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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االفتتاحية
�لمجتمع �لغربي وحرية �لر�أي 

 مدير التحرير

المقـاالت
منهج �ش���اه عبد �لقادر في ترجمة معاني �لقر�آن �لكريم 

وخ�شائ�شه 
د. ف�ضل الله ف�ضل الأحد

مناهج �الأ�ش���وليين في تق�ش���يم داللة �للفظ على �لمعنى، 
و�أثره على �لفهم �لمقا�شدي لخطاب �لقر�آن

د. عبد الكريم بناني

قي���م �لمجتم���ع �لتقليدي وق���وى �لتحديث ف���ي �لجز�ئر: 
روؤية تحليلية

اأ. د. تريكي ح�ضان

�أهل �لعلم و�الأدب من �شالطين و�أمر�ء دولة �لمماليك
)648-923ه�/1250-1517م(

خالد عبد الله يو�ضف

مالمح تعليمية �ل�شوت �للغوي 
عند �أبي �الأ�شود �لدوؤلي و�لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي

د. الطيب بن جامعة

تجلي���ات �لتيار �لبديعي في �لق�ش���يدة �لعربية في �لقرن 
�لخام�س �لهجرّي

�شعر �أبي �لجو�ئز �لو��شطي �أنموذًجا
اأ. د. عبد الرازق حويزي

�لماء و�ال�شتقر�ر بالمغرب قبل �لفترة �لرومانية
�لمرحلة �لمورية �الأولى �أنموذًجا

)م���ا بي���ن �لق���رن �لثامن قب���ل �لميالد و منت�ش���ف �لقرن 
�ل�شاد�س قبل �لميالد(

د. �ضمير ايت اومغار
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�إن مفهوم حرية �لر�أي في �لمجتمع �لغربي يختلف عنه في �لمجتمع �لإ�سالمي؛ وذلك يعود �إلى 
�لقيم  �أعلى  �أنها من  �لمجتمعين, فالغرب ينظر للحرية على  �لفكرية عند  �لمنطلقات  �ختالف في 
�لتي تاأ�س�ست عليها ح�سارته, �إلى جانب قيمتي �لعدل و�لم�ساو�ة, كما هو معلوم وم�سهور من �سعار�ت 
�لثورة �لفرن�سية, وي�سود �عتقاٌد و��سٌع ور��سٌخ لدى �لمثقفين �لغربيين �أن حرية �لر�أي في ح�سارتهم 
�لإ�سالم؛  في  �ل��ر�أي  بحرية  مقارنتها  �إل��ى  يلجوؤون  ما  فكثيًر�  �أخ��رى,  ح�سارة  �أي  فيها  ت�ساهيها  ل 

ليخل�سو� �إلى نتيجة يقررون فيها تفوق ح�سارتهم على ما جاء به �لإ�سالم في هذ� �لباب.  

ومن خالل تاأملنا في تاريخ فكرة �لحرية في �لح�سارة �لغربية, وعلى ر�أ�سها حرية �لر�أي, نجد 
�أن �لفكر �ليوناني كان مثقاًل بالعبودية لالآلهة �لم�سنوعة و�لمزعومة, وهو �لأمر �لذي كان له �أثر 
في ر�سوخ فكرة �لعبودية �لجتماعية �لمتمّثلة في �لت�سريع للرّق على �سبيل ��ستح�سانه �سرورة من 
�سرور�ت �لحياة �لجماعية, فال�سترقاق �لذي هو �لنقي�ض �لأكبر للحرية كان جزًء� ثابًتا من عنا�سر 
��ستدلل على حتميته و�سالحه  كان محّل  بل  �ليوناني,  �لفكر  و�لجتماعية في  �ل�سيا�سية  �لفل�سفة 
حياة  في  طبيعًيا  نظاًما  �ل��رّق  منهما  كّل  عدَّ  فقد  و�أر�سطو,  �أفالطون  مثل  �لفال�سفة  كبار  ِقبل  من 
�لمجتمع؛ �إذ �أنه في م�ساهد �لطبيعة كّلها هناك تقابل بين �لأعلى و�لأدنى, و�أّن �لأدنى م�سّخر لخدمة 
للعبيد  تنظيمه �لجتماعي, فتكون طبقٌة  �لإن�سان في  �سارًيا على  �أن ي�سبح   ينبغي  �لأعلى, وهو ما 

تخدم طبقة �لأحر�ر, وهما طبقتان محّددتان على �سبيل �لطبع �لذي ل يتغّير.   

ومما ل يخفى على �أحد �أن �ل�سعوب �لأوربية في فترة �لقرون �لو�سطى كانت تعاني من ��ستبد�د 
رهيب, و�سيف م�سلط على رقاب �أهلها من جهتين, ل تتردد�ن في قهر �ل�سعوب, و�سلب حريتها, وهما: 
�ل�سغط  ه��ذ�  وتحت  و�لجتماعية,  �ل�سيا�سية  �لعامة  �لحريات  ب�سلبهم  و�لحكام  بقهرها,  �لكني�سة 
�لإ�سالمية, كان  �إليها من �لح�سارة  �لقادمة  �لأنو�ر  �لأوروبية تتن�ّسم طالئع  �ل�سعوب  �ل�سديد بد�أت 
�أن تو�جه هذين �لم�سدرين من م�سادر  � لها كي تنه�ض مطالبة بحريتها, فكان عليها  ذلك م�ستفزًّ

المجتمـع الـغــربـي 
وحــريــة الـــراأي



المجتمع 
الغـربي 

وحريــة 
الــراأي

5 اآفاق الثقافة والتراث

�ل�ستبد�د بثور�ت متتالية, و�سر�عات متعاقبة؛ كي تنال حريتها, وكان �ل�سر�ع عنيًفا د�مًيا في كثير 
من مر�حله, وهو ما لّخ�سته �لعبارة �ل�سهيرة �لتي كان �لنا�ض يتناقلونها في خ�سّم �لمو�جهة, وهي 

تنادي �لنا�ض باأن: » ��سنقو� �آخر حاكم باأمعاء �آخر ق�سي�ض«.

ل  و�سعيًة  مقولًة  كانت  �لغرب  ثقافة  في  وتطّورها  مبدئها  في  �لحرية  مقولة  ف��اإّن  عليه  وبناًء 
�سلة لها بالدين, و�إنما هي من مح�ض �لتقرير �لعقلي, وم�سدر �لإلز�م فيها ل عالقة له بالمقّد�ض 

�لديني, و�إنما هو م�سدر فل�سفي �جتماعي, وربما كان �أخالقًيا �أحياًنا. 

فمن هذه �لمنطلقات �لمتفلتة من قب�سة �لدين, ولو�زم �لقيم �لأخالقية, و�لآد�ب �لعامة �نبثقت 
�لقو�نين �لمنظمة لقو�عد �لحرية في �لعالم �لغربي؛ فلذلك نر�ها ت�سقط كل �عتبار ديني و�أخالقي 
ومقد�ساته  لالإ�سالم  �لمتكررة  �لإ���س��اء�ت  منهم  ن��رى  ولذلك  �لإن�����س��ان؛  حرية  طريق  في  يقف  قد 
ورموزه, وكل ما يرتبط بم�ساعر �لم�سلمين دون ر�دع لهم ول ز�جر, وكل ذلك يح�سل تحت حماية 

�لقانون, وبا�سم حرية �لر�أي �لمكفولة قانوًنا لكل �إن�سان. 

� طليًقا في �أقو�له و�أفعاله, دون �أن يتدخل في  فتمام حرية �لر�أي في �لغرب هي �أن ُيترك �لفرد حرًّ
ممار�سة هذه �لحرية �أحد, كائٌن من كان ومهما كانت �سفته, و�سو�ء كان هذ� �لتدخل با�سم �لدين, �أو 
با�سم �لقيم �لأخالقية, �أو با�سم �لمثل �لح�سارية, �سعارهم في ذلك, هو �أن يتمتع �لفرد باتخاذ كل 
قر�ر ير�ه منا�سًبا له ولم�سلحته �لخا�سة؛ لأنه كلما قللنا من عنا�سر �لتقييد للحرية �ل�سخ�سية في 

�لقول و�لفعل �ت�سع مجالها وكبر نطاقها. 

ولكن �ختلف دعاة هذه �لحرية فيما بينهم حول مدى و�سعة �لمجال �لذي يتمتع فيه �لفرد بهذه 
�لحرية؛ وذلك لأن �لغايات �لب�سرية ون�ساطات �لإن�سان ل ين�سجم بع�سها مع بع�ض �ن�سجاًما تلقائًيا. 
�أ�سحاب هذه �لنظرية  �أن تكون هناك قيود وحدود ل يتعد�ها �لممار�ض لحريته. ثم �ختلف  فالُبدَّ 
�ختالًفا كبيًر� في نوعية هذه �لحدود, و�أين تو�سع؟ ومن �لذي ي�سعها؟ وعلى �أي �أ�سا�ض يتم و�سعها؟ 

هذ� مفهوم حرية �لر�أي في �لمجتمع �لغرب في قول وجيز, لي�ض على �لفهم بعزيز. 

و�هلل �لموفق لما فيه �لخير و�ل�سو�ب

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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منهج �شاه عبد القادر)))
في ترجمة معاني القراآن الكريم وخ�شائ�شه

�لحمد هلل رب �لعالمين، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �لمر�صلين، وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين، 
وبعد:

فهذ� �لمو�صوع يدور حول منهج �صاه عبد�لقادر في ترجمته لمعاني �لقر�آن �لكريم �لم�صمى: 
�إلى  �أهم ميز�ت �ل�صيخ في هذ� �لعمل �لجليل مع �لإ�صارة  �لقر�آن وخ�صائ�صه(، ويبّين  )مو�صح 

بع�ض �لهنات �لموجودة فيه.

اأ – مكانة ترجمة مو�ضح القراآن))) عند العلماء

إلى  السريعة  اإلشارة  من  البد  بدء  ذي  بادئ 
شبه  علماء  عند  وأهميتها  الترجمة  هذه  مكانة 
الترجمة؟ وفيما  بهذه  العلماء  اهتم  القارة، ولماذا 
يأتي نحاول - قدر االستطاعة –توضيح هذا األمر 
- إن شاء اهلل تعالى - اتفق علماء شبه القارة فيما 
القادر  عبد  لشاه  القرآن  معاني  ترجمة  أن  بينهم 
ملهمة، وأن الشيخ قد بذل جهوًدا مضنية إليصال 
مفهوم الكالم الرباني البليغ المبين باللغة األردية 
أول  وأنه  القارة،  شبه  سكان  إلى  المبينة  البليغة 
وقبله  األردية،  باللغة  الجليل  العمل  بهذا  قام  من 
ترجم والده اإلمام ولي اهلل الدهلوي القرآن الكريم 
يكن  لم  عبدالقادر  شاه  ولكن  الفارسية،  باللغة 
مقلًدا بحًتا لوالده؛ إذ ترجمته خير نموذج للملكة 

في  النادرة  والكفاءة  الفائقة  والبراعة  االجتهادية 
هذا المجال في ذلك الوقت المبكر؛ ولذا قال عبد 
الحي اللكنوي" وهذه الترجمة كترجمة والده في 
تعبير المعاني وحالوة الكالم؛ ولذلك تلقاها الناس 

بالقبول وتداولتها األيدي منذ مائة سنة"))).

اهلل  ولي  اإلمام  أسرة  على  العلماء  أثنى  وقد 
في  جبارة  جهود  من  به  قاموا  ما  على  الدهلوي 
ونشر  الشعب  لعاّمة  الكريم  القرآن  تسهيل  سبيل 
يقول  القارة.  شبه  أرجاء  في  اإلسالمية  الثقافة 
ولي  أسرة  "قامت  الصدد:  هذا  في  أحمد)))  نذير 
اهلل الدهلوي بثالث تراجم للقرآن الكريم األولى: 
الرحمن"  "فتح  باسم  الدهلوي  اهلل  ولي  ترجمة 
باللغة الفارسية، والثانية ترجمة الشيخ عبد القادر 
والثالثة  األردية،  باللغة  القرآن"  "موضح  باسم 

د. ف�ضل اهلل ف�ضل الأحد * 
�إ�سالم �آباد - باك�ستان
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الحرفية،  األردية  باللغة  الدين  رفيع  شاه  ترجمة 
وجاء كثير من العلماء بعدهم وحاولوا كثيًرا في 
هذا الميدان ولكنهم لم ينجحوا أن يصلوا إلى هذه 

المرتبة المباركة."

ُتعد هذه الترجمة من أدق تراجم القرآن الكريم 
باللغة  الكريم  للقرآن  أبيه  ترجمة  مثل  وأحسنها 
الفارسية، وهذه الترجمة مشتملة على عنصرين، 
الثاني:  والعنصر  الترجمة،  األول:  العنصر 
أسباب  الشيخ  فيها  بّين  التي  الوجيزة  التعليقات 
النزول وقصص اآليات التي ال تفهم بدونها كما 
اآلية  لمدلول  األخرى  الوجوه  بعض  فيها  بّين 
غير ما اختاره في الترجمة، وقد أكمل الشيخ هذا 
وقًتا  وأخذ  آبادي،  أكبر  مسجد  في  الجليل  العمل 
طوياًل حتى قيل أنه مكث معه حوالي أربعين سنة 

معتكًفا في هذا المسجد))).

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

ولذا اهتم العلماء بهذه الترجمة اهتماًما خاًصا، 
والدرس،  الرواية  إذن  تالميذهم  يعطون  وكانوا 
وقد كتب الشيخ أبو الحسن علي الندوي عن حياة 
والده عبد الحي أن جدته السيدة حميراء قد أخذت 
لتفسيره  القادر  عبد  الشيخ  بنت  من  الرواية  إذن 
قد  الحي  عبد  وأن  القرآن،  موضح  المشهور 

حصل اإلذن من والدته)))، وكذلك كان السيد نذير 
ركوعين  يدّرس  كان  الدهلوي  المحدث  حسين 
من موضح القرآن قبل بدء درس الحديث، وكان 
أن  طالبه  ينصح  الكشميري  شاه  أنور  العالمة 
أنها  إذ  القادر؛  عبد  السيد  ترجمة  من  يستفيدوا 

تغني عن التفاسير المطولة.

ب. منهج ال�ضيخ عبد القادر في ترجمته
من المعلوم أن موضوع ترجمة معاني القرآن 
اهلل  كالم  مع  يتعامل  ألنه  جًدا؛  حساس  الكريم 
فيها  يتم  التي  هي  الناجحة  الترجمة  وأن  تعالى، 
نقل روح النص األصلي، ولكن القضية هنا هي 
قضية ترجمة معاني القرآن الكريم، وهي تقتضي 
علماء  وّضح  وقد  بقيود،  يتقيد  أن  المترجم  من 
القرآن  معاني  ترجمة  أن  والتفسير  القرآن  علوم 
الكريم تتم بعدة أساليب، أحدها: الترجمة الحرفية 
حاصل  ترجمة  ثانيها:  اللفظ،  تحت  الترجمة  أو 
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 
في  كلمة  كل  بإزاء  كلمة  بوضع  المترجم  فيها 
النص األصلي، بل يقرأ النص، ويفهمه، ثم يعبر 
اللغة  في  عنده  من  بتعبير  وروحه  مفهومه  عن 
الكلمات  إليها من غير أن يتقيد بترتيب  المترجم 
في  األسلوب  هذا  ويسمى  األصلي،  النص  في 
األسلوب  وهذا  المعنى))).  حاصل  بيان  الترجمة 
ال  لكنه   – مطلًقا  الترجمة  في  األمثل  كان  وإن 
يصلح لترجمة القرآن الكريم؛ "ألن في كثير من 
فأكثر،  وجهين  المترجم  الكالم  يحتمل  المواضع 
وقد ال يفطن المترجم إال لوجه ال يريده المتكلم، 
الكتب  التحريف في  وفي حقيقة األمر قد حصل 
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الغالب بسبب ذلك، ومن هنا يجب  السماوية في 
اإللهي؛  الكالم  ترجمة  في  النظم  على  المحافظة 
قد أخطأ في موضع يمكن  إذا كان  المترجم  ألن 
أن يتداركه من يأتي بعده، فُرّب مبلغ أوعى من 

سامع))).

وأما األسلوب الثالث فهو الجمع بين األسلوبين 
السابقين؛ بأن يقوم المترجم أواًل بترجمة القرآن 
حاصل  ويترجم  يعود  ثم  حرفية،  ترجمة  الكريم 
يكتب  بأن  التفسيرية،  الترجمة  أو  المراد  المعنى 
كلمة  لكل  الحرفية  الترجمة  األول  السطر  في 
قرآنية، ثم يكتب ترجمة حاصل المعنى المراد في 
الجمع  )أي  األسلوب  هذ  "ولكن  الثاني،  السطر 
بين األسلوبين السابقين( فيه شناعة لدى أصحابه 
األذواق السليمة؛ ألنه يؤدي إلى إيجاد التشويش 
القارئ  يستفيد  وال  المبتدئ،  القارئ  ذهن  في 
آفة  من  فيه  ما  إلى  باإلضافة  منه،  المتخصص 

التطويل وإخراج الكالم على نسقه الطبيعي)1)).

واألسلوب الرابع وهو أسلوب حاصل المعنى 
مع االحتياط الشديد في عدم الخروج من ترتيب 
إضافية  كلمات  إقحام  غير  ومن  القرآني،  النظم 
وبهذا  تجاوزها،  يمكن  ال  نادرة  أماكن  في  إال 
المعنى  حاصل  ترجمة  أو  تفسيرية  ترجمة  فهي 
المراد من حيث توصيل المفهوم القرآن للقارئ، 
حيث  من  لفظية  ترجمة  نفسه  الوقت  في  وهي 
االلتزام بترتيب النظم القرآني في الترجمة، ومن 
حيث عدم زيادة الكلمات فيها على كلمات النظم 

القرآني.

في  القادر  عبد  شاه  اختاره  الذي  واألسلوب 
الرابع  األسلوب  هو  القرآن(  )موضح  ترجمته 
اخترع  الذي  الدهلوي  اهلل  ولي  الشيخ  والده  مثل 

هذا األسلوب تأدًبا بالقرآن واحتراًما لقداسة النص 
القرآني، يقول اإلمام ولي اهلل الدهلوي: "وعندما 
الثالثة  الفقير على هذه األساليب  العبد  اطلع هذا 
فيها،  الموجودة  النقائص  تفادي  مع  الترجمة  في 
تحت  "الترجمة  أو  اللفظية"  ب�"ترجمة  مبتدًئا 
في  وتأملت  جانب،  من  مستقلة  بصورة  اللفظ" 
فنونها وسجلت النقائص والمشاكل الموجودة فيها 
مع النظر في كيفية التخلص منها، وكتبت ترجمة 
جانب  في  مستقلة  بصورة  المعنى"  "حاصل 
آخر، ودّونت المواضع التي فيها صعوبة في فهم 
المراد، وسجلت طريق التغلب على هذه المشكلة؛ 

ليكون التعبير عن المعنى سهاًل وواضًحا.

و قد قيدت أواًل الترجمة اللفظية أو "الترجمة 
نفسه،  الكريم  القرآن  نظم  حسب  اللفظ"  تحت 
األفعال  صالت  اختالف  في  الصعوبات  وذّللت 
على نفسي، فقمت بوضع كلمات عربية مرادفة 
بدل الكلمات الفارسية في كل موضع يحدث فيه 
التعقيد أو الركاكة في الترجمة الفارسية، وفعلت 
الشيء نفسه في المواضع التي ورد فيها تركيب 
الفارسية، فقمت في  اللغة  عربي ال نظير له في 
للكلمة  مرادفة  عربية  كلمات  بوضع  الحالتين 

القرآنية وكتبت ترجمتها")))).

تبين  ألنها  طولها؛  رغم  العبارة  هذه  نقلنا 
النص  الدهلوي  اهلل  ولي  اإلم��ام  تناول  طريقة 
القرآني والصعوبات التي واجهها اإلمام في سبيل 

تسهيل القرآن الكريم لعامة الناس.

القادر في ترجمته مسلك  الشيخ عبد  قد سلك 
أهمية  المقدمة  في  اهتمام، وقد وضح  بكل  والده 
ترجمة القرآن الكريم قائاًل: "يجب على المسلمين 
الحكيمة،  وأحكامه  الجليلة  ربهم وصفاته  معرفة 
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كما يجب عليهم أن يعرفوا أسباب رضاه وعوامل 
بالمعرفة  إال  تتحقق  ال  العبودية  إذ  سخطه؛ 
أن  يستطيع  ال  معبوده  عن  والجاهل  بالمعبود، 
يعبده كما يليق به، والذي ال يعبده هو ليس عبًدا، 
وشتان  التعلم،  قدرة  اإلنسان  تعالى  اهلل  منح  وقد 
كالم  من  يتعلم  وَمن  اإلنسان  من  يتعّلم  َمن  بين 
رّبه. بما أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، 
الفقير  العبد  أحّس  فلذا  الهند؛  سّكان  يفهمها  وال 
باللغة  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة  بضرورة 
الشيخ  المحترم  والدي  ترجم  كما  السهلة  الهندية 
باللغة  الكريم  القرآن  معاني  الدهلوي  اهلل  ولي 

الفارسية، والحمد هلل قد وفقت في )21)ه�".

ثم بّين بعض نقاط منهجه في الترجمة بقوله: 

تركيب  ألن  الحرفية؛  للترجمة  ضرورة  ال   -(
تركيب  عن  تماًما  يختلف  الهندية  الجملة 

العربية .

2- إن األسلوب المختار في الترجمة هو اختيار 
اللغة السهلة ليفهم عامة الناس .

)- يجب على أهل الهند أن يتعّلموا ترجمة معاني 
القرآن الكريم من األستاذ.

)- أنني قمت بترجمة معاني القرآن الكريم أواًل، 
رغبة  على  بناًء  التفسيرية  الفوائد  أضفت  ثم 
فعليه  المختصر  إلى  يحتاج  فمن  المسلمين، 
أن يكتفي بالترجمة، ومن يريد التفصيل فعليه 

مراجعة الفوائد التفسيرية)2)).

الديوبندي  الحسن  محمود  الشيخ  وّضح  وقد 
"إن  قائاًل:  ومنهجه  القادر  عبد  السيد  أسلوب 
الشيخ عبد القادر قد اهتم في ترجمته اهتماًما بالًغا 

بأشياء عديدة، منها: 

)i( حفظ الترتيب القرآني قدر االستطاعة.

بلغة  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة  محاولة   )ii(
سهلة مالئمة.

)iii( الدقة التامة في ترجمة المفردات والرعاية 
والفاعل  الفعل  من  الجملة  ألرك��ان  الكاملة 
والتوكيد  والموصوف  والصفة  والمتعلقات 

وغيرها.

الحروف  معاني  إبراز  في  الفائقة  البراعة   )iv(
الجارة والعاطفة أثناء ترجمته.

ن��ادرة،  بطريقة  اإليجاز  أسلوب  اختيار   )v(
ويتضح من هذا أن الشيخ يمتلك ناصية اللغة 

األردية امتالًكا كاماًل .

بترجمته  والتفسيرية  اللغوية  المشاكل  حل   )vi(
إلى  المشاكل  هذه  تحتاج  قد  موجز،  بأسلوب 

تفاصيل مطنبة)))).

ج. خصائص ترجمة شاه عبد القادر

كما ذكرنا سابًقا)))) إن ترجمة الشيخ السيد عبد 
المعاني  ترجمة  األول  عنصرين:  تشمل  القادر 
التعليقات  والثاني  القرآني،  النظم  كلمات  تحت 
على  القادر  عبد  الشيخ  بها  يعلق  التي  الوجيزة 
بعض المواضع في ترجمته أو يوضح بها بعض 
يتوقف  لكن  الترجمة؛  في  إي��راده  يمكن  ال  ما 
القرآن(  )موضح  تميز  ولقد  به،  اآلية  مراد  فهم 
بعنصريه عن التراجم األخرى في أمور كثيرة، 
منها ما أشار إليه العلماء مثل شيخ الهند محمود 
الحسن والعالمة شبير أحمد العثماني وغيرهم من 
العلماء، ومنها ما لم يشر إليها، وفيما يأتي نورد 
بعض النماذج من ترجمته وتعليقاته؛ ليتضح لنا 
من خاللها األسلوب الذي اختاره شاه عبد القادر، 
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ولتتبين لنا تلك الخصائص والمزايا التي تتسم بها 
لنا أهمية هذا  الترجمة، وبهذا سوف تتضح  هذه 

العمل الجليل ومكانته.

1- الدقة:

تراجم  أدق  من  القادر  عبد  شاه  ترجمة  تعّد 
ألنه  العربية؛  اللغة  في  الكريم  القرآن  معاني 
اللغوية  الظواهر  جميع  الترجمة  في  راع��ى 
الفاعلي  والمعنى  والجمع،  والتثنية  اإلفراد  من 
ألرك��ان  المتعلقات  من  وغيرها  والمفعولي 
دقائق  كثيًرا  راع��ى  أنه  كما  العربية،  الجملة 
يغير  أن  بدون   – طاقته  قدر   – القرآني  التعبير 
تعالى  قوله  ترجم  فمثاًل  القرآني،  النظم   ترتيب 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   چ 
ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  چ)))) بقوله "پاکی بول اپنے رب 
کےنام کی جو سب سے اوپر، جس نے بنايا، 
پهر ٹهيک کيا۔ اور جس نے ٹهہرايا، پهر راہ 
دی أور جس نے نکاال چارا، پهر کر ڈاال اس 
اهتمام  بكل  الشيخ  فقد راعى  کاال"))))  کو کوڑا 
على  القرآني  النظم  ترتيب  كلمة  كل  وترجم 
ربك:  )اسم  بول(،  پاکی  )سبح:  اآلتي:  الترتيب 
سے  سب  جو  )األعلى:  کےنام(،  رب  اپنے 
اوپر(، )الذي خلق: جس نے بنايا(، )فسّوى: پهر 
ٹهيک کيا(، )والذي قّدر: اور جس نے ٹهہرايا(، 
المرعى:  أخرج  )والذي  دی(،  راہ  پهر  )فهدى: 
جس نے نکاال چارا( )فجعله غثاء أحوى: پهر 
في  استمّر  وهكذا  کاال(،  کوڑا  کو  اس  ڈاال  کر 
اآليات األخرى من السورة. في الحقيقة إن الشيخ 
قد اختار هذا األسلوب في أغلب األماكن، وهذه 
الظاهرة واضحة على كل من يقرأ هذه الترجمة.

القرآن  معاني  ترجمة  في  دقته  مظاهر  ومن 
والعطف  الجارة  الحروف  معاني  إبراز  الكريم 

چ  ۋ   ۋ   تعالى  قوله  ترجم  فمثاًل  والحصر 
ائ   ى    ېى   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ  
ائ   ەئ  ەئ  وئ چ )))) بقوله "اور تيرا 
کرے۔  پسند  اور  چاہے  جو  ہے  کرتا  پيدا  رب 
ان کے ہاته ميں نہيں پسند")))) وال يخفى على 
في  السيما  الترجمة  في  الموجودة  الدقة  المتأمل 
 ترجمة الالم في قوله چ  ې  ې  ې  ېى  چ 
يدهم  في  ليس  أي  نہيں"؛  ہاته  کے  "ان  بقوله 
الموجود في  الملكية  أبرز معنى  االختيار"، وقد 

الم )لهم(.

