َ
َ
ٍ
ٍ
ت�صحيف في بع�ض
تحريف �أو
وال يخفى َما ور َد ِمن
� ٍ
أ�سماء هذه ال�سل�سل ِة ،هذا ف�ض ًال عن بع�ض الأوهام.
االطمئنان �إليها م ّما �سبق
يمكن
ُ
�أما ال�سل�سل ُة التي ُ
ذك ُره ،فهي ال�سل�س ُة الأولى لإجما ِع �أكثر الم�صادر
بع�ض م�ؤ ِّلفي هذه
الموثوقِ بها عليها ،ولمعا�صر ِة ِ

الم�صاد ِر لل�شاعرِ ِ
نف�سه ،ورواي ِتهم عنه ،كما هو
الحال مع " الخطيب البغدادي ت  463هـ" ،الذي
ح َّدد تاريخ والدته اعتما ًدا على � ِ
أخذه منه.
ووا�ض ٌح وج��و ُد ال َّت�صحيف في كلمة " ب��اري "،
فت في بع�ض الم�صادر �إلى " بادي " ،كما
فقد ُح ّر ْ
ُح ّرفت في قليل منها �إلى " بازي " ،وقد ت ََّم االعتما ُد
على ما �أَ ْج َم َع ْت عليه �أكث ُر الم�صادر القريبة من
زمنه.

مقـــاالت

بع�ض
ويظه ُر � ً
أ�ضافت َ
أي�ضا �أن ث ّمة م�صادر((( � ْ
الأ�سماء التي ان �ف � َر َد ْت بها مثل كلمة " حمزة "
زادت ا�سم " �إبراهيم "(،((1
وهناك ُ
بع�ض الم�صادر ْ
ال�سل�سلة،
إتمام هذه ّ
وقد �أ�ضفتُهما رغب ًة ِم ِّني في � ِ
أي�ضا � َّأن في هذه الم�صادر َل َق ًبا لل�شّ اعر
كما يبدو � ً
ال ُيوجد في َب ِق ّية الم�صادر .وال َيت ََط َّرقُ ِّ
هن �إلى
الذ ُ
تكون ل�شاعرٍ
�أن الترجمة في هذه الم�صادر ر َّبما ُ
ّ
المقطعات
قريب من ا�سم ال�شَّ اعر؛ لأن
�آخر ،ا�س ُمه ٌ
المر ِو ّية فيها يقف عليها الباحثُ في غيرِ ها من�سوب ًة
الج َوائز ال َو ِا�س ِطي " مناط ال ّترجمة والبحث.
" لأبي َ
أي�ضا �إلى � ّأن في هذه الم�صادر
وال يتط ّرقُ الذّهن � ً
خَ ًلطا لترجمة ال�شَّ اعر بتَرجم ِة �شاعرٍ �آخر ،ا�س ُمه
راجعت ترجم َة
"�أبو الجوائز المطاميري" ،فقد
ُ
انفردت به هذه الم�صادر
هذا الأخير فَلم �أجد ما
ْ
الزم��ا االعتما ُد على
�ضمن ترجم ِته؛ ِومن ّثم بات ً
ما َو َر َد فيها من �إ�ضاف ِة ا�سم " حمزة " في َم َح ِّل َها
ن�سبه ،وكذلك اعتما ُد َل َقبِه ،وهو "
�ضمن �سل�سلة َ
هبة اهلل ".
وتف َّر َد " مح�سن الأمين " في كتابه �أعيان ال�شيعة
فيكون
ب�إ�ضاف ِة َلق ٍَب �آخر ،هو " ذو الكفايتين " �إذن
ُ
" لأبي الجوائز " لقبان� ،أح ُدهما " هبة اهلل "،
والآخر " ذو الكفايتين " .وهناك �إجما ٌع على ُكنيته،
�إذ لم يذكر �أح� ٌد م َّمن تَرج ُموا له �أ َّن��ه ُكني بكني ٍة
�أخرى غير " �أبي الجوائز ".

�أم��ا �إلحاقُ ِ
لفظ " الوا�سطي " بنهاية �سل�سلة
ن�سب ِه فَهذا َم َر ُّده �إلى ال َم ْو ِطنِ الأ�صلي لل�شّ اعر(،((1
فهو من " وا�سط "ْ � ،إح َدى المدن ال ِعراق ّيةَ ،ت َت َو ّ�سط
بين الب�صر ِة والكوف ِة ،ولذا ُ�س ِّميت بهذا اال�سم(،((1
كان لها دور ب��ار ٌز في الحياة الثقاف ّية في الع�صر
أنجبت ع��د ًدا من العلماء
العبا�سي
الثاني ،حيث � ْ
ّ
ّ
الأف���ذاذ والأدب� ��اء النجباء ،وق��د �أف ��رد " العماد
الأ�صفهاني ت  597هـ" في كتابه خريدة الق�صر
ال�صفحات التي تُ�سلط
وجريدة الع�صر كثي ًرا من َّ
الأ�ضواء على ُ�شعرائها.
فـ" �أبو الجوائز الوا�سطي " �أح ُد �أدب��اء وا�سط
�اع � ًرا ،وك��ات � ًب��ا ،وخ�ط� ً
ال�م���ش�ه��وري� َ�ن ،ك��ان ��َ�ش� ِ
�اط��ا،
انت�سب �إليها لوالد ِته فيها ،وقد اختَلف
وم�صنفًا،
َ
وزي ت
الج ّ
العلما ُء حول تاريخ مولده ،فذهب " ابن َ
 597هـ "(� ((1إلى �أنه ُولد عام ( 352هـ) ،وتابعه في
�شقي ت  774هـ "(،((1
هذا الحافظ " ابن كثير ِّ
الد ِم ّ
(((1
و"ابن تَغري بردي ت  874هـ"  ،وانتهوا �إلى �أنَّه
ُت ُوف َِّي عام ( 462هـ) ،وقال " ابن كثير "� :إنَّه ُت ُوف َِّي
قلت :كيف ي�صح هذا ؟
عاما ! ُ
عن عمر يناهز ً 120
فالفارقُ حينئذ يكون ع�شرة �أعوام ومائة عام� ،إن
َ�ص َّح ما ذهب �إليه !.
البغدادي "( ((1تاريخَ
وجعل " �إ�سماعيل با�شا َ
َوفاته عند ه ��ؤالء 462( -ه��ـ) -تاريخً ا لمولده !،
وهذا بال ريب من َقبيل ال َو ْهم ،ومن قبيل ال َوهم
(((1
أي�ضا تحدي ُد " بهاء الدين العاملي ت  1031هـ "
� ً
لتاريخ وفا ِته بعام ( 446هـ).
حت في بداي ِة حديثي
�ام َ�ص َّر ُ
ونظ ًرا لهذه الأوه� ِ
ب� ّأن �أخبا َر حيا ِت ِه لم ت َْ�س ْلم ِمن الأخطا ِء واال�ضطراب،
و�إذا رج � َع ال�ق��ارئ �إل��ى ِ
ا�سمه عند ه ��ؤالء العلماء
الح ِّد؛
الوهم لم ْ
الأربع ِة �ألفى � َّأن َ
يقف بهم عند هذا َ
ففي �إثبا ِتهم ال�سم ال�شَّ اعر َو ْه� ٌم �آخر ت َّم الإلماح
�إليه �آ ِنفًا.
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ال�صحيح ل��والدت��ه ووف��ا ِت��ه فهو ما
�أم��ا التاريخُ
ُ
واعتمده " علي جواد
أجمعت عليه �أكث ُر الم�صادر
َ
� ْ
ّ
ال�سابقِ
الطاهر "( ((1الذي انت َهى �إلى �أن ال ّتاريخ ّ
لدى ه�ؤالء العلما ِء الأربعة ،وهو عام ( 462هـ) من
قبيلِ ال َّتحريف وال َّت�صحيف.
ِ
تاريخ مولده
االطمئنان في
يمكن
ُ
لذا ال ُ
تحديد ِ
�إال م َّمن نقل عنه هذا التاريخ ،وهو عام ( 382هـ)،
وعلى هذا ال ّتاريخ �أجمعت �أكث ُر م�صادر ترجم ِته،
أجمعت على �أن تاريخ وفا ِت ِه وهو عام (460هـ)،
كما � ْ
فقد التقى " الباخرزي ت  467هـ " ِ
�شاعرنا ،وهو
يمدح عميد الملك المتوفى عام (455
�شي ٌخ كبي ٌر ُ
ه ��ـ)( ،((1و�ص َّرح " الخطيب
البغدادي "( ((2ب�� ّأن
ّ
غاب عنه عام ( 460هـ) ،م ّما ُيعطي
خب َر ال�شَّ اعر َ
بعده بقليل(.((2
احتمالَ وفا ِته في هذا العام(� ،((2أو َ
بع�ض الأوهام في �أخبار حيا ِته ف�إن
وحظت ُ
وكما ُل ْ
القارئ ُ
يقف على خبرٍ خيالي �صد َر عن ال�شَّ اعر في
يمكن للعقلِ قبو َله ،ولع ّل
اختيار �شريك ِة حياته ،ال ُ
هذا الخب َر ُي�ؤكد َما ذَ َهب �إليه " الخطيب البغدادي
" ِمن �أنه "( ((2لم يكن ثق ًة "!� ،أما الخب ُر فيرويه "
�أبو عبد اهلل البارع المقرئ " عن " �أبي الجوائز "
قائ ًال� ((2(" :إنَّه َح ّج َف َر�أى في ّ
الطواف امر�أ ًة فعلقت
ب َق ْل ِب ِه قال فلم �أزلْ ا�ستمت ُع بالنَّظر �إلى �أن َر َحلنا فلم
فت بها ،وازدا َد َوجدي،
�أ ْد ِر � ّأي طريقٍ
�سلكت ،فك ِل ُ
ْ
فامتنعت،
بع�ض �إخ��وان��ي �أن �أت��زوج،
ف�أ�شار ع َل َّي ُ
ُ
فقالت ل��ي بعد
َخطب ل��ي،
ث��م �أم � ُ
ْ
�رت ام ��ر�أ ًة �أن ت َ
ح�صلت لك امر�أة على َوفَق النعت الذي
�ام :قد
ُ
�أي� ٍ
فعقدت عليها ،فل َّما ُزف َّْت � َّإلي َت�أَ َّملتُها،ف�إذا
طلبت،
ُ
فق�ضيت ال َع َج َب من ذلك االتفاق "!.
هي َ�صاحبتي،
ُ
العلم
ن�ش�أَ " �أبو الجوائز " في " وا�سط " ،وتلقَّى َ
على كبا ِر علما ِء ع�صرِ هَ ،حتى �صا َر عال ًما معروفًا،
العلم والأدباء ،وكان
و�أدي ًبا م�شهو ًرا ،يق�ص ُده ُ
طالب ِ
خَ َّط ً
اطا كذلك ،وكان �إلى جانب ك ّل هذا م�ص ِّنفًا يجي ُد
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ال ّت�صنيف ،ف�أُثرت له �آثا ٌر ت�شهد ِ
العلمي ،ال
بنبوغه
ّ
�سيما في علم النّحو ،ويذكر كثي ٌر م ّمن ترجموا له
�أنه َ
انتقل ِمن " وا�سط " �إلى " بغداد " ،ومكث فيها
طوي ًال َح َّتى ُت ُوف َِّي بها(� ،((2أما عن ِ
�شيوخه الذين روى
ّحوي(،((2
عنهم ،فمنهم� :أبو الح�سين بن �أدين الن ّ
ّحوي( ،((2والح�سن
و�أبو القا�سم على بن كردان الن ّ
اب��ن علي بن ذك��روان ال�ف��ار��س� ّ�ي( ،((2واب��ن ُ�س ّكرة
الها�شمي ،ال�شَّ اعر الم�شهور بالعبث والمجون ،ونفى
البغدادي " روايته عنه قائال " :كان
" الخطيب
ّ
ي�صغر عن ذلك "(.((2
وق��د �أت��ت الم�صادر على ذك��ر بع�ض تالميذه،
فمنهم� :أبو ّ
الخطاب يحيى بن َ�صاعد بن الح�سن بن
العبا�س الم َع ّر ّي ،فقد قر�أ عليه كتاب " الف�صيح"
لأبي العبا�س �أحمد بن َيحيى ثعلب (ت  296هـ)(،((3
و�أبو الف�ضل ال َف َر ِ�ض ّي( ،((3وال�شّ يخ الحافظ محمد بن
بريزي( .((3و�ص ّرح الخطيب
نا�صر( ،((3و�أبو زكريا ال ّت ّ
البغدادي ((3(:بنقله عنه روايات و�أنا�شيد وحكايات،
كما �ص ّرح " ابن ماكوال " ب�سماعه منه(.((3
بع�ض َمن َت ْرجموا له
�أما عن م�ؤلفا ِته فقد �ص ّرح ُ
ب� ّأن له م�ؤ ّل ٍ
فات ح�سا ًنا( ((3دون �أن يذكروا �أ�سماءها
بع�ضهم  -كما �سبق �آن� ًف��ا -
�أو ع��د َده��ا ،ون�سبه ُ
خ�ص�ص عليه ،و�صرح "
�إلى النّحو ،لغلب ِة هذا ال ّت
ِ
�إ�سماعيل با�شا
البغدادي "( ((3ب�أنّه �شرح كتاب "
ّ
�سيبويه ت  180هـ " في النّحو.
قلت :و�صل �إلينا من م�ؤ ّلفاته " :التعليقُ المخت�صر
ُ
يرافي ت  368هـ " �شرح
من كتاب " �أبي �سعيد ّ
ال�س ّ
كتاب " �سيبويه " ،وت�ص ّدى لتحقيقه الباحثان" :
�أمين م�صطفى ال�شّ نقيطي " ،و " محمد بن عبد
اهلل القحطاني " في ر�سالتين جامعيتينُ ،ق ّد َمتَا �إلى
الجامعة الإ�سالمية عامي  1427هـ 1425 ،هـ لنيل
�شهادة الماج�ستير.
أجد
�أما عن دي��وانِ �شعر " �أبي الجوائز " فلم � ْ

تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

مقـــاالت

�صريحا يد ُّل على � ّأن َّ
مجموعا
كل �شعرِ ِه كان
ن ًَّ�صا
ً
ً
أقدم خَ َبرٍ عن مجموع �شعره َور َد لدى
في ديوان ،و� ُ
" الباخرزي ت  467هـ " في كتابه " ُدمية الق�صر
" ،حيثُ ذَ َك َر �أن " �أبا الجوائز " كتب مجموع ًة من
ِ�ش ْعرِ ه ،و�أه� َ�داه��ا �إليه� ،إال � َّأن َع � َوا ِدي ال َّزمن �أَ َت��ت
عليها( ،((3وهنا ينقطع خبر م�سيرة دي��وان��ه �إلى
�أن ي�أتي " الملك المن�صور الأي��وب� ّ�ي ت  617هـ "
ليذكر �أن �شع َره كثي ٌر موجو ٌد م�شهور "( ،((3وقال
" ابن ِخ ِّل َكان ت  681هـ "لم �أ َر َله ِديوا ًنا ،وال �أعلم
�أ ُد ِّو َن �شع ُره �أم ال ؟ "( ،((4والحقيق ُة � َّأن �شعر "�أبي
لي�س من الق ّلة بمكانٍ بحيث
الجوائز" المتبقي َ
ي�صدق عليه ق��ول " الملك المن�صور الأي��وب��ي "
متناق�ضا مع نف�سه ب�أنّه كان من ال�شعراء المق ّلين.
ً
ف�ق��د َه� َ�د ْت �ن��ي ُم��وا� �ص �ل � ُة ال�ب�ح��ث ف��ي ال � ّت��راث
العربي المخطوط بهدف اكت�شاف نفا ِئ�سه وكنوزِه
ّ
ِ
ِ
مخطوط �شعر " �أبي الجوائز
اكت�شاف
المخبوءة �إلى
ِ
ال�ضوء
الوا�س ّطي"ِ ،ومن ّثم تجدد الأم ُل في �إلقا ِء ّ
على �شعره ،و�إتاح ِة الفر�ص ِة �أمام الدار�سين للوقوف
على �أَمارا ِته الف ّن ّية ،وخ�صائ�صه المو�ضوع ّية ،فقد
وقفت على مجموع ٍة �شعرية له مندثرة في �أحد
ُ
ال�سفينة البن
الأج��زاء الأربعة ع�شر لمخطوط " ّ
مبارك �شاه ت  862هـ" ،و�إلى هنا ت�ستقر م�سيرة
�شعره� ،إذ ت�ضم هذه المجموع ُة ح�صيل ًة غير قليل ٍة
ّ
والمقطعات والنُّتف ،ال يوجد مثلها
من الق�صائد
في �أي م�صدر �آخر ،وهي تق ُع في اثنتين و�أربعين
لوح ًة مخطوطة في الجزاء الرابع من المخطوط
الم�شار �إليه ،وهذه اللوحات تقع في ما بين الورقة
 41والورقة  ،83وقد َح َم َل ْتني هذه المجموع ُة على
الوا�سطي " بتحقيق هذه
ُ�صن ِع ديوان " �أبي الجوائز
ّ
الأوراق ،وجم ِع ما َتنَاثر من �شعرِ ه في الم�صادر،
مثل "دمية الق�صر" ،و"خريدة الق�صر وجريدة
الع�صر" ،ولمح الملح " ،فبل َغ ال� ِّ�دي��وان ()1000

والديوان في طريقه للن�شر بعد ُمعاناة
بيت تقري ًباِّ ،
َ�ص المخطوط ،وتوجيهه
طويل ٍة في محاول ِة قراء ِة ن ّ
ب�سبب �سوء الخَ ّط وكثر ِة الأخطاء واال�ضطرابات
ال�سقط ّ
والطم�س ،و�إهمال �إعجام كثير من
وتف�شي ّ
الحروف في المخطوط ،وكتابة الم�صنف للأبيات
ال�شعرية مت�صلة ال�شطرين ،ورغم كل هذه المعاناة
أ�صبت في كل الأحوال.
ال �أ َّدعي �أَنَّني � ُ
�إن م��ا �أُث��ر لـ" �أب��ي الجوائز " م��ن �شعر َح��دا
ببع�ض العلماء �إلى �إب��دا ِء �آرا ِئهم َح��ولَ �شاعريته،
ِ
بين ُم ْثنٍ ُم ٍ
�شيد ب�شاعر َّي ِته وبين ُم َق ِّللٍ منها في
تر�س ُل ملي ٌح
موكب ال�شّ عر العربي ،ف َِمن قائلٍ " له ُّ
و�شع ٌر ج ّيد ،وح ّدث ب�أخبا ٍر وحكايات "(� ((4إلى قائلٍ :
ولكن الجما َد لو ُغ ِّني ب�شعرِ ه َ
لطرب "(� ((4إلى
" ّ
قائل " :وله �شع ٌر ُم�ستح�سن ج ّيد ،ونظ ٌم رائ ٌق رائ ٌع،
ال�صنع ِة ،ملي ٌح العبارة�َ ،س ْه ُل الكالم ممتنعة،
بدي ُع ّ
(((4
أديب ِمن
حلو المنطق م�ستعذ ُبه " �إلى قائلٍ " � ٌ
ال�شّ عراء ال ُك ّتاب "(� ((4إلى قائلَ " :ح َ�س ُن ال�شّ عر في
المديح والأَ ِ
و�صاف والغَزَ ل "(� ،((4إلى قائلٍ  " :وكان
�أدي ًبا �شاع ًرا مليح ال�شعر "(� ((4إلى قائلٍ َ " :ح َ�سن
القولِ "(� ((4إل��ى قائل " :كان من �أفا�ضلِ العلماء
مجيدا ،وكان �شعره �أرقّ من النّ�سيم،
�شاع ًرا م ِقال ً
(((4
�أعذب من الت�سنيم " �إلى قا ِئلٍ � " :شعره متو�سط
متكلف "(� ((4إلى قائلٍ  " :كان من الف�ضالء �أدي ًبا
�شاع ًرا ح�سن ال�شعر "(� ((5إلى قائلٍ  " :من المقاطي ِع
ما نج ُده في ال ّدمية وو�شاحها والخريد ِة ،وهي ال
تد ُّل على �شاعر ّية �أو �أ�صالة "(.((5
رحلة التيار البديعي في الق�صيدة العربية
ّ
الهجري
�إلى القرن الخام�س

ل�ع��ل م��ن الأم� ��ور ال�لازم��ة ق�ب��ل �إل �ق��اء ال�ضوء
على �أبعاد التوظيف البديعي لدى "�أبي الجوائز
الوا�سطي" �أن نلقي ال�ضوء على المق�صود بالبديع،
وم�سيرته في الإبداع ال�شعري والنقدي منذ ن�ش�أته
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الهجري ،فقد ج��اء تعريف
حتى القرن الخام�س
ّ
اللغويين للبديع هكذا " :ال َب ِدي ُع :ال ُم ْبت َِد ُع ،وهو
من �أَ ْ�سما ِء ا ِ
الح ْ�سنَى ،لإِ َبد ِاع ِه الأَ�شْ َيا َء و�إِ ْح َدا ِثه
هلل ُ
�اه��ا ،وه��و ال َب ِدي ُع َالأ ّو ُل َق� ْب� َ�ل ُك� ِّ�ل ��َ�ش� ٍ
�يء ...وهو
�إِ ّي� َ
ِ�ص َف ٌة من ِ�صفَا ِت ِه َت َعا َلى؛ لأَ َّن � ُه َب� َ�د َ�أ الخَ ْلقَ على ما
�أَرا َد على غَ ْيرِ ِم َثالٍ َت َق َّد َمهُُ ....يق ُ
َال :جِ ْئ َت ِب�أَ ْمرٍ
َب� ِ�دي� ٍ�ع� ،أَ ْي ُم� ْ�ح� َ�د ٍث َعجِ ٍ
يبَ ،ل� ْ�م ُي� ْع� َر ْف َق ْب َل ذ ِل� َ�ك.
وال َب ِدي ُع :ح ْب ٌل ا ْب� ُت� ِ�د َئ َف ْت ُل ُه و َل� ْ�م َي ُك ْن َح ْب ًال فن ُِكثَ
ُثم ُغزِ لَ ُث َّم �أُ ِع َيد َف ْت ُل ُه "( ،((5فنلحظ �أن " البديع:
الجديد ،والغريب ،والبارع ،والعجيب ،ومن هنا فهم
البالغيون القدماء م�صطلح البديع على �أنه درجة
خا�صة من التميز يظفر بها الفنان ،المطبوع ،لذا
نراهم يو�سعون دائرته ،فيجعلونها مرادفة للبالغة،
و�أخ��رى ي�ضيقونها ويجعلونها خا�صة بالتفرد في
فنون بعينها"( ،((5ولعل �أوجز تعريف للبديع يتمثل
في �أنه " علم يبحث فيه عن وجوه تح�سين الكالم،
ب�شرط �أن ي�ك��ون بعد رع��اي��ة مطابقته لمقت�ضى
الحال ،وو�ضوح الداللة؛ لأنه �إنما يعد مح�سنًا بعد
ذلك"(.((5
ومعروف �أن علوم البالغة ثالثة �أق�سام هي:
أي�ضا �أن البديع
المعاني ،والبيان ،والبديع ،ومعروف � ً
وجد منذ وجد الإبداع الأدبي ،فقد كانت له نماذج
في �إبداع �أهل الجاهلية( ،((5ومع التقدم الح�ضاري،
والتالقح الثقافي التفَت المبدعون في الع�صور
الأول ��ى �إل��ى قيمة البديع ف��ي �إ��س�ب��اغ الت�شكيالت
الجمالية على الن�ص الأدبي ،ف�أخذوا يق�صدون �إليه
اهتماما ،في�أتي
ق�صدا بعد �أن كان الأوائل ال يعيرونه
ً
ً
في نتاجهم عفو الخاطر ،ولكن مع �شيوع الرفاهية،
و�إيغال العبا�سيين في البحث عن الأناقة في �سائر
أي�ضا باحثين عن كل ما
�ش�ؤون حيواتهم اندفعوا � ً
ي�سبغ �آي��ات الجمال على �إبداعهم محاولة منهم
لإيجاد و�سائل ابتكارية من ناحية ،ولفت �أنظار
�آفاق الثقافة والتراث 117

المتلقي واال�ستحواذ على ُل ّبه من ناحية �أخ��رى،
ومن ثم ذيوع �صيت المبدعين ،وظفرهم بق�صب
ال�سبق عند الخلفاء والممدوحين من ناحية ثالثة،
ف�أخذ تيار البديع يت�سرب ب�سرعة �إلى �إبداع رهط
من �شعراء مخ�ضرمي الدولتين الأموية والعبا�سية،
مثل " :ب�شار بن برد " ،و�أخذ هذا التيار يتغلغل في
بع�ض ق�صائد �شعراء الع�صر العبا�سي الأول من
�أمثال " م�سلم بن الوليد " � -صريع الغواني  -الذي
يميل بع�ض النقاد �إلى �أنه �أول من ذكر في �شعره
البديع بمعنى تح�سين ال �ك�لام( ،((5وم��ن ث��م كثر
البديع في نتاج �شعراء ذلك الع�صر ،يقول " ابن
المعتز"" :قد قدمنا في �أبواب كتابنا هذا بع�ض ما
وجدنا في القر�آن ،واللغة ،و�أحاديث ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم -وكالم ال�صحابة ،والأعراب،
وغيرهم ،و�أ�شعار المتقدمين من الكالم الذي �سماه
المحدثون البديع ليعلم �أن ب�شا ًرا وم�سل ًما و�أبا نوا�س،
ومن تق ّيلهم ،و�سلك �سبيلهم لم ي�سبقوا �إلى هذا
الفن ،ولكنه كثر في �أ�شعارهم ،فعرف في زمانهم
حتى �سمي بهذا اال�سم ،ف�أعرب عنه ودلّ عليه ،ثم
عف به حتى
�إن حبيب بن �أو�س الطائي ِمن بعدهم ُ�ش َ
غلب عليه ،وتفرع فيه و�أكثر منه ،ف�أح�سن في بع�ض
ذلك و�أ�ساء في بع�ض ،وتلك عقبى الإفراط وثمرة
الإ�سراف "(.((5
وق��د واك �ب��ت الإب � ��داع ال���ش�ع��ري ح��رك��ة نقدية
م�ع��روف� ٌة ،ظهرت ل��دى �أرب ��اب اللغة م��ن �أم�ث��ال "
�أبي عمرو بن العالء ت  154هـ" ،والأ�صمعي (ت
 216ه��ـ) ،و�أب��و حاتم ال�سج�ستاني (ت  248هـ)،
وغيرهم م َّمن نفروا من كل جديد ،و�آثروا الأ�صالة
ممثلة في التراث؛ لأنه خال�ص من �شوائب اللحن،
ومحت ٍو على م��ادة تخ�ص�صهم التي ُي�ست�شهد بها
على اللغة ،وم��ع التقدم الزمني ،وتنوع الإب��داع،
وكثرة اتجاهاته ات�سعت الحركة النقدية وتباينت

تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

اتجاهاتها ،فظهرت ق�ضية القديم والحديث ،ومن
ثم ن�ش�أت كوكبة من المبدعين في الع�صر العبا�سي
تمردوا على التقاليد الموروثة للإبداع الأدبي �شك ًال
وم�ضمو ًنا ،ي�أتي في مقدمتهم " �أبو نوا�س " �صاحب
الثورة المعروفة على المقدمة الطللية ،ورافقت هذه
الكوكبة كوكبة �أخرى من النقاد الذين التفتوا �إلى
قيمة الت�شكيل البديعي في الإبداع الأدبي.

مقـــاالت

ومع ات�ساع ثقافات الأم��م وتعمقها ،وتداخلها
خ�صو�صا الثقافة اليونانية �أتي
مع الثقافة العربية
ً
" �أبو تمام الطائي " ،ليبالغ في ت�صيد البديع،
والإ�� �ش ��ارات ال�ت��اري�خ�ي��ة ،و�أوغ� ��ل ف��ي البحث عن
اال�ستعارات البعيدة ،واللغة الغريبة وغير ذلك
من �سمات التعقيد الأ�سلوبي ،والبعد الم�ضموني
نتيجة تحميله �شعره فوق طاقته ،فا�ستغلق مراده،
و�أ�صبح ع�سر المطلب ،بعيد الم�أخذ ،فثارت معركة
بينه وبين المتلقي ،تمثلت في �إ�صرار المتلقي على
�ضرورة �إبداع ما ُي ْف َهم ،و�إ�صراره على �ضرورة َف ْهم
المتلقي لما ُيقَال له( ،((5وهذا المذهب الذي �سلكه
" �أبو تمام " �سماه د� " .شوقي �ضيف " بالتعقيد في
الت�صنيع " الذي ي�شق فيه المبدع على نف�سه على
ح�ساب العملية الإبداعية التي ال تتحمل كل هذا
العناء ون�ضح الجبين ،وقد ات�ضح هذا الإعنات لدى
" �أبي العالء المعري ت  449هـ" ،فزج ب�إبداعه في
غياهب الغمو�ض والتعقيد في الت�صنع(.((5
ولم يكن النقاد بمعزل عن �إب��داع المبدعين،
فقد كانت �أعينهم ترمقهم ع��ن كثب ،ويتابعون
ما تجود به قرائحهم ،فيقبلون منه ما يقبلون،
ويرف�ضون منه ما يرف�ضون ،ويق ِّومون منه ما يفتقر
�إلى تقويم ،ويوجهون ِمن ال�شعراء َمن يحتاج �إلى
توجيه .وموقف " ابن قتيبة الدينوري ت  276هـ "
من تقاليد الق�صيدة العربية معروف م�شهور لدى
الباحثين.

تابع نقاد الع�صر العبا�سي الممار�سة الإبداعية
�آن ��ذاك ،ولفت نظرهم ت�ل�أل��ؤ جواهر المح�سنات
البديع ّية ف��ي العقد المنظوم م��ن دي ��وان ال�شعر
ال�ع��رب��ي ،فها ه��و ذا �أح��د معا�صري " �أب��ي تمام
ت 231هـ " ،وهو " الجاحظ ت  255هـ " يتناول
البديع ،فيقول عنه ((6(" :ومن الخطباء ال�شعراء
َ
ممن كان يجمع الخَ طاب َة ِّ
الر�سائل
وال�شع َر الج ّي َد
ابي،
الفاخرة مع البيان الح�سن :كلثوم بن عمرو ال َع َّت ّ
وكنيته �أبو عمرو ،وعلى � ِ
وح��ذْ وه ومثاله في
ألفاظه َ
البدي ِع ُ
يقول جمي ُع من يتك َّلف ِم َثل ذلك من �شعراء
المولَّدين ،كنحو َمن ُْ�صو ٍر ال َّن َمري ،وم�سلم بن الوليد
أن�صاري ،و� ِ
العتابي ِ
يحتذي َحذْ َو
أ�شباههما ،وكان
ال
ّ
ُّ
أ�صوب
ب�شَّ ار في البديع ،ول��م يكن في المولَّدين � ُ
بدي ًعا من ب�شَّ ارٍ ،واب��ن َه ْرمة " ،ثم نه�ض " ابن
المعتز ت  296هـ " ،بو�ضع كتابه الم�سمى بـ" البديع
" ،ف�أح�صى فيه �أنواعه في ثمانية ع�شر مح�سنًا،
و�أدخل فيه فروع علم البيان كالت�شبيه ،واال�ستعارة،
والكناية ،ودعا النقاد للزيادة على ما �أح�صاه(.((6
وهو بو�ضع هذا الكتاب يقر التيار البديعي تنظي ًرا
وتطبيقًا ،حيث كان �شاع ًرا ،وديوانه من�شور بتحقيق
د " .يون�س ال�سامرائي " في ثالثة �أجزاء ،وال يخلو
من �آيات الفن البديعي للمتو�سمين(.((6
وف��ي ال�ق��رن ال��راب��ع اه�ت��م بع�ض النقاد ب�أمر
المح�سنات البديع ّية ،ف�أ�ضاف " ُق َدامة بن جعفر
ت  337ه �ـ " ف��ي ك�ت��اب��ه " ن�ق��د ال�شعر " ثالثة
ع�شر مح�سنًا ،ووا��ص��ل النقاد ال��زي��ادة على هذه
المح�سنات ،فو�صلت في نهاية هذا القرن على يد "
�أبي هالل الع�سكري ت  395هـ " �إلى خم�سة وثالثين
مح�سنًا ،وفي كتاب العمدة " البن ر�شيق القيرواني
ت 463هـ " اهتمام ملمو�س بفنون علم البديع(.((6
وهكذا �أ�صبح تيار البديع فنًّا معترفًا به لدى
ال�شعراء وال�ن�ق��اد ،و�إن ظ��ل النقاد المحافظون
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يتحفظون على الإك�ث��ار منه ،ويرف�ضون الإف��راط
خروجا
في تعاطيه ،واللهث وراءه؛ لأن في ذلك
ً
على د�ستور عمود ال�شعر ،ومذهب المطبوعين من
�شعراء العربية ،بيد �أن البديع �أ�صبح �أم � ًرا الفتًا
للأنظار في نهاية الع�صر العبا�سي؛ حيث ظهر
على �ساحة الثقافة العبا�سية ،والإب��داع الأدبي في
ذل��ك الع�صر ال��ذي �سماه بع�ضهم( " ((6الع�صر
الذهبي للأدب العربي " ،ولم تكن هذه الت�سمية من
فراغ ،فهناك ن�شاط الترجمة ،والت�شجيع على الت�أثر
ب�أنماط الأم��م الأخ��رى ،واالط�لاع على ثقافتهم،
ون�شاطهم العلمي ،وغير ذل��ك ،فكل ه��ذا ك��ان له
�صداه في الإب��داع ال�شعري ،وما واكبه من حركة
نقدية� ،أوجدت هذه الت�سمية.
وكان لهذا الن�شاط العلمي واالزده��ار الثقافي
�أث��ر في النزوع نحو التخ�ص�ص ،بل والتخ�ص�ص
الدقيق� ،أقول هذا من واقع مالمح الحركة ال�شعرية
ف��ي الع�صر العبا�سي ،ف� ��إذا نظرنا �إل��ى التراث
ال�شعري في هذا الع�صر وجدنا دواوين كاملة تو�ضع
في مو�ضوع واح��د ،فهذا "�أبو نوا�س" يفرد ق�س ًما
كبي ًرا من ديوانه للخمريات ،و�آخ��ر للغلمانيات،
وهذا "الأحنف العكبري" ي�ضع ديوانه في الكدية،
وهذا "الطغرائي" ي�ضع ديوا ًنا في الكيمياء ،وهذا
"ابن الحجاج البغدادي"ي�ضع ديوانه في ال�سخف
والمجون ،وه��ذا "ابن �سكرة الها�شمي" ال تجود
قريحته ال�شعرية �إال في الهزل واال�ستهتار ،وهذا
"�أبو العالء المعري" يخ�ص�ص جز ًءا كبي ًرا من
ديوانه في و�صف "الدرعيات" ،ولزوم ما ال يلزم.

ال�شعراء ،فهذا "�أبو الفتح الب�ستي ت  400هـ"
الهجري  -يتخ�ص�ص في
من �شعراء القرن الرابع
ّ
الجنا�س ،فال يكاد يخلو بيت من �أبيات ديوانه الكبير
من هذا الفن ،ومن غيره من المح�سنات البديع ّية،
الهجري
بل �إن هناك مدر�سة في القرن ال��راب��ع
ّ
عر�ضا " �أبو
تحتاج �إلى درا�سة م�ستقلة� ،أ�شار �إليها ً
من�صور الثعالبي " ،وهي مدر�سة "جنا�س القوافي"،
أح�صيت بع�ض �أفرادها ،منهم�" :أبو الح�سن �أحمد
�
ُ
اب��ن الم�ؤمل" ،و"�أبو الفتح الب�ستي ت 400ﻫ"،
و"القا�ضي �أبو بكر عبد اهلل ابن محمد الب�ستي"،
و"�أبو �سعد عبد الرحمن بن محمد بن دو�ست"،
و"�أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز النيلي"،
و"�أبو �سهل بكر بن عبد العزيز النيلي" ،و"�أبو
الح�سن �أحمد بن الم�ؤمل"(.((6
وقد لفت انت�شار الجنا�س في �شعر �شعراء القرن
الهجري نظر " �أبي من�صور الثعالبي " ف�ألف
الرابع
ّ
كتا ًبا بعنوان" :الأني�س في غ��رر التجني�س"(،((6
وك�أنه بهذا يعلن عن مواكبة النقد للحركة ال�شعرية
الهجري.
في القرن الرابع
ّ
فهذا وغيره مما يدل على �أن العقلية العربية
ك��ان��ت ف��ي ذل��ك الع�صر ف��ي �أوج ات �ق��اده��ا ،و�أن
ج��ذوة الإب��داع كانت في ذروة ا�شتعالها في �شتى
الهجري �إلى
المجاالت ،و�إذا تجاوزنا القرن الرابع
ّ
القرن الخام�س وجدنا التخ�ص�ص الفني ي�سبي
مواهب بع�ض ال�شعراء ،فهذا "�أبو الف�ضل الميكالي
ت436هـ" ي�ضع ديوا ًنا يندر �أن يخلو بيت منه من
�أكثر من مح�سن بديعي ،كما في قوله(:((6
�����رج�����و َرح���� َم���� ًة
ي����ا ُم���ب��� َت���ل ً���ى ِب���� َ���ض���ن���اه َي ُ
ِ�����ك َي�������ش���ف���ي��� ِه مِ �����ن �أَو�����ص����ا ِب���� ِه
مِ �����ن م�����ال ٍ

ل��م �أق ��ل ه ��ذا م��ن ن��اف�ل��ة ال �ق��ول؛ و�إن �م��ا قلته
لأخل�ص �إل��ى �أن التخ�ص�ص ال�شعري في الع�صر
العبا�سي بحاجة ما�سة �إل��ى درا��س��ات ،وقد واكب
َ
َ
َ
ه��ذا التخ�ص�ص المو�ضوعي تخ�ص�ص فني ،بل �أو��������ص�������اك � ِ����س����ح���� ُر ُج����ن����ونِ���� ِه ِب���ت�������س���هّ���دٍ
ٌ
َ
َ
َو َت���������لَ ُّ
أي�ضا ،ب��رز في �إب��داع ع��دد من
���������ذ ٍذ َف����ق���� ِب����ل����تَ م�����ا �أو��������ص�������ى ِب����� ِه
وتخ�ص�ص دقيق � ً
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ا���ص��ب��ر عَ��ل��ى َم��� َ��ض��� ِ��ض ال���هَ���وى َف��لَ�� ُر ّب��م��ا
َت���ح���ل���و َم�������������را َر َة � َ�����ص�����ب����� ِر ِه �أَو ����ص���ا ِب��� ِه
فجنا�س القوافي ظاهر في الأبيات ،والت�صدير
أي�ضا في البيتين الأخيرين ،ومثل الميكالي"
ظاهر � ً
في هذا المنزع البديعي "الح�سن بن �أ�سد الفارقي
ت  487هـ " ،ي�ؤكد هذا �سائر �إبداعه ال�شعري الماثل
في ديوانه ،ومنه قوله(:((6
�������س �إ َّن ال����حِ ����ل���� َم ل�����ي ���ص��اح��ب
ي�����ا ن���ف ُ
������ح������� ّ������س������ا َد �أَو داج�������ي
َف�����ن�����افِ�����ق�����ي ال ُ

ففي �أول ثالثة �أبيات جنا�س ،بعدها بيتان بجنا�س
�آخ��ر ،بعهدهما ثالثة �أبيات بجنا�س ثالت ،ومثل
هذين ال�شاعرين " ن�صر بن الح�سن المرغيناني
ق  5هـ " الذي كلف بالمح�سنات البديعية ،و�أدى به
كلفه بها �إلى ت�أليف كتابه المو�سوم بـ " المحا�سن في
النظم والنثر " ،و�صاغ �أمثلته من �شعره هو ،ليكون
الكتاب تطبيق ًّيا �إلى جانب كونه نظر ًيا ،ومن �إبداعه
الذي تتجلى فيه المح�سنات البديعية قوله(:((6
��ا���س م��ا �آ َت��� ْت َ
���ك َم��� ْق���دِ ر ٌة
�أح ِ�����س��نْ �إل���ى ال�� َّن ِ
ال�صب َر يو ًما �إن �أَ� َ��س��ا عَ��اتِ
وا�ست�صحب َّ

ف�������إِ َّن������ن������ي ال��������ه ُ
ُ��������ون ل����ه����م َوال����� َّ����ش����ج����ى
ُم������ع������ت������ ِر�������ض������ا م��������ا ب������ي������ن �أَوداج������������������ي

َ� َ����ص���� ْب���� ُر ق���ل��� ِب َ
���ك ن����اف����ي ك����ل ُم��� ْع���� ِ���ض���لَ��� ٍة
و َن�����������ص����� ُر َر ِّب َ
������������ك �آتٍ ب����ع���� َد � َ�����س�����اعَ�����اتِ

َوال������ل������ي������ل ف�������ي �أوج�������هِ�������هِ�������م َح���ي���ث���م���ا

وم�������ا ي�������ض���اي���ق �أم��������ر ق�����د ����ش���ق���ي���ت ب��ه
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�������ى ال������ َّ�����س�����ي�����ر أ�َو دا ِج
� ّأم����������������وا ِب�������ط ِّ
�إي�����������������اكِ َوال������������هُ������������و َن ل���������� َي����������ردَى �إذا
ع���������ف���������ا لأخ��������������ل��������������اقٍ َو ِ�إن�������������������ه�������������������ا ِج
ف����������������������إ َّن ف�������ي�������ه َر َّب �أُك��������������روم�������������� ٍة
�إن ح������ا�������س������ ٌد �������ش������ان و�إن ه����اج����ي
���������س َف����� ْ����ض���� ِل����ي �أب�����������دًا �����س����امِ ����ري
ي�����ا ن����ف ُ
�����ب �أَو ن���اج���ي
�إن �أع�������������و َز ال������ َّ�����ص�����اح ُ
و�إن َن������ َب������ت �أر� ٌ�������������ض َف������� ُ������ش������دِّي عَ���ل���ى
�������������ك أ�َو ن����������ا ِج
ن����������اجِ ���������� َي���������� ٍة َرح�������������لَ ِ
ف������ال������ َم������ر ُء �إ ّم������������ا ه�������ال ٌ
ِ�������ك �إن َرم������ى
ِب������ َن������ف������� ِ������س������ه ال�������غ�������اي�������ات �أو ن����اج����ي
ظاهر م��ن الأب �ي��ات ال�سابقة تالعب ال�شاعر
بكلمات القوافي ،حيث �سار في توظيف الجنا�س
وفق نظام اتبعه ،فجعل هذا الجنا�س في مجموعات،

�إال � َ������س������عِ������دْت ب����ي���������س����رٍ وات�����������س�����اع�����اتِ
ويعد بع�ض �شعر ه��ؤالء امتدا ًدا ل�شعر مدر�سة
جنا�س القوافي .وال يقل " �أبو الجوائز الوا�سطي ت
460هـ " في توظيفه للمح�سنات البديعية عن ه�ؤالء
على ما �سيظهر من ال�صفحات التالية.
وهكذا يبدو �أن بد�أ البديع في الظهور على �صفحة
الإبداع ال�شعري دون ق�صد ،ثم ق�صده ال�شعراء على
ا�ستحياء في القرن الثالث ،ثم تجر�ؤوا فق�صدوه
ق�صدا ،و�أك�ث��روا من توظيف فنونه ،ال �سيما فن
ً
الجنا�س ،وتخ�ص�ص بع�ضهم في النظم على �سائر
الهجري،
المح�سنات البديع ّية في القرن الخام�س
ّ
حتى غدت �شغلهم ال�شاغل ،وك�أنهم ما نظموا ال�شعر
�إال لتوظيف هذه المح�سنات البديع ّية المتنوعة،
وبالغ كثير منهم فحاولوا ت�ضمين البيت القدر الأوفى
من هذه المح�سنات تظاه ًرا ب�ضالعتهم اللغوية،
وتملكهم نا�صية البيان ،واقتدارهم على تطويع هذه
الح�صيلة اللغوية لمتطلبات الإيقاع ال�شعري ،مع
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الحر�ص على القواعد النحوية ،وغيرها من لوازم
الفن ال�شعري ال��ذي غ��دا ل��دى ره��ط م��ن �شعراء
هذا القرن �أ�شبه بالمباريات ال�شعرية في تكثيف
الق�صيدة بمختلف هذه الألوان البديع ّية؛ مما كان
خ�صو�صا في القرون
له �أث��ره ال�سلبي على ال�شعر
ً
التالية في الع�صرين :المملوكي والعثماني ،ومما
م َّهد لظهور البديعيات ،وهي ق�صائد في المديح
النبوي ،ي�شتمل كل بيت فيها على مح�سن بديعي(.((7

فو�ضع كتابه المو�سوم بالبديع ف��ي نقد ال�شعر،
نوعا،
و�أح�صى �أنواع علم البديع ف�أو�صلها �إلى (ً )95
وال يخلو الكتاب من �شواهد �شعرية كثيرة ل�شعراء
الهجري ،ثم جاء "ن�صر بن
من القرن الخام�س
ّ
الح�سن المرغيناني" ،ف�ألف كتابه في فنون البديع
و�ض َّمنه
تحت عنوان "المحا�سن في النظم والنثر"َ ،
كثي ًرا من �شعره الذي �ساقه ك�أمثلة تطبيقية على
تناوله النظري لفنون علم البديع.

الهجري في
�إن �إيغال �شعراء القرن الخام�س
ّ
ا�صطياد المح�سنات البديع ّية وت�ضمينها �أ�شعارهم،
وتر�صيع �أبياتهم ب�أكثر من مح�سن حدا ب�أديب �أريب،
ذائع ال�صيت ،وهو " الحظيري الوراق ت 575هـ "
 دالل الكتب  -حدا به لو�ضع كتاب �ضخم� ،أال وهوكتاب " ُل َمح الـ ُم َلح " ،وهو من �أكثر الم�صادر  -حتى
ع�صره  -ا�شتما ًال على الجنا�س ب�أنواعه ،وغيره من
المح�سنات البديع ّية ،يقع في مجلدين كبيرين ،لم
يعرف له مثيل في مو�ضوعه فيما و�صلنا من تراث
الهجري ،حر�ص م�ؤلفه فيه على
قبل القرن ال�ساد�س
ّ
اال�ستق�صاء ،فجمع ف�أوعى ،وو َّف��ى فكفَّى ،بيد �أن
عنوان الكتاب ال يدل على م�ضمونه ،فهو مخ�ص�ص
لجمع نماذج �شعرية ونثرية من �إب��داع المبدعين
خ�صو�صا الجنا�س،
المو�شاة بالمح�سنات البديع ّية
ً
الهجري،
مع التركيز على �شعراء القرن الخام�س
ّ
فو�ضع بين �أيدينا نماذج �شعرية كثيرة من نتاج
�شعراء هذا القرن ،لم تورد الم�صادر الأخرى كثي ًرا
من نتاجهم مثل" :القا�ضي الح�شي�شي"( ،((7وانفرد
ب�أ�شعار م�شتملة على مح�سنات بديعية لم ترد في
دواوي��ن بع�ض ال�شعراء مثل دي��وان " �أب��ي العالء
الديوان
المعري" ،فقد �أ�ضاف هذا الكتاب �إلى هذا ِّ
( )144بيتًا(.((7

ف�إذا نظرنا �إلى ح�صيلة الت�أليف الخا�صة بعلم
البديع في القرن الثالث ف�سنجدها ال تتجاوز كتاب
الهجري
"ابن المعتز" ،وال تتجاوز في القرن الرابع
ّ
ك�ت��اب " الثعالبي ت  429ه�ـ " ،ال��ذي ع��ا���ش في
القرنين الرابع والخام�س الهجر ّيين ،و�إذا نظرنا
�إل��ى ع��دد ال��دواوي��ن التي و�صلتنا من نتاج القرن
الهجري مما اهتم �أ�صحابها بالجنا�س فلن
الرابع
ّ
نجد منها �سوى ديوان " �أبي الفتح الب�ستي "� ،أما �إذا
نظرنا �إلى ح�صيلة النتاج النقدي والإبداعي في �أدب
الهجري ف�سنجدها تمثل ثالثة كتب
القرن الخام�س
ّ
" للحظيري " ،و " ابن منقذ " ،و"المرغيناني"،
و�أربعة دواوين؛ �أولها "للح�سن بن �أ�سد الفارقي"،
وي�ضم ( )382بيتًا ،ال يخلو بيت منها من مح�سن
بديعي �أو �أكثر ،وثانيها "لأبي الف�ضل الميكالي"،
وي�ضم ( )615بيتًا وهو مثل ديوان الفارقي ،وثالثها
للمرغيناني ،وي�ضم ( )300بيت تقري ًبا ،وهو مثل
الديوانين ال�سابقين ،و�أ�صل محتوى هذا الديوان
�أمثلة تطبيقية �ساقها ال�شاعر بين ي��دي درا�سته
لأنواع البديع في كتابه المحا�سن في النظم والنثر،
ورابعها " لأبي الجوائز الوا�سطي" ،وي�ضم ()1000
بيت تقري ًبا ،وال��ذي �س ُيك�شف عن �أب�ع��اد توظيفه
للمح�سنات البديع ّية المتج�سدة في �إبداعه ال�شعري
فيما ي�أتي:

ثم جاء من بعد "الحظيري" ال�شَّ اعر الالمع
والفار�س المقدام "�أ�سامة بن منقذ ت  584هـ"،
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تجليات المح�سنات البديعية َّ
اللفظية في
�شعر"�أبي الجوائز الوا�سطي":

برزت في ديوانه ب�صورة �أو�ضح من بروزها في كثير
من دواوين �شعراء ع�صره.

تب ّين فيما �سبق �أن "�أبا الجوائز الوا�سطي" �أحد
الهجري،
�أعالم الثقافة العربية في القرن الخام�س
ّ
تعانى الإبداع ال�شعري �إلى جانب الت�أليف العلمي في
علوم اللغة العربية ،وقد ترك  -كما ات�ضح من قبل
 بع�ض الآثار التي دلَّت على ذيوع �صيته بين علماءع�صره ،و�شعراء زم��ان��ه ،وه��ي ت��دل على ك� ّل حال
تخ�ص�صه في علوم اللغة ،الذي حدا به �إلى
على ُّ
�إعمال فكره في مفردات اللغة ،فحمل نف�سه على
البحث عن ال َّلفظة ومثيالتها في المعجم العربي،
والتفكير المتوا�صل في كيفية ال�سبك ،كما حدا به
�إلى االن�شغال ببناء الجملة ،يحاول �أن ي�ضفي عليها
�أمارات البهاء الفني ،وانعك�س كل هذا على �إبداعه
ال�شعري فجاء حاف ًال بفنيات التعبير ال َّلفظي التي
تجذب الأب�صار ،فتج ّد الأذهان في البحث عنها في
كل بيت ،وهي بعد هذا ال تعدم ك�شف حقيقتها بعد
�سبر �أغوارها ،ومن ثم االنت�شاء باالهتداء �إليها.

وتوظيف المح�سنات البديع ّية في دي��وان "�أبي
الجوائز" م�ت�ن� ّوع؛ حيث َّ
وظ��ف �أك�ث��ر المح�سنات
البديع ّية في �أب�ي��ات �شعره ،وم��ن ثم تنوعت هذه
المح�سنات في ديوانه من مح�سنات لفظية� ،إلى
مح�سنات معنوية ،بيد �أن نماذج الأولى تفوق نماذج
الثانية ،وتنبئ ن�م��اذج الأول ��ى ع��ن �أن��ه ك��ان ي�ؤثر
مح�سنات بعينها على غيرها ،لذا �أكثر من تعاطيها،
ومن تعاطي غيرها ،فال تكاد تخلو نتفة من مح�سن
المح�سنات
بديعي لفظي �أو معنوي �أو �أكثر ،وهذه
ّ
متفاوتة بين الكثرة والقلة في الق�صيدة �أو المقطعة
المح�سنات ال َّلفظية
وفق ذوقه وتوجهه ،فمن �أبرز
ِّ
في ديوانه :الجنا�س ،وال َّت�صدير �أو رد العجز على
ال�صدر ،وال�سجع ،والتر�صيع ،والتكرار ،واالقتبا�س،
المح�سنات المعنو ّية ف�ي��هِّ :
الطباق،
ِوم��ن �أب ��رز
ِّ
والمقابلة ،و�صحة التق�سيم ،واالعترا�ض.