َوِإَل��ْي��ِه  اْل��ُح��ْك��ُم  [َوَل���ُه  تعالى  قوله  وك��ذا 
ُتْرَجُعوَنچ)))) ترجمها بقوله "اور اسی کے ہاته 
حکم ہے أور اسی پاس پهيرے جاؤ گے")21)، 
وقد وضح الفرق في )له( و)إلى( في إليه فترجم 
فقط"  "بيده  أي  ہاته(؛  کے  )اسى  بقوله  األولى 
وترجم الثانية "اسی پاس پهيرے جاو گے"؛ أي 
رجوعكم إليه فقط" وأبرز معنى القصر الموجود 

في تقديم ما حقه التأخير.

چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   تعالى  قوله  وكذا ترجم 
ۉ  ۉې  مت  چ))2) بقوله "اسی کو ملتا ہے جو 
کمايا اور اسی پر پڑتا ہے جو کيا"، وقد ُوفق 
الشيخ في ترجمة اآلية؛ إذا أنه وّضح الفرق بين 
والثانية  للنفع  األولى  إن  حيث  و)على(؛  )الالم( 

للضرر.

القرآن  معاني  ترجمة  في  دقته  مظاهر  ومن 
فيها  توجد  التي  الكلمات  اختيار  هو  الكريم 
فمثاًل  المترَجم  النص  في  والدالالت  اإليحاءات 
ترجم الشيخ كلمة "رب" "ب�)صاحب(، وقد تكلم 
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علماء المعاجم والمفسرون عن مفهوم هذه الكلمة 
وصّرحوا  العلماء  من  وغيره  الزمخشري  مثل 
نصر  ب��اب  )م��ن  َي���ُربُّ  َربَّ  من  أخ��ذت  أنها 
ينصر( بمعنى الجمع والحكم واالختيار، والنماء، 
إلى  الشيء  وإيصال  واإلص���الح،  واإلك��م��ال، 
الراغب  اإلمام  به  كما صّرح  فشيًئا  شيًئا  الكمال 
األصفهاني)22)؛ وأنها تتضمن معنى الملك والقوة 
مع الفضل واإلحسان والحب والرفق، وال توجد 
كلمة في اللغة األردية تغطي كل هذه اإليحاءات 
والدالالت المكنونة، ولذا لم يجد الشيخ غير كلمة 

"صاحب"؛ ألنها تؤدي معًنا قريًبا لها))2).

وكذلك ترجم الشيخ جملة چ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ      
چ))2) بقوله "إنصاف كى دن كا مالك"))2) وهنا 
نجد أن الشيخ قد ترجم كلمة )الدين( ب�)إنصاف(؛ 
إذا  واإلن��ص��اف؛  العدل  ي��وم  هي  القيامة  ألن 
الكفار  ويعاقب  الحسنة  ألعمالهم  المؤمنون  يجز 
شبه  في  المترجمين  معظم  ترجم  وقد  لكفرهم، 
ربما  ج��زاء())2)  )روز  ب�  المركب  هذا  القارة 
هذا تأثًرا باللغة الفارسية؛ ألن هذا التركيب يفيد 
كلمة  األردية  اللغة  في  ولكن  المعنى،  هذا  فيها 
فقط))2)،  حسنة  أعمال  نتيجة  على  تدل  )جزاء( 
السيئة،  األعمال  لنتيجة  )سزا(  كلمة  وتستخدم 
جزاء  )روز  الدين(  )يوم  كلمة  ترجمة  فتكون 
للداللة  كافية  )جزاء(  كلمة  تكون  وسزا())2) وال 
على كلمة )الدين(، ولذا ترجم الشيخ هذه الكلمة 

ب�)إنصاف( في جميع األماكن))2).

ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ   تعالى:  قوله  وكذا 
چ)1)) ترجم شاه عبد القادر بقوله "اے اللہ ہم پر 
فراًغا  فرغ  كلمة  دہانے کهول دے"  صبر کے 
اإلفعال  باب  معنى  ويكون  اإلن��اء،  خلو  معناه 
)إفراغ( إخالء اإلناء، ويكون مفهوم هذا الدعاء 

يفرغ  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  يدعو  العبد  أن  هو 
عليه جميع خزائن الصبر الموجودة عنده، وكلمة 
)دهانه( في اللغة األردية خير ما تتضمن الداللة 
الموجودة في كلمة اإلفراغ؛ ألنها تستخدم للبحر، 
علينا  أفرغ  يقول  أن  تعالى  اهلل  يدعو  العبد  كأن 
السحرة  ِقَبل  الدعاء ورد من  الصبر، وهذا  بحر 
الذين آمنوا بموسى - عليه السالم - بعد ما رأوا 
اآليات البينات، وقد غضب فرعون عليهم غضًبا 
ورّهبهم ترهيًبا مفزًعا فدعوا ربهم بكل خضوع 
جميع  طلبوا  ولذا  االستقامة،  لهم  ليمكن  واهتمام 

الصبر.

الكلمة في دعاء أصحاب  وكذلك وردت هذه 
الشيخ  وترجم  ج��ال��وت))))  جنود  ضد  طالوت 
جتنی  ميں  ہم  ڈالدے  ہمارے!  رب  "اے  بقوله 
ينقل  الشيخ أن  أيًضا حاول  مضبوطی ہے" هنا 
اإليحاء الموجود في كلمة أفرغ؛ ألنهم طلبوا من 
اهلل تعالى جميع مقدار االستقامة عنده؛ فقد كانوا 

يحتاجون إليها بسبب كثرة عدوهم وقوتهم.

ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   چ   تعالى  قوله  وك��ذا 
بقوله  ترجمها  چ)2))  ڳ   ژڑ   ژ   ڈ  
سے  ميں  تم  کو  لوگوں  ان  ہے  جانتا  "اللہ 
أي  ک��ر"))))؛  بچا  آنکه  ہيں  جاتے  سٹک  جو 
بكل  منكم  يخرجون  الذين  يعلم  تعالى  اهلل  أن 
سرعة وخفاء"، وقد ترجم الشيخ كلمة )يتسللون( 
وسّل،  تسّلل،  كلمة  ألن  فائقة؛  ببراعة  و)لواًذا( 
بكل  الغمد  من  السيف  إلخ��راج  تستخدم  وساًل 
سرعة،  بكل  شخص  وخ��روج  وه��دوء،  سرعة 
وكلمة )لواذا( من الذ يلوذ بمعنى اإليواء واإللجاء 
والخروج خفية، وكلمة )سٹک جانا( تستخدم في 
)سٹک(   ويقال  الحية،  لخروج  األردي��ة  اللغة 
للحية الصغيرة التي تسلل بكل خفاء))))، وكذلك 
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لخروج السيف من الغمد بسرعة، وقد وفق الشيخ 
اهلل  ألن  براعة؛  بكل  القرآني  المفهوم  إبراز  في 
تعالى يريد أن يبّين حالة المنافقين الذين يخرجون 
من مجلس الرسول - صلى اهلل عليه وسلم - بكل 
الرسول وأصحابه  يعرف  لكي ال  سرعة وخفاء 

صلوات اهلل وسالمه عليهم.

ڇ    ڇ   چ   چ   چ   تعالى  قوله  في  وك��ذا 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
اللہ  ہوں  "ميں  بقوله  ترجمها  چ))))  ڳ   ژ  
الٹهی،  اپنی  ڈال��دے  کہ  يہ  أور  رب  کا  جہاں 
سانپ  جيسے  پهنپهناتے  اس  ديکها  جب  پهر 
في  تستخدم  )پهنپهنانا(   كلمة  سٹک"))))  کی 
تدل  )سٹک(  وكلمة  الحية  لحركة  األردية  اللغة 
على الحية الصغيرة النحيفة فقد استخدم الکلمات 
وكيفية  السريعة،  الحركة  على  للداللة  المناسبة 

الحية وحركتها السريعة.

)- رعاية المعاني الثانية في الترجمة:

القادر رعاية  ترجمة شاه عبد  من خصائص 
تلك  الثانية  المعاني  من  والمراد  الثانية،  المعاني 
النظم  بناء  الخطاب  يقتضي  ال  التي  المعاني 
والتركيب عليها أساًسا، وال يدل ظاهر التركيب 
التركيب  إيحاءات  من  تستنبط  وإنما  عليها، 
األولى  المعاني  تومئ  أو  ضمًنا  منه  تفهم  أو 
إبراز  في  األولى  للمعاني  مكملة  فتكون  إليهما، 
المقاصد القرآنية))))، وهي المعاني التي وصفها 
اإلمام الشاطبي بالمعاني التابعة الخادمة للمعاني 
على  المستعصية  لغة،  بكل  المختصة  األصلية، 
تستحيل  ناحيتها  ومن  أخ��رى،  لغة  إلى  النقل 

ترجمة القرآن)))).

وسماها اإلمام عبد القادر الجرجاني بالمعاني 

إلى  منه  السامع  يصل  ال  الذي  معنى  أو  الثانية 
لمعنى  يجد  بل  وح��ده،  اللفظ  بداللة  الغرض 
الكالم،  من  الغرض  هو   - آخ��ر  معنى  اللفظ 
فأسس اإلعجاز القرآني على األسرار والمميزات 
النظمية التي يندر أن توجد في أي أسلوب عربي 
العناية به، ويستنبط من تحديده  آخر مهما بلغت 
المعاني  إلى  استناده  النظمي  اإلعجاز  ألوجه 
لتكون  النحوية؛  التراكيب  من  المستفادة  الثانية 

هي المقصودة من النص)))).

تندرج في مظاهر المعاني الثانية سائر فنون 
وكناية،  واستعارة،  مجاز  من  الجميل  القول 
في  واختالف  وتورية،  وتوكيد  وإيجاز  وتشبيه 
خصائص التركيب من حيث المسند والمسند إليه 

واإلسناد ونوع األسلوب )1)) 

حساسة  القضية  ه��ذه  أن  المعلوم  وم��ن 
بالخصائص  تتعلق  الثانية  المعاني  وصعبة؛ ألن 
االجتماعية، والنفسية لكل جماعة لغوية، وألنها 
باختالف  الثقافية  قيمتها  وتبدل  تغيرها  يمكن 
الظروف الثقافية والفكرية، والقرآن الكريم منزل 
تقتضي  وهذه  عالمية،  ورسالته  العربية،  باللغة 
تيسير فهمه لغير العرب؛ إما بنشر لغته العربية، 
اللغوي  والوضع  بالترجمة،  معناه  بنشر  وإما 
وإبراز  ترجمته،  أهمية  يؤيد  للمسلمين  المتعدد 
االستفادة  تعميم  أجل  من  والثانية  األولى  معانيه 
التي  الثواني  عن  األول  تتجرد  وال  القرآن،  من 
األولى  القرآنية  المعاني  إن  وأيًضا  لها،  خدم 
آيات  فهم  في  بالثواني، وهي ضرورية  مرتبطة 
المعاني  كبيرة من  نسبة  ذلك ألن  قرآنية عديدة؛ 
القرآنية مرتبطة بالخصائص النظمية واألساليب 
المجازية. فأصبح لزاًما أن يحاول المترجم بيان 
الرسالة  إيصال  في  الحاجة  قدر  الثانية  المعاني 
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القرآنية.

في  طيبة  بجهود  القادر  عبد  شاه  قام  وقد 
بكل  اآليات  هذه  مثل  ترجم  بحيث  الميدان  هذا 
الدالالت  تنقل  أن  وح��اول  علمي،  ومنهج  دقة 
إلى  القرآني  النص  في  الموجودة  واإليحاءات 
اللغة األردية بأسلوب مبين، وفيما يأتي نقدم أمثلة 

لبعض مظاهر المعاني الثانية من ترجمته.

من مظاهر المعنى الثاني المعنى الكنائي في 
قوله تعالى چ  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئ    ېئ   چ)))).

اآلية  مفهوم  الزمخشري  اإلم��ام  وضح  وقد 
عبادة  على  وحسرتهم  ندمهم  اشتد  "ولما  بقوله 
العجل؛ ألن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن 
يعّض يده غما، فتصير يده مسقوًطا فيها؛ ألن فاه 
قد وقع فيها، و)سقط( مسند إلى )في أيديهم( وهو 

من باب الكناية)2)) .

في  والحسرة  الندامة  معنى  الشيخ  أبرز  وقد 
ترجمته بقوله "اور جب پچهتائے اور سمجهے 
وعرفوا  ندموا  لما  أي  "؛  بہکے"))))  ہم  کہ 
حرفية  ترجمة  الشيخ  يختر  لم  ضلوا"  أنهم 
ل�"سقط في أيديهم" بل اختار المعنى الكنائي هو 
الندامة والحسرة، وكذا ترجم قوله تعالى   إظهار 
چ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ې  چ)))) بقوله 
"اور سميٹ ليا اس کا سارا پهل پهر صبح کو 
رہ گيا ہاته نچاتا"، وهذه الترجمة أقرب التراجم؛ 
ألن قلب الكفين فيه إظهار الحسرة والتعجب مًعا؛ 
يتحسر  طارئة  بحادثة  يواجه  حينما  اإلنسان  إذ 

متقلًبا كفيه ويتعجب عليها.

تعالى  قوله  في  الثاني  المعنى  أبرز   وكذلك 
ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چ  

ايمان  "اے  بقوله  چ))))  ې   ۉ   ۉ   ۅ  
والو! جب بهڑو  تم  کافروں سے ميداِن جنگ 

ميں تو مت دو  ان کو پيٹه"))))

يستعمل  دکهانا(  پيٹه  اور  دينا  )پيٹه  فتركيب 
في اللغة األردية للجبن والفرار من ميدان القتال، 
الحرفية، وفيه تحذير  الترجمة  الشيخ  وقد تجنب 
وإشارة  القتال،  ميدان  في  العدو  من  الفرار  من 
جمع  اإلدبار  كلمة  ألن  العمل؛  هذا  شناعة  إلى 
ُدبُر وهو الخلف ويقابله القبل، وهو القدام ويكنى 
بهما السوأتين، وتولية اإلدبار كناية عن الهزيمة 
تقبيح  اإلدب��ار  واختيار  الظهور  عن  والعدول 
إلى  الكلمة  هذه  وتوحي  منه،  وتنفير  لالنهزام 
بشاعة هذا العمل، وترجمة الشيخ أيًضا تدل على 

المفهوم المذكور ..)))).

المجازي  المعنى  الثاني  المعنى  ومن مظاهر 
إما باالستعارة أو بالمجاز المرسل)))) كما في قوله 
الشيخ  چ)))) راعى  چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   تعالى: 
"سو  بقوله  وترجم  كاملة  رعاية  الثاني  المعنى 
القرآن  استخدم  قد  پر")1))  گهاٹی  سکا  ہمک  نہ 
واإلحسان  العون  يد  لمّد  العقبة  اقتحام  الكريم 
وعّبر  الضعيفة  والطبقة  والمساكين  الفقراء  إلى 
لطريق  تستخدم  العقبة  كلمة  ألن  العقبة؛  باقتحام 
مليء باألحجار بين هضبتين، وهذا يكون صعب 
ہمک  نہ  "سو  بقوله  الشيخ  ترجم  وقد  المرور، 
الطفل  حركة  على  ت��دل  )همك(  كلمة  سکا" 
وتحريكه لليدين والرجلين، وفيه إشارة إلى داللة 
كأن  ورغبة،  بكل رضا  القيام  إلى  )همك(  كلمة 
اهلل تعالى يريد من عباده أن يعبروا هذا الطريق 
المليء باألحجار واألشواك بشوق ورغبة مثلما 
يحرك الطفل يديه ورجليه، وينظر إلى أمه بكل 
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يستبق  أيًضا  المسلم  والعبد  ورجاء،  وحب  وله 
وال  واألوالد،  للمال  حّبه  رغم  الخيرات  إلى 
شبه  اهلل  ألن  االستعارة؛  من  اآلية  في  ما  يخفى 
من  فيهما  لما  العقبة  باقتحام  الرقبة  وفك  اإلنفاق 
المشبه  وحذف  النفس  على  والصعوبة  المشقة 
وذكر المشبه به على سبيل االستعارة التصريحية 
والجامع بين المستعار والمستعار منه هو المشقة؛ 
ألن حب المال غريزة بشرية ويصعب إنفاقه مثل 

اقتحام العقبة والصعود إلى الهضبة.

تعالى  قوله  ال��ق��ادر  عبد  ش��اه  ترجم   وك��ذا 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   چ  
ميں  کشتی  ہوئے  سوار  جب  "پهر  چ))))  ڄ  
پکارنے لگے اللہ، نرے اسی پر رکه نيت")2)) 
أجزاء  وهناك  العبادة،  الدين  الحقيقي  والمعنى 
والده  ترجم  وقد  للعبادة،  متعددة  وأنواع  عديدة 
)الدين(  رفيع  السيد  وأخ��وه  الدهلوي  اهلل  ولي 
انفرد  القادر  عبد  السيد  ولكن  العبادة،  بمعنى 
قبيل  من  بالنية  )الدين(  کلمة  فترجم  هذا،  في 
المجاز  الجزء على سبيل  الكل والمراد منه  أخذ 
وإنما  األعمال،  رأس  النية  أن  إذ  المرسل))))، 
إال  العبادة  أي  تقبل؛  وال  بالنيات))))،  األعمال 

بالنية الصالحة. 

معاني  تكون  ما  الثانية  المعاني  مظاهر  ومن 
المشاكلة))))  أساليب  في  وردت  كما  موقفية 
بحيث تذكر الكلمتان من مادة واحدة ومفهومهما 
يكون مختلًفا، وهناك منهجان في ترجمة أسلوب 
المشاكلة، المنهج األول هو اختيار معنى مناسب 
المترجمين  معظم  فعل  ما  وهذا  السياق،  حسب 
تعالى  قوله  ترجموا  فمثاًل  األردي��ة،  اللغة   في 
چ))))  ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   چ  
ترجم الشيخ أشرف علي التهانوي "اور ان لوگوں 

خفيہ  نے  تعالٰی  اللہ  اور  کی  تدبير  خفيہ  نے 
کرنيوالوں  تدبيريں  سب  اهلل  اور  فرمائی  تدبير 
سے اچهے ہيں"))))؛ أي أنهم غيروا كلمة المكر 
سبحانه  الحق  إلى  المكر  نسبة  ألن  التدبير؛  إلى 
وتعالى ال يصح إذ توجد فيه إيحاءات الضعف، 
والخداع  المكر  إلى  يحتاج  ال  تعالى  اهلل  وأن 
الثاني هو  والمنهج  النقص،  وغيرها من صفات 
إبقاء مثل هذه الكلمات على األصل بدون تغيير؛ 
ألن صنعة المشاكلة لها دالالت في اللغة العربية، 
والمعنوي،  اللفظي  بالجمال  الكالم  تحسين  مثل 
وهذا ما اختاره شاه عبد القادر في ترجمته، وقد 
اهلل  إلى  والخداع  والنسيان  المكر  كلمات  أبقى 
قوله  ترجم  فمثاًل  األصل  على  وتعالى  سبحانه 

ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   چ  
تهے  کرتے  فريب  بهی  وہ  "اور  بقوله  چ)))) 
في  وكذلك  تها"))))،  کرتا  فريب  بهی  اللہ  اور 
كلمة  وكذلك  عمران)1))،  آل  سورة  آية  ترجمة 
تعالى  قوله  في  كما  القرآن  في  الواردة   "الكيد" 
ترجمها  چ))))  ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ    چ  
ميں  داؤ کرنے  ايک  ہيں  لگے  وہ  "البتہ  بقوله 
اور ميں لگا ہوں ايک داؤ کرنے ميں")2)) حاول 
الموجودة؛  واإليحاءات  الدالالت  يبقى  أن  الشيخ 
ال��دالالت  ألن  المشاكلة؛  صنعة  البقاء  وذل��ك 
واألسرار الموجودة في الكلمات ال يمكن نقلها إال 
بإبقاء الصنعة، ولذا لم يغير كلمة "المكر والكيد 
اهلل  حق  في  المستعملة  واالستهزاء  والخداع)))) 
القرآني واإليحاءات  الجمال  تعالى، وذلك إلبقاء 

الموجودة.

3- رعاية ال�ضياق في ترجمة الم�ضطلح:
للقرآن  القادر  من خصائص ترجمة شاه عبد 
في  القرآني  المصطلح  ترجمة  يختار  أنه  الكريم 
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كل موضع مغايرة للموضع اآلخر حسب اقتضاء 
السياق ذلك، فقد تكون لكلمة واحدة معاني عديدة 
حسب السياق والسباق، وقد راعاه الشيخ رعاية 
تامة، واألمثلة كثيرة في )موضح القرآن(، وفيما 

يأتي سنقدم بعض األمثلة إلثبات المدعى. 

منها كلمة "البيعة" في قوله تعالى چ  ک  ک  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  
ٻ     ٱ   چ  تعالى  قوله  وكذا  چ))))  ڻ   ڻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  
الشيخ  ترجم  فقد  چ))))  ڤ   ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
كلمة )البيعة( ب�)ہاته مالنا(؛ أي المصافحة؛ ألن 
هذا هو االستعمال في اللغة األردية لكلمة البيعة؛ 
والميثاق،  العهد  لتقوية  رمز  المصافحة  ألن 

ولكن حينما جاء في قوله تعالى چ ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڀ   ...  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   
ڃ  ڃ  چ)))) ترجم اآلية بقوله "اے نبی جب 
کرنے  قرار  مسلمان عورتيں  پاس  تيرے  آويں 
کو اس پر کہ شرک نہ کريں ۔۔۔ ان سے قرار 
واسطے"))))  کے  ان  مانگ  معافی  اور  لے 
)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 ب�)قرار(؛ أي اإلقرار 
اختار  لماذا  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال  والعهد. 
آيتي  في  اآلخر  والمعنى  المعنى  هذا  هنا  الشيخ 
الدقة  الشيخ يسلك منهج  أن  الفتح؟ والجواب هو 
واالحتياط ولم يترجم كلمة )البيعة( بالمصافحة؛ 
ألن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ال يصافح 
النساء، ولو ترجم بكلمة )المصافحة( لتبادر الذهن 

أنه كان يصافح النساء، وهذا خالف الواقع، ولذا 
وداللة  اإلشكال،  عن  ليبعد  الترجمة  هذه  اختار 

كلمة البيعة على العهد واإلقرار أمر واضح.

كلمة  معنى  ف��ي  المنهج  نفس  سلك  وك��ذا 
"الحكمة"، وهي مأخوذة من حكم يحكم )نصر( 
بمعنى القضاء والرجوع، والمنع من باب )كرم(؛ 
وأحكم  الفهم  بمعنى  حكمة  والمصدر  حكم  أي 
والفهم  القضاء  بمعنى  الحكم  ومنه  القوة،  بمعنى 
العدل  بمعنى  جمعها  والحكمة  والقانون،  الثاقب 
والتابعون  الصحابة  اختار  وقد  وال��ذك��اء))))، 
للدين. وقد  السنة والفهم الصحيح  الحكمة بمعنى 
أي  باتيں(؛  كى  ب�)كام  الكلمة  هذه  الشيخ  ترجم 
األقوال المفيدة في سورة آل عمران ))، ))) 
)األقوال  أي  باتيں(؛  وب�)پکی   ،((2 والنساء 

القوية( في سورة النحل )2).

وبين مفهوم هذه الكلمة أثناء كالمه عن لقمان 
الحكيم قائاًل: "أن اهلل تعالى أعطى لقمان الحكمة؛ 
أي األمور المتعلقة بالعقل الموافق بالوحي"))))؛ 
أي المراد من الحكمة هو الفهم الثاقب الملقى من 
حينما  الحكمة  بصاحب  الحكمة  ترجم  وقد  اهلل، 
الكلمة بعد كلمة عزيز)1))؛ ألن مفهوم  تأتي هذه 
القوة موجود في كلمة )العزيز(، وحينما تأتي بعد 
الرصين،  أي  کار(؛  ب�)پختہ  يترجمها  العلم)))) 
ولكن حينما تأتي وصًفا للقرآن الكريم)2)) ترجمها 
ب�)پختہ( و)محكم( بمعنى القوي الرصين، ولكن 
حينما تأتي من باب اإلفعال بصيغة أحكمت صفة 
ہيں(؛  لی  )جانچ  يترجمها  السورة  أو  لآليات)))) 

أي )اختبرت( و)مختبر()))) جانچی ہوئی۔

وكذلك كلمة )حريص( حينما وقعت في صفة 
تعالى  قوله  في  عليه وسلم –  اهلل  النبي – صلى 
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ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چ  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
)تالش  بقوله  ترجمها  چ))))  ۈ    ۆ   ۆ  
رکهتا ہے( ثم وضحها في الهامش "تالش رکهتا 
ہے تمہاری يعنی چاہتا ہے کہ امت ميری زيادہ 
يبحث  أنه  بمعنى   يبحث،  أي  رہے"))))؛  ہوتی 
هذه  الشيخ  ترجم  فلماذا  أمته،  تكثر  أن  ويريد 
البد  السؤال  على  ولإلجابة  المعنى؟  بهذا  الكلمة 
من التأمل في دالالت الحرص في اللغة األردية، 
وكلمة الحرص تدل على الجانب السلبي هو اللچ 
إلى  ينسب  أن  يريد  ال  الشيخ  وكان  )الطمع(، 
السلبي  المعنى  هذا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
واختار المعنى اللزومي؛ ألن اإلنسان كلما أحب 
الشيء يبحثه بكل وله وحب، وهذا هو المقصود 
يخرج  ال  "حتى  الزمخشري  اإلمام  وضح  الذي 
الحق  بدين  االستسعاد  أتباعه عن  منكم عن  أحد 
الذي جاء به")))) ووّضح صاحب الجاللين بقوله 

"حريص عليكم أن تهتدوا")))).

القرآني دخل في تحديد معنى  ويكون للسياق 
كلمة  ترجم  فإنه  القادر،  عبد  شاه  لدى  الكلمة 
وتعالى  سبحانه  قوله  في  ال��واردة  "السائحون" 

ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ 
پ      پ   پ   ٻ  
ٺٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٺ   ٺ  ٿ  چ)))) بقوله "بے تعلق رہنے 
والے"؛ أي الزاهدون؛ أي الذين ال يرغبون في 
أمور الدنيا. ثم وضحها في الهامش ترجمته بقوله 
يا  ہے  ہجرت  يا  ہے   روزہ   رہنا   تعلق  "بے 
دل نہ لگانا دنيا کے مزوں")1))؛ أي المراد من 
عن  الرغبة  أو  الهجرة  أو  الصوم  هو  السائحين 
كلمة  الشيخ  اختار  لقد  ورغائبها))))  الدنيا  متاع 

كلمة  في  اختار  ولكنه  السائحين،  لمعنى  جامعة 
ک       ک   چ   تعالى  قوله  في  الواردة  "السائحات" 
گ   گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ۀ   ۀ   ڻ    ڻڻ   ڻ   ں   ں  
الصائمات.  أي  دار()2))؛  ب�)روزہ  چ  ہ   ہ  
قد اختار شاه عبد القادر ترجمة مناسبة لمصطلح 
بحال  المناسب  فإن  الموضعين؛  في  )السياحة( 
الرجال هو الزهد والرغبة عن رغائب الدنيا من 
أن  كما  العلم،  لطلب  والخروج  والجهاد  الهجرة 
المناسب للنساء المؤمنات هو الصوم، واهلل أعلم 

بالصواب.