وال��واق��ع �أن دي��وان "�أبي الجوائز الوا�سطي"
ال��ذي ي�ضم زه��اء ( )1000بيت الف��ت للنظر من
حيث ا�شتما ُله على جمال ال�صياغة ،وح�سن البديع،
وجودة ال�سبك التي جاءت نتيجة �أخذ ال�شَّ اعر نف�سه
بال�صياغة ،والتالعب ال َّلفظي ليدل على �ضالعته،
وعمق درايته بمفردات المعجم العربي من ناحية،
ولي�سبغ �آيات الت�شكيل الجمالي على �شعره من ناحية
�أخرى.
وفي الحقيقة �أن "�أبا الجوائز الوا�سطي" لم
�دع��ا م��ن �شعراء ع�صره ف��ي م�ج��ال �شغفه
يكن ب� ً
بالمح�سنات البديع ّية ،فقد ب��د�أ ا�ست�شراء هذه
الهجري،
الظاهرة ب�شكل ظاهر في القرن الرابع
ّ
وظلت تتنامى وت�ستفحل في �إبداع ال�شعراء والكتاب
حتى مطلع الع�صر الحديث كما َم � َّر بنا ،ولكنها

المح�سنات البديع ّية
الجنا�س :وهو في مقدمة
ِّ
ال َّلفظية في ال� ِّ�دي��وان ،وذل��ك من حيث النَّظر �إلى
ك�ث��رة ن�م��اذج��ه ،وق��د ا�ستعان ب��ه ال���َّ�ش��اع��ر كثي ًرا
لزرك�شة �أ�سلوبه ،وتزيين �ألفاظه ،و�إي�ضاح معانيه،
و�صياغتها ف��ي ق��وال��ب ُلغوية و�إي�ق��اع� َّي��ة ،تجعلها
�أق��رب �إل��ى القَبول ،فا�ستعمله تا ًّما ،كما ا�ستعمله
ناق�صا ،والجنا�س التام الذي تتحد فيه الكلمتان
ً
في نوع الحروف ،وعددها ،وهيئتها ،وترتيبها -
مع ال�شرط الأ�سا�سي لجميع �أن��واع الجنا�س ،وهو
اختالف المعنى بين الكلمتين ،و�شواهده قليلة في
الديوان ،ال تقا�س ب�شواهد الجنا�س الناق�ص الذي
ِّ
يختلف فيه المعنى بين الكلمتين ،وي�سقط �شرط
من ال�شروط المذكورة في الجنا�س التام( ،((7فهذا
ال�ن��وع م��ن الجنا�س ال تكاد تخلو منه مقطعة �أو
أنواعا
نتفة من الديوان ،فقد طرق "�أبو الجوائز" � ً
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عديدة منه ،منها :الجنا�س الم�ضارع ،وهو "ومن
محا�سن الكالم البديع الذي هو في الدرجة العالية:
الم�ضا َرعة ،وهو ما تتفق حروفه في الكتابة والهيئة،
وتختلف في النطق والقراءة باختالف ال َّلفظ"(،((7
ومنه قوله في عجز البيت(:((7
�����س����ـ����ـ����ـ����م����ح����تْ ُم�������� َن��������ى ل��������ي ب����ال����م����ن����ى
و� َ�����س َ
����ج���� ْم����ع ال������ َّ�����ش����� ْم�����لِ ُج����� ْم����� ُع
�����خ�����تْ ب َ
ال ريب �أن الجنا�س هنا وا�ضح قريب ،ال يحتاج
�إلى غو�ص في بطون المعاجم للوقوف على معاني
الأل �ف��اظ ،فكلمة (م�ن��ى) ف��ي �أول البيت ،وكلمة
(جمع) في نهاية البيت من �أ�سماء المت َغ َّزل بهن،
وكلمة (منى) الثانية جمع �أُمنية بمعنى ما يتمناه
الإن�سان ،وكلمة (جمع) الأولى في عجز البيت بمعنى
االلتقاء بعد البيتين ،والجنا�س الأول تام ،والثاني
ناق�ص ،وهذا ي�ؤكد ق�صد ال�شَّ اعر �إلى توظيف مثل
ه��ذا الجنا�س؛ مما ي��دل على �أن��ه ك��ان يبحث عنه
كلما واتته الفر�صة ،ويوظفه كلما �أ�سعفته القريحة،
و�ساعده على هذا مح�صوله اللغوي ،وال �شك �أن
و�ضوح هذا الجنا�س يبعده عن دائرة التكلف .وال
و�ضوحا عن الجنا�س ال�سابق،
يقل الجنا�س الآتي
ً
قال " �أبو الجوائز " في هذا النوع من الجنا�س(:((7
َت�����������أَ َّب����������وا مِ ��������ن ُم���������وادع��������� ِة ال���� َّل����ي����الِ����ي
������ح ْ
������وادث
وت������ا ُب������وا م����ن ُم����� َ����ص����ا َن���� َع���� ِة ال َ
فنلحظ االتفاق هنا في هيئة الحروف واالختالف
في النطق بين ( َت ��أَ َّب��وا) بمعنى تمنَّعوا ورف�ضوا،
و(ت��ا ُب��وا) بمعنى (رجعوا و�أن��اب��وا) ،ومن الجنا�س
المركب المرفوء في ديوانه قوله(:((7
�أب���������������ا َح م����ح���� ُّب����ـ����ـ����ـ����ه ُغ�����������ص����� ًن�����ا وري������ ًق������ا
وري�������� ًق��������ا م�����ث�����ل ع������ات������ق������ ِة ال������ ُّ�����س��ل��اف
ففي ه��ذا البيت ت�شكيل بديعي� ،أ�ضفى عليه
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و�ضوحا �إعمال الذهن ،وال�شَّ اعر
جما ًال ،وزاد معناه
ً
في توظيفه هذا المح�سن البديعي يحاول �أن ين ّوع
في توظيف المح�سنات ،ف�إذا كان في بيته ال�سابق
قد ف�صل بين كلمتي الجنا�س فهو في هذا البيت
ي�أتي بالكلمتين متجاورتين ،وهذا م َّما �أطلق عليه
البالغيون( :الجنا�س ال�م��زدوج) ،فنلحظ اتفاق
حروف الكلمتين "وريقا" ،واختالفهما في المعنى،
فالكلمة الأول��ى بمعنى الغ�صن ال�م��ورق ،والثانية
بمعنى ُر�ضاب الفم ،وهذا جنا�س وا�ضح ال يفتقر
�إلى �إعمال الذهن ،والرجوع �إلى المعاجم .جان�س
ال�شَّ اعر بين هاتين الكلمتين ليعطي للبيت عن�ص ًرا
جمال ًّيا في جمع هذه الحروف المت�شابهة وتكرارها،
ف�أك�سبت الأ�سلوب تماث ًال �صوت ًيا ان�سياب ًّيا ،انعك�س
�أث��ره على المعنى والإي�ق��اع والأ��س�ل��وب .وم��ن جيد
الجنا�س قوله(:((7
�أَ ْردَتِ ال���� َّ���ص���ب��� َر غ����������اد ٌةَ ،و ْج���ن���ت���اه���ـ���ـ���ا
ل�������ي َو ْردٌ ،وث����غ���� ُره����ـ����ـ����ـ����ا ل�������ي ِو ْر ُد
ك��ال�� َق�����ض��ي��ب ال��� َّرط���ي���ب ح���ي َ���ن َت���� َ���ص���دَّى
وال���ق�������ض���ي���بِ ال���� َّرط����ي����بِ ح���ي َ
���ن َت���� ُ���ص���دُّ
ت����ت����ج���� َّن����ى �إذا َج���������� َن����������تْ  ،و َت�������� َع��������دَّى
ث������������ َّم ت�����ن�����������س�����ى ذن��������و َب��������ه��������ا و َت��������� ُع���������دُّ
ذ َّل ق���ل���ب���ي ،وق������� َّل ����ص���ح���ب َ���ي�ِ ،إ ْن ل��م
�������س ���س��ه��م��ي وَهْ ������� َو الأ�����س����دُّ الأ� َ����ش����دُّ
ُي��� ْم ِ
����ح َ
����ظ����ى ب�����ص��ح��ب��ت��ي ووف����ائ����ي
ل���ي�������س َي ْ
م�����ن ِرف������اق������ي �إ ّال ال����� ُم�����غ ُّ
ِ�����ذ ال���� ُم����عِ����دُّ
������ب ،ك��������أ َّن�������ه ف������ي ظ�����ه�����ور ال���ن���ـ
ون������ج������ي ٌ
ـ�����ج�����ب ،م������ن �������ش������دّة ال������ت������و ُّق������د َو ْق���������� ُد
فالجنا�س هنا ظاهر في هذه الأبيات ،وهو من
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الجنا�س المطبوع الم�صنوع� ،أي غير المتكلف ،وقد
ن�ص على هذا "العماد الأ�صفهاني" حين ذكر هذه
الأبيات ،ففي البيت الأول جنا�س بين كلمة "ورد"
وهو الزهر المعروف ،وبين كلمة "ورد" ،وهو بمعنى
الورود �إلى منابع المياه لالرتواء ،وا�ستعمله ال�شَّ اعر
هنا للورود �إل��ى ثغر المحبوبة مجازًا ،وفيه قيمة
جمالية تبعث على �أريحية النف�س للورد ،وللورود
لالرتواء ،وال يخفى الجنا�س الناق�ص المنت�شر على
�صفحة هذه الأبيات بين الكلمات الآتية( :ت ََ�ص َّدى
وت َُ�ص ُّد) ،وهو من الجنا�س الناق�ص المطرف؛ حيث
زاد ال�شَّ اعر في الكلمة الأول��ى حرفًا عن حروف
الكلمة الثانية ،ومثله الجنا�س الواقع بين الكلمتين:
الجنا�س
الجنا�س
( َت � َع � َّدى و َت� ُع� ُّد ) ،وعك�س ه��ذا
ِ
ُ
المردوف في قوله :و( َو ْق�� ُد ،والتو ُّقد)؛ حيث زاد
ال�شَّ اعر حرفًا في �أول الكلمة الثانية ،وهذا ي�سميه
ال�ب�لاغ�ي��ون بالجنا�س ال �م��ردوف� ،أم��ا المطرف
فتكون الزيادة فيه في نهاية �إحدى الكلمتين(،((7
وجنَت)،
ومن الجنا�س في الأبيات قوله( :تتجنَّى َ
و(نجيب ،والنجب) ،ومن الجنا�س الناق�ص قوله:
ٌ
أي�ضا الجنا�س ف��ي نهاية
(ذلَّ  ،وق � َّل ) ،ويلحظ � ً
البيتين الثالث والرابع في قوله( :الأ�سد ،والأ�شد)،
وهو من جنا�س الت�صحيف الذي تكون النقط فارقة
بين الكلمتين( ،((8ف��الأول��ى مق�صود بها الحيوان
ال�م�ع��روف ،والثانية مق�صود بها و�صفه بال�شدة
وال�شجاعة ،فبين الكلمتين اختالف في النقط،
أي�ضا قول
وفي المعنى ،واتحاد في الر�سم .ومنه � ً
ال�شَّ اعر في نهاية البيت الرابع (المغذ ،المعد)،
ووا�ضح تجاور كلمات الجنا�س في البيت ،وهذا
ي�سميه البالغيون
المز َدوج( ،((8وقد َو َل َع
ِ
بالجنا�س ْ
�شديدا ،ف�أكثر من ا�ستعماله حتى
به ال�شَّ اعر ول ًعا
ً
�ش َّكل في ديوانه ظاهرة ،فمنه قوله(:((8

َ�������ج�������ع�������تْ �أج�����������ف ُ
�����������ان �أج������ف������ا َن������ا
ال ه َ
ُ
����������س����������ان �أَ ْن������� َ������س������ـ������ان������ا
وال َرق�������������ا �إِ ْن�����������
ل����ك����ن َو� َ������ش������ى ال������وا� ُ������ش������و َن م�����ا ب���ي��� َن���ن���ا
ف���������غ��������� َّي��������� ُروا �أل��������ـ��������ـ��������ـ��������وا َن �أَ ْل�������������وا َن�������������ا
فقد جان�س في البيت الأول بين كلمة (�أجفان)،
وكلمة ( �أجفانا) ،والأول��ى بمعنى جفون العيون،
والثانية بمعنى �أكثرنا جفوة ،كما جان�س في البيت
نف�سه بين كلمتين متتاليتين ،هما�( :إن���س��ان)،
و(�أن�سانا) ،والأول��ى بمعنى ناظر العين ،والثانية
بمعنى �أكثرنا ن�سيا ًنا ،وكلمة رق��ا ال��دم��ع :بمعنى
جف� ،أم��ا في البيت الثاني فقد جان�س بين كلمة
(�ألوان) المق�صود بها الألوان المعروفة ،و(�ألوانا)
إعرا�ضا وتمر ًدا( ،((8وغير خاف �أن
بمعنى �أكثرنا � ً
ال�شَّ اعر زاد حرف الألف في الكلمة الثانية من هذه
الكلمات ،ومن ثم يعد هذا الجنا�س من الجنا�س
المزيل المزدوج.
فنلحظ �أن ال�شَّ اعر قد �أ�ضاف للأ�سلوب عن�ص ًرا
فن ًّيا �آخ��ر ،منح البيت جما ًال �إيقاع ًّيا؛ حيث �أتي
قبل كلمة القافية بكلمة �أخرى على وزنها وقافيتها
مما ُي�سمى لدى النُّقاد بالقوافي ال َّداخلية " ،ومتى
اقترن ....بال َّتجني�س نوع �آخر ...فهو �أح�سن بعد �أن
بعيدا عن اال�ستكراه وال َّتعقيد �سلي ًما من �شنعة
يكون ً
ال�سمحة ،فك َّلما كان الكالم �أجمع لأنواع
َّ
ال�صنعة َّ
(((8
البديع فهو �أعلى درجة " .
وهكذا ُيلحظ �أن ال�شَّ اعر حر�ص على توظيف
مفردات �شعره توظيفًا فن ًّيا ج ّي ًدا ،فغدت ك�أنَّها مثل
قطع الف َُ�س ْي ِف َ�ساء ال َّالمعة ،وك� ُّل هذا انعك�س �أثره
على الأ�سلوب بالو�ضوح والجمال ،وحالوة الإيقاع،
والتنا�سب ال�صوتي ،ومن الجنا�س ال َّتام قوله(:((8
� 124آفاق الثقافة والتراث

����ن � َ���ش���قِ���ي���قِ���ي
�أ�أن��������������أى عَ������ن �أب�������ي َح����� َ����س ٍ
وال ي���ن�������س���ى ُدمُ�������وعِ �������ي ك���ال���� َّ���ش���ق���ي���قِ ؟
�أخ �أ������ص�����ف�����ي����� ُت�����ه ل�����م�����ا � َ������ص������ َف������ا ل���ي
هَ�����������������وا ُه � َ������ص������اف������ي ال����������������� ُو ِّد الأن��������ي��������قِ
� َ�����س����� َق�����ان�����ي ب������ع������ده ال����غ���������س����ل����ي َ
����ن ل���م���ا
� َ����ش����رب����تُ ب����� ُق����� ْر ِب����� ِه � َ����ص���� ْف���� َو ال���� َّرحِ ����ي����قِ
ف ��إذا نظرنا �إل��ى ه��ذه الأب�ي��ات وجدنا ال�شَّ اعر
حري�صا على توظيف المح�سنات البديعية هادفًا
ً
من وراء توظيفها �إلى �إ�ضفاء الجماليات الأ�سلوبية
الأخ ��اذة بالألباب على �شعره ،ففي البيت الأول
جنا�س بين كلمة (�شقيقي) �أي �أخ��ي ،وبين كلمة
(ال�شقيق) ،وهو النبات الأحمر ،وفي البيت الثاني
جنا�س ناق�ص بين (�أ�صفيته) بمعنى اخترته،
وبين (�صفا) من ال�صفاء ،وال يكتفي ال�شَّ اعر بهذا
المح�سن البديعي؛ بل وظف مح�سنًا بديع ًّيا �آخر،
فجاءت المح�سنات البديع ّية مثقلة بال�سمات الفنية
الالفتة للأنظار ،فنلحظ �أن في البيت الثالث مح�سنًا
بديع ًّيا له ح�ضور في ديوان �شعره� ،أال وهو المقابلة
فقد قابل ال�شَّ اعر معنى ال�شطر الأول بمعنى ال�شَّ طر
الثاني ،وهذا من �ش�أنه جذب االنتباه ،وتفعيل دور
ال��ذاك��رة ،وتن�شيط العقل بالغو�ص وراء كل هذه
ال�سمات الفنية ،والوقوف على هذه الأ�ضداد التي
تظهر بع�ضها ،ومتى ما وقف عليها العقل ،و�أدرك
كنهها ،و�سبر �أغوارها اعترت النف�س ن�شوة ،وتملكت
العقل زهوة ،وارتاحت النف�س و�سكنت ،ثم انتابها
هاج�س الموا�صلة الكت�شاف جماليات �أخ��رى ،من
�ش�أنها حمل الإن���س��ان على البحث ل�ق��راءة �أبعاد
توظيف هذا ال�شَّ اعر لهذه المح�سنات البديع ّية التي
ت�ضفي على الإب��داع ال�شعري لم�سات فنية �أخاذة،
و�إ�ضافات لغوية مفيدة ،دلت على تبحر ال�شَّ اعر
في ا�ستيعاب معاني مفردات المعجم العربي ،م َّما
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حفَّزه �إلى ا�ستثمارها في تحقيق مثل هذه ال�صنعة
ال َّلفظية .وقال(:((8
ي������ا �������ش������ا ِد ًن������ا ُم����� َت������ َ�����ص����� ِّي�����دًا �أخ�����ل����� ْف�����تَ
�أم������������ـ������������ـ������������ـ������������ـ������������ر َد �أم ردى ؟
ُت�������ل�������ح�������ي مُ���������حِ ��������� َّب���������ك �إن � َ�������ش�������ـ�������دَا
ف��������ي َ
�����ب و�أَ ْن������������ َ�����������ش�����������دَا
��������ك ال�����ن�����������س�����ـ�����ي َ
م���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������ـ���������ا ك�������������ـ�������������ـ�������������ـ�������������ا َن ف�������ي
�أوح���������������ـ���������������ـ���������������ـ���������������ـ���������������ـ���������������ـ��������������� َد
ال����������� ُع������������ َّ�����������ش�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������ـ�����������اقِ

�إن

َت�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ������� َر َّن�������ـ�������ـ�������ـ�������ـ�������م �أو ح���������دا
وال يفت�أ ال�شَّ اعر متطل ًعا �إل��ى توظيف الجنا�س
بكل �أنواعه ،فقد �سبقت �أمثلة منه على الجنا�س
الحادث بين كلمة وكلمة ،وفي هذه الأبيات جنا�س
بين كلمة وكلمتين ،ففي البيت الأول جنا�س بين
كلمة (�أمرد) ،وكلمتي (�أم ردى) ،وهو من الجنا�س
المركب ،وفي البيت الثاني بين كلمتين ،هما�( :إن)،
و (�شدا) بمعنى �إن غنى ،وكلمة (�أن�شدا) �أي �أن�شد
ال�شعر ،وهو في البيت الثالث بين كلمة ( �أوحدا)
�أي منفردا ،وبين كلمتين ،هما�( :أو) ،و (حدا)
من حداء الإبل ،وهو حثها على ال�سير بالغناء ،وكل
هذا من الجنا�س المركب ،ومثل هذا الجنا�س قول
ال�شَّ اعر(:((8
َل����� َّم�����ا َت������ َع������ َّر� َ������ض ل�����ل�����هَ����� َوى َوعَ�������� َذا ِب�������� ِه
�أَ ْو� َ�����ص�����ى ِب����� ِه ال����� َّ����ض���� َّرا َء مِ ����ن �أَ ْو� َ����ص����ا ِب���� ِه
�����ج����� َوى ب��� َت��� َوا� ُ���ص���لٍ
واغ����� َت�����ا َل����� ُه َق����� ْت����� ُل ال َ
���ج��� َب��� َن���ا ُء مِ ����ن �أَ� ْ����ض���� َرا ِب���� ِه
�أَ� ْ�����ض����� َرى ب���� ِه ال ُ
َي ْ�����س ُ��ط��و َف�� ُي ْ�����س��كِ�� ُر َل ْ��ح��ـ��ـ ُ��ظ�� ُه و�إذا َر َم����ى
ف��ي ال��حِ ��ي ِ��ن َع���نْ �أَ�ْ��ص َ��ح��اب��ه �أَ� ْ��ص َ��ح��ى ب�� ِه
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وا�ضح في هذه الأبيات لهفة ال�شَّ اعر �إلى تحقيق
المح�سنات البديع ّية في �شعره في �أو�ضح �صورها
بتوظيفه الجنا�س بين�( :أَ ْو َ�صى ِب ِه�َ ،أ ْو َ�صا ِب ِه ) ،و
(�أَ ْ�ص َحابه� ،أَ ْ�ص َحى ب ِه) ،و(�أَ ْ�ض َرى ب ِه� ،أَ ْ�ض َرا ِب ِه)،
وكل هذا من الجنا�س المركب ال َّالفت للنظر والعقل
بتوالي الأح��رف المت�شابهة ،ومثل ه��ذا الجنا�س
قوله(:((8
�����اب �أ َّن َل����� ُه
َي������ا َك�����ا ِت����� ًب�����ا � َ����ش����هِ���� َد ال����� ُك����� َّت ُ
َف����� ْ����ض ً
��ل�ا َي����� ُب ُّ
�����ذهُ ����� ُم � ْإن � َ�����ش�����ا َء �إن����� َ����ش����ا َء
َ
��������والك َم�����ا َك�������ا َن عِ ���� ْل���� ٌم َرافِ����� ًع�����ا عَ���لَ��� ًم���ا
َل
وال ُك���� َف����ا ُة ال������� َو َرى ف���ي ال��ع��ج��ز َ�أ ْك���� َف����ا َء
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فالجنا�س هنا بين كلمتين ،هما�( :إن) ،و (�شاء)
 �إن ال�شرطية والفعل ،و(�إن�شاء) �أي تعبي ًرا ،وهومن الجنا�س المركب ال�م��زدوج ،وال يخفي ما في
البيتين من جنا�س بين كلمتين ،هما( :علم) بك�سر
العين ،و(علم) بفتح العين بمعنى �شخ�ص عالم،
وبين كلمتين ،هما( :كفاة) ،و(�أكفاء) ،وهذا من
الجنا�س الناق�ص ،ومن الجنا�س المركب المزدوج
قوله(:((8
وق����������د اح������ت������ك������وا ق�������رب�������ي وق��������ال��������وا:
���������س��������ل �������س������ب������ي������ل ال�����������س�����ل�����������س�����ب�����ي�����ل
فالجنا�س هنا بين الكلمتين�( :سل �سبيل )،
وكلمة (ال�سل�سبيل) ،وك��ل ه��ذه الأم�ث�ل��ة وغيرها
ت��ؤك��د – دون �شك  -رغ�ب��ة ال�شَّ اعر الملحة في
توظيف الجنا�س ،و�إيثاره �إياه على جميع المح�سنات
أي�ضا حمل
البديع ّية في بناء بنيته البديع ّية ،وي�ؤكد � ً
ال�شَّ اعر نف�سه على التفنن في التالعب بالألفاظ
لإثبات مهارته في ال�صياغة ،ومقدرته على تطويع
أي�ضا(:((9
الكلمات للإيقاع ال�شعري .ومن الجنا�س � ً

�����ي ردَا ٍح
�أ������ص�����ب�����ح�����تُ ف������ي َق����� ْب������ َ�����ض����� َت ْ
����ك وال���� ُّل���� ّف����ا ِح
���ك ف����ي ال���� َم����� ْ����س ِ
ك���ال���مِ ���� ْ���س ِ
ال �شك �أن ال�سبب الرئي�س �إل ��ى تطلعه �إل��ى
تكثيف المح�سنات البديع ّية في كل �شعره يتمثل
في عمق اطالعه على المعاني الدقيقة لمفردات
اللغة ،فالجنا�س هنا بين كلمتي (الم�سك) بك�سر
الميم ،والمق�صود بها الم�سك المعروف ،وبين كلمة
(الم�سك) بفتح الميم �أي ب�شرة الإن�سان ،ومن هنا
ت�أتي قيمة ه��ذا الجنا�س ،وفنيته ال�سامية ،حيث
�أف�صح عن �أ�سر هذه الفتاة الجملية لل�شاعر حتى
غدا عالقًا في ب�شرة يدها كالم�سك الذي تُ�ض َّمخها
به .ويلج�أ " �أبو الجوائز " في موا�ضع غير قليلة من
�شعره �إلى توظيف �أكثر من مح�سن بديعي في البيت
الواحد ،كما في قوله(:((9
�إ َّن َو ْج�����������دِ ي ب���� َم���� َّي���� ٍة َق������� ْد � َ�����س����� َرى ب��ي
مِ �����ن �أَ َب�����اط�����ي�����لِ َو ْع�������دِ هَ�������ا ف����ي � َ�����س����� َرابِ
ف�إ�ضافة �إلى الجنا�س المركب بين كلمتي (�سرى
بي ) ،وكلمة (�سراب ) نلحظ فيهما رد العجز على
ال�صدر؛ حيث ك��ررت ح��روف الكلمتين في �صدر
البيت وفي عجزه ،وهو مح�سن بديعي لفظي� ،أتى
على ذكره البالغيون ،وهو يدل على اعتناء ال�شَّ اعر
بالمح�سنات البديع ّية ،وا�ستثماره لها في تحقيق
الت�شكيل الجمالي لأ�شعاره ،وي�شبه هذا الجنا�س
قول ال�شَّ اعر(:((9
َف����� َم�����ا َزا َل َي���������ش����رِي � َ���ش���ـ���ـ���ـ��� َراب���ي ب��� َم���ا
َم���لَ���ـ��� ْك���تُ �إل������ى � ْأن �����س���� َرى ب����ي � َ���ش��� َرا ِب���ي
وبالإ�ضافة �إل��ى هذا التنوع في التجني�س نجد
ال�شَّ اعر ي�ستغل طاقته اللُّغوية ،وي�أتي على �أنواع �أخرى
من الجنا�س ،وك�أنه ي�أبى �إال �أن يطرق كل ما يتعلق
بالمح�سنات البديع ّية ،محاو ًال في هذا الم�ضمار �أن
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ي�سبق �شعراء ع�صره ،وم َّما طرق من �أنواع الجنا�س
العربي بجنا�س
جنا�س ُعرف في م�صادر ال ُّتراث
ّ
القوافي ،وقد بد�أ يظهر في دي��وان ال�شعر العربي
الهجري ،وات�سع مجاله في القرن
في القرن ال َّرابع
ّ
الخام�س
الهجري( ،((9ولكنه على الرغم من هذا
ّ
ظل محدو ًدا في عدد �أبيات الق�صائد ذات القوافي
تمهيدا لتلك
المجنّ�سة ،ولكنّه على كل حال يعتبر
ً
الق�صائد التي بناها ال�شعراء في الع�صور ال ّتالية
على قافية واحدة ،تتكرر بمعنى مختلف في جميع
�أبيات الق�صيدة ،ومنها :الق�صائد التي قيلت في
(ال�خ��ال) ،والتي قيلت في (ال�ه�لال) ،وقد هدف
ال�شَّ اعر من وراء هذه الق�صائد ح�صر معاني الخال
والهالل في كلمات القافية ،فك ُّل كلمة لها معنى من
هذه المعاني ،وديوان " �أبي الجوائز " ال يخلو من
هذا النَّوع من القوافي ،ونماذجه متع ّددة ،منها
قوله(:((9
َم�����������ا ِز ْل�������������������تُ �أ ْر ُق������������ ُب������������ ُك������������ ْم َو َق������� ْل�������ـ�������ـ
������ب
ـ������ب������ي مِ ��������������نْ َت���������لَ��������� ُّونِ��������� ُك���������م َي������جِ ������ـ ْ
َح��������� َّت���������ى �إ َذا عَ����������ا َي���������� ْن����������تُ َق�����ـ�����ـ�����ـ����� ْر
�����ب
َن ال������ َّ�����ش����� ْم ِ
�����������س ُم�������� ْن َ
��������ح��������دِ ًرا َي�����جِ ْ
�أَ ْق��������������� َع���������������د ُْت �أَ ْط�������� َم��������ـ��������اعِ ��������ي َو ُق�������� ْم��������ـ
ـ��������تُ م َ
����ب
��������ن ا ِلإ َي�����������ا� ِ�����������س ب���� َم����ـ����ـ����ـ����ا َي����ج ْ
فمعنى كلمة (يجب) في البيت الأول :ي�ضطرب،
ومعناها في البيت الثاني :يغيب ،ومعناها في البيت
الثالث :يلزم( ،((9ومن هذا النوع من الجنا�س قوله
في غالم ا�سمه (راح)(.((9
ب��������ن��������ف��������� ِ��������س��������ي �أف������������������ت������������������دِ ي م������� ّم�������ا
راح�����������������ا
ي
��������������������ح��������������������ا ِذ ُر َم����������ال����������ك����������ي َ
َ
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غ���������������������������زا ًال َز َّف ل��������������ي عَ���������������������� ْذرا
راح��������������ا
َء ����������ص��������� َّي��������� َر خِ ���������������� ْد َره����������������ا َ
� َ����������ش���������� ُم����������و ًال َم�������������ا َغ�������������������ض���������دتْ �إال
راح����������������ا
َر�أي����������������ن����������������ا ال��������������هَ�������������� َّم ق������������د َ
وم��������������ا � َ�������س������� َك�������ن�������ت َح���������������ش�������ا � َ���������س���������الٍ
راح����������������ا
و�إال ا�������������ش������������ َت������������ا َق �أو
َ
ل���������ه���������ا ري
����������������������ح �إذا ُب���������������� ِز َل����������������تْ
ٌ
اح��������������ا
ك���������� َع���������� ْرف ال�������م�������� ْ�������س�������كِ �إ ْذ َر َ
�إذا م��������������ا َج�����������������������نَّ ل������������ي ٌ
������������ل م�����ن
اح����������������ا
هُ ��������������� ُم���������������و ٍم ،ف�������اق�������ت������� ِب�������� ْ�������س َر َ
فنلحظ �أن حروف كلمة القافية ثابتة في جميع
الأبيات ،مع اختالف معاني هذه الكلمات من بيت
لآخر ،وهذا �أثر من �آثار تالعب ال�شَّ اعر بالألفاظ،
بديعي،
و�إع�ن��ات نف�سه في بناء قوافيه وف��ق بناء
ّ
ينه�ض على ال َّتكرار والجنا�س ال َّر�أ�سي ،ولزومه في
�شعره ما ال يلزم لإمعانه في البحث عن ال َّزرك�شة
ال َّلفظية ،والتح�سين الأ�سلوبي الخ ّالب للأنظار،
ال ّالفت للعقول غير �أنه �صرف ال�شّ اعر عن التجربة
ال�شّ عرية الحقيقية ،فغدت مثل هذه النّماذج نظ ًما
�صرفًا ال �أثر للعواطف وال للوجدان الحقيقي فيها:
فالعاطفة – كما يقول المازني – " تحتاج �إلى
لغة حارة تعبر عنها ،فقد ا�ستخدمت المح�سنات،
والعاطفة؛ �إذا ِه��ي الأ��ص��ل في ه��ذه المح�سنات،
ولكن ه��ذه المح�سنات �صارت م��رذول��ة بال�صنعة
وال َّتكلف"(.((9
وقد م�ضت نماذج من الجنا�س المزدوج المجاور
لبع�ضه ،والمنف�صل عن بع�ضه ،وهو من الجنا�س
الأف� ِق��ي� ،أم��ا الجنا�س في ه��ذه الأب�ي��ات و�سابقتها
فهو من الجنا�س ال َّر� ِأ�س ّي ،وهو يد ُّل على �أن ال�شَّ اعر

تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

ي��أت��ي بالجنا�س م��ن �شدة ولعه ب��ه م��رة بالطول،
ومرة بالعر�ض ،ل ُيظهر براعته وطاقته ،و�ش َّدة تمكنه
عري ،ومن جنا�س القوافي
من م�ؤهالت ّ
الفن ال�شّ ّ
قوله(:((9
وظ�����������ب�����������ي �أ������������ص�����������ف�����������رُ ،ت�������������دْمِ �������������ي
ل������������ح ُ
������������اظ م���������حِ ��������� ّب���������ه َب��������� َد َن���������ـ���������ـ��������� ْه
ت�����������خ ُ
�����������ال ا َل�������������� ّث�������������� َم ف�����������ي َخ����������� َّد ْي�����������ـ
ـ��������������� ِه ي����������اق����������و ًت����������ا ع��������ل��������ى َب������������� َد َن������������� ْه
فهذا من الجنا�س ال � ّت��ام ،فكلمة (ب��دن��ه) في
البيت الأول بمعنى ج�سده ،وهي في البيت الثاني
بمعنى الثوب( ،((9ومنه قوله(:((10
واح������������������� َزن�������������������ي مِ �����������������ن َق���������ول���������ه���������ا:
َ
َخ��������������������������������ا َن عَ�������������������ه�������������������ودي ول�����������هَ�����������ا
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وح�������������������������� ِّق َم���������������������ن � َ�����������ص����������� َّي����������� َرن�����������ي
َو ْق�������������������� ًف��������������������ا عَ���������ل���������ي���������ه���������ا َول����������ه����������ا
َم�����������������ا َخ���������������ط���������������رتْ ِب َ
�����������خ�����������اطِ �����������ري
�إ َّال َك����������� َ����������س���������� ْت����������ن����������ي َو َل��������������هَ��������������ا
أي�ضا من جنا�س القوافي ،فكلمة القافية
وهذا � ً
�وح ��دة م��ع اخ �ت�ل�اف ال �م �ع��ان��ي ب �ي��ن ال�ك�ل�م��ات،
م� ّ
وف��ي الأب�ي��ات التزام بما ال يلزم ،كما ق��ال " ابن
خلكان"( ،((10وك ّل هذا ال ّتالعب جاء على ح�ساب
العاطفة ،وبع�ض العنا�صر الأ�سا�س ّية في التجربة
ال�شعرية ،كالخيال ،والفكر الهادف ،فهذا " ابن
خلدون -كما يقول " د� .إح�سان عبا�س " :ي�ؤمن �إيما ًنا
عميقًا بقيمة الفكرة ،ولهذا فهو ال ير�ضى �أن يبددها
في �ضباب كثيف من المح�سنات ال َّلفظية"( .((10وقد
ناق�صا
�أتى " �أبو الجوائز " بهذا النَّوع من الجنا�س ً
كما في قوله(:((10

م�������������ن � َ
�����������������ش�����������������ادنٍ ي�����������ص�����ط�����ب�����ي�����ن�����ي
ب���������������ك���������������ل م������������ع������������ن������������ى دق����������ي����������ـ����������ق
ب������������������ق������������������ ّد غ�������������������������ص������������ن وري����������������������ق
وط������������������ي������������������ب ل���������������ف���������������ظ رق�����������ي�����������ق
فالجنا�س هنا بين (دقيق ،ورقيق) ،و�أتى بجنا�س
القوافي مرك ًبا كما في قوله(:((10
َت ْمزِ ُج بال ِّريقِ ُم�صـَا
فَات ََك لي َو�إِنَّــ َما
طيب ِ
للخ ِّل الو َِ�صا
َي ُ
ُل � ْإن َ�صفَا َو�إن َن َما
فالجنا�س هنا بين (�إنما) �أداة ح�صر ،و(�إن
نما) المكونة من �أداة ال�شرط ،والفعل (نما)،
وقوله(:((10
َ
��������������������ات ف����������ي َن�����ع�����ـ
ي����������ا � َ�����������ش�����������ا ِد ًن�����������ا َف
ـ���������������تِ ُح���������� ْ���������س���������نِ��������� ِه �أَ ْو� َ������������ص������������اف������������ي
����������ب ِب��������������� َو ْع���������������دٍ
ُج��������������������� ْد ل����������ل���������� ُم����������حِ ِّ
������������اف
ُم���������������� َك����������������ـ���������������� َّد ٍر �أَ ْو � َ������������ص ِ
وف��ي ال � ِّ�دي ��وان �أم�ث�ل��ة �أخ���رى ل �ه��ذا ال �ن��وع من
الجنا�س ،يبدو من خاللها حر�صه على الإكثار من
ا�ستخدام هذا النوع من الجنا�س ،ومحاولته تح�سين
�شعره بهذه الو�سائل ال َّلفظية ،لإ�ضفاء عن�صري
الت�أمل والت�شويق على المتلقي ،ولحمله على تفعيل
دور الذاكرة ،وال�سعي وراء الك�شف عن مثل هذه
ال َف ِّن َّيات ،و�إخراجها من �أ�صدافها دون حمله على
وال�س ُمو ب�أحا�سي�سه وم�شاعره،
الم�شاركة الوجدانيةُّ ،
وهذا هو حال ال�شعر لدى ك ُّل من �شغف بالمح�سنات
البديعية ،وتكلفها ،وجعلها ه��د َف��ه ال َّر ِئي�س في
�إبداعه.
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وتكمن القيمة الجمال ّية للجنا�س في �أنه ي�ؤدي
�إل��ى " �إث��ارة الده�شة والمفاج�أة التي يلج�أ �إليها
ال ُم َج ِّن ُ�س حين يخدع الأذهان ،ويبهر فكر المتلقي
ب�أن يريه �أنه �سيعر�ض عليه معنى مكر ًراً ،
ولفظا
م�ع��ا ًدا لم يتوقع منه �سوى ال�س�آمة والتطويل ثم
يراوغه ،وي�ضعه �أمام معنى طريف م�ستحدث يغاير
ً
ون�شاطا
ما �سبقه فت�أن�س نف�سه وتكت�سب �أريحية
عقل ًيا ،فكل ج��دي��د ي�ستقطب النف�س ،ويحدث
نوعا من ال َب ْهر العقلي الذي تنفعل به"(.((10
عندها ً
وللجنا�س وظيفة تعبيرية جمالية عظيمة ،و�أهمية
�أ�سلوبية كبيرة "بما ي�ضيفه �إلى الن�سق اللغوي من
ان�سجام وتنا�سب وت�آلف في البناء ال�صوتي ،يثري
المعنى ،ويغني ال�صياغة اللغوية ،فلي�س الجنا�س
تالع ًبا بالألفاظ �أو مهارة في �صناعة الجمل� ،أو
مح�سنًا خارج ًيا �إ�ضاف ًيا ،و�إنما هو �أ�سلوب فني
في التعبير ي�ضيف �إل��ى الفكرة ،ويزيد في جمال
العبارة(.((10
التكرار " :هو �أن يكرر المتك ِّلم ال َّلفظة الواحدة
لت�أكيد الو�صف �أو المدح �أو ال��ذم �أو التهويل �أو
الوعيد"( ،((10وم �ن��ه ف��ي ال � ِّ�دي ��وان ق ��ول " �أب��ي
الجوائز"(:((10
ل����ع����ل ال���������ذي م������ا ������ش�����اء ك�������ان ب������أم�����ره
ي���������ش����اء ج���م���ي���ل ال�������ص���ن���ع ل�����ي ف���ي���ك���ون
ل���ع���ل ال���ل���ي���ال���ي �أن ت���ل���ي���ن ف��ت��ق��ت�����ض��ي
ع�������������دات ت��������م��������ادى وق������ت������ه������ا ودي�����������ون
ل����ع����ل ال����م����ق����ادي����ر ال���������ص����ع����اب ت����رده����ا
ي���������د اهلل ع������م������ا �أزم����������ع����������ت ف���ت���ل���ي���ن
ل��ع��ل ال���ق���ذى �أن ي��ن��ج��ل��ي ع���ن ن��واظ��ر
ل���ه���ا ف����ي ارت����ق����اب ال����م�����أث����رات ���ش��ج��ون
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ل�����ع�����ل م�����ن�����اج�����ات�����ي ت���ل��اق������ي �إج������اب������ة
م�����ن اهلل ل����ل����داع����ي ال���ل���ه���ي���ف ���ض��م��ي��ن
فقد بنى ال�شَّ اعر �أبيات هذه المقطعة على �أ�سا�س
من البدايات المت�شابهة التي تعطي توافقًا ر�أ�س ًّيا في
ت�شكيل البنية الإيقاعية في بدايات الأبيات ،بعك�س
النهايات المت�شابهة التي �سبق الحديث عنها في
جنا�س القوافي ،ولكن الأم��ر هنا مختلف ،حيث
جنا�سا ،فالكلمة مكررة
�إن البدايات هنا ال تحمل ً
بالمعنى نف�سه في جميع الأبيات ،فالبدايات في كل
الأبيات مت�شابهة؛ حيث ا�ستعمل فيها الحرف (لعل)
المفيد للترجي ،وه��ذا التكرار �أح��د المح�سنات
البديع ّية كما قال علماء البالغية ،لم ي�أت به ال�شَّ اعر
من فراغ ،ولم يلج�أ �إليه لإتمام البنية الإيقاعية ،بل
�أت��ى به لإ�سباغ التمام على ه��ذه البنية ،ه��ذا من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى لي�ضفي على الأبيات �آية
جمالية ،تكمن في التح�سين والزرك�شة الأ�سلوبية،
مما يلفت النظر �إليها ،ويجذب الذهن �إلى تد ُّبر
معانيها المم ِّثلة �ضعف ال�شَّ اعر وحيرته ،وانتظاره
الفرج ،وانق�شاع الكرب �سري ًعا.
التر�صيع" :وهو من التنا�سب ،وهو �أن يعتمد
ت�صيير مقاطع الأج ��زاء ف��ي البيت المنظوم �أو
الف�صل من الكالم المنثور م�سجوعة ،وك��أن ذلك
ُ�ش ِّبه بتر�صيع الجوهر في الحلي ....ال يح�سن �إذا
تكرر وتوالى؛ لأنه يدل على التكلف و�شدة الت�صنع،
و�إنما يح�سن �إذا وقع قلي ًال غير نافر .ومن �أمثلة
ذل��ك ف��ي النثر ق��ول �أب��ي على الب�صير ف��ي بع�ض
ت�صريحا ،وتمري�ضك
كالمه :حتى عاد تعري�ضك
ً
ت�صحيحا"( ،((11والت�صريع �أحد الأل��وان البديع ّية
ً
ال َّلفظية التي اعتمد عليها "�أبو الجوائز الوا�سطي"
في ت�شييد �صرح بنيته البديع ّية ،و�صياغة تجاربه
ال�شعرية ،ومنه قوله(:((11

تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

�������س ل���م���ا َب�������� َز َغ��������تْ  ،وال���� َّر�����ش����ا
ك���ال���� َّ���ش���م ِ
ل�����م�����ا َر َن�����������������ا ،وال������������ َب������������ ْد ِر ل�����م�����ا َب����������دَا
وقوله(:((11
واف���� ُر ال��عِ��ل ِ��مَ ،ظ���اه��� ُر ال��� ِّ��س��ل ِ��م ،واف���ي ال��ـ
،ح���� ُّر ال��� ّ��س��ج��اي��ا
ـ��ح��ل ِ��م ،ع�����ذب ال����خ��ل�الِ ُ
قوله(:((11
يرامقن ع��ن َر ْن����دٍ  ،ويخطرن ع��ن م ْيدٍ
وي�سفرن ع��ن َو ْرد،وي��ب�����س��م��ن ع��ن ُ�شهْدِ

مقـــاالت

ولهذا التر�صيع قيمة جمالية ال تخفى ،ففي
هذه الأبيات تق�سيم للجمل والكلمات ،وعر�ضها في
ت�شكيل ج��ذاب� ،أ�ضفى على الأ�سلوب �سال�سة كما
في البيت الثاني " :وافر العلم ،ظاهر ال�سلم ،وافي
الحلم " ،ففي ه��ذه الجمل فنيات �أخ��رى ظاهرة
بالإ�ضافة �إل��ى التر�صيع ،منها ال�سجع ،واتحاد
ال�صيغ ،والجنا�س ،وكما في قوله في البيت الثالث:
" يرامقن عن رند " ،فهذا القول يوازيه �صيغًا
�اع��ا ق��ول��ه " :ويخطرن ع��ن ميد " ،ث��م عاد
و�إي �ق� ً
ال�شَّ اعر ليوظف تر�صي ًعا �آخر في عجز البيت في
قوله " :وي�سفرن عن ورد " ،وه��ذا القول يوازيه:
"ويب�سمن عن �شهد " ،والعجيب �أن الجمل الأربع في
إيقاعا ،ف�ضال عن ت�شابه �صيغها.
البيت مت�ساوية � ً
وهكذا نلحظ حر�ص ال�شَّ اعر على توظيف كلماته
جيدا بتوزيعها على جمل مت�ساوية
توظيفًا فن ًّيا ً
متوازية ،م�شغو ًال عن الروح الأ�سا�سية لل�شعر حتى
غدت هذه الجمل مر�صعة مثل الأحجار الكريمة
ال�خ�لاب��ة ،وك��ل ه��ذا انعك�س �أث ��ره على الأ��س�ل��وب
بالو�ضوح والجمال ،وحالوة التناغم واالت�ساق دون
�إظهار لأثر التعقيد الأ�سلوبي ب�سبب ق�صر الفقرات.
حري�صا
وبدا ال�شَّ اعر في هذه الأبيات وغيرها
ً
على تحقيق كل ما ي�ضفي على �أ�سلوب �شعره الجاذبية

ال َّالفتة للأنظار ،الم�ؤثرة في العقول دون الأفئدة،
يظهر هذا من توظيفه مح�سن بديعي �آخر �إ�ضافة
�إلى التر�صيع والتجني�س في بيته الثاني ،فغدت بنية
المح�سن هو
البيت البديع ّية في �أتم �صورها ،هذا
ّ
ال�سجع َّ
الظاهر من تماثل نهايات الجمل " ،ومتى
َّ
اقترن بال َّتر�صيع وال َّتجني�س نوع �آخر ....فهو �أح�سن
بعيدا عن اال�ستكراه والتعقيد �سلي ًما
بعد �أن يكون ً
من �شنعة ال�صنعة ال�سمحة ،فكلما كان الكالم �أجمع
لأن��واع البديع فهو �أعلى درجة( ."((11وقد �ساعد
ال�سجع في ال� ِّ�دي��وان على تحقيق جمال ال َّت�شكيل
َّ
ال�صوتي والإيقاعي ،وح�سن ال َّتق�سيم بتحقق ال َّتماثل
َّ
بين الكلمات ،وال َّتوازي بين فوا�صل الجمل.
ر ّد العجز على ال�����ص��در :وم��ن و�سائل تحقيق
المح�سنات البديع ّية ال َّلفظية التي اعتمد عليها " �أبو
الجوائز " :رد العجز على ال�صدر ،وهو ي�أتي على "
�ضروب ،منها ما يتفق معنى العجز وال�صدر ،ومنها
ما يختلف معناهما والثاني �أبدع و�أح�سن منها ما
يتفق لفظه وبنيته ،ومنها ما يختلف ذلك فيه ،ومنها
ما يرد العجز على ال�صدر بعينه ،ومنها ما يرد على
المذكور في �أثناء النظم والنثر " ،ومن النوع الأول
في �شعره قوله في الب�س �أ�سود(:((11
ف�����������س����� َّود م������ن َم��ل��اب������ ِ�����س����� ِه اع�����ت�����م�����ادًا
ب�����ذل َ
�����ك ف�����ي ال������ َب������ ِر َّي������ ِة � ْأن َي������ ُ�����س�����ودَا
فالت�صدير هنا ظاهر م��ن الكلمة الأول ��ى في
البيت ،وه��ي تعني ال�ل��ون الأ� �س��ود م��ن المالب�س،
والكلمة الأخيرة في البيت ،وهي بمعنى ال�سيادة،
ومن ثم تحقق في البيت �إلى جانب هذا المح�سن
البديعي مح�سن �آخ��ر ،ه��و الجنا�س ،وم��ن النوع
الثاني قوله(:((11
���ك ج���ه��� ُل���كِ ب���ا َّل���ذي
و�أب�������رح َم����ا ب���ي م���ن ِ
َل���قِ���ي���تُ ف������� ْإن ل���م َت ْ���ج��� َه��� ِل���ي َف��� ْه��� َو �أَ ْب������� َر ُح
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وال يختلف هذا البيت عن �سابقة في ا�شتماله
�أي��ً��ض��ا على الت�صدير والجنا�س بين الكلمتين:
(�أبرح) في بداية البيت وفي نهايته ،وهي في بدايته
بمعنى ،نال مني و�أ�صابني بداهية ،وهي في نهايته
بمعنى توهج ال�شوق( ،((11وتتمثل القيمة الجمالية
هنا في نيل �إف�صاح ال�شاعر عن نيل ال�شوق منه
بو�ساطة كلمتين مف�صولتين بغير قليل من الكلمات،
ومنه وقوله(:((11
وب���� َك����ـ����ـ����ـ ِّ
����ف الأَم������ـ������ـ������ي������ ِر رِيٌّ �إذا زا
����ج����ا ْج
�����ح�����تَ ال���� َع َ
َد ع��ج��ي��ـ��ـ�� ُج ال���� ُك���� َم����ا ِة َت ْ
ففي عجز البيت ت�صدير وجنا�س ،بين العجيج
بمعنى �أ� �ص��وات الأب �ط��ال ف��ي ال �ح��روب ،والعجاج
بمعنى الغبار ،ومنه قوله(:((11
ي���ا ح��م��ي�� ًم��ا ُم����ذ � َ���ص��� َّد ل���م �أَ� ْ�����ش����� َرب ال�� َب��ا
�����م
ِر َد �إ َّال َو َج������������ ْد ُت������������ه ك�����ال َ
�����ح�����مِ �����ي ِ
������ج������ َوى �أن َل��ي��ل��ي
َو� َ����س���� ِل����ي���� ًم����ا مِ ������ن ال َ
م����� ْذ َن����� َوي�����تَ ال����� َّن����� َوى َك���لَ���ي���لِ ال���� َّ���س��� ِل���ي ِ���م
َو ُم����قِ����ي���� ًم����ا عَ����لَ����ى ال����� َّت����� َر ُّح�����لِ َم�����ا ال��� َق��� ْل���ـ
ً
���������ل��������ا ب����م����قِ����ي ِ����م
���������ب �إذا ك������ن������تُ َراحِ
ـ ُ
و�إذا نظرنا �إلى المثال الأخير من هذه الأمثلة
وجدنا ال�شَّ اعر يزاوج بين �أكثر من مح�سن بديعي،
ففي البيت الأول من الأبيات الثالثة جنا�س في كلمة
(حميم) في �صدر البيت وفي عجزه ،فالأولى بمعنى
ال�صديق ،والثانية بمعنى النار ،هذا بالإ�ضافة �إلى
الت�صدير �أو رد العجز على ال�صدر ،وهو مح�سن
بديعي �آخر ،ويتكرر الأمر نف�سه في البيت الثاني بين
كلمتي (�سليم) ،فالأولى بمعنى الخالي من المر�ض
وال�ضنى ،والثانية بمعنى �سهر الليل من معاناة
الهموم ،وفي هذا جنا�س �إ�ضافة �إلى الت�صدير في
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البيت ذاته ،وي�ضاف �إلى كل هذا تطلع ال�شَّ اعر �إلى
�سيرورة �شعره بتوظيفه المثل ال�شهير ،القائل " :ليل
ال�سليم " في نهاية عجز هذا البيت ،فـ" ليل ال�سليم:
ي�ضرب به المثل في الطول وال�سهر فيه ،لأن ال�سليم
والنوم �إن غ�شيه النُّعا�س،
ال ينام لما به ،وال يترك
َ
(((12
ال�سم في بدنه"  ،وهل اكتفى ال�شَّ اعر
لئال ي�سري ُّ
بكل هذا ؟ في حقيقة الأمر كل هذا لم يرو له غلة،
ومن ثم راح يبالغ في ال�صنعة البديع ّية ،ويح�شد
طاقته الفنية لإكمال ت�شكيل المح�سنات البديعية
في �شعره� ،إذ نه�ض بتوظيف جنا�س ناق�ص �آخر في
ح�شو البيت بين (الجوى) ،و(الهوى) ،ثم �أ�ضاف
�إل��ى كل هذا �أح��د فنون علم البيان وهو الت�شبيه؛
حيث �شبه ليله بليل ال�سليم.
فهذا بيت واحد من �شعر "�أبي الجوائز" جمع
فيه �أن��واع بديعية متعددة ،حققت ل�شعره ال�صورة
الجمالية المثالية ،ففيه ج�ن��ا��س��ان ،وت�صدير،
واقتبا�س المثل ،والت�شبيه ،والعجيب �أن تحقيق
كل هذه العنا�صر لم يف�ض بالبيت �إلى الغمو�ض،
�أو الركاكة� ،أو التعقيد الأ�سلوبي� ،أو اال�ضطراب
الإيقاعي ،وه��ذا في حد ذات��ه يف�صح بو�ضوح عن
�أبعاد تمكن ال�شَّ اعر من ال�صياغة ،والإغ��راق في
ال�صنعة البديعية التي جاءت على ح�ساب عنا�صر
�شعرية �أخرى ،تفوق �أهميتها ما يحققه هذا التالعب
ال َّلفظي من جماليات لفظية.
ويوا�صل ال�شَّ اعر تفننه في تح�سين بنيته البديع ّية
جنا�سا ،وت�صدي ًرا ،في
في البيت الثالث فيحقق فيه ً
كلمة (مقيم) ،فالأولى تعني  -ح�سب ال�سياق -
المالزم للرحيل ،والثانية تعني  -ح�سب ال�سياق
 المفارق للحياة.ومن هنا يت�ضح �أن ال�شَّ اعر كان يولي المح�سنات
همه ،وي�أخذ نف�سه بتوظيفها ،ويلح
البديع ّية كل ِّ
على هذا التوظيف ،وك�أنه يتطلع �أن يجعل من نف�سه

تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

ر�ساما ،وفنا ًنا ت�شكيل ًّيا ،ولكن في ر�صف الألفاظ،
ً
وب�ن��اء الكلمات ب�صورة �آخ ��اذة ،ت�أ�سر الأ�سماع،
وتخلب الأب�صار دون التركيز على الروح الأ�سا�سية
للفن ال�شعري.

مقـــاالت

وتكمن القيمة الجمال َّية ف��ي ه��ذا ال َّت�صدير،
وذاك الجنا�س ،اللذين يحر�ص ال�شَّ اعر على الإتيان
بهما متالزمين ف��ي م�شاكلة ال�ح��روف لبع�ضها،
وتجان�س الكلمات ،والجمال ال َّلفظي ال��ذي منح
ال�شعري ت�شكي ًال �إيقاع ًّيا داخل ًّيا وخارج ًّيا،
التعبير
ّ
وتماث ًال في النطق ،وت�شاب ًها في الوحدات ال�صوتية،
ولي�س ذلك فح�سب ،فهناك قيمة جمالية �أخرى
تح�سب لل�شاعر ،تتمثل في جمعه كل هذه القيم في
لفظ بعيد عن الحو�ش ّية والغرابة والتنافر ،وذي
معنى وا�ضح قريب م�ألوف ،وهذه قيمة تن�سحب على
ال�شعري.
معظم نتاج " �أبي الجوائز "
ّ
االقتبا�س :ومنه قوله(:((12
ِردِي َم������ا َء ع��ي��ن��ـ��ـِ��ـ��ي � ْإن �أ� َ���ض���ل���كِ م����ور ٌد
وال َت�� ْع��دِ مِ ��ي ظِ ً
�ل�ا مِ ��ن ال َّ��ط�� ْل ِ��ح َم��م��دُودَا

تجليات المح�سنات البديعية المعنوية في
�شعر" �أبي الجوائز الوا�سطي":

الطباق :وهو �أحد الألوان البديع ّية التي ا�ستعان
بها في تح�سين �شعره ،وقد ا�ستعمل بع�ض �أنواعه،
فمن طباق ال�سلب قوله(:((12
هلل م�������ا �أظ���������ه ُ
���������رت غ���������������د ًرا ،ك���م���ا
وا ِ
ق�������ل�������تَ  ،وال �أ��������ض�������م ُ
�������رت � ُ�����س����� ْل�����وان�����ا
فال َّت�ضاد هنا بين فعلين متوافقين في ال�صيغة
وال َّت�شكيل الإي �ق��اع��ي م��ن ح�ي��ث ع��دد ال�ح��رك��ات
وال�سكنات ،وكل هذا يعطي للمح�سنات البديع ّية
َّ
إيقاعا و�إن�سيا ًبا ،وي�ضفي على ال�شعر حالوة وعذوبة،
� ً
ومن طباق الإيجاب الواقع بين ا�سمين قوله(:((12
����ي َخ�����������دَّا ُه مِ ������ن َج������� ْوهَ������� ِر ال��� ُق���ـ��� ْر
َب����اب����ل ٌّ
�������������م ال����� ِب����� َع�����ا ِد
بِ و ُب������������������� ْردَاه مِ ��������ن �أدي ِ
وم��ن ط�ب��اق الإي �ج��اب ال��واق��ع بين فعل وا�سم
قوله(:((12
َب������������������ ْد ٌر هَ�������������������� َوا ُه ُم�������������ض������ ِّل ٌ
������ل َرائِ�������������ي

اقتب�س ال�شاعر في هذا البيت من قول اهلل –
عز وجل – " َو َط ْل ٍح َمن ُْ�ض ٍودَ ،و ِظ ٍّل َم ْم ُد ٍود "(،((12
و�أحيا ًنا نلحظ اقتبا�سه �أ�سماء �سور القر�آن الكريم
في �أبياته ،ومن ذلك قوله(:((12
�أُعَ����������������������� ِّو ُذ ن������������و َن � َ�����ش�����ـ�����ـ�����ارب�����ه ِب������� ُن�������ونٍ

ومن �أبياته التي جمعت �أكثر من طباق ذلك البيت
الذي اجتمع فيه الطباق بين فعلين وا�سمين(:((12
و�إذا َد َن������ا �أَ ْك������ َر ْم������تَ َم�����ش��ه�� َد ���ش��خ���ِ��ص�� ِه

َو�أَ ْرقِ�������������������ي َق َ
������اف
�����������اف � َ�������ش�������اهِ �������دِ ِه ِب������ َق ِ

و�إذا َن������� َ�أى �أَ ْح����� َ����س���� ْن����تَ حِ ���ف َ
���ظ َم��غ��ي�� ِب�� ِه

فقد ق�صد بكلمة (بنون) �سورة (ن) – القلم ،-
و(بقاف) �سورة (ق) ،و�أرى �أن ال�شَّ اعر �أقدم على
مثل االقتبا�سات لتح�سين �أ�سلوبه ،و�إ�ضافة �شيات
جمالية على �ألفاظه م��ن ناحية ،والإدالل ب�سعة
ا�ستظهاره للقر�آن الكريم من ناحية �أخرى ،و�إن لم
�أبرئ �ساحته من ميله �إلى اال�ستظراف.

فنلحظ التنويع في توظيف الطباق  -في الكلمات
التي تحتها ٌّ
خط  -م َّما يذهب ال َّرتابة عن الأُ�سلوب
ال�شّ عري ،وي�ضفي عليه الحيوية والمرونة ،ولكن
�شواهد الطباق ال ت��رق��ى ب ��أي ح��ال م��ن الأح ��وال
الديوان �إلى �شواهد الجنا�س من حيث الكثرة
في ِّ
وال َّتفنن ،وقد �آثر ال�شَّ اعر �أ َّال يخلو �شعره من هذا
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َي���������� ْد ُن����������و ول��������ك��������نْ ِو� َ���������ص���������ا ُل���������ه َن����������ا ِء

المح�سن البديعي تطل ًعا منه �إل��ى �إي�ضاح المعنى
بجمع الأ��ض��داد �إل��ى بع�ضها م َّما �أ َّدى �إل��ى ارتقاء
عري ،فزاده ن�صاع ًة و�إ�شرا ًقا ،وج َّلى
الأ�سلوب ال�شّ ّ
إي�ضاحا ،بف�ضل ما يقوم به ِّ
الطباق
معانيه ،ومنحها � ً
هام في جمع الأ�ضدا ِد �إلى جوار بع�ضها،
من دور ٍّ
ال�ض ّد
ومن ّثم تقريبها �إلى الذّهن عن طريق جذب ِّ
االنتباه �إلى ِ�ض ِّده.
المقابلة ،ومنها قول " �أبي الجوائز " في الب�س
�أ�سود(:((12
������راف ك������ب������د ِر ال������� ِّت������� ِّم ب���ي���� ً���ض���ا
ب�������أط������ـ������ـ ٍ
�����ح ال�����ل�����ي�����لِ � ُ������س������ودَا
و�أث�����������������وابٍ ك ُ
�����ج����� ْن�����ـ ِ
ال�سوداء
ف�أ�صابع اليد البي�ضاء تقابلها الثياب َّ
التي ت�شبه ال َّليل في �شدة ظلمته ،وه��ذا ال َّت�ضاد
في المعنى مع توظيف ال َّت�شبيه في عجز البيت
�ساعدا ال�شَّ اعر على الك�شف عن معانيه ،وتقرير
م��راده ،وه��و �إظهار محا�سن اليد المق�صودة في
البيت ب�أنها بي�ضاء ،تخلب الأنظار ،وت�أ�سر الألباب.
ومن المقابلة قوله في فتاة �سوداء الب�شرة(:((12
����ح���� َت����ي َخ������� ِّدهَ�������ا َم����� َ����س����ائِ����ي
م������ن �����ص���� ْف َ
وم��������ن َن������ َق������ا َث������� ْغ������� ِرهَ�������ا � َ����ص���� َب����احِ ����ـ����ـ����ي

ال�شَّ اعر �أراد �أن يقول� :إن خلق اهلل �سبحانه وتعالى
ال يخلو من الجمال ،و�أن �أي��ة ام��ر�أة منطوية على
مكمن جمالي ،ولكنه يختلف من امر�أة �إلى �أخرى،
لذا على الإن�سان �أن يبحث ويج َّد في الك�شف عن
�أم��ارات الجمال ،و�آي��ات الح�سن ،و�سيجده ماث ًال
�أمامه .ومنها قوله(:((13
ال��������� َو ْج��������� ُد دَا ٌء وال������� ُّ������س������ ُل������ ُّو َد َوا�ؤه
و�أَ� َ��������ض�������� ُّر �أع�������������دَا ِء ال���� َف���� َت����ى �أُ َل��������� َف���������ا�ؤُ ُه
ب��د�أ ال�شَّ اعر هذا البيت بت�شخي�ص ال��داء ،في
جملة مفادها :ال يخلو الهوى من الجوى ،ثم تدارك
فقابل بين هذا المعنى فو�صف الداء ،وهو ن�سيان
هذا الهوى لإمكانية التخل�ص من تباريح �آالمه.
فيلحظ في الأبيات ال�سابقة �أن ال�شَّ اعر انتقل
من دور توظيف ت�ضاد الكلمات المفردة �إلى توظيف
ت�ضاد الجمل والمعاني ،وال يقل دور المقابلة في
الك�شف ع��ن المعاني وتو�ضيح الأف �ك��ار ع��ن دور
الطباق في تفعيل الذهن وتن�شيطه ال�ستح�ضار
معاني الأ�ضداد ،و�إعمال الفكر ،فيها لما يثار في
النف�س من ده�شة بتجمع الأ�ضداد بجوار بع�ضها.
�صحة التق�سيم " :وهي �أن يبتدئ ال�شَّ اعر في�ضع
أق�ساما في�ستوفيها ،وال يغادر ق�س ًما منها .مثال ذلك
� ً
قول ن�صيب ،يريد �أن ي�أتي ب�أق�سام جواب المجيب
عن اال�ستخبار:
ف���ق���ا َل ف���ري ُ���ق ال����ق���� ْوم :ال ،وف���ري��� ُق���هُ��� ْم:

المتغزل بها هنا ��س��وداء ال�ل��ون ! ،ول��م يتطلع
ال�شَّ اعر �إلى �إبراز هذه ال�صفة ،بل مراده البحث ع َّما
يجذب ويروق فيها فيما ُي ْنفَر منه ،فبحث عن مناط
الح�سن الجذاب فيها ،فوجده ال َّلون الأبي�ض فيما
ن���ع��� ْم ،وف���ري ٌ���ق ق�����ا َل :وي���ح َ
���ك ال ن����درِي
يظهر من فمها وهو �أ�سنانها ،مع عذوبة ر�ضابها،
فلي�س في �أق�سام الإجابة عن مطلوب� ،إذا �سئل
فركَّز عليه في تناوله ،فجاء معنى عجز البيت
عنه ،غير هذه الأق�سام "( ((13ومن �صحة التق�سيم
م�ضا ًّدا لمعنى �صدره ،في �صورة عك�ست مناط هذا
قول " �أبي الجوائز الوا�سطي "(:((13
الح�سن ،و�أظهرته في �صورة زاهية ،مع الداللة على
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
ك�آبته هو ،وطول �ضناه من جراء �أثر هذا الح�سن �إن ال��م��ل��وك اث���ن���انِ َ :م�� ْع�� ُرو���ض ال��ن��دَى
ي�� ْل��ق��ي َو َم���ق���ب���و� ُ���ض ال���� َّ���س��� َم���ا ِح َي ْ��ح��ج ُ��ب
في نف�سه ،ب�صرف النظر عن لون الب�شرة ،ولعل
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تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

�أو َم���ا َر�أي�����تَ �إل���ى ال�� ُغ��� ُ��ص��ونِ �إذا عَ��� َ��س��تْ
���رب
َب����� ُع����� َدتْ َوي��� ْع���ط��� ُف���هَ���ا ال���� ِّث���� َم����ا ُر َف��� َت��� ْق ُ
ففي ه��ذي��ن البيتين ع��ر���ض ال���َّ�ش��اع��ر لبع�ض
�أ�صناف الملوك ،ولما رك��ز حديثه ح��ول الجود،
ق��ال� :إن الملوك في هذا النطاق �صنفان� ،صنف
بخيل ،و�آخ��ر ج��واد ،فنلحظ هنا �صحة التق�سيم؛
حيث �صرح ال�شَّ اعر ب��أن الملوك في هذا ال ِّنطاق
ال�صنفين
�صنفان ،وهما كذلك بالفعل ،ثم ذكر ِّ
ال�صفتين دون تعار�ض �أو تناق�ض �أو تَكرار،
ح�سب ِّ
وبذلك اتَّ�ضح المعنى ،وظهرت فكرة ال�شَّ اعر ،وتقرر
مراده عند المتلقي ،ومن �صحة ال َّتق�سيم قوله(:((13
ف�شيئانِ َم�� ْع��دُو َم��ان في الأر� ِ���ضِ :د ْره�� ٌم
َح���� ٌ
ـ��ل�ال وخِ ُّ
�������ل ف����ي ال��ح��ق��ي��ق��ة َن���ا� ِ���ص��� ُح

مقـــاالت

وفي هذا المثال ت�صريح ب�أن المعدوم في ع�صره
�شيئان :ثم �أتَى على ذكرهما ،ولم يترك �أحدهما،
وال�صديق ال��وف��ي� ،أف�صح
وهما ال�م��ال ال�ح�لالَّ ،
ال�شَّ اعر عن هذا ب�أ�سلوب م�ستقيم ،ومعنى وا�ضح
بفعل هذا ال َّتق�سيم ،ك�شف هذا المعنى عن عمق
ي�أ�سه ،وفداحة َما � َّألم به من �ضيق وخطب ،حدا به
�إلى ال َّتعبير بمثل هذا المعنى الوا�ضح ،ومن ذلك
قوله في �شروط النَّديم(:((13
����ك � َ����ش����رائ ُ
�إن ال�����ن�����دي����� َم َل�������ه ع����ل����ي َ
����ط
ع�������ش��� ٌر َي َ
����������راك ب����ه����نَّ م����ث���� َل ح���ب���ي��� َب���هِ:
�إح������ ُ
�����س�����ان ع���������ش����ر ِت����ه ون���������ش���� ُر ج��م��ي�� ِل��ه
م������ا ب�����ي َ
����������ي ع����ي����و ِب���� ِه
�����ن �أ�������س������رتِ������ه وط ُّ
وال������ك ُّ
����ش����ب ب���م���ث��� ِل��� ِه
������ف ع������ن ف�����خ�����رٍ ت����� ُّ

وه������و ال���م���ح��� ّك���م ف����ي َزم���������انِ ج���ل���و� ِ���س��� ِه
م���ع���ك���م وف����ي���� َم����ا � َ�����ش�����اء م�����ن َم�������ش���روب��� ِه
و�إذا َدن������ا �أك�����رم�����تَ َم�������ش���ه��� َد ���ش��خ���ِ��ص�� ِه
و�إذا ن�������أى �أح�������س���ن���تَ ح���ف َ
���ظ َم���غ���ي��� ِب��� ِه
���ح���ا ل����م َي����ل���� َق مِ ���� َّم����ا ك�����ان ف��ي
و�إذا ����ص َ
ه������ َف������واتِ ن�������ش���وتِ��� ِه � ِ�����س����� َوى َم���ح���ب���و ِب��� ِه
ف���ه��� َن���اك ت���ظ���ف��� ُر ب���ال���م��� َن���ى وت���ن���ـ ُ
���ال م��ن
ُط����������� َر ِف ال َ
�����خ��ل��اعَ�����ة ك���ل���م���ا ت���ل���هُ���و ِب����� ِه
كثرت في هذه الأبيات الأق�سام التي �ألمح ال�شَّ اعر
�إل��ى �أن��ه �سيعددها ،وم��ا ك��ان عليه  -حتى ي�سمو
الجمالي عبر �أبياته
�شعره ،وتظهر �أمارات ال َّت�شكيل
ّ
َّ
ومقطعاته � -إ َّال �أن ي�ستوف َيها في �أ�سلوب محكم،
ولغة عذبة دون تناق�ض ،وما كان من المتلقي �إ َّال
�أن ينتظر تحقيق ما ا�شترطه ال�شَّ اعر على نف�سه
ال�صفات الكثيرة في و�ضوح معنى،
من تعداد لهذه ّ
وبيان فكرة ،وقد كان.
االعترا�ض :ومنه قوله(:((13
وح������ ْ�����س�����ب�����ي ِب������� ِه
�أ�������ش������ ُك������و �إل�����������ى ا ِ
هلل َ
 �إذا ال�����ب�����را غِ �����ي َ�����ث  -ال����ب����راغِ ����ي���� َث����ا
ج��������ـَ��������ا َد ل������ َن������ا ل�����م�����ا ا������س����� َت�����غ����� ْث����� َن�����ا ِب������� ِه
ِن�������ي�������� ُ
�������س�������ان ال ج�������ي������� َد وال غِ �����ي����� َث�����ا
فبالإ�ضافة �إلى هذا االعترا�ض في البيت الأول
نجد الجنا�س المر ّكب في عجزه ،ومن االعترا�ض
وقوله(:((13
َف�� ِل�� َم ال�� ُع��ي ُ
��ون َ -ك�� َم��ا عَ�� ِل�� ْم��تِ  -مُ��جِ ��ي�� َب�� ٌة

ِ����ن واغ�����ت�����ف�����ا ُر ُذ ُن�����وب����� ِه
ن�������ا ُر ال����� َّ����ض���� َغ����ائ ِ
وم����ت����ى ت���ح��� ِّدث���ه اخ���ت�������ص َ
���رت ح���را����س��� ًة

���ح��� ُر َغ���ي��� ُر ُم��ج��ي��ب��ي ؟
َل��� َ��ش��ب��ي��هِ��هَ��ا وال��� َّن ْ

ل�������س���م���اعِ ���ك���م ع�����ن ق����������اد ٍح ف�����ي ط���ي��� ِب��� ِه

وه��ك��ذا ن�ل�ح��ظ ا� �س �ت �خ��دام ال ��� َّ�ش��اع��ر للجمل
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االعترا�ضية لما لها من قيمة فن ّية تنعك�س على
المعنى ِّ
عري بالو�ضوح ،واال�ستق�صاء مع محاولة
ال�ش ّ
المهم م َّما يلزم ال َّتركيز عليه ،وتنحية ما هو
تحديد ّ
�أق ّل منه �أهم ّية ،ولكن ينبغي للمتَلقّي الوقوف عليه.
وق�صارى القول في �أمر المح�سنات البديع ّية في
�شعره �أنها منت�شرة في كثيرٍ من �أبيات ديوانه ،وقد
َّ
وظفها توظيفًا فن ًّيا حفظ لها حيويتها في �شعره،
ّ
والمقطعات روعة الأ�سلوب
ف�أ�ضفت على الق�صائد
والإيقاع ،و�إن افتقد هذا ال�شعر التجربة ال�صادقة،
والعاطفة الجيا�شة ،بيد �أنه نظم بعيد عن الغمو�ض
واال�ستكراه والتعقيد في بع�ض موا�ضعه.
وف��ي نهاية ه��ذه ال�سطور يمكن القول �أن هذا
البحث �أ�سفر عن بع�ض النتائج ،منها:
� -1أنه �س َّلط ال�ضوء على �شاعر،لم تتناول الأو�ساط
الأكاديمية والنَّقدية �شعره بما يتواءم مع ما
انطوى عليه من �أمارات ال َّت�شكيل الفني.
 -2يعد هذا البحث  -ح�سب علم الباحث � -أول
بحث يت�ص َّدى ل�شعر هذا ال�شَّ اعر ليك�شف عن
�أبرز ظاهرة تلألأت على �صفحات ق�صائده.
� -3أم��اط البحث اللثام عن حياة ال�شَّ اعر ،وعن
نتاجه ال َّت�أليفي ،وم�صادر �شعره التي ُحقق منها
ديوانه ،وهو في طريقه للنَّ�شر.
� -4أزجى البحث طائفة من �شعر ال�شَّ اعر من بع�ض
الم�صادر المخطوطة والمطبوعة ،وك�شف عن
�أبرز ما فيها من ت�شكيل بديعي.
� -5أو� �ض��ح البحث  -م��ن خ�لال �إزج ��اء النماذج
ال�شعرية � -أن المح�سنات البديع ّية مت�أ�صلة في
دي��وان " �أبي الجوائز الوا�سطي " ،وهي الأمر
الالفت للنظر في ه��ذا ال� ِّ�دي��وان ،ال��ذي يعد -
بكثرة ا�شتماله على �شواهدها  -من �أبرز دواوين
الهجري تمثيال للتيار البديعي
القرن الخام�س
ّ
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الهجري.
في القرن الخام�س
ّ
 -6ك�شف البحث عن �شغف ال�شاعر بالمح�سنات
ال َّلفظية �أكثر من �شغفه بالمعنوية ،ولم يهتم
بمح�سن بديعي منها كاهتمامه بالجنا�س ،حيث
نظم على �أنواع عديدة منه ،ذكرها في كتابه،
نماذج في ديوانه الجنا�س
و�أكثر هذه الأن��واع
َ
الناق�ص ،وق��د �أورد البحث نماذج منه ،ومن
الديوان،
�أ�شهر المح�سنات البديع ّية الأخرى في ِّ
مما ك�شف عن حقيقة تتمثل في �شغف ال�شاعر
بالمح�سنات البديعية ،وتحققها ف��ي ديوانه
ب���ص��ورة ج�ل�ي��ة ،ح�ت��ى غ��دا ه��ذا ال��دي��وان من
الدواوين المهمة التي تو�ضح �أبعاد ظاهرة انت�شار
المح�سنات البديعية في لدى �إبداع �شعراء القرن
الهجري .و�إذا كان ال�شَّ اعر قد �أكثر من
الخام�س
ّ
تعاطي �أل��وان متعددة من المح�سنات البديع ّية
ف�إن تمكنه من �أدوات ال�شعر وعنا�صره الفنية
باعد بين �شعره وبين الغمو�ض في غير قليل من
ق�صائده ومقطعاته.
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للماليين ،ط 1980 ،5م.
� -6أع��ي��ان ال�شيعة :لل�سيد مح�سن الأم�ي��ن ،تحقيق :ح�سن
الأمين ،مطبعة التعارف ،بيروت1983 ،م.
 -7الإكمال :البن ماكوال ،علي بن هبة اهلل (ت  475هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1990 ،1م .
 -8البدايــة والنهايــة :البن كثير الدم�شقي ( ت  774هـ)،
تحقيق :عبد اهلل التركي ،دار الفكر العربي ،دار هجر
للطباعة والن�شر ،ط1998 ،1م.
 -9البديع ت�أ�صيل وتجديد :لمنير �سلطان ،من�ش�أة المعارف،
الإ�سكندرية1986 ،م.
 -10البديع :البن المعتز(ت296هـ) ،تحقيق� :إغناطيو�س
كرات�شقوف�سكي (ت 1951ه��ـ) ،دار الم�سيرة ،بيروت،
1982م .
 -11البالغة تطور وت��اري��خ :ل�شوقي �ضيف ،دار المعارف،
القاهرة ،ط1995 ،9م.
 -12البيان والتبيين :لأب��ي عثمان الجاحظ(ت  255هـ)،
تحقيق :عبد ال�سالم ه��ارون ،الهيئة العامة لق�صور
الثقافة ،م�صر2003 ،م .
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 -13تاج العرو�س :للزبيدي (ت 1205هـ) ،تحقيق :نخبة من
المحققين� ،سل�سلة التراث العربي ،الكويت ،ن�شر على
�سنوات متعددة .
 -14تاريخ بغداد :للخطيب البغدادي (ت 463هـ) ،تحقيق :
ب�شار عواد معروف ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط
 2001 ،1م .
 -15ت��اري��خ النقد الأدب���ي عند ال��ع��رب� :إح�سان عبا�س ،دار
الثقافة ،بيروت ،ط1983 ،4م.
 -16تحرير التحبير في �صناعة ال�شعر والنثر وبيان �إعجاز
القر�آن :البن �أبي الإ�صبع الم�صري (ت 654هـ) ،تقديم
وتحقيق :الدكتور حفني محمد �شرف ،المجل�س الأعلى
لل�شئون الإ�سالمية ،م�صر1995 ،م
 -17ث��م��ار ال��ق��ل��وب ف���ي ال��م�����ض��اف وال��م��ن�����س��وب :للثعالبي
(ت429ه ��ـ) ،تحقيق� :إبراهيم �صالح ،دار الب�شائر،
دم�شق ،ط1994 ،1م.
 -18الجامع ال�صحيح المخت�صر :لمح َّمد بن �إ�سماعيل �أبو
عبد اهلل البخاري ،تحقيق :م�صطفى ديب البغا ،دار
ابن كثير ،اليمامة ،بيروت ،ط1987 ،3م.
 -19حياة الحيوان الكبرى :لمح َّمد بن مو�سى ال َّدميري( ت
 808هـ) ،تحقيق� :إبراهيم �صالح ،دار الب�شائر ،دم�شق،
ط2005 ،1م .
 -20دي����وان الح�سن ب��ن �أ���س��د ال��ف��ارق��ي (ت 487ه����ـ) حياته
وال�صبابة من �شعره :جمع وتحقيق :هالل ناجي ،دار
الب�شائر ،دم�شق ،ط2011 ،2م.
 -21خ��ري��دة الق�صر وج��ري��دة الع�صر :للعماد الأ�صفهاني
(ت597هـ) ،ق�سم �شعراء العراق ،تحقيق :محمد بهجة
الأثري ،بغداد1964 ،م.
 -22خزانة الأدب وغاية الأرب :البن ِح َّجة الحموي(ت837هـ)،
درا�سة وتحقيق :كوكب دياب ،دار �صادر ،بيروت ،ط،1
2001م .
 -23خ��زان��ة الأدب ول���ب ل��ب��اب ل�����س��ان ال��ع��رب :لعبد القادر
البغدادي ( ت  1093هـ) ،تحقيق و�شرح :عبد ال�سالم
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 2000 ،4م .
 -24الدر الفريد وبيت الق�صيد :لمح َّمد بن �أيدمر (ق8هـ)،
مخطوط �أ�شرف على طباعته م�صو ًرا :ف�ؤاد �سزكين،
معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية ،فرانكفورت .
 -25درا�سات في المعاني والبديع :لعبد الفتَّاح عثمان ،مكتبة
ال�شباب ،القاهرة.1982 ،
 -26درا�سة منهجية في علم البديع :لل�شَّ حات �أبي �ستيت ،دار
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خفاجي للطباعة والن�شر ،ط1994 ،1م .
 -27دمية الق�صر وع�صره �أهل الع�صر :للباخرزي (ت467هـ)،
تحقيق :عبد الفتاح الحلو ،دار الفكر1971 ،م.
 -28ديوان �أبي الجوائز الوا�سطي (ت  460هـ) ،تحقيق و�شرح
ودرا�سة :عبد الرازق حويزي ،قيد الطبع .
 -29دي���وان علي ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ال��ج��رج��ان��ي (ت 392ه���ـ)،
�صنعة :عبد الرازق حويزي ،دار ال�شروق ،توزيع مكتبة
الآداب ،القاهرة ،ط2003 ،2م .
 -30ديوان �أبي الف�ضل الميكالي (ت 436هـ) :جمع وتحقيق:
جليل العطية ،عالم الكتب ،بيروت،ط1985 ،1م .
 -31دي����وان ن�صر ب��ن الح�سن ال��م��رغ��ي��ن��ان��ي(ق 5ه����ـ) ،جمع
وتحقيق ودرا��س��ة :عبد ال��رازق حويزي� ،ضمن كتاب:
�أربعة دواوي��ن عبا�سية� :صنعة ودرا��س��ة تحليلية ،قيد
الطبع ،م�ؤ�س�سة البابطين للإبداع ال�شعري ،الكويت.
� -32سر الف�صاحة :البن �سنان الخفاجي(ت466هـ) ،تحقيق:
النبوي �شعالن ،طبعة خا�صة بالمحقق ،ط2000 ،1م.
 -33ال�سفينة :الب��ن مبارك �شاه الم�صري( ت  862هـ)،
مخطوط بمعهد المخطوطات العربية ،رقم � 477أدب.
 -34ال�شعر ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ع��راق وب�ل�اد العجم ف��ي الع�صر
ال�سلجوقي :لعلي جواد الطاهر ،مكتبة الرائد ،بيروت،
ط.1985 ،2
 -35فن الجنا�س :لعلي الجندي ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
1954م.
 -36الفن ومذاهبه في ال�شعر العربي :ل�شوقي �ضيف ،دار
المعارف ،القاهرة ،ط1987 ،11م.
 -37ف����وات ال��وف��ي��ات وال���ذي���ل ع��ل��ي��ه��ا :الب��ن �شاكر الكتبي
(ت764هـ) ،تحقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بيروت.
 -38في الأدب الحديث :لعمر الد�سوقي ،دار الفكر العربي،
ط1964 ،6م.
 -39ال���ق���ول ال��ب��دي��ع ف���ي ع��ل��م ال���ب���دي���ع :ل�م��رع��ي الحنبلي
(ت1033ه��ـ) ،تحقيق :محمد ال�صامل ،كنوز �إ�شبيليا،
الريا�ض2004 ،م .
 -40القيم البالغية للمح�سنات المعنوية :لب�شير �سالم
فرج ،مجلة جامعة بابل للعلوم الإن�سانية ،مج  ،20ع،2
2012م.
 -41الكامل في التاريخ :البن الأثير الجزري ( ت ،)630
بعناية :محمد يو�سف ال��دق��اق ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط 1987 ،1م.

تجليات
التيار
البديعي
في الق�صيدة
العربية
في القرن
الخام�س
ّ
الهجري
�شعر �أبي
الجوائز
الوا�سطي
�أنموذجً ا

مقـــاالت

 -42الك�شكول :لبهاء الدين العاملي (ت 1031هـ) ،تحقيق:
الطاهر الزاوي ،طبعة عي�سى الحلبي1961 ،م.
 -43ل�سان ال��م��ي��زان :البن حجر الع�سقالني (ت  852هـ)،
تحقيق :عبد الفتاح �أبي غدة ،دار الب�شائر الإ�سالمية،
بيروت ،ط 2002 ،1م.
 -44ال��م��ح��ا���س��ن ف���ي ال��ن��ظ��م وال���ن���ث���ر :ن���ص��ر ب��ن الح�سن
المرغيناني ،تحقيق،GEERT JAN VAN GELDER :
ا�ستانبول1987 ،م.
 -45م�����ر�آة ال��ج��ن��ان وع���ب���رة ال��ي��ق��ظ��ان :لعبد اهلل اليافعي
(ت768هـ) ،و�ضع حوا�شيه خليل المن�صور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1997 ،1م.
 -46معجم الأدب���اء :لياقوت الحموي (ت 626ه��ـ) :تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بيروت ،ط ،1
1993م.
 -47معجم البلدان :لياقوت الحموي (ت 626هـ) ،دار �صادر،
بيروت1977 ،م.
 -48معجم ال�سفر :لأب��ي طاهر �أحمد بن محمد ال�سلفي
(ت576هـ) ،تحقيق :عبد اهلل عمر البارودي ،المكتبة
التجارية ،مكة المكرمة .
 -49معجم ال�شعراء العبا�سيين :لعفيف عبد الرحمن ،جرو�س
بر�س ،بيروت ،ط1،2000م.
 -50معجـم الم�ؤلفيـن :لعمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بيروت ،د  .ت .
 -51المعجم الو�سيط :مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،مكتبة
ال�شروق الدولية ،ط  2004 ،4م.
 -52المنتظم في تاريخ الملوك والأم��م :لعبد الرحمن بن
الجوزي (  597هـ ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا،
م�صطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

ط 1992 ،1م.
 -53ميزان االعتدال في نقد الرجال :للذهبي(ت 748هـ)،
تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار المعرفة ،بيروت،
1963م .
 -54النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة :البن تغري
بردي الأتابكي (ت874هـ) ،قدم له وعلق عليه  :محمد
ح�سين �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،1
 1992م .
 -55نزهة الألباء في طبقات الأدباء :لأبي البركات الأنباري
(ت  577هـ) ،تحقيق :محمد �أبي الف�ضل �إبراهيم ،دار
الفكر العربي ،القاهرة1998 ،م .
 -56ن�ش�أة النثر الحديث وتطوره  :لعمر الد�سوقي ،دار الفكر
العربي ،ط2007 ،2مـ
 -57نقد ال�شعر :لقدامة بن جعفر (ت 337ه ��ـ) ،تحقيق
وتعليق :محمد عبد المنعم خفاجي ،درا الكتب العلمية،
بيروت ،د  .ت.
 -58هدية العارفين (�أ�سماء الم�ؤلفين و�آثار الم�صنفين من
ك�شف الظنون) :لإ�سماعيل با�شا البغدادي ،ا�سطنبول
1981م ،و�أعادت طباعته دار العلوم الحديثة ،بيروت،
د.ت.
 -59الوافي بالوفيات :ل�صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي
(ت764ه ��ـ) ،تحقيق لفيف من المحققين ،دار ن�شر
فرانز �شتاينر ،في�سبادن ،ن�شر على �سنوات متعددة.
 -60وف��ي��ـ��ات الأع��ي��ـ��ان :الب��ن خلكان (ت 681ه ��ـ) ،تحقيق:
�إح�سان عبا�س ،دار الثقافة ،بيروت1964 ،م.
 -61يتيمة الدهر :لأبي من�صور الثعالبي (ت429هـ) ،تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة التجارية،
1956م.
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الماء واال�ستقرار بالمغرب قبل الفترة الرومانية
أنموذجا
المرحلة المورية الأولى �
ً
(ما بين القرن الثامن قبل الميالد و منت�صف القرن ال�ساد�س قبل الميالد)
د� .سمير ايت اومغار

مراك�ش  -المغرب

ارتبط الإن�سان المغربي منذ ما قبل التاريخ بالماء ،فقد تطورت المواقع ماقبل التاريخية
بالقرب منه ،وي�شهد على ذلك التوزيع الجغرافي لمواقع النقو�ش ال�صخرية بالجنوب المغربي(((،
والأدوات الحجرية التي تم العثور عليها قرب �ضفاف البحيرات القديمة والأنهارُ ،م�ش ّك ً
ال بذلك
�أحد الم�ؤثرات الرئي�سة في حياة الإن�سان بالمغرب منذ �سبعمائة �ألف �سنة((( .و�ستتزايد �أهمية
الماء بعد اكت�شاف الزراعة في الع�صر الحجري الحديث منذ حوالي �ستة �آالف �سنة ،والتي
غيرت نمط عي�ش الإن�سان المغربي القديم ،دافعة �إياه الختيار اال�ستقرار بدل الترحال الم�ستمر،
و�سيتزامن ذلك مع ظهور الأواني الفخارية لتخزين ال�سوائل و على ر�أ�سها الماء(((.
و �سع ًيا نحو فهم العالقة بين الإن�سان والماء بالمغرب في الحقبة القديمة ،اخترنا ت�سليط
ال�ضوء على ق�ضية اال�ستقرار في �صلتها بالماء ،كمثير خارجي لردود فعل تتجلى في التوجه
والميل نحو الماء �أو ما ي�سمى في العلوم الحقة باالنجذاب المائي .((( Hydrotropisme
ت�سجل مجموعة من الن�صو�ص الكال�سيكية،
وجود مدن محلية و�أخرى فينيقية بالمغرب القديم،
ومن �أهم هذه الن�صو�ص ،رحلة �سكيالك�س المزعوم
التي تعود  -كما �سبقت الإ�شارة �إل��ى ذلك � -إلى
�أوا�سط القرن الرابع ق.م(((� ،إال �أن درا�سة وتحليل
بع�ض المعطيات الخا�صة بال�سواحل المغربية في
الرحلة ،ك�شفت للباحثين �أن ن�ص الرحلة ي�ضم
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معطيات من فترات زمنية مختلفة ،من بينها الفترة
الفينيقية �أو القرطاجية(((.
ويقدم الجدول الآتي ،بع�ض ال ُمعطيات التاريخية
الم�ستقاة من ن�ص الرحلة الم�شار �إليها ،حول المدن
المحلية والأجنبية الت�أ�سي�س� ،إل��ى جانب طبيعة
مواقع اال�ستقرار في النوعين م ًعا ،دون جزمنا �أنها
تعود في ُرمتها للفترة الفينيقية.

الماء
واال�ستقرار
بالمغرب
قبل الفترة
الرومانية
المرحلة
المورية
الأولى
�أنموذجً ا

الإ�شارات التاريخية
تدعى المدينة ب�أكرو�س ،كما يدعى الخليج الذي
يحيط بها.

الم�صدر
Périple du Pseudo Scylax, 111. apud. Roget, R., Le
Maroc chez les auteurs anciens, Paris, société d’édition
Les Belles Lettres. 1924. p.18.

مقـــاالت

بعد ر�أ�س �أبيال ،نجد مدينة( )7على �ضفة نهر.
في و�سط خليج كبير (كوطي�س) نجد بونتيون،
التي ت�سمى بها الجهة و المدينة ،و بجوار المدينة
توجد بحيرة كبيرة (كيفي�سيا�س) توجد بها عدة
جزر.
بعد الأنيدي�س ،يوجد نهر يدعى ليك�سو�س ومدينة
ليك�سو�س الفينيقية.
بعد مدينة ليك�سو�س ،نجد مدينة �أخرى يقطنها
الليبيون توجد بعد نهر ليك�سو�س ،و ميناء.
بعد نهر ليك�سو�س ،يوجد نهر كرابي�س وميناء
ومدينة فينيقية تدعى تيمياتيريا.

Périple du Pseudo Scylax, 111.
Périple du Pseudo Scylax, 112.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

حول نهر ك�سيون يقطن الأثيوبيون المقد�سون.
عندما ي�صل التجار الفينيقيون �إلى جزيرة كرني،
ير�سون ب�سفنهم الم�ستديرة وين�صبون الخيام
بكرني� .أما الحمولة ،فبعد �سحبها من مراكبهم،
ينقلونها عبر زوارق �صغيرة �إلى البر؛ حيث يوجد
الأثيوبيون الذين تقام معهم المبادالت...ه�ؤالء
الأث�ي��وب�ي��ون ي�ت��وف��رون �أي��ً��ض��ا على مدينة كبيرة
تق�صدها �سفن التجار الفينيقيين.
(((ي�ك���ش��ف ن�ص رح�ل��ة �سكيالك�س ع��ن بع�ض
المجاالت الرئي�سة والمف�ضلة لال�ستقرار لدى كل
من ال�سكان المحليين والفينيقيين ،ويمكن �إجمالها
في �ضفاف الأنهار والبحيرات والجزر والخلجان.
لكننا نالحظ تف�ضيل �ضفاف الأنهار عن غيرها من
المواقع ،فالن�ص ي�شير �إلى �أربعة �أنهار (نهر مجهول
الإ� �س��م ،نهر ليك�سو�س((( ،نهر ك��راب�ي����س((( ،نهر

Périple du Pseudo Scylax, 112.

ك�سيون( )((1مقابل ُبحيرة واحدة (كيفي�سيا�س)
(((1
وجزيرة واحدة ِ
(كرني( )((1وخليجين (كوطي�س
و�أك���رو����س( ،)((1ول��ذل��ك  -على م��ا ي�ب��دو � -صلة
ب��الأدوار واالمتيازات التي يقدمها النهر للإن�سان
عند اال�ستقرار قرب �ضفافه ،رغم التزام الن�ص
ال�صمت تجاه ذلك.
ي�شير �سترابون بدوره نق ًال عن م�صادر �سابقة،
(((1
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�إلى مجموعة من المدن المحلية والفينيقية ،لكنه ال
يتحدث عن �أي نهر �أو بحيرة كمجال لال�ستقرار،
ويقت�صر على الإ�شارة �إلى الخلجان الأطلنطية مثل
الخليج الأم�ب��وري  ، le golfe Emporiqueكمجال
طبيعي توافد عليه الفينيقيون لت�أ�سي�س م�ستوطناتهم
التجارية(.((1
�أم��ا دي ��ودور ال�صقلي ))Diodore de Sicile
فيذكر �أن الأطل�سيين(� ،((1أكثر �أقوام ليبيا ح�ضارة،
وي�شير �إلى امتالكهم مد ًنا كثيرة ،من بينها كيرني
 ،((1( Kernéدون تحديد موقعها �أو ذكر م�صب نهر
�أو بحيرة قريبة منها.
�إذا كان �سكيالك�س قد �أث��ار في رحلته م�س�ألة
جوار المدن للأنهار ،فهو لم يب�سط الحديث حولها،
ولم يك�شف لنا طبيعة العالقة الكائنة بين المدينة
والنهر ،وال��دور المحتمل لهذا الأخ�ي��ر في ن�ش�أة
وتطور المدن الم�شار �إليها �أع�لاه� ،أم��ا �سترابون
وديودور ال�صقلي فلم يقدما �شي ًئا يذكر حول هذه
الق�ضية.
�أمام ال�صمت والغمو�ض اللذين يطبعان ال�شواهد
المكتوبة �سالفة الذكر ،نعتقد �أن المنفذ الوحيد
لتحديد طبيعة هذه العالقة والت�أكد من ح�ضورها
�أو عدمه في تاريخ المغرب القديم قبل االحتالل
الروماني ،هو البحث الأث��ري ،و�إن كانت تعتر�ضه
هو الآخر بع�ض ال�صعوبات ،فمدينة طنجة الحديثة
مث ًال ،ن�ش�أت فوق �أنقا�ض مدينة تنكي القديمة ،وهو
ما �أعاق عملية الم�سح الأثري والتنقيب( ،((1كما �أن
التجوية والتعرية بالمناطق ال�ساحلية ت�س ّببتا في
�إزالة �آثار ال�سكن القديم(.((1

ممهدا بذلك ال�سبيل لدرا�سة
ال�ساد�س قبل الميالدً ،
العالقة بين اال�ستقرار و الماء.
م��ن �أه ��م ال �م��واق��ع ب��ال�م�غ��رب ال �ق��دي��م خ�لال
الفترة المدرو�سة ،مدينة ليك�سو�س ،التي اقترن
ذكرها في العديد من الم�صادر بنهر ليك�سو�س،
كما هو الحال ل��دى �سكيالك�س Pseudo Scylax
و�ألك�سندر بوليهي�سطور Alexandre Plolyhistor
و بومبونيو�س ميال  Pomponius Melaو بلين ال�شيخ
 Pline l’ancienو بطليمو�س  Ptoléméeو يوليو�س
هونوريو�س  Julius Honoriusو �ستيفان البيزنطي
.((2( Stéphane de Byzance
لقد ارتبطت ب��داي��ات ه��ذه المدينة بالتو�سع
الفينيقي في القرن الثامن قبل الميالد( ،((2وهو
ما ت�ؤكده الدرا�سات الأثرية بموقع ليك�سو�س ،من
خالل ا�ستبار الخ ّروب  Caroubierبالجهة الجنوبية
للمدينة ،وال��ذي �أرخ لأعمق الم�ستويات الأثرية
بالمدينة (ال ُم�ستوى الفينيقي) بالفترة الزمنية
ال ُممتدة من منت�صف القرن الثامن قبل الميالد �إلى
منت�صف القرن ال�سابع قبل الميالد( .((2لكن لماذا
اختار ال�سكان المحليون ثم الفينيقيون اال�ستقرار
قرب م�صب نهر ليك�سو�س؟
مدفوعا بالرغبة في
لم يكن ه��ذه اال�ستقرار
ً
ا�ستغالل مياه نهر ليك�سو�س ،فقد تميزت مياهه
بملوحتها الكبيرة نتيجة ات�صال م�صب النهر بمياه
المحيط الأطلنطي المالحة .ولهذا ال�سبب اتجهت
�ساكنة المدينة لال�ستفادة من مياه الأمطار الغزيرة
عبر تخزينها( ،((2وبخا�صة �أن المناخ تميز برطوبته
الكبيرة �آن��ذاك( .((2فما هي فائدة النهر بالن�سبة
للمدينة زمن اال�ستيطان الفينيقي؟

ومع ذلك فقد �أماط البحث الأثري على الرغم
�أك ��دت درا� �س��ة حديثة �أن ال�ت��وزي��ع الجغرافي
من الإك��راه��ات ال�سابقة النقاب عن العديد من
المواقع القديمة العائدة �إل��ى الفترة الممتدة ما العام للمدن المذكورة في رحلة �سكيالك�س ومن
بين القرن الثامن قبل الميالد ومنت�صف القرن بينها ليك�سو�س ،تحمل داللة كبيرة؛ لأنها تف�صح
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عن المجاالت الرئي�سة و المهمة التي اهتم بها
الفينيقيون .فقد اختار ه�ؤالء مواقعهم بين البحر
والياب�سة ،في الخلجان والجزر �أو �أ�شباه الجزر،
وف��ي �أغلب الأح�ي��ان في م�صبات الأن�ه��ار الكبيرة
القابلة للمالحة ك�أنهار ليك�سو�س وكرابي�س و�سالت.
وينطبق ه��ذا ال�ن�م��وذج اال�ستيطاني على جميع
المن�ش�آت الفينيقية بالحو�ض الغربي للبحر الأبي�ض
المتو�سط ،ويجد تف�سيره ف��ي طبيعة االقت�صاد
الفينيقي الذي كان مداره على التجارة وال�صناعات
المرتبطة بالبحر(.((2

مقـــاالت

فت�شييد المدينة على �ضفة نهر ليك�سو�س ،يعني
�إمكانية الإب�ح��ار نحو عاليته في حالة �صالحيته
للمالحة ،واالقتراب من الموارد الطبيعية للمناطق
الداخلية و�إق��ام��ة العالقات التجارية مع ال�سكان
المحليين(� ((2إل��ى ج��ان��ب ال�صيد ال�ن�ه��ري� .أم��ا
ملحا �صالح ًا
المرجات المحيطة بالموقع فتوفر ً
لتمليح الأ�سماك عك�س العديد من المواقع بال�شمال
الإفريقي التي تتميز بارتفاع ن�سبة كلورور المغنيزيوم
في ِملحها� ،إ�ضافة �إلى توفيرها لتربة مميزة �صالحة
ل�صنع ال�ق��رم�ي��د والآج� ��ر وال �خ��زف والأم��ف��ورات
ال�ضرورية لنقل وت�صدير المواد البحرية الم�صنعة
محل ًيا( .((2وربما كانت هذه الأ�سباب هي نف�سها
التي دفعت ال�سكان المحليين لال�ستقرار بالموقع
نف�سه قبل مجيء الفينيقيين.
تت�ضح من خ�لال ه��ذا النموذج� ،أهمية النهر
والم�ستنقع ف��ي ت�ح��دي��د اخ �ت �ي��ارات الفينيقيين
المت�صلة باال�ستقرار ،ال لم�ساهمتهما في توفير
مياه ال�شرب ،لكن ال�ستخدام النهر كقناة لربط
العالقات التجارية مع ال�سكان المحليين الم�ستقرين
م�سبقًا قرب النهر ،ولتوظيف المرجة في الأن�شطة
االقت�صادية المحلية.
لكن هل ينطبق هذا النموذج اال�ستيطاني على