وكذلك ترجم الشيخ كلمة )الحمد( بمعان عديدة 
راعى  الترجمات  هذه  كل  وفي  السياق،  حسب 
الموجودة  واإليحاءات  اللغوية  الدالالت  الشيخ 
تعريف(؛  ب�)سب  الحمد  ترجم  فمثاًل  الكلمة.  في 
الفاتحة))))  سورة  في  فقط  هلل  الحمد  جميع  أي 
أي  ہے(؛  كو  اهلل  خوبى  وب�)سب  واألنعام)))) 
والفاطر))))  السبأ))))  سورة  في  له  الثناء  جميع 
قوله  في  الكهف  سورة  في  ثالًثا  أسلوًبا  واختار 
چ))))  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ې   چ  تعالى 
اتاری  نے  اللہ کو جس  رہئے  بقوله "سراہتے 
اپنے بندہ پر کتاب"))))؛ أي عليكم أن تحمدوا اهلل 
سبحانه وتعالى دائًما الذي أنزل على عبده الكتاب 
دائًما، فقد ترجم الجملة الخبرية باإلنشائية، ونفس 

ٻ   ٱ   چ  تعالى  قوله  في  اختارها  الترجمة 
چ))))؛  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ  
القوم  من  والنجاة  عبده  على  الكتاب  إنزال  ألن 
ولذا  له)1))  الشكر  يجب  التي  النعم  من  الظالمين 
يترجم  وأحياًنا  باإلنشائية،  الخبرية  الجملة  غير 

كلمة الحمد بالشكر كما في قوله تعالى چ  ڭ  
ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ  
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ)))) بقوله "شکر ہے اللہ 
اسماعيل واسحاق،  کو جس نے بخشا مجه کو 
أي  پ��ک��ار")2))؛  ہے  سنتا  رب  ميرا  شک  بے 
الشكر هلل الذي أعطاني إسماعيل وإسحاق، وكذا 

چ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    تعالى  قوله  ترجم 
کا  اللہ  کہہ، شکر  "تو  بقوله  چ))))  ٺ  ٺ   
جس نے چهڑايا ہم کو گناہ گار لوگوں سے")))) 

قل الشكر هلل الذي نجانا من القوم الظالمين. 

4- الإيجاز:

ومن خصائص ترجمة شاه عبد القادر لمعاني 
البالغة  علماء  تكلم  وقد  اإليجاز،  الكريم  القرآن 
عن مفهوم اإليجاز عرفوه بأنه ... أداء المقصود 
إلى  ينقسم  واإليجاز  المتعارف،  عبارة  من  بأقل 
بحذف،  ليس  ما  وهو  القصر،  إيجاز  قسمين: 
اإلتيان  هو  اإليجاز  أن  أي  الحذف))))؛  وإيجاز 
على  يدل  وهذا  قليلة،  بألفاظ  الكثيرة  بالمعاني 
المتكلم  وامتالك  اللغوية  ومقدرته  المتكلم  براعة 
شاء،  وكيف  شاء  كما  استعمالها  على  وقدرته 
القادر  عبد  السيد  ترجمة  قارئ  على  يخفى  وال 
أنه سلك مسلك اإليجاز، واشتهرت هذه الترجمة 
بهذه الميزة، وفيما يأتي نقدم بعض األمثلة لتكون 

غيًضا من فيض وقطرة من بحر.

ترجم الشيخ قوله تعالى چ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ہے  ملتا  کو  "اسی  لقوله  چ))))  مت   ۉې   ۉ  
کيا"))))،  جو  ہے  پڑتا  پر  اسی  اور  کمايا  جو 
وقد أبرز الفرق بين )الالم( و)على( في ترجمته 
الالم  بأن  موجز؛  بأسلوب  ولكن  وضوح  بكل 
للنفع و)على( للضرر، ويتضح الفرق بينه وبين 
القارة  شبه  علماء  ترجمة  نقرأ  حينما  اآلخرين 
مودودي  وموالنا  بريلوي  خان  أحمد رضا  مثل 

تعالى  قوله  ترجم  وكذا  آزاد،  الكالم  أبو  والشيخ 
بقوله  چ))))  ۀ   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   چ  
پر  ان  بهی حق ہے جيساکہ  کا  "اور عورتوں 
حق موافق دستور کے")))) )أي أن للنساء حق 
تالحظ  الُعرف(  حسب  واجبات  عليهن  أن  كما 
في  اإليجاز  مثل  الترجمة  في  اإليجاز  ظاهرة 
النص القرآني، وهناك أمثلة كثيرة في الترجمة.

والنوع الثاني من اإليجاز هو إيجاز بالحذف. 
من المعلوم أن الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول 
مثل  بالغية  ألغراض  المفعول  يحذف  وقد  به، 
شهرة الفاعل وعدم احتياج إلى ذكره أو التحقير 
أو التعظيم، وقد يكون الغرض هو ذكر المفعول 
في  البالغية  النكات  هذه  الشيخ  وقد راعى  فقط، 

ترجمته فمثاًل ترجم قوله تعالى چ  ٿ  ٹ  
ہے  بنا  انسان  "اور  بقوله  چ)11))  ٹ   ٹ  
بحيث  ضعيف(  اإلنسان  أن  )أي  کمزور"))1)) 
معلوًما؛ ألن  بل جعله  المجهول  الفعل  يترجم  لم 
فاعل  إلى  ال  ضعفه  إلى  اإلشارة  هو  المقصود 
إلى  اإلشارة  الحذف هو  الضعف، وكان غرض 
أن المقصود األصلي هو ضعف اإلنسان ال ذكر 

ٹ   ٹ   چ   تعالى  قوله  ترجم  وكذا  الفاعل، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڃ  چ)12)) بقوله "پهر 
زمين  پڑو  پهيل  تو  نماز،  چکے  ہو  تمام  جب 
في  فانتشروا  الصالة  انتهت  إذا  )أي  ميں"))1)) 
المجهول  الفعل  الشيخ  ترجم  وق��د  األرض(، 
بالمعلوم وجعل المتعدي الزًما؛ ألن الغرض هو 

اإلشارة إلى نهاية الصالة ال إلى المصلي.

تقع  التي  للحوادث  المجهول  الفعل  يأتي  وقد 
في المستقبل البتة، نجد هذا األسلوب في القرآن 
قوله  القادر  عبد  شاه  ترجم  فمثاًل  كثيًرا،  الكريم 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى 
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"جب  بقوله  چ))1))  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ہ��و ج��ائ��ے۔ اور جب  ن��ہ  س��ورج ک��ی ده��وپ 
چالتے  پہاڑ  جب  اور  جاويں  ہو  ميلے  تارے 
النجوم  وإذا  تتكور  الشمس  إذا  أي  جاويں"))1))؛ 
بالفعل  الماضي  الفعل  المترجم  غّير  وقد  تتكدر، 

المضارع كما غّير الفعل المجهول بالمعلوم))1))

عدم  هو  الشيخ  عند  اإليجاز  مظاهر  ومن 
القرآن كما فعل في  الواردة في  الضمائر  تكرار 

ترجمة قوله تعالى چ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ  
تم  تها  کہا  نہ  نے  ،ميں  "کہا  بقوله  چ))1))  ۀ   
آسمان زمين کے   ہيں پردے  کو مجهے معلوم 
تم ظاہر کرتے ہو اور جو  أور معلوم ہے جو 
چهپاتے ہو"))1)) )أي ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون( 
بحيث أنه أظهر)تم( في ضمير الخطاب في كلمة 
تعالى  قوله  وكذلك  تكتمون  في  وتركها  )تبدون( 

ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   چ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
نے  ہم  "اور  ترجمها  چ))1))  ڻ   ں   ں  
عزت دی آدم کی اوالد کو أور سواری دی ان 
کو جنگل اور دريا ميں أور دی ان کوروزی ہم 
ان کو  أور زيادہ کيا  نے ستهری چيزوں سے 
اپنے بنائے ہوئے بہت شخصوں پر بڑهتی دے 
کر")1)))، وقد أظهر ضمير المتكلم في )كّرمنا( 
)حملنا(  في  إظهارها  عن  واحترز  )ہم(  بكلمة 

و)رزقنا( و)فّضلنا(.

4- التوجيهات الإعرابية من خالل الترجمة:

من مزايا هذه الترجمة أنها تسّلط األضواء على 
التوجيهات  من  ويختار  اإلعرابية،  التوجيهات 

اللغوية،  الناحية  من  واألصح  األقرب  العديدة 
هنا  نورد  لكننا  كثيرة؛  الصدد  هذا  في  واألمثلة 

األمثلة اآلتية:

ترجم قوله تعالى چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  چ))))) بقوله "اے نبی! 
تيرے ساته  أور جتنے  اللہ  تجه کو  کفايت ہے 
يكفيك  النبي  أيها  أي  مسلمان")2)))؛  ہيں  ہوئے 
عبد  الشيخ  اختار  فقد  معك،  أسلموا  والذين  اهلل 
القادر أن يكون قوله "ومن اتبعك من المؤمنين" 
معطوًفا على كلمة الجاللة، وهذا من التوجيهات 
قوله  إعراب  في  اختلفوا  اللغة  أهل  ألن  الجيدة؛ 
الوجوه  من  وه��ذا  أق��وال،  على  اتبعك"  "وم��ن 

الحسنة )))))

ڑ   چ   تعالى  قوله  ترجمة  ذلك  أمثلة  ومن 
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک  
"جيسے  بقوله  ترجمها  چ)))))  ڳ    ڳ  
نکاال تجه کو ، تيرے رب نے تيرے گهر سے 
درست کام پر۔ اور ايک جماعت ايمان والی نہ 
راضی تهی"، ثم وضح في الهامش بقوله "يعنی 
غنيمت کا جهگڑا بهی ويسا ہی ہے جيسا نکلتے 
آخر  اور  لگے  کرنے  تدبيريں  کی  عقل  وقت 
صالح وہی ٹهہری جو رسول نے فرمايا تو ہر 
اختيار کرو کہ حکمبرداری ميں  يہی  ميں  کام 
ٰاپنی عقل کو دخل نہ دو")))))؛ أي )يحدث في 
التي حدثت  الظروف  نفس  الغنيمة  أموال  قضية 
للنفير،  توجه  ثم  للعير  اهلل  رسول  خروج  عند 
عليه  اهلل  صلى   – الرسول  يأمر  ما  هو  األصل 
هذه  وكان  بعقولكم(،  أنتم  تظنون  ما  ال   – وسلم 
كلمة  فإن  المفسرين،  لدى  إشكال  موضع  اآلية 
وال  به،  مشبًها  يكون  المتعلق  إلى  تحتاج  "ك" 
يوجد في اآليات السابقة شيء في الظاهر يصلح 
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هذا  توجيه  في  األقوال  تعددت  هنا  ومن  لذلك، 
هذه  أحد  وهذا حسب  أقوال،  الموضع على عدة 

األقوال))))).

رفع  محل  في  الكاف  إن  القول:  هذا  حسب 
الحال  هذه  تقديره:  محذوف  مبتدأ  خبر  أنه  على 
ما  كراهة  في  حالهم  أن  يعني  إخراجك.  كحال 
كراهة  في  حالهم  مثل  الغزاة  تنفير  من  رأيت 
الكشاف)))))  صاحب  ذكر  للحرب،  خروجك 

ويبدو أن الشيخ قد استحسن هذا االحتمال.

5- بيان المجمل بالتو�ضيح اأو بالتحديد:

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

االحتماالت المختلفة.

فمثاًل ترجم قوله تعالى چ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ک   ک   کک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ     چ))))) يمكن 
اهلل  فإن  يكرههن  ومن  تعالى:  قوله  يوهم  أن 
المغفرة  هذه  أن  رحيم.  غفور  إكراههن  بعد  من 
اإلبهام  هذا  أزال  وقد  يكرههن،  لمن  والرحمة 
بقوله  تعالى  اهلل  رحمه  البصري  الحسن  اإلمام 
"فإن اهلل من بعد إكراههن غفور رحيم "لهن واهلل 
القادر هذا  الشيخ عبد  لهن واهلل")))))، وقد أزال 
اإلبهام في الترجمة بقوله "اور نہ زور کرو اپنی 
وہ  اگر  واسطے،  کے  بدکاری  پر  چهوکريوں 
چاہيں قيد سے رہنا، کہ کمايا چاہو اسباب دنيا 
کی زندگی کا۔ اور جو کوئی ان پر زور کرے، 

واال  بخشنے  پيچهے  بسی  بے  کی  ان  اللہ  تو 
مہربان ہے")21))، وقد أشار بكلمة "ان کی بے 

بسی"؛ أي إجبارهن أن المغفرة والرحمة لهن.

واإلجمال  اإلشكال  القادر  عبد  شاه  يرفع  وقد 
چ  تعالى  قوله  ترجم  فمثاًل  الكلمة  معنى  بتحديد 
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ   
بقوله  چ))2))  ٿ   ڀ   ڀ    ڀ   پ  
"اور جہاں تجه کو ديکها منکروں نے أور کام 
نہيں تجه سے، مگر ٹهٹهے ميں پکڑنا، کيا يہی 
شخص ہے؟ کہ نام ليتا ہے تمہارے ٹهاکروں کا" 
ثم وضح في الهامش بقوله "نام ليتا ہے ٹهاکروں 
کا يعنی برا کہتا ہے")22)) المراد )يذكر آلهتكم(؛ 
أي أنه يذكرهم باإلهانة واالستهزاء، والمراد من 
المطلق  الذكر  أن  إذ  المطلق،  الذكر  ليس  الذكر 

آلهتهم ليس مستقبًحا عندهم.

اآليتين  في  )القرين(  كلمة  ترجمته  وكذلك 
فقد  والسياق  المقام  يناسب  بما  كال  المختلفتين 

ترجم قوله تعالى چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
بقوله "اور بوال اس کے ساته واال، يہ  چ))2)) 
من  المراد  ووضح  تها"  پاس  ميرے  جو  ہے 
اعمال  فرشتہ  "وہ  بقوله  الهامش  فی  )القرين( 
حاضر کرے گا"))2))؛ أي أن المراد من )قرينه( 
تعالى  قوله  في  نفسها  الكلمة  الَمَلك، ووضح  هو 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چ  
ې  چ))2)) في الهامش بقوله "يہ ساتهی شيطان 

هنا  القرين  كلمة  من  المراد  أن  أي  ہ��ے"))2))؛ 
المقصود  الهامش  الشيخ في  فقد وضح  الشيطان 

من الكلمة في المقامين وكشف الخفاء بأكمله.

وقد يكون الخفاء بسبب عدم المرجع للضمير 
الوارد في الكالم؛ لتعدد المراجع ولصالحية كل 
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مرجع أن يعود الضمير إليه، وفي مثل هذه الحالة 
للضمائر  المراجع  بتحديد  القادر  عبد  شاه  يقوم 
إلزالة الخفاء وترجيح معنى من المعاني المحتملة 

ٿ   چ   لقوله  ترجمته  ذلك  أمثلة  ومن  لآلية، 
ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
چ))2))  ڈ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
بقوله "ديوے مال اس کی محبت پرناتے والوں 
راہ  اور  کو  محتاجوں  أور  کو  يتيموں  أور  کو 
اور  کو  والوں  مانگنے  أور  کو  مسافروں  کے 
گردنيں چهڑانے ميں"))2))؛ أي ينفق المال على 
أن  لآلية  ترجمته  في  أشار  فقد  تعالى،  اهلل  حب 
الضمير "على حبه" يعود إلى اهلل تعالى، وبذلك 
بينهم  فيما  المفسرون  اختلف  وقد  اإلشكال،  رفع 
يكون  أن  فيمكن  "حبه"  في  الضمير  مرجع  في 
إلى لفظ الجاللة،  المال، ويمكن عائًدا  إلى  عائًدا 
ويمكن أن يكون عائًدا إلى المصدر المتضمن في 
قوله "وآتى" وقال اإلمام النسفي في ذلك "وآتى 
المال  أوحب  اهلل  أي على حب  المال على حبه؛ 
النفس  وهو طيب  يعطيه  أن  يريد  اإليتاء  أوحب 
عبد  شاه  واختار  القربى"))2))  ذوي  بإعطائه 

القادر االحتمال األول.

ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   چ   تعالى  قوله  وكذلك 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ)1))) ترجمها بقوله "اور 
کهالتے ہيں کهانا اس کی محبت پر محتاج کو 
اور بن باپ کے لڑکے کو اور قيدی کو")))))؛ 
الشيخ  فحّدد  اهلل،  حب  في  الطعام  يطعمون  أي 
مرجع الضمير "في حبه" وعّين المراد به )حب 
اهلل( وبذلك رفع الخالف واإلشكال مًعا؛ ألن هذه 
الضمير في "حبه"  يكون  أن  تحتمل  أيًضا  اآلية 
الجاللة(  )لفظ  إلى  عائًدا  أو  )طعام(  على  عائًدا 
البيضاوي  اإلمام  وقد صّرح  )اإلطعام(،  إلى  أو 

اهلل  حب  حبه(  على  الطعام  )ويطعمون   " قائاًل 
الشيخ  الطعام أو اإلطعام")2))) واختار  أو  تعالى 

االحتمال األول.

6- اختيار مذهب فقهي:
في  القادر  عبد  شاه  ترجمة  خصائص  من 
ترجمته لمعاني القرآن الكريم هو اختيار المذهب 
الفقهية  باألحكام  تتعلق  التي  اآليات  في  الفقهي 
هذه  أمثلة  ومن  وغيرها،  والصالة  الطالق  من 

ک     ک   چ   تعالى  قوله  الفقهية  االختيارات 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ...  ىئ  چ))))) فإنه وّضح 
"سنگار  بقوله  منها(  ظهر  )ما  كلمة  من  المراد 
ميں کهلی چيز يا ايسی چيز کو کہا جيسے چٹے 
يہ کہا عورت کو منہ  يا  نئی پوش  اور  کپڑے 
تهوڑا سا اور ہاته کی انگلياں اور پاؤں کا پنجہ 
کی  ہاته  پهر  کو  چاری  نا  ہے  درست  کهولنا 
مہندی کهلے گی يا آنکه کا  کاجل يا انگلی کا 
چهاّل ۔۔۔")))))؛ أي المراد من )وال يبدين زينتهن 
الظاهرة  الزينة  مواضع  أي  منها(؛  ظهر  ما  إال 
من  قلياًل  جزًءا  أو  والجديد  الجميل  اللباس  مثل 
أو  الحناء  يظهر  أو  والرجل  واألصابع  الوجه 
أن  الشيخ  حاول  وقد  اإلصبع،  خاتم  أو  الكحل 
يجمع أقوال العلماء في هذه اآلية؛ ألنهم اختلفوا 
المذهب  القادر  عبد  الشيخ  واختار  بينهم،  فيما 
وكذا  الظاهرة،  الزينة  مواضع  باختيار  الحنفي 

قوله تعالى چ  ڃ  ڃ     چ  چ  
عورتيں  وال��ی  طالق  "اور  چ)))))  ۀ   چچ  
انتظار کروائيں اپنے تئيں تين حيض تک")))))، 
في  الحيض  )القروء(  كلمة  من  المراد  عّين  وقد 
اللغة األردية،؛ ألنها تستعمل في العربية للحيض 
العلماء فيما بينهم في هذا،  والطهر، وقد اختلف 
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الطهر،  القروء هو  المراد من  قالوا إن  فبعضهم 
هو  )ال��ق��روء(  من  المراد  إن  قالوا  وبعضهم 
الحيض، واألخير هو ما اختاره األحناف والشيخ 

أيًضا أّيد المذهب الحنفي.

7- بيان المنا�ضبات بين الآيات:

ببيان  ترجمته  في  ال��ق��ادر  عبد  ش��اه  اهتّم 
المناسبات بين اآليات بتعليقاته الوجيزة الوجيهة، 
واألمثلة  غامضة،  المناسبة  كانت  إذا  والسيما 

على هذا كثيرة، ومن تلك قوله تعالى چ ...   ۇ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ائ   ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې  
ەئ    ېئ   چ)))))، وقد بّين الشيخ مناسبة هذه اآلية 
ذکر  ميں  آيت  "اس  بقوله  الهامش  في  قبلها  بما 
ہے تيمم کا جو پہلے مذکور ہوا کہ کافر آخرت 
ميں آرزو کريں گے کہ خاک مل جاويں۔ خاک 
کی  پيدائش  اپنی  اور  ہے  پيدائش  کی  انسانوں 
طرف جانا گناہوں سے بچاؤ ہے اس واسطے 
فرمائی")))))؛  طہارت  بهی  سے  َملنے  مٹی 
هذه  قبل  التيمم؛ ألن  ذكر  اآلية  هذه  في  أنه  )أي 
لو  القيامة  يوم  سيتمنون  الذين  الكفار  ذكر  اآلية 
تسوى بهم األرض، والتراب أصل اإلنسان؛ ألنه 
وقاية  التراب  إلى  والرجوع  التراب،  من  خلق 
طهارًة(،  بالتراب  التيمم  ُجعل  فلذا  الذنوب،  من 
بالطريقة  اآليتين  بين  المناسبة  الشيخ  وتوضيح 
المقنعة - على الرغم من غموض العالقة بينهما 
ألسرار  الثاقب  الفهم  على  يدل   - الظاهر  في 

المناسبات بين اآليات في القرآن الكريم.

ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى  قوله  وك��ذا 
چ)))))،  پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  
في  قبلها  بما  اآلي��ة  مناسبة  الشيخ  وّض��ح  وقد 

الهامش قائاًل: "بيچ والی نماز عصر ہے کہ دن 
زيادہ  تقييد  کا  اس  ہے  ميں  بيچ  رات کے  اور 
کا  نماز  ميں  حکموں  کے  اور طالق  ہے۔  کيا 
حکم فرمايا کہ دنيا کے معامالت ميں غرق ہو 
کر بندگی نہ بهول جاؤ اسی واسطے عصر کا 
اکثر  کا شغل  دنيا  زيادہ ہے کہ اس وقت  تقييد 
ہے۔")1))) )أي المراد من الصالة الوسطى صالة 
العصر؛ إذ أنها في الوسط، والتقييد ألهمية هذه 
لإلشارة  الطالق  أحكام  بين  هذا  وذكر  الصالة، 
عن  واألزواج  باألوالد  االشتغال  يلهيهم  ال  بأن 
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 �ضاه عبد القادر:
القادر بجهود طيبة مباركة بهذا  قام شاه عبد 
العمل الجليل، ومكث معه وقًتا طوياًل متأماًل في 
أن   - االستطاعة  قدر   - تعالى، وحاول  اهلل  كالم 
يقدم الترجمة بلغة أردية سهلة ليستفيد منها شعب 
شبه القارة، ولكن على الرغم من كل هذه المحاسن 
أنه عمل بشري،  واإليجابيات علينا أن ال ننسى 
ووجود  والتقصير،  الخطأ  من  مكّون  والبشر 
الخطأ أو التقصير ال يقّلل قيمة العمل الجليل، إنما 
 يشير إلى ضعف البشر أنه مهما حاول أن يتجنب 
غرض  وليس  يستطيع،  لن  فإنه  الضعف  نقاط 
من  أحد  على  التنقيص  النقاط  هذه  إلى  اإلشارة 
األعالم البارزة، بل هي مراجعات علمية محضة 
تضيف وال تنقص، وتكمل جهود العلماء األبرز 
ومكان؛  زمان  كل  في  العلماء  أجيال  صنع  كما 
حيث تكاملت جهودهم خلًفا بعد سلف، مع إقرار 
الثواب  بموفور  والدعاء  السابق  بفضل  الخالف 
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وعظيم األجر، وفيما يأتي نشير إلى بعض نقاط 
الضعف عند الشيخ. منها:

1- ذكر المو�ضوعات والإ�ضرائيليات

كان شاه عبد القادر يغربل الروايات اإلسرائيلية 
والضعيفة ويقف موقف الناقد البصير، كما فعل 

چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   تعالى  قوله  في 
ک   ک  ک   ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ   چ))))) فإنه ترجم قوله إذا تمنى" 
تعلقت  إذا  )أي  باندهنے"  خيال  لگا  جب  سو 
في  الخيال  من  المراد  وّضح  ثم  أمنية(  بخاطره 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أن  الهامش)2))) 
رأى في المنام أنه هاجر إلى أرض كثيرة النخل، 
فظنها عامة أو هجر، وكان المراد بتلك اإلشارة 
رأى  وكذلك  المنورة،  المدينة  األمر  حقيقة  في 
محلقين  أصحابه  مع  مكة  دخل  أنه  المنام  في 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  وظن  ومقصرين 
في  تحققه  وكان  العام،  نفس  في  سيقع  هذا  أن 
باألمنية  والمراد  أعوام،  بعدة  بعده  األمر  حقيقة 
أمثال هذه األماني، وليست األمنية بمعنى القراءة 
الناس القصة هنا، ولكن مع كل  كما ذكر بعض 
هذا االحتياط أنه ذكر قصة إسرائيلية أثناء شرح 

چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    تعالى  قوله 
قد  المفسرين  أن  رغم  چ)))))  ائ   ائ   ى   ى  
اإلمام  وصّرح  وضوح  بكل  الرواية  هذه  رّدوا 
قصة  ههنا  المفسرون  ذكر  "قد  بقوله  كثير  ابن 
فيها  يثبت  ولم  اإلسرائيليات  من  مأخوذ  أكثرها 
ذكر  وكذلك  اتباعه)))))  حديث  المعصوم  عن 

قصة إسرائيلية في شرح قوله تعالى چ  ڻ  ڻ   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ)))))

)- الزيادة والنق�ص في الترجمة

الشيخ كان دقيًقا جًدا في  كما ذكرنا سابًقا أن 
أو  يضيف  أنه  نجد  أحياًنا  ولكن  الترجمة،  أمر 
يغير معنى الكلمة من عنده أو يؤولها لغرض من 

األغراض فمثاًل ترجم قوله تعالى چ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍڍ  ڎ  چ))))) بقوله "اب پاکی بول 
اس  بخشوا  گناہ  اور  خوبياں  کی  رب  اپنے 
سے" سبح اآلن بمحامد ربك واستغفره ووضح 
بخشوايا  گناہ  کے  امت  "اب  بقوله  الهامش  في 
کر، درجہ شفاعت کا ملے"))))) )أي فسبح اآلن 
بحمد ربك واستغفر ألمتك منه لتستحق الشفاعة 
باالستغفار  )استغفره(  كلمة  أّول  قد  القيامة(  يوم 
ألمته، وهذا التأويل مخالف لما ورد في الحديث 
المرفوع الذي نقل عن عائشة – رضي اهلل عنها 
– وهي تقول: وكان - صلى اهلل عليه وسلم يكثر 
- أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمد اللهم 
اغفر لي" يدل هذا األثر أن الحكم واألمر موّجه 
أن  ذلك  في  والسبب  ربه،  ليستغفر  الرسول  إلى 
تتعلق  التي  اآليات  في  جًدا  محتاًطا  كان  الشيخ 
نراه  ما  وهذا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  بالرسول 
قوله  في  الواردة  )األمي(  كلمة  يترجم  لم  حينما 

چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   تعالى 
ڇ     ڇ   چ   چ    چ   چ  
فّسر  ثم  حالها  على  الكلمة  وأبقى  چ)))))  ڻ  
األمي  كلمة  من  المراد  "أن  الهامش  في  الكلمة 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  حق  في  ال��واردة 
هو إما الذي لم يقرأ ولم يكتب أو أنه ولد في أم 

القرى.")))))

على كل حال هذا هو دأبه، ولو أسند االستغفار 
واضحة  اآلية  ألن  أحسن؛  لكان  الرسول  إلى 
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أن  يستلزم  ال  االستغفار  وأن  المجال،  هذا  في 
يكون المستغِفر مذِنًبا، وقد يكون االستغفار لرفع 
الدرجة والشكر، وهذا ما صّرح به الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم في حديث رواه المغيرة رضي اهلل 

عنه، بقوله: أفال أكون عبًدا شكوًرا)1))).

في  فمثاًل  الترجمة  في  كلمة  يضيف  أحياًنا 
قوله چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڦ  چ))))) 
جو  نہيں  ميوے  کوئی  "اور  بقوله  ترجمها 
نکلتے ہيں اپنے غالف سے اور گهابهہ" كلمة 

)گهابهہ( زيادة من عنده، وليست هذه ترجمة.

وكذلك أضاف في ترجمة قوله تعالى چ  وئ  
پيادے،  ہيں  بالتے  "ہم  بقوله  چ)2)))  وئ  ۇئ  
کو(  کرنے  )سياست  هنا  کو"  کرنے  سياست 

زائدة من الترجمة ربما أدخلت في التفسير.

للسياق  ومخالفة  ضعيفة  الترجمة  تكون  وقد 
تعالى  قوله  ترجمة  في  الظاهرة  هذه  نجد   كما 
بقوله  چ  مث  ىث  يث  حج  مج   جخ  چ))))) ترجمها 
سچا  ہ��ے  جاتا  پهينکتا  رب  ميرا  کہہ  "ت��و 
دين"))))) )أي يقذف ربي الدين الحق( ثم وّضح 
الترجمة في الهامش بقوله "يعنی اوپر سے اتارتا 
القذف  كلمة  فوق(  من  ينزل  أنه  )أي  ہے"))))) 
يستعار،  هنا  بالقذف  الحجر.  رمي  على  يطلق 
وحقيقته. بل نورد الحق على الباطل، واالستغفار 
إذا قلت  القهر؛ ألنك  القذف دليل على  أبلغ؛ ألن 
جهة  على  إليه  ألقاه  معناه:  فإنما  إليه.  به  قذف 
فيزيله  الباطل  يلقى على  فالحق  والقهر،  اإلكراه 
على جهة القهر واالضطرار ال على جهة الشك 
واالرتياب. فكلمة "القذف" توحي بهذه القوة التي 

يهبط بها الحق على الباطل )))))

ويكون  متروًكا  تركيًبا  أحياًنا  الشيخ  يستخدم 

قوله  فمثاًل في ترجم  اللغوية  للقواعد  فيه مخالفة 
ی    ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   چ   تعالى 
ميں  غلطی  اسی  اپنی  ہے  "تو  بقوله  چ))))) 
قديم کی" فقد ترجم التركيب التوصيفي )ضاللك 
القديم( بالتركيب اإلضافي، وقد اختار الشيخ هذه 
الترجمة هنا فقط، وهذا االستعمال متروك اآلن.

وقد يستخدم كلمات سنسكريتية، فمثاًل ترجمة 
ٱ   چ  تعالى  قوله  في  ال��واردة  )الصمد(  كلمة 
بكلمة  چ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
هذه  استعمل  وقد  )نراددهار(،  بقوله  سنسكريتية 
الشيخ  الكلمة في سورة اإلخالص فقط، ووضح 
پيتا  کهاتا  "يعنی  جامع  بقول  الهامش  في  الكلمة 
نہيں"؛ أي أنه "ال يأكل وال يشرب"؛ أي أنه ليس 
الحوائج،  إلى أحد، وأنه منزه من جميع  محتاًجا 
تراجم  وجميع  إليه،  محتاج  الكون  جميع  وأن 
نياز(؛ أي  األردية والفارسية يترجمون به )بے 
تبين  الترجمة  هذه  ولكن  أحد  إلى  محتاج  غير 
ال  أنه  أي  )الصمدية(؛  مفهوم  جانبي  من  جانًبا 
يحتاج إلى أحد وال تبين الجانب اآلخر هو احتياج 

جميع الكون إليه.

الخاتمة

معاني  ترجمة  في  الممتعة  الجولة  هذه  بعد 
القرآن الكريم لشاه عبد القادر المسمى ب�"موضح 

القرآن" يمكن لنا أن نثبت النتائج اآلتية:

اهلل  ولي  اإلم��ام  ابن  هو  القادر  عبد  شاه  إن 
الدهلوي – رحمه اهلل تعالى – وكان عالًما ربانًيا، 
في  مضنًيا  جهًدا  بذل  وأنه  وتقًيا،  ورًعا  وإنساًنا 
الكالم  يترجم  أن  وح��اول  الجليل،  العمل  هذا 
أول  وهو  المبينة،  األردية  باللغة  المبين  الرباني 
من قام بهذا في اللغة األردية، وقبله ترجم والده 
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في اللغة الفارسية، وترجمته خير نموذج للملكة 
في  النادرة  والكفاءة  الفائقة  والبراعة  االجتهادية 
هذا المجال. تعد ترجمة شاه عبد القادر من أدق 
تراجم القرآن الكريم وأحسنها مثل ترجمة والده، 
والثاني:  الترجمة  األول  عنصرين:  تشمل  وهي 

التعليقات الوجيزة المهمة.

اختار شاه عبد القادر أسلوب حاصل المعنى 
مع االحتياط الشديد في عدم الخروج من ترتيب 
ترجمة  الترجمة  هذه  تعد  وبهذا  القرآني،  النظم 
معاني  توصيل  حيث  من  المراد  المعنى  حاصل 
لفظية  ترجمة  نفسه  الوقت  وفي  للقارئ،  القرآن 

من حيث االلتزام بترتيب النظم القرآني.

أهمها  من  عديدة،  بمزايا  الترجمة  هذه  تتميز 
الدقة؛ ألنها من أدق تراجم القرآن الكريم في اللغة 
األردية؛ إذ أن الشيخ راعى في عمله هذا جميع 
ترتيب  تغيير  بدون  والتعبيرية  اللغوية  الظواهر 
الحروف  معاني  أبرز  أنه  كما  القرآني،  النظم 

الجارة والعاطفة والحصر في ترجمته.

ومن مزايا هذه الترجمة رعاية المعاني الثانية، 
والمعنى الثاني هو الذي ال يصل السامع منه إلى 
الغرض بداللة اللفظ وحده، بل يجد لمعنى اللفظ 
معنى آخر هو الغرض من الكالم، وقد قام الشيخ 
بجهود طيبة في هذا الميدان وأبرز المعاني الثانية 
المرسل  والمجاز  واالستعارات  الكنايات  من 

والمعاني الموقفية من المشاكلة وغيرها.

المصطلح  ترجمة  في  السياق  رعاية  ومنها 
في  القرآني  المصطلح  ترجمة  شاه  اختار  بحيث 
كل موضع مغايرة للموضع اآلخر حسب اقتضاء 
السياق ذلك؛ ألن السياق له دخل في تحديد معنى 

الكلمة لديه.

ترجمته،  في  اإليجاز  أسلوب  اختيار  ومنها 
يترجم كالم اهلل سبحانه وتعالى  أن  الشيخ  حاول 
الموجزة  الكلمات  باختيار  إما  موجز  بأسلوب 
في  إخالل  بدون  الجملة  أجزاء  بعض  بحذف  أو 

المعنى والمقصود.

اإلعرابية  التوجيهات  أقرب  اختيار  ومنها 
وأصحها من الناحية اللغوية خالل الترجمة، كما 
في  الموجود  واإلجمال  االحتمال  برفع  يقوم  أنه 
وإزالة  والتحديد  بالتوضيح  الجملة  في  أو  الكلمة 
بذكر  ال��ق��اريء  ذه��ن  تشتيت  دون  من  الخفاء 

االحتماالت المختلفة.

ترجمة  في  الفقهي  المذهب  اختيار  ومنها 
اآليات التي تتعلق باألحكام الفقهية، كما أنه يبين 
المناسبات بين اآليات بتعليقاته الوجيزة والسيما 
إذا كانت المناسبة غامضة، ويختار طريقة مقنعة، 
المناسبات  ألسرار  الثاقب  فهمه  على  يدل  وهذا 

بين اآليات.

هذا  في  مباركة  بجهود  القادر  عبد  شاه  قام 
العمل الجليل وبذل جميع طاقاته البشرية، إال أن 
هناك بعض الهنات؛ إذ أنه جهد بشري، والجهد 
البشري ال يخلو من النقص والسلبيات، ومن هذه 
أحياًنا  والموضوعات  اإلسرائيليات  ذكر  الهنات 
اآلي��ات،  بعض  ترجمة  في  والنقص  وال��زي��ادة 
أن  إال  السنسكريتية،  الكلمات  بعض  واستخدام 
مثل هذه الهنات قليلة ونادرة جًدا، وهذا يدل على 
النادرة  والبراعة  الفائقة  وبراعته  العظيم  جهده 
بينهم  فيما  العلماء  اتفق  وقد  الترجمة،  مجال  في 
قام  الشيخ  وأن  ملهمة،  ترجمة  الترجمة  هذه  أن 
العمل  هذا  إلتمام  طوياًل  ومكث  مضنية  بجهود 
الجليل. فجزاه اهلل تعالى خير الجزاء، وأسأل اهلل 
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أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ويرزقنا الصالح 
اآلخرة.  في  والفالح  والفوز  الدنيا  في  والرشاد 

آمين يا رب العالمين. 

�لحو��صي

العربية،  اللغة  المشارك بقسم األدب، كلية  األستاذ   *
الجامعة اإلسالمية العالمية – إسالم آباد.

في - ) ولد  الدهلوي،  اهلل  ولي  لشاه  الرابع  االب��ن  هو 
))))ه� / ))))م وتوفي في 1)2)ه� / ))))م، 
يد  تقيًا، درس على  كان عالمًا مجيدًا وإنسانًا ورعًا 
ُس  أبيه، ثم على يد أخيه  شاه عبد العزيز، كان ُيَدرِّ
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 
المختصر "موضح  الكريم وتفسيره  للقرآن  ترجمته 
دهلي،  أهل  تذكرة  خان،  أحمد  سيد  انظر،  القرآن" 

كراتشي ))))م ص )).
)21)ه� - 2 في  القادر  عبد  شاه  ترجمة  طباعة  تم  وقد 

الموافق 1)))م. انجمن ترقي أردو، قاموس الكتب 
أردو،  الشهرية،  المجلة  الحق،  عبد  د/  و  ))))م، 

يناير ))))م.
في - ) العوارف  "معارف  الهند  في  اإلسالمية  الثقافة 

العربية،  اللغة  مجمع  المعارف"  و  العلوم  أن��واع 
دمشق، ))))م، ص: ))).

( - / ))2)ه���  سنة  الهند  شمال  بجنور  مدينة  في  ولد 
االبتدائية  الكتب  وال��ده  يد  على  درس  1)))ه���، 
اللغة  علوم  خان  اهلل  نصر  الشيخ  يد  على  درس  ثم 
دهلي  بكلية  التحق  ))))م  وفي  العربي،  واألدب 
"مرآة  منها  عديدة  كتًبا  أّلف  منها.  تخرج  أن  إلى 
الحكمة"  و"مبادئ  النصوح"  و"توبة  العروس" 
قيمة،  جوائز  فنال  الكريم،  القرآن  معاني  وترجمة 
األردي  األدب  2)))م.   / 1)))ه���  في  وتوفي 
جامعة  إبراهيم،  الحميد  عبد  سمير  د/  اإلسالمي، 
 / ))))ه���  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلم��ام 

))))م، ص: )2).
القرآن، - ) معارف  عثماني  شفيع  محمد  مفتي  ينظر 

مقدمة ص: ).
ينظر عبد الحي، حياة عبد الحي، ص:))، نقاًل عن - )

نزهة الخواطر، ج�: )، ص: ))2.
عدم - ) أسباب  الدهلوي  اهلل  ولي  اإلم��ام  وّض��ح  وقد 

"ألن  بقوله  الكريم  للقرآن  الحرفية  الترجمة  صحة 
القرآني  النص  نقل مفهوم  الترجمة هو  الغرض من 

إلى اللغة المترجم إليها، والترجمة الحرفية ال تحقق 
المجازات  في  تختلف  اللغات  ألن  الغرض؛  هذا 
الجمل  ونظام  واالستعارات  والتشبيهات  والكنايات 
صّرح  ولذلك  وذك��ر،  وح��ذف  وتأخير  تقديم  من 
اإلمام ولي اهلل الدهلوي عن هذا النوع من الترجمة 
تأتي  ألنها  بخلل؛  تأتي  الحرفية  الترجمة  إن  قائاًل: 
اللغة  في  خاطئة  تراكيب  بسببه  وتظهر  باختالل، 
المترجم إليها، كما أنه يؤدي إلى الركاكة في الكالم 
والتعقيد في التعبير وارتكاب الشذوذ في اللغة؛ وذلك 
بسبب اختالف اللغات في تأليف الكلمات واستعمال 
أنه  ذلك  إلى  أضف  الِصالت،  واستخدام  الكنايات، 
الكالم  ظاهر  من  االنتقال  اللغات  بعض  في  يجوز 
من  لمعنى  ما  لفظ  استعارة  وتصح  الزم��ه،  إلى 
أصاًل،  أخرى  لغة  في  ذلك  يصح  ال  بينما  المعاني 
الرماد"  كثير  "فالن  العربية  اللغة  في  يقال  فمثاًل 
وتجعله العرب كناية عن كرمه وجوده، ولو ترجمت 
الجملة المذكورة بأسلوب الترجمة اللفظية إلى اللغة 
تقصده  ال��ذي  المعنى  ألهلها  حصل  لما  الفارسية 
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 
ومن  الخصوصية،  بتلك  العربية  اللغة  في  الموجود 
ذلك – على سبيل المثال – "رغاء اإلبل" و"خوار 
فال  الكبش....  وث��ؤاج  الفرس"  و"صهال  البقر" 
الخصائص  الفارسية كلمات تحصل  اللغة  توجد في 
غير  من  المذكورة  العربية  الكلمات  في  الموجودة 
تكلف، أضف إلى ذلك االختالف الكثير في صالت 
األفعال إلى غير ذلك مما ال يخفى على الفطن اللبيب". 
خدا  الفارسية(  )باللغة  الترجمة  قوانين  في  المقدمة 
بخش الئبريري جزء 2، العدد ))))( بتنه )پٹنہ(، 
الفارسي  نصها  وصحح  الرسالة،  هذه  نشر  الهند، 
الرسالة  هذه  بتعريب  وق��ام  خ��ان،  أحمد  الدكتور 
الباحث األفغاني األستاذ مصباح عبد الباقي في مقاله 
اإلسالمية،  الدراسات  مجلة  صفحات  في  المنشور 

العدد 2، المجلد )، عام )211م.
المقدمة في فن الترجمة ومجلة الدراسات اإلسالمية، - )

ص:))).
ينظر المصدر السابق.- )

المصدر نفسه ، ص:))).- 1)
الدراسات - )) نقاًل عن مجلة  الترجمة،  المقدمة في فن 

اإلسالمية، ص:))).
حاذًقا - 2) أستاًذا  كونه  ضرورة  على  الشيخ  أكد  فقد 

بقراءة  االكتفاء  وعدم  الكريم،  القرآن  معاني  لفهم 
الترجمة، وقّدم أدلة على هذا، منها: أواًل: اإلذن من 
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األستاذ ليكون سندًا ألن المعاني القرآنية غير معتبرة 
بدون اإلسناد. وثانيًا: معرفة الربط بين الكالم وفهم 
السياق، والسياق أيضًا يحتاج إلى من يعلِّم التالميذ. 
من  إلى  تحتاج  لغة  هي  بنفسها  العربية  اللغة  ثالثًا 
يعّلمها والعرب بأنفسهم كانوا محتاجين إلى األستاذ 

فما بالك بأهل الهند.
مقدمة موضح القرآن، مطبعة قيومي، كانبور، الهند - ))

عام ))))م.
ينظر ص:2 من هذا المقال.- ))
سورة األعلى، اآليات: )-).- ))
موضح القرآن ، ص:1)).- ))
سورة القصص، اآلية: )).- ))
موضح القرآن، ص:))).- ))
 منهج النقد في علوم الحديث ))2.- ))
موضح القرآن، ص:)))- 21
سورة البقرة، اآلية: ))2.- )2
خانه، - 22 كتب  محمد  نور  القرآن،  مفردات  ينظر 

كراتشي، ص:))).
كلمة - )2 الشيخ  فيها  ترجم  التي  التالية  اآليات  ينظر 

اآلي��ة:1))،  الصافات،  س��ورة  بصاحب،  "رب" 
وسورة يوسف، اآلية: )2، )).

سورة الفاتحة، اآلية: ).- )2
موضح القرآن: ص: 2.- )2
أحمد رضا - )2 والشيخ  الدين،  رفيع  ترجمة شاه  ينظر 

التهانوي،  علی  أش��رف  والشيخ  البريلوي،  خان 
اهلل  رحمهم   - وغيرهم  المودودي  أعلى  أبو  والسيد 

جميعًا - تحت هذه اآلية.
زبان، - )2 قومى  مقتدره  لغت،  اردو  درسى   : ينظر 

إسالم آباد – پاکستان, ص:))).
وقد ترجم بهذا الشيخ أبو الكالم آزاد.- )2
ينظر سورة يوسف، )). سورة الذاريات، اآلية: ).- )2
سورة األعراف، اآلية: )2).- 1)
سورة البقرة، اآلية: 1)2.- ))
سورة النور، اآلية: )).- 2)
موضح القرآن: ص: 1)).- ))
منهج النقد في علوم الحديث ))2.- ))
سورة القصص، اآلية: 1)، )).- ))
موضح القرآن: ص: ))).- ))
األسلوب - )) في  الثانية  المعاني  عامر،  أحمد  فتحي 

مصر،  باإلسكندرية،  المعارف  )منشأة  القرآنية، 
))))م(، ص:22.

إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، - ))
دار الفكر العربي، بيروت، ج 2، ص:)).

علم - )) في  اإلعجاز  دالئل  الجرجاني،  القاهر  عبد 
القاهرة  مكتبة  رض��ا،  رشيد  تصحيح  المعاني، 

))))م، ص:1) و1)2.
قتيبة، - 1) وابن  ص:)2،  اإلعجاز  دالئل  الجرجاني، 

مشكل القرآن ص:21-)2.
سورة األعراف، اآلية: ))).- ))
جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري )ت : )))ه�( - 2)

وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
األقاويل في وجوه التأويل، مكتب اإلعالم اإلسالمي 

)ت ))))ه� ق(، ط ).
موضح القرآن، ص:)21.- ))
سورة الكهف، اآلية: 2).- ))
سورة األنفال، اآلية: )).- ))
موضح القرآن، ص:))2.- ))
ينظر د/ عبد الفتاح الشين، اليبان في ضوء أساليب - ))

القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، ))))م، ص: 
.2((

للكلمة - )) الحقيقي  المعنى  بين  العالقة  كانت  إذا 
وأما  استعارة،  فتسمى  المشابهة  عالقة  والمجازي 
إذا كانت العالقة غير مشابهة فيكون مجازًا مرساًل.

سورة البلد، اآلية: )).- ))
موضح القرآن، ص:))).- 1)
سورة العنكبوت، اآلية: )).- ))
موضح القرآن، ص: )))- 2)
والمجاز مرسل إن كانت العالقة، المصححة "غير - ))

الحقيقي.  والمعنى  المجازى  المعنى  بين  المشابهة" 
مختصر المعاني، ص: ))2.

بن - )) محمد  اهلل  عبد  أبي  لإلمام  البخاري  صحيح 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، ح ).

في - )) لوقوعه  غيره  بلفظ  شيء  ذكر  وهي  المشاكلة: 
الفتاح ص:)2)، ضمن مختصر  تلخيص  صحبته. 

المعاني للعالمة التفتازاني.
سورة آل عمران، اآلية: )).- ))
اآلية - )) تحت  التهانوي  علي  أش��رف  ترجمة  ينظر 

المذكورة.
سورة األنفال، اآلية: 1).- ))
موضح القرآن، ص:))2.- ))
اور فريب کيا ان کافروں نے، اور فريب کيا اللہ - 1)

نے۔ موضح القرآن ، ص:)).
سورة الطارق، اآلية: )).- ))
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موضح القرآن، ص:1)). وينظر كذلك القلم ))، - 2)
موضح القرآن ))) بحيث ترجم الشيخ بقوله "اور 
پکا  داؤ  ميرا  شک  بے  ہوں۔  ديتا  ڈهيل  کو  ان 

ہے۔"
سورة النساء، اآلية: 2). سورة البقرة، اآلية:).- ))
سورة الفتح، اآلية: )).- ))
سورة الفتح ، اآلية: 1).- ))
سورة الممتحنة، اآلية: )).- ))
موضح القرآن، ص:1)).- ))
القرآن، - )) مفردات  ال��راغ��ب،  األصفهاني،  ينظر 

ص:)2).
لقمان، )) موضح القرآن، ص:))).- ))
(1 - ،221  ،21(  ،(2( البقرة:  التالية  اآليات  ينظر 

.2(( ،2(1 ،22(
سورة البقرة، اآلية: 2).- ))
سورة يس، اآلية: ) ، وسورة آل عمران، اآلية: ).- 2)
سورة هود، اآلية: ).- ))
سورة محمد، اآلية: 21.- ))
سورة التوبة، اآلية: )2).- ))
موضح القرآن، ص:))2.- ))
الكشاف ج 2 ص:)2)- ))
منهج النقد في علوم الحديث ))2.- ))
سورة التوبة، اآلية: 2)).- ))
موضح القرآن، ))2.- 1)
ينظر مزيدًا من التفصيل التفسير البيضاوي ج 1) - ))

ص:)))، والقرطبي ج ) ص:))2، وتفسير أبي 
السعود، ج ) ص:)1).

موضح القرآن، ص:))).- 2)
سورة الفاتحة، اآلية:).- ))
سورة األنعام، اآلية: ).- ))
سورة سبأ، اآلية: )).- ))
سورة الفاطر، اآلية: )).- ))
سورة الكهف، اآلية: ))).- ))
موضح القرآن، ص:))).- ))
سورة األنعام، اآلية: )).- ))
وقد فّرق العلماء بين الحمد والشكر بحيث أن الشكر - 1)

ثناء بالجميل في مقابل النعمة واإلحسان. وقد وضح 
تعالى  هلل  "الحمد  بقوله  األصفهاني  الراغب  اإلمام 
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.

سورة إبراهيم، اآلية: )).- ))
موضح القرآن، ص:))).- 2)
سورة المؤمنون، اآلية: )2.- ))
موضح القرآن، ص:))).- ))
القزويني ضمن مختصر - )) للخطيب  المفتاح  تلخيص 

المعاني، ص:))) و )21.
سورة البقرة، اآلية: ))2.- ))
منهج النقد في علوم الحديث ))2.- ))
سورة البقرة، اآلية: )22.- ))
موضح القرآن، ص: )).- ))

سورة النساء، اآلية: )2.- 11)
موضح القرآن، ص: 11).- )1)

سورة الجمعة، اآلية: 1).- 12)

موضح القرآن ص: ))).- )1)

سورة التكوير، اآليات: )-).- )1)

موضح القرآن ص: )1).- )1)

بيوم - )1) المتعلقة  األحداث  عن  الكريم  القرآن  عّبر 
منها:))   بالغية  ألغراض  الماضي  بالفعل  القيامة 
تحقق وقوع هذه األحداث في المستقبل وأن ال يشك 

أحد.

سورة البقرة، اآلية: )).- )1)

موضح القرآن ص : ).- )1)

سورة اإلسراء، اآلية: 1).- )1)

موضح القرآن، ص: ))).- 1))

سورة األنفال، اآلية: )).- )))

موضح القرآن، ص:222.- 2))

به - ))) من  ما  إمالء  التوجيهات  هذه  تفصيل  ينظر 
الرحمن ألبي البقاء العكبري، طبع دارالكتب العلمية، 
ص:1).   ،2 ج  ))))م،  ع��ام  لبنان،  بيروت، 
واآللوسي، روح المعاني. دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، لبنان. ج 1)، ص:1).

سورة األنفال، اآلية: ).- )))

موضح القرآن، ص:))2.- )))

ص:))2 - )))  2 ج  القدير  فتح  في  التفصيل  ينظر 
وروح المعاني ج ) ص:1)).

الكشاف ج 2 ص:))).- )))
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سورة النور، اآلية: )).- )))

ينظر ابن كثير ج ) ص:1)2.- )))

موضح القرآن، ص:)2)- 21)

سورة األنبياء، اآلية: )).- )2)

موضح القرآن ، ص:1)).- 22)

سورة ق، اآلية: )2.- )2)

موضح القرآن، ص:)2).- )2)

سورة ق، اآلية: )2.- )2)

موضح القرآن، ص:)2)- )2)

سورة البقرة، اآلية: ))).- )2)

موضح القرآن، ص:)).- )2)
تفسير النسفي، ج ) ص:)).- )2)
سورة االنسان، اآلية: ).- 1))
موضح القرآن، ص:))).- )))
البيضاوي، ج )، ص:)2).- 2))
سورة النور، اآلية: )).- )))
موضح القرآن، ص:1)2).- )))
سورة البقرة، اآلية: )22.- )))
موضح القرآن، ص:)).- )))
منهج النقد في علوم الحديث ))2.- )))
موضح القرآن، ص:)1).- )))
سورة البقرة، اآلية: ))2.- )))
موضح القرآن، ص:)).- 1))
سورة الحج، اآلية: 2).- )))
موضح القرآن، ص:)1).- 2))
سورة ص: )2 ينظر موضح القرآن، ص:))).- )))
ابن كثير ج )، ص: 1).- )))
سورة ص : )) ينظر القصة في موضح القرآن، - )))

ص ))).
سورة النصر، اآلية: ).- )))
موضح القرآن، ص 22).- )))
سورة األعراف، اآليتين: )))، ))).- )))
ينظر الهامش موضح القرآن، ص )21.- )))
صحيح البخاري، ص )))).- 1))

سورة فصلت، اآلية: )).- )))
سورة العلق، اآلية: )).- 2))
سورة سبأ، اآلية: )).- )))
موضح القرآن، ص ))).- )))
المصدر السابق، ص ))2.- )))
من بالغة القرآن، د/ عبد الفتاح الشين، البيان في - )))

ضوء أساليب القرآن، ط )، ))))م، دارالمعارف، 
ص:))).

ال��ق��رآن، - ))) موضح   .(( اآلي���ة:  ي��وس��ف،  س��ورة 
ص:))2.