مختلف المراكز الفينيقية بالمغرب القديم ،وعلى
أي�ضا خالل نف�س الفترة؟
المراكز المحلية الإن�شاء � ً
للإجابة على ه��ذا ال�س�ؤال ،نقترح درا�سة مواقع
�أخ��رى بال�ساحل المتو�سطي والأطلنطي للمغرب
القديم.
�أبانت الحفريات الأث��ري��ة بموقع �شالة الأث��ري
الموجود على ال�ضفة الي�سرى لنهر �أبي رقراق(،((2
عن بع�ض البقايا الأثرية الفينيقية بحي الكابيتول،
أ�سا�سا في بقايا بناء فينيقي ،و�أرب��ع قطع
وتتمثل � ً
خزفية تنتمي لك�أ�سين فينيقيين .ومع ذلك يعتقد
ال �ب��اح��ث ج��ون ب��وب � ،jean Boubeأن المركز
الفينيقي لم يوجد فوق تلة �شالة التي تك َّون التجمع
ال ُموري في منحدراتها حوالي نهاية القرن الثاني
قبل الميالد �أو بداية القرن الأول قبل الميالد ،بل
ُوجد عند �صخرة الأودايا المتحكمة في مدخل وادي
�أبي رقراق ،فهذا الموقع هو الوحيد القمين بتوفير
الماء و�ضمانات الأم��ن التي يبحث عنها البحارة
الفينيقيون في العادة( .((2لكن ،هل لهذا التوطين
�صلة بداللة ا�سم �سال في اللغة البونية الذي يعني
ال�صخرة(((3؟
على العموم يبدو من خ�لال الموقع ال��ذي تم
العثور فيه على لقى فينيقية ،و�إلى حين الت�أكد من
فر�ضية جون بوب� ،أن الفينيقيين اختاروا مجد ًدا
اال�ستقرار قرب النهر ،ربما لنف�س الأ�سباب التي
جعلتهم ي�ستقرون قرب نهر ليك�سو�س ،وربما لأ�سباب
�أخرى نجهلها حال ًيا.
�إ�ضافة �إل��ى ذل��كُ ،ع ِثر بالق�سم الجنوبي من
ج��زي��رة م��وك��ادور م�ن��ذ �سنة 1950م ،ع�ل��ى �آث��ار
ا�ستغالل تعود �أقدمها �إلى القرنين ال�سابع وال�ساد�س
قبل ال�م�ي�لاد( ،((3ت�شهد على وج��ود فينيقي وراء
�أعمدة هرقل قبل رحلة حنون القرطاجي في القرن
الخام�س قبل الميالد .كما ُوجدت بالياب�سة (�شاطئ
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ال�صويرة) بقايا �أمفورات ربما ُو�ضعت في محل
(((3
�أقيم ب�شكل دائم للتجارة �أو مجرد موقع للمبادلة
كما �أ�شار لذلك �سكيالك�س في حديثه عن جزيرة
كرني( ،((3التي لم يتم لحد ال�ساعة �إثبات تطابقها
مع جزيرة ال�صويرة(.((3
لقد ج��اء االه�ت�م��ام الفينيقي ب�ه��ذه الجزيرة
ح�سب بع�ض الدرا�سات؛ لرغبة التجار الفينيقيين
في الح�صول على المنتوجات الإثيوبية مثل العاج
والعف�ص وج�ل��ود ال�ح�ي��وان��ات وال � ُم � ّري��ق والحديد
(من جبل الحديد على بعد  10كلم �شمال مدينة
�صحت مطابقة
ال�صويرة الحالية)( ،((3وذلك �إن ّ
جزيرة كرني بجزيرة موكادور الحالية� .أم��ا عدا
يوما ما م�ستوطنة فينيقية،
ذلك ،فلم تكن موكادور ً
بل مجرد محطة نزول وتبادل لل�سلع ثم الرحيل �إثر
ذلك(.((3
ن�لاح��ظ �أن ال �م��اء غ��ائ��ب ف��ي ت�ح��دي��د اختيار
الفينيقيين لجزيرة م��وك��ادور كمحطة تجارية،
فالأمر يتعلق بجزيرة منعزلة و�سط البحر ،وربما
لذلك �صلة بطبيعة الموقع ،فهو لي�س م�ستوطنة
بقدر ما هو مجرد محطة م�ؤقتة للتبادل التجاري
مع ال�ساكنة المحلية القريبة من الجزيرة .لكن هل
توفر ه�ؤالء على مركز �سكني دائم قرب ال�شاطئ �أو
بجوار نهر الق�صب؟
ت��ؤك��د الباحثة حليمة غ��ازي ب��ن مي�س �أن كل
منطقة تم اختيارها من طرف الفينيقيين لإن�شاء
أر�ضا
م�ؤ�س�سات �أو وكاالت تجارية ،ال يمكن �أن تكون � ً
خالء ،و �إال فمع من �سيتم التبادل التجاري؟ ومن
ثم يجب �أن ي�صحب التفكير في كل موقع فينيقي،
تجمع �سكني محلي ال ُيعا�صره فقط ،بل ي�سبقه في
الت�أ�سي�س( ،((3وهو ما ي�ؤكده ن�ص �سكيالك�س �ضمن ًيا
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من خالل �إ�شارته �إلى توفر الأثيوبيين على مدينة
كبيرة تق�صدها �سفن التجار الفينيقيين ،قرب نهر
ك�سيون( ((3نجهل اليوم موقعها� .إنها �شهادة �أخرى
على اختيار �ضفاف الأنهار والمناطق المحيطة بها
كمجال لال�ستقرار ،لكن هذه المرة من لدن ال�سكان
المحليين ال من لدن الفينيقيين.
�إذا كانت الن�صو�ص التاريخية والأبحاث الأثرية
فيما بعد قد �أكدت ا�ستقرار الفينيقيين �إلى جانب
ال�سكان المحليين بال�سواحل الأطلنطية للمغرب
ال�ق��دي��م ،فنحن ال نتوفر على �أي م�صدر �أدب��ي
قديم يتحدث عن �إن�شاء الفينيقيين �أو ال�ساكنة
المحلية لمراكز �أو محطات بال�ساحل المتو�سطي
للمغرب( ،((3لكن الأبحاث التاريخية والأثرية لح�سن
الحظ ك�شفت بهذا ال�ساحل عن العديد من المراكز
ال�سكنية المورية والفينيقية ،من بينها:
�أك��رو���س �أو ري�سادير :ورد ذك��ر ه��ذه المدينة
لدى �سكيالك�س تحت ا�سم �أكرو�س( ،((4وهو مجرد
تحريف �إغريقي للفظ ر�أ�س «رو�س» الفينيقي ح�سب
�أحد الباحثين( .((4ويتطابق هذا الموقع من جهة
مع مدينة رو�سادير القديمة ح�سب مجموعة من
الباحثين .وتتطابق كل من �أكرو�س ورو�سادير من
جهة �أخرى مع مدينة مليلية الحالية( ((4التي ي�أخذ
جانبها المحاذي للبحر �شكل قو�س ن�صف دائري،
يمتد من ال�صخرة ذات ال ُمدارى الثالثة �إلى ر�أ�س
أي�ضا بر�أ�س كبدانة ،وهي واقعة
الماء المعروف � ً
على �صخرة كل�سية م�شرفة على البحر؛ لذلك فهي
تفتقر محل ًيا للماء العذب ،وتتزود به من الأرا�ضي
المحيطة بها ،رغم وجود نهر �صغير يخترق الموقع
ي�سمى واد الذهب .((4( Rio de Oro
�أثار �إ�سم رو�سادير جد ًال كبي ًرا بين الباحثين،

الماء
واال�ستقرار
بالمغرب
قبل الفترة
الرومانية
المرحلة
المورية
الأولى
�أنموذجً ا

مقـــاالت

فهناك من اعتمده كدليل على ت�أ�سي�س الموقع من
ط��رف الفينيقيين؛ لأن المراكز المرفئية التي
كانت �أ�سما�ؤها تبتدئ بالكلمة ال�سامية "رو�س
( "Rusبالعربية الر�أ�س؛ �أي الر�أ�س الطبيعي)
�شاهدة على �أن هذه المحطات �أن�ش�أت فوق مواقع
�أو م�ستوطنات فينيقية-قرطاجية( ،((4كما هو
حال مدينة رو�سادير  ،Rusadirومدينة رو�سكادا
 Ruscadaقرب نهر تمودة( ،((4وهناك من رف�ض
وع ّد اللفظ غير كاف لوحده للت�أكيد
هذا التحليلُ ،
على فعل الت�أ�سي�س الفينيقي ،فقد يكون مجرد
نتيجة لل ُم�ساحلة الفينيقية فقط ،ال ا�ستقرار
الفينيقيين بالمنطقة وت�أ�سي�سهم ل ُم�ستوطنة كما هو
حال ليك�سو�س ،فالت�سمية الأجنبية ال تعني الت�أ�سي�س
الأجنبي( ،((4كما �أن اال�سم لي�س فينيق ًيا ب�أكمله،
ف�إذا كان اللفظ الفينيقي ُرو�س يعني الر�أ�س ،فلفظ
«�أدير» الليبي ،يت�صل بالدير  Addir؛ �أي قدم الجبل
في اللغة الأمازيغية؛ �أي �أن ا�سم رو�سادير يعني ر�أ�س
قدم الجبل(.((4
يت�ضح مما �سبق� ،أن موقع �أكرو�س �أو رو�سادير
لم يت�صل اختياره بالم�س�ألة المائية ،وهو ما يدفعنا
ال�ستح�ضار دواف��ع �أخ��رى ،على ر�أ�سها �صالحية
الموقع لر�سو ال���س�ف��ن( ،((4وت��وف��ر معدن الحديد
بالقرب من ال�م��وق��ع( .((4كما �أن التعمير الكثيف
بالجهة (م��دن ال�ن��اظ��ور ،مليلية� ،أزغ�ن�غ��ان ،بني
�أن�صار� ،سلوان) حال دون التحري الأثري الدقيق،
على الرغم من وجود احتمال ا�ستغالل كثيف لبادية
ري�سادير(.((5
ق���ش�ق��و���ش :م��ن ال�م��واق��ع المعروفة بالح�ضور
الفينيقي ،ق�شقو�ش  Kachkouchبمنطقة واد الو(،((5
والذي ُك�شف فيه عن مواد م�ستوردة من الفينيقيين
كدليل على التردد الفينيقي على الموقع( .((5و ُك�شف

أي�ضا ع��ن �سكن م��ن فترة م��ا قبيل
بهذا الموقع � ً
التاريخ يرجع  -في غياب ت�أريخ مطلق  -للمرحلة
الزمنية الممتدة من القرن  9ق.م �إل��ى القرن 6
ق.م ،ي�ؤكد �سبق ال�سكان المحليين الختيار هذا
الموقع لال�ستقرار قبل الفينيقيين(.((5
�سيدي عبد ال�سالم د لبحر :محطة فينيقية(،((5
توجد بال�ضفة اليمنى لم�صب قديم لنهر مرتيل
بالقرب من �ضريح �سيدي عبد ال�سالم البقالي
المعروف ب�سيدي عبد ال�سالم د لبحر .عثر في هذا
الموقع بالم�ستويات الأثرية ال�سفلى على الخزف
الفينيقي ذي البرنيق الأح�م��ر( .((5ويتميز الموقع
ب�شاطئه الوا�سع و�صالحيته لر�سو ال�سفن كما �أن
�صالحا للمالحة ،بل كان ح�سب
مجرى النهر كان
ً
محمد ر�ضوان العزيفي يوفر لل�سكان �إمكانية التزود
بالماء طيلة ال�سنة( ،((5وهو ما ال ي�سعنا ت�أكيده في
غياب درا�سة هيدروتاريخية ل��واد مرتيل ت�ؤكد �أو
تنفي �صالحية مياهه لل�شرب �أو الري في الحقبة
القديمة.
�إل��ى جانب ه��ذه ال�م��واق��ع المتو�سطية ك�شفت
وحوت
التحريات الأثرية عن مواقع �أخرى ،كموقع ُب ُ
بال�ضفة اليمنى لواد ملوية ،والذي �أ ّكد من خالل
القطع الخزفية المكت�شفة( ((5به ح�ضور ا�ستقرار
قديم به قبل االح�ت�لال الروماني ،بل �أك��د للمرة
الأولى وجود ا�ستقرار قديم على �ضفاف ملوية ،وهو
ما يفتح �آفا ًقا للبحث في الداخل ،ل ِعلمنا ب�صالحية
النهر للمالحة في الع�صر ال�ق��دي��م( .((5لكننا ال
نعلم �إن كان الفينيقيون قد ا�ستقروا بالمنطقة،
�أم ترددوا عليها فقط� ،أم هي مجرد �سلعهم التي
و�صلت للموقع عبر نهر مولو�شا.
كما ُعثر بمنطقة واد �أمقران(� ((5شرق الح�سيمة
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على موقع �أثري ب�سيدي �إدري�س (الجماعة القروية
ب��ودي �ن��ار) ف��ي منت�صف ال �ط��ري��ق ال��راب �ط��ة بين
الح�سيمة وال�ن��اظ��ور ،على ال�ضفة الي�سرى لنهر
�أمقران ،بالتلة الأخيرة �شمال غرب م�صب النهر؛
حيث يوجد �ضريح �سيدي �إدري ����س .و ُيحتمل �أن
يكون الموقع ف��ي الع�صر القديم �أك�ث��ر ق��ر ًب��ا من
البحر مما هو عليه الحال اليوم .وت�سمح القطع
الخزفية المكت�شفة بموقع �سيدي �إدري�س بت�أريخ
اال�ستقرار الأول في الموقع بالفترة الزمنية الممتدة
من الن�صف الأول من القرن ال�سابع قبل الميالد
�إل��ى نهاية القرن نف�سه ،وربما ك��ان الموقع رغم
ع��دم العثور على �أي دليل ،م��رك� ًزا تجار ًيا مه ًما
ً
مرتبطا با�ستغالل الثروات البحرية وربما الأن�شطة
المنجمية (الحديد) �أثناء التردد الفينيقي على
ال�سواحل المغربية(.((6
�أما طنجة ،فرغم عدم تمكن الأبحاث الأثرية
م��ن �إث�ب��ات ت�أ�سي�سها م��ن ط��رف الفينيقيين(،((6
فقد ك�شفت المناطق ال�ساحلية و�ضفاف البحيرات
المحيطة بطنجة عن �آثار �أكدت التردد الفينيقي
على المنطقة(� ،((6إذ ُك�شف في �ضواحي طنجة
عن عدد كبير من القبور ،موزعة على �أربع مقابر،
توجد كلها بجانب التالل ،م�شرفة بذلك على البحر
�أو الم�ستنقعات ال�شاطئية(((6؛ لأن الأودية والخلجان
وال�ب�ح�ي��رات ال�صالحة ل�ل�إب �ح��ار ،ور� �س��و ال�سفن
كانت المجال الأمثل بالن�سبة للفينيقيين للو�صول
مبا�شرة لل�سكان المحليين بهدف المتاجرة معهم،
"فالفينيقيون ات�صلوا بالمغاربة القدماء عن طريق
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البحر �أو النهر �أو البحيرة"(.((6
و ت���ؤ َّرخ ه��ذه المدافن بالمرحلة الممتدة من
ال�ق��رن ال�سابع قبل الميالد �إل��ى �أوا� �س��ط القرن
ال�ساد�س قبل الميالد ،وت�ضم بع�ض القبور الفينيقية
المح�ضة كمدفن ر�أ�س �أ�شقار ،و�أع��دا ًدا كبيرة من
القبور المحلية موزعة على مقابر محلية معا�صرة
للفينيقيين كمقبرة جبيلة وعين الدالية ودار زهيرو
و مر�شان و غيرها( ((6تخ�ص مواقع قروية تعود
للقرن  8ق.م( ،((6تعك�س حدوث مثاقفة بين الأهالي
و الفينيقيين ،من خ�لال عمارة القبور و المواد
الجنائزية المكونة من جواهر ف�ضية بتقليد فينيقي
و ق�شر بي�ض النعام المزخرف(.((6
و من المثير لالنتباه �أثناء تمعن خريطة توزيع
هذه المدافن �أنها تمركزت في منطقة غير بعيدة
عن المرجات والبحر ،وهي الو�ضعية التي ُوجدت
عليها مث ًال مقبرتا عين الدالية الكبيرة ودار زهيرو
وبو�شي -ب -الم�شيدة فوق تالل كتلة ظهر زهيرو،
والقريبة من الم�ستنقع المزود بمياه واد تاهدارت
وواد المهرهر ،ومن الأرا�ضي الفالحية المجاورة
لها ،كما �أن مقبرة جبيلة وج��دت ف��وق تل مرتفع
بع�ض ال�شيء ع��ن م�ستنقع بوخالف القريب من
المقبرة(.((6
اهتماما مور ًيا
تعك�س المواقع المو�صوفة �أعاله،
ً
وفينيق ًيا بالأنهار و المرجات� ،إل��ى جانب الجزر
والخلجان ،لإقامة المحطات التجارية �أو �إن�شاء
المدن ب�صفة دائمة ،كما يبين ذلك الجدول الآتي:

الماء
واال�ستقرار
بالمغرب
قبل الفترة
الرومانية
المرحلة
المورية
الأولى
�أنموذجً ا

املواقع املورية و الفينيقية باملغرب القدمي ما بني
القرن  8ق.م و منت�صف القرن  6ق.م
ا�سم الموقع
ليك�سو�س
�شالة
جزيرة موكادور
مدينة �إثيوبية مجهولة اال�سم
�أكرو�س �أو ري�سادير
ق�شقو�ش
�سيدي عبد ال�سالم د لبحر
بوحوت
�سيدي �إدري�س
مقابر جهة طنجة

الت�أ�سي�س
ُجغرافية الموقع
محلي ثم فينيقي
�ضفة نهر اللوكو�س
فينيقي
�ضفة نهر �أبو رقراق
فينيقي؟
جزيرة بالمحيط الأطلنطي
محلي
�ضفة نهر ك�سيون
فينيقي/محلي
�صخرة كل�سية م�شرفة على البحر
محلي �إلى جانب تردد فينيقي
�ضفة واد الو
فينيقي
�ضفة واد مرتيل
غير محدد بدقة :قبل روماني.
�ضفة واد ملوية
فينيقي
�ضفة واد �أمقران
قرب البحر والمرجات ال�شاطئية محلي وتردد فينيقي على هذه المواقع

مقـــاالت

ي ��ؤك��د ه��ذا ال �ج��دول �إل ��ى ج��ان��ب ن�ت��ائ��ج بع�ض
ال��درا���س��ات( ،((6ت�ح��ول ج��زء م��ن ال�م��وري�ي��ن على
الأق��ل ،من حياة الترحال �إل��ى حياة اال�ستقرار،
م��ن خ�لال �إن���ش��اء م��راك��ز �سكنية �سبقت زمن ًيا
التو�سع الفينيقي بالحو�ض الغربي للبحر الأبي�ض
المتو�سط ،وتمتعهم بتنظيم اجتماعي واقت�صادي
متطور �شي ًئا ما� ،سمح لهم بتدبير ومراقبة مختلف
مراحل الإنتاج والمبادالت التجارية ،واالنفتاح على
التيارات الثقافية بالمتو�سط( .((7عك�س ما ذهب
�إليه طاراديل (على �سبيل المثال) من كون ال�سكان
الأ�صليين كانوا يعي�شون حياة نيوليثية �أثناء قيام
الفينيقيين بت�أ�سي�س مجموعة من المدن والمراكز
على ال�سواحل المغربية(� ،((7أو عد المغرب القديم
قبل االحتالل الروماني ،مجرد ف�ضاء �شبه جاف،
تجول فيه القبائل المترحلة رفقة قطعانها بح ًثا عن
الماء والكلأ(.((7
أي�ضا على دور النهر كمكون
وي�شهد الجدول � ً

م��ن مكونات الم�شهد المائي بالمغرب القديم،
في ا�ستقطاب ال�سكان المحليين ثم الفينيقيين
ل�لا��س�ت�ق��رار ق ��رب ��ض�ف��اف��ه ،ب �ه��دف اال��س�ت�ف��ادة
م��ن خ�صائ�صه الطبيعية ف��ي تطوير الأن�شطة
االقت�صادية(ال�صيد النهري� ،صناعة الخزف،
التجارة ،النقل و التنقل )...وربما ال�شرب في حالة
عدم تلوثه وعدم ركوده.

الحوا�شي
1-1المجيدي عبد الخالق ،الممرات الطبوغرافية وعالقتها
بتوزيع الفن ال�صخري� ،ضمن �أعمال ندوة النهر في تاريخ
المغرب (يومي  30و 31ماي  )2013بكلية الآداب و العلوم
الإن�سانية في مراك�ش( .غير من�شور)
2- Bouzouggar. A., L’Homme et l’eau au cours de
la préhistoire, le Jardin des Hespérides, N°1,
Novembre 2004/ Avril 2005. pp. 36-37-38.

3-3الهجراوي محمد عبد الجليل ،ع�صور ما قبل التاريخ
بالمغرب� ،ضمن �أعمال ندوة �أ�ضواء جديدة على تاريخ
�شمال �إف��ري�ق�ي��ا ال�ق��دي��م وح���ض��ارت��ه ،تكريم الأ��س�ت��اذ
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الم�صطفى م��والي ر�شيد ،تن�سيق ذة.حليمة غ��ازي بن
مي�س ،ذة .البي�ضاوية بلكامل ،الرباط ،مطبعة دار ال�سالم
للطباعة والن�شر و التوزيع ،الطبعة الأولى2007 .م� .ص.
.122

كركوبينو جيروم ،ترجمة :محمد التازي �سعود ،الرباط،
مطبوعات �أكاديمية المملكة المغربية� ،سل�سلة تاريخ
المغرب� .2008 .ص .130 .و القبلي محمد (�إ�شراف
و تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين و تركيب ،الرباط،
من�شورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
��� .2011ص .86 .و العزيفي محمد ر��ض��وان ،ال�سواحل
المغربية ،...المرجع ال�سابق� .ص.288 .

5-5العزيفي محمد ر�ضوان ،ال�سواحل المغربية �إبان المرحلة
الفينيقية من خالل الرحلة المن�سوبة �إل��ى �سكيالك�س،
�ضمن الرحلة بين ال�شرق و الغرب ،الرباط ،من�شورات
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط� ،سل�سلة ندوات
ومناظرات رقم 110.2003م� .ص.274 .

رج��ح بع�ض الباحثين تطابقه مع واد اللوكو�س الحالي
ّ 1010
(الع�سري عبد الرزاق ،قراءة في طوبونيميا �أنهار الواجهة
الأطل�سية م��ن خ�لال ث�لاث رح�ل�ات :حنون و �سالك�س
و بوليب ،مجلة ب�ح��وث ،ال�ع��دد ��� .2002 ،10ص.32 .
والعزيفي محمد ر�ضوان ،ال�سواحل المغربية ،...المرجع
ال�سابق� .ص .288 .و كركوبينو جيروم ،المغرب العتيق،
المرجع ال�سابق� .ص ).130 .في حين ذهب البع�ض الآخر
�إل��ى مطابقته مع واد الق�صب قرب مدينة ال�سويرة ،و
هناك من رجح تطابق ك�سيون مع نهري كو�سينوم و كو�سا؛
�أي واد تان�سيفت �أو واد �سو�س (القبلي محمد (�إ�شراف و
تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين و تركيب ،المرجع ال�سابق.
�ص).92 .

4-4يق�صد باالنجذاب المائي في العلوم الطبيعية انجذاب
جذور النباتات للماء ،وهو ي�شبه كثي ًرا بحث الإن�سان عن
الماء لال�ستقرار بالقرب منه.

6- Desanges. J., Recherches sur l’activité des
Méditerranéens aux confins de l’Afrique (VIe
siècle avant J.-C. – IVe siècle après J.-C.),
Rome, collection de l’école française de
Rome, 38. 1978. pp. 96-98-110.

7-7تقترح الباحثة حليمة غازي بن مي�س ،مطابقة هذه المدينة
المجهولة اال�سم مع مدينة الق�صر ال�صغير .انظر:
Ghazi-Ben Maissa, H., Image ou mirage de
la Tingitane a travers les sources arabes
médiévales, Africa Romana: Atti del XIV convegno di studio, 2000. Sassari, Roma, 2002.
Volume Terzo. p. 2230.

8-8هو نهر اللوكو�س ح�سب مجموعة من الباحثين .انظر:
البرين�سي عبد اللطيف ،رحلة حنون :درا�سة و تحقيق،
ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا في التاريخ القديم،
جامعة �سيدي محمد بن عبد اهلل ،كلية الآداب و العلوم
الإن�سانية بفا�س1990 – 1989 ،م�� �� .ص.227-226.
والعزيفي محمد ر�ضوان ،ليك�سو�س م�ستوطنة فينيقية
بال�ساحل الأطلنطي للمغرب ،من�شورات جامعة �سيدي
محمد بن عبد اهلل بفا�س� ،سل�سلة الر�سائل والأطروحات
الجامعية� .2010 .ص ،31 .الإحالة رقم .34
�9-9أجمع جل الباحثين الذي تناولوا بالدرا�سة رحلة �سكيالك�س،
على �أن كرابي�س هو واد �سبو .انظر:
Besnier, M., Géographie ancienne du Maroc
(Maurétanie Tingitane), Archives du Maroc,
N°1. 1904. pp. 307-337. ; Rebuffat, R., II. Le
périple d'Hannon, B.A.M, Tome XVI, 19851986. p. 276.; Gsell, S., Histoire Ancienne de
L’Afrique du Nord, Paris, Librairie Hachette,
;quatrième édition, 1920, Tome II, p. 176.
Desanges. J., Recherches..., op.cit., p. 114.
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1111ت�سمى �أي�ضا بحيرة �إلكتروم ،قد يكون المق�صود بها
م�صب وادي ت��اه��دارت (ال�ب��وزي��دي �سعيد ،اال�ستغالل
الفالحي بموريطانيا الغربية ما بين القرن الثاني قبل
الميالد و الثالث الميالدي� ،أطروحة دكتوراه الدولة في
التاريخ القديم ،جامعة �سيدي محمد بن عبد اهلل ،كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ظهر المهراز – فا�س-2000 ،
��� .2001ص� ).135 .أو الحو�ض الوا�سع ال��ذي م��ا زال
مغمو ًرا بالمياه في بع�ض جهاته �إلى يومنا هذا ،والذي
يجتازه المجرى الأ�سفل ل��واد تاهدارت و واد المهرهر
و واد الحا�شف (العزيفي محمد ر� �ض��وان ،ال�سواحل
المغربية ،...المرجع ال�سابق� .ص).285 .
1212ان �ظ��ر ف��ر��ض�ي��ات ت��وط�ي��ن ه��ذه ال �ج��زي��رة ف��ي :بلكامل
البي�ضاوية ،مفارقات الم�صادر الأدبية و الأثرية حول
مواقع ما قبل الإ�سالم بالمغرب ،مجلة بحوث ،العدد ،6
1995م� .ص.180-179.
1313اختار �شارل تي�سو و رايموند روجي االبنة ،توطين خليج
كوطي�س في المجال الممتد بين ر�أ���س �سبارتيل �شماال
و ر�أ���س الأق��وا���س جنو ًباRoget, R., Index de( .
Topographie antique du Maroc, P.S.A.M.,
4., 1938. p.34

 ،).fasc.وهناك من �أك��د �أن هذا

الماء
واال�ستقرار
بالمغرب
قبل الفترة
الرومانية
المرحلة
المورية
الأولى
�أنموذجً ا

الخليج لي�س �إال خليج طنجة الحالي .انظر :القبلي محمد
(�إ��ش��راف و تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين و تركيب،
المرجع ال�سابق� .ص.88 .
1414كلمة �أكرو�س ح�سب محمد ر�ضوان العزيفي ،مجرد تحريف
�إغريقي لكلمة ر�أ�س الفينيقية "رو�س" ،و من المحتمل �أن
يكون المق�صود بخليج �أكرو�س خليج رو�سادير (مليلية)،
وربما دل الإ�سم على خليج �آخر .انظر :العزيفي محمد
ر�ضوان ،ال�سواحل المغربية �إبان المرحلة الفينيقية،...
المرجع ال�سابق� .ص.289 .

17- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique,
3.56.2. apud.

مجدوب محمد ،مخت�صر ح��ول تاريخ موريطانية قبل
ال�سيطرة الرومانية ،مجلة بحوث ،العدد 1995 ،6م� .ص.
.151
1818بنمليح طايع محمد ،طنجة "تنكي" من خالل الم�صادر
المكتوبة و الأثرية� ،أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه في
التاريخ القديم ،كلية الآداب و العلوم الإن�سانية ،ظهر
المهراز ،فا�س .ال�سنة الجامعية 2001 – 2000م� .ص.2 .

مقـــاالت

1515يقول �سترابون�" :إلى الجنوب من ليك�سو�س و كوتي�س،
يوجد خليج ي�سمى االم �ب��وري ،ب��ه م�ستوطنات تجارية
فينيقية" (�سترابون ،الكتاب ال�سابع ع�شر من جغرافية
�سترابون (و�صف ليبيا وم�صر) ،نقله عن الإغريقية
د .محمد المبروك الدويب ،بنغازي ،من�شورات جامعة
قاريون�س ،الطبعة الأولى2003 ،م ،الكتاب ال�سابع ع�شر،
الف�صل الثالث ،الفقرة الثانية ) ،وي�ضيف في محل �آخر:
"بالقرب من الخليج االمبوري ،في الخلجان التالية يقال
�أن هناك م�ستوطنات لأهل �صور ،وهي الآن مجرد خالء،
وه��ي ال تقل عن ثالثمائة مدينة ،د ّم��ره��ا الفارو�سيون
والنيكريتيون ،و يقولون �إن ه ��ؤالء الأق��وام يبعدون عن
يوما" (��س�ت��راب��ون ،الم�صدر
لينك�س بم�سافة ثالثين ً
ال�سابق .الكتاب ال�سابع ع�شر ،الف�صل الثالث ،الفقرة
الثالثة) ،وي�ضيف �أن "�أرتيميدور يخالف �إيراطو�سطين
في وجهة النظر؛ لأن هذا الأخير يقول �أن هناك مدنًا
جدا قد اختفت تحت الأر�ض ،و لم يعد لها
فينيقية كثيرة ً
�أي �أثر الآن" (�سترابون ،الم�صدر ال�سابق .الكتاب ال�سابع
ع�شر ،الف�صل الثالث ،الفقرة الثامنة).

19- Kbiri-Alaoui.M., Siraj. A., Vismara. C.,
Recherches archéologiques maroco-italiennes dans le Rif, Africa Romana: Atti del XV
convegno di studio, Tozeur, 2002. Sassari,
Roma, 2004. Volume primo. p. 578.
20- Desanges, J., Sources Littéraires antiques
sur Lixos, Lixus, actes du colloque organisé
par l’Institut des sciences de l’archéologie et
du patrimoine de Rabat avec le concours de
l’Ecole française de Rome (8-11 novembre
1989), Publications de l’Ecole française de
Rome, 166. Rome. 1992. pp. 405-409.
21- Decret. F., Carthage ou l’empire de la mer,
collection points: Histoire, 30. Paris, édition
du Seuil. 1977. p. 33.

يقول فرنان ب��رودي��ل " :Fernand Braudelمع حلول
القرن الثامن قبل الميالد ،عرف ال�شرق الأدنى ازدها ًرا
جديدا .فقد عادت الحياة �إلى البحر مع موانئ فينيقية
ً
الن�شيطة و المدن الإغريقية .و بف�ضل هذه الموانئ و
ال�م��دن و �سفنها و بحارتها �سيتم ان�ج��از غ��زو حقيقي
لغرب البحر الأبي�ض المتو�سط" ،فرنان بروديل ،فجر
المتو�سط ،ترجمة محمد بولعي�ش ،مجلة بيت الحكمة،
العدد الخام�س ،ال�سنة الثانية� ،أبريل 1987م� .ص.74 .

1616ينت�سب الأطل�سيون في نف�س الآن للإله �أطل�س و لجبل
�أطل�س ،وي��ؤك��د في ه��ذا ال�صدد عبد المح�سن �شداد،
�صعوبة توطين جبل �أطل�س في موقع محدد ،با�ستخدام
ال�م���ص��ادر الأدب �ي��ة القديمة وح��ده��ا .ف ��أم��ام تعار�ض
المعطيات المكتوبة ،و �ضعف م�صداقية البع�ض منها،
نجد �أنف�سنا ملزمين بتوطين جبل �أطل�س بعدة �سال�سل
جبلية تمتد من الريف اً
�شمال �إلى الأطل�س ال�صغير جنو ًبا،
ف�أغلب الن�صو�ص ت�ستمد مادتها من الأ�ساطير ،و هو ما
يمنع ا�ستغاللها في �إطار جغرافي محدد و دقيق .انظر:

ي��رب��ط يو�سف بوكبوط ب��داي��ات ليك�سو�س باال�ستقرار
المحلي قبل و�صول الفينيقيين للمغرب القديم ،انطال ًقا
من بنيات �سكنية محلية وخ��زف ي��دوي قبل-فينيقي.
انظر:
Bokbot. Y., Réflexions sur le substrat
"amazigh dans les villes et "Comptoirs
phénico-puniques du Maghreb occidental,
Hespéris-Tamuda, volume XLI, Fascicule
unique, 2006. p. 12.

Cheddad. A., Recherches de Géographie
historique: a propos du Mont Atlas. Africa
Romana: atti del XIV convegno di studio,
2000. Sassari, Italia, Roma. 2002. Volume
terzo, p. 2174.

22- Aranegui G.C., Habibi. M., Lixus, Larache:
les niveaux phéniciens et punico-maurétaniens du sondage du Caroubier, B.A.M.,
tome XX, 2004. p.136.
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23- El Khatib-Boujibar. N., Le problème de
l’alimentation en eau a Lixus, Lixus, op.cit.,
pp. 305-306.

2424من ال�شواهد الأثرية الدالة على هذه الرطوبة المت�صلة في
نظرنا بالخ�صو�صيات المناخية للدور الغربي ،اكت�شاف
بقايا ع�ظ��ام فيل م��ن ن��وع Loxodonta africana
بالم�ستوى الفينيقي في ليك�سو�س .انظر:
Aranegui G.C., Habibi. M., Lixus, Larache…,
op.cit., p. 139.

2525القبلي محمد (�إ�شراف وتقديم) ،تاريخ المغرب تحيين
وتركيب ،المرجع ال�سابق� ،.ص.87-89 .
"كانت فينيقيا عبارة عن �شريط من الموانئ ال�صغيرة
الم�ستندة �إلى الجبل و الواقعة على �أ�شباه جزر �أو جزر
�صغيرة و ك�أنها �أرادت �أن تكون غريبة عن القارة العدوانية
في معظم الأحيان ،فقد كانت مدينة �صور م�شيدة على
جزيرة �ضيقة ،و كانت تجد في ذل��ك ما هو جوهري:
دفاع فعال ،و ميناءين �أحدهما �شمالي و الآخر جنوبي،
ومنبع غزير من المياه ال�صالحة لل�شرب� ،أما الباقي:
الم�ؤن والزيت والخمر والمواد الأولية ،فكان على البحارة
�أن يجلبوه� .إن مدنًا من هذا النوع ال يمكنها �أن تعي�ش �إال
من التجارة وال�صناعة ".فرنان بروديل ،فجر المتو�سط،
المرجع ال�سابق� .ص.77 .
2626العزيفي محمد ر��ض��وان ،ليك�سو�س م�ستوطنة فينيقية
بال�ساحل الأطلنطي للمغرب ،من�شورات جامعة �سيدي
محمد بن عبد اهلل بفا�س� ،سل�سلة الر�سائل و الأطروحات
الجامعية2010 .م� .ص.318 .
El Khayyari.
A., Kbiri-Alaoui. M., Les
époques phénicienne et punique, Maroc, les
trésors du royaume, Paris, édition plumeParis musées-AFAA. 1999. p. 51.
27- Ponsich. M., Lixus, le quartier des Temples,
Rabat, Division de l’Archéologie des
Monuments Historiques et des Sites et des
Musées, Etudes et travaux d’Archéologie
Marocaine – IX, 1981. p. 24.

�2828أ�شار بلين ال�شيخ لنهر �سال �أو �سالت قرب مدينة �سال
القديمة (� )5 .Pline l’ancien, H.N., Vأما الجغرافي
بطليمو�س ف�أ�شار لم�صب نهر  Salataومدينة �سال،
ومنحهما نف�س الإح��داث �ي��ات تقري ًبا .و ق��د اج�م��ع كل
الباحثين دون ا�ستثناء على مطابقة نهر �سال مع واد �أبي
رقراق الحالي .انظر:
Desanges. J., Recherches..., op.cit., p.
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134.; Mauny. R., Autour d’un texte bien
controversé: Le «périple» de Polybe (146
av. J.-C.), Hespéris, Tome XXXVI. 1er et
2e tri. Année 1949. p. 54.; Thouvenot, R.,
Défense de Polybe, Hespéris, Tome XXXV.
1er et 2e tri. Année 1948. p. 88.; Besnier, M.,
Géographie…, op.cit., p. 345.
29- Boube. J., Les origines phéniciennes de
Sala de Maurétanie, Bulletin Archéologique
du Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, nouvelle série 17, fasc. B,
année 1981. Paris, C.T.H.S. 1984. pp.155156-166-167.
30- Amine, A., Bensaid, A., Larrigaudière, C.,
Martinet, G., Rosenberger, B., L’Antiquité, de
la préhistoire aux conquêtes arabes, Paris,
Hatier – Casablanca, Librairie nationale,
1968. p. 96.
31- Euzennat. M., L’Archéologie marocaine de
1955 a 1957, B.A.M., tome II, 1957, p. 201.
Maria Giulia. A.G., Notes sur les graffitis phéniciens de Mogador, Lixus, op.cit., p. 155.

م�ج��دوب محمد ،محاولة ف��ي ر�صد ح�صيلة الأب�ح��اث
الأثرية حول المغرب القديم قبل العهد الروماني ،مجلة
�أمل ،العدد  ،27ال�سنة التا�سعة� .2002 ،ص.91 .
32- Thouvenot
Raymond,
Recherches
archéologiques à Mogador, Hespéris, tome
XLI, 3e-4e trimestres, année 1954. p. 467.
33- Périple du Pseudo Scylax, 112.
34- El Khayyari. A., Kbiri-Alaoui. M., Les époques
phénicienne et punique. op.cit., p. 51.

3535القبلي محمد (�إ�شراف و تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين
و تركيب ،المرجع ال�سابق� .ص.89 .
36- Amine, A. et Alli, L’Antiquité.., op.cit., p. 96.

3737غازي بن مي�س حليمة� ،آثار الفينيقيين و القرطاجيين
بمملكة المغرب القديم بين البحث عن الواقع و الجري
وراء ال�سراب ،مجلة كلية الآداب و العلوم الإن�سانية
بالرباط ،العدد 2006 ،26م� .ص.73 .
38- Périple du Pseudo Scylax, 112.

اختلف الباحثون باختالف قراءاتهم لن�ص الرحلة و
للجغرافية التاريخية للمغرب القديم ب�شكل ع��ام ،في
توطين ه��ذا النهر ،فكانت الح�صيلة �أرب ��ع توطينات
مختلفة عن بع�ضها البع�ض ،هي  :نهر اللوكو�س ،و نهر �أم
الربيع ،و نهر الق�صب ،و نهر درعة .انظر حول ذلك:
الع�سري عبد ال��رزاق ،قراءة في طوبونيميا ،...المرجع

الماء
واال�ستقرار
بالمغرب
قبل الفترة
الرومانية
المرحلة
المورية
الأولى
�أنموذجً ا

ال�سابق� .ص .32 .و العزيفي محمد ر�ضوان ،ال�سواحل
المغربية ،...المرجع ال�سابق� .ص .288 .و كركوبينو
جيروم ،المغرب العتيق ،المرجع ال�سابق� .ص.130 .
Rebuffat, R., Recherches sur le Bassin
du Sebou…, op.cit., p. 269.; Besnier, M.,
Géographie…, op.cit., p. 307.; Thouvenot,
R., Recherches archéologiques à Mogador,
op.cit., p. 463.
39- Decret. F., Carthage…, op.cit., p. 40.

ال�سابق� .ص.19 .
4949القبلي محمد (�إ�شراف و تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين
وتركيب ،المرجع ال�سابق� .ص.89 .
50- Kbiri-Alaoui .M., Siraj. A., Vismara. C.,
Recherches archéologiques…, op.cit., p. 584.

5151القبلي محمد (�إ�شراف و تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين
وتركيب ،المرجع ال�سابق� .ص.88 .
52- El Khayyari.
A., Kbiri-Alaoui. M., Les
époques phénicienne et punique. op.cit., p.
51.

40- Périple du Pseudo Scylax, 111.

4141العزيفي محمد ر�ضوان ،ال�سواحل المغربية ،...المرجع
ال�سابق� .ص.289 .
يطلق لفظ �أكرو�س على �أق�صى ال�شيء ،ك�أعلى �أو �أبعد
�أو �أعمق نقطة معينة .لذلك فهو قابل للت�أقلم مع العديد
من الم�شاهد الجغرافية ،لكنه يرتبط خا�صة بالقمم و
الر�ؤو�س الطبيعية ،كما هو الحال هنا بالن�سبة لأكرو�س �أو
رو�سادير.

53- Bokbot. Y., Réflexions sur le substrat
amazigh…, op.cit., p. 13.

5454قد يتعلق الأم��ر با�ستقرار فينيقي� ،أو بمجرد تردد من
طرفهم على الموقع.
55- El Khayyari. A., Kbiri-Alaoui. M., Les époques
phénicienne et punique. op.cit., p. 51.

م�ج��دوب محمد ،محاولة ف��ي ر�صد ح�صيلة الأب�ح��اث
الأثرية ،...المرجع ال�سابق� .ص.92 .

Novano-Lefèvre. D., Le culte d’Héra a pérachora (VIIIe – VIe s.): essai de bilan, Revue
des Etudes Grecques, volume 113, numéro
113-1. 2000, p. 42, note 2.

مقـــاالت

4242العيو�ض �سيدي محمد ،مدن المغرب القديم من خالل
�إ�شارات الن�صو�ص و نتائج البحث الأثري،الرباط ،الرباط
نيت� .2011 ،ص .9.والعزيفي محمد ر�ضوان ،ال�سواحل
المغربية ،...المرجع ال�سابق� ،.ص .289 .و القبلي محمد
(�إ� �ش��راف و تقديم) ،تاريخ المغرب تحيين وتركيب،
المرجع ال�سابق� .ص .86 .و بلكامل الب�ضاوية ،رو�سادير،
معلمة المغرب ،المجلد  ،24ملحق (ج � ،)1سال2008 ،م.
�ص.145 .
4343الوزارة الأولى المغربية ،لمحة عن المدن و الجزر المحتلة
ب�شمال المغرب ،يونيو 1975م� .ص.16-22 .

العزيفي محمد ر��ض��وان ،وادي مرتيل خ�لال الع�صور
القديمة وم�س�ألة عزل جبال الريف للمغرب عن العالم
المتو�سطي ،ن��دوة الجبل في تاريخ المغرب ،من�شورات
جامعة �سيدي محمد بن عبد اهلل ،كلية الآداب و العلوم
الإن�سانية �ساي�س فا�س� ،سل�سلة ندوات ومناظرات� ،سل�سلة
العلوم الإن�سانية � .3ص.13 .
5656العزيفي محمد ر�ضوان ،وادي مرتيل خالل الع�صور،...
المرجع ال�سابق� .ص.14 .
�5757أمفورات فينيقية ،خزف فينيقي ذو برنيق �أحمر ،خزف
كمباني ذو برنيق �أ�سود...
58- Kbiri-Alaoui .M., Siraj. A., Vismara,
Recherches archéologiques…, op.cit., p.
582.

44- Decret François, Carthage…, op.cit., p. 112.

4545م �ق��دون محمد ،م��دن ال�م�غ��رب ال�ق��دي��م ف��ي الكتابات
الجغرافية الإغريقية و الالتينية ،مجلة مكنا�سة (مجلة
كلية الآداب و العلوم الإن�سانية بمكنا�س) ،العدد ،15
2005م� .ص.192 .

5959يعني ا�سم نهر �أمقران في اللغة الأمازيغية :النهر الكبير.
60- Kbiri-Alaoui.M.,
Siraj.
A.,
Vismara,
Recherches archéologiques…, op.cit., pp.
589-590-597-598.

47- Ghazi-Ben Maissa. H., Image ou mirage de
la Tingitane..., op.cit., p. 2222.

6161لم تكن تنكي تابعة قط للفينيقيين ،بل كانت مركزً ا
محل ًيا ارتاده التجار الفينيقيون فقط .انظر :بنمليح طايع
محمد ،طنجة "تنكي" من خالل الم�صادر المكتوبة و
الأثرية ،المرجع ال�سابق� .ص.61 .

4848ال��وزارة الأول��ى المغربية ،لمحة عن المدن ،...المرجع

6262قد يتعلق الأمر با�ستقرار فينيقي ،وبخا�صة �أن بع�ض مقابر

4646غ��ازي ب��ن مي�س حليمة� ،آث��ار الفينيقيين ،...المرجع
ال�سابق� .ص.76-77 .
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جهة طنجة فينيقية و لي�ست محلية كمدفن ر�أ�س �أ�شقار،
و ربما مقبرة المغوغة ال�صغيرة؟ .انظر :العزيفي محمد
ر�ضوان ،الفينيقيون بفح�ص طنجة و عالقاتهم بال�سكان
من خالل مقابر المنطقة و محتوياتها الم�ؤرخة ما بين
القرن ال�سابع و�أوا�سط القرن ال�ساد�س قبل الميالد ،مجلة
كلية الآداب و العلوم الإن�سانية بفا�س ،العدد 1990 ،11م.
�ص.204 .
63- Ponsich. M., Nécropoles puniques de la
région de Tanger, Actes du 91e congrès
national des sociétés savantes, Rennes
1966.
Section
d’Archéologie,
Paris,
Bibliothèque Nationale. 1968. p. 57.

6464العزيفي محمد ر�ضوان ،الفينيقيون بفح�ص ،...المرجع
ال�سابق� .ص.205 .
6565العزيفي محمد ر�ضوان ،م�ساهمة في درا�سة حالة ال�سكان
القدامى للمغرب خالل المرحلة الفينيقية  -دفناء مقابر
طنجة نموذجا  ،-مجلة �أمل ،ال�سنة التا�سعة ،العدد .27
2002م� .ص .174 .و العزيفي محمد ر�ضوان ،الفينيقيون
بفح�ص ،...المرجع ال�سابق� .ص.201 .
هناك قبور حول طنجة يقول بع�ضهم �أن �أ�صحابها دفنوا
على الطريقة الفينيقية �أو القرطاجية ،لكن ال طريقة
الدفن و ال حتى محتويات القبور ذات ال�صنع الفينيقي �أو
القرطاجي �شاهد على �أن المدفون فينيقي �أو قرطاجي،
بل ربما �ساكن محلي مت�أثر بالفينيقيين �أو القرطاجيين.
انظر :غازي بن مي�س حليمة� ،آثار الفينيقيين ،...المرجع
ال�سابق� .ص.78 .
66- Bokbot. Y., Réflexions sur le substrat
amazigh…, op.cit., p. 15.
67- El Khayyari. A., Kbiri-Alaoui. M., Les époques
phénicienne et punique. op.cit., p. 51.

6868العزيفي محمد ر�ضوان ،م�ساهمة في درا�سة حالة،...
المرجع ال�سابق� .ص.174 .
6969غ��ازي ب��ن مي�س حليمة� ،آث��ار الفينيقيين ،...المرجع
ال�سابق� .ص .73 .و العميم محمد� ،إ�شكالية �أ�صل المدينة
ب�شمال �إفريقيا ،ندوة المدينة في تاريخ المغرب العربي،
من�شورات كلية الآداب و العلوم الإن�سانية  ،IIابن م�سيك-
الدار البي�ضاء� .1990 ،ص�ص.62-63-66.
Bokbot. Y., Réflexions sur le substrat
amazigh…, op.cit., pp. 10-15.
70- El Khayyari. A., Kbiri-Alaoui. A., Les époques
phénicienne et punique. op.cit., pp. 49-53.
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يقول عبد اهلل ال�ع��روي ف��ي ه��ذا ال�صدد" :ي�صور لنا
الباحثون الغربيون اال�ستعمار (اال�ستيطان) الفينيقي و
هو يمدن المغرب بوا�سطة التجارة و تقنيات الزراعة،
هذه �صورة مبنية فقط على ن�صو�ص كتبها م�ؤلفون قدامى
مولعون ،كما هو معلوم ،بغرائب الأم�صار البعيدة ،و ال
تدعمها �إلى حد الآن �أدلة �أثرية مقنعة ،".انظر :العروي
عبد اهلل ،مجمل تاريخ المغرب ،بيروت – الدار البي�ضاء،
المركز الثقافي العربي ،الطبعة الثانية2009 ،م� ،ص.
.75
7171ميكيل ط��ارادي��ل ماثيو ،الح�ضارات المغربية الأول��ى،
ترجمة محمد التازي �سعود ،مجلة البحث العلمي ،العدد
 ،6ال�سنة الثانية� ،سبتمبر/دجنبر 1965م�.ص.11 .
72- Mahjoubi. A., L’Urbanisation de l’Afrique
antique à l’époque préromaine, Africa
Romana: Atti del II convegno di studio, 1984.
Sassari, Venezia, 1985. p. 201.

الم�صــادر والمراجع
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دراسة توثيق حسن العطار لمصادره الطبية
في مخطوطة راحة األبدان
د� .أيمن يا�سين عطعط

�سورية

مقـــاالت

مقدمة :يعد توثيق الم�صادر والمراجع من �أهم ال�شروط العلمية والفنية التي يجب �أن
يلتزم بها الباحث �أو الكاتب في جميع العلوم؛ وذلك لأهمية هذا المو�ضوع من ناحية الأمانة
العلمية ،و�أمانة توثيق الأفكار ون�سبها ل�صاحبها ،و�إن جميع المجالت ال ُمحكّمة العالمية والكتب
العلمية ت�شترط وجود هذا التوثيق العلمي لجميع المقاالت الواردة �إليها� .إن فكرة التوثيق
العلمي لي�ست وليدة هذا الع�صر ،فقد كانت منذ ال ِق َدم ،وقد ا�شتهر عدد من الم�ؤلفين العرب
بذكر م�صادر معلوماتهم ،وي�سجل نق ٌد على بع�ضهم؛ ب�سبب عدم ذكر تلك الم�صادر والمراجع.
قام ال�شيخ ح�سن العطار (1251-1180هـ1835-1766/م) بعد عودته من ا�سطنبول �إلى دم�شق
بت�أليف كتابٍ طبي ،ناق�ش من خالله كتاب داوود الأنطاكي (توفي 1008هـ1599/م) ُن ْز َهة الأذهان
أي�ضا ب�شرح ال ُن ْز َهة ،وهذا
في رو�ضة الأبدان ،وقد �أ�سماه راحة الأبدان في ُن ْز َهة الأذهان ،ويعرف � ً
ً
مخطوطا.
الكتاب ال يزال
الهدف من البحث :تعريف الم�صادر الطبية والعلمية التي ذكرها العطار في كتابه تب ًعا
لطرق التوثيق التي اتبعها في ت�أليف كتاب راحة الأبدان ،والإجابة على �س�ؤال مدى التزام ح�سن
العطار با�ستعمال التوثيق العلمي لأفكاره في كتابه هذا ،ومن ثم �إجراء مناق�شة لطرق التوثيق
والم�صادر التي اعتمد عليها العطار.
الكلمات المفتاحية :ح�سن العطار ،كتاب راحة الأبدان في ُن ْز َهة الأذهان (�شرح ال ُن ْز َهة)،
توثيق الم�صادر والمراجع.