�لم�صــادر و�لمر�جع

الحميد  - للدكتور سمير عبد  األردي اإلسالمي،  األدب 
اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  إبراهيم، 

))))ه� / ))))م.
إمالء ما من به الرحمن، ألبي البقاء العكبري، طبع  -

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عام ))))م، ج2.
في  - العوارف  "معارف  الهند  في  اإلسالمية  الثقافة   

العربية،  اللغة  مجمع  المعارف"  و  العلوم  أن��واع 
دمشق، ))))م.

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

العربي،  - التراث  إحياء  دار  لآللوسي،  المعاني،  روح 
بيروت، لبنان. ج 1)، )د.ت(.

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

وعيون  - التنزيل  غ��وام��ض  حقائق  ع��ن  الكشاف 
األقاويل في وجوه التأويل، لجار اهلل محمود بن عمر 
: )))ه�( مكتب اإلعالم اإلسالمي  الزمخشري )ت 

)ت ))))ه� ق(، ط ).
أحمد  - لفتحي  القرآنية،  األسلوب  في  الثانية  المعاني 

عامر، )منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، ))))م.
البيان  - الفتاح الشين،  للدكتور عبد  القرآن،  من بالغة 

 ،( ط  المعارف،  دار  القرآن،  أساليب  ضوء  في 
))))م، 

الفتاح  - اليبان في ضوء أساليب القرآن، للدكتور عبد 
الشين، دار الفكر العربي، القاهرة، ))))م.
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مناهج األصوليين في تقسيم داللة اللفظ 
على المعنى،

وأثره على الفهم المقاصدي لخطاب القرآن

الحمد هلل الذي اأنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا باال�صتب�صار به عن الوقوع في 
عماية ال�صاللة، ون�صب لنا من �صريعة �صيدنا وموالنا محمد اأعلى علم واأو�صح داللة.

وبعد: 
لهذه  لما  وذلك  بالًغا؛  اهتماًما  اللغوية  الدالالت  بمباحث  الفقه  اأ�صول  علماء  اهتم  فقد 
المباحث من اأهمية في فهم الخطاب القراآني، الذي نزل بلغة العرب، فـ"الحق �صبحانه خاطب 
العرب بل�صانها على ما تعرف من معانيها")))؛ ولذلك ففهم القراآن ال يتاأتى اإال من خالل هذه 
وتق�صيماتها،  الدالالت  اأنواع  كتبهم  في  ي�صتعر�صون  العلماء  هوؤالء  فنجد  بها،  نزل  التي  اللغة 
وطرق تو�صيحها للمعاني، وعالقتها بهذه المعاني، مبينين اأثرها في تف�صير الخطاب ال�صرعي 

عموًما.

ي�ضعوا  اأن  بذلك،  الأ�ضول  علماء  ا�ضتطاع  ولقد 
ر�ضين  لمنهج  توؤ�ّض�س  ومتميزة)))  متكاملة  نظريات 
في ال�ضتنباط، وتقّوم عملية الجتهاد في فهم الن�س 
القراآني انطالًقا من قانون عملي يي�ّضر �ُضبل ا�ضتنباط 
ال�ضتدلل؛  ثمرة  تعدُّ  لغوية  �ضوابط  وفق  الأحكام 
لأن بها يح�ضل الفهم؛ ولذلك نجد الإمام ال�ضاطبي 
"ل  يقول  المقا�ضد-  علم  موؤ�ّض�س   - )ت790هــــ) 
لذلك  ال�ضتنباط")))؛  في  اإّل  الفهم  ثمرة  تظهر 

من  معه  التعامل  يتاأ�ض�س  القراآني  الخطاب  ففهم 
التنزيل  ثم  للخطاب،  ال�ضتنباطي  الفهم  جانبين: 
العملي الذي يرتبط بمواقع الوجود وفق روؤى تراعي 
من  وغيرها  والــمــوازنــة  الــواقــع،  وفقه  الم�ضلحة، 
اأدوات الجتهاد المقا�ضدي، يقول الإمام ال�ضاطبي 
ا "اإنما تح�ضل درجة الجتهاد لمن  )ت790هـ) اأي�ضً

ات�ضف بو�ضفين:

كمالها،  على  ال�ضريعة  مقا�ضد  فهم  اأحدهما: 

د. عبد الكريم بناني
الرباط – المغرب
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فهمه  على  بناًء  ال�ضتنباط  من  التمّكن  والثاني: 
فيها"))).

فمنهج البناء الأ�ضولي اللغوي يقوم على اأ�ضا�س 
ا�ضتجالء دللت الخطاب التي تبين للفقيه طرائق 
اإل  يتاأتى  ل  اأمــر  وهــو  الأدلـــة،  اآحــاد  على  التنزيل 
مقا�ضد  يراعي  من�ضبًطا  فهًما  الخطاب  بفهم هذا 
الأ�ضا�ضية  كلياتها  من  انطالًقا  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 
اإلى جزئياتها المت�ضمنة في اآحاد الن�ضو�س، وهذا 
ما جعل م�ضنفات ومدونات علم اأ�ضول الفقه مثقلة 
بالمباحث اللغوية، والبالغية الدللية، والمعجمية، 
الن�س  فهم  "هدفها  كــان  واإن  المباحث،  وهـــذه 
العربية  اللغة  طبيعة  مع  من�ضجًما  فهًما  القراآني 
التف�ضير  فــي  واأ�ضولها  التخاطب  فــي  ومعهودها 
للن�س  تحريف  اأو  حجب  دون  البيان  في  ومنطقها 
عن معناه الحقيقي")))، فاإنها في كثير من الأحيان 
نتيجة  والردود،  والتعقيب،  للنقا�س،  محاور  �ضكلت 
الإعمال،  وطرق  ال�ضتنباط  منهجية  في  الختالف 

وتحديد الثمرات الم�ضتفادة من هذا ال�ضتنباط.

من  اأكثر  على  يــدّل  القراآني  الخطاب  اأن  وبما 
دللة  في  البحث  لزاًما  �ضار  مختلفة،  بطرق  دللة 
اأ�ضولية  "قواعد  تعّد  التي  معانيها،  على  الن�ضو�س 
كافة  ا�ضتثمار  فــي  الجــتــهــاد  منهج  تر�ضم  لغوية 
طاقات الن�س في الدللة على معانيه، وهو من اأهم 

البحوث التي يقوم عليها ا�ضتنباط الأحكام"))).

جانب  في  البحث  يكت�ضبها  التي  الأهمية  ولهذه 
الدللت اللغوية، وبخا�ضة طرق دللة الألفاظ على 
المعاني التي تعّد جوهر هذه الدللت، ويعد مبحثها 
ولالأهمية  الفقه؛  اأ�ضول  في  المهمة  المباحث  من 
التي يقت�ضيها ربط هذه الدللت بمقا�ضد ال�ضريعة 
الإ�ضالمية؛ ل�ضت�ضراف مكامن القوة في ال�ضتنباط 

محاوًل  المو�ضوع  هذا  اأتناول  اأن  ارتاأيت  الأ�ضولي، 
تحقيق الأهداف الآتية: 

الخطاب  فهم  في  المقا�ضدي  الفهم  اأثر  تلّم�س   -
التي  الأ�ضولية  المنهجية  خــالل  من  القراآني 
مدر�ضة  مدر�ضتين:  اإطــار  في  الــدللت  تناولت 
الجمهور ومدر�ضة الحنفية، بناء على ما توافقت 
على  اللفظ  دللت  بخ�ضو�س  مناهجهم  عليه 

المعنى.

اإعمال  من  الم�ضتفادة  المقا�ضدية  الآثــار  بيان   -
وفهمه  القراآني  الخطاب  تف�ضير  في  ــدللت  ال

عموًما.

وتاأثيره  اللغوي،  الأ�ضولي  التق�ضيم  اأهمية  بيان   -
الــقــراآنــي،  للخطاب  المقا�ضدي  الفهم  على 

انطالًقا من مبداأ التنوع الدللي.

منهج  بين  والخــتــالف  التــفــاق،  اأوجــه  تو�ضيح   -
اأ�ضول  علم  مجال  في  الرائدتين  المدر�ضتين 

الفقه، وبيان اأثره في توجيه الخطاب القراآني.

ولتحقيق هذه الأهداف، كان لبد من و�ضع اليد 
بخ�ضو�س  للمدر�ضتين  الدللي  الت�ضور  على  اأّوًل 
دللة اللفظ على المعنى، وبيان اأهمية هذا التق�ضيم، 
واأوجه التوافق بين منهج المدر�ضتين، انطالًقا مما 
تو�ضيح  ذلــك  بعد  ليتم  الفقه؛  اأ�ــضــول  فــي  �ضّطر 
لذلك  والتنوع؛  التق�ضيم،  العامة من هذا  المقا�ضد 

تاأتي الدرا�ضة في مبحثين اثنين: 

عموًما،  الدللت  مفهوم  يتناول  الأول:  المبحث 
واأهمية التق�ضيم الأ�ضولي لدللة اللفظ على المعنى 

ومقا�ضده العامة. 

المقا�ضدية  ـــار  الآث ير�ضد  الــثــانــي:  والمبحث 
لدللت اللفظ على المعنى في فهم الخطاب القراآني 
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مع  دللة  لكل  م�ضتقل  مطلب  تخ�ضي�س  خالل  من 
بيان اأوجه التوافق بين المدر�ضتين بخ�ضو�ضها.

خاتمة خ�ض�ضتها لبيان اأهم النتائج، والتو�ضيات 

فاأقول وباهلل التوفيق

�لمبحث �الأول: مفهوم �لدالالت و�أهمية 
�لتق�صيم �الأ�صولي لداللة �للفظ على �لمعنى

ل �ضك في اأن من اأهّم الطرق المو�ضلة اإلى العلم 
اأهله")7)، واأن الم�ضطلح هو:  ا�ضطالحات  "معرفة 
علم،  كل  مدار  هو  بما  علم،  كل  من  الأولى  "اللبنة 
الحقيقة  �ضئنا  اإذا  بل  ينتهي")))،  واإليه  يبداأ،  به 
فاإن "الم�ضطلح هو العلم، ذلك قول يجري مجرى 
منها  ال�ضرعي  وللعلم  العلوم؛  جميع  في  القاعدة 
فيه  ينفرد  حيث  مــن  خ�ضو�س؛  اأي  خ�ضو�س؛ 
هو  بما  اكتناًزا  اأكثر  تجعله  ــَزاٍت  ِبــَمــيِّ الم�ضطلح 

ت�ضورات وق�ضايا واإ�ضكالت")9).
هذا  مــن  الأول  المطلب  �س  �ضنخ�ضّ ولــذلــك، 
حيث  من  عموًما  الدللة  مفهوم  لتو�ضيح  المبحث 
بفهم  وعالقته  للم�ضطلح  والحّدي  اللغوي،  التناول 
عن  الثاني  المطلب  يتحدث  حين  فــي  الخطاب، 
اأهمية التق�ضيم الأ�ضولي لدللة اللفظ على المعنى 

ومقا�ضده العامة. 

�لمطلب �الأول: مفهوم �لدالالت لغة 
و��صطالًحا

م�ضدر  وهــي  دللــة،  جمع  اللغة:  في  الـــدللت 
لفعل ) دلَّ ) يدل دللة، وهو من مادة )دلل) التي 
والتعريف  ال�ضيء،  اإلى  الإر�ضاد  تدل على  فيما  تدل 
اأي  الطريق؛  على  يدله  عليه  دّل  ــك:  ذل ومــن  بــه، 
الطريق  بهذا  "دللت  التهذيب  وفــي  اإلــيــه،  �ــضــدده 
الخير  على  الــدال  المجاز"  ومــن  عرفته"،  ــة:  دلل

كفاعله")0)).

)دللة) ثالث  لفظ  في  اللغة  علماء  ذكــر  وقــد 
وك�ضرها  الـــدال  بفتح  وُدللـــة  وِدللـــة  َدللـــة  لــغــات: 

و�ضمها، والفتح اأقوى)))).
فالدللة في اللغة تاأتي بمعنى الهدي، والإر�ضاد، 

والإبانة كما تاأتي بمعان اأخرى.
اأما المعنى الحّدي للم�ضطلح، فنجده عند علماء 
المنطق ياأخذ بعده الإفهامي التمامي للمعنى، فجاء 
عنهم فيه: "كون اللفظ متى اأطلق فهم منه المعنى 
مثل دللة "�ضرب" على ال�ضرب"))))، اأو قالوا عنه: 
"دللة اللفظ على تمام ما و�ضع له"))))، وهو تعريف 
طابع  من  اأكثر  المنطقي  الحد  طابع  عليه  يغلب 
"التعريفات"  في  وجاء  ال�ضتعمال))))،  في  النظر 
ال�ضيء  فهو:"كون  الــدللــة،  لمفهوم  دقيق  �ضبط 
اآخر"))))،  ب�ضيء  العلم  به  العلم  من  يلزم  بحالة 
وال�ضيء هنا هو: "الدال" بحالة الباء للمالب�ضة؛ اأي 
والمدلول،  الدال،  بين  العالقة  ملتب�ًضا بحالة، وهي 
�ضبب  والتي هي  اأو عقل،  اقت�ضاء طبع  اأو  من و�ضع 
"المدلول" ويعم  هي  اآخر  وب�ضيء  المعنى،  لنتقال 

اللفظ وغيره)))).
الــحــّدي  بــالــمــعــنــى  ــون  ــي ــول الأ�ــض قــ�ــضــد  بينما 
في  جــاء  اللفظية،  الو�ضعية  الــدللــة  للم�ضطلح: 
اللفظ  "كون  عن  عبارة  الدللة  الزرك�ضي:  تعريف 
عالًما  كان  من  المعنى  منه  فهم  اأطلق  اإذا  بحيث 
لفهم  اللفظ  تخيل  موجبيته  ومعناها  له...  بو�ضعه 

المعنى".)7)) 
فهم  هي:  الأ�ضوليين  عند  الدللة  تكون  وبذلك 
المعنى من اللفظ متى اأطلق بالن�ضبة للعالم بالو�ضع.

�لمطلب �لثاني: �أهمية �لتق�صيم 
�الأ�صولي لدالالت �للفظ على �لمعنى 

ومقا�صده �لعامة
على  اللفظ  دللت  عموًما  الأ�ضوليون  تــنــاول 
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المعنى انطالًقا من منهجين مختلفين، يوّحد بينها 
ثمرات  تظهر  حيث  للدللت))))؛  التنزيلي  المنهج 
هذه  توظيف  طــرق  فــي  المنهجين  بين  الــخــالف 
الدللت، وال�ضتنباط منها؛ لذلك �ضاأحاول في هذا 
المدر�ضتين  بين  ال�ضتنباط  منهج  تو�ضيح  المطلب 
من خالل اإعمال دللت اللفظ على المعنى واأثرها 

على فهم الخطاب القراآني.

1- �أهمية �لمنهج �الأ�صولي �لحنفي 
في تق�صيم دالالت �للفظ على 
�لمعنى و�أثره �لمقا�صدي �لعام

موؤلفاتهم  في  اللغوية  الدللة)9))  الحنفية  تناول 
الأ�ضولية بتف�ضيل كبير، واتفقوا على اأن طرق دللة 
اللفظ على المعنى، اأو بتعبيرهم الدللة اللفظية)0)) 
وهي  واقت�ضاء،  ودللة  واإ�ضارة  عبارة  اأق�ضام:  اأربعة 

تتناول: الدال بنف�ضه، والدال بغيره.

هذا  وفــق  الحنفي  الأ�ضولي  للمنهج  والمتتبع 
المقا�ضدي  ــر  الأث جليًّا  له  يت�ضح  ل  قد  التق�ضيم 
بيد  المنهج،  هــذا  اإعــمــال  خــالل  من  لال�ضتنباط 
بالكّليات  وربطها  الفقهية،  للفروع  الــرجــوع  اأن 
الأ�ضا�ضية التي جاءت بحفظها ال�ضريعة الإ�ضالمية 
الــتــ�ــضــورات،  تــلــك  عــلــى  بــنــاء  معانيها  وعــقــل  بــل 
والمبادئ اللغوية يكّر�س اأهمية المنهج الحنفي في 
فهم وعقل معاني الخطاب القراآني، فمنهج مدر�ضة 
الحنفية "يّتجه اإلى ا�ضتنباط القواعد الأ�ضولية في 
وجعلوا  اأئمتهم،  قررها  التي  الفقهية  الفروع  �ضوء 
القاعدة الأ�ضولية من�ضجمة مع الفرع الفقهي"))))؛ 
الأثر  لفهم  بالأ�ضول  الفروع  ربط  من  لبد  لذلك 

المقا�ضدي. 

وتظهر اأهمية المنهج الحنفي واآثاره المقا�ضدية 
منهجهم  تميز  فقد  الدللي،  العمل  زوايــا  تنوع  في 

اأربع  باعتماد  القراآني  الن�س  من  ال�ضتنباط  في 
اأن دللة اللفظ على الحكم،  زوايا مختلفة، بو�ضف 
كانت  فــاإن  اأوًل،  اللفظ  بنف�س  ثابتة  تكون  اأن  اإمــا 
ثابتة بنف�س اللفظ، فهي اإما اأن تكون مق�ضودة من 
اأو تكون غير  نف�س الخطاب فتكون"دللة العبارة"، 
مق�ضودة بالخطاب فتكون "دللة الإ�ضارة"، اأما اإذا 
كانت الدللة ثابتة بغير اللفظ، فتكون اإما دالة على 
م�ضكوت عنه يفهم بمجرد فهم لغة الخطاب فتكون 
يتوقف  لزم  على  دللــة  تكون  اأو  الن�س"،  "دللة 
�ضدق لفظ الخطاب اأو �ضحته �ضرًعا اأو عقاًل فتكون 
"دللة القت�ضاء". فهذه هي طرق دللة اللفظ على 
فهم  لطرق  "�ضابطة  وهي:  الحنفية،  عند  المعنى 

بع�س الن�ضو�س القراآنية، والنبوية")))).
الن�س  الحنفية من  اأن مق�ضود  الإ�ضارة  وتجدر 
الذي ي�ضيفون اإليه الدللة، فيقولون: عبارة الن�س، 
"كل  الن�س:  اقت�ضاء  الن�س،  دللة  الن�س،  اإ�ضارة 
�ضواء  وال�ضنة،  الكتاب،  من  المعنى  مفهوم  ملفوظ 
اأم  حقيقة  اأم  ا  ن�ضًّ اأم  مف�ضًرا،  اأم  ظــاهــًرا  اأكــان 
للغالب؛  و�ضًفا منهم  اأم عاًما،  اأكان  ا  مجاًزا، خا�ضً

لأن عاّمة ما ورد من �ضاحب ال�ضرع ن�ضو�س")))).
ي�ضهم  الحنفي  المنهج  في  الدللي  التنوع  فهذا 
وعقل  مدلولته،  وا�ضتكناه  الخطاب  �ضبر خبايا  في 
في  الجمهور  منهج  مع  يلتقي  منهج  وهــو  معانيه، 
على  اللفظ  بــدللــة  الخا�ضة  ال�ضتنباط  مناهج 
يقابلها  الحنفية  عند  الــعــبــارة  فــدللــة  المعنى، 
اأنها  غير  الجمهور  عند  ال�ضريح  المنطوق  دللــة 
والت�ضمن،  المطابقة،  فت�ضمل  الحنفية،  عند  اأو�ضع 
والت�ضمن  المطابقة،  فقط  ت�ضمل  بينما  واللتزام 
من  نوع  نف�ضها  هي  الإ�ضارة  ودللــة  الجمهور،  عند 
دللة المنطوق غير ال�ضريح عند المتكلمين، ودللة 
الأولــى،  بنوعيه  الموافقة  مفهوم  يقابلها  الن�س 
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اأو فحوي الخطاب ولحن عند الجمهور،  والم�ضاوي 
ودللة القت�ضاء، نجدها في منهج الجمهور نوع من 
دللة المنطوق غير ال�ضريح، اأما دللة الإيماء عند 
الجمهور فتدخل عند الحنفية �ضمن دللة العبارة؛ 
لأن الإيماء اإلى معنى، والمعاني مق�ضود للم�ضرع اأو 

المتكلم ولأنها من باب دللة اللتزام)))).

لما  مخالًفا  منهًجا  ف�ضّكلت  المخالفة  دللة  اأما 
�ضار عليه المنهج الأ�ضولي اللغوي الحنفي، وعملوا 
على رّد العمل بها بما ثبت لهم من الأدلة، وناق�ضوا 
اإزاء  موقفهم  ُغوا  و�َضوَّ لها،  المثبت  الجمهور  اأدلــة 
قال  التي  الأحــكــام  مع  تلتقي  التي  الأحــكــام  بع�س 
على  ُبنيت  باأنها  المخالفة،  بمفهوم  الجمهور  فيها 
دليل اآخر، وباأنه ل يوجد في كالم العرب كلمة تدل 
به  القول  اعتبروا  كما  مت�ضادين))))،  حكمين  على 
يوؤدي اإلى معنى فا�ضد ل يقّره ال�ضرع، ويمثلون لهذا 
�ضبحانه:  الحق  قول  منها  كثيرة،  بن�ضو�س   القول 

چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے  
چ  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ  
المخالفة  مفهوم  اعتبر  "لو  فقالوا  )الــتــوبــة:))) 
الأ�ضهر  غير  في  الظلم  عن  النهي  عدم  لثبت  هنا؛ 
الأربعة، فال يدل اإًذا على اإباحة ذلك في غير هذه 
الأ�ضهر"))))، اإلى غير ذلك من الأدلة التي رّدوا بها 

العمل بهذه الدللة. 

طرف  من  نوق�ضت  ال�ــضــتــدللت  هــذه  اأن  غير 
المثبتين لدللة مفهوم المخالفة، الذين لم يتركوا 
العمل بهذه الدللة عبًثا بل قيدوه ب�ضروط و�ضوابط 
تخدم مقا�ضد ال�ضريعة وترعى تلك الم�ضالح التي 

بّثها ال�ضرع الحكيم في خطابه. 

2- �أهمية منهج جمهور �الأ�صوليين 
في تق�صيم داللة �للفظ على �لمعنى 

و�أثره �لمقا�صدي �لعام

ــم الــجــمــهــور - الــمــالــكــيــة، والــ�ــضــافــعــيــة،  قــ�ــضّ
اإلــى  الحكم  على  اللفظ  دللــة  طــرق  والحنابلة- 
اأن  وبّينوا  والمفهوم،  المنطوق،  رئي�ضين:  ق�ضمين 
فتارة  منها،  الم�ضتفادة  للمعاني  قوالب  الألــفــاظ 
من  وتارة  ت�ضريًحا،  النطق  جهة  من  منها  ت�ضتفاد 
جهته تلويًحا، فالأول ي�ضّمى دللة المنطوق، والثاني 
ي�ضمى دللة المفهوم، والمنطوق ينق�ضم اإلى �ضريح 
وغير �ضريح، والمفهوم ينق�ضم اإلى مفهوم موافقة، 

ومفهوم مخالفة. 

تتمحور حول  اللغوية  الدللت  وقد جعلوا جميع 
دللتي المنطوق، والمفهوم، كدللتي الأمر، والنهي، 
الن�س،  وكدللتي  الحكم،  على  الدللة  حيث  من 
والمجمل، والظاهر، والموؤول من حيث الدللة على 
متعلق الحكم)7))، وغيرها من الدللت التي تو�ضح 
معاني اإعمال مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية من خالل 
المنهج ال�ضتنباطي القائم على اأ�ضا�س فهم مق�ضود 

الخطاب القراآني.

الأ�ضوليين،  اأكثر  عليه  درج  الذي  المنهج  وهذا 
تناول مفاهيم لغوية كثيرة ومباحث �ضائكة، كان من 
اأهمها مفهوم المخالفة الذي عرف جداًل كبيًرا بين 
الأ�ضوليين عامة، وبين الجمهور، والحنفية خا�ضة، 
بين  بنيت  التي  والـــردود  المناق�ضات،  و�ضكلت  بل 
الفريقين حيًزا كبيًرا من الدر�س الأ�ضولي اللغوي، 
ــروؤى،  ال تو�ضيح  في  المناق�ضات-  -هــذه  اأ�ضهمت 
واأثــمــرت  بــل  الفريقين  مــنــازع  حــول  والــتــ�ــضــورات 
في  الجمهور  منهج  جعلت  لال�ضتغال،  علمية  اآليات 
و�ضوابط  ب�ضروط  يتقّيد  الــدللت  هذه  من  الأخــذ 
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على  والفقهي  الأ�ضولي،  بالدر�س  الم�ضتغل  تعين 
فهم الخطاب ال�ضرعي، وال�ضتنباط منه وفق منهج 
مقا�ضد  مراعاة  في  اأ�ضا�ضية  لبنات  ي�ضع  �ضليم، 
العمل  الأ�ضوليون  يترك  فلم  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة 
الفقيه، بل  اأو يرجع لهوى   ، بمفهوم المخالفة عبًثا 
ب�ضروط  الإ�ضارة-  �ضبقت  -كما  تقييده  على  عملوا 
تحّدد ظروف العمل به، وتعين على �ضبط العتداد 
القيد  حمل  الــ�ــضــروط  هــذه  اأحــد  تخلف  فـــاإذا  بــه، 
المرادة منه؛ ل على نفي الحكم عند  الفائدة  على 
م�ضالح  من  الخطاب  به  جاء  لما  رعاية  انتفائه، 
وتحقيًقا لها، وتاأ�ضي�ًضا لمنهج �ضليم في ال�ضتنباط. 

اإلى  عندهم  ترجع  مجملها  في  ال�ضروط  وهذه 
�ضرطين رئي�ضين)))): 

اأ - األ يعار�س المفهوم منطوق. 

ب - األ تظهر للقيد فائدة اأخرى، غير بيان الت�ضريع. 

اأما ال�ضرط الأول: فيت�ضمن اأمرين: 

دليل  المخالفة"  "بمفهوم  العمل  يعار�س  األ   -  (
يقدم  فاإنه  نف�ضها،  الم�ضاألة  في  خا�س  �ضرعي 
عليه؛ لأن الدليل منطوق به في الم�ضاألة، فيكون 
في  الت�ضاوي  ب�ضرط  لكن  منه؛  اأقــوى  المنطوق 
على  يقدم  اإنما  "فالنطق  والعموم:  الخ�ضو�س، 
والعموم،  الخ�ضو�س،  في  مثله  كان  اإذا  الدليل 
وجب   ، ا  خا�ضً الدليل  وكــان  عاًما  كان  اإذا  اأمــا 
جميًعا")9))،  لهما  ا�ضتعمال  لأنه  الدليل؛  تقديم 
كما  اأحدهما  اإلغاء  من  اأولــى  الدليلين  واإعمال 

ی   چ  تعالى:  قوله  مثل  وهــذا   (...( يقولون 
جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   
ختچ  حت   جت    يب   ىب    مب   خب   حب  
جواز  على  بمنطوقه  يدل  فاإنه   ((0( )الن�ضاء: 
عدم  على  وبمفهومه  الخوف،  حال  في  الق�ضر 

المفهوم  هــذا  لكن  الأمــــن؛  حــال  فــي  جــوازهــا 
في  ذلــك  جــواز  على  الخا�س  بالدليل  مــتــروك 
قال:  اأمية  بن  يعلى  عن  يروى  فيما  الأمــن  حال 
قلت لعمر بن الخطاب: اقت�ضار النا�س ال�ضالة 

چ  مب  ىب    قــال اهلل عــز وجـــل:  واإنــمــا  الــيــوم، 
فقد   ((0( الن�ضاء:  ختچ )  حت   جت    يب  
منه،  عجبت  مما  عجبت  فــقــال:  ذلـــك،  ذهــب 
فذكرت ذلك لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
َفاْقَبُلوا  َعَلْيُكْم  ِبَها   ُ اهللَّ َق  دَّ َت�ضَ َدَقٌة  "�ضَ فقال: 

َدَقَتُه")0)).  �ضَ
بالحكم  عنه  الم�ضكوت  اأولــويــة  تظهر  ل  اأن   -  (
الحكم  ثــبــوت  ا�ضتلزم  واإل  فــيــه،  م�ضاواته  اأو 
فــي الــمــ�ــضــكــوت عــنــه، فــكــان مــفــهــوم مــوافــقــة 
ثابت  بالموافقة  الــثــابــت  لأن  مــخــالــفــة))))؛  ل 
بالمنطوق، ومفهوم المخالفة مفهوم من الن�س 

فح�ضب. 
ال�ضرط الثاني: األ تظهر للقيد فائدة اأخرى.

ومن هذه الفوائد: 
الأغلب  الأعــم  لبيان  جــاء  قد  القيد  يكون  األ   -(

ڳ   چ   تعالى:  قوله  مثل  المعتاد، 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
فــاإن   ،((( الن�ضاء:   ( چ  ۈ   ں   ڱ  
�ضاأنهن  ومن  الحجور،  في  الربائب  كون  الغالب 
ل�ضن في  الاّلتي  ذلك، فقيد به وذلك لأن حكم 

الحجور بخالفه)))). 
)- األ يكون القيد قد جاء جواًبا ل�ضوؤال؛ ول لحادثة 
اإن�ضان  ي�ضاأل  اأن  مثل  بــالــمــذكــور))))،  بخا�ضة 
خا�ضة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم هل في 
الذهب المخزون زكاة؟ فيجيبه النبي �ضلى اهلل 
ل  فهذا  زكاة.  المخزون  الذهب  في  و�ضلم  عليه 
ـ  المتداول  ـ  المخزون  الذهب غير  اأن  يدل على 
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لي�س فيه زكاة)))). 
وتفخيم  الحكم  لتهويل  جاء  قد  القيد  يكون  األ   -(
 اأمره، كما في قوله تعالى: چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     چ 

ک   ڑ   چ     �ضبحانه:  وقوله   ،(((( البقرة:   (
ذلك  فــاإن   ،(((0 البقرة:   ( چ  ک   ک  
ول  بمح�ضن  لي�س  الحكم عمن  ب�ضقوط  ي�ضعر  ل 

ۆئ   چ    ۆئ    تعالى:  قوله  وكذا  متق))))، 
بغير  فقوله   ،((( البقرة:   ( چ  ی    ۈئېئ     ۈئ   
الحق ل يعني قتلهم بالحق، فالغر�س من القيد: 

اأتوه")))).  الذي  للذنب  "تعظيم 
)- األ يكون القيد قد ذكر لأجل المتنان؛ ل للتقييد، 

ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   چ   ــى:  ــال ــع ت كــقــولــه 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇئ   چ ) النحل: )))، 
فالتقييد بالطراوة ل يدل على منع اأكل ما لي�س 

بطري)7)). 
الواقع،  موافقة  لأجــل  ذكر  قد  القيد  يكون  األ   -(

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   چ    تعالى:  كقوله 
ۅ  ۉ  ۉې    ىئ     چ ) اآل عمران: ))). وكما 
من  قــوم  في  ــة  الآي نزلت  وغيره  الــواحــدي  قــال 
نف�س  عن  ناهيًة  الــيــهــود))))،  ــوا  وال الموؤمنين، 

التخ�ضي�س  ق�ضد  غير  من  الواقعة  ال�ضورة 
بها)9)). 

)-األ يكون القيد للتاأكيد، والمبالغة، كقوله تعالى: 
چ  ڤ  ٺٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   چ  
)التوبة: 0))، ذلك باأن التقييد بال�ضبعين خرج 
الغفران  عــدم  فــي  والمبالغة  التاأكيد،  مخرج 
اهلل  �ضلى  النبي  اأن  على  يــدّل  فال  للمنافقين، 
بل  ينفعهم،  ال�ضبعين  على  زاد  اإذا  و�ضلم  عليه 
المراد اأن ا�ضتغفاره لهم ل ينفعهم ولو بلغ منتهى 

العدد)0)). 
عليها  توافقت  التي  وال�ضروط  ال�ضوابط،  وبهذه 
الأهمية  تتبين  الأ�ضوليين  جمهور  وتطبيقات  اآراء 
اإلــى  الــو�ــضــول  ق�ضد  هـــوؤلء  راعــاهــا  التي  البالغة 
يمّكن  ال�ضرعي،  للخطاب  وا�ــضــح  اإفهامي  منهج 
العمل  زوايا  وتحديد  الن�س،  ق�ضايا  ا�ضتيعاب  من 
عليه  درج  الذي  الأ�ضولي  المنهج  اأهمية  ويبرز  به، 
المعنى،  على  اللفظ  لدللة  تق�ضيمهم  في  الجمهور 
اإلغاء  اإلى  يوؤدي  الدللة  بهذه  العمل  اإلغاء  اأن  ويوؤكد 
والعمل  المعنى،  اللفظ على  زاوية من زوايا دللت 
بالدليل خير من اإهماله؛ لما يترتب عنه من ق�ضايا 

جوهرية مهمة.

-طرق دللة اللفظ على المعنى عند الأ�ضوليين )الجمهور – الحنفية)

دللة القت�ضاء
)الم�ضمر ل�ضدق 
الكالم- ل�ضحة 
الكالم �ضرًعا)

دللة الن�س
اأو

دللة الدللة

دللة الإ�ضارة: )اإ�ضارة 
وا�ضحة-اإ�ضارة خفية)

دللة العبارة
)المطابقة-

الت�ضمن-
اللتزام)

الحنفية

دللة مفهوم 
المخالفة

اأو
دليل الخطاب

دللة القت�ضاء 
)الم�ضمر ل�ضدق 
الكالم-ل�ضحة 
الكالم عقاًل-

ل�ضحة الكالم 
�ضرًعا)

مفهوم 
الموافقة 
)فحوى 

الخطاب-لحن 
الخطاب)

المنطوق غير ال�ضريح    
)اقت�ضاء-اإيماء-

اإ�ضارة)

المنطوق 
ال�ضريح 

)المطابقة 
–الت�ضمن)

الجمهور
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�لمبحث �لثاني: دالالت �للفظ على �لمعنى 
و�أثرها على �لفهم �لمقا�صدي للخطاب �لقر�آني

بالنظر اإلى توافق منهج المدر�ضتين في كثير من 
اأ�ضا�ًضا  المرتبط  اللغوي،  الأ�ضولي  الدر�س  مباحث 
مناهج  بو�ضفها  المعنى،  على  اللفظ  دللة  بزاوية 
الأ�ضوليين،  ت�ضميات  ب�ضاأنها  اختلفت  لال�ضتنباط 
ولكن توّحدت روؤى التنزيل، فاإني �ضاأقت�ضر هنا على 
الأ�ضولي  المنهج  عليها  توافق  التي  الــدللت  تلك 
وهي  منها،  لكل  م�ضتقاًل  مطلًبا  ا  �ضً مخ�ضّ عموًما، 

كالآتي:

دللــة  الجمهور  عند  ويقابلها  الــعــبــارة  دللـــة   -
المنطوق ال�ضريح

بين  مــ�ــضــتــرك  مــنــهــج  وهـــي  الإ�ـــضـــارة  دللــــة   –
المدر�ضتين

دللــة  الــجــمــهــور  عــنــد  ويقابلها  الــنــ�ــس  ـــة  دلل  –
الموافقة الأولى، والم�ضاوي

بين  ا  اأي�ضً م�ضترك  منهج  وهو  القت�ضاء  دللة   –
المدر�ضتين

ــد جــمــهــور  الــمــخــالــفــة - عــن مــفــهــوم  دللـــــة   –
الأ�ضوليين-.

�لمطلب �الأول: داللة مفهوم �لعبارة 
�أو �لمنطوق �ل�صريح و�أثرها على 
�لفهم �لمقا�صدي للخطاب �لقر�آني

في  ال�صريح  المنطوق  اأو  الــعــبــارة  )-مــفــهــوم 
كما  الروؤيا  تف�ضير  لغة  العبارة  االأ�صولي:  الدر�س 
وعبارة  عــبــارة  الــروؤيــا  "عبر  القامو�س:  فــي  جــاء 
اإلــيــه  يــــوؤول  مــا  ــاآخــر  ب واأخــبــر  ف�ضرها  وعــبــرهــا: 
المعاني  على  الدالة  الألفاظ  ف�ضّميت  اأمرها"))))، 
هو  الــذي  ال�ضمير  فــي  مــا  تف�ّضر  لأنــهــا  عــبــارات؛ 

وهو  م�ضتور،  هو  ما  يف�ضر  المعبر  اأن  كما  م�ضتور، 
ال�ضمير"))))،  في  عما  تكلم  لأنــه  الــروؤيــا؛  عاقبة 
"عبارة  الدللة:  هذه  على  الحنفية  اأ�ضوليو  ويطلق 

الن�س"؛ اأي المعنى الحرفي للن�س")))). 

 قال ال�ضرخ�ضي )تـ)))هـ) معّرًفا هذه الدللة: 
قبل  ويعلم  لأجله  ال�ضياق  كان  ما  بالعبارة  "الثابت 
اأن  ذلك  له"))))؛  متناول  الن�س  ظاهر  اأن  التاأمل 
بما  العمل  القانوني-يجب  اأو   – ال�ضرعي  "الن�س 
اقت�ضائه؛  اأو  دللته  اأو  اإ�ضارته  اأو  عبارته  من  يفهم 
لأن كل ما يفهم من الن�س بطريق من هذه الطرق 
ــة هــو مــن مـــدللت الــنــ�ــس، والــنــ�ــس حجة  ــع الأرب

عليه")))).

المكونة  �ضيغته  القراآني  الن�س  بعبارة  فالمراد 
اآياته، ويكون هو المق�ضود من �ضياقه  من مفردات 
كان المعنى ظاهًرا فهمه من �ضيغة الن�س،  "فمتى 
هي  العبارة  ...فدللة  وتقريره  لبيانه  �ضيق  والن�س 
منها،  فهمه  المتبادر  المعنى  على  ال�ضيغة  دللــة 
من  مق�ضوًدا  اأكــان  �ضواء  �ضياقها،  من  المق�ضود 
فالعبارة  تبًعا")))).  مق�ضوًدا  اأم  اأ�ضالة  �ضياقها 
ذكر  ما  حكم  على  اللفظ  "دللة  هي  اإًذا  عندهم 
كل  المدلول  هذا  اأكان  �ضواء  به،  ونطق  الكالم  في 
المعنى الذي و�ضع له اللفظ اأم جزاأه اأو لزمه ")7)). 

وقد تناول جمهور الأ�ضوليين هذه الدللة �ضمن 
المنطوق  وعــدوهــا من  الــمــنــطــوق))))،  دللــة  اإطــار 
دل  "ما  الدللة:  هذه  تعريف  في  وقالوا  ال�ضريح، 

عليه اللفظ في محّل النطق")9)).

المنطوق  ــة  دلل اأو  العبارة  ــة  دلل قلنا  ف�ضواء 
نطقا  اللفظ  عليه  دّل  ما  هو  فالمق�ضود  ال�ضريح، 
اأنه  عارف  كل  يفهم  الخطاب،  من  مق�ضوًدا  وكان 

المعنى المتبادر، والمراد بالق�ضد. 
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اأو  الـــعـــبـــارة  لـــداللـــة  الــمــقــا�ــصــدي  االأثــــــر   -2
لمعاني  توؤ�ّض�س  الدللة  هذه  ال�صريح:  المنطوق 
الخطاب  مــن  الق�ضد  ت�ضتنبط  حين  مقا�ضدية 
الفقيه  ليتناول  الأ�ضلي؛  و�ضياقه  بو�ضوحه  القراآني 
بكيفية  النا�س  ق�ضايا  على  الواقعي  التنزيل  منهج 
�ضليمة، فمعرفة ق�ضد المتكلم من كالمه هي غاية 
المجتهد، والمف�ّضر، والأ�ضولي، والفقيه وغير هوؤلء 
وهذه  وال�ضتنباط،  الجتهاد،  لعملية  انبرى  ممن 
ال�ضياق  خــالل  مــن  المنهج  لهذا  توؤ�ّض�س  الــدللــة 
في  المبثوثة  والِحَكم  المعاني،  اأغلب  بل  القراآني 
خالل  مــن  ا�ضتنباطها  يمكن  الــقــراآنــي  الخطاب 
واإن  بالأ�ضالة،  مق�ضودة  اأنــهــا  اأي  الــدللــة؛  هــذه 
لها  التاأ�ضي�س  فــالأن  بالتبع  المعاني  بع�س  ظهرت 
كان بالأ�ضالة وبالق�ضد الأول من الكالم، قال ابن 
الن�ضو�س  دللة  اهلل:"اإن  رحمه  القيم)ت))7هـ) 
نوعان: حقيقية واإ�ضافية، فالحقيقية: تابعة لق�ضد 
المتكلم واإرادته، وهذه الدللة ل تختلف، والإ�ضافية 
وقريحته  فكره  وجودة  واإدراكه  ال�ضامع  لفهم  تابعة 
وهذه  ومراتبها،  بالألفاظ  ومعرفته  ذهنه  و�ضفاء 
تباين  بح�ضب  متبايًنا  اخــتــالًفــا  تختلف  الــدللــة 

ال�ضامعين في ذلك")0)).

 وبما اأن الخطاب القراآني تبّين بال�ضتقراء الكامل 
اأن اأحكامه جاءت لتاأمين اأحد الم�ضالح  لن�ضو�ضه 
مًعا،  الق�ضدين  لتحقيق  اأو  المفا�ضد  اأحــد  دفع  اأو 
جلب الم�ضلحة ودفع الم�ضرة، واأنه ما من م�ضلحة 
الم�ضّرع بخطابه  رعاها  وقد  اإل  والآخرة  الدنيا  في 
النا�س بالتعليل المبا�ضر  اإليها مدارك  وبينها ووّجه 
ال�ضريح اأو بالفهم الإ�ضاري البليغ، اأو بالجتهاد في 
الفهم اأو التنزيل، "واأن اهلل تعالى: ل يفعل الأ�ضياء 
والت�ضريع،  والتهذيب،  والإيجاد،  الخلق،  في  عبًثا 
والعبادات،  العقائد،  في  ال�ضرعية  الن�ضو�س  واأن 

جاءت  وغيرها،  والعقوبات  المالية،  والمعامالت 
المفا�ضد"))))،  ودفع  الم�ضالح  لتحقيق  باأنها  معّللة 
لهذا  توؤ�ّض�س  عمومها  فــي  اللغوية  ـــدللت  ال فــاإن 
ال�ضتنباط  فاآليات  المعنى،  هــذا  وتبين  الق�ضد، 
من الن�ضو�س كلها مناهج مقا�ضدية، تربط الن�س 
بغايته وِحكمته، وت�ضعى لمراعاة الم�ضالح �ضواء من 
لدللة  تقديمها  اأو  معينة  دللة  على  العتماد  حيث 
اأخرى اأقوى منها عند التعار�س، بل اإن ترجيح اأ�ضل 
مقا�ضدية،  معاني  يت�ضمن  اآخــر،  اأ�ضل  على  لغوي 
تلك  يدفع  اأو  الم�ضلحة  هذه  يحقق  ما  و�ضف  في 
المقا�ضدي  الأثــر  تبيين  فــاإن  ثــّم،  ومن  المف�ضدة، 
المعاني،  هذه  ُيفهم  العبارة  دللة  من  لال�ضتنباط 
بها  جاء  التي  النواهي  واجتناب  الأوامــر  فامتثال 
والمعهودة،  المعروفة،  ب�ضيغها  القراآني  الخطاب 
العاجل،  في  الم�ضالح  تلك  بها  المتثال  في  تحقق 
والآجل، فـ"الأوامر تتبع الم�ضالح، كما اأن النواهي 

ژ   چ   �ضبحانه:  الحق  فقول  المفا�ضد"))))،  تتبع 
بعبارته  ن�ّس  )الإ�ـــضـــراء:)))،  چ  گ   ڑڑ   ژ  
ومنطوقه على اجتناب هذه الفاح�ضة التي ل يحقق 
ا:  اأي�ضً �ضبحانه  وقوله  عظيمة،  مفا�ضد  اإل  اإتيانها 
بما  اأمر  چ)البقرة:0)))،  ې   ڭ   ڭ   چ  
يحقق م�ضلحة الدنيا، والآخرة للعبد، فال�ضالة من 
والآخرة،  الدنيا،  العون على تح�ضيل م�ضالح  اأكبر 
ودفع مفا�ضد الدنيا، والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، 

ې   ې   ۉ   وچ   القلوب،  لأدواء  ودافــعــة 
چ)العنكبوت:)))،  ۆئ   ىى   ې   ې  

تحقيًقا لهذا المعنى.
وق�ْس عليها باقي الأوامر، والنواهي.

يقول ال�ضاطبي )ت790هـ)-رحمه اهلل تعالى: -: 
اأن ينظر في الوجه الذي ت�ضتفاد منه  الواجب  "من 
الأحكام، وهل يخت�س بجهة المعنى الأ�ضلي اأو يعّم 
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الجهتين مًعا، اأما جهة المعنى الأ�ضلي: فال اإ�ضكال 
في �ضحة و�ضفها في الدللة على الأحكام باإطالق؛ 
�ضيغ  ذلــك:  ومثال  حــال،  على  خالف  فيه  ي�ضع  ول 
الأوامر، والنواهي، والعموًمات، والخ�ضو�ضات، وما 
عن  لها  ال�ضارفة  القرائن  من  مجرًدا  ذلك  اأ�ضبه 
التبعي:  المعنى  جهة  واأمــا  الأول،  الو�ضع  مقت�ضى 
فهل ي�ضّح و�ضفها في الدللة على الأحكام من حيث 
اأم ل؟  يفهم منها معان زائدة على المعنى الأ�ضلي 
هذا محل تردد؛ ولكل واحد من الطرفين وجه من 

النظر...")))) .

يمّثلون  نجدهم  الأ�ضوليين،  لتداوين  وبالرجوع 
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چ   تعالى:  بقوله  الدللة،  لهذه 
منها  في�ضتنبطون  چ)البقرة:)7))،  ڍ   ڤڤ  

بدللة ظاهرة معنيين: 

اأحدهما: اأن البيع لي�س مثل الربا. 

والتفرقة  الــربــا،  وحــرمــة  البيع  حــل  وثانيهما: 
بينهما))))، فهما معنيان مفهومان من عبارة الن�س 
من  مق�ضود  الأول:  ولكن  �ضياقه؛  من  ومق�ضودان 
الذين  على  للرد  �ضيقت  الآيــة  لأن  اأ�ضالة؛  ال�ضياق 
من  مق�ضود  والثاني  الربا،  مثل  البيع  اإنما  قالوا: 
ال�ضياق تبًعا؛ لأن نفي المماثلة ا�ضتتبع بيان حكم كل 
اأنهما لي�ضا  منها حتى يوؤخذ من اختالف الحكمين 

مثلين)))).

فاإذا كانت الحكمة من ت�ضريع البيع هي التي�ضير 
لحاجاتهم،  ا  �ضدًّ عنهم  الحرج  ورفع  النا�س،  على 
اعتمده  الـــذي  اللغوي  ال�ضتنباطي  المنهج  فـــاإن 
ًحا  القراآني كان مو�ضّ الخطاب  الأ�ضوليون في فهم 
الفقهية  بالفروع  فالهتمام  ال�ضريعة،  لروح  ومبّيًنا 
التخاطب،  لآليات  العقلي  الفهم  ي�ضتوجب  الجزئية 
الفقه  اأ�ــضــول  علماء  كّر�ضه  منهج  وهــو  والتنزيل، 

بخا�ضة في مجال اعتماد هذه الدللة.
المنهج  فـــي  الــنــ�ــس  ورود  مـــن  فــالــمــقــ�ــضــود 
ال�ضتنباطي الأ�ضولي هو التفرقة بين البيع، والربا، 
ى بينهما، ثم جاء مبيًنا حكًما اآخر،  ا على من �ضوَّ ردًّ
وهو حّلية البيع وحرمة الربا؛ ولكن هذا الحكم لي�س 
مق�ضوًدا بالأ�ضل اإّنما مق�ضود بطريق التبع)))) -عند 
المق�ضود  الحكم  اإفادة  اإلى  به  ليتو�ضل  الحنفية-؛ 
من  البيع  يحققه  ما  وهو  معناه،  وتاأكيد  بالأ�ضالة 
من  الربا  عن  يترتب  وما  للنا�س،  وم�ضالح  منافع 
واقت�ضادية،  واأخالقية  اجتماعية  وم�ضار  مفا�ضد 
جاء في �ضرح اأ�ضول البزدوي )ت)))هـ): "الحكم 
الن�س  اأثبته  ما  بعبارته،  اأي  الن�س؛  بعين  الثابت 

چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   بنف�ضه و�ضياقه كقوله تعالى: 
ڤڤ  ڍ  چ)البقرة:)7)) فعين الن�س يوجب اإباحة 
هو  ما  بين  ف�ضّوى  والتفرقة،  الربا،  وحرمة  البيع 
مق�ضود اأ�ضلي وهو الفرق –اأي بين البيع، والربا- 
بل  اأ�ضلي  بمق�ضود  لي�س  –اأي  لي�س كذلك  ما  وبين 
تبعي- وهو حّل البيع وحرمة الربا، فجعلهما ثابتين 

بعبارة الن�س ل باإ�ضارته")7)).
جوهرية،  ق�ضايا  ــر،  الأم هــذا  فهم  عن  يترتب 
فبيع العنب لالنتفاع به بيع حالل ل اإ�ضكال فيه، اأما 
بيع العنب لمن تتجه نّيته لع�ضره خمًرا، فهنا اختلف 
التوجيه الفقهي، فاأجازه من فهم هذا الخطاب فهًما 
لأن  بالآية؛  م�ضتدًل  الثوري  الإمــام  منهم  ظاهرًيا، 
ا ولي�س ربا، والأ�ضل في المعاملة اأنها  هذا بيع اأي�ضً
اأهل العلم، فالمنع مطلًقا- اأما قول جمهور  حالل، 

فهمه  ما  على  بناء  النية-،  هذه  من  التيقن  ب�ضرط 
ال�ضحيح  بالنظر  وربطها  الآية  العلماء من منطوق 
الذي ي�ضع الخطاب في اإطاره الم�ضلحي اأو النفعي، 
وع�ضر العنب خمًرا ينافي هذه الم�ضلحة بل يكّر�س 
دّل  اللفظ  فكون  النا�س،  ي�ضر  بما  التبايع  مف�ضدة 
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البيع،  بين  المماثلة  نفي  على  ال�ضريح  بمنطوقه 
والربا، فهو يرتب معاني �ضمن هذه المماثلة، وهي 
فالأول  الربا،  يحقق  ما  ينافي  البيع  يحققه  ما  اأن 
ت�ضريعه،  لأهمية  ومنافع  م�ضالح  يحّقق  )البيع) 

والثاني )الربا) يمثل مفا�ضد وجب التنبيه عليها.

ــف اأفــــــادت عند  ــو�ــض ــذا ال ــه ـــة ب ـــدلل وهــــذه ال
الأ�ضوليين القطع، ما لم ت�ضرفها قرينة اإلى الظن، 
مقا�ضدي  اأثر  وهذا  التاأويل))))،  اأو  كالتخ�ضي�س 
في ال�ضتدلل- مثلها مثل دللة الإ�ضارة - فالقطع 
يقينية،  م�ضلحة  من  الخطاب  يحققه  بما  يرتبط 
اأو  �س  المخ�ضّ في  بالجتهاد  فيرتبط  الظن  واأمــا 
الخطاب  لفهم  اآليات  وهــي  ال�ضتثناء،  اأو  المقيد 
اإعمالها،  في  الم�ضلحة  رعاية  ت�ضتلزم  القراآني 

ڭ   چ   تعالى:  قوله  مــن  الم�ضتنبط  فالحكم 
ڭ    چ قطعي في فر�ضية ال�ضالة، وهو ا�ضتدلل 

بعبارة الن�س ومنطوقه، غير اأن قوله تعالى: چ   ڄ  
)البقرة:)))) چ  ں   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
عموًما  الم�ضركة  نكاح  عن  النهي  في  الدللة  ظّني 
الم�ضتنبط  الحكم  وهو  –الإيمان-  �ضفة  بوجود  اإل 
فاإن  ا،  اأي�ضً مفهومه  ومن  الخطاب  هذا  عبارة  من 
عنه،  المنهي  تحريم  على  يدل  والنهي  نهي،  هذا 
والمنع من الإقدام عليه، كما يدل على ف�ضاده وعدم 

العتداد به وف�ضخه اإذا وقع. 

   ولفظ الم�ضركات في الآية جمع معرف بـ"الـ" 
يتناول  الأ�ضوليون  يقول  كما  العموم  على  يدّل  وهو 
بعمومه اليهود، والن�ضارى، فاإنهم م�ضركون يدخلون 
يدل  منهم،  الــزواج  الممنوع  الم�ضركين  عموم  في 

على �ضركهم:

ڱ   چ   التوبة:  �ضورة  في  تعالى:  قوله   -  (
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ  
وئ   ەئەئ   ائ      ائ   ى   ېى    ې   ې  

وئ  ۇئ  ۇئ   چ )التوبة:0)-))). 