 -1ح�سن العطار (1251-1180هـ-1766/
1835م)(((:
ال�شيخ الم�صري من م�شاهير نهايات القرن الثامن
ع�شر وبدايات القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،ا�شتهر
بالعديد من المجاالت اللغوية والعلوم والطب والتاريخ،

� �س��اف��ر �إل� ��ى ا�سطنبول
ع��ام 1217ه � �ـ1802/م،
تعلم الطب في مدر�سة
ح �� �ض��رة ح�ك�ي��م ب��ا��ش��ا،
ا�ستقر ف��ي دم�شق عام
1225ه� �ـ1810/م؛ حيث
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�ألف عد ًدا من الكتب الطبية ،ثم عاد �إلى القاهرة ،وفي
عام 1246هـ1830/م عين �شيخً ا للأزهر ،وهي �أعلى
مرتبة علمية في الجامعة ،توفي عام 1251هـ1835/م،
وكان عند وفاته �شيخً ا للأزهر ،له العديد من الكتب
نذكر منها :ر�سالة في الكالم ،حا�شية العطار على
�شرح الأزهرية ،ر�سالة العالمة في االجتهاد ،قالئد
الدرر في المقاالت الع�شر ،والعديد من الكتب والتي
للأ�سف بع�ضها مجهول المكان حال ًيا(((.
وخ�ل�ال وج ��وده ف��ي ا�سطنبول التقى العطار
بالعديد من الأطباء الأوروبيين الذين قدموا �إلى
ا�سطنبول ،وقد نقل العطار لهم عن ابن النفي�س
�شرحه ال�صحيح للدورة الدموية ال�صغرى؛ حيث
ن�شر بيتر غراند درا�سة عن ح�سن العطار يقول فيها
اقتبا�سا كام ًال له من ابن النفي�س ي�شرح
�أنه وجد
ً
فيه ال��دورة الدمورية ال�صغرى ،وقد كان العطار
�أ�ستاذ رفاعة الطهطاوي (1290-1216هـ-1801/
1873م) الذي يعد رائد التنوير في الع�صر الحديث،
والذي �أُ ِ
ر�سل �إلى باري�س ببعثة علمية من قبل والي
م�صر محمد علي ،وبعد عودته �ألف كتاب تخلي�ص
الإبريز في تلخي�ص باريز((( (((.
 -2كتاب راحة الأبدان في ن ُْز َهة الأذهان
(�شرح الن ُْز َهة) :ما دعا العطار �إلى �شرح كتاب
داوود الأنطاكي �أنه عندما عاد من ا�سطنبول �إلى
دم�شق ونزل في المدر�سة البدرئية الفائقة النظام،
وجد عامة النا�س تتخذ من كتاب ُن ْز َهة الأذه��ان
لداوود الأنطاكي كافة علومهم الطبية ،ولكنه وجد
فيه العديد م��ن المغالطات؛ حيث يقول العطار
(عن لي �أن �أتقيد ب�شرح الرِ َ�سا َلة
في بداية كتابهّ :
الم�سماة ُن ْز َهة الأذهان في ا�صالح الأ ْبدان للحكيم
الف ِ
َا�ضل والفيل�سوف الكامل َداوود الأنطاكي الذي
ف�ضله للنُجوم يحاكي ،و�إنما خ�ص�صتها بال�شرح
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مع �أنها ال تخلو عن القدح والجرح؛ لأن النَّا�س لبعد
ع�صرهم عن تلك ال ُعلوم يبالغون �أ�شد المبالغة
في ت�أليف الف ِ
َا�ضل المذكور)((( ،وقد قام العطار
بالعودة �إلى الكتب القديمة ،ولكن لم يذكر مكان
تواجد تلك الكتب ،وقد يكون دار الكتب الظاهرية
بدم�شق ،وقد �أنهى العطار ت�أليف م�سودة الكتاب
كامل ًة مع تبيي�ض بع�ض م��واده��ا في دم�شق ،قبل
عائدا �إلى م�صر فيقول( :فلقد �ألفتها في
توجهه ً
نحو ثالثة �أ�شهر و�أنا بدم�شق ال�شام �أُكابِد الغربة
وبِعاد الأحبة ،وكان ُج َّل ت�أليفي لي ًال ومعي رفي ٌق من
ف�ضالء دم�شق ال�شام)((( .وبعد عودته �إلى م�صر
ا�ستكمل ما تبقى من الكتاب عام 1228هـ1813/م،
كما ذكر ذلك في نهاية مخطوطه.
 -3توثيق ح�سن العطار لم�صادره :لقد
ا�ستخدم العطار في كتابه عدة طرق مختلفة من
منهجا واح� ً�دا ،ف�أحيا ًنا يذكر
التوثيق ،ولم يعتمد ً
ا�سم الكتاب فقط ،و�أحيا ًنا ا�سم الم�ؤلف فقط،
و�أحيا ًنا يذكر التوثيق ب�شكل كامل ،والآن �س�أرفق كل
نوع من �أنواع التوثيق التي �أوردها في كتابه ،وهي:
 -1 -3ذك��ر ا���س��م الكتاب وا���س��م ال��م���ؤل��ف :يعد
هذا النوع من �أف�ضل �أنواع التوثيق التي ي�ستخدمها
الم�ؤلفون؛ حيث يبين لك ا�سم الكتاب وا�سم الم�ؤلف
في �آنٍ واحد؛ ونظ ًرا لذلك لن يختلط على القارئ
الم�صدر ال �م��ذك��ور ،وق��د ا�ستخدم ال�ع�ط��ار هذا
الأ�سلوب كثي ًرا ،وهذه الم�صادر بعد ترتيبها وفق
ظهورها التاريخي هي:
� -1-1-3أبقراط :يقول ابن �أبي �أ�صيبعة عنه:
هو من �أ�شرف �أه��ل بيته و�أع�لاه��م ،تعلم �صناعة
الطب من �أبيه �إيراقليد�س ومن جده ،وهما نقال
�إليه �أ�صول �صناعة الطب ،وكانت مدة حياة �أبقراط
�صبي و ُمتَعلم �ست ع�شرة
ً
خم�سا وت�سعين �سن ًة ،منها ٌ

درا�سة
توثيق ح�سن
العطار
لم�صادره
الطبية في
مخطوطة
راحة
الأبدان

�سنة ،وعالم ُم َع ّلم ت�س ًعا و�سبعين �سنة((( .ذكر
العطار لأبقراط كتابين هما:
�أ  -كتاب الف�صول :ذكره العطار في الحديث عن
تدبير الحوامل حين يقول( :ق��ال �أبقراط في
الف ُُ�صول �إذا �أحببت �أن تعلم هل المر�أة حامل
�أم ال؛ فا�سقها �إذا �أردات النوم ماء الع�سل ف�إن
مغ�ص في بطنها فهي حامل ،و�إن لم
�أ�صابها ٌ
(((
مغ�ص فلي�ست بحامل) .
ي�صبها ٌ
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ب -كتاب تقدمة المعرفة :ذكره العطار في حديثه
عن الخلط ال�سوداوي حين يقول( :فقد قال
�أبقراط في تقدمة المعرفة :ف�إن كان ما يتقي�أ
�أَخْ َ�ضر �أو �أكمد �أو �أَ ْ�س َود ،فكل ما كان من هذه
الألوان فينبغي �أن ُي َظن به �أنه رديء ،ف�إن تقي�أ
ا ِلإن َْ�سان الواحد جميع هذه الأل��وان ف��إن ذلك
جدا)(((.
قتا ٌل ً
ولكن ال�س�ؤال ه��و :هل اطلع العطار على كتب
�أبقراط باللغة اليونانية� ،أم �أنه اعتمد فقط على
ترجمة الم�ؤلفين ال�ع��رب لتلك الكتب؛ حيث لم
يذكر ا�سم ال ُمتَرجِ م� ،أو الكتاب ال��ذي نقل منه
كالم �أبقراط ،ولعله قد اطلع على الترجمات التي
كانت موجودة في دار الكتب الظاهرية( ،((1وهي
من ت�أليف حنين بن ا�سحق (260-194ه �ـ-810/
873م)(.((1
 -2-1-3ال���ج���اح���ظ (255-150ه � � � � �ـ-780/
869م)( :((1هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني
الليثي �أب��و عثمان ،ال�شهير بالجاحظ :كبير �أئمة
الأدب ،ورئي�س الفرقة الجاحظية من المعتزلة.
مولده ووف��ات��ه في الب�صرةُ ،ف ِلج في �آخ��ر عمره،
وك��ان م�شوه الخلقة ،وم��ات والكتاب على �صدره؛
حيث قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه( .((1له
ت�صانيف كثيرة �أهمها كتاب الحيوان ،وهو كبير �أوله
(ج ّن َبك اهلل تعالى ُ
ال�شبهة وع�صمك من الحيرة)،
َ

و�إن الجاحظ من �شيوخ الف�صاحة والبالغة ال من
�أهل الأمور الطبيعية( ،((1و�إن العطار في حديثه عن
لذة الجماع قد اقتب�س من كتاب الحيوان للجاحظ
فيقول( :ما ذكره الجاحظ �أ ْي ً�ضا في ِكتَاب الحيوان
ف�إنه قال� :إن ِل ّذتَها تكون على َق َد ِر �شرهها و�شهوتها،
وتكون على قدر ما ُي َرى من حركتها ،ونحن قد َن َرى
الحمار �إذا �أت��ى الإت��ان فنظن �أن اللذة على قدر
ال�شهوة ،وال�شهوة على قدر الحركة ،و�إن ال�صياح
على قدر غلبة الإرادة)(.((1
 -3-1-3ق�سطا بن لوقا البعلبكي (توفي نحو
300ه������ـ912/م)( :((1الحكيم الم�سيحي الفيل�سوف
المهند�س نزيل بغداد كان في �أي��ام المقتدر باهلل
العبا�سي( ،((1من ت�صانيفه الكثيرة :كتاب في �أوجاع
النقر�س ،ر�سالة �إلى �أبي محمد الح�سن بن مخلد في
�أحوال الباه و�أ�سبابه على طريق الم�س�ألة والجواب،
كتاب جامع ف��ي ال��دخ��ول �إل��ى علم ال�ط��ب ،كتاب
في القوة وال�ضعف ،كتاب في الأغذية على طريق
القوانين الكلية ،وكتاب في ال�سهر( ،((1ومن كتاب
ال�سهر اقتب�س العطار في حديثه عن تدبير النوم،
وهو من الأ�سباب ال�ضرورية فقال( :قال ق�سطا بن
لوقا في ِكتَابه في ال�سهر :قد ر�أيت من �أقام �أربعين
يوما لم ينم في نهاره ،وال في ليله)(.((1
ً
 -4-1-3اب��ن �س ـي ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــا (428-370ه������ـ-980/
1037م)( :((2ح�سين ب��ن عبد اهلل ب��ن �سينا� ،أب��و
علي ،الفيل�سوف الرئي�س ،ي�سميه الإفرنج Avicenna
�صاحب الت�صانيف في الطب والمنطق والطبيعيات
والإلهيات� ،أ�صله من بلخ (مدينة م�شهورة بخرا�سان
في كتاب الملحمة المن�سوب �إلى بطليمو�س)(،((2
وم��ول��ده في �إح��دى ق��رى ب�خ��ارى ،ون�ش�أ وتعلم في
بخارى ،ويقول ابن �أبي �أ�صيبعة� :أنه ح�ضر ُم َع ّلم
القر�آن والأدب ،و�أكمل الع�شر من العمر ،وقد �أتى
على القر�آن وعلى كثير من الأدب( ،((2وطاف البالد
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وناظر العلماء ،وات�سعت �شهرته ،وتقلد الوزارة في
َه َمذان (بالتحريك والذال معجمة و�آخره نون)(،((2
وث��ار عليه ع�سكرها ونهبوا بيته فتوارى .ثم �صار
�إل��ى �أ�صفهان ،و�صنف بها �أك�ث��ر كتبه .وع��اد في
�أواخر �أيامه �إلى َه َمذان ،فمر�ض في الطريق ،ومات
بها(.((2
ذكر العطار ابن �سينا في �أكثر من مو�ضع ،وكان
يلقبه بال�شيخ ،وقد �أورد ذكر ثالثة ٍ
كتب البن �سينا،
وهي:
�أ -القانون في الطب� :أ�شهر كتب ابن �سينا على
االط�لاق ،وهو المرجع الهام بالن�سبة للعطار
في كتابه ،يوجد منه عدة ن�سخ في دار الكتب
الظاهرية( ،((2وق��د اعتمد عليه العطار �أكثر
م��ن م��رة ،ففي ب��داي��ة الكتاب ف��ي حديثه عن
الطب و�أق�سامه ،يقول( :ولذلك قال ال�شيخ في
القَا ُنون :ال يجب �أن ن َُظ ّن �أن مرادهم �أن �أحد
ق�سمي الطب هو تعلم العلم ،والق�سم ال َّثا ِني
الآخ��ر هو المبا�شرة بال َع َمل ،كما يذهب �إليه،
وهم كثيرٍ من ال َب ِاحثين عن هذا المو�ضع ،بل
ُ
الحق عليك �أن تعلم �أن المراد من ذلك �شَ ْيء
�آخر؛ ،وهو �أن لي�س وال واحد من ق�سمي الطب
�إال �أنه علم لكن �أحدهما علم �أ�صول ،والآخر علم
كيفية مبا�شرة)(.((2
ب -كتاب ال�شفاء :الكتاب الثاني الذي اعتمد عليه
العطار ،ولكن بدرجة �أقل؛ حيث يقول في حديثه
عن طبع النباتات والمعادن( :و�إن �أنكر ذلك
ال�شيخ في ال�شفاء ف�إنه ق��ال :و�أم��ا ما يدعيه
�أ�صحاب الكيمياء فيجب �أن تعلم �أنه لي�س في
�أيديهم �أن يقلبوا الأنواع قل ًبا حقيق ًيا ،لكن في
�أيديهم ت�شبيهات ح�سنة حتى ي�صبغوا ال ْأح َمر
�صبغًا �أَ ْب َي�ض �شَ ِديد ال�شبه بالف�ضة)(.((2
ت -كتاب الأدوي��ة القلبية� :صنف اب��ن �سينا هذا
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الكتاب في َه � َم��ذان( ،((2لج�أ �إليه العطار في
الحديث عن بع�ض المعالجات ،ففي حديثه عن
�أدوي��ة الزينة يقول( :ق��ال ال�شيخ في الأَ ْدوي ��ة
ال َق ْلبية :الآ�س( ((2فيه جوهران �أحدهما الغالب
فيه ال �ب��رودة والآخ ��ر الغالب فيه ال�ح��ر ،ولم
ي�ستحكم فيما بينهما االمتزاج؛ بحيث ال يفرق
بينها الحار الغريزي الذي في �أ ْبداننا بل يفرق
بينهما ،فينفذ �أو ًال الحار الذي فيه ت�سخين ثم
ي�أتي بعده ال� َب��ارِد فيقوي وي�شد ،ولهذا تعظم
منفعته في �إنبات ال�شعر)(.((3
 -5-1-3اب���ن ر���ش��د ( 595-520ه���ـ -1126 /
1198م) :هو محمد بن �أحمد بن محمد بن ر�شد �أبو
الوليد الفيل�سوف ،من �أهل قرطبة ،ي�سميه الإفرنج
درا�سة
ُ Averroesع ِني بكالم �أر�سطو وترجمه �إلى العربية،
وزاد عليه زيادات كثيرة( ،((3ودر�س الفقه والأ�صول توثيق ح�سن
العطار
وعلم ال�ك�لام ،ثم �أقبل على علوم الأوائ ��ل ،ومال
�إل��ى علوم الحكماء ،وو ِّل��ي ق�ضاء قرطبة ،وتوفي لم�صادره
بمراك�ش ،من ت�صانيفه :الكليات في الطب ،كتاب الطبية في
ف��ي المنطق ،ك�ت��اب ب��داي��ة المجتهد ف��ي الفقه ،مخطوطة
راحة
ومخت�صر الم�ست�صفى في �أ�صول الفقه(� ،((3أورد
الأبدان
العطار ذكر كتابين البن ر�شد:
�أ  -كتاب �شرح �ألفية ال�شيخ� :أو �شرح الأرج��وزة
المن�سوبة �إل��ى ال�شيخ الرئي�س اب��ن �سينا في
الطب( ،((3ذكره العطار في الحديث عن تدبير
الجِ َماع و�ضرر الإكثار منه؛ حيث يقول( :قال
ابن ر�شد �شارح منظومة ال�شيخ عند قوله:
وكثرة الجِ َماع �إ�ضعاف ال َب َدن ويورث الأَ ْج َ�سام
�أنواع المحن)(.((3
ب -كتاب �شرح القانون :ذكره العطار في حديثه
عن ت�شريح العظام فيقول( :قال في قانونجه
و�شرحه البن ر�شد :و�أم��ا ال�صدر ف ُم َركَّب من
�سبعة �أعظم ه��ي :عظام الق�ص ،وق��د خلقت

�سبعة بعدد الأ� �ض�لاع المت�صلة بها ،ويت�صل
ب�أ�سفلها عظم غ�ضروفي عري�ض طرفه الأ�سفل
الحنجري لم�شابهته
مائل �إلى اال�ستدارة ي�سمى ُ
له ،وهو وقاية لفم المعدة ،ووا�سطة بين الق�ص
والأَ ْع َ�ضاء اللينة)(.((3

مقـــاالت

 -6-1-3ابن ُه َبل البغدادي (610-515هـ-1122/
1213م)( :((3علي بن �أحمد ابن علي بن عبد المنعم،
�أبو الح�سن المهذب ،المعروف بابن ُه َبل :طبيب من
العلماء ،ولد ببغداد و�أقام بالمو�صل ،ثم رحل �إلى
ماردين ،ثم عاد �إلى المو�صل ،و ُك ّف ب�صره ،ف َلزِ م
منزله قبل وفاته ب�سنتين ،ومات بالمو�صل .من كتبه
«المختارات في الطب ثالثة �أجزاء( ،((3وهو الكتاب
ال��ذي �أورده العطار في حديثه عن ت�شريح الفك
فقال( :قال ابن ُه َبل في المختار :ولحكم ٍة بالغ ٍة
خُ َّ�ص هذا الع�ضو بالحركة في الم�ضغ والكَلاَ م،
و�صان الخالق الفك الأعلى عن الحركة؛ لت�شرفه
ولكثرة ما فيه من قطع العظام المتجاورة ،وعليها
�أَ ْع َ�ضاء �شريفة كالعين والأَنْف انتهى)(.((3
����ج����غ ِ
ْ����م����ي����ن����ي (ت����وف����ي
 -7-1-3م����ح����م����ود ال َ
618ه��������ـ1221/م) :ه��و محمود ب��ن محمد ب��ن عمر
الجغ ِْميني ،من خوارزم ،فلكي حا�سب ،له الملخ�ص
َ
ف��ي الهيئة ،ر�سالة ف��ي الح�ساب ،ق��وة الكواكب
و��ض�ع�ف�ه��ا ،و� �ش��رح ط ��رق ال �ح �� �س��اب ف��ي م�سائل
الو�صايا( ،((3واقتب�س العطار من كتابه قانونجه،
والذي يوجد ن�سخة منه في دار الكتب الظاهرية(،((4
فيقول في ت�شريح عظام الرِ جل( :وقال الجغميني
في ِكتَابه الم�سمى قانونجه� :إن الفخذ ُم َركَّب من
عظمين؛ �أحدهما المذكور ،وال َّثا ِني حق الورك ،وهو
عظم يدخل فيه ر�أ�س الفخذ الفوقاني)(.((4
 -8-1-3اب���ن ال��ق��ف (685-630ه��������ـ -1233 /
1286م) :هو يعقوب بن �إ�سحاق� ،أبو الفرج� ،أمين
الدولة الكركي ابن القف ،عالم بالطب والجراحة،

وخ��دم ب�صناعة الطب في دم�شق يعالج المر�ضى
في قلعتها وتوفي بها ،له ت�صانيف عدة منها عمدة
الإ�صالح في �صناعة الجراح ثالثة �أجزاء في مجلد
�ضخم ،ي�ق��ال ل��ه العمدة ف��ي ال �ج��راح��ة( ،((4وهو
الكتاب الذي �أورده العطار كم�صدر للمعلومات ،ففي
معالجة الديدان وتعريفها قال( :ذكر ابن القف في
ناعة الجراحة داء
ِكتَابه الم�سمى بالعمدة في ِ�ص َ
البقر قال :وقد ذكره الزهراوي في ِكتَابه و�إن كنا
لم نعرفه في بالدنا وال ذكره غيره من ال ِأط َّباء ،وهو
دودة واحدة تتولد تحت الجلد وفوق ال َّل ْحم وتدب في
ً
وهبوطا)(.((4
الجِ ْ�سم كله �صعو ًدا،
 -9-1-3ابن النفي�س (توفي 687ه���ـ1288/م):
ه��و ع�ل�اء ال��دي��ن ع�ل��ي ب��ن �أب ��ي ال �ح��زم القَر�شي
الدم�شقي ،الملقب بابن النفي�س له كتاب ال�شامل
أي�ضا كتاب الموجز والذي �شرح
في الطب( ،((4وله � ً
فيه كتاب ال�ق��ان��ون الب��ن �سينا ،وه��و كتاب فريد
من خير ما َ�صنَّف؛ فهو موج ٌز في ال�صورة ،كام ٌل
بال�صناعة� ،شام ٌل للقوانين الكلية ،جام ٌع لأ�صول
الم�سائل العملية والعلمية( ،((4ويوجد ن�سخة من
هذا الكتاب في دار الكتب الظاهرية( ،((4وقد �أخذ
منه العطار في حديثه عن ت�شريح العظام؛ حيث
لقبه بالقر�شي فقال( :وقد قال القر�شي في �شرح
القَا ُنون� :إن ت�شريح العظام والمفا�صل ونحوها �سه ٌل
في الميت من �أي �سبب كان موته ،وي�سهل ذلك �إذا
م�ضى من موته مدة َف ِني فيها ما عليه من ال َّل ْحم
حتى بقيت العظام مت�صلة بالأربطة ظاهرة)(.((4
 -10-1-3ال��ق��ط��ب ال��� ِ��ش��ي��رازي (710-634ه������ـ
1310-1237 /م)( :((4هو محمود بن م�سعود بن
م�صلح الفار�سي قطب الدين ِ
قا�ض
ال�شيرازيٍ ،
وعالم بالعقليات ومف�سر ،ولد ِ
ب�شيراز (بالك�سر
ٍ
و�آخ���ره زاي بلد عظيم م�شهور م �ع��روف مذكور
م��ن ب�لاد ف ��ار� ��س)( ،((4وك ��ان �أب ��وه طبي ًبا فيها،
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فقر�أ عليه ،زار ال�شام ثم �سكن تبريز وتوفى بها،
وكان ظريفًا ال يحمل ه ًما وال يغير زي ال�صوفية،
يجيد لعب ال�شطرنج ،وه��و م��ن بحور ال�ع�ل��م(.((5
م��ن �آث� ��اره�� :ش��رح مفتاح ال�سكاكي�� ،ش��رح حكمة
الإ�شراق لل�سهروردي( ،((5وله كتاب �شرح القانون،
وقد اقتب�س منه العطار حين تحدث عن الأ�سباب
ال�ضرورية والتي يعد الهواء واح� ً�دا منها فيقول:
(قال ال�شيرازي في �شرح القَا ُنون :اعلم �أن ال َه َواء
يتغير كما يتغير ال َماء ،غير �أن ال َه َواء �إذا كان على
حاله لم يعر�ض له �شَ ْيء من ذلك بل هذا التغير
يعر�ض له عندما تخالطه الأَ ْب ِخ َرة والأدخنة)(.((5
� -11-1-3سديد الدين ال��ك��ا َز َرون��ي (ك��ان ح ًّيا
745ه����ـ1344/م) :طبيب له كتاب �شرح كليات ابن
�سينا الم�سمى بتو�ضيحات القانون فرغ منه �سنة
745ه� �ـ1344/م( ،((5وله كتاب �شرح الموجز البن
النفي�س ،ال��ذي اقتب�س منه العطار ف��ي معالجة
ال�ضعف الجن�سي عند الرجل فيقول( :والذي ينبغي
اعتماده ما ذكره الكا َز َروني في �شرح الموجز ،وهو:
فلفل( ((5دارفلفل( ((5زنجبيل( ((5من كل واحد ع�شرة
دراهم)( ،((5ويوجد ن�سخة من هذا الكتاب في دار
الكتب الظاهرية(.((5
 -12-1-3حاجي با�شا (توفي 820ه��ـ1417/م):
هو خ�ضر بن علي بن مروان بن علي ح�سام الدين
الآيديني ،ويقال له الخطاب ،ويعرف بحاجي با�شا،
طبيب متكلم من علماء الحنفية� ،أ�صله من قونية
وم��ول��ده ومن�ش�أه ف��ي �آي��دي��ن� ،سكن م�صر وتوفي
بها( ،((5له كتاب ال�شفاء نقل منه العطار في حديثه
عن الأخالط ما ي�أتي( :فقد �صرح حاجي با�شا في
ال�شفاء :ب�أن الأَخْ لاَ ط كما تتولد في ال َكبِد قد تتولد
في المعدة �إال ال َّدم ف�إنه ال يتولد �إال في ال َكبِد)(،((6
واال�سم الكامل لكتاب حاجي با�شا هو �شفاء الأ�سقام
ودواء الآالم؛ حيث يوجد ن�سخة منه في دار الكتب
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الظاهرية(.((6
 13-2-3ج�����ل����ال ال��������دي��������ن ال���������س����ي����وط����ي
(911-849ه�����������ـ1505-1445/م)( :((6له كتاب غاية
الإح�سان في خلق الإن�سان� ،أول��ه الحمد هلل خالق
الإن�سان ،ذكر فيه �أنه جمع فيه كتب خلق الإن�سان
فذكر من �أ�سماء الأع�ضاء(((6؛ حيث اعتمد عليه
العطار في ت�شريح العظام فقال( :وقال ال�سيوطي
في غاية الإح�سان من خلق الإِ ْن�� َ��س��ان :في الجنب
�أربع وع�شرون �ضل ًعا؛ اثنا ع�شر للزور من كل جانب
�ستة ،واثنا ع�شر لل�شرا�سيف �ستة من كل جانب،
وال�صحيح �أن للرجل ت�سعة ع�شر �ضل ًعا وللمر�أة
ع�شرين)(.((6
 -14-1-3ال���� َد ّوان����ي (918-830ه��������ـ -1427 /
الد ّواني
1512م)( :((6هو محمد بن �أ�سعد ال�صديقي َ
ج�لال الدين ،قا�ض وباحث ،يعد من الفال�سفة.
ولد في َد ّوان (بفتح �أوله وت�شديد ثانيه و�آخره نون
ناحية من �أر���ض ف��ار���س)( ((6و�سكن ِ�شيراز ،و ُو ِّلي
ق�ضاء فار�س وتوفي بها(َ .((6ي ِ
ن�سب العطار له كتاب
�شرح هياكل ال�سهروردي حين يقول ف��ي حديثه
عن النباتات( :ولي�س المراد بالنف�س النَباتية هنا
الد ّواني في �شرح هياكل ال�سهروردي �أن
ما ذكره َ
نفو�سا مجردة)(.((6
للحيوانات ً
 -15-1-3داوود الأن��ط��اك��ي (ت��وف��ي 1008ه���ـ /
1599م)( :((6هو داود بن عمر الأن�ط��اك��ي ،عالم
بالطب والأدب ك��ان �ضري ًرا ،انتهت �إليه رئا�سة
الأط�ب��اء في زمانه ،ول��د في �أنطاكية (بالفتح ثم
ال�سكون والياء مخففة)( ،((7وحفظ القر�آن ،وقر�أ
المنطق والريا�ضيات و�شي ًئا من الطبيعيات ،ودر�س
اللغة اليونانية ف�أحكمها ،وهاجر �إلى القاهرة ،ف�أقام
مد ًة ا�شتهر بها ،ورحل �إلى مكة ف�أقام �سنة توفي في
�آخرها( ،((7ومن ت�صانيفه الكثيرةُ :ن ْز َهة الأذهان
في طب الأب��دان ،غاية المرام في تجريد المنطق

درا�سة
توثيق ح�سن
العطار
لم�صادره
الطبية في
مخطوطة
راحة
الأبدان

مقـــاالت

وال�ك�لام ،ال� ُن� ْ�ز َه��ة المبهجة في ت�شحيذ الأذه��ان
وتعديل الأمزجة ،و َت��ذْ ِك� َرة �أول��ي الألباب والجامع
للعجب العجاب وتعرف ب َتذْ ِك َرة الأنطاكي(.((7
وكتب داوود الأنطاكي التي �أ�شار �إليها العطار
في كتابه هي:
�أ -ك�ت��اب ُن� ْ�ز َه��ة الأذه� ��ان ف��ي �إ� �ص�لاح الأ ْب� ��دان،
وه��و كتاب يتناول الأم��ور الطبيعية والت�شريح
والأ�سباب ،و�أحوال البدن ،والو�صايا والقوانين،
وتفا�صيل العلل ،والأم��را���ض ال�ظ��اه��رة ،هذا
الكتاب هو الأ�سا�س الذي انطلق منه العطار في
نقده لداوود الأنطاكي ومن ثم كان له الن�صيب
الأك �ب��ر م��ن جميع ال�م��راج��ع؛ حيث ك��ان يذكر
العطار ق�ضية ما كما وردت في كتاب الن ُْز َهة
وي��رد عليها ب�أ�سلوبه ،وه�ك��ذا ف��ي ك��ل كتابه،
ويوجد ن�سخة من ه��ذا الكتاب في دار الكتب
الظاهرية(.((7
ب -كتاب َت��ذْ ِك � َرة �أول��ي الأل�ب��اب والجامع للعجب
ال �ع �ج��اب ،ي��وج��د ن�سخة م�ن��ه ف��ي مكتبة دار
الكتب الظاهرية( ،((7ك��ان يلج�أ العطار �إليه؛
لبيان التناق�ض الحا�صل عند الأن�ط��اك��ي في
�سرد المعلومات بين الن ُْز َهة وال� َت��ذْ ِك� َرة .ففي
حديثه عن الأخالط يقول( :وهو قد جعلها في
الن ُْز َهة وال َتذْ ِك َرة مختلفة فكيف التوفيق بين
الكَلاَ مين)(.((7
ت -بينما الكتاب الثالث لداوود الأنطاكي هو الن ُْز َهة
المبهجة من ت�شحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة،
أي�ضا لتبيان التناق�ض عند
كان يذكره العطار � ً
الأنطاكي �أو �إذا كانت المعلومات التي فيه هي
دوم��ا يذكر م��ا ذكر
ال�صحيحة علم ًيا ،فكان ً
في الن ُْز َهة ثم يطلب منك التدبر والتفكر في
االخ �ت�لاف ،ففي حديثه ع��ن الأع���ض��اء يقول:
(فال�صواب ما في الن ُْز َهة دون ما هنا ،ونحن

�إنما حكمنا ب�إمكان التطبيق بين العبارتين بناء
على الظاهر مما اعتبره و�إال فبعد التحقيق
فما في الن ُْز َهة موافق لكَلاَ مهم دون ما هنا
ف�ت��دب��ر)( ،((7يوجد ن�سخة منه في دار الكتب
الظاهرية(.((7
مما �سبق نالحظ �أن الكتب الثالثة الم�ؤلفة من
قبل داوود الأنطاكي ،كانت ذات �أهمية كبيرة لدى
متعلمي الطب في المدر�سة الدم�شقية؛ حيث يوجد
العديد من ن�سخها في دار الكتب الظاهرية ،وبما
�أن العطار لم يذكر ذلك ب�شكل وا�ضح ،فقد تكون
أي�ضا في غيرها من المكتبات في دم�شق.
موجودة � ً
 -2 -3ذك��ر ا���س��م ال��ك��ت��اب فقط دون ذك��ر ا�سم
ال��م���ؤل��ف :قد يكون ذلك ل�شهرة الكتاب في فترة
ع�صره؛ كقولنا كتاب القانون في الطب� ،أو كتاب
ال�ح��اوي ف��ي ال�ط��ب� ،أو كتاب عيون الأن �ب��اء ،ف��إن
المتابع لتاريخ الطب يعلم �أن القانون البن �سينا،
والحاوي للرازي ،وعيون الأنباء البن �أبي �أ�صيبعة،
وقد بلغ عدد هذه الكتب  6كتب ،رتبتها تاريخ ًيا وفق
الآتي:
 -1-2-3كتاب الكامل ف��ي ال��ط��ب� :أو الكتاب
الملكي من �أ�شهر المو�سوعات الطبية ،وه��ي من
ت�أليف المجو�سي (كان ح ًّيا قبل 400ه �ـ1010/م)
علي بن عبا�س المجو�سي :عالم بالطب ،فار�سي
الأ��ص��ل .من �أه��ل الأه ��واز من تالميذ مو�سى بن
يو�سف ابن �سيار (المتوفى �سنة 384ه��ـ)( ،((7وله
كتاب في م��داواة الأمرا�ض بالأدوية المفردة(،((7
والكتاب الملكي ُك ِتب في ع�شرين مقالة ،وهو كتاب
جليل م�شتمل على �أج��زاء ال�صناعة الطبية علمها
وعملها( ،((8ويوجد ن�سخة من كتاب الكامل في
مكتبة دار الكتب الظاهرية( ،((8ومن �أمثلة ما ذكره
العطار نق ًال عن كتاب الكامل ما قاله في �أن��واع
النب�ض( :ما قاله �صاحب الكامل ،وهو :يكون فيه
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معتد ًال بال�سرعة والتواتر)(.((8
 -2-2-3ك���ت���اب الأ����س���ب���اب وال���ع�ل�ام���ات :من
(((8
ت�أليف ال�سمرقندي (توفي 619ه � �ـ1222/م)
محمد بن علي بن عمر� ،أبو حامد ،نجيب الدين
ال�سمرقندي :عالم بالطب ،ا�ست�شهد ف��ي ه��راة
(بالفتح مدينة عظيمة م�شهورة من �أمهات مدن
خرا�سان)( ((8عندما دخلها التتار .من ت�صانيفه:
�أغذية المر�ضى ،كتاب الأقرباذين الكبير ،ر�سالة
ف��ي م ��داواة وج��ع المفا�صل ،وك�ت��اب الأق��رب��اذي��ن
ال�صغير( ،((8و�أما كتاب الأ�سباب والعالمات فقد
جمعه ال�سمرقندي ونقله من عدة كتب �أهمها كتاب
القانون البن �سينا( ،((8ويوجد ن�سخة منه في مكتبة
دار الكتب الظاهرية( ،((8ومنه اقتب�س العطار في
معالجة الح�صاة فقال( :وقال �صاحب الأ�سباب:
و�أن ي�ستعمل فيه خا�صة ما ُي� ْ�ز َرق في الإحليل مما
ُي َفتِّت الح�صاة؛ مثل دهن العقارب ونحوه والمعجون
ال ُم َفتِّت للح�صاة المعمول من حجر الإ�سفنج و َرماد
العقرب)(.((8
 -3-2-3ك��ت��اب م��خ��ت��ار ال�����ص��ح��اح :م��ن �أ�شهر
ال�م���ص��ادر اللغوية ال�ع��رب�ي��ة ،وه��و ل �ل��رازي (ك��ان
ح ًّيا 666ه �ـ1268/م) محمد بن �أبي بكر بن عبد
القادر ال��رازي ،زين الدين ،فرغ من ت�أليفه �أول
رم�ضان �سنة 660ه��ـ1267/م ،وله ِعل ٌم بالتف�سير
والأدب� ،أ�صله من ال��ري ،زار م�صر وال�شام(،((8
من ت�صانيفه :مختار ال�صحاح ،رو�ضة الف�صاحة
في غريب القر�آن ،دقائق الحقائق في الت�صوف،
حدائق الحقائق في المواعظ ،وكنوز البراعة في
�شرح المقامات للحريري( ،((9وقد �أ�شار �إليه العطار
في تعريف بع�ض الكلمات فيقول مثلاً ( :وقال في
ال�صحاح :والأخ��دع عرق في مو�ضع المحجمتين،
وهو �شعبة من الوريد ،وهما �أخدعان وربما وقعت
ال�شرطة على �أحدهما فينزف �صاحبه)(.((9
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 -4-2-3ك�ت��اب ��ش��رح الأ��س�ب��اب وال�ع�لام��ات:
والمق�صود هنا ه��و نفي�س الكرماني (ك��ان ح ًّيا
841ه � �ـ1438/م)( ،((9برهـــــان الديــن نفي�س بن
ع��و���ض ب ��ن ح�ك�ي��م ال �ك��رم��ان��ي ،ع��ال��م ب��ال�ط��ب،
ك��ان طبي ًبا لل�سلطان �أول��غ بك في �سمرقند .من
ت�صانيفه� :شرح موجز القانون البن �سينا في الطب
ف��رغ من ت�أليفه ب�سمرقند ع��ام 841ه � �ـ1437/م،
وك�ت��اب �شرح الأ��س�ب��اب وال�ع�لام��ات ف��ي الأم��را���ض
ومعالجتها( ،((9ويوجد ن�سخة من هذا الكتاب في
دار الكتب الظاهرية( ،((9فيقول العطار نق ًال عنه
في ت�شريح الأ�سنان ومزاجها( :قال �شارح الأ�سباب
والعالمات :اعلم �أنه قد اجتمعت الأوائل على �أنه ال
ح�س للأَ ْ�سنان؛ لأنها من جملة العظام ،ولأنها �إذا
درا�سة
انك�سر منها جزء لم ي�ؤلم ،و�إنها تبرد وال ت�ؤلم ،ولأنه
قد يبقى بعد قلعها �شَ يء من الأل��م و�إنما يعر�ض توثيق ح�سن
ْ
(((9
العطار
الألم ب�سبب �سوء ِمزاج ال َع َ�صب الذي ي�أتيها) .
 -5-2-3ك��ت��اب ق��ام��و���س الأط���ب���اء :ا�ستخدمه
العطار في العديد من الموا�ضع لتبيان بع�ض الأمور
الطبية �أو التعريفية ،وكتاب قامو�س الأطباء لمدين
القو�صوني (1044-969ه� � �ـ1634-1562/م)(،((9
وه��و مدين ب��ن عبد الرحمن القو�صوني ،رئي�س
الأط �ب��اء بم�صر ف��ي ع���ص��ره ،ل��ه ب ��ا ٌع ف��ي الأدب
أي�ضا :ريحان الألباب وريعان
والتاريخ .من كتبه � ً
ال�شباب ف��ي م��رات��ب الآداب( ،((9وي��وج��د ن�سخة
من كتاب قامو�س الأطباء في المكتبة الظاهرية
بدم�شق( ،((9فيقول العطار مث ًال في ت�شريح عظام
الأ�ضالع( :وفي قامو�س ال ِأط َّباء� :أن الأ�ضالع �أربعة
وع�شرون متقو�سة �أَ ْط َولها الأو�سط وثالثة من فوقه،
وثالثة من �أ�سفله ،وكل واحد �أَق َْ�صر من �صاحبه
فهي على �شكل قطعة من دائرة ،وع�شرة منها تليها
في كل جانب خم�سة)(.((9
 -6-2-3ك���ت���اب ال���ك���اف���ي :ه �ن��ا ل�ل�أ� �س��ف لم
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راحة
الأبدان

مقـــاالت

ي��ذك��ر ال�ع�ط��ار م��ن المق�صود ب�صاحب الكافي؛
حيث ك��ان فقط ي��ورد ه��ذا اللفظ فيقول مث ًال في
تدبير الح�صاة( :ق��ال �صاحب الكافي :الح�صاة
�ضروب مختلفة؛ فمنها ما يتفتت بالأَ ْدوية ،ومنها
ما ال يتفتت؛ ولذلك ينبغي �أن يمتحنها ب��الأَ ْدوي��ة
(((10
قبل ال�شق م��دة ك��ال � َّز ْي �ت��ون( ((10الفج وال�ك�ب��ر
ال َر ِطب والحم�ص( ((10الأَ ْ�س َود ،ومن الأَ ْدوي��ة دهن
العقارب)( ،((10وفي التاريخ الطبي العربي يوجد
ثالثة كتب تحمل اال��س��م نف�سه ،ولكن ل ُم�ؤ ِل ِفين
ُمخت ِل ِفين ،وهم:
�أ  -ابن بختي�شوع (396-311ه �ـ 1006-923 /م)
جبرئيل ب��ن عبيد اهلل ب��ن بختي�شوع :طبيب،
عالم ،من بيت الطب في الع�صر العبا�سي .ولد
وتعلم في بغداد ،ورحل �إلى ِ�شيراز ،و�سافر �إلى
القد�س ودم�شق ،وعاد �إلى بغداد ،فتوفي فيها.
من كتبه الكافي في الطب ،خم�سة مجلدات(.((10
ب -اب��ن مندويه (توفي 440ه � �ـ1048/م) �أحمد
ابن عبد الرحمن �أبو علي الأ�صفهاني الطبيب
المعا�صر لل�شيخ الرئي�س ابن �سينا( ،((10ومن
ت�صانيفه :ك�ت��اب المدخل �إل��ى ال�ط��ب ،كتاب
الجامع المخت�صر من علم الطب ،كتاب الأطعمة
أي�ضا
والأ�شربة ،كتاب الكافي في الطب ويعرف � ً
بكتاب القانون ال�صغير( ،((10ويوجد ن�سخة منه
في دار الكتب الظاهرية(.((10
ت -عدنان العين زربي (توفي 548هـ1153/م)(،((10
ه��و ال�شيخ موفق ال��دي��ن �أب��و ن�صر ع��دن��ان بن
ن�صر بن من�صور من �أه��ل عين زرب��ة (�أوائ��ل
بالد اليمن)( ،((10و�أق��ام ببغداد مدة وا�شتغل
ب�صناعة الطب بالعلوم الحكمية ومهر فيها
وخ�صو�صا في علم النجوم ،ثم انتقل �إلى الديار
ً
الم�صرية ،وخدم الخلفاء الم�صريين ،وتوفي
بم�صر من �آث��اره :الكافي في الطب �صنفه في

�سنة 510ه � �ـ1117/م بم�صر و�أكمله في �سنة
547ه��ـ1152/م( ،((11كما يوجد ن�سخة منه في
مكتبة دار الكتب الظاهرية(.((11
وهنا تزداد حيرتنا لمعرفة كتاب الكافي الذي
اقتب�س منه العطار ،فعنوان الكتاب يدلنا على ثالثة
كتب مختلفة ،وعند عودتنا لما هو موجود في دار
الكتب الظاهرية بدم�شق يوجد ن�سختان مختلفتان
تماما تحمالن نف�س العنوان ،ونظ ًرا لذلك تظهر
ً
هنا بكل و�ضوح مدى �أهمية التوثيق العلمي الكامل
للم�صادر.
 -3 -3ذك��ر ا�سم الم�ؤلف فقط دون ذك��ر ا�سم
الكتاب :قد َي ِظن البع�ض �أن ذلك ب�سبب �أن كتاب
الم�ؤلف وحي ٌد وم�شهور ،ولكن هذا االحتمال م�ستبع ٌد
هنا؛ لأن جميع الذين ذكرهم العطار يملكون �أكثر
من كتاب ،ونظ ًرا لذلك قد يكون ال�سبب الأقرب �أن
العطار لم يطلع على كتب ه�ؤالء و�إنما نقل كالمهم
عن كاتب �آخر ذكرهم في كتبه ،وربما �أراد العطار
ذك��ر الم�صدر الأ�سا�سي ،دون ذك��ر ا�سم الكتاب
الناقل لكالمهم .بلغ عددهم  16ا�س ًما من �أ�سماء
العلماء ،وهم بعد ترتيبهم تاريخ ًيا:
� 1-3-3أف�لاط��ون :يقال له فالطن و�أفالطن
و�أفالطون ،من �أهل مدينة �أثينا فيل�سوف يوناني
عالم بالهند�سة وطبائع الأعداد ،وله كتب في الطب
والفل�سفة ،وله في الأتيف كالم لم ي�سبقه �أحد �إليه
ا�ستنبط به �صنعة الديباج ،و�ضع �أول حركة جامعة
لجميع الحركات ثم �صنفها بالن�سبة العددية(،((11
ويبدو �أن العطار نقل كالمه من كتب �أخرى ،فيقول
ف��ي تدبير المر�ض ب�شكل ع��ام( :ق��ال �أف�لاط��ون:
�إذا كان الطبيب حاذ ًقا والمري�ض عاق ًال والخادم
�صاب ًرا يبر�أ المري�ض)(.((11
� 2-3-3أر�سطوطالي�س :هو �أر�سطوطالي�س بن
نيقوماخ�س الجرا�سني الفيثاغوري ،قال �سليمان
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اب��ن ح�سان المعروف بابن جلجل في كتابه عن
�أر�سطوطالي�س� :إن��ه كان فيل�سوف ال��روم وعالمها
وجهبذها وخطيبها وطبيبها ،ولكن غلب عليه علم
أي�ضا يبدو �أن العطار اقتب�س
الفل�سفة( ،((11وهنا � ً
كالم �أر�سطوطالي�س من كتب �أخرى ذكرت �أقواله،
فيقول في تدبير الجماع وكثرته �أو قلته( :وقد قال
�أر�سطوطالي�س� :إن الحيوان الكثير الجماع قليل
العمر واحتج في ذلك بالع�صافير التي ال تعي�ش �أكْثر
من عام واحد)(.((11
 3-3-3جالينو�س :قال عنه ابن �أبي �أ�صيبعة:
�أنه لي�س ُيدانيه �أح ٌد في �صناعة الطب ف�ض ًال عن
�أن ي�ساويه� ،أ َّيد و�شَ َّيد كالم �أبقراط و�آراءه و�آراء
و�صنَّف في ذلك كت ًبا كثيرة ك�شف فيها
التابعينَ ،
عن مكنون هذه ال�صناعة ،و�أف�صح عن حقائقها،
ون�صر القول الحق فيها ،ولم يجئ بعده من الأطباء
�إال من هو دون منزلته ومتعلم منه ،وكانت مدة حياة
جالينو�س �سب ًعا وثمانين �سنة ،منها �صبي و ُمتَعلم
�سبع ع�شرة �سنة وعالم ُم َع ّلم �سبعين �سنة ،وهذا على
ما ذكره يحيى النحوي( ،((11ينطبق ما ذكرنا في
�أفالطون و�أر�سطوطالي�س �سابقًا هنا في جالينو�س،
لكالم منقول عن جالينو�س ،ولي�س
فالعطار ا�ستند ٍ
من كتاب جالينو�س مبا�شرةً ،فيقول مثلاً ( :قال
جالينو�س� :إن عادتي �أن �أخنق الذي �أريد ت�شريحه
بال َماء لئال ير�ض �أو ينف�سخ �شَ ْيء من � ْأجزاء العروق
�إذا خنق بحبل ونحوه)(.((11
� 4-3-3أب��و بكر ال���رازي (313-251ه����ـ -865 /
925م) :محمد ب��ن زك��ري��ا ال ��رازي �أب��و ب�ك��ر ،من
الأئمة في �صناعة الطب ،من �أهل الري ولد وتعلم
بها ،و�سافر �إلى بغداد بعد �سن الثالثين ،ي�سميه
الإفرنج � ،Rhazesأو ِل��ع بالمو�سيقى والغناء ونظم
ال�شعر( ،((11ولأب��ي بكر محمد بن زكريا ال��رازي
من الكتب كتاب الحاوي ،وهو �أَج ُّل كتبه و�أعظمها
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في �صناعة الطب؛ وذلك �أنه جمع فيه كل ما وجده
متفر ًقا في ذك��ر الأم��را���ض وم��داوات�ه��ا من �سائر
الكتب الطبية للمتقدمين ،وم��ن �أت��ى بعدهم �إلى
زمانه ،ون�سب كل �شيء نقله فيه �إل��ى قائله(،((11
وقد يكون كتاب الحاوي هو م�صدر العطار؛ حيث
يوجد ن�سخة منه في دار الكتب الظاهرية(،((12
ولكن العطار لم يذكر ا�سم الكتاب الذي رجع له،
فيقول في تدبير النوم مثلاً ( :وقال محمد بن زكريا
الرازي :قد ر�أيت �أعدا ًدا يكتفون في كل �أعمارهم
في �أربع وع�شرين �ساعة من الليل والنهار بنوم �أربع
�ساعات �أو خم�س)(.((12
� 5-3-3أبو ن�صر الفارابي (339-260ه���ـ-874/
950م)( :((12هو محمد بن محمد بن طرخان بن
درا�سة
�أوزلغ� ،أبو ن�صر الفارابي ،ويعرف بالمعلم الثاني،
توثيق ح�سن
�أكبر فال�سفة الم�سلمين ،تركي الأ�صل م�ستعرب
العطار
ع ��ارف باللغات التركية وال�ف��ار��س�ي��ة واليونانية
لم�صادره
وال�سريانية ،ولد في فاراب (بعد الألف راء و�آخره
الطبية في
باء موحدة )( ،((12وانتقل �إل��ى بغداد فن�ش�أ فيها،
مخطوطة
و�ألف بها �أكثر كتبه ،ورحل �إلى م�صر وال�شام وتوفي
راحة
بدم�شق( ،((12وللفارابي من الكتب كتاب �شروط
الأبدان
القيا�س ،كتاب البرهان ،كتاب الرد على الرازي في
أي�ضا العطار
العلم الإلهي وغيرها( ،((12ولم يذكر � ً
ا�سم كتاب الفارابي الذي اقتب�س منه ،فيقول في
حديثه عن الطب وتعريفه( :قال ال�شيخ �أبي ن�صر
ناعة فاعلة �صادقة يلتم�س
ال�ف��اراب��ي :الطب ِ�ص َ
ال�ص َّحة في بدن الإِن َْ�سان وفي
ب�أفعالها �أن تح�صل ّ
كل واحد من �أع�ضائه)(.((12
 6-3-3الكحال (توفي 430ه��ـ 1039 /م)(:((12
علي ب��ن عي�سى ب��ن علي ال�ك�ح��ال ،ك��ان م�شهو ًرا
بالحذق في �صناعة الكحل ،متمي ًزا فيها ،وبكالمه
ُي ْقتَدى في �أمرا�ض العين ومداواتها ،وكتابه الم�شهور
بتذكرة الكحالين هو ال��ذي ال بد لكل من يعاني

�صناعة الكحل �أن يحفظه ،وقد اقت�صر النا�س عليه
دون غيره من �سائر الكتب التي قد �ألفت في هذا
الفن ،و�صار ذلك م�ستم ًرا عندهم ،وكالم علي بن
عي�سى في �أعمال �صناعة الكحل �أجود من كالمه
فيما يتعلق بالأمور العلمية( ،((12ويوجد ن�سخة من
هذا الكتاب في مكتبة دار الكتب الظاهرية(،((12
ولعل العطار قد �أخ��ذ منه في �شرح ع�لاج بع�ض
�أمرا�ض العين ومعالجاتها فيقول مثلاً ( :قال علي
اب��ن عي�سى :ع��ر���ض ل��رج��ل �� �س�ل�اق( ،((13وك��ره��وا
عالجه بالحديد ل�صعوبته فعالجوه بالطالء المحلل
تاما ،وهذا �أولى من �إخراج ال�سالق باليد
ف ُبرِ َء بر ًءا ً
لخطره)(.((13

مقـــاالت

 7-3-3اب������ن �أب�������ي ال���������ص����ادق (ت�����وف�����ي ن��ح��و
470ه���ـ1077/م)( :((13هو �أبو القا�سم عبد الرحمن
اب��ن علي بن �أحمد بن �أب��ي �صادق الني�سابوري،
طبيب فا�ض ٌل كثير الدراية بال�صناعة الطبية ،بار ٌع
ٌ
حر�ص بال ٌغ في التطلع على
في العلوم الحكمية ،له ٌ
ف�صيحا بليغ الكالم ،وله من
كتب جالينو�س ،وكان
ً
الكتب �شرح كتاب الم�سائل في الطب لحنين بن
ا�سحق� ،شرح كتاب الف�صول لأبقراط� ،شرح كتاب
منافع الأع�ضاء لجالينو�س( ،((13ولكن العطار لم
يذكر ا�سم كتابه فاكتفى بذكر الم�ؤلف ،فيقول
في تدبير الحركة وال�سكون ،وه��ي من الأ�سباب
ال�ضرورية( :قال ابن �أبي ال�صادق :ال غنى للإِن َْ�سان
عن الحركة؛ لأنه خُ ِلق بالطبع متحر ًكا ،ولي�س له
�أن ُي َع ِّطل نف�سه مما خُ ِلق له ،وي�ضطر �إلى ال�سكون
لإراح��ة ال َب َدن من تعب ال�ح��رك��ة)( ،((13وقد يكون
الكتاب ال��ذي اعتمده العطار ه��و ك�ت��اب ف�صول
�أب �ق��راط؛ حيث يوجد ن�سخة منه ف��ي دار الكتب
الظاهرية(.((13

العطار الطبري فقط ،كما في حديثه عن �أمرا�ض
الكبد؛ حيث قال( :قال الطبري� :إني وجدت رج ًال
�إذا ج�س كبده وجد في بقعة منه �شَ يء �صلب كالورم
ال�صلب ،و�سائر ال َكبِد معتدلة في ال�صالبة واللين،
وكانت قارورته معتدلة ،ولم �أكن عرفت علة تولد
الح�صاة في ال َكبِد فكنت �أداويه بما يحلل الأورام
ال�صلبة ،فغاب عني ور�أي�ت��ه ب��الأه��واز بعد �سنين
كثيرة قد زالت عنه هذه ال�صالبة)( ،((13فقد �أوقعنا
العطار في متاهة معرفة من المق�صود بالطبري؛
حيث يوجد العديد من الأط�ب��اء العرب الملقبين
بالطبري �أذكر �أ�شهرهم:
�أ  -الطبري (توفي 247ه�ـ 861 /م)( :((13هو �أبو
الح�سن علي ب��ن �سهل رب��ن ال�ط�ب��ري ،مولده
ومن�ش�أه بطبر�ستان (بفتح �أول��ه وثانيه وك�سر
ال��راء)( ،((13وهو ُم َع ِّلم ال��رازي �صناعة الطب،
له من الكتب كتاب فردو�س الحكمة جعله �سبعة
�أن� ��واع ،والأن� ��واع تحتوي على ثالثين مقالة،
والمقاالت تحتوي على ثالثمائة و�ستين با ًبا،
وله كتب في حفظ ال�صحة والحجامة وترتيب
الأغ��ذي��ة ومنافع الأطعمة والأ� �ش��رب��ة( ،((13وقد
يكون هو المق�صود عند العطار بالطبري.

ب -كما يوجد الطبري (310-224ه � �ـ -839 /
923م) :محمد بن جرير ابن يزيد الطبري،
�أب��و جعفر :ال �م ��ؤرخ المف�سر الإم ��ام ،ول��د في
�آمل طبر�ستان وا�ستوطن بغداد وتوفي بها .له
كتاب �أخبار الر�سل والملوك( ،((14ولكن لم �أجد
�إ�شارة عن علمه بالطب .وبخا�صة �أن العطار
اعتمد على الطبري في موا�ضيع طبية م�شاهدة،
وال�م�ث��ال الآت ��ي يو�ضح ذل��ك عند حديثه عن
المالنخوليا(( :((14قال الطبري :ر�أي��ت من به
 8-3-3ال��ط��ب��ري :هنا تتجلى عيوب التوثيق
هذه العلة ف ُعو ِلج بالإ�ستفراغات فت�شنجت �أكْثر
الناق�ص وغير الكامل مرة �أخ��رى ،فعندما يذكر
�أع�ضائه مع �ألم �شَ ِديد كان يلحقه ،حتى هلك بما
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محتاجا
ا�ستفرغت الرطوبات التي كان ال َب َدن
ً
�إليها و�ضعف قواه و�أع�ضائه)(((14؛ ولذلك لم
يق�صد العطار بلفظ الطبري محمد بن جرير
الم�ؤرخ.
أي�ضا الطبري (كان ح ًّيا 366هـ976/م):
ت -ويوجد � ً
�أح�م��د ب��ن محمد الطبري �أب��و الح�سن عالم
ب�صناعة الطب ،وكان طبيب ركن الدولة(،((14
له من الكتب :ال ُكنَّا�ش المعروف بالمعالجات
البقراطية ،وهو من �أَج� ِّ�ل الكتب و�أنفعها ،وقد
ا�ستق�صى فيه ذكر الأمرا�ض ومداواتها على �أتم
ما يكون ويحتوي على مقاالت كثيرة(.((14
فهنا لم ن�ستطع معرفة من المق�صود من كالم
العطار بالطبري ،فقد يكون علي بن ربن �صاحب
كتاب فردو�س الحكمة� ،أو �أحمد بن محمد �صاحب
كتاب المعالجات البقراطية ،وهذا يعطينا فكرة عن
الإرتباك الذي يح�صل للقارئ من نق�ص التوثيق،
ولكن قد يكون الكتاب هو المعالجات البقراطية؛
وذلك لتواجده في مكتبة دار الكتب الظاهرية(،((14
على الرغم من �أن العطار لم يذكر �إن كان قد اطلع
عليه في تلك المكتبة.
 9-3-3الم�سيحي :ا�شتمل تاريخ الطب العربي
على العديد من الأطباء من غير الم�سلمين ،وكان
يطلق على بع�ضهم لق ًبا وفق ديانتهم ،كالمجو�سي
�صاحب كتاب الكامل في الطب (�سبق ذك��ره في
البحث)� ،أو الم�سيحي ،وق��د �أ��ش��ار العطار بهذا
اللفظ في حديثه عن �أمرا�ض الخ�صية فقال( :قال
الم�سيحي :ح�ضر في دم�شق المحرو�سة �سنة ثالث
و�ستين و�ستمائة رج ٌل كان قد عظم خ�صيتاه حتى
كان كي�سها قدر المخدة الكبيرة ،وكانت الحركة
قد تعذرت عليه بل امتنعت والنوم �أ ْي ً�ضا ،وكان في
بع�ض الأوق��ات يتكي عليها �إل��ى ق��دام ،وفي الآخر
اختار الموت على الحياة)( ،((14ومن �أ�شهر من لقب
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بهذا اللقب:
�أ �	-أبو �سهل الم�سيحي :يقول ابن �أبي �أ�صيبعة :هو
�أبو �سهل عي�سى بن يحيى الم�سيحي الجرجاني،
طبيب فا�ضل ب��ارع ف��ي �صناعة الطب علمها
وع�م�ل�ه��ا ،ف�صيح ال �ع �ب��ارة ج�ي��د الت�صنيف،
وك��ان ح�سن الخط متقنًا للعربية ،وق��د ر�أي��ت
بخطه كتابه في �إظ�ه��ار حكمة اهلل تعالى في
خلق الإن �� �س��ان( ،((14والعطار ف��ي مو�ضع �آخ��ر
حول النب�ض يقول( :وقدره �أبو �سهل الم�سيحي
بثالثين نب�ضة لي�سوي الأَ ْجنَا�س الع�شرة؛ لأن
كل جن�س ثالث نب�ضات)( ،((14ولكن ابن �أبي
ا�صيبعة يذكر �أن �أبو �سهل هذا كان معل ًما لل�شيخ
الرئي�س ابن �سينا ،ومن ثم ال يمكن �أن يكون
درا�سة
نف�س الم�سيحي المذكور في المثال الأول؛ لأن
توثيق ح�سن
�أحداثه تدور في �سنة 663هـ1264/م.
ب� -أب��و ن�صر َ�سعيد بن �أب��ي الخير بن عي�سى بن
الم�سيحي (ك��ان ح ًّيا 598ه � � �ـ1202/م) ،من
المتميزين ف��ي �صناعة الطب والأف��ا��ض��ل من
�أهلها والأعيان من �أربابها ،له كتاب االقت�ضاب
على ط��ري��ق الم�سالة وال �ج��واب ف��ي ال�ط��ب ثم
قام باخت�صاره بكتاب انتخاب االقت�ضاب(،((14
�شخ�صا �آخر؛ حيث
ولكن يبدو �أن العطار �أراد
ً
�أن �أب �ـ��ا ن�صر ع��ال��ج الخليفة العبا�سي �سنة
598ه� �ـ1202/م كما ورد ذلك في كتاب عيون
الأن�ب��اء ،ومما ورد في قول العطار ال�سابق �أن
الأحداث جرت في دم�شق �سنة 663هـ1265/م.
وه�ك��ذا تعود هنا لتظهر م�شكلة التوثيق غير
المتكامل ،ولكن الم�شكلة هنا لي�ست مرتبطة بذكر
ا�سم الكتاب ،بل بذكر ا�سم الم�ؤلف فقط ،فلم
ن�ستطع تحديد من المق�صود بكالم العطار قال
الم�سيحي� ،أو قال الطبري.
 -4 -3توثيق مجهول� :أ�ضعف �أنواع التوثيق هو

العطار
لم�صادره
الطبية في
مخطوطة
راحة
الأبدان

هذا النوع ،و�أنا ا�ستغرب لماذا يلج�أ �إليه العطار في
كتابه ،وقد يكون من الأ�ساليب التي كانت متعارف
عليها في الأتيف ،بل �إن البع�ض حتى في زماننا
ي�ستخدم ه��ذه العبارات في ح��ال ع��دم ت�أكده من
أي�ضا �أن ا�ستخدامه لتلك
الم�صدر ،ولكن نذكر � ً
العبارات لم يكن بال�شيء الكثير ،وهذه العبارات
هي:
 -1-4-3ق��ال ال��ح��ك��م��اء :حيث ق��ال في و�صف
الح َكماء� :أن النَّار
النار و�صفاتها( :وزع��م بع�ض ُ
ح��ارة َر ِط�ب��ة م�ستد ًال ب ��أن ال� َّن��ار �أل�ط��ف ال َعن ِ
َا�صر
و�ألطف الأ�شياء �أرقها والرقة من ال ُر ُطو َبة)(.((15
 -2-4-3قال القدماء :ذكرها في الحديث عن
البحران فيقول( :ق��ال بع�ض القدماء :البحران
ملحمة بين َ
الطبي َعة ،ومادة ال َم َر�ض يقتتالن ف�أيهما
غلب ا�ستولى)(.((15

مقـــاالت

 -3-4-3قال المت�أخرون :ذكرها في الحديث
ع��ن ت�شريح ال�ع�ظ��ام والأع �� �ص��اب ف�ي�ق��ول( :ق��ال
المت�أخرون :الحق هو الأَ َّول ،وهي عظام قد غلب
عليها ال�ب��رد واليب�س ،وق��د ات�صل بها �شعب من
ال َع َ�صب ال َّدماغي �أنبت في �أ�صولها هو الموجب
لإدراكها الوجع وال�ضربان)(.((15
 -4المناق�شة:

� اً
أول :نمط التوثيق :مما �سبق في البحث
تبين لنا �أن العطار اعتمد على �أربعة طرق
في التوثيق العلمي في مخطوطه:
 -1الأ�سلوب الأكثر
ا�ستخداما من قبل العطار كان
ً
ذكر ا�سم الكتاب والم�ؤلف م ًعا ،وهو �أف�ضل طرق
التوثيق؛ حيث لم نجد �أية �صعوبة في معرفة تلك
الم�صادر التي ذكرها ،ولكن يجب االنتباه في
كتب �أبقراط �أن العطار لم يرد عنه �أنه يعرف
اللغة اليونانية ،وهي لغة بع�ض الكتب ومن ثم

يبدو �أن��ه اعتمد على تراجم الم�ؤلفين العرب
لكتب �أب �ق��راط ،وهنا ال���س��ؤال ل�م��اذا ل��م ي�شر
العطار للكتب المترجمة؟ ولماذا �أبقى التوثيق
بن�سبة ال�ك�لام لأب �ق��راط؛ ق��د يقول القائل �إن
ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك �أن العطار �أراد ذكر
ما قاله �أبقراط لما له من مكانة طبية مرموقة،
وقد يكون ال�سبب �أنه لم يرد الإطالة في التوثيق؛
لأنها لم تكن الغاية الرئي�سية له ،فخ�شي القول
مثلاً ( :قال �أبقراط في كتاب تقدمة الف�صول
الذي ترجمه حنين ابن ا�سحق في كتابه �شرح
كتاب الف�صول لأب �ق��راط) ،فاخت�صر العطار
ذلك بقوله( :قال �أبقراط في الف�صول) ،ومن
المرجح ذلك؛ حيث ورد في �أكثر من مو�ضع في
المخطوط �أن العطار ال يحب الإطالة �أو تكرار
المعلومات.
 -2الأ�سلوب الثاني ال��ذي اتبعه العطار من ذكر
ا� �س��م ال �ك �ت��اب ف �ق��ط :ق��د ن�ج��د ل��ه م��ا ي �ب��رره؛
حيث �إن الكتب التي ذكرها هي كتب م�شهورة
في الطب العربي ،و�إن القارئ للتاريخ الطبي
العربي وبمجرد �أن تذكر له ا�سم كتاب م�شهور
فلن يجد �صعوبة في معرفة م�ؤلف هذا الكتاب،
ولكن الخلل ف��ي ه��ذه الطريقة يظهر عندما
تت�شابه �أ�سماء الكتب كما حدث معنا في كتاب
الكافي؛ حيث لم ن�ستطع معرفة �أي كتاب ق�صد
العطار ب�سبب وجود ثالثة كتب لثالثة م�ؤلفين
مختلفين وكلها الكافي في الطب .وحتى يومنا
هذا يوجد العديد من الكتب التي تحمل اال�سم
الم�شترك ،خا�ص ًة في الموا�ضيع الطبية العامة
كعلم الت�شريح ،علم النبات وغيرها ،وهنا ت�أتي
�أهمية التوثيق المتكامل.
 -3الأ�سلوب الثالث :ذكر ا�سم الم�ؤلف فقط :يمكن
تف�سير ما قام به العطار وفق عدة نقاط:
� 168آفاق الثقافة والتراث

�أ� -أن الم�ؤلف له كتاب واح��د؛ ولذلك بمجرد
ذك ��رك ال��س��م ال �م ��ؤل��ف �سيتبين ل��ك ا�سم
الكتاب ،ولكن للأ�سف جميع الم�ؤلفين الذين
ذك��ره��م العطار يمتلكون �أك�ث��ر م��ن كتاب،
ونظ ًرا لذلك ال يمكن الأخ��ذ بهذا التف�سير
في حالة العطار هنا.
ب� -أن العطار لم ّ
يطلع على الكتاب الم�صدر،
و�إن�م��ا اعتمد على كتاب �أورد ذك��ر ه ��ؤالء
العلماء ،وهذا الكالم �صحيح خا�صة بالن�سبة
لأف�لاط��ون و�أر��س�ط��وط��ال�ي����س وجالينو�س،
و�أم��ا بالن�سبة لباقي الم�ؤلفين فنحن نعلم
حجم ال�ضياع ال��ذي ح��دث ف��ي ع��دد كبير
من الم�صادر العربية؛ ون�ظ� ًرا لذلك كان
من ال�صعب على العطار العودة لجميع تلك
الكتب.
ت -قد يعد البع�ض �أن اعتماد العطار على هذا
النوع من التوثيق هو نتيجة تق�صير منه في
عملية التوثيق ،ولكن لن نوجه النقد المبا�شر
له ،ففي زمانه لم تكن �أ�س�س التوثيق المعمول
بها الآن قد ُوجِ َدت.
 -4الأ�سلوب المجهول :عبارة عن ا�ستخدام بع�ض
الألفاظ :قال القدماء ،قال الحذاق ،وهنا لم
يكن ا�ستخدام العطار بالكثير لتلك الألفاظ،
وهو �أ�سلوب نتبعه عندما نعلم الكالم ،ولكن ال
نعلم م�ؤلفه �أو �أين ورد ،بل هو منقول عن النا�س،
و�أقرب مثال عن ذلك الأمثال ال�شعبية والتي ال
يعرف قائلها ،وال في �أي كتاب وردت.
�إن التوثيق الذي اتبعه العطار يعطينا فكرة عن
مدى التزامه في التوثيق العلمي ،على الرغم من �أن
الأ�س�س المتبعة حال ًيا في التوثيق لم تكن قد و�ضعت
في ع�صر العطار ،ولكن رغبته في �إي�صال المعلومة
كاملة للقارئ مع �إثبات الدليل عليها كانت وا�ضحة،
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ولكن وجدنا �صعوبة فقط في ثالثة توثيقات ،وهي:
ذكره كتاب الكافي في الطب فقط دون ذكر م�ؤلفه،
وذك��ره ا�سم الطبري وا�سم الم�سيحي دون ذكر
جدا في
ا�سم كتبهم ،وبالمجمل كان العطار موفقًا ً
عر�ض المعلومات المنقولة مع توثيقها ،وهذه نقطة
�إيجابية ت�سجل له في الأتيف الطبي.
ثان ًيا :الم�صادر التي اعتمدها العطار:
عند عودتنا لجميع الم�صادر في كل طرق
التوثيق يمكن مالحظة ما ي�أتي:
�أ �	-إن كل الم�صادر التي اعتمدها العطار كانت
قبل عام 1008هـ1599/م موعد وفاة الأنطاكي،
با�ستثناء كتاب قامو�س الأطباء للقو�صوني (الذي
ا�ستخدمه العطار ل�شرح بع�ض الكلمات الطبية،
جدا للفترة الزمنية الفا�صلة بين
وهذا منطقي ً
الأنطاكي والعطار) ،ويمكن �أن يكون ال�سبب وراء
ا�ستخدام العطار لتلك الم�صادر �أنه �أراد الرد
على داوود الأنطاكي بنف�س الكتب والم�صادر
التي كانت موجودة في ع�صر الأنطاكي؛ ولذلك
�صحيحا على معلومات الأنطاكي؛
�سيقدم حك ًما
ً
لأن��ه م��ن غير المقبول الحكم على معلومات
الأن�ط��اك��ي م��ن خ�لال كتب ج��اءت بعده بفترة
من الزمن قد تحمل الجديد في الطب ،ولم
يتمكن الأنطاكي من الإطالع عليه؛ ونظ ًرا لذلك
�سيكون الحكم عليه غير �صحيح �أو ناق�ص.
ب� -إن جميع الم�صادر والكتب التي ذكرها العطار
ه��ي م��ن ال�م��دار���س ال�شرقية الطبية� ،إن كان
في بغداد �أو دم�شق ،وه��ذا يعطينا لمحة عن
المكانة العلمية الكبيرة التي كانت تتمتع بها
المدار�س ال�شرقية في تاريخ الطب العربي ب�شكل
خا�ص ،وتاريخ العلوم العربية ب�شكل عام ،كما �أن
ٌ
محفوظ في المكتبة الظاهرية
جز ًءا كبي ًرا منها
بدم�شق كما ورد معنا ،ولكن لم يذكر العطار �إن
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كان قد اطلع على الكتب في المكتبة الظاهرية �أو
أي�ضا الدور الهام
في مكان �آخر ،ولكن يبرز لنا � ً
الذي تقوم به المكتبات التراثية في المحافظة
على التراث العربي من ال�ضياع.
 -5الخال�صة :من هذا البحث يمكن ا�ستخال�ص
الآتي:

� اً
أول :ذك��ر العطار ما ينيف عن  35م�صد ًرا؛
حيث اعتمد عدة طرق للتوثيق وفق الآتي:
 -1ذكر ا�سم الكتاب والم�ؤلف م ًعا.
 -2ذكر ا�سم الكتاب فقط دون ذكر الم�ؤلف.
 -3ذك��ر ا��س��م ال�م��ؤل��ف فقط دون ذك��ر الكتاب،
وقد كان موفقًا لحد كبير في التوثيق العلمي
لمعلوماته الطبية.

مقـــاالت

ثان ًيا :تنوعت الم�صادر الطبية التراثية التي
اعتمدها العطار ،وق��د ك��ان �أغلبها من �إف��رازات
المدار�س الطبية ال�شرقية في بغداد ودم�شق ،كما
ظهر لدينا دور المكتبات ب�شكل عام في المحافظة
على التراث الطبي العربي؛ حيث �إن �أغلب الم�صادر
وجدناها في دار الكتب الظاهرية بدم�شق ،وقد
قارب ُع ُمر بع�ض تلك الم�صادر الألف عام من تاريخ
ت�أليف العطار لكتابه راحة الأبدان.
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8585اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن �ب��اء في طبقات الأط�ب��اء،
1965م� ،صـ.472
8686الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.345
8787ال�ع�ط��ار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان ف��ي ُن� ْ�ز َه��ة الأذه ��ان،
1813م� ،صفحة /226و.
8888الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،6صـ.55
8989كحالة ،معجم الم�ؤلفين تراجم م�صنفي الكتب العربية،
1993م ،المجلد الثالث� ،صـ.168
9090ال�ع�ط��ار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان ف��ي ُن� ْ�ز َه��ة الأذه ��ان،
1813م� ،صفحة /185و.
9191الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،8صـ.44
9292ال �ب �غ��دادي ،ه��دي��ة ال�ع��ارف�ي��ن �أ��س�م��اء الم�ؤلفين و�آث ��ار
الم�صنفين1951 ،م ،المجلد الثاني� ،صـ.498
9393الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.142
9494ال�ع�ط��ار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان ف��ي ُن� ْ�ز َه��ة الأذه ��ان،
1813م� ،صفحة /77و.

9595كحالة ،معجم الم�ؤلفين تراجم م�صنفي الكتب العربية،
1993م ،المجلد الثالث� ،صـ.839
9696الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،7صـ.198
9797الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.397
9898ال�ع�ط��ار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان ف��ي ُن� ْ�ز َه��ة الأذه ��ان،
1813م� ،صفحة /79ظ.
9999زيتون :هو الـ  .Olea Europaea Lعي�سى بك ،معجم
�أ�سماء النبات1930 ،م� ،صـ127ـ
10100كبر :هي الـ  .Capparis Spinosa Lعي�سى بك ،معجم
�أ�سماء النبات1930 ،م� ،صـ.38
10101حم�ص :هو الـ  .Cicer Arietinumعي�سى بك ،معجم
�أ�سماء النبات1930 ،م� ،صـ.48
10102العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /226و.
10103الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،2صـ.111
10104ال �ب �غ��دادي ،ه��دي��ة العارفين �أ��س�م��اء الم�ؤلفين و�آث��ار
الم�صنفين1951 ،م� ،صـ.76
10105اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.461
10106الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ219
10107اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م � ،صـ.570
10108الحموي ،معجم البلدان1977 ،م ،جزء � ،3صـ.136
10109اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.570
11110الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.404
11111اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.80-79
11112العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /123ظ.
11113اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.86
11114العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /141و.
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11115اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.109
11116العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /71و.
11117الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،6صـ.130
11118اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.421
11119الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.95
12120العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م/116 ،ظ.
12121كحالة ،معجم الم�ؤلفين تراجم م�صنفي الكتب العربية،
1993م ،المجلد الثالث� ،صـ.628
12122الحموي ،معجم البلدان1977 ،م ،ج � ،4صـ.225
12123الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،7صـ.20
12124اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.608
12125العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /11و.
12126الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،4صـ.318
12127اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.333
12128الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.353
12129ال�سالق :حمرة و�صالبة تحدث في الأجفان ،القمري،
التنوير في الإ�صطالحات الطبية1911 ،م� ،صـ.54
13130العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /200و.
13131الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،3صـ.316
13132اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.461
13133العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /117و.
13134حمارنة ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الطب
وال�صيدلة الجزء الأول1969 ،م� ،صـ.212
13135ال�سابق� ،صفحة /221ظ.
13136الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،4صـ.288
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13137الحموي ،معجم البلدان1977 ،م ،جزء � ،4صـ.13
13138اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.414
13139الزركلي ،الأعالم2002 ،م ،جزء � ،6صـ.6
14140المالنخوليا :مر�ض ي�ضر بالفكر من غير تعطل الأفعال،
القمري ،التنوير في الإ�صطالحات الطبية1911 ،م،
�صـ.52
14141العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /194ظ.
14142كحالة ،معجم الم�ؤلفين تراجم م�صنفي الكتب العربية،
1993م ،المجلد الأول� ،صـ.270
14143اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.427
14144الخيمي ،فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجزء
الثاني1981 ،م� ،صـ.256
14145العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /159ظ.
14146اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.436
14147العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /165ظ.
14148اب��ن �أب��ي �أ�صيبعة ،عيون الأن�ب��اء في طبقات الأطباء،
1965م� ،صـ.405
14149العطار ،مخطوط راح��ة الأب ��دان في ُن� ْ�ز َه��ة الأذه��ان،
1813م� ،صفحة /20و.
15150ال�سابق� ،صفحة /247و.
15151ال�سابق� ،صفحة /77و.

الم�صــادر والمراجع
•الأعالم قامو�س تراجم لأ�شهر الرجال والن�ساء من العرب
والم�ستعربين والم�ست�شرقين ،ت�أليف خير الدين الزركلي،
دار العلم للماليين ،بيروت لبنان ،الطبعة الخام�سة ع�شر
1423هـ2002/م 8 ،مجلدات.
•التنوير في اال�صطالحات الطبية ،ت�أليف �أب��و من�صور
الح�سن بن نوح القمري ،تحقيق :غ��ادة ح�سن الكرمي،
مكتب التربية العربي ل��دول الخليج ،الريا�ض المملكة
العربية ال�سعودية1411 ،هـ1911/م ،مجلد واحد.

درا�سة
توثيق ح�سن
العطار
لم�صادره
الطبية في
مخطوطة
راحة
الأبدان

•معجم البلدان ،ت�أليف� :أبو عبد اهلل ياقوت ابن عبد اهلل
الحموي ال��روم��ي البغدادي ،دار ��ص��ادر ،بيروت لبنان،
1397هـ1977/م 5 ،مجلدات.
•معجم الم�ؤلفين تراجم م�صنفي الكتب العربية ،ت�أليف:
عمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،دم�شق �سورية،
1414هـ1993/م 4 ،مجلدات.
•هدية العارفين �أ�سماء الم�ؤلفين و�آثار الم�صنفين ،ت�أليف:
�إ�سماعيل با�شا البغدادي ،طبع بعناية وكالة المعارف
الجليلة ،ا�سطنبول تركيا1370 ،هـ1951/م� ،أعادت طبعه
بالأوف�ست ،مجلدان.

مقـــاالت

•راحة الأ ْبدان في ُن ْز َهة الأذهان ،ت�أليف:ح�سن العطار ،ما
يزال مخطوط ،يوجد ن�سخة منه في مكتبة الأزهر ،الرواق
المغربي برقم  ،3434القاهرة جمهورية م�صر العربية،
كتبت عام 1228هـ1813/م.
•عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،ت�أليف :ابن �أبي �أ�صيبعة،
تحقيق الدكتور ن��زار ر�ضا ،دار مكتبة الحياة ،بيروت
لبنان1385 ،هـ1965/م ،مجلد واحد.
•فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الطب وال�صيدلة
الجزء الأول� ،سامي خلف حمارنة ،مطبوعات مجمع اللغة
العربية بدم�شق� ،سوريا1389 ،هـ1969/م.
•فهر�س مخطوطات دار الكتب الظاهرية الطب وال�صيدلة
الجزء الثاني� ،صالح محمد الخيمي ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية بدم�شق� ،سوريا1401 ،هـ1981/م.
•ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون ،ت�أليف :م�صطفى
ابن عبد اهلل ال�شهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي ،دار
�إحياء التراث العربي ،بيروت لبنان 1360ه� �ـ1941/م،
مجلدان.
•معجم �أ�سماء النبات ،ت�أليف� :أحمد عي�سى بك ،وزارة
المعارف العمومية المطبعة الأميرية ،القاهرة جمهورية
م�صر العربية ،الطبعة الأول��ى1349 ،ه��ـ1930/م ،مجلد
واحد.

Essays in Arabic Literary Biography
1350-1850, editied by Joseph Lowry, Devin
Stewart, Wiesbaden, Harassowitz, Germany,
2009, Band 17 Teil 2.
The Nature of the Soul and the Passage
of Blood Through the Lungs. Galen,
Ibn Al-Nafīs, Servetus İtaki, ‘Aṭṭār, Rainer
Bromer; in Blood, sweat, and tears: the changing
concepts of physiology from antiquity into
early modern Europe, editied by H. F. J.
Horstmanshoff, Leiden, Boston, U.S.A. 2012.
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يري لمحمد ابن َزين الدين ال َّ�شهير
�إجازة البُ َد ِّ
شقي
ب�أ�صطا ِّ
الد َم� ِّ
وولديه م�صطفى ومحمد
َ

�إجازة
الب َُديريِّ
لمحمد ابن
َزين الدين
َّ
ال�شهير
ب�أ�صطا
ِّ
�شقي
الد َم ِّ
َ
وولديه
م�صطفى
ومحمد

درا�سة وتحقيق
الأ�ستاذ /تامر الجبالي
م�صر

٭ باحث في التراث.
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٭

(((

تقديم

الإم��ام ال ُب َديري �صاحب الإج��ازة من علماء م�صر الذين عا�شوا في القرنين الحادي والثاني ع�شر
الهجريين ،تلك الحقبة التي لم تحظ بدرا�سات علمية متعمقة ،بل كثير من الباحثين تقت�صر معرفتهم عن
تلك الفترة على الجبرتي (ت1237هـ) وكتابيه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" وهو الم�شهور بـ"تاريخ
الجبرتي" ،و"مظهر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�سي�س" ،ومرجع ذلك �إلى �أن كثي ًرا من �أدبيات هذا الع�صر
لم تُن�شر حتى يتع َّرف �إليها الباحثون ،ومن �أهم الم�ؤلَّفات ال�شاهدة على هذه الأع�صار الم�شيخات والأثبات
التي تت�ضمن تفا�صيل الو�ضع العلمي واالجتماعي واالقت�صادي وغير ذلك من الجوانب المختلفة للحياة،
والت�صور ال�صحيح عن هذا الع�صر ال يت�أتي �إال بن�شر ن�صو�صه ن�ش ًرا علم ًّيا.
الدمياطي لأحد تالمذته ،والإجازة هي �إحدى
يري ِّ
َّ�ص ،وهو �إجازة ال ُب َد ِّ
وفي هذا ال�سياق ي�أتي ن�شر هذا الن ِّ
أهم ُطرق تح ُّمل العلوم ونقلها ولم تعد
ُطرق تح ُّمل العلم ،بد�أت مع رواية الحديث النَّبوي ،ثم �أ�صبحت من � ِّ
ال�سماع في الأع�صار المت�أخرة
مقت�صرة على رواية الحديث النبوي ،وال �سيما بعد الت�ساهل الذي وقع في َّ
وتباعد ع�صر الرواية.
المحدث للطالب �أن يروي عنه حدي ًثا �أو كتا ًبا �أو ُكت ًبا من غير �أن َي�سمع ذلك منه �أو
والإجازة تعني "�إذن
ِّ
يقر�أه عليه ،ك�أن يقول له� :أجزتك �أو �أجزت لك �أن تروي عني �صحيح البخاري� ،أو كتاب الإيمان من �صحيح
م�سلم .فيروي عنه بموجب ذلك من غير �أن ي�سمعه منه �أو يقر�أه عليه" (((.
وفي ا�صطالح المتقدمين هي "�إخبا ٌر ،و�إذ ٌن"((( بالرواية ،ويقال�" :إذ ٌن في الرواية ً
لفظا �أو كت ًبا ُيفيد
الإخبار الإجمالي ُعرفًا"((( ،والمق�صود �أن ال�شيخ عندما ُيجيز �أحد تالميذه برواية كتاب على �سبيل الإجمال
((( (((
فيتنزل ذلك منزلة �إخباره بكل الكتاب نظ ًرا لتوافر الن َُّ�سخ في الأع�صار المت�أخرة .
((( منهج النقد في علوم الحديث .215
((( المخت�صر في علم �أ�صول الحديث .118
((( فتح المغيث .389/2
((( منهج النقد في علوم الحديث  ،216-215بت�صرف ي�سير.
((( الإجازة من المباحث المهمة والرئي�سية في علم الرواية ،وت�أتي الإجازة في الترتيب الثالث بين �أدوات تح ُّمل العلم -عند
ال�سماع من ال�شيخ ،والقراءة عليه� ،أما �أنواع الإجازة فقد �أو�صلها الحافظ العراقي (ت806هـ) في �ألفيته
�أكثر العلماء -بعد َّ
�إلى ت�سعة �أنواع ،وال يت�سع المقام للتف�صيل في جزئيات مبحث الإجازة ،وقد ا�ستوعبت الم�صادر هذا المبحث بالدرا�سة،
و�أهم تلك الم�صادر :الكفاية  ،356-267/2و�إجازة المجهول والمعدوم وتعليقها ب�شرط ،والإلماع  ،107-88ومعرفة �أنواع
علوم الحديث  ،350-331وفتح المغيث .462-389/2
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وهذا ما نجده هنا في �إجازة الإمام ال ُب َديري فهو يجيز تلميذه محمد ابن زين الدين ال�شهير ب�أ�صطا
الدم�شقي بجميع مروياته في العلوم العقلية والنقلية ،وبجميع �أوراد الطريقة ال�شاذلية ،والطريقة المزطارية
المتفرعة من ال�شاذلية ،وكعادة العلماء في ذاك الع�صر اقت�صر على ذكر �أهم كتب الحديث بعد �أن ق َّدم
بمقدمة ق�صيرة عن �أهمية علم الرواية ،فذكر بعد المقدمة خم�سة من كبار م�شايخه و�أعالهم �إ�سنا ًدا،
ثم ثنَّى بروايته للكتب ال�ستة الم�شهور فموط�أ الإمام مالك ،فم�سند الإمام ال�شافعي ،فم�سند الإمام �أحمد،
فم�سند ال َّدارمي ،فم�سند َّ
الطيال�سي ،فم�سند َع ْبد بن ُحميد ،فم�سند الب َّزار ،فمعاجم الطبراني الثالثة الكبير
والأو�سط وال�صغير.
(((

َ�ص على �إجازته بجميع م�صنفاته المنثورة والمنظومة ،وذكر عناوين بع�ضها .ثم خُ تمت الن�سخة،
ثم ن َّ
وت�صحيحا لن�سبته �إليه ،وزاد في الإج��ازة لمحمد ابن زين الدين
ت�صحيحا لما جاء فيها
وكتب الم�ؤ ِّلف
ً
ً
الدم�شقي �إجازة لولديه م�صطفى ومحمد ،ثم مهر ذلك كله بتوقيعه الم�ؤ َّرخ في  22من المحرم الحرام �سنة
1105هـ.
عنوان المخطوط:
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نالحظ �أن العنوان المثبت على غالف المخطوط هو "ثبت الدمياطي" ،وال �شك �أن هذا العنوان خط�أ
مح�ض ،فالم�ؤلف رحمه اهلل له َث َب ٌت �س َّماه "الجواهر الغوالي في بيان الأ�سانيد العوالي" وروايته م�شهورة بين
العلماء الالحقين ،كما �أن محتوى المخطوط لي�س َث َبتًا ،وقد �صرح الم�ؤ ِّلف في مقدمته �أنه �إجازة عامة ،كما
ت�صحيحا بخط يده لما ورد فيها ،قال فيه ما ن�صه .." :وبعد ،فجميع ما ُذكر في هذه
َكت ََب في �آخر الإجازة
ً
الإجازة لل�شيخ محمد المذكور ن�سبته �إلي �صحيحة" اهـ ف�ص َّرح الم�ؤ ِّلف بخط يده �أنها �إجازة ولي�ست َث َبتًا.
ُيزاد على ذلك �أن "ثبت الدمياطي" ُكتبت بغير خط النا�سخ ،يبدو كتبها �أحد َمن وقعت له الن�سخة بغير تثبت.
�أهمية هذا المخطوط:

هذة الإجازة التي تُن�شر للمرة الأولى وثيقة في غاية الأهمية ،والمعلومات الواردة فيها تتمتع بقدر كبير
جدا من الم�صداقية والدقة؛ وذلك لأنها كتبت ب�إذن م�ؤ ِّلفها وكتب عليها ت�صحيحه وتوقيعه.
ً
وقد ذَ كر الم�ؤلف في هذه الإجازة ثالثة م�صنفات لم يرد لها ذكر في م�شيخته "الجواهر الغوالي" ،ولي�س
لها �أي ذكر في كتب التراجم وال كتب فهار�س المخطوطات فيما وقفت عليه ،وهي :ك�شف القناع عن الإقناع،
وهو حا�شية على "الإقناع في حل �ألفاظ �أبي �شجاع" والإقناع هو �شرح الخطيب ال�شربيني على متن �أبي ُ�شجاع
وح�سن الداللة في
في الفقه ال�شافعي ،ودليل الحائر في معرفة و�ضع الب�سائط والمنحرفات وف�ضل الدائرةُ ،
خ�صو�صا مع خلو كتب
معرفة الوقت وال ِقبلة بغير �آلة((( ،و�أهمية ِذكر هذه الم�ؤلَّفات هنا �إثبات ن�سبتها للم�ؤ ِّلف
ً
((( كذا وردت في الن�سخة ،وفي �سلك الدرر  41/4وردت بال�سين ،ولكني �أثبت ما في الن�سخة؛ لأنه عليها ت�صحيح بهط
أي�ضا �أن مالك الن�سخة هو نف�سه محمد ابن زين الدين ال�شهير ب�أ�صطا.
الم�ؤلف ،ويبدو � ً
"ح�سن الداللة" هنا
((( لم �أقف على �أي منها في فهار�س المخطوطات� ،أو فهار�س الكتب �أو كتب التراجم ،ولكن الم�ؤ ِّلف ذكر ُ
في �إجازته لم�صطفى ابن زين الدين الدم�شقي ،وفي �إجازته ل�شم�س الدين الغَزِّ ي (ت1167هـ) ،التي �أر�سلها له من دمياط
لدم�شق عام (1118هـ) وذكر ن�صها الغَزِّ ي في ثبته "لطائف المنة" .120
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أي�ضا ِذكر هذه الم�ؤلَّفات
التراجم والفهار�س من ِذكرها ،فتكون الإجازة هي الم�صدر الوحيد ل�صحة ن�سبتهاً � ،
هنا يعطينا تاريخي تقريبي لت�أليفها �إذ ن�ستطيع الجزم �أنها �أُ ِّلفت قبل عام (1105هـ) وهو تاريخ الإجازة،
خم�سا وثالثين �سنة.
وهذا التاريخ عا�ش الم�ؤ ِّلف بعده ً
أي�ضا ذَ كر الم�ؤ ِّلف في بداية الإجازة �ضمن م�شايخه الم�س ِندة ال�شريفة قري�ش الطبر َّية فذكر �أنه قر�أ
� ً
عليها في بيتها بم َّكة الم�ش َّرفة في �سنة �إحدى وت�سعين و�ألف ،ف�أفادنا �أنه كان بمكة في ذلك التاريخ ،و�أن
ال�سيدة قري�ش الطبرية كانت ُيقر�أ عليها في بيتها بمكة ،وهذه الفوائد المهمة غال ًبا ما تخلو منها كتب
التراجم وال �سيما في هذه الأع�صار المت�أخرة.
كما تُظهر الإجازة حر�ص العلماء على اال�ستجازة لأبنائهم من العلماء الكبار ،هذا الملمح التربوي الذي
تظهره هذه الإجازة وتظهره ن�صو�ص �أخرى كتبت في ذاك الع�صر تعطي الم�ؤرخ االجتماعي مادة خ�صبة في
درا�ساته المبنية على ت�أريخ الظواهر االجتماعية ،وال يتمكن الباحث من هذه المادة الخ�صبة �إال بن�شر مثل
هذه الن�صو�ص.
الم�ؤلف (((:

�أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن �أحمد بن ح�سن بن علي بن �سالمة بن ُبدير بن محمد بن يو�سف
اذلي ال َّن ْق�شَ َبن ِْد ّي ،المعروف بابن الميت.
الد
ديري ِّ
ال ُب ّ
مياطي الح�سيني ال�شافعي ال�شَّ ّ
ّ
لج ِّده ُب َدير ،واتفقت
ُو ِلد الإم��ام ال ُب َديري في مدينة ِدمياط �سنة (1154ه��ـ)((( ،ون�سبة ال ُب َد ِّ
يري هي َ
الم�صادر -بما فيها م�شيخة الم�ؤ ِّلف نف�سه -على هذه الن�سبة ،كما ن ََ�س َب الم�ؤ ِّلف نف�سه في �آخر هذه الإجازة
لل�شيخ المزطاري (الم�سطاري) ،وهو محمد ابن �أحمد بن محمد ال�شيخ ال�صالح ال�شهير� ،أبو عبداهلل
المكنا�سي ال�شاذلي� ،صاحب الطريقة المعروفة بدم�شق وغيرها ،الطريقة ال�شاذلية المزطارية  ،المتوفّى
(1107هـ)(.((1
ن�ش�أ الم�ؤ ِّلف في بيئة علمية ،وا�شتغل بالعلم من �صغره ،ويدل على ذلك �أنه قد ت�ص َّدر للتدري�س ب�إجازة
((( م�صادر الترجمة :م�شيخة الم�ؤ ِّلف "الجواهر الغوالي في بيان الأ�سانيد العوالي" (مخطوط) ،وفوائد االرتحال -102/2
 ،104و َث َبت الغَزِّ ي "لطائف المنة"  ،120-118وعجائب الآثار  ،158/1والتحفة البهية في طبقات ال�شافعية (ق466ظ-
ن�سخة معهد المخطوطات ،رقم (1487تاريخ) م�صورة عن الأزهرية) ،وهدية العارفين  ،319/1وفهر�س الفهار�س 216/1
  ،218والأعالم  ،65/7ومعجم الم�ؤلفين  ،264/11والر�سالة الم�ستطرفة  ،215/1ومعجم المعاجم والم�شيخات ،78/2ثم هناك موا�ضع متفرقة فيها الحديث عنه في تراجم �شيوخه وتالميذه .وقد �ضبط الم�ؤلف ن�سبته في توقيعه ِّ
بخطه
في �آخر هذه الإجازة ،وكذلك تلميذه الحفناوي في مخت�صره للجواهر الغوالي (ق2و) ،وعبدالهادي الحنفي في "هادي
لج ِّده " ُبدير" ك ٌّل من مجير الدين الحنبلي في
الم�ستر�شدبن"  71و  :80ال ُب َديري  .وكذلك الزِّ رِكلي في الأعالم .كما ترجم َ
"الأن�س الجليل بتاريخ القد�س والخليل"  ،147-146/2والمناوي في "الكواكب الدرية في تراجم ال�سادة ال�صوفية" 395/2
رقم.493 :
((( فوائد االرتحال  .103/2وم�صطفى الحموي (ت1123هـ) هو قرين الم�ؤلف ورفيقه في طلب العلم ،لذلك فما ذكره هنا
�أوثق مما ذكره �شم�س الدين الغزِّ ي (ت1167هـ) في ثبته "لطائف المنة"  ،119من �أن ال ُب َديري ولد بعد ال�ستين و�ألف.
( ((1ديوان الإ�سالم  ،183/4و�سلك الدرر .33/4
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�إجازة
الب َُديريِّ
لمحمد ابن
َزين الدين
َّ
ال�شهير
ب�أ�صطا
ِّ
�شقي
الد َم ِّ
َ
وولديه
م�صطفى
ومحمد

الدمياطي في بلدته دمياط،
�شيخه له قبل ِّ
ن�ص عليه في م�شيخته .وكان �شيخه الأول ال َّزين ِّ
�سن البلوغ ،كما َّ
وبعد �أن �أتقن عليه بع�ض العلوم وت�ص َّدر تدري�سها في بلده انتقل �إلى الجامع الأزهر ،فجاور فيه بداية من �سنة
(1082هـ) وما بعدها ،والأرجح �أن مدة مجاورته في الجامع الأزهر ا�ستمرت �إلى قريب �سنة (1091هـ)؛ لأنه
ن�ص عليه في ثبته ،وهذه هي المرحلة الثالثة في رحلته
كان في تلك ال�سنة مجاو ًرا في الم�سجد النبوي ،كما َّ
العلمية� ،أعني الرحلة �إلى �أر�ض الحجار ،بعد مرحلة الن�ش�أة في دمياط ،ومرحلة الن�ضج في الجامع الأزهر.

تحقيق المخطوطات

وتح�صيله العلمي مدة مجاورته بالأزهر كان من�ص ًّبا على علم القراءات ،ف�أخذ القراءات الع�شر من طريق
ال�شاطبية وال ُّدرة َ
والطيبة ،و�أُجيز في ذلك كله ،ب�صحن الجامع الأزهر ،في جمع من العلماء ،وقال الم�ؤ ِّلف
أخذت التجويد والقراءات للع�شرة من طريق ال�شاطبية وال ُّدرة من �أول القر�آن �إلى �آخره عن
ما ن�صهُ � ..." :
برام ِّل�سي المذكور � -ضاعف اهلل له الأجور  -و�شيخنا �شيخ الق َّراء
البحرين اللذين ال �ساحل لهما� :شيخنا ال�شَّ َ
وختمت ذلك عليه في �صحن الجامع الأزهر ،بج ْم ٍع
الأزهري ال�شيخ محمد بن قا�سم بن �إ�سماعيل البقري،
ُ
(((1
من العلماء ،ما بين كبير و�أكبر على عادته وعادة �أ�شياخه من قبله . "...
كما رحل الإمام ال ُب َديري �إلى ال�شام في �سنة 1104هـ لأخذ الطريقة ال َّن ْق�شَ َبنْدية على ال ُمنْال( ((1مراد
أي�ضا قد �أخذتها [�أي الطريقة ال َّن ْق�شَ َبنْدية]
اليزبكي الحنفي ال َّن ْق�شَ َبنْدية ،كما ذكر ذلك في ثبته ،فقال" :و�إني � ً
عن الإمام الهمام العارف الرباني الجامع بين ال�شريعة والحقيقة ،ال�صمداني ذي القدم الرا�سخ في معرفة
الطريق بالتحقيق ال ُمنْال مراد اليزبكي الحنفي ،فقد رحلت له �إلى دم�شق ال�شام ،وبلغت منه المرام ،في �سنة
�أربع بعد المائة والألف ،قبل رحلته �إلى بالد الأروام  ،و�صنف لي في ذلك مقدمة �صغيرة ،وذكر فيها ما لي�س
لي عنه غنى ،وعبارته بالحرف ما ن�صه .((1("...
وفي هذه الرحلة كان لقا�ؤه بمحمد ابن زين الدين الكفيري ،ف�أجازه بتلك الإجازة التي بين �أيدينا ،كما
جل�س للإقراء في �صحن الجامع الأموي بدم�شق بين الع�شاءين ،ود َّر�س الأربعين النووية( ،((1وذكر �شم�س
الدين الغزِّ ي (ت1167هـ) في ثبته "لطائف المنة في فوائد خدمة ال�سنة" �أنه ح�ضر درو�سه ب�إر�شاد والده
(((1
زين الدين �أبي الف�ضل عبدالرحمن الغزِّ ي (ت1118هـ).
�أما �شيوخه الذين �أخذ عنهم فقد تفرق ذكرهم بين ثبت مروياته الم�سمى بـ "الجواهر الغوالي في بيان
الأ�سانيد العوالي" ،وكتب التراجم المختلفة ،وقد �أخذ ال ُب َديري عن �أئمة ع�صره ،و�أهم ه�ؤالء ال�شيوخ:
ال�شيخ الإمام برهان الدين �إبراهيم بن ح�سن بن �شهاب الدين الكردي الكوراني� ،أبو الوقت ،ال�شهرزوري
( ((1الجواهر الغوالي (ق10ظ) ن�سخة الأزهرية [ )53069( 829م�صطلح].
( ((1كلمة "ال ُمنْال" �ستتكرر كثي ًرا ،هو لقب ا�شتهر في الع�صر العثماني ،وهو النطق العثماني كلمة " ُمل" الفار�سية ،وتعني:
ال�سيد ،والمخدوم .ومعناها في الفار�سية الحديثة :فقيه ومثقف ومتعلم وفا�ضل ورجل دين .ل�سان المحدثين (.)1540
( ((1الجواهر الغوالي (ق45ظ) ن�سخة دار الكتب الم�صرية [195م�صطلح حديث].
( ((1لطائف المنة  56و.57
( ((1لطائف المنة .119
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ال�شَّ هراني ال�شافعي الأ�شعري (1025ه�ـ 1101 -ه �ـ)( ،((1والإم��ام �شهاب الدين �أحمد بن عبداللطيف بن
القا�ضي �أحمد بن �شم�س الدين بن علي الم�صري البِ�شبِي�شي ال�شافعي1041( ،هـ 1096 -هـ)( ،((1ال�شهاب
ال�س ْل ِ�سي ِل ُّي
ال�سندوبي الم�صري ال�شافعي (1029هـ 1097 -هـ)( ،((1زين الدين بن م�صطفى ِّ
�أحمد بن علي ُّ
افعي مذه ًبا (1040هـ 1111 -هـ) وهو �أول م�شايخه( ،((1وال�شيخ ح�سن
الد
ْزلي �أ�صال ِّ
مياطي من�ش�أ ،ال�شَّ ُّ
ُّ
ال َمن ُّ
ابن علي بن يحيى بن عمر ال�شهير بال ُع َجيمي الم ِّكي ال�صوفي الحنفي� ،أبو الأ�سرار (1049هـ 1113 -هـ)(،((2
الإمام زين العابدين بن الإمام عبدالقادر الطبري الح�سيني المكي ال�شافعي (1002هـ 1078 -هـ) �إمام
المقام الإبراهيمي( ،((2وال�شيخ عبدالعظيم بن �شرف الدين بن زين العابدين بن محيي الدين بن ولي الدين
�أبي زُرعة �أحمد بن يو�سف بن زكريا بن محمد بن �أحمد بن زكريا الأن�صاري ال�شافعي الأزه��ري ،حفيد
�شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري (ت926هـ) ،توفي (1136هـ)( ،((2ال�شيخ نور الدين �أبو ال�ضياء علي بن علي
برام ِّل�سي الم�صري ال�شافعي (997هـ 1087 -هـ) ( ،((2وال�شيخ �شم�س الدين و�شهاب الدين محمد بن
ال�شَّ َ
عالء الدين البابلي ال�شافعي القاهري الأزهري� ،أبو عبداهلل (1000هـ 1077 -هـ) خاتمة الحفاظ و�شيخ
زمانه في الحديث( ،((2و�شيخ الق ّراء ،محمد بن قا�سم بن �إ�سماعيل البقري ال�شناوي ال�شافعي الأزهري
المقرئ (1018هـ 1111 -هـ) ( ،((2وال�سيدة قري�ش بنت الإمام عبدالقادر الطبري ال�شريف الح�سيني �إمام
المقام بالم�سجد الحرام ،الها�شمية الح�سينية المكية الطبرية (ت1107هـ) �أخذ عنها بمكة حين مجاورته

( ((1ثبت الكوراني "الأمم لإيقاظ الهمم" ،وخبايا الزوايا  ،99والإمداد في معرفة علو الإ�سناد  ،122ترجمة ،17:وثبت النخلي
 ،45والمنح البادية في الأ�سانيد العالية  ،133/1و�سلك الدرر  ،5/1وعجائب الآثار  ،125/1و�أبجد العلوم  ،846والبدر
الطالع  ،11/1وفهر�س الفهار�س � .166/1أخذ عنه الم�ؤ ّلف في رحلته الحجازية ،والزمه وقر�أ عليه مدة مجاورته بالمدينة
المنورة عام (1091هـ).
( ((1الإمداد في معرفة علو الإ�سناد  ،114ترجمة ،9:وثبت النخلي  ،37 - 36وخال�صة الأثر  ،238/1والأعالم .155/1
( ((1الجواهر الغوالي (ق6و) ،وخال�صة الأثر  ،156/1والأعالم  ،181/1ومعجم الم�ؤلفين .8/2
( ((1الجواهر الغوالي (ق7و  -ق7ظ) ،وتاج العرو�س (مادة� :سل�سل) .
( ((2الجواهر الغوالي (ق9ظ) ،والمنح البادية  ،134/1وعجائب الآثار  ،123/1و�أبجد العلوم  ،847ون�شر المثاني ،163/3
وفهر�س الفهار�س ( ،)801/2والأعالم .205/2
( ((2الجواهر العوالي (ق10ظ) ،وخبايا الزوايا  ،167والإم��داد في معرفة علو الإ�سناد  ،120ترجمة ،14:وخال�صة الأثر
.195/2
( ((2عجائب الآثار .154/1
( ((2الرحلة العيا�شية  ،253/1وخبايا الزوايا  ،240والإمداد في معرفة علو الإ�سناد  ،109ترجمة ،7:وخال�صة الأثر ،174/3
والر�سالة الم�ستطرفة  ،150معجم المطبوعات  ،1097والأعالم  ،314/4ومعجم الم�ؤلفين .478/2
( ((2الجواهر الغوالي (ق10ظ) ،وخال�صة الأثر  ،42 - 39/4وخبايا الزوايا  ،296وثبت النخلي  ،32 - 11وتاج العرو�س
(مادة :ببل) وفهر�س الفهار�س  ،210/1و�أبجد العلوم  ،845والأعالم  ،270/6وجمع تلميذه عي�سى الثعالبي مروياته في
"منتخب الأ�سانيد في و�صل الم�صنفات والأجزاء والم�سانيد".
( ((2الجواهر الغوالي (ق7ظ) ،وم�شيخة �أبي المواهب الحنبلي  ،100وعجائب الآثار  ،124/1والأعالم .7/7
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بها(.((2
و�أخذ ال ُب َديري عن غير ه�ؤالء من م�شايخ ع�صره ،ممن يطول ذكرهم.
تالميذه:

تحقيق المخطوطات

�إبراهيم بن محمد بن �إبراهيم بن محمد بن �إبراهيم ،المعروف بال َّدكدكجي ،الحنفي ،التركماني الأ�صل
(1104هـ 1132 -هـ)( ،((2وح�سن بن علي ال�شافعي الم�صري الأزهري المنطاوي ال�شهير بالمدابغي ،الفقيه
المحدث
المحدث (ت1170هـ)( ،((2علي بن علي بن العربي الفار�سي الم�صري المالكي ال�شهير بال�سقاط،
ِّ
المع َّمر� ،أبو الح�سن نور الدين (ت1183ه �ـ)( ،((2و�شيخ الجامع الأزهر الإمام محمد بن �سالم بن �أحمد
ال�شافعي الم�صري ال�شهير بالحفني والحفناوي ،نجم الدين و�شم�س الدين �أبو المكارم (1101هـ 1181 -هـ)
( ،((3ومحمد بن عبدالرحمن ابن زين العابدين ال َغزّي ال�شافعي الدم�شقي مفتي ال�شافعية بدم�شق ،ح�ضر
درو�س ال ُب َديري لما قدم �إلى دم�شق ود ّر�س في الجامع الأموي (1096هـ 1167 -هـ)( ،((3وم�صطفى بن �أحمد
ابن محمد بن �سالمة بن محمد بن علي بن �صالح الدين ،المعروف باللُّقَيمي ،ال�شافعي الدمياطي ،نزيل
دم�شق� ،أخذ عن ال ُب َديري وقر�أ عليه �إذ هو َج ُّده ل ِّأمه وبه تخ ّرج (ت1178هـ) ( ،((3وال�شيخ الإمام المحدث
ال�سمنودي ال�شافعي الأحمدي ،ثم الخلوتي
المقرئ ال�صوفي المع َّمر محمد بن الح�سن بن محمد بن �أحمد َّ
(((3
الم�صري ،ال�شهير بالمنير� ،أخذ عن ال ُب َديري بالجامع الأزهر بعد عام 1119هـ (1099هـ 1199 -هـ) ،
م�صطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر ،محيي الدين ال�صديقي �أبو المواهب
(((3
الحنفي الدم�شقي البكري ،قر�أ على ال ُب َديري في دمياط ،و�أجازه �إجازة عامة (1099هـ 1162 -هـ)
( ((2الغوالي (ق10و) ،وخبايا الزوايا  ،267وفهر�س الفهار�س  ،941/2وم�صدره في ترجمتها ثبت ال ُب َديري ،والأعالم
 ،195/5وكحالة في"�أعالم الن�ساء"  ،206/4و"مكانة المر�أة العلمية في ال�ساحة المك ّية"  ،198ترجمة.107:
(� ((2سلك الدرر  ،21 - 19/1والأعالم .68/1
( ((2عجائب الآثار  ،349/1وفهر�س الفهار�س  ،564 - 563/2ومعجم المطبوعات  ،1719والأعالم .205/2
( ((2عجائب الآثار  ،537/1و�سلك الدرر  ،229/3وفهر�س الفهار�س  ،1006/2والأعالم ( ،16/ومعجم الم�ؤلفين ،223/7
مو�سوعة �أعالم المغرب .2395/7
( ((3ثبت "الطرق المو�ضحة للأ�سانيد الم�صححة" (ق3و  -ق6و)�" ،ألفية ال�سند" للزَّبيدي (ق236و  -ال�شيخ الرابع
والع�شرون) ،وعجائب الآثار  ،460/1و�سلك الدرر  ،49/4وفهر�س الفهار�س  ،353/1والأعالم  .134/6مناقب العارف
باهلل ال�شيخ محمد الحفناوي لح�سن بن علي الفوي مخطوط المكتبة المركزية بوزارة الأوقاف الم�صرية (رقم.)2783 :
ال�سنَّة" ،و�سلك الدرر  ،54/4وفهر�س الفهار�س  ،511/1والأع�لام ،197/6
( ((3له َث َبت "لطائف المنة في فوائد خَ َد ِمة ُّ
ومعجم الم�ؤلفين .140/10
(� ((3سلك الدرر  ،166 - 154/4والأعالم  ،229/7والنفحة المكية في الرحلة المكية .266
( ((3عجائب الآثار  ،94/2ومعجم �شيوخ الزبيدي  ،685رقم ،607 :و�سلك الدرر  ،122/4وهادي الم�ستر�شدين  ،80والأعالم
 ،92/6ومعجم الم�ؤلفين .211/9
(� ((3سلك الدرر  ،200 - 190/4والخطط التوفيقية  ،129/3وفهر�س الفهار�س .223/1
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ومن م� َّؤلفاته:

�إتحاف الرفاق (وهي فتاوية) منه ن�سخة فريدة في جامعة الإ�سكندرية ،برقم (/51عزيز �سوريال) ،ويقع
في ( ،)353وذكر الدكتور يو�سف زيدان في موقعه الإلكتروني �أن هذا الن�سخة بخط الم�ؤ ِّلف( ،((3ولم يذكر
تلك الفائدة النفي�سة في فهر�س مخطوطات الجامعة (.((3
�إر�شاد ال�سالك (الفا�ضل) النبيل �إلى �ألفية ابن مالك و�شرحها البن عقيل ،وهو حا�شية على �شرح ابن
عقيل على �ألفية ابن مالك في النحو(.((3
نخبة وف َّية على �شرح ابن عقيل للألفية ،وهو اخت�صار للكتاب ال�سابق (.((3
�إظهار ال�سرور بمولد الر�سول ،له ن�سخ في :الظاهرية برقم ( 7481عام) ،في ( )16ورقة؛ وبلدية
الإ�سكندرية رقم (/2175د) ،في ( )12ورقة ،م�ؤ َّرخة (1106هـ) ،في حياته.
(((3
بلغة المراد في التحذير من االفتتان بالأموال والأوالد
�شرحان على متن ال�سمرقندية في علم البيان:
نحور الحور المق�صورات على عقود ال�سمرقندي في اال�ستعارات ،وهو مطول(.((4
و�أو�ضح الإ�شارات �إلى ر�سالة ال�سمرقندي في اال�ستعارات (.((4
الم�شكاة الفتحية على ال�شمعة الم�ضية في علم العربية ،و"ال�شمعة الم�ضية" للحافظ ال�سيوطي
(((4
(ت911هـ).
(((4
َ�صفوة ال ُملَح ب�شرح منظومة ال َب ْيقُوني في فنِّ ال ُم�صطلح.
الفرائد الجوهرية في الفوائد الميقاتية ،في علم الهيئة ،وله ُن َ�سخ عدة موجودة في :دار الكتب
الم�صرية برقم ( 131طلعت) ،في ( )36ورقة ،م�ؤرخة (1239هـ)؛ ون�سخة �أخرى في الدار نف�سها برقم
(35) http://www.ziedan.com/research/maao.asp

( ((3فهر�س مخطوطات جامعة الإ�سكندرية .62-61/1
( ((3فهر�س الأزهرية  ،105/4والكتاب ُحقق جزء منه من �أول الكتاب �إلى نهاية باب المو�صول في ر�سالة ماج�ستير بالجامعة
الإ�سالمية بالمدينة والمنورة (2012م).
(� ((3إي�ضاح المكنون ( ،)633/4فهر�س مكتية الدولة ببرلين .99/6
( ((3طبع الكتاب في دار ال�صحابة للتراث بطنطا ،بم�صر (1992م).
( ((4فهر�س الأزهرية .450/4
( ((4فهر�س الأزهرية .344/4
(ُ ((4طبع الكتاب بتحقيق ودرا�سة ه�شام �سعيد محمود ،في وزارة الأوقاف وال�شئون الدينية ببغداد �سنة (1406هـ) .وطبع عام
(2004م) في دار الكتب العلمية ،بتحقيق الدكتور يحيى مراد.
عبدالوهاب ،وتقريظ الدكتور �أحمد بن من�صور �آل َ�سبا ِلك،
(ُ ((4طبع الكتاب عام (2005م) بتحقيق محمد بن حامد بن
َّ
والمكتب الإ�سالمي لإحياء التراث نا�ش ًرا .ثم طبع بتحقيق نور الدين طالب في دار النوادر (2007م).