چ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   تعالى:  قوله   - (
ک  ک  گگ    ہ   چ )المائدة:)7). 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  قوله   -  (
ٺ   ٺ   ڀ  ڀڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  
چ  ک      ڄڄ     ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ  

)الن�ضاء:)7)). 
كما  الكتابيات  يعّم  الم�ضركات  لفظ  كان  واإذا 
فهمه ال�ضحابة وعلماء الأمة من لفظ الم�ضركات، 
وهم اأعرف النا�س بلغة العرب، واأعلم بخطاب ال�ضرع 
بالإح�ضان)9))  مقّيد  منهن  الزواج  فاإن  ومقا�ضده، 

ەئ   ەئ    چ     الــمــائــدة:  �ــضــورة  فــي  تعالى  لقوله 
)المائدة:))،  چ  مب    ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
في  الجتهاد  ليتدخل  ال�ضرعي؛  ال�ضداق  اأداء  بعد 
ق�ضية التنزيل المقا�ضدي للخطاب القراآني بالنظر 

في تخ�ضي�س عبارته اأو منطوقه)0)).
التي  المقا�ضدية  ــعــاد  الأب تلك  تظهر  وبــذلــك 
يحققها العمل بدللة العبارة اأو المنطوق ال�ضريح، 
التنزيل  اأو من حيث  المنهج  رعاية  �ضواء من حيث 

العملي للخطاب القراآني.
�لمطلب �لثاني: داللة �الإ�صارة 
و�أثرها على �لفهم �لمقا�صدي 

للخطاب �لقر�آني
)-مفهوم داللة االإ�صارة عند االأ�صوليين: دللة 
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يكن  لم  "ما  هــي:  الن�س"  "اإ�ضارة  اأو:  ــارة،  الإ�ــض
اللفظ،  بالتاأمل في معنى  ال�ضياق لأجله؛ لكنه يعلم 
البالغة  تتم  وبه  نق�ضان،  ول  فيه  زيــادة  غير  من 
اأن  المح�ضو�س  في  ونظيره  الإعجاز"))))،  ويظهر 
عليه،  مقبل  وهــو  ال�ضخ�س  اإلـــى  الإنــ�ــضــان  ينظر 
واإن  َوَي�ْضَرًة،  َيْمَنًة  ب�ضره  بلحظات  اآخرين  ويدرك 
كان ق�ضده روؤية المقبل عليه فقط))))، فهي تحتاج 

اإلى تاأمل وتدبر.
ـــزدوي مــن الــحــنــفــيــة فــقــال:  ـــب وقـــد عــرفــهــا ال
ُلغًة  بما ثبت بنظمه  العمُل  باإ�ضارة هو  "وال�ضتدلل 
؛ ولي�س بظاهر  لكنه غيُر مق�ضود ول �ِضيَق له النَّ�سُّ

من كل وجه ف�ضميناه اإ�ضارة")))). 
ال�ــضــتــدلل  اأو�ــضــح  "قد  ـــبـــزدوي:  ال فتعريف 
بالإ�ضارة من حيث يطلبها المجتهد ويتخذها طريًقا 
على  بها  وال�ضتدلل  ال�ضرعية،  الأحكام  ل�ضتنباط 
والنبوية،  القراآنية،  الن�ضو�س  الُمفادة من  المعاني 
بالإ�ضارة  الإ�ضارة ل بو�ضفها مفهوًما  اإلى  فقد نظر 
واإنما بو�ضفها و�ضيلة وطريق للمجتهد؛  من الن�س، 

لكي يدرك الأحكام الت�ضريعية من مظانها")))).
على  بناء  الحنفية  اأ�ضوليي  بع�س  ق�ضمها  وقد 

وجه فهم الخطاب القراآني منها، اإلى: 
- دللة اإ�ضارية وا�ضحة. -دللة اإ�ضارية خفية.

دللة الإ�ضارة الوا�ضحة، تحتاج "اإلى تاأمل وتفكر 
ممن  العلم  اأهل  من  اأحد  على  خفية  تكون  اأن  دون 
توفرت فيهم معرفة الو�ضع اللغوي، والملكة الفقهية 
التي تدرك بثاقب ب�ضرها الأحكام الت�ضريعية التي 
كانت مق�ضودة من ال�ضوق، وهي التي ت�ضمى الدللة 

الإ�ضارية")))). 
لكثير  تت�ضح  الخفية،"فال  الإ�ــضــارة  دللــة  اأمــا 
ال�ضرعي  ال�ضتنباط  اأو  اللغوي  الو�ضع  اأدركوا  ممن 

لالأحكام من مظانها الن�ضية بطريق غير م�ضوق له 
اللفظ")))).

الأ�ضوليين  جمهور  عنها  تحدث  الإ�ضارة  ودللة 
�ضمن دللة المنطوق غير ال�ضريح، وعرفوها باأنها 
بل يلزم مما و�ضع له فيدل  له،  اللفظ  يو�ضع  لم  "ما 
عليه باللتزام")7))، وهو اإما دللة اقت�ضاء اأو اإيماء 

اأو اإ�ضارة.

الفهم  ــارة:  الإ�ــض لدللة  المقا�ضدي  الأثــر   -(
النظر، فما  دّقة  يقوم على  الإ�ضارة  لدللة  الأ�ضا�س 
"قد  فيه  اإليه  وي�ضار  القراآني  الخطاب  بن�س  يرد 
يحتاج فهمه اإلى دقة نظر ومزيد تفكير، وقد يفهم 
باأدنى تاأمل"))))، وهو يوافق ما اأّكده غير واحد من 
علماء المقا�ضد عندما تحدثوا عن النظر، والتدبر 
المنهج  بو�ضفه  الكريم،  الــقــراآن  خطاب  فهم  في 
ال�ضليم؛  التوجيه  الخطاب  هذا  توجيه  في  الرئي�س 
وتو�ضيح  القراآنية  الآيــات  تف�ضير  في  اإليه  للحاجة 
"فمقا�ضد  الــنــا�ــس،  واقــع  على  وتنزيلها  معانيها 
اإل  تت�ضح  ول  تنك�ضف  ل  واأ�ــضــراره  الكريم  القراآن 
معاني  في  التفكر  مع  العميق،  ال�ضحيح  بالتدّبر 
الن�س ومدلولته ودّقة التاأمل وطول النظر فيه")9)).

فالنظر هو الفكر المترتب في النف�س على طريق 
العناية  معاني  من  معنى  وهــو  العلم،  اإلــى  يف�ضي 
بمقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية، قال القا�ضي اأبو بكر 
الباقالني -فيما نقل عنه- :" النظر هو الفكر الذي 
في  مطرد  وهو  ظنًاّ،  اأو  علًما  به  قام  من  به  يطلب 

القاطع، والظني")70).

فالنظر بدللة الإ�ضارة تاأمل وتدبر في الخطاب 
العربية  اللغة  قواعد  بفهم  يرتبط  ر�ضين،  بفهم 
القراآن ويرتبط بفهم مقا�ضدي ثمره  التي نزل بها 
ال�ضاطبي )ت790هـ)  والتدبر، وقد تحدث  التاأمل، 
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رحمه اهلل عن �ضروط فهم الخطاب القراآني بالنظر 
الإ�ضاري الذي ل يف�ضي اإلى الهوى الباطني الإ�ضاري، 
له  وا�ضترط  الر�ضين،  المقا�ضدي  الجتهاد  اإلى  بل 
اأن ي�ضّح على مقت�ضى الظاهر  �ضرطين:"اأحدهما: 
المقا�ضد  على  ويجري  العرب،  ل�ضان  في  المقّرر 
ا اأو ظاهًرا  العربية، والثاني: اأن يكون له �ضاهد ن�ضً
في محّل اآخر ي�ضهد ل�ضحته من غير معار�س، فاأما 
فاإنه  عربًيا،  القراآن  كون  قاعدة  من  فظاهر  الأول 
يو�ضف  لم  العرب  كالم  يقت�ضيه  ل  فهم  له  كان  لو 
بالقراآن  يل�ضق  مفهوم  ولأنه  باإطالق  عربًيا  بكونه 
لي�س في األفاظه ول في معانيه ما يدّل عليه وما كان 
لي�ضت  اإذ  اأ�ضاًل،  اإليه  ين�ضب  اأن  ي�ضّح  فال  كذلك 
ن�ضبته اإليه على اأن مدلوله اأولى من ن�ضبة �ضّده اإليه 
ول مرجح يدل على اأحدهما فاإثبات اأحدهما تحكم 
قائله  يدخل  ذلك  وعند  ظاهر،  القراآن  على  وتقول 
اإثم من قال في كتاب اهلل بغير علم، والأدلة  تحت 
واأما  هنا،  جارية  عربي  القراآن  اأنَّ  في  المذكورة 
الثاني فالأنه اإن لم يكن له �ضاهد في محل اآخر، اأو 
كان له معار�س �ضار من جملة الدعاوي التي تدعى 
على القراآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق 
العلماء وبهذين ال�ضرطين يتبّين �ضحة ما تقدم اأنه 

الباطن"))7).

اهلل؛  رحمه  ال�ضاطبي  الإمــام  من  البيان  وهــذا 
الــعــلــمــاء، بل  يــكــن غــائــًبــا عــنــد مــن �ضبق مــن  لــم 

چ   ۓ  ڭ   تعالى:  قوله  يتناولون  وجدناهم 
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
المنهج،  هــذا  وفــق  )الــحــ�ــضــر:))،  چ  ې    ٴۇ  
هذا  يبين  ما  الإ�ضارة  دللة  خالل  من  وي�ضتنبطون 
يفهم  القراآني  الن�س  فعبارة  المقا�ضدي،  ــر  الأث
الآية  �ضياق  لأن  لهم؛  الفيء))7)  من  "ن�ضيب  منها 

ژ   ڈ   ڈ   چ   الآيــة:  اأّول  في  تعالى:  قال  كما  لذلك، 

گ   گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ںں     ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ    ڳ   ڳ   گ  
اأن  اإ�ضارته  من  ويفهم  )الح�ضر:7)."))7)،  چ  ۓ      
اأخرجوا  بعدما  فقراء  �ضاروا  المهاجرين  هــوؤلء 
اأموالهم  عن  ملكهم  وزال  حــق،  بغير  ديارهم  من 
با�ضتيالء الكفار عليها اأّوًل، وبو�ضفهم بالفقراء مع 
باأنهم فقراء  اأغنياء مكة، فو�ضُفهم  اأنهم كانوا من 
ملكهم،  على  باقية  اأموالهم  تكون  ل  اأن  "ي�ضتلزم 
وغير  الخطاب،  في  لفظي  لمعنى  لزم  حكم  فهذا 
يثبت  المعنى  الن�س"))7)، وهذا  مق�ضود من �ضياق 
"اأن  ذلك  التاأمل،  بعد  الإ�ضاري  اللغوي  بالمدلول 
حقيقة الفقير هو من ل يملك �ضيًئا ل من بعدت يده 
عن المال؛ لذلك كان ابن ال�ضبيل غني حقيقة، واإن 
بعدت يده عن المال؛ لثبوت الملك"))7)، فقد كانت 
منها،  اأخرجوا  ولكن  اأمــوال؛  لهم  وكانت  ديار  لهم 
ولم يبق منها �ضيء، فاإن كان الأن�ضار قد وا�ضوهم 
فاإن  ممتلكاتهم،  في  وقا�ضموهم  اأموالهم  ببع�س 
اأموالهم،  بع�س  عن  ينزلوا  لم  المهاجرين؛  هــوؤلء 
واأولدهــم،  وديــارهــم،  "اأموالهم،  كّلها  تركوها  بل 
واأهلهم، ف�ضاروا فقراء بعد اإخراجهم من ديارهم 
ويترك  ودياره،  ماله  كل  من  يخرج  ومن  واأموالهم، 
غيره  اآثــر  ممن  ت�ضحية  اأقــل  يكون  ل  واأولده  اأهله 
فكاأن  وديــاره،  اأهله  في  م�ضتقر  وهو  ماله،  ببع�س 
عنهم"))7)،  فــات  عما  الــفــيء  بهذا  عو�ضهم  اهلل 
بهذا  يعمل  لم  ال�ضافعي)ت)0)هـ)  الإمام  اأن  غير 
قال  حيث  الإ�ضارة؛  دللة  من  الم�ضتنبط  المفهوم 
بعدم زوال اأمالكهم عما خّلفوا في دار الحرب)77)، 
ووجه ا�ضتدلله اأن الخطاب القراآني �ضّماهم فقراء 
ولم ي�ضّمهم اأبناء ال�ضبيل، وهو ا�ضم لمن له مال في 
وطنه، وهو بعيد عنه ويطمع اأن ي�ضل اإليه، واأنهم لم 
يكونوا م�ضافرين بالمدينة بل توّطنوا بها، وانقطعت 
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اأن  ي�ضتقم  فلم  اأمــوالــهــم،  عن  بالكلية  اأطماعهم 
محتاجين  كانوا  لما  ولكنهم  ال�ضبيل  بابن  ي�ضّموا 
واإن  بالكلية،  اأموالهم  ثمرات  عنهم  وانقطع  حقيقة 
فقراء  ت�ضميتهم  �ضحت  ملكهم  على  باقية  كانت 
اأ�ضل  اأن  فتبين  اأ�ــضــاًل،  لهم  مــال  ل  كــاأنــه  تــجــوًزا 
لفظ  من  الــمــراد  المعنى  فهم  اإلــى  يعود  الخالف 
ديارهم  من  فاإخراجهم  الخطاب))7)،  في  الفقراء 
وبعدهم عن  بّين،  واإكراه  تاأ�ّض�س على عدوان ظالم 
ال�ضرخ�ضي- يقول  منهم،  بر�ضى  يكن  لم  اأموالهم 
في  الخــتــالف  اأ�ــضــبــاب  يــبــّرر  وهــو  الحنفية-  مــن 
حقيقته،  على  محمول  الكالم  الحكم:"ومطلق  هذا 
الكالم من غير زيادة ول  ثابت ب�ضيغة  وهذا حكم 
ولكن  الن�س؛  باإ�ضارة  ثابت  اأنــه  فعرفنا  نق�ضان، 
العلماء  اختلف  بالتاأّمل  اإل  ذلك،  يتبين  ل  كان  لما 
فيه لختالفهم في التاأمل")79)، فالحكم الثابت في 
محل ال�ضكوت هنا هو حكم لزم للحكم الثابت في 
منه  يلزم  النطق  محل  حكم  "فمعرفة  النطق  محل 
معرفة حكم محل ال�ضكوت، من غير حاجة لالنتقال 
وال�ضتعانة  ال�ضكوت،  محل  اإلــى  النطق  محل  من 
من  فو�ضف  النتقال")0))،  ذلــك  تحقيق  بو�ضائط 
اأمواله  ي�ضتحق الفيء بالفقير هنا ي�ضتلزم األ تكون 
-زال  الِملك  هذا  كان  واإن  عقاًل،  ملكه  على  باقية 
لزم  حكم  وهــذا  منه،  ر�ضى  وبــدون  كرًها  عنه- 
على  معانيه  عقل  يعيننا  الن�س،  في  لفظي  لمعنى 
تاأ�ضي�س جملة اأحكام من خالل فهم اأوجه ا�ضتنباط 
بالتاأمل  اأفــادت  التي  الإ�ضارة  دللة  من  الأ�ضوليين 
في الخطاب هذا المعنى؛ ليتّم تنزيلها على ق�ضايا 
الخطاب  عناية  مادامت  المعنى،  نف�س  لها  اأخــرى 
اإلى  الموؤدية  الأ�ضباب  رعاية  اإلى  متوجهة  ال�ضرعي 

زوال الملك عن المهاجرين.  

فمقا�ضد القراآن الكريم واأ�ضراره ل تنك�ضف ول 

تت�ضح اإذن اإل بالفهم ال�ضحيح، والتدبر العميق في 
بقي  ال�ضاطبي-،  الإمام  قال  الالزمة-كما  المعاني 
اأن ي�ضمر عن �ضاعد الجد ليتو�ضل اإلى كنه الخطاب 
هذا  على  تعين  التي  الـــدللت  بو�ضاطة  الــقــراآنــي 
تعالى:  قوله  الإ�ضارة هنا، ففي  ومنها دللة  الفهم، 

پ    پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ڍ  چ )الأحقاف:)))، 

ا�ضتنبط الأ�ضوليون حكمين اأحدهما ثابت بالعبارة، 
بدللة  والثاني  الولد،  على  للوالد  المّنة  ظهور  وهو 
اأ�ضهر؛  �ضتة  الحمل  مــدة  ـــّل  اأق اأن  وهــو  الإ�ـــضـــارة 
تعالى:  لقوله  كامالن؛  حــولن  الر�ضاعة  مــدة   لأن 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  چ )لقمان:)))، وقوله تعالى: 

چ  ىث    ےے     ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   چ  
)البقرة:))))، فيبقى للحمل �ضتة اأ�ضهر، وهو اأقل 
مدة الحمل، فـ"يلزم من و�ضف الآيتين مًعا اأن تكون 
اإ�ضارة  مدلول  من  اأ�ضهر،  �ضتة  وحدها  الحمل  مدة 

الن�س")))).

ولقد خفي هذا الحكم على كثير من ال�ضحابة، 
واخت�س به عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل تعالى: عنه، 
فلما ذكره لهم قبلوه منه))))؛ لأن المعنى الم�ضتنبط 
الإلــحــاق  على  المبني  والنظر  بالعقل،  يـــدرك  ل 
بالمدلول  يــدرك  واإنــمــا  قيا�ًضا،  �ضار  واإل  بالعلة، 
على  المبني  المق�ضود،  غير  الإ�ـــضـــاري  الــلــغــوي 
َرْخ�ضي:"ففهم  ال�َضّ قال  لذلك  المعاني؛  في  التاأمل 
و�ضفاء  الذكاء  قوة  كمال  من  الإ�ــضــارات  هذه  مثل 
وتعّد  الخوا�س،  بفهمها  يخت�س  ولهذا  القريحة؛ 
الحكم  اإن هذا  بل  البليغ"))))؛  الكالم  من محا�ضن 
الفقهية،  الق�ضايا  من  العديد  عن  الإجابة  ا�ضتطاع 
والنوازل المرتبطة باأقّل مدة الحمل، كان من �ضاأن 
في  النا�س  و�ضع  الــدللــة  بهذه  ال�ضتدلل  اإغــفــال 
وكيانها،  الأ�ــضــرة  بنيان  وهــدم  والــحــرج،  ال�ضيق، 
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والواقع يثبت اأهمية ال�ضتدلل بدللة الإ�ضارة، وما 
المجتهدون  ا�ضتطاع  مقا�ضدية  مدارك  من  اأثمرته 
القراآني، ويدركوا تلك  اأن يعوا من خالله الخطاب 
وقد  اآيــاتــه،  فــي  اهلل  بثها  التي  البالغية  المعاني 
ل�ضتة  ــدت  ول قــد  بــامــراأة  ــى  اأت قــد  عثمان  اأن  وروي 
اأن يق�ضي عليها بالحّد، فقال له علي  اأ�ضهر، فاأراد 
 -ر�ضي اهلل عنه: لي�س ذلك عليها، قال اهلل تعالى: 
ــى:  ــال ــع ت وقـــــال  چ  ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ    چ  

چ  ىث    ےے     ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   چ  
فالر�ضاع اأربعة وع�ضرون �ضهًرا، والحمل �ضتة اأ�ضهر، 

فرجع عثمان عن قوله ولم يقم عليها الحد)))). 

وتظهر ثمار الفهم ال�ضليم للخطاب القراآني في 
الإ�ضاري  ال�ضتنباط  خالل  من  المقا�ضدي،  اإطاره 

في قوله تعالى: چ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
اإ�ضارات  فيها  الآيــة  فهذه  )البقرة:))))،  چ  ىث  
جليلة تفهم بالتاأمل في معاني الخطاب))))، ومنها: 
بالم  اإليها  الم�ضار  والــده،  على،  البن  نفقة  وجوب 
"عند  له  يحّق  المعنى  بهذا  الأب  واأن  التخ�ضي�س، 
ما  ابنه  مــال  من  عو�س  بغير  يتمّلك  اأن  احتياجه 
له"))))،  ولــده  فمال  له  ولــده  لأن  حاجته؛  به  ي�ضّد 
وهذا المعنى يرفع الحرج عن الآباء في الأخذ من 
اقترن  فقد  ال�ضيق،  وعند  الحاجة،  عند  ولده  مال 
مق�ضود الآية بو�ضف الأب باأنه: )مولود له)، وهذا 
بالإنفاق  اأنه عّلة في اخت�ضا�ضه  اإلى  الو�ضف ي�ضير 
الأولد  نفقة  بــ"وجوب  بالتاأمل  وي�ضير  ولــده،  على 

على الوالد ل�ضعفهم واحتياجهم")7)).

كنه  في  بالتاأمل  اإل  فهمها  يمكن  ل  معاني  وهي 
الخطاب القراآني؛ ليتم ال�ضتفادة من مدارك العقل 
به  وفق ما جاء  القراآني  الخطاب  الب�ضري في فهم 

هذا الخطاب من تحقيق للم�ضالح ودفع للم�ضار.

�لمطلب �لثالث: داللة �لن�ص �أو 
مفهوم �لمو�فقة و�أثرها على �لفهم 

�لمقا�صدي للخطاب �لقر�آني

الموافقة  مفهوم  اأو  الن�س  داللــة  -مفهوم   (
عند  ا  اأي�ضً وت�ضّمى  الن�س  دللة  االأ�صوليين:  عند 
"دللة الدللة" �ضميت بذلك؛ لأن الحكم  الأحناف 
و�ضماها  لفظه،  مــن  ل  الن�س  معنى  مــن  يــوؤخــذ 
هو  الكالم  فحوى  لأن  الخطاب"؛  "فحوى  بع�ضهم: 

معناه")))). 

الن�س  "هي ما ثبت بمعنى  البزدوي:  قال عنها 
لغة ل اجتهاًدا ول ا�ضتنباًطا")9)).

التحرير،  �ضاحب  همام  بن  الكمال  فهم  وفــي 
لفهم  لم�ضكوت  منطوق  حكم  على  دّل  "ما  هــي: 

مناطه بمجرد فهم اللغة")90).

المعنى  يتبين  الــ�ــضــالــفــيــن،  التعريفين  وفـــي 
ال�ضتنباط  من  الحنفية  اأ�ضوليي  عند  المق�ضود 
الحكم  على  اللفظ  "دللة  اأن  وهو  الن�س،  بدللة 
في �ضيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة 
فمن  المعنى،  ذلك  لأجــل  المنطوق  في  الحكم  اأن 
ول  عبارة  ن�ضمه  لم  اللفظ  بعين  يثبت  لم  اإنه  حيث 
اإ�ضارة، ومن حيث اإنه يثبت بمعنى الن�س لغة ل راأًيا 

واجتهاًدا لو�ضوحه �ضميناه دللة ل قيا�ًضا"))9).

جمهور  عند  الموافقة  بدللة  المق�ضودة  وهي 
عنه  الم�ضكوت  يكون  "اأن  بـ  وعرفوها  الأ�ضوليين، 
ا:  اأي�ضً وي�ضّمونها  للمذكور"))9)،  الحكم  في  موافًقا 

فحوى الخطاب ولحن الخطاب))9).

المفهوم  "هذا  كـــان  اإذا  ــخــطــاب:  ال فــحــوى 
اأولى"))9) من المنطوق كقوله تعالى: چ  ہ  ہ  ہ  
تحريم  على  يدل  فاإنه  )الإ�ــضــراء:)))،  چ  ۓ   ھ  
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التاأفف، وكذلك على تحريم ال�ضرب من باب اأولى. 

لحن الخطاب: اإذا كان م�ضاوًيا))9) كقوله تعالى: 
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ   
الآيــة  دلــت  )الــنــ�ــضــاء:0))،  چ  گ   کک    ڑ   ڑ   

ظلًما،  اليتامى  ــوال  اأم اأكــل  حرمة  على  بمنطوقها 
وتبديدها،  اإحراقها  تحريم  على  بمفهومها  ودلت 

والأكل م�ضاٍو لالإحراق في الحكم.

اتفاق  مع  اأنــه  ال�ضابقة  التعاريف  في  ويالحظ 
موافقة  حيث  مــن  المعنى  فــي  المدر�ضتين  منهج 
منه،  اأولــويــتــه  اأو  الحكم  فــي  للمنطوق  الم�ضكوت 
قيد  اإ�ضافة  حيث  من  اأدق  كان  الحنفية  منهج  فاإن 
النظر  دون  المنطوق  لحكم  المنا�ضب  المعنى  فهم 
ال�ضتنباطي بالراأي، وفائدة هذا القيد تمييز الفهم 
الدللي بمفهوم الموافقة عن القيا�س الذي ل يدركه 

اإل المجتهد.

في  جاء  الن�س:  لداللة  المقا�صدي  االأثــر   -2
ما  الن�س  بدللة  الثابت  اأن  الأ�ضرار:"اعلم  ك�ضف 
به معنى ظاهًرا  نعني  واإنما  لغة  النظم  ثبت بمعنى 
يعرف ب�ضماع اللفظ من غير تاأمل، حتى ا�ضتوى فيه 

الفقيه ومن لي�س بفقيه من اأهل اللغة"))9).

ي�ضترك  الــنــ�ــس)  )دللـــة  المعنى  بــهــذا  وهــي 
الم�ضكوت فيها مع المنطوق بعّلة جامعة بينهما يمكن 
فهمها وا�ضتنباطها من الخطاب باللغة العربية دون 
في  العّلة  بخالف  الجتهاد،  اأو  النظر  اإلــى  حاجة 
اإليها  يتو�ضل  واإنما  باللغة،  تعرف  ل  فاإنها  القيا�س 
بالجتهاد ودقة النظر اأو الن�س عليها في الكتاب اأو 
ال�ضنة اأو الإجماع عليها؛ ولهذا التقارب الوا�ضح بين 
الأ�ضلين ح�ضل الخالف بين الأ�ضوليين في عّد هذه 
الدللة باًبا من اأبواب القيا�س، اأو نوًعا من اأنواعه، 
غير اأن ما يمكن اأن ي�ضتفاد من تتبع هذا الخالف، 

وا�ضحة  عّلته  كانت  اإذا  قطعية  الن�س  ــة  دلل اأن 
الم�ضكوت  في  متحّققة  الل�ضان  اأهــل  عند  وظاهرة 
لم  اإذا  القيا�س ظنية  ودللة  القطع  �ضبيل  عنه على 
عنه،  الم�ضكوت  في  العلة  تلك  بوجود  القطع  يتم 
"ذلك اأن الحادثة الجديدة التي لم يتناولها الن�س 
اإذا  قاطعة  ب�ضورة  فيها  الحكم  يثبت  بمنطوقه 
الدللة  الوا�ضحة، فالثابت بهذه  تحققت فيها علته 
بالن�س،  كالثابت  الجديدة،  للوقائع  الأحكام  من 
فهي تعمل عمل الن�س، اأما القيا�س فطريقه الراأي 
يبنى  وما  علته مظنونة،  لأن  الجتهاد؛  على  القائم 
على الظن فهو ظن؛ لذا كان الثابت بدللة الن�س اأو 
المعنى  لأن  بالقيا�س؛  الثابت  فوق  الموافقة  مفهوم 
في  يــدرك  لأجله  المنطوق  الحكم  اأن  يفهم  الــذي 
القيا�س بالراأي، والجتهاد، وفي دللة الن�س باللغة 
الثابت  بمنزلة  في�ضير  المعنى،  لإفادة  المو�ضوعة 

بالنظم")97).
 كما اأن دللة الن�س ثابتة قبل القيا�س، فالعارف 

ہ   چ   تعالى:  اهلل  قــول  مــن  يفهم  العربية  باللغة 
ل  )الإ�ـــضـــراء:)))  چ  ۓ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ  
ت�ضربهما، �ضواء اأعلم �ضرعية القيا�س اأم ل، و�ضواء 

اأ�ضاعده فهمه العقلي على هذا ال�ضتنباط اأم ل.
 فالحكم المنطوق به في هذا الخطاب القراآني، 
يفهم  باللغة  عــارف  وكــل  "اأف"،  قــول  عن  النهي 
اإيــذاء.  "اأف" من  قــول  في  ما  النهي  هــذا  علة  اأن 
فينتقل الذهن من النهي عن قول "اأف" اإلى النهي 
عن  النهي  الآيــة  في  يدخل  وحينئذ  ــذاء،  اإي كل  عن 
ال�ضتم، وال�ضرب؛ لأنهما اأبلغ في الإيذاء))9)، "فهنا 
من  بالحكم  اأولى  عنه  الم�ضكوت  الموافق  المفهوم 
الِحكمي  اأثرها  يظهر  معاني  وهي  المنطوق")99)، 
للخطاب،  اللغوي  الجانب  في  البحث  تعمق  كلما 
هذه  اأفهم  الذي  الأ�ضولي  المنهج  بهدي  وا�ضتر�ضد 



اآفاق الثقافة والتراث

مناهج 
الأ�صوليين 
في تق�صيم 

دللة اللفظ 
على المعنى،

واأثره 
على الفهم 
المقا�صدي 

لخطاب 
القراآن

45

بالدللتين  العمل  اقت�ضر  فلو  الم�ضلحية،  الأ�ض�س 
الأخــرى؛  الجتهادية  الأ�ضول  وبباقي  ال�ضابقتين، 
الفهم  ا�ضتطاع  ولــمــا  المعاني  هــذه  ظــهــرت  لما 
الدللي  ال�ضتنباط  هذا  مثل  اإلى  يوّفق  اأن  الب�ضري 
الأدوات  بو�ضاطة  للتاأمل  ُف�ضًحا  الفكر  يمنح  الذي 
–الن�س  الدللي  المنهج  اأن  عن  ف�ضاًل  اللغوية، 
في  تتجه  التي  ال�ضارع  واإرادة  يتوافق  الموافقة-  اأو 
التن�ضي�س بالخطاب على تلك المعاني اللغوية لعقل 
معاني اأولى بال�ضتنباط من تلك المن�ضو�س عليها، 
رحمه  التحرير  �ضاحب  قال  -كما  بالن�س  فالثابت 
الكريم،  للم�ضّرع  ومــراًدا  مق�ضًدا  "يت�ضمن  اهلل-: 
المنطوق  الحكم  بتحقيق  ينتهي  ل  المق�ضد  وهذا 
للمنطوق  مماثل  حكم  تحقيق  اإلــى  يهدف  بل  بــه، 
الحكم  هذا  بـــه...واأن  منطوق  غير  اآخــر  معنى  في 
وقد  وي�ضاويه  يوافقه  بل  به  المنطوق  يختلف عن  ل 
المذكورة  الآية  في  هنا  وهو  منه")00))،  اأولى  يكون 
متحقق بالكلية، فال يمكن ت�ضور النهي عن قول اأف 
وغيره،  كال�ضرب  منه  بالنهي  اأولى  هو  ما  ترك  مع 
منهج  باإعمال  معانيه  تتحقق  ال�ضارع  ق�ضد  ففهم 

مفهوم الموافقة.