�آفاق الثقافة والتراث 183

�إجازة
الب َُديريِّ
لمحمد ابن
َزين الدين
َّ
ال�شهير
ب�أ�صطا
ِّ
�شقي
الد َم ِّ
َ
وولديه
م�صطفى
ومحمد

( ،)118في ( )29ورقة ،م�ؤرخة (1266هـ).
وله غير ذلك من الم�ؤلَّفات ال َّدالة على ِ�سعة ِعلمه ،ومعرفته بالعلوم المختلفة.
�أما المجاز ،فهو :محمد ابن زين الدين عمر الملقب ب�أ�صطا العالم ابن عبد القادر ابن العالمة �شم�س
الدين �أبي عبد اهلل محمد الكفيري ،الحنفي ،الدم�شقي( ،((4ولد عام (1043هـ)
�أخذ عن كبار العلماء في ع�صره كال�شيخ �أبي المواهب الحنبلي ،وال�شيخ عبدالغني النابل�سي ،وال�شيخ
يحيى ال�شاوي ،وال�شيخ ح�سن ال ُع َجيمي ،وال�شيخ �أحمد النخلي وغيرهم ،وله م�ؤلفات كثيرة في فنون عدة،
منها حا�شية على الأ�شباه والنظائر في الفقه الحنفي ،و�شرح على الآجرومية في النحو ،ونظم لها ،ومقدمة
أي�ضا ثبت �سماه "�إ�ضاءة النور الالمع فيما ات�صل من
في التجويد ،وتخمي�س المية ابن الوردي وغير ذلك ،وله � ً
�أحاديث النبي ال�شافع" ،قال ال�شيخ عبد الحي الكتاني" :له ثبت نقل عنه ابن عابدين ،وال �أحفظ به ات�صا ًال
الآن"( .((4وكانت وفاته في �سن (1130هـ).
الن�سخة:

تحقيق المخطوطات

اعتمدت عليها هي ن�سخة ال �أخت لها فيما وقفت عليه بعد البحث ،وهي محفوظة في دار
الن�سخة التي
ُ
الكتب الم�صرية برقم [ 312م�صطلح حديث] ،وتقع في ( )9ورقات ،خالف ورقة في �آخرها كتبها الم�ؤلف
لولد ِّي محمد ابن زين الدين الدم�شقي ،ووقعها بتاريخ 22محرم
للإقرار بت�صحيح ما ورد فيها ،وزاد الإجازة َ
(1105هـ) ،م�سطرتها (� )23سط ًرا ،وقيا�سها �22×15سم ،والن�سخة ُكتبت بقلم الن�سخ ،وبها نظام التعقيبة،
جمع من العلماء،
وفرغ منها كاتبها في يوم ال�سبت الموافق  18محرم �سنة (1105هـ) في �أحد الب�ساتين في ٍ
ود َّون التاريخ بطريقة الك�سور فقال:
" ...ونجز و�سط النهار في ب�ستان بين �أزهار [ق9ظ] و�أنهار ،وجمع من ال�صلحاء الأخيار في يوم ال�سبت
المبارك الثامن من الع�شر الثاني من الأول من الخام�س من ثاني ع�شر من الهجرة النبوية."...اهـ والن�سخة
كتبت ب�إذن الم�ؤ ِّلف ،كما �صرح به النا�سخ في �آخر الن�سخة.
�أما الطريقة التي �سلكتها في �إخراج الن�ص ،فقد قابلت الن�ص على الم�صادر التي نقل عنها الم�ؤ ِّلف قدر
�صححتُه �أو �أ�ضفتُه
رجحته ،وكل ما َّ
ورجحت ما بدا لي �صوابه مع االحتجاج لما َّ
اال�ستطاعة لتقويم الن�صَّ ،
أثبت
على الأ�صل و�ضعته بين معقوفات ،و�إن كان الخالف في القراءة بين الأ�صل والم�صادر يحتمل الوجهين � ُّ
ما في الأ�صل مع الإ�شارة للخالف ،كما خ َّرجت الأحاديث النبوية والآثار والأقوال وعزوتها �إلى م�صادرها
واجتهدت في �شرح بع�ض الكلمات الغريبة التي غلب على ظني غرابتها على القارئ ،و�ضبطت ما
الأ�صالية،
ُ
قد ُي�شكل بالحركات.

(� ((4سلك الدرر  ،41/4وفهر�س الفهار�س  ،497/1وهدية العارفين  ،314/2والأعالم  ،317/6ومعجم الم�ؤلفين .85/11
( ((4فهر�س الفهار�س .497/1
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ﻏﻼف اﻟﻨﺴﺨﺔ

غالف الن�سخة
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اﻟﻮرﻗﺔ اﻷوﱃ )ق1ظ(

الورقة الأولى (ق1ظ)
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اﻟﻮرﻗﺔ اﻷﺧﲑة )ق9ظ(

الورقة الأخيرة (ق9ظ)
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تحقيق المخطوطات
ﺧﻂ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﻹﺟﺎزة ،وﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﳌﺆﱠرخ
22ﳏﺮم 1105ﻫـ

خط الم�ؤلف بالإجازة ،وبت�صحيح ما ورد فيها ،وتوقيعه الم�ؤ َّرخ
22محرم 1105هـ
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يري لمحمد ابن َزين الدين َّ
ال�شهير ب�أ�صطا ِّ
�إجازة الب َُد ِّ
َ�شقي
الدم ِّ
َ
وولديه م�صطفى ومحمد
الرحيم
الرحمن َّ
[ق1ظ] ب�سم اهلل َّ

ال�صحاح
ال�سنَّة ال�شَّ ريفة النَّبو َّية برواية لآلئ الأحاديث الح�سان ِّ
الحمد هلل الذي َم َّن على َمن اختار لخدمة ُّ
و�ص ْحبِه الـ ُم ْقتَب�سين من
وال�سالم على عبده ونبيه ور�سوله �إلى كافَّة البر َّية ،وعلى �آله َ
الجوهر َّيةَّ ،
وال�صالة َّ
م�صابيح م�شكاة �أنواره المح َّمد َّية ،وخلفائه المنتدبين خلفًا عن َ�س َلف للقيام بوظائف هذه الخ�صو�ص َّية،
ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم وب َّو�أهم بحابح ال ِفردو�س العل َّية.
ً
و�ضبطا
وبعد ،ف� َّإن �أعظم مدار الأحكام ال�شَّ رع َّية العلم َّية واالعتقاد َّية على ِعلم الحديث متنًا و�إ�سنا ًدا
و�إتقا ًنا وانتقا ًدا .و ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [ال�صافات ،]٦١ :ﭽ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼ [المطففين.]٢٦ :
الح ِديثَ
غير �أن هذا المرام عظيم الخطر عند �أهل الحديث والأثر ،كيف وقد قال �سيد الب�شر" :ا َّتقُوا َ
َعنِّي �إِلاَّ َما َع ِل ْم ُت ْم" رواه البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما ( ،((4فكثرة االمتثال لأمره
أي�ضا.
�أمثل و�أق َوم ،فقد قال َ " :ب ِّلغُوا َعنِّي َو َل ْو �آ َي ًة" رواه البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو(ً � ((4
فكذلك غلب الرجاء في الدخول في عموم دعوته الم�ستجابة لخ�صو�ص �أهل الع�صابة ،بقوله" :ن ََّ�ض َر
هَّ ُ
الل ْام َر�أً َ�س ِم َع ِمنَّا �شَ ْيئًا َف َب َّل َغ ُه َك َما َ�س ِم َعهُ" .الحديث رواه الترمذي من حديث ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه،
َّا�س" رواه
وقال :ح�سن �صحيح( .((4وبقوله " :ال َّل ُه َّم ا ْر َح ْم خُ لَفا ِئي ا َّل ِذينَ َي ْر ُوو َن �أحا ِديثي و ُي َع ِّل ُمونَها الن َ
ال�سنَّة ال�شَّ ريفة ،ورفع �أعالمها المنيفة؛
الطبراني من حديث ابن م�سعود � ً
أي�ضا ( ،((4مع الرغبة في ن�شر ُّ
حر�صا على دوام �سل�سلة الإ�سناد ،التي هي من خ�صائ�ص هذه الأ َّمة [ق2و] المح َّمد َّية �إلى يوم المعاد ،ف�إن
ً
(( ((4حديث �ضعيف) رواه الترمذي حديث ،2951 :و�أحمد في موا�ضع من ُم�سنَده منها  293/1و ،323والنَّ�سائي في الكبرى
حديث ،8030 :و�أبو يعلى  288/4رقم 2338 :وغيرهم من طرق عن �أبي َع َوانة عن عبدالأعلى عن �سعيد بن ُجبير عن ابن
عبا�س  يرفعه ،وهذا القدر الذي ذكره الم�ؤلف �ضعيف ،تفرد به عبدالأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي وهو �ضعيف.
 �أ َّما ما رواه البخاري حديث 3461 :من حديث عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما فلي�س فيه القدر الذي ذكره الم�ؤ ِّلف،"م ْن كَذَ َب َع َل َّي ُم َت َع ِّم ًدا َف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َد ُه ِم َن النَّارِ" مع زيادات في ٍّ
كل منهما على
فهما حديثان مختلفان ا�شتركا فقط في لفظ َ
الآخر.
(� ((4صحيح البخاري ،كتاب �أحاديث الأنبياء ،حديث.3461 :
ال�س َما ِع ،حديث.2657 :
( ((4الترمذي ،كتاب ال ِعلم عن ر�سول اهلل  ،باب ما جاء في َ
الحثِّ على تبليغ َّ
(( ((4حديث باطل) رواه الطبراني في "الأو�سط"  ،77/6رقم ،5846 :تفرد به �أحمد بن عي�سى الها�شمي ،كذّبه الدارقطني،
و�ص ّرح الذهبي ببطالن الخبر في "ميزان االعتدال"  ،270/1والألباني في ال�ضعيفة  .854والحديث �أخرجه الطبراني من
طريق �آخر عطاء بن ي�سار عن ابن عبا�س  .ولي�س من رواية عبداهلل بن م�سعود  .ولفظه عند الطبراني" :اللهم
ارحم خلفاءنا" ،قلنا :يا ر�سول اهلل ،وما خلفا�ؤكم ؟ قال" :الذين ي�أتون من بعدي يروون �أحاديثي و�سنتي ويعلمونها النا�س".
 -والحديث عزاه ال�سيوطي في "الجامع ال�صغير" للمعجم الأو�سط من رواية علي بن �أبي طالب .
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ذلك من الأعمال الباقية على الدوام ،وقد قال بع�ض العلماء في �ش�أن الإ�سناد" :و�إنه كال�سيف للمقاتل"(،((5
أي�ضا م�شي ًرا �إليه�" :إنه كال�سلم ي�صعد عليه"(.((5
وقال بع�ضهم � ً
رب العالمين ،وفي �أول �صحيح م�سلم عن عبداهلل بن
و�شيوخ الإن�سان �آبا�ؤه في الدين ،وو�صلة بينه وبين ِّ
(((5
الدينِ  ،و َلوال ا ِلإ ْ�سنَا ُد لَقالَ َمن �شَ ا َء َما �شَ ا َء"  .وقال �إمامنا ال�شافعي ر�ضي اهلل
المبارك" :ا ِلإ ْ�سنَا ُد من ِّ
(((5
عنه" :الذي يطلب الحديث بال �سند كحاطب ليل ،يحمل الحطب وفيه �أفعى وهو ال يدري"  .وقال الإمام
ُّ
الط ِ
و�س ُّي([" :((5قرب]( ((5الإ�سناد قرب من اهلل عز وجل"(((5؛ فلهذا لما رغب في هذا الطريق الم�ستقيم،
(((6
(((6
(((6
(((5
(((5
(((5
الم ْ�صقَع ِ ،
ِ
والمنهج القويم ،ال ِّن ْحرِ ير المرعرع  ،واللَّوذَ ِع ُّي
والم ْد َره الغَ�شَ ْم�شَ ُم الأريب ،
ِ
والحاذق الفطن الف�صيح الأديب ،جامع الكماالت ،حاوي الف�ضيالت ،من ذوي ال َّتحرير وال َّتدقيق وال َّتنميق
وال َّتحقيقاتُ ،منقِّح ال َّتحريرات ،ومح ِّرر العبارات ،الهمام ال ُعمدة الأمجد ،الفا�ضل الكامل ال�شيخ محمد بن
زين الدين بن عالء الدين بن زين الدين ال�شهير ب�أ�صطا العالم الدم�شقي الدار ،جعله اهلل تعالى من العلماء
وال�صلحاء الأبرار ،التَم�س مني �أن �أُجيزه بجميع ما يجوز لي وعني روايته ليح�صل له االت�صال ،كما
الأخيارُ ،
ال�سنَد العال،
هو د�أب ال ُك َّمل من الرجال ،فا�ستخرت اهلل المتعال ،و�أجزته �إجازة عا َّمة مقت�ص ًرا فيها على َّ
ال�ستة ال�شَّ هيرة وغيرها من م�سموعاتي ،ومروياتي ،وم�صنفاتي ،ومجازاتي ،وما يحل لي
و�أن َيروي الكتب ِّ
وعني ِ
أي�ضا بقراءة جميع �أوراد [ق2ظ] �سيدي �أبي الح�سن
ب�شرط ِه المعتبر عن �أهل الحديث والأثر ،و�أجزته � ً
ال�شاذلي ،حزب الب ِّر ،وحزب البحر ،وحزب الفتح ،وحزب التو�سل ،وحزب اللطف ،وحزب ال َنّ�صر ،وغير
الح ا ْل ُم�ؤ ِْمنِ ِ�إذَ ا َل ْم َي ُك ْن َم َع ُه
( ((5رواه ال�سمعاني في "�أدب الإمالء"  8/1عن �سفيان الثوري (ت161هـ) بلفظ" :ا ِلإ ْ�سنَا ُد ِ�س ُ
ِ�سال ٌح َف ِب�أَ ِي �شَ ْي ٍء ُيقَا ِت ُل".
"م َث ُل ال َِّذي َي ْط ُل ُب �أَ ْم َر ِدي ِن ِه بِال �إِ ْ�سن ٍَاد
( ((5رواه ال�سمعاني في "�أدب الإمالء"  6/1عن عبد اهلل بن المبارك (ت181هـ) بلفظَ :
ال�س ْط َح بِال ُ�س َّل ٍم".
َك َم َثلِ ال َِّذي َي ْر َت ِقي َّ
( ((5رواه م�سلم في مقدمة �صحيحه .15/1
( ((5الكامل في �ضعفاء الرجال  ،206/1بلفظ" :من لم ي�س�أل من �أين؟ فهو كحاطب ليل ،يحمل على ظهره حزمة حطب،
فلعل فيها �أفعى تلدغه"
را�ساني ُّ
( ((5هو :الإمام الحافظ محمد بن �أ�سلم بن يزيد� ،أبو الح�سن ،الكندي موالهم ،الخُ
و�سي .توفي (242هـ)� .سير
الط ّ
ّ
�أعالم النبالء .195/12
( ((5في الأ�صل :فن .والت�صحيح من الجامع لأخالق الراوي ،ومن م�شيخة الم�ؤلف "الجواهر الغوالي" مخطوط.
(� ((5أخرجه الخطيب في الجامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع  ،184/1رقم.118 :
وتح ُّركه  ..تاج العرو�س (مادة :ر ع ر ع).
ُالم َ
( ((5ال َّر ْع َر َع ُة ،هيُ :ح ْ�س ُن �شَ باب الغ ِ
الخفيف الذَّ ِك ُّي َّ
الظ ُ
ُ
الف�صيح ،ك�أَنه َيلْذَ ُع بالنا ِر من ذَ كا ِئ ِه .القامو�س المحيط (مادة:
ريف الذَّ ِه ُن الحدي ُد ال ُف�ؤا ِد وال َّل ِ�س ُن
(((5
ُ
لذع).
ال�ص ِ
( ((5البلي ُغ ِ
وت .وهو الذي ال ُيرت َُج عليه في كالمه ،وال ي َت َت ْع َت ُع .تاج العرو�س (مادة� :صقع).
الماه ُر في خُ ط َب ِته .وهو العالي َّ
( ((6ال�سيد ال�شريف .تاج العرو�س (مادة :دره).
ال�صحاح (مادة :غ�شم).
( ((6الذي يركب ر�أ�سه ال ُيثنيه �شي ٌء ع َّما يريد ويهوى ،من �شجاعتهِّ .
ال�صحاح (مادة� :أرب) .ويقالُ :ذو َد َه ٍاء وب�صرٍ  .تاج العرو�س (مادة� :أرب).
( ((6العاقلِّ .
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ذلك ،وبجميع ما تلقيته عن �أ�ستاذي العارف بر ِّبه الباري �سيدي محمد المزطاري(- ((6نفعنا اهلل تعالى
أخذت العلوم العمل َّية والعلم َّية ،و�آالتها العقل َّية
ببركاته� ،آمين -و�سنده معلوم م�شهور ،ثم �إني �أع ِّرفه �أ ِّني � ُ
والنَّقل َّية ،رواية ودراية و�إتقا ًنا ،مع تثبت و�إحكام و�إيقان( ((6عن �أئمة �أعالم ،وجهابذة كرام ،ي�ضوع نَ�شْ رهم،
روما
ويطول ذكرهم� ،أ�سانيدهم في غاية الظهور واال�شتهار ،كال�شم�س رابعة النهار� ،أذكر البع�ض منهم ً
لالخت�صار جمعنا اهلل بهم في مقعد ِ�صدق عند َم ٍ
ليك غفَّار.
فمنهم:
ال�ضياء عن �شيخه البرهان �إبراهيم
رام ِّل�سي �أبو ِّ
ِّ
محدث زمانه ،و�سيبويه �أوانه ،النُّور الب�صير ال�شيخ ال�شَّ َب َ
ال�سنْهوري عن النَّجم الغيطي عن �شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري عن حافظ
ال َّلقاني عن �أبي النجاة �سالم َّ
الع�صر �أبي الف�ضل �أحمد بن َح َجر الع�سقالني ،وباقي �سنده م�شهور ومعلوم من م�صنفاته.
ال�س َّتة وغيرها ،ب�إجازته العامة عن عالم الع�صر� ،شافعي
ح وحدثنا �شيخنا �أبو ِّ
ال�ضياء المذكور بالكتب ِّ
زمانه ال�شَّ م�س ال َّرملي �سيدي محمد عن �شيخ الإ�سالم زكريا عن ابن َح َجر الع�سقالني.
ومنهم:
عالمة الزمان ،ونتيجة الأي��ام ،وملك العلماء الأع�لام ،متع اهلل بوجوده الأن��ام ،الوحيد الأوحد �سيدنا
وموالنا ال�شيخ محمد �شيخ الق َّراء في ع�صره ،وحافظ م�صره ،المن َّزل مني منزلة �سمعي وب�صري ،ال�شيخ
المتقدم.
محمد بن قا�سم المقرئ ال َبقَري عن البرهان �إبراهيم ال َّلقاني المالكي
ِّ
ومنهم:
ومنهم الـ ُم ْ�س ِندة المع َّمرة [ق3و] ال�شَّ ريفة َّ
الطبر َّية ،والمك َّية الها�شم َّية ،ال�سيدة ُقري�ش ابنة الإمام بمقام
�أبينا �إبراهيم الخليل = عبدالقادر َّ
بري الح�سيني عن �أبيها المذكور عن ال�شَّ م�س ال َّرملي عن القا�ضي
الط ّ
زكريا عن ابن َح َجر الع�سقالني .قر�أت عليها في بيتها بم َّكة الم�ش َّرفة في �سنة �إحدى وت�سعين �أطرافًا من
ال�ستة ،ومن موط�أ الإمام مالك ،ومن م�سن ََدي الأمام �أبي عبداهلل محمد بن �إدري�س ال�شَّ افعي ر�ضي اهلل
الكتب ِّ
ِمي ،و�أبي داود ،وغير ذلك مما يطول
عنه ،والإمام �أحمد بن محمد بن حنبل ال�شَّ يباني ،ومن م�سن ََدي ال َّدار ِّ
ذكره ،و�أجازتني بباقي ذلك وغيره ،كتاب ًة و ُنطقًا ،رزقنا اهلل و�إياكم عل ًما و�صد ًقا.
ومنهم:
ال�سليم ال ُمنْال �إبراهيم
�شيخ الـ ُم�س ِّلكين ،و�إمام الوا�صلين ،وقطب العارفين ،ذي القلب ال َّرحيم ،والذَّ وق َّ
و�سنَده م�شهور ،في غاية العلو
ال ُك ْر ِدي ال ُكوراني ال�شَّ هرزوري ال�شَّ هراني ،ثم الـ َم َدني -ق َّد�س اهلل ِ�س َّره العزيزَ -
ال�ستة وغيرها ب�سن َِد ِه ،لتعود علينا بركة مدده ،فنقول:
والظهور ،ولنر ِو الكتب ِّ
( ((6هو :محمد بن �أحمد بن محمد ال�شيخ ال�صالح ال�شهير� ،أبو عبداهلل المكنا�سي المالكي ال�شاذلي �صاحب الطريقة المعروفة
بدم�شق وغيرها -الطريقة ال�شاذلية المزطارية ،ولد عام (1044هـ) ،وتُن�سب �إليه الطريقة المزطارية� ،أخذ الطريقةال�شاذلية عن �شيخه ال�شيخ قا�سم بن �أحمد القر�شي ال�سفياني المدعو بابن بلو�شة ،قدم دم�شق في غرة جمادي الأولى �سنة
(1096هـ) ومنذ ذلك الحين ا�شتهرت الطريقة ال�شاذلية بدم�شق� ،أخذ عنه ال ُب َديري الطريقة ال�شاذلية المزطارية ،ون�سب
نف�سه لطريقته في توقيعه �آخر هذه الإجازة ،رحل من دم�شق �إلى م َّكة الم�ش َّرفة ،وتوفي بها في محرم �سنة (1107هـ) .
ديوان الإ�سالم  ،183/4وذكر �أن وفاته (1103هـ) ،و�سلك الدرر  ،33/4تبيان و�سائل الحقائق في بيان �سال�سل الطرائق
(ج/3ق134ظ – ق135ظ) ،و�إتحاف �أعالم النا�س بجمال �أخبار حا�ضرة مكنا�س  ،69/4و�أعالم المكيين .881/2
( ((6من اليقين.
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الجامع ال�صحيح ،للحافظ �أبي عبداهلل محمد بن �إ�سماعيل ال ُبخاري رحمه اهلل.
في
قر� ُأت منه عليه �أطرافًا ،من �أوله و�أو�سطه ،و�أجازني ب�سائره .قال :وقر�أت تلك الأطراف على �شيخنا َ�ص ّ
الدين القُ�شَ ِا�شي ب�إجازته عن ال�شَّ م�س ابن ال َّرملي ح وقر�أت طرفًا من �أوله على الأ�ستاذ ُمنْال محمد �شريف
ِّ
ال�ص ِّديقي ب�إجازته عن الفقيه محمد بن علي الحكمي عن �شهاب الدين �أحمد بن َح َجر ال َهيتَمي.
ال ُكردي ِّ
وكل من ال�شَّ م�س ال َّرملي ِّ
وال�شهاب ابن َح َجر عن �شيخ الإ�سالم زكريا ح قال :و�أخبرنا عال ًيا المع َّمر
�سماعا عليه بجميع ثالثياته ،وحديثين من رباعياته
ال�صوفي عبداهلل بن ُمنْال [ق3ظ] �سعد اهلل الالهوري ً
ُّ
الملحقة بالثالثيات ،وهي التي بين ال ُبخاري وبين ال َّتابعي واح��د ،ثم ال َّتابعي يرويه عن تابعي �آخر عن
ال�صحابي� ،أو يرويه( ((6عن �صحابي وهو عن �صحابي �آخر ،و�إجازة ل�سائره عن ال�شيخ قطب الدين محمد
َّ
ابن �أحمد ال َّن ْه َرواني عن والده عن الحافظ نور الدين �أبي الفتوح َّ
الطاو�سي عن ال�شيخ المع َّمر بابا يو�سف
الهروي عن المع َّمر محمد بن �شاذ َبخْ ت الفرغاني عن المع َّمر �أبي لقمان يحيى بن ع َّمار الـخُ َّتالني ب�سماعه
ري عن الحافظ ال ُبخاري رحمه اهلل.
على ال َف َر ْب ِّ
قال :فبيننا وبين ال ُبخاري �سبعة ،فباعتبار العدد ك�أني �سمعت من ابن َح َجر و�صافحتُه ،وك�أن �شيخنا
الالهوري رحمه اهلل �سمع من ال َّتنُوخي �-شيخ ابن َح َجر -و�صافحه ،وبين وفاتيهما مئتا �سنة وب�ضعة وثمانون،
جدا ،و�أعلى �أ�سانيد ال�سيوطي �إلى
ف�إن الالهوري توفي بالمدينة �سنة  ،1083وال َّتنُوخي �سنة  ،800وهذا عال ً
ال ُبخاري �أن يكون بينه وبين ال ُبخاري ثمانية؛ ف�ساويت فيه ال�سيوطي وهلل الحمد .انتهى.
وحينئذ يكون بين الفقير وبين ال ُبخاري ت�سعة ،فباعتبار العدد ك�أ ِّني �سمعتُه من الحافظ الجالل ال�سيوطي.
خاري :ثنا �أبو ُن َعيم هو الف َْ�ض ُل بن ُد َك ْين ثنا عبدالرحمن بن �سليمان بن الغ َِ�سيل
ُ
قلت :وبالإ�سناد قال ال ُب ُّ
ال�س ِاعدي تابعي من الطبقة الرابعة قال� :سمعت
وهو من ِ�صغار ال َّتابعين عن عبا�س بن َ�س ْهل بن �سعد يعني َّ
ابن ال ُّز َبير ر�ضي اهلل عنهما على منبر م َّكة في خطبته يقول� :أيها النا�س [ق4و] �إن النبي  كان يقولَ " :ل ْو
لنًا ِمنْ َذ َهبٍ �أَ َح َّب �إِ َل ْي ِه َثا ِن ًياَ ،و َل ْو ُ�أ ْع ِط َي َثا ِن ًيا َ�أ َح َّب �إِ َل ْي ِه َثا ِلثًاَ ،و َال َي ُ�س ُّد َج ْو َف
�أَ َّن ا ْبنَ �آ َد َم ُي ْع ِطى َوا ِد ًيا َم ْ آ
ُوب هَّ ُ
َاب"( ،((6وهذا من ال ُّرباعيات التي في حكم ال ُّثالثيات ،و�أعلى ما
الل َعلَى َمنْ ت َ
ا ْبنِ �آ َد َم �إِلاَّ ال ُّت َر ُابَ ،و َيت ُ
عند ال ُبخاري ثالثي ،و�أطول ما عنده ت�ساعي ،فاعلم ذلك.
الحجاج القُ�شَ يري النَّي�سابوري رحمه
و�أما الجامع ال�صحيح للإمام الحافظ الحجة �أبي الح�سين م�سلم بن َّ
اهلل تعالى.
أ�ستاذي المتقدم ذكرهم وغيرهم ،ولأذكر �سنده عن فريد الع�صر �أبي
قر�أت منه �أطرافًا عديدة على �
ّ
رام ِّل�سي؛ لعلو �ش�أنه ،قال رحمه اهلل� :أرويه غال ًبا عن �شيخنا �شيخ المالكية �أبي الح�سن
ِّ
ال�ضياء النُّور علي ال�شَّ ْب َ
الدين �صالح ال ُب ْل ِقيني عن �أبي الف�ضل
الدين العراقي عن الجالل ال�سيوطي عن علم ِّ
علي الأجهوري عن نور ِّ
ال�سالمي عن الحافظ
�سليمان بن حمزة المقد�سي عن �أبي الح�سين علي بن الح�سين عن الحافظ �أبي الف�ضل َّ
�أبي القا�سم بن َمن َْده عن الحافظ �أبي بكر ال َـجوزَقي عن �أبي [حاتم]( ((6مكي النَّي�سابوري عن الإمام م�سلم
(� ((6أي :التابعي.
(� ((6صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما ُي َّتقَى ِم ْن ِف ْت َن ِة المالِ وقولِ ا ِ
هلل تعالى :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﭼ [التغابن:
 ،]15حديث .6438
( ((6في الأ�صل :الحرة .وال�صحيح ما �أثبته ،فهو� :أبو حاتم م ِّكي بن َع ْب َدان بن محمد التميمي النَّي�سابوري (ت325هـ)� .سير
�أعالم النبالء .70/15
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رحمه اهلل تعالى.
ال�سنَد في غاية العلو ،وهو جميعه بالإجازات(.((6
قال الجالل ال�سيوطي :قال الحافظ ابن حجر :هذا َّ
قلت :وبالإ�سناد �إلى م�سلم :ثنا ُقتيبة بن �سعيد ثنا �أبو َع َوانة عن زياد بن عالقة عن المغيرة بن ُ�شعبة �أن
النَّبي  َ�ص َّلى َح َّتى ا ْن َتفَخَ ْت َق َد َما ُهَ ،ف ِق َيل َلهُ� :أَ َت َك َّل ُف َهذَ ا ؟ َو َق ْد غَ َف َر ُ
اهلل َل َك َما َت َق َّد َم ِم ْن ذَ ْنب َِك َو َما َت�أَخَّ َر،
َفقَالَ �" :أَ َف اَل �أَ ُكونُ َع ْب ًدا �شَ كُو ًرا"( .((6وهذا من رباعياته ،وهو �أعلى ما عنده.
ال�سجِ ْ�ستَاني رحمه اهلل تعالى.
و�أ َّما [ق4ظ] ُ�سنن الحافظ �أبي داود �سليمان بن الأ�شعث ِّ
�سمعت طرفًا منه على
ف�إني قر�أت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم ،قال:
ُ
في الدين �أحمد بن محمد المدني ُ -ق ِّد�س �س ُّره  -ب�سنده �إلى ابن الفرات عن �أبي
�شيخنا العارف باهلل َ�ص ِّ
ُ َ (((7
حف�ص عمر بن الح�سن بن َ[مزِ يد بن �أ َم ْيلة] المراغي عن الفخر �أبي الح�سن بن �أحمد بن عبدالواحد ابن
ال ُبخاري عن �أبي حف�ص عمر بن محمد بن َط َب ْرزَد البغدادي �أنا به ال�شيخان �أبو البدر �إبراهيم بن محمد بن
�سماعا عليهما ُمل َّفقًا قاال� :أنا بها الحافظ
من�صور ال َك ْرخي و�أبو الفتح ُم ْف ِلح بن �أحمد بن محمد [ال ُّد ْومي](ً ((7
الكبير �أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي �أنا �أبو عمر القا�سم بن جعفر بن عبد الواحد
الها�شمي �أنا �أبو علي محمد بن �أحمد بن عمرو اللُّ�ؤل�ؤي �أنا �أبو داود.
دت �أبا َب ْر َز َة
وبه �إلى �أبي داود :ثنا ُم�س ِلم بن �إبراهيم ثنا
عبدال�سالم بن �أبي حازِم �أبو َطا ُلوت قال� :شَ هِ ُ
َّ
ال�س َم ِ
اط  -فلما ر�آه ُعبيداهلل قال�ِ :إ َّن
دخل على ُعبيداهلل بن زياد فح َّدثني فالن � -س َّماه ُم�س ِلم وكان في ِّ
ُم َح َّم ِد َّي ُك ْم َهذَ ا ال َّد ْح َد ُاحَ .ففَهِ َم َها ال�شَّ ْيخُ  ،فقال :ما ُكن ُْت � ْأح َ�س ُب �أ ِّني �أ ْبقَى في َق ْو ٍم ُي َع ِّي ُرو ِني ب ُِ�ص ْح َب ِة ُم َح َّم ٍد
!
الح ْو ِ�ض،
فقال له ُعبيداهلل� :إن �صحبة محمد  لك ز ٌ
َين ،غير �شَ ينٍ  ،ثم قال� :إنَّما َب َع ْث ُت ِ�إليك لأ�س�ألك عن َ
�سمعت ر�سول اهلل  َيذ ُك ُر فيه �شي ًئا؟
َ
فقال �أبو َب ْر َزةَ :نعم ،ال َم َّرةً ،وال ِث ْن َت ْينِ  ،وال ثال ًثا ،وال �أرب ًعا ،وال خَ ْم ً�ساَ ،ف َمن َكذَّ َب به فال َ�سقَا ُه اهلل منه،
(((7
غ�ض ًبا.
ُث َّم خَ َر َج ُم َ
وهذا من ال ُّرباع َّيات التي في ُحكم ال ُّثالث َّيات ،وهو [ق5و] �أعلى ما عنده.
و�أ َّما الجامع للحافظ �أبي عي�سى بن َ�س ْو َر َة الت ِّْر ِم ِذ ِّي رحمه اهلل تعالى.
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم الكوراني رحمه اهلل تعالى ،قال:
قر� ُأت طرفًا منه على الفقيه ال�صالح �أ�ستاذ الإقراء بالأزهر ال�شيخ �أبي العزايم �سلطان بن �أحمد الم َّز ِاح ِّي
( ((6المعجم المفهر�س .29
والج َّن ِة َوالنَّارِ ،باب �إك َثا ِر ال ْأع َمالِ َو اِال ْج ِت َها ِد ِفي ال ِع َبا َد ِة .حديث.2819 :
(� ((6صحيح م�سلم كتاب ِ�ص َف ِة ال ِق َي َام ِة َ
( ((7في الأ�صل :يزيد بن �أفيلة .وال�صحيح ما �أثبته ،فهو� :أبو حف�ص عمر بن الح�سن بن َمزيد بن �أُ َم ْي َلة المراغي ،ثم الحلبي،
الد َم�شقي ،ثم ِ
المزِّ ي ،الم�شهور بابن �أُ َميلة (ت778هـ) .معجم ال�شيوخ لل�سبكي  ،312وغاية النهاية  ،521/1وذيل التقييد
ثم ِّ
 ،212/3وتو�ضيح الم�شتبه  ،122/8و�إنباء الغمر  ،142/1والدرر الكامنة ( ،)159/3والنجوم الزاهرة .114/11
( ((7في الأ�صل :الرومي .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في ثبت �شيخ الم�ؤ ِّلف المنال �إبراهيم ،الأمم لإيقاظ الهمم  ،7وا�ستدراك
ابن ُنقْطة ،بحا�شية الإكمال  ،370/3و�سير �أعالم النبالء .165/20
ال�سنَّة ،باب في الحو�ض ،حديث .4749
(� ((7سنن �أبي داود ،كتاب ُّ
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�إجازة
الب َُديريِّ
لمحمد ابن
َزين الدين
َّ
ال�شهير
ب�أ�صطا
ِّ
�شقي
الد َم ِّ
َ
وولديه
م�صطفى
ومحمد

تحقيق المخطوطات

الدين �أحمد بن محمد
رحمه اهلل �سنة  ،1061و�أجازني �سائره؛
في ِّ
ُ
و�سمعت طرفًا منه على �شيخنا العارف َ�ص ِّ
المدني َ -ر َّو َح اهلل ُروحه  -ب�سن َِدهما �إلى ابن َط َب ْرزَد �أنا �أبو الفتح عبدالملك بن �أبي القا�سم عبداهلل بن �أبي
(((7
عبدال�صمد ال َّتاجر [الغُو َرجِ ِّي]
�سهل ال َك ُروخي عن �أبي عامر محمود بن القا�سم الأزدي و�أبي بكر �أحمد بن
َّ
وي ال ِّت ْر َيا ِق ِّي� ،إال الجزء الأخير ،وهو من �أول مناقب ابن عبا�س �إلى �آخر
و�أبي ن�صر عبدالعزيز بن �أحمد الـ َه َر ِّ
(((7
الكتاب ،ف�سمعه ال َك ُروخي من �أبي المظفر عبيداهلل بن علي بن [يا�سين] بن ال َّد َّهان الهروي ،قالوا جمي ًعا:
المروزي �أنا ال�شيخ الثقة الأمين �أبو
�أنا �أبو محمد عبدالج َّبار بن محمد بن عبداهلل بن الج َّراح الج َّر ِاح ُّي
ُّ
العبا�س محمد بن �أحمد بن محبوب بن ف�ضيل ال َّتاجر المحبوبي عن ال ِّت ْر ِم ِذ ِّي.
ال�س ِّد ِّي ال ُكوفي ثنا عمر بن �شاكر عن �أن�س بن
وبه �إلى ال ِّت ْر ِم ِذ ِّي :ثنا �إ�سماعيل بن مو�سى الفَزَ اري بن بنت ُّ
ال�صا ِب ُر ِفي ِه ْم َعلَى ِدي ِن ِه َكالقَاب ِ
مالك ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل " :ي�أتي على الن ِ
ِ�ض
َّا�س َز َمانٌ َّ
الج ْمرِ"(.((7
َعلَى َ
ائي رحمه اهلل.
و�أ َّما ُ�سنن الحافظ �أبي عبدال َّرحمن �أحمد بن �شُ َعيب ال َّن َ�س ِّ
ف�إني قر� ُأت �أطرافًا منه علي �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل [ق5ظ] تعالى ،قال:
ال�سابق �إلى ال َّتنُوخي ب�سماعة
في ِّ
ُ
الدين �أحمد ُ -ق ِّد�س �س ُّره  -ب�سنده َّ
�سمعت طرفًا منه على �شيخنا الإمام َ�ص ِّ
(((7
اني]
على �أيوب بن نعمة النَّابل�سي �أنب�أنا �إ�سماعيل بن �أحمد العراقي عن عبدال َّرزَّاق بن �إ�سماعيل [الق َ
ُوم َ�س ِّ
(((7
الد ْي َن َور ُِّي المعروف
وني �أنا �أبو ن�صر �أحمد بن الح�سين القا�ضي ِّ
�أنا �أبو محمد عبدال َّرحمن بن َ
[ح ْمد] ال ُّد ُّ
ائي.
بال َك َّ�سار �أنا الحافظ �أبو بكر �أحمد بن محمد بن �إ�سحاق القا�ضي ِّ
الد ْي َن َور ُِّي المعروف بابن ُّ
ال�س ِّن ِّي �أنا الن ََّ�س ُّ
ماج ْه رحمه اهلل تعالى.
�أ َّما ُ�سنن الحافظ �أبي عبداهلل محمد بن َيزيد الق َْزوِي ِن ِّي ،المعروف بابن َ
وماج ْه لقب يزيد والد محمد ،ال جده ،كما في القامو�س ،ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه
َ
الدين ُ -ق ِّد�س �س ُّره -
في
�ص
إمام
ل
ا
�شيخنا
على
منه
ًا
ف
طر
�سمعت
قال:
اهلل
رحمه
إبراهيم
�
ْال
ن
م
ال
َ ِّ ِّ
ُ
ال َّرحيم ُ
قي عن �أبي
�أواخر �سنة  1071ب�سن َِد ِه �إلى الحافظ ابن َح َجر بقراءته على �أبي الح�سن ابن �أبي المجد ِّ
الد َم�شْ ِّ
ال�سعادات �أنا �أبو ُز ْر َع َة الـ َمق ِْد ِ�س ُّي �أنا �أبو من�صور الـ ُم َق ِّو ِم ُّي �أنا �أبو طلحة
العبا�س َّ
الحجار عن �أنجب بن �أبي َّ
ماج ْه الق َْزوِي ِن ِّي.
الخطيب� ،أنا �أبو الح�سن الق ََّطان �أنا به م�ؤ ِّلفه �أبو عبداهلل ابن َ
ماج ْه قال  -وهو �أول ثالثياتهَ :ثنَا ُج َبا َر ُة ْب ُن ا ْل ُم َغ ِّل ِ�س َثنَا َك ِثي ُر ْب ُن ُ�س َل ْي ٍم قَالَ �َ :س ِم ْع ُت �أَن ََ�س ْب َن
وبه �إلى ابن َ
ُ
َما ِل ٍك ر�ضي اهلل عنه يقول :قال َ " :منْ �أَ َح َّب �أَنْ ُي ْك ِث َر اهلل خَ ْي َر َب ْي ِت ِهَ ،ف ْل َي َت َو َّ�ض�أْ �إِ َذا َح َ�ض َر َغ� َدا�ؤُ ُهَ ،و�إِ َذا
ُر ِف َع"(. ((7
و�أ َّما الموطَّ �أ لإمام دار الهجرة  ،ونَجم ال ُه َدى ،مالك بن �أن�س ال ْأ�ص َب ِح ِّي  و�شكر �سعيه.
�سمعت
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال [ق6و] �إبراهيم رحمه اهلل ،قال:
ُ
( ((7في الأ�صل :الفررجي .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في الأمم لإيقاظ الهمم  ،8واللباب في تهذيب الأن�ساب .393/2
( ((7في الأ�صل :يا�سر بن .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في التقييد لمعرفة رجال ال�سنن والم�سانيد .360/1
اب ا ْل ِفتَنِ َع ْن َر ُ�سولِ اهلل  ،حديث .2260
( ((7الجامع َ�أ ْب َو ُ

( ((7في الأ�صل :القرم�سي ،وفي ثبت الم�ؤ ِّلف :القوم�سي .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في تاريخ الإ�سالم .655/12
( ((7في الأ�صل� :أحمد .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في اللباب في تهذيب الأن�ساب ( ،)517/1و�سير �أعالم النبالء .239 /19
اب ال ُو ُ�ضو ِءِ ،عن َْد َّ
الط َع ِام ،حديث .3260
ال�سنَن ،كتاب ال ْأط ِع َم ِة  ،باب َب ُ
(ُّ ((7
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الدين �أحمد بن محمد المدني الأن�صاري َ -ر َّوح اهلل ُروحه  -عن
في ِّ
طرفًا منه على �شيخنا العارف باهلل َ�ص ِّ
الم�س ِند المع َّمر عمر بن ح�سن بن �أُ َم ْي َلة المراغي
ملي عن ال َّزين زكريا عن الحافظ ابن َح َجر عن ْ
ال�شَّ م�س ال َّر ِّ
الفاروثي �أنا به �أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن يحيى بن �أبي حفاظ
الدين �أحمد بن �إبراهيم بن عمر
عن ِعز ِّ
ِّ
ِ
َا�سي �أنا �أبو الح�سين محمد بن محمد بن �سعيد بن َز ْر ُقون ب�إجازته من �أبي عبداهلل �أحمد بن محمد بن
الم ْكن ُّ
اطي عن �أبي عي�سى يحيى بن
عبداهلل بن غَ ْل ُب ْون بن َّ
الح�صار الخَ ْو َال ِن ِّي عن �أبي عمرو عثمان بن �أحمد ال ِق ْي َج ِّ
عبداهلل بن يحيى بن يحيى بن يحيى عن َع ِّم �أبه �أبي مروان عبيد اهلل بن يحيى بن يحيى عن �أبيه يحيى بن
يحيى الـ َم ْ�ص ُمو ِد ِّي الليثي عن الإمام الحافظ الحجة مالك بن �أن�س ال ْأ�ص َب ِح ِّي.
وبه �إلى مالك قال في كتاب الجامع :النهي عن القول بالقدر.
و�سى.
و�سى َف َح َّج �آ َد ُمُ ،م َ
عن �أبي الزِّ نَاد عن الأعرج عن �أبي ُه َري َرة �أن ر�سول اهلل  قال" :ت ََحا َّج �آ َد ُم َو ُم َ
َّا�س َو�أَخْ َر ْج َت ُه ْم ِمنَ ا ْل َج َّن ِة؟
َفقَا َل َل ُه ُم َ
و�سى� :أَنْتَ �آ َد ُم ا َّل ِذي �أَغْ َو ْيتَ الن َ
و�سى ا َّل ِذي �أَ ْع َطا ُه ُ
ا�ص َطفَا ُه َعلَى الن ِ
َّا�س ِبر َِ�سا َل ِت ِه؟
اهلل ِع ْل َم ُك ِّل �شَ ْي ٍءَ .و ْ
َفقَا َل َل ُه �آ َد ُم� :أَنْتَ ُم َ
قَالَ َ :ن َع ْم .قَالَ � :أَ َف َت ُلو ُم ِني َع َلى �أَ ْمرٍ َق ْد ُق ِّد َر َع َل َّي َق ْب َل �أَ ْن �أُخْ َلقَ "(.((7
و�أ َّما ُم ْ�سنَد الإمام �أبي عبداهلل محمد بن �إدري�س ال�شَّ افعي ر�ضي اهلل عنه و�شكر �سعيه.
�سمعت طرفًا
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل ،قال:
ُ
المدني ُ -ق ِّد�س �س ُّره  -ب�إجازته من ال�شَّ م�س
الدين �أحمد بن محمد
في ِّ
ِّ
منه على �شيخنا العارف باهلل َ�ص ِّ
خاري
ال�صالح ابن �أبي عمر عن الفخر بن ال ُب ِّ
ملي [ق6ظ] عن ال َّزين زكريا عن الحافظ ابن َح َجر عن َّ
ال َّر ِّ
عن القا�ضي �أبي المكارم �أحمد بن محمد بن محمد بن عبداهلل ال َّل َّبان و�أبي جعفر محمد بن �أحمد بن ن�صر
ال�صيدالني عن �أبي الح�سن بن �أحمد الح َّداد عن الحافظ �أبي نعيم �أحمد بن عبداهلل الأ�صبهاني عن �أبي
َّ
افعي.
العبا�س محمد بن يعقوب ال ِّ
أ�صم �أنا ال َّربيع بن �سليمان الـ ُم َرادي �أنا ال�شَّ ُّ
افعي ،قال  -وهو من ثالثياته ،وهو �أعلى ما عنده� :أنا مالك عن عبداهلل بن دينار عن عبداهلل
وبه �إلى ال�شَّ ِّ
َّا�س ِب ُق َبا ٍء ِفي َ�ص َ
ال�ص ْب ِح� ،إِ ْذ َجا َء ُه ْم � ٍآتَ ،فقَا َل� :إِ َّن َر ُ�سو َل
ال ِة ُّ
ابن [عمر]( ((8ر�ضي اهلل عنهما قالَ " :ب ْي َن َما الن ُ
ا ِ
وه ُه ْم �إِ َلى ال�شَّ �أْمِ،
ا�س َت ْق ِب ُلو َهاَ .و َكان َْت ُو ُج ُ
هلل  َق ْد �أُ ْن ِز َل َعلَ ْي ِه ال َّل ْيلَ َة ُق ْر�آنٌ َ .و َق ْد �أُ ِم َر �أَنْ َي ْ�س َت ْق َب َل ا ْل َك ْع َب َةَ .ف ْ
َفاَ ْ�س َت َدا ُروا �إِ َلى ا ْل َك ْع َب ِة"(.((8
و�أ َّما ُم�سنَد الإمام �أحمد بن محمد بن َح ْنبل ال�شَّ
يباني ر�ضي اهلل عنه و�شكر �سعيه.
ِّ
�سمعت
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل تعالى ،قال:
ُ
( ((7موط�أ مالك (رواية يحيى) ،كتاب الجتمع ،باب النهي عن القول بالق ََدر ،حديث .2616
( ((8في الأ�صل :عمرو .وهو خط�أ؛ لأن الحديث من رواية ابن عمر ر�ضي اهلل عنه ،كما �سي�أتي.
(� ((8أخرجه مالك في الموط�أ رواية يحيى ،كتاب ال ِق ْب َل َة ،باب ما جاء في ال ِق ْب َل ِة ،حديث  211ط دبي ،ورواية �أبي م�صعب
 ،546ورواية القعنبي  ،310وراية ابن القا�سم  ،277ورواية الحدثاني  ،178ورواية ال�شيباني  ،283ومن طريق مالك رواه
ال�شافعي في م�سنده ،باب ومن كتاب ا�ستقبال القبلة في ال�صالة  ،23وباب :ومن كتاب الر�سالة �إال ما كان معا ًدا ،234
وم�سند ال�شافعي بترتيب ال�سندي ،الباب الثالث في �شروط ال�صالة ،حديث ،189 :وبترتيب �سنجر ،باب ا�ستقبال الكعبة
في ال�صالة ،حديث  .177ال�شافي في �شرح م�سند ال�شافعي  ،453/1و�شفاء العي بتخريج وتحقيق م�سند ال�شافعي بترتيب
الإمام ال�سندي  .177/1واتفقت الم�صادر على روايته من طريق ابن عمر ر�ضي اهلل عنه.
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�إجازة
الب َُديريِّ
لمحمد ابن
َزين الدين
َّ
ال�شهير
ب�أ�صطا
ِّ
�شقي
الد َم ِّ
َ
وولديه
م�صطفى
ومحمد

تحقيق المخطوطات

خاري �أنا
في ِّ
ال�سابق �إلى الفخر ابن ال ُب ِّ
الدين �أحمد روح اهلل روحه َ
ب�سن َِد ِه َّ
طرفًا منه على �شيخنا الإمام َ�ص ِّ
�أبو علي َحنْبل بن عبداهلل بن ال َف َرج الـ ُم َك ِّب ُر �أنا �أبو القا�سم هبة اهلل بن محمد بن عبدالواحد بن ال ُـح َ�صين
يعي ثنا عبداهلل بن الإمام
ميمي الـ ُمذْ ِه ُب الواعظ �أنا �أبو بكر بن جعفر الق َِط ُّ
�أنا �أبو علي الح�سن بن علي ال َّت ُّ
�أحمد حدثني �أبي.
وبه �إلى الإمام �أحمد ثنا َر ْو ٌح �أماله علينا ببغداد ثنا محمد بن �أبي ُح َم ْيد عن �إ�سماعيل بن محمد بن �سعد
ابن �أبي َوقَّا�ص عن �أبيه عن َج ِّده �سعد بن �أبي َوقَّا�ص  [ق7و] قال:قال ر�سول اهلل ِ :
"منْ َ�س َعا َد ِة ا ْبنِ
اهلل َع َّز َو َج َّلِ ،منْ َ�س َعا َد ِة ا ْبنِ �آ َد َم رِ�ضَ ا ُه ِب َما َق َ�ضى ُ
�آ َد َم ْا�س ِتخَ ا َر ُت ُه َ
اهلل َع َّز َو َج َّلَ ،و ِمنْ ِ�ش ْق َو ِة ا ْبنِ �آ َد َم َت ْر ُك ُه
ْا�س ِتخَ ا َر َة ا ِ
هلل َع َّز َو َج َّلَ ،و ِمنْ ِ�ش ْق َو ِة ا ْبنِ �آ َد َم َ�سخَ ُط ُه ِب َما َق َ�ضى اهلل َع َّز َو َج َّل"(.((8
ال�س َم ْر َق ْن ِد ِّي ،رحمه اهلل
و�أ َّما ُم ْ�سنَد الحافظ �أبي محمد عبداهلل بن عبدال َّرحمن َّ
الدا ِر ِم ِّي َّ
تعالى.
�سمعت طرفًا
ف�إنَّي قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل قال:
ُ
الدين ُ -ق ِّد�س �س ُّره � -سنة  ،1071و�أجاز لي رواية �سائره ب�إجازته عن ال�شَّ م�س
في ِّ
منه على �شيخنا الإمام َ�ص ِّ
ال َّرملي عن ال َّزين زكريا عن ُم ْ�س ِند الدنيا محمد بن ُم ْقبِل الحلبي عن ُج َو ْيرِ َّية بنت �أحمد ال ُك ْر ِد ِّي اله َّكار ِِّي
�أنا �أبو الح�سن علي بن عمر ال ُك ْر ِد ِّي �أنا �أبو الـ ُمن ََّجا عبداهلل بن عمر ال َّلت ِِّّي ح�ضو ًرا لجميعه في ال َّرابعة �أنا �أبو
ال�س َم ْر َقن ِْد ُّي �أنا ال َّدار ِِم ُّي.
ال َوقْت �أنا ال َّد ُّ
ال�س ْرخَ ِ�س ُّي �أنا �أبو ِعمران عي�سى بن عمر َّ
اودي �أنا َّ
وبه �إلى ال َّدار ِِم ِّي قال  -وهو من ثالثياته ،وهو �أعلى ما عنده� :أنا يزيد بن هارون �أنا حميد عن �أن�س  عن
َّبي  قال�" :إِ َّن ِفي ا ْل َج َّن ِة َل ُ�سو ًقا" ،قالوا :وما هي؟ قالُ " :ك ْث َبانٌ ِمنْ ِم ْ�س ٍك َيخْ ُر ُجو َن �إِ َل ْي َها َف َي ْجت َِم ُعو َن
الن ِّ
ِفي َهاَ ،ف َي ْب َعثُ هَّ ُ
ِيحا َف ُت ْد ِخ ُل ُه ْم ُب ُيو َت ُه ْمَ ،ف َيق ُ
وه ْمَ :لق َِد ا ْز َد ْد ُت ْم َب ْع َدنَا ُح ْ�سنًاَ ،و َيقُو ُلو َن
ُول َل ُه ْم �أَ ْه ُل ُ
الل َعلَ ْي ِه ْم ر ً
ِ ألَ ْه ِلي ِه ْم ِم ْث َل َذ ِل َك"(.((8
و�أ َّما ُم ْ�سنَد الحافظ �أبي داود �سليمان بن داود بن الجارود الطَّ َيا ِل ِ�س ِّي رحمه اهلل تعالى.
�سمعت طرفًا
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل قال:
ُ
ال�سابق �إلى
في ِّ
الدين �أحمد [ق7ظ] ُ -ق ِّد�س �س ُّره  -و�أج��از لي �سائره ب�سنده َّ
منه على �شيخنا الإم��ام َ�ص ِّ
دالني قاال �أخبرنا �أبو علي الح َّداد �أنا �أبو
الفخر ابن ال ُب ِّ
خاري عن �أبي المكارم بن ال َّل َّبان و�أبي جعفر َّ
ال�ص ْي ِّ
هاني ثنا يون�س بن حبيب ال ِع ْج ُّلي ثنا �أبو داود
ُنعيم الحافظ ثنا عبداهلل بن جعفر بن �أحمد بن فار�س ال ْأ�ص َب ُّ
َّ
الط َيا ِل ِ�س ُّي.
وبه �إلى �أبي داود ثنا ح َّماد بن َ�س َل َمة عن َي ْع َلى [بن]( ((8عطاء عن وكيع بن ُح ُد�س عن �أبي َرزِين هو َل ِقيط
ابن ِ
قلت :يا ر�سول اهلل� ،أَ ْي َن
َّبي  يكره �أن ي�س�أل ،ف�إذا �س�أله �أبو َرزِين �أعج َبهُ ،
عامر ال ُع َق ْي ِل ُّي قال :كان الن ُّ
الَ ْر َ�ض؟ قَالَ َ " :كا َن ِفي َع َما ٍء َما َف ْو َق ُه َه َوا ٌءَ ،و َما ت َْح َت ُه َه َوا ٌء ُث َّم
ال�س َم َو ِات َو ْ أ
َك َان َر ُّبنَا َع َّز َو َج َّل َق ْب َل �أَ ْن َيخْ ُلقَ َّ
خَ لَ َق ا ْل َع ْر َ�ش َعلَى ا ْل َما ِء"(.((8
( ((8م�سند �أحمد .168/1
الج َّن ِة ،حديث .2883
(� ((8سنن ال َّدار ِِم ِّي ،من كتاب ال ِّرقاق ،باب :في ُ�سوقِ َ
( ((8في الأ�صل :عن .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في التخريج.
( ((8م�سند َّ
الط َيا ِل ِ�س ِّي .1189
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و�أ َّما ُم ْ�سنَد الحافظ َع ْبد بن ُح َميد بن ن�صر [ال ِك ِّ�س ِّي] ( ((8رحمه اهلل.
�سمعت طرفًا
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل قال:
ُ
في ِ
ال�سابق �إلى جويرية بنت اله َّكاري �أنا �أبو
الدين �أحمد ُ -ق ِّد�س ِ�س ُّره  -ب�سن َِده َّ
منه على �شيخنا الإمام َ�ص ِّ
ال�س ْرخَ ِ�س ُّي �أنا
الح�سن ال ُكردي �أنا �أبو الـ ُمن ََّجا ابن ال َّلت ُِّّي ح�ضو ًرا في ال َّرابعة �أنا �أبو الوقت �أنا ال َّد ُّ
اودي �أنا َّ
�إبراهيم بن خُ زَ يم ال�شَّ ِا�ش ُّي �أنا َع ْبد بن ُح َميد.
ال�س ِ
دو�س ُّي ال َب ْ�صري َثنَا َد ْي َل ُم ْب ُن غَ ْز َو َان هو �أبو غالب ال َب َّراء
وبه �إلى َع ْبد بن ُح َميد ثنا محمد بن الف�ضل هو َّ
ال�صحابي عن �أبي عثمان النَّهدي هو عبدالرحمن بن م ّل عن عمر بن
ال َع ْبدي ال َب�صري عن َم ْي ُمونٍ ال ُك ْر ِد ِّي َّ
الخطاب  عن النبي  قال�" :إِ َّن َما �أَخَ ُ
يم؛ َي َت َك َّل ُم بِا ْل ِح ْك َم ِة َو َي ْع َم ُل بِا ْل َج ْورِ"(.((8
اف َعلَ ْي ُك ْم ُك َّل ُمنَا ِفقٍ َع ِل ٍ
ح وبالإ�سناد �إلى الحافظ ابن َح َجر(� ((8أنا [ق8و] �أبو العبا�س �أحمد بن �أبي بكر المقد�سي في كتابه عن
الح�ض َر ِم ِّي عن عبدالرحمن بن محمد
يحيى بن محمد بن �سعد عن جعفر بن علي عن محمد بن عبدال َّرحمن ْ
ابن عتاب حدثني �أبي �أن القا�ضي �أبو �أيوب �سليمان بن خلف �أجازه �سنة (� )446أنا القا�ضي �أبو عبداهلل محمد
ابن �أحمد بن يحيى بن مفرج ثنا محمد بن �أيوب بن حبيب ال َّر ِق ُّي المعروف بال�صموت عن الإمام �أبي بكر
�أحمد بن عمرو بن عبدالخالق الب َّزار ثنا محمد بن عبدالملك القُر�شي ثنا َد ْي َل ُم ْب ُن غَ ْز َو َان ثنا َم ْي ُمون ا ْل ُك ْر ِد ّي
عن �أبي عثمان ال َّن ْه ِد ِّي عن عمر بن َّ
الخطاب  قالَ :حذَّ َرنَا ر�سول اهلل  ُك َّل ُمنَا ِفقٍ َع ِل ِيم ال ِّل َ�سان(.((8
�إجازة
الب َُديريِّ
الملقَّب بـ"البحر الزَّخَّ ار".
و�أ َّما ُم ْ�سنَد ال َبزَّارُ ،
لمحمد ابن
ال�سند �إليه ،قال :ثنا الح�سن بن يحيى الأَ ُرز ُِّّي ومحمد بن يحيى [القطيعي]([ ((9قاال]( ((9ثنا الحجاج
بهذا َّ
َزين الدين
ابن المنهال ثنا �صالح ا ْل ُم ِّر ُّي ثنا الح�سن عن �أن�س عن النبي  قالَ " :يق ُ
ُول اهلل تبارك وتعالي :يا بن �آ َد َم،
َّ
ال�شهير
َو ِاح َد ٌة َل َكَ ،و َو ِاح َد ٌة ِليَ ،و َو ِاح َد ٌة ِفي َما َب ْي ِني َو َب ْين ََكَ ،ف�أَ َّما ا َّل ِتي ِلي َف َت ْع ُب ُد ِني لاَ تُ�شْ ر ُِك بِي �شَ ْيئًاَ ،و�أَ َّما ا َّل ِتي
ب�أ�صطا
ِّ
الد َعا ُء َو َعلَ َّي الإ َِجا َب ُة"(.((9
�شقي
َل َك َف َما َع ِم ْلتُ ِمنْ �شَ ْي ٍء �أَ ْو ِمنْ َع َم ٍل َو َّف ْي ُت َكهَُ ،و َ�أ َّما ا َّل ِتي ِفي َما َب ْي ِني َو َب ْين ََك َف ِمن َْك ُّ
الد َم ِّ
َ
وولديه
راني رحمه اهلل.
و�أ َّما ُ
المعجم الكبير للحافظ �أبي القا�سم �سليمان بن �أحمد الطَّ َب ِّ
م�صطفى
�سمعت طرفًا منه على
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم قال:
ومحمد
ُ
الني عن
�شيخنا العارف باهلل �أحمد ُ -ق ِّد�س �س ُّره  -ب�سنده �إلى الفخر ابن ال ُبخاري عن �أبي جعفر َّ
ال�ص ْي َد ِّ
هاني �أنا َّ
الط َب َرا ِن ُّي.
فاطمة بنت عبداهلل َ
الج ْو َز َدا ِن َّية �أنا �أبو بكر محمد بن عبداهلل بن [ق8ظ] رِيذَ ة ال ْأ�ص َب ُّ
( ((8المنتخب من م�سند عبد بن ُح َميد .11
( ((8المنتخب من م�سند عبد بن ُح َميد .11
( ((8المعجم المفهر�س (�ص ،)139 :هذا الحديث بهذا الإ�سناد يرويه الم�ؤلف هنا من طريق الإمام البزَّار في م�سنده ،وم�سند
البزار هو الكتاب التالي لم�سند ابن ُح َميد .وقد روى الحافظ ابن َح َجر هذا الإ�سناد في "المعجم المفهر�س" تحت ُم�سنَد
البزَّار وقال" :و�أنب�أنا ِب ُم�سنَده الكبير عن طريق المغاربة" فذكره .فربما يكون ال�سهو وقع للم�ؤلف عند نقله� ،أو وقع الخط�أ
في الن�سخة التي نقل منها.
(ُ ((8م�سنَد البزَّار .305
( ((9في الأ�صل :الفظعي .وال�صواب ما �أثبته ،كما في الم�سند .
( ((9في الأ�صل :قال.
( ((9الم�سنَد .6693
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تحقيق المخطوطات

وبه �إلى َّ
الط َب َرا ِن ِّي ثنا الح�سين بن �إ�سحاق ال ُّت ْ�ستَرِ ُّي ثنا َح ْر َم َل ُة بن يحيى ثنا [اب��ن](َ ((9و ْه ٍب �أخبرني
الح ُب ِل ِّي عن عبداهلل بن عمرو
مي عن �أبي هانئ الخَ ْو اَل ِن ِّي عن عبدالرحمن ُ
عبدال َّرحمن بن َم ْي َ�سرة َ
الح ْ�ض َر ُّ
ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �" :إِ َّن الإِي َما َن َ�س َيخْ لَقُ في َج ْو ِف �أَ َح ِد ُك ْم َك َما َيخْ لَقُ ال َّث ْو ُب؛ َف َ�س ُلوا َ
اهلل
تعالى �أَنْ ُي َج ِّد َد الإِي َما َن ِفي ُق ُلو ِب ُك ْم"(.((9
المعجم الأو�سط له.
و�أ َّما ُ
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل قالُ :ر ِّويناه عن
الني �أنا �أبو علي الح َّداد �أنا �أبو
في ِّ
ال�سنَد �إلى َّ
الدين �أحمد َ -ر َّوح اهلل ُروحه  -بهذا َّ
ال�ص ْي َد ِّ
�شيخنا الإمام َ�ص ِّ
نعيم �أنا َّ
راني.
الط َب ُّ
وبه �إلى َّ
ازي ثنا �أبو �سعيد مولى بني
ال�صايغ ثنا �أحمد بن عمرو العلاَّ ف ال َّر ُّ
راني ثنا محمد بن علي َّ
الط َب ِّ
(((9
ها�شم عن �أبي خَ ْل َد َة قال� :سمعت َ[م ْي ُمو ًنا] ال ُك ْر ِد َّي وهو عند مالك بن دينار فقال له مالك بن دينارَ :ما
ِلل�شَّ ْي ِخ اَل ُي َح ِّدثُ َع ْن �أَبِي ِه؟ َف�إِ َّن �أَ َب َ
حدثنا عن ال َّنب ِِّي ؛
و�س ِم َع منه ،قال :كان �أبي ال ُي ِّ
اك َق ْد �أَ ْد َر َك ال َّنب َِّي َ ،
"م ْن كَذَ َب َع َل َّي ُم َت َع ِّم ًدا َف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َد ُه ِم َن
َمخَ ا َف َة �أَ ْن َيزِ َيد �أو ُي ْن ِق َ�ص .وقال�َ :س ِم ْع ُت ر�سول اهلل  يقولَ :
النَّارِ"(.((9
ال�صغير له.
و�أما ُ
المعجم َّ
�سمعت طرفًا
ف�إ ِّني قر� ُأت �أطرافًا منه على �شيخنا العارف بر ِّبه ال َّرحيم ال ُمنْال �إبراهيم رحمه اهلل ،قال:
ُ
ال�سابق �إلى �أبي ُنعيم �أخبرنا َّ
اني.
منه على �شيخنا �أحمد ُ -ق ِّد�س ِ�س ُّره  -ب�سن َِد ِه َّ
الط َب َر ُّ
تي]( ((9ببغداد ثنا محمد بن ع َّباد المكي ثنا �أبو �سعيد مولى بني ها�شم
وبه قال :ثنا �أحمد بن قا�سم [ال ِب ْر ُّ
َ (((9
�سمعت ر�سول اهلل �صلى [ق9و] اهلل عليه و�سلم يقول�" :أ ُّي
عن �أبي خَ ْل َد َة عن َم ْي ُمون ال ُك ْر ِد ِّي عن �أبيه قال:
ُ
(((9
َ
للهَّ
َر ُجلٍ تَزَ َّو َج ْام َر�أَ ًة َع َلى َما َق َّل ِم َن ا ْل َم ْهرِ �أَ ْو َك ُث َر َل ْي َ�س ِفي َنف ِْ�س ِه َ�أ ْن ُي�ؤَ ِّد َي ِ�إ َل ْي َها َح َّق َها َل ِق َي ا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
ات َ ,و َل ْم َي ُر َّد
ا�ست ََد َان َد ْينًا اَل ُيرِ ي ُد �أَ ْن ُي َ�ؤ ِّد َي �إِ َلى َ�ص ِاح ِب ِه َح َّق ُه خَ ْد َع ًة َح َّتى �أَخَ ذَ َما َل ُه َ ,ف َم َ
َو ُه َو زَانٍ َ ,و�أَ ُّي َما َر ُجلٍ ْ
�إِ َل ْي ِه ِدي َن ُه َل ِق َي اللهَّ َ َو ُه َو َ�سا ِرقٌ"(.((10
وقد �أجزتُه( ((10بجميع ما لي من الم�صنفات من منثور ومنظوم ،وغير ذلك ،ومن م�صنفاتي المجاز
ال�صدور
َّبي الم�سرور؛ و�شرحه الم�س َّمى ب�شرح ُّ
بها�َ :صفوة الـ ُم َلح في فن الم�صطلح؛ و�إظهار ُّ
ال�سرور بمولد الن ِّ
وال�سالم على �سيد �أهل الدنيا
َّبي المختار؛ والو�سيلة الظاهرة في َّ
ال�صالة َّ
ومباهج الأن��وار في معارج الن ِّ
(� ((9سقطت من الأ�صل.
( ((9المعجم الكبير ،قطعة من الجزء ( )13طبعت بمفردها  ،36رقم.84 :
( ((9في الأ�صل :ميمون.
( ((9المعجم الأو�سط  ،210/6رقم.6213 :
( ((9في الأ�صل :البرني .وال�صحيح ما �أثبته ،كما في �إر�شاد القا�صي والداني �إلى تراجم �شيوخ الطبراني .150
( ((9في المطبوع من المعجم� :أَ ُّي َما.
ات َو َل ْم ُي�ؤَ ِّد ِ�إ َل ْي َها َح َّق َها".
( ((9زاد في المطبوع" :خَ َد َع َهاَ ،ف َم َ
( ((10الرو�ض الداني  ،84/1رقم.111 :
( ((10يعني :محمد ابن زين الدين الدم�شقي ،كما ورد في بداية الإجازة.
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وال�سالم على �سيد الأولين والآخرين؛ و ُبلغة المراد في التحذير
والآخرة؛ وتقريب و�سيلة الطالبين في َّ
ال�صالة َّ
وح�سن الداللة في معرفة الوقت وال ِقبلة
ال�سديد في �إر�شاد المريد؛ ُ
عن االفتتان بالأموال والأوالد؛ والم�سلك َّ
بغير �آلة؛ ودليل الحائر في معرفة و�ضع الب�سائط والمنحرفات وف�ضل الدائرة؛ وك�شف القناع عن الإقناع،
وهو حا�شية على الخطيب �شارح �أبي ُ�شجاع( ،((10وغير ذلك.
�سائ ًال منه �أن ال ين�ساني من �صالح دعواته ،في خلواته وجلواته و�سائر �أحواله بالتوفيق ،والدعوات بالعفو
والعافية ،و�أن ُيـميتني و�أحبتي ب�أح�سن الخاتمات ،واهلل �سبحانه هو الموفِّق ،وفي هذا القدر كفاية وكفالة،
ولوال �شغل البال بال�سفر لح�صلت الإطالة.
رزقنا اهلل و�إياكم ُح�سن اال�شتغال به ،وجنبنا الغفلة والبطالة .ونجز و�سط النهار في ب�ستان بين �أزهار
[ق9ظ] و�أنهار ،وجمع من ال�صلحاء الأخيار في يوم ال�سبت المبارك الثامن من الع�شر الثاني من الأول من
(((10
ال�سالم ،وال ت�ؤاخذونا
الخام�س من ثاني ع�شر من الهجرة النبوية  ،على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة و�أت ُّم َّ
بالتق�صير ف�إنها بنت �سويعتها.
ري
قاله و ُكتب عنه ب�إذنه� ،أ�سير و�صمة ذنبه ،وفقير رحمة ربه محمد بن محمد بن محمد بن �أحمد ال ُب َد ْي ُّ
طاري طريقة ،غفر اهلل ُذنوبه ،وملأ من العلم ذَ نوبه ،وغفر له ولجميع
الد
ِّ
افعي مذه ًبا ،ال ِـم ْز ُّ
مياطي ال�شَّ ُّ
ُّ
الم�سلمين �أجمعين.
وال�سالم على �سيدنا محمد ،وا�صل المنقطعين ،ووا�سطة ِعقد
[ق10و] الحمد هلل ِّ
رب العالمينَّ ،
وال�صالة َّ
و�سالما فائ�ضي البركات على كل
الدين� ،صال ًة
الم�ستم�سكين ،وعلى �آله و�أ�صحابه خير من �أَخذ و�أُ ِخذ عنه ِّ
ً
المخلوقات �إلى يوم الدين ،وبعد.
فجميع ما ذكر في هذه الإجازة لل�شيخ محمد المذكور ن�سبته � َّإلي �صحيحة ،جعله اهلل تعالى ممن �أجاد
في العلم و�أتقن ت�صحيحه ،و�إني �أو�صيه بدوام الطلب واال�شتغال ،مع الجِ ِّد والبحث كد�أب ال ُك َّمل من ال ِّرجال،
وليكن مع النية ال�صالحة؛ ليكون �إن �شاء اهلل تعالى في القيامة من الزُّمرة الفالحة ،نفع اهلل تعالى به،
وبع ِقبِه ،وب َّلغه من الخير خير م�أربه.
الر�شيد ْين بجميع ما
ولديه الكريمين �سيدي م�صطفى ،و�سيدي محمد العظي َم ْين المو َّف َق ْين
و�إ ِّني قد � ُ
أجزت َ
َ
أجزت به الوالد ،جعلهم اهلل من الأبرار ،الناجين في الحادث والتالد ،و�إ ِّني ملتم�س منهم �أن يكون دعا�ؤهم
� ُ
أمول ،ومن ف�ضل اهلل تعالى بق ََدرِه اً
وجعلت ذلك منهم لي م� اً
اً
مقبول.
مبذول،
للعبد الفقير
ُ
اللهم ِّ
�صل و�س ِّلم على �سيدنا محمد ،وعلى �آله و�أ�صحابه بكو ًرا و�أ�صو ًال� .سبحان ر ِّبك َر ِّب ال ِع َّز ِة ع َّما
رب العالمين.
ي�صفون و�سالم على المر�سلين والحمد هلل ِّ
الد ْم ِ
افعي
ري ِّ
قاله وكتبه الحقير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ح�سن بن علي ال ُب َد ْي ُّ
ياط ُّي ال�شَّ ُّ
ر�ضى الباري في  22من المحرم الحرام �سنة  ،1105غفر اهلل ُذنوبه ،وملأ من المعارف
طاري ،راجي َ
ال ِـم ْز ُّ
ذَ نوبه� ،آمين.
٭٭٭
( ((10هذه الكتب الثالثة (ح�سن الداللة ،ودليل الحائر ،وك�شف القناع) لم �أقف على �أي منها في فهار�س المخطوطات� ،أو
"ح�سن الداللة" هنا في �إجازته لمحمد ابن زين الدين الدم�شقي ،وفي
فهار�س الكتب �أو كتب التراجم ،ولكن الم�ؤ ِّلف ذكر ُ
�إجازته ل�شم�س الدين الغَزِّ ي (ت1167هـ) ،التي �أر�سلها له من دمياط لدم�شق عام (1118هـ) وذكر ن�صها الغَزِّ ي في ثبته
"لطائف المنة" .120
( ((10الموافق يوم ال�سبت  18محرم 1105هـ .
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عاني (ت562هـ) ،النا�شر :دار
ميمي َّ
ال�س ْم ّ
�أدب الإمالء واال�ستمالء ،لأبي �سعد عبدالكريم بن محمد بن ال َّت ّ
الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط1401( 1هـ 1981 -م).
�إر�شاد القا�صي والداني �إل��ى تراجم �شيوخ الطبراني ،ت�أليف� :أب��ي الطيب نايف بن �صالح بن علي
المن�صوري ،ق ّدم له الدكتور� :سعد بن عبداهلل الحميد ،راجعه ولخ�ص �أحكامه وقدم له :ال�شيخ �أبو
الح�سن ال�سليماني ،النا�شر :دار الكيان  -الريا�ض ،ومكتبة ابن تيمية بالإمارات العربية المتحدة ،ط1
(1427هـ 2006 -م).
الإكمال في رفع االرتياب عن الم�ؤتلف والمختلف في الأ�سماء والكنى والأن�ساب ،ت�أليف :الأمير �أبو ن�صر
علي بن هبة اهلل بن علي ابن ماكوال (ت475هـ) ،اعتنى بت�صحيحه والتعليق عليه :ال�شيخ عبدالرحمن بن
يحيى المعلمي اليماني ،النا�شر :دار الكتاب الإ�سالمي  -القاهرة ،ط1993( 2م).
الإمداد في معرفة علو الإ�سناد ،ت�أليف :عبداهلل بن �سالم الب�صري المكي (ت1134ه�ـ) ،حققه وعلق
عليه :العربي الدائز الفرياطي ،النا�شر :دار التوحيد للن�شر  -الريا�ض ،ط1427( 1هـ 2006 -م).
�إنباء الغمر ب�أنباء العمر ،ت�أليف :الحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني (ت852ه �ـ) ،تحقيق:
الدكتور ح�سن حب�شي ،النا�شر :المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة (1389هـ 1969 -م).
تاريخ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأعالم ،ت�أليف� :شم�س الدين �أبي عبد اهلل محمد بن �أحمد بن عثمان
ابن َقا ْيماز الذهبي (ت748هـ) ،تحقيق :د .ب�شار عواد معروف ،النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي بيروت -
لبنان ،ط1424( 1هـ2003-م).
التقييد لمعرفة رواة ال�سنن والم�سانيد ،لمحمد بن عبد الغني بن �أبي بكر بن �شجاع� ،أبو بكر ،معين
الدين ،ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت629ه �ـ) ،تحقيق :كمال يو�سف الحوت ،النا�شر :دار الكتب
العلمية ،ط1408( 1هـ 1988 -م).
تو�ضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ،ت�أليف :محمد بن �إ�سماعيل ال�صنعاني� ،أبو �إبراهيم ،عز الدين،
المعروف بالأمير (ت1182ه �ـ) ،تحقيق� :صالح بن محمد بن عوي�ضة ،النا�شر :دار الكتب العلمية,
بيروت -لبنان ،ط1417( 1هـ1997/م).
تو�ضيح الم�شتبه (في �ضبط �أ�سماء الرواة و�أن�سابهم و�ألقابهم وكناهم) ،ت�أليف� :شم�س الدين محمد
ابن عبداهلل بن محمد القي�سي الدم�شقي ،المعروف بابن نا�صر الدين (ت842هـ) ،تحقيق :محمد نعيم
العرق�سو�سي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت  -لبنان ،ط1414( 1هـ 1993 -م).
الجامع لأخالق ال��راوي و�آداب ال�سامع ،للحافظ �أبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي
(ت463هـ) ،قدم له وحققه وخرج �أخباره وعلق عليه وو�ضع فهار�سه د .محمد عجاج الخطيب ،النا�شر:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت  -لبنان ،ط1410(1هـ 1989 -م).
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الدرر الكامنة في �أعيان المئة الثامنة ،ت�أليف :الحافظ �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني (ت852هـ)،
النا�شر :دار الجيل ،بيروت  -لبنان1414( ،هـ 1993 -م).
ذيل التقييد لمعرفة رواة ال�سنن والم�سانيد ،ت�أليف� :أبي الطيب محمد بن �أحمد الح�سني المكي التقي
الفا�سي (ت832هـ) ،تحقيق :محمد �صالح بن عبدالعزيز المراد ،النا�شر :معهد البحوث العلمية و�إحياء
التراث الإ�سالمي ،مركز �إحياء التراث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى ،المملكة العربية ال�سعودية ،ط1
(1418هـ 1997 -م).
الرحلة العيا�شية ،لأبي �سالم عبداهلل بن محمد العيا�شي ،حققها وقدم لها :د� .سعيد الفا�ضلي ،ود.
�سليمان القر�شي ،النا�شر :دار ال�سويدي للن�شر والتوزيع� ،أبو ظبي  -الإم��ارات العربية المتحدة ،ط1
(2006م).
ال� َّرو���ض ال� َّدان��ي �إل��ى المعجم ال�صغير للطبراني ،ت�أليف� :أب��و القا�سم �سليمان بن �أحمد الطبراني
(ت360هـ) ،تحقيق :محمد �شكور محمود الحاج �أمرير ،النا�شر :المكتب الإ�سالمي  ,دار عمار  -بيروت،
عمان ،ط1405( 1هـ 1985 -م).
�سلك الدرر في �أعيان القرن الثاني ع�شر ،لأبي الف�ضل محمد خليل بن علي مراد المرادي الح�سيني
(ت1206هـ) ،النا�شر :دار الب�شائر الإ�سالمية ،ودار ابن حزم ،ط1408( 3هـ 1988 -م).
�سير �أعالم النبالء ،ل�شم�س الدين محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)� ،أ�شرف على تحقيقه
وخرج �أحاديثه �شعيب الأرن�ؤوط ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت  -لبنان ،ط1403( 1هـ 1983 -م).
ال�شافي في �شرح م�سند ال�شافعي ،لمجد الدين �أبي ال�سعادات المبارك بن محمد بن عبدالكريم ،ابن
الأثير الجزري (ت606ه�ـ) ،تحقيق� :أحمد بن �سليمان ،و�أبي تميم يا�سر بن �إبراهيم ،النا�شر :مكتبة
الر�شد ،ط1426( 1ه 2005 -م).
ال�سندي ،لأبي عمير مجدي بن
�شفاء ال ِع ِّي بتخريج وتحقيق م�سند الإم��ام ال�شافعي بترتيب العالمة ِّ
عرفات الم�صري الأثري ،تقديم :ال�شيخ مقبل بن هادي الوادعي ،النا�شر :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
ط1416( 1هـ).
عجائب الآثار في التراجم والأخبار ،ت�أليف :عبدالرحمن بن ح�سن الجبرتي ،تحقيق :الأ�ستاذ الدكتور
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ،تقديم :الأ�ستاذ الدكتور عبدالعظيم رم�ضان ،النا�شر :الهيئة
العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،مركز وثائق وتاريخ م�صر المعا�صر1997( ،م).
غاية النهاية في طبقات القراء ،ت�أليف� :شم�س الدين �أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن
الجزري الدم�شقي ال�شافعي (ت833هـ) ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،ط1427( 1هـ 2006 -م).
فتح المغيث ب�شرح �ألفية الحديث ،ت�أليف� :أبي الخير محمد بن عبدالرحمن ال�سخاوي (ت902ه�ـ)،
تحقيق :د .عبدالكريم بن عبداهلل الخ�ضير و د .محمد بن عبداهلل �آل فهيد ،النا�شر :مكتبة دار المنهاج
بالريا�ض ،ط1426( 1هـ).
الكامل في �ضعفاء الرجال ،للحافظ �أبي �أحمد عبداهلل بن عدي الجرجاني (ت365هـ) ،تحقيق وتعليق:
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عادل �أحمد عبدالموجود؛ علي محمد معو�ض ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،د.ت.
الكفاية في معرفة �أ�صول علم الرواية ،ت�أليف� :أبي بكر �أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ)،
تحقيق وتعليق� :إبراهيم بن م�صطفى �آل بحبح ،النا�شر :دار الهدى ،ط1423( 1هـ2003-م).
لطائف المنة في فوائد خدمة ال�سنة ،ت�أليف� :أبي المعالي محمد بن عبدالرحمن الغَزِّ ي� ،شم�س الدين
(ت1167هـ) ،تحقيق :عبداهلل الكندري ،النا�شر :غرا�س للن�شر والتوزيع ،ط1426( 1هـ 2006 -م).
اللُّباب في تهذيب الأن�ساب ،ت�أليف� :أبي الح�سن علي بن محمد بن محمد ،عز الدين ابن الأثير الجزري
(ت630هـ) ،النا�شر :مكتبة المثنى  -بغداد.
الح َرم القر�شي ال�شافعي ِّ
المتطبب ،المعروف بابن
المخت�صر في علم �أ�صول الحديث ،ت�أليف :علي بن �أبي َ
النفي�س (ت687هـ) ،تحقيق :د .يو�سف زيدان ،النا�شر :دار نه�ضة م�صر ،ط2008( 1م).
الم�سنَد ،للإمام �أحمد بن حنبل (ت241هـ) ،حقَّقه وخ َّرج �أحاديثه وع َّلق عليه� :شعيب الأرن�ؤوط ،و عادل
مر�شد ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ببيروت ،ط1416( 1هـ 1995 -م).
الم�سنَد ،لأبي داود �سليمان بن داود بن الجارود َّ
رى (ت204هـ) ،تحقيق :د .محمد بن
الط َيا ِل ِ�س ِّي ال َب ْ�ص ِّ
عبد المح�سن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية بدار هجر ،النا�شر :دار هجر -
م�صر ،ط1419( 1هـ 1999 -م).
الم�سنَد ،لأبي محمد عبداهلل بن عبدالرحمن ال َّدار ِِم ِّي (ت255هـ) ،تحقيق :ح�سين �سليم �أ�سد الداراني،
النا�شر :دار المغني للن�شر والتوزيع ،بالمملكة العربية ال�سعودية ،ط1421( 1هـ 2000هـ).
 ُم ْ�سنَد الإمام ال�شافعي ،للإمام محمد بن �إدري�س ال�شافعي (ت204هـ) ،النا�شر :دار القلم ،دار الريان
للتراث ،ط1408( 1هـ 1987 -م).
 ُم ْ�سنَد الإمام ال�شافعي (ترتيب ال�سندي) ،للإمام محمد بن �إدري�س ال�شافعي (ت204ه�ـ) ،رتبه على
الأب��واب الفقهية :محمد عابد ال�سندي (ت1257ه �ـ) ،عرف للكتاب وترجم للم�ؤلف :محمد زاهد بن
الح�سن الكوثري ،تولى ن�شره وت�صحيحه ومراجعة �أ�صوله على ن�سختين مخطوطتين :ال�سيد يو�سف علي
الزواوي الح�سني ،ال�سيد عزت العطار الح�سيني ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان1370( ،هـ
 1951م). ُم ْ�سنَد الإمام ال�شافعي (ترتيب �سنجر) ،للإمام محمد بن �إدري�س ال�شافعي (ت204هـ) ،رتبه� :سنجر بن
عبد اهلل الجاولي� ،أبو �سعيد ،علم الدين (ت745هـ) ،حقق ن�صو�صه وخرج �أحاديثه وعلق عليه :ماهر
يا�سين فحل ،النا�شر� :شركة غرا�س للن�شر والتوزيع ،الكويت ،ط1425( 1هـ 2004 -م).
م�شيخة الإمام �أبي حف�ص عمر بن الح�سن بن مزيد بن �أميلة المراغي ،تخريج الحافظ �صدر الدين
�سليمان بن يو�سف اليا�سوفي المقد�سي الدم�شقي ،تحقيق :الدكتور عامر ح�سن �صبري ،النا�شر :دار
الب�شائر الإ�سالمية ،ط1424( 1هـت 2003 -م).
المعجم الكبير (قطعة من الجزء  ،)13للإمام �أبي القا�سم �سليمان بن �أحمد الطبراني (ت360هـ)،
حققه وخرج �أحاديثه :حمدي ال�سلفي ،النا�شر :دار ال�صميعي ،بالريا�ض ،ط1415( 1هـ1994 -م).
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المعجم المخت�ص ،للحافظ محمد مرت�ضى ال َّزبيدي (ت1205هـ) ،اعتنى به وقابل �أ�صوله :نظام محمد
�صالح يهقوبي ،ومحمد بن نا�صر العجمي ،النا�شر :دار الب�شائر الإ�سالمية ،ط1427( 1هـ 2006 -هـ).
المعجم المفهر�س (تجريد �أ�سانيد الكتب الم�شهورة والأج��زاء المنثورة) ،ت�أليف� :أحمد بن علي بن
حجر الع�سقالني (ت852هـ) ،تحقيق :محمد �شكور المياديني ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بيروت ،ط1
(1418هـ 1998 -م).
المنتخب من م�سند عبد بن ُح َميد ،ت�أليف� :أبي محمد عبد الحميد بن ُح َميد بن ن�صر ِ
الك ِّ�سي (ت249هـ)
تحقيق� :صبحي البدري ال�سامرائي ،و محمود محمد خليل ال�صعيدي ،النا�شر :مكتبة ال�سنة  -القاهرة،
ط1408( 1هـ 1988 -م).
المنح البادية في الأ�سانيد العالية ،ت�أليف� :أبي عبداهلل محمد ال�صغير الفا�سي (ت1134ه�ـ) ،درا�سة
وتحقيق :محمد ال�صقلي الح�سيني ،النا�شر :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية بالمملكة المغربية ،ط1
(2005م).
منهج النقد في علوم الحديث ،ت�أليف :نور الدين محمد عتر الحلبي ،النا�شر :دار الفكر دم�شق� -سورية،
ط1418( 3هـ 1997-م).
الموط�أ ،للإمام مالك بن �أن�س (ت179هـ) ،برواياته ،حققه و�ضبط ن�صو�صه� :أبو �أ�سامة �سليم بن عيد
الهاللي ،النا�شر :مجموعة الفرقان التجارية ،بدبي1424( ،هـ 2003 -م).
ــــــــــــــ  ،تحقيق :محمد م�صطفى الأعظمي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال الخيرية
والإن�سانية� ،أبو ظبي1425( ،هـ 2004 -م).
ــــــــــــــ ( ،رواية �أبي م�صعب الزُّهري المدني) ،تحقيق :د .ب�شار عواد معروف ،و محمود محمد خليل،
النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ببيروت ،ط1418( 2هـ 1998 -م).
ــــــــــــــ ( ،رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندل�سي ت244هـ) ،حققه وخ َّرج �أحاديثه وع َّلق عليه :د .ب�شار عواد
معروف ،النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي ،ط1417( 2هـ 1997 -م).
النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة ،ت�أليف :جمال الدين �أبي المحا�سن يو�سف بن تغري بردي
الأتابكي (ت874هـ) ،قدم له وعلق عليه :محمد ح�سين �شم�س الدين ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بيروت
 لبنان ،ط1413( 1هـ 1992 -م).ه��ادي الم�ستر�شدين �إل��ى ات�صال الم�سندين (تقريب المراد في رفع الإ�سناد) ،لأب��ي �سعيد محمد
عبدالهادي ابن الحاج محمد عبدالكريم ،من�شور في حيدر�آباد الدكن (1355هـ).
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Water and stability in Morocco before the Roman period the first
Moorish phase as a model (between the 8th century BC and the mid-6th
century BC)
Dr. Sameer Ate Omghar/ Morocco
Moroccan man has been related with water since prehistoric. Prehistoric sites have evolved around it.
This is witnessed by the geographical distribution of petroglyphs sites in southern Morocco. And in order
to understand the relationship between man and water in Morocco in the ancient era, we have chosen to
highlight the issue of stability in relation to water, as external irritant reactions manifested in the orientation
and tendency toward the water or what is called in the true sciences Hydrotropisme.

Dr. Aymen Yasin Atat/ Syria
Documenting sources and references is one of the most important scientific and technical conditions
that must be adhered to by the researcher or writer in all science, to the importance of this issue in terms
of the scientific honesty, and the honesty of documenting ideas and attributing them to their owners. All
international arbitrated magazines and scientific books require this documentation for all articles received.
The idea of scientific documentation is not the product of this era it was in existence a long time ago. A
number of Arab authors were known by mentioning their sources and other are criticized for not mentioning
sources and references.

Certificate of al-Budairi to Mohamed Ibn Zinedine known as Asta
Damascene and his two sons Mustafa and Mohammed (Editing and Study)
Prof. Tamir al-Jabali/ Egypt
Imam Budairi known for his certificates of authority granted to his students is from the scholars of
Egypt who lived in 11th and 12th centuries AH. This era did not received in-depth scientific studies, But
the knowledge of many researchers about that period is limited to Jabarti (d. 1237 AH) and his two books
‘Aja’ib al-athar fi al-tarajim wal-akhbar’ known as (Al-Jabarti’s History of Egypt) and ‘Mazhabuttaqdis bi
zahabi dawlatil faransis’. This is due to the fact that much of the literature of this era was not published to be
recognized by researchers. Among the most important witness of this era are the books of ‘Mashyakhaat and
Athbaat’, which contain details of scientific social and economical status and other various aspects of life. The
right perception of this era is not possible unless we publish texts of this era scientifically.
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Study of documenting the medical sources of Hasan al-Attar in the
manuscript ‘Rahatul abdan’

Scholars and writers among Sultans and Princes of Mamluk regime
(648-923 AH / 1250-1517AD)

Khalid Abdullah Yousuf / Egypt
Sultans and princes did not stop at the side of fostering science and the scholars only, but the large number
of them also participated and contributed in the movement of authoring and writing. Many of them were
known for their high cultural level, literary taste, and a passion for the acquisition of books, which we will
highlight in this research. This is not surprising, their feats in architecture and technical industries are today
as a testament of their higher taste.

Abstracts of Articles

Educational features of the phonetic sound near Abu al-Aswad alDuwali and Khalil ibn Ahmad and al-Faraaheedi

Dr. Tayyeb bin Jamia/ Algeria
It is not true what is frequently told by the researchers in the linguistic field that the linguistic lesson was
invented at the end of the last century, ascribing it to the West’s creativity, while the historical fact proves the
precedence of Arabs in this area. This fact is confirmed by the words of Firth included in many of the books
in the lingual lesson; that the Phonetic studies have emerged and grown in the lap of two languages: Arabic
and Sanskrit. After this fact there is no space for any doubt in the contribution of Arab in phonetic lesson.

Reflections of rhetoric trend in Arabic poem in 5th century AH, poetry
of Abi al-Jawaiz al-Wasiti as a model

Prof. Abdul Raziq Huwaizi/ KSA
This issue has been addressed through four axes: 1. Biography of Abi al-Jawaiz al-Wasiti and his journey
of poetry. 2. Journey of rhetoric trend in Arabic poem until 5th century AH. 3. Reflections of verbal rhetorical
improvers in poetry collection of Abi al-Jawaiz al-Wasiti. 4. Reflections of literal rhetorical improvers in the
same poetry collection.
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Methodology of Shah Abdul Qadir in the translation of Holy Quran and
its characteristics
Dr. Fadhlullah Fadhlul Ahad/ Pakistan

Methods of fundamentalists in dividing the connotation of meaning of
word, and its impact in the understanding the real sense of
Quranic discourse
Dr. Abdul Karim Bannani/ Morocco
Fundamentalists have given a great importance to the topics of semantic connotation, as these topics
are of great significance in understanding Quranic discourse which revealed in Arabic language. As the
Quranic discourse indicates more than one indication in different ways it has become obliged to look into the
connotation of texts on their meanings.

The values of traditional society and the forces of modernization in
Algeria: analytic vision
Prof. Treiki Hassan/ Algeria
The subject of the values is considered among the important topics that raised the interest of thinkers and
researchers in several fields such as philosophy, sociology, education and psychology. This underlines their
importance as one of the important determinants of individual and social behavior. They are also considered
one of the key indicators of quality of life and level of sophistication and urbanization, in addition to being an
integral part of the cultural framework of society.
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This topic is about the methodology of Shah Abdul Qadir in translating the meanings of the Holy Qur’an
named: (Muwaddihul Quran and its characteristics). It shows the most important characteristics of Sheikh in
this great work pointing out some imperfections in it. It is preceded by the introduction of author and his life.
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�شروط الن�شر في المجلة
� - 1أن يكون المو�ضوع المطروق متم ّيزً ا بالج ّدة والمو�ضوعية وال�شمول والإثراء المعرفي ،و�أن يتناول �أحد �أمرين:
 ق�ضية ثقافية معا�صرة ،يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإ�سالمية ،وت�سهم في تجاوز الم�شكالتالثقافية.
 ق�ضية تراثية علمية ،ت�سهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإن�سان العربي الم�سلم ،وتثري الثقافةالعربية والإ�سالمية بالجديد.
� - 2أ ّال يكون البحث جز ًءا من ر�سالة الماج�ستير �أو الدكتوراه التي �أع ّدها الباحث ،و�أ ّال يكون قد �سبق ن�شره على � ّأي
نح ٍو كان ،وي�شمل ذلك البحوث المقدمة للن�شر �إلى جه ٍة �أخرى� ،أو تلك التي �سبق تقديمها للجامعات �أو الندوات
العلمية وغيرها ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
لن�صو�ص �شرعية �ضبطها بال�شكل مع الد ّقة في الكتابة ،وعزو الآيات
 - 3يجب �أن ُيراعى في البحوث المت�ضمنة
ٍ
القر�آنية ،وتخريج الأحاديث النبوية ال�شريفة.
 - 4يجب �أن يكون البحث �سلي ًما خال ًيا من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة عالمات الترقيم المتعارف عليها
في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط.
 - 5يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة ،واال�ستق�صاء ،واالعتماد على الم�صادر الأ�صيلة ،والإ�سناد،
والتوثيق ،والحوا�شي ،والم�صادر ،والمراجع ،وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ،مع مراعاة
�أن تكون مراجع ك ّل �صفحة وحوا�شيها �أ�سفلها.
 - 6بيان الم�صادر والمراجع العلمية وم�ؤلفيها في نهاية ك ّل بحث مرتبة ترتي ًبا هجائ ًّيا تب ًعا للعنوان مع بيان جهة
الن�شر وتاريخه.
وجه
� - 7أن يكون البحث
بخط وا�ضح ،و�أن تكون الكتابة على ٍ
مجموعا بالحا�سوب� ،أو مرقو ًنا على الآلة الكاتبة� ،أو ٍ
ً
واحد من الورقة.
 - 8على الباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�صرة عن حياته العلم ّية مب ّي ًنا ،ا�سمه الثالثي ودرجته العلمية ،ووظيفته،
ق�سم وكلية وجامعة� ،إ�ضاف ًة �إلى عنوانه و�صورة �شخ�صية ملونة حديثة.
ومكان عمله من ٍ
 - 9يمكن �أن يكون البحث تحقي ًقا لمخطوطة تراثية ،وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق
التراث ،وترفق بالبحث �صور من ن�سخ المخطوط المح ّقق ِّ
الخطية المعتمدة في التحقيق.
� - 10أن ال يق ّل البحث عن خم�س ع�شرة �صفحة ،وال يزيد عن ثالثين.
مالحظـات
 - 1ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.
 - 2ال ُترد البحوث المر�سلة �إلى المجلة �إلى �أ�صحابها� ،سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 - 3ال يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر بحثه بعد عر�ضه على هيئة تحرير المجلة �إ ّال لأ�سباب تقتنع بها هيئة
التحرير ،وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
بحث مخالف لل�شروط المذكورة.
 - 4ت�ستبعد المجلة � ّأي ٍ
 - 5تدفع المجلة مكاف�آت مقابل البحوث المن�شورة� ،أو مراجعات الكتب� ،أو � ّأي �أعمال فكرية.
 - 6يعطى الباحث ن�سختين من المجلة.

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