ما  ا،  اأي�ضً الدللة  لهذه  المقا�ضدية  الثمار  ومن 
فهمه غير واحد من العلماء في قوله تعالى: چ  ڀ  
)النور:))،  چ  ڃ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
فالآية تدل على وجوب اإقامة الحد على من ارتكب 
فاح�ضة الزنا بالجلد، والقت�ضار على العدد المذكور 
من  يفهم  الحكم  وهــذا  مح�ضنين،  غير  كانا  اإن 
ية  الن�ضّ بدللته  ي�ضير  كما  لالآية،  العباري  المعنى 
ارتكب فاح�ضة  اأن من  بالتاأمل  اللغة  تفهم من  التي 
اللواطة ياأخذ نف�س الحكم، وهو اأولى بتبيين حكمه؛ 
"لأن المعنى الذي من اأجله وجب الحد في الزنا هو 
�ضفح الماء في محّل محرم م�ضتهى، وهذا موجود في 

اللواطة بل وزيادة؛ لأنها - اأي اللواطة- في الحرمة 
و�ضفح الماء اأ�ضد من الزنا وفي ال�ضهوة مثله"))0))، 
–رحمهما  اأبو يو�ضف ومحمد  قال ال�ضرخ�ضي:"قال 
اهلل- يجب الحد في اللواطة على الفاعل، والمفعول 
له  معنوي  لفعل  ا�ضم  فالزنا  الزنا،  ن�س  بدللة  به 
غر�س، وهو اقت�ضاء ال�ضهوة على ق�ضد �ضفح الماء 
في  كله  هذا  وجد  وقد  فيه،  �ضبهة  ل  حرام  بطريق 
الإمــام  ا  اأي�ضً به  اأخــذ  القول  وهــذا  اللواطة"))0))، 
الإمــام  عن  وروايـــة  الجديد  مذهبه  في  ال�ضافعي 
اأحمد))0))، بينما عدَّ الإمام اأبو حنيفة ذلك المعنى 
الذي من اأجله وجب الحد بالزنا وهو ت�ضييع الن�ضب 
ونظًرا  اللواطة؛  في  موجود  غير  الفرا�س  واإف�ضاد 

لذلك ل ياأخذ حكمه))0)).

 واأّيا كان الحكم الذي و�ضل اإليه الفريقان، فاإن 
الن�س  دللة  اآثــار  ح  تو�ضّ ال�ضتنباط  منهجية  تتبع 
ال�ضريعة  العمل بروح  تثبيت  الموافقة في  اأو مفهوم 
اعتمده  الذي  المنهج  تتبعنا  فلو  معانيها،  ومعقول 
تلك  لنا  ف�ضتت�ضح  الح�ضن،  بن  ومحمد  يو�ضف  اأبو 
فالمعنى  ال�ضتنباط،  هــذا  من  الِحكمية  المعاني 
)الزانية،  القراآني  الخطاب  في  والــوارد  المفهوم، 
والزاني) القا�ضي بوجوب الحد في الزنا، هو ق�ضاء 
ال�ضهوة ب�ضفح الماء في محّل محرم م�ضتهى، وهذا 
اللواطة،  في  موجود  منه  واأكثر  بل  بعينه  المعنى 
المعنى  هذا  ي�ضت�ضف  اأن  باللغة  عارف  لكل  ويمكن 
اإن:  الــقــول  يمكن  بــل  الجــتــهــاد،  اإلـــى  حــاجــة  دون 
لأن  الزنا؛  فوق  الماء  و�ضفح  الحرمة  في  "اللواطة 
ل  اأنها  بمعنى  اأبـــًدا  تــزول  ل  اللواطة  في  الحرمة 
فاإنه  بالمحارم،  كالزنا  بحال،  ترتفع  ول  تنك�ضف 
اأفح�س من الزنا بالأجنبية"))0))، فمن زنى باأجنبية 
بهذا  اأثــره  ويــزول  منها  بالزواج  حاله  ينك�ضف  قد 
الزواج، اأما من زنى بمحارمه فال يمّكن له ذلك؛ ول 
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يزول اأثره اأبًدا، وهو اأمر يعهد لأهل اللغة بفهمه من 
معاني الن�س، وكذلك الحال بالن�ضبة للواطة، التي 
حفظ  في  المتمثلة  ال�ضرعية  المقا�ضد  تلك  تحفظ 
الن�ضل، فاإ�ضاعة هذه الفواح�س يعِدم معه م�ضروعية 
اإحدى  على  ويق�ضي  عامة  ب�ضفة  والنكاح  الــزواج، 
الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  في  الأ�ضا�ضية  الكليات  اأهــم 

وهي كلّية الن�ضل.

چ  ڑ  ڑ  ک   ک   ک  ک   تعالى:  وفي قوله 
گ   گ   گ    گ  ڳ  ڻ  چ)النور:)) ، اأجمع 
العلماء على اإقامة حد قاذف الرجل المح�ضن وكذا 
التي  الآيـــة))0))،  من  ا�ضتنباًطا  المح�ضنة،  المراأة 
امراأة مح�ضنة  اأن من قذف  ا  اأي�ضً بمنطوقها  تفيد 
�ضهود  باأربعة  دعواه  يثبت  ولم  الرجال،  من  عفيفة 

اأقيم عليه الحد، وهو الجلد ثمانون جلدة.

�ضورة  حكم  "بيان  على  الآيـــة  اقت�ضرت  وقــد 
القاذف  يكون  اأن  وهــي  القذف،  �ضور  من  واحــدة 
رجاًل، والمقذوف امراأة، و�ضكتت عن باقي ال�ضور، 
اأو  رجلين،  والــمــقــذوف  ــقــاذف،  ال يــكــون  اأن  وهــي 
والمقذوف  امراأة،  القاذف  يكون  اأو  امراأتين  يكونا 

رجاًل")07)).

على  ال�ضتدلل  يمكن  الأخـــرى،  ال�ضور  وهــذا 
المنطوق،  بحكم  واإلــحــاقــهــا  فيها،  الــحــد  وجـــوب 
ت�ضريع  اأن  يفهم  الذي  اللغوي  المعنى  من  انطالًقا 
الأنوثة،  اأو  الذكورة  بو�ضف  يرتبط  ل  القذف  حّد 
المح�ضن،  يلحق  الذي  العار  "دفع  منه  الق�ضد  بل 
وحفظ  ذمتهما،  وتبرئة  ال�ضواء  على  والمح�ضنة 
عر�ضهما من كالم النا�س، وكذا ردع القاذف حتى 
امراأة"))0))،  اأم  رجاًل  اأكان  �ضواء  فعله  اإلى  يعود  ل 
وهو معنى بني على منهج دللة الن�س؛ حيث تبين 
المرتبطة  المقا�ضدية  المعاني  الحر�س على تنزيل 

الأ�ضولي  البناء  مــن  انــطــالًقــا  الأعــرا�ــس  بحفظ 
الم�ضكوت  ال�ضور  هذه  حكم  بذلك  فيكون  اللغوي، 
عنها ثابًتا عن طريق دللة مفهوم الموافقة اأو دللة 

الن�س.
ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   چ   تــعــالــى:  قــولــه  ــي  وف
واحــد  غــيــر  قـــّرر  )الـــفـــجـــر:)))،  چ  ۇ   ڭ  
الم�ضكين  طعام  على  الح�س  "نفي  اأن  العلماء  من 
الكتراث  لقّلة  الأولــــى...اأي  بطريق  لإطعامه  نفي 
بعبارة  الوارد  المعنى  كان  فاإذا  بالم�ضاكين")09))، 
الن�س، وال�ضياق الذي جاء فيه الخطاب نفي الح�س 
فاإن ما  الم�ضاكين، والنظر في حالهم،  اإطعام  على 
الخطاب  بفحوى  اأو  الن�س  بدللة  المعنى  يفهمه 
نفي  على  اأولــى  باب  من  ي�ضدق  النفي  هذا  اأن  هو 
الإطعام، وهو ا�ضتنباط يخدم تلك المعاني الروحية 
الإنــ�ــضــانــي،  الــجــانــب  هــذا  تــراعــي  الــتــي  لل�ضريعة 
معاني  يت�ضمن  عمومه  فــي  الــقــراآنــي  فالخطاب 
الن�س  هذا  عد  يمكن  مهّمة،  واجتماعية  اإن�ضانية 
ال�ضتدلل  هذا  بعد  وبخا�ضة  ركائزها،  من  ركيزة 

ح لأبعاده. المفهم لغاياته، والمو�ضّ
اأو  الم�ضاواة،  دللــة  م�ضمى  تحت  يندرج  ومما 
دللة الموافقة الم�ضاوي؛ اأي ت�ضاوي الم�ضكوت عنه 
نجد  الحكم،  على  الدللة  قوة  في  به  المنطوق  مع 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ    تعالى:  قوله 
)الــنــ�ــضــاء:0))،  چ  گ   کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

اأموال  الأو�ضياء  اأكل  تحريم  الن�س  بعبارة  فالثابت 
خالل  من  يفهم  باللغة  عارف  وكل  ظلًما،  اليتامى 
مال  على  بــالــخــطــاب-العــتــداء  الــوا�ــضــحــة  الــعــّلــة 
ينطبق  الأمر  اأن  حقوقه-  وت�ضييع  العاجز  القا�ضر 
اأو  اإتالفها  اأو  اإحراقها  تحريم  على  م�ضاٍو  ب�ضكل 
ت�ضييعها باأي نوع من اأنواع ال�ضياع كالمقامرة بها، 
اأن  تحريم  وكذلك  غيرها،  اأو  ر�ضوة  تقديمها  اأو 
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يقدموها لغيرهم لياأكلوها، "فيكون الن�س المحرم 
بعبارته اأكل اأموال اليتامى ظلًما، محّرًما اإحراقها اأو 
تبديدها بطريق الدللة ")0)))، قال الج�ضا�س:"قد 
خ�س اهلل تعالى: الأكل بالذكر، و�ضائر الأموال غير 
الماأكول منها محظور اإتالفه من مال اليتيم كحظر 
الماأكول منه؛ ولكنه خ�س الأكل بالذكر لأنه اأعظم 
م�ضلحية،  معاني  فهي  الأموال")))))،  له  يبتغي  ما 
ترتبط بحفظ المال الذي جاءت ال�ضريعة الإ�ضالمية 
الم�ضتفاد  ــر  الأث بين  تكاملي  توافق  في  برعايته، 
المقا�ضدي  والأثــر  بعبارته،  القراآني  الخطاب  من 
لغوي  منهج  من  والم�ضتنبط  دللته،  من  الم�ضتفاد 
اعتمد جانب الدللة وتعمق في فهم اآليات ال�ضتغال 

عليها.

من  الم�ضتفاد  المقا�ضدي  الأثــر  يت�ضح  وبذلك 
الموافقة  مفهوم  اأو  الن�س  بدللة  ال�ضتنباط  منهج 
تام مع روح  ان�ضجام  واللحن، في  الفحوى،  ب�ضقيه: 

ال�ضريعة الإ�ضالمية.

�لمطلب �لر�بع:داللة �القت�صاء 
و�أثرها على �لفهم �لمقا�صدي 

للخطاب �لقر�آني

االأ�صوليين:  عند  االقت�صاء  داللــة  مفهوم   -(
قال البزودي )ت )))هـ) في تعريف اقت�ضاء الن�س: 
"واأما الثابت باقت�ضاء الن�س فما لم يعمل اإل ب�ضرط 
ل�ضحة  الن�س  اقت�ضاه  اأمر  ذلك  فاإن  عليه،  تقدم 
بوا�ضطة  الن�س  اإلى  م�ضاًفا  هذا  ف�ضار  تناوله  ما 
جعل  وقد  بالن�س"))))).  كالثابت  وكان  المقت�ضى، 
ثالثة  لت�ضحيحه  الكالم  في  ي�ضمر  ما  الأ�ضوليون 

اأق�ضام:

عليه  كقوله  المتكلم  �ضدق  �ضرورة  اأ�ضمر  ما   -
َوَما  �ْضَياُن  والنِّ اْلَخَطاأُ،  ــِتــي  مَّ اأُ َعــْن  "ُرِفَع  ال�ضالم: 

ا�ْضُتْكِرُهوا َعَلْيِه")))))، فال ي�ضدق الكالم اإل بتقدير 
محذوف باأن نقول: "رفع اإثم الخطاأ اأو حكمه". 

- ما اأ�ضمر ل�ضحته عقاًل كقوله تعالى: اإخباًرا: 
چ  ڱ  ڱ    ہ     چ )يو�ضف:))) فاإنه ل ي�ضح 

عقاًل اإل على تقدير: "وا�ضاأل اأهل القرية".

- ما اأ�ضمر ل�ضحة الكالم �ضرًعا، كقول الرجل: 
عني"))))).  عبدك  "اأعتق 

فهذه الدللة مرتبطة بما يحتاجه الن�س لي�ضتقيم 
معناه، وما يحتاجه الن�س في دللة القت�ضاء يكون 
لأمور محّددة عند الأ�ضوليين - على اختالفهم في 
فقط-  �ضرًعا  اأو  �ضرًعا  اأو  عقاًل  المحذوف  تقدير 
للواقع  ومطابقته  �ضحته  اأو  المعنى  �ضدق  اإما  هي: 
وهذا  ال�ضرعي،  للواقع  ومطابقته  �ضحته  اأو  العقلي 
المحذوف الذي به ي�ضّح المعنى وي�ضدق مطابقته 
للواقع العقلي اأو ال�ضرعي ي�ضّمى "المقت�ضى"، وهو: 
"حجر الزاوية في تو�ضيح معنى الن�س، والإبانة عن 
المراد واإظهار مفهوم القت�ضاء؛ ولوله لكان الن�س 
الدللة على مق�ضده  ومبهًما في  ا في معناه  غام�ضً

وغر�ضه ل ي�ضتهدف غاية ول يفيد مدلوًل"))))).

القت�ضاء  دللــة  الأ�ضوليين  جمهور  تناول  وقد 
�ضاأنهم  ال�ضريح،  غير  المنطوق  دللة  زاوية  �ضمن 
في ذلك �ضاأن الحنفية الذين اعتمدوا هذه الدللة 

ورتبوا على العمل بها ق�ضايا فقهية جوهرية.

2- االأثــــر الــمــقــا�ــصــدي الــمــ�ــصــتــفــاد مــن داللــة 
القراآني  الخطاب  في  الأ�ضل  اأن  بما  االقــتــ�ــصــاء: 
فاإن  معنى،  من  يتناوله  عما  بذاته  معّبًرا  يكون  اأن 
اإ�ضافة لفظ اأو حتى تقديره اأو اإ�ضافة معنى للخطاب 
خالًفا لالأ�ضل؛ ول يلجاأ اإليه عند الأ�ضوليين، اإل اإذا 
وي�ضّح  المعنى،  لي�ضتقيم  ذلك  ال�ضرورة  اقت�ضت 
زيادة  على  الدافع  هي  "فال�ضرورة  �ضرًعا  اأو  عقاًل 
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�ضيء في الكالم لي�ضان عن اللغو اأو الكذب، وهذه 
الزيادة من لفظ اأو معنى يجب تقديرها مقدًما في 
"ماأخوذة  الن�س ك�ضرط ل�ضتقامة معناه"))))) فهي 
الن�س  عبارة  عن  زائد  مقت�ضى  بمعونة  الن�س  من 
الناحية  فالن�س من هذه  المعنى،  �ضّحة  ا�ضتلزمته 
ال�ضامع  فيه على فطنة  اعتمد  الحذف  نوع من  فيه 
اإل باإعادة هذا المحذوف  اأن المعنى ل ي�ضتقيم  اإل 

لفًظا اأو  تقديًرا")7))).
چ  ڳ    ڈ   ڈ   چ   تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ــفــي  ف
منه  فهم  الظهار،  كفارة  محل ّ في  )المجادلة:))، 
المطلوب  الــكــالم  اأن  الأ�ضوليين  مــن  واحــد  غير 
تقديًرا  ي�ضتلزم   فحرروا)  اأي  )فتحرير؛  ب�ضيغة 
تكون  اأن  هو  التقدير  هــذا  �ضرًعا،  الكالم  ل�ضحة 
يكلف  لمن  مملوكة  تحريرها  ينبغي  التي  الرقبة 
رقبة  )فتحرير  الــكــالم:  تقدير  في�ضير  بالفعل، 
التملك،  ي�ضبقه  اأن  اإل  ي�ضح  ل  فالعتق  مملوكة)، 
غير  فــي  يت�ضرف  اأن  لالإن�ضان  يمكن  ل  ــه  اأن كما 
ملكه، وبذلك ا�ضتطاع الخطاب القراآني - بعد هذا 
التقدير- اأن يجيب على ما يمكن اأن يثار في الأنف�س 
والذي  الخطاب،  بن�س  الوارد  الأمر  اأو  الطلب  من 
ما  اإلــى  يعود  اأن  واأراد  امراأته  ظاهر  لمن  يقت�ضي 
حّرم على نف�ضه بالظهار، اأن يعتق رقبة مملوكة له، 
فياأتي التحرير بعد التملك؛ لأن "التحرير هو ابتداء 
المقا�ضدية  اأبعاده  له  الفهم  وهذا  الإعتاق")))))، 
من  الكالم  تقدير  يرفعه  اأن  يمكن  ما  تبّين  التي 
ُيعقل  فال  الخطاب،  من  الم�ضرع  د  مق�ضِ تحقيق 
بالعتق  �ضواء  ل�ضاحبه،  مملوك  ماِل  في  الت�ضّرف 
اأم بغيره، بل ل يمكن عتق الرقبة، وهي غير مملوكة 

بالكامل؛ "لأن بع�س الرقبة لي�س برقبة")9))).
رعاية  اأو�ضح  الذي  ال�ضتقراء  لمنهج  فمراعاة 
المال، من حيث  كلية  ومنها  لل�ضروريات،  ال�ضريعة 

من  الغير  منع  فــاإن  يحفظها،  ما  بت�ضريع  الوجود 
في  لي�ضت  رقبة  عتق  اأو  ملكه  غير  في  الت�ضرف 
ويحفظ هذه  ال�ضتقرائي،  المنهج  يوؤكد هذا  ملكه، 
ال�ضرورة، وبذلك فاإعمال دللة القت�ضاء هنا يحقق 

هذه المقا�ضد ويرعاها.
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  قــولــه  وفــي 
الخطاب  يقت�ضي  )المائدة:))،  چ  گ   پ   ٻ  
تحريم  من  المراد  يكون  اأن  �ضرًعا  الكالم  ل�ضدق 
الذات  "لأن  بها  النتفاع  اأو  اأكلها  هو  ــواع  الأن هذه 
بفعل  التحريم  يتعلق  واإنما  التحريم  بها  يتعلق  ل 
حكم  عنه  يترتب  المكلف  ففعل  المكلف")0)))، 
اأن  بعد  بالميتة  المكلف  احتفظ  فلو  التكليف، 
تعر�ضت للموت مثاًل ببيته، فال تعلق له بهذا الفعل 
ول يرتب عليه الخطاب؛ اأي اأثر ما لم ياأكل منها اأو 
ينتفع بها -على اختالف بين المذاهب في ذلك-، 
ابن  الطاهر  ا  اأي�ضً فهمه  المقا�ضدي  المنهج  وهذا 

ڤ   چ   �ضبحانه:  الحق  قول  يف�ّضر  وهو  عا�ضور 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃڃ   ڎ   چ )الأنعام:9)))، فاإنه يقرر هنا 
"اأن المحرم: الممنوع؛ اأي ممنوع اأكله")))))، ويبين 
"فاإ�ضناد  بقوله:  ذلــك،  في  اعتمده  الــذي  المنهج 
تحريم  بتاأويل  الـــذوات  اإلــى  والتحريم  الخلو�س، 
ال�ضرب-بدللة  هو  اأو  الأكــل  -وهــو  له  تق�ضد  ما 

القت�ضاء"))))).
التي  اللغوية  الـــدللت  مــن  القت�ضاء  فــدللــة 
القراآني  اأثرها المقا�ضدي في فهم الخطاب  يظهر 
ق�ضده،  وتبيين  الم�ضرع،  اإرادة  تو�ضيح  خالل  من 
فاإ�ضافة ما ي�ضتقيم به معنى الن�س؛ ليفهم وفق هذه 
وتنزيلها  منه،  الأحكام  ا�ضتنباط  وليت�ضنى  الإرادة؛ 
على اأفعال المكلف هو من ال�ضرورة التي تاأتي على 
خالف معهود خطاب ال�ضرع، فطلب مق�ضد ال�ضرع 
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ل يتاأتى اإل ببذل الجهد. 

ا، في الحكم الم�ضتنبط  تظهر هذه المعاني اأي�ضً
ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   چ   الــقــراآنــي  الــخــطــاب  مــن 
الفهم  فمقت�ضى   ، چ)المائدة:9))  جب    ىئىئ   

المقا�ضدي للخطاب يبين اأن المق�ضود منه ح�ضول 
الكفارة بعد الحنث على الحلف؛ ولي�س مجرد �ضدور 
الحلف ي�ضتوجب الكفارة، واإل �ضار الفهم فيه م�ضقة 
وع�ضر، فيكون المعنى المراد: )ذلك كفارة اأيمانكم 
اإذا حلفتم وحنثتم)، اأو )اإذا حلفتم واأردتم التحلل 
"قائم  هنا  القت�ضاء  دللة  فاإجراء  يمينكم)،  من 
�ضدور  على  الكفارة  لي�ضت  اأن  ظهور  اأ�ضا�س  على 
الكفارة  معنى  لأن  بالحلف؛  العمل  عدم  بل  الحلف 

يقت�ضي ح�ضول اإثم وذلك هو اإثم الحنث"))))).

الأثر  عظيم  من  الدللة  بهذه  للعمل  ما  فيظهر 
على الفهم المقا�ضدي للخطاب القراآني، وما يرتبه 
اأهمها  لعل  جليلة؛  مقا�ضدية  اأبعاد  من  بها  العمل 
منه  المرادة  والمعاني  الخطاب،  ن�س  بين  التوفيق 

لي�ضتقيم ذلك المعنى. 

�لمطلب �لخام�ص: مفهوم �لمخالفة 
و�أثره على �لفهم �لمقا�صدي للخطاب 

�لقر�آني
)-مفهوم المخالفة عند االأ�صوليين: من اأقدم 
من تكلم في مفهوم المخالفة من الأ�ضوليين، نجد 
قال عن هذه  )تـ)0)هـ)؛ حيث  الباقالني  القا�ضي 
الدللة: "تعلق الحكم باأحد و�ضفي ال�ضيء، في�ضير 
اإثبات الحكم فيما له ال�ضفة دلياًل ينبه عما خالفه 

فيها"))))).

ويعني بهذا الحد اأن الخطاب يتعلق به حكمان، 
عليه  ينبه  واآخــر  عليه،  من�ضو�س  به  منطوق  حكم 
بناء على تلك ال�ضفة المن�ضو�س عليها التي اأوجبت 

الحكم في المنطوق.
وعــرفــه ابــن الــحــاجــب )ت0))هـــــ)بــــاأن يكون 
الحكم،  فــي  للمنطوق  مخالًفا  عنه  "الم�ضكوت 

وي�ضمى دليل الخطاب"))))). 
فاإذا كان الحكم المنطوق يفيد الحل مع القيد، 
انتفى  اإذا  التحريم  المخالف  بمفهومه  يفيد  فاإنه 

عنه القيد. 
ــواع:  اأن الآمـــدي )تـــ)))هـــ) ع�ضرة  له  وقــد عــّد 
بالأو�ضاف  والتخ�ضي�س  واإنما،  والغاية،  ال�ضرط، 
الم�ضتق  واللقب، وال�ضم  بالذكر،  التي تطراأ وتزول 
وح�ضر  والعدد،  وال�ضتثناء،  الجن�س،  على  الــدال 
المبتداأ في الخبر. ولم يتفق جمهور الأ�ضوليين على 
الحتجاج بهذه الأنواع كلها، بل وقع الختالف حتى 

ها من المفهوم. في عدِّ
بمفهوم  العمل  اأن  اإلـــى  الإ�ــضــارة  �ضبقت  وقــد 
–عدا  الأ�ضوليين  جمهور  على  مقت�ضر  المخالفة 
وكذا  به  العمل  ردوا  الذين   – الحنفية  اأ�ضوليي 
كالعمل  اأنواعه،  بع�س  عّد  في  الحا�ضل  الختالف 
بمفهوم اللقب اأو الغاية اأو العدد)))))؛ نظًرا لختالف 

المنهج ال�ضتنباطي لكل مدر�ضة.
من  المخالفة:  لمفهوم  المقا�صدي  االأثــر   -2
ب�ضيغة  تــاأت  لم  ال�ضرعية  الن�ضو�س  اأن  المعلوم 
واحدة ثابتة ل تتبدل، اأو على نمط معين من اأنماط 
واحــد،  بلون  الكالم  تقييد  فيه  يقع  الــذي  التعبير 
فيها  الكالم  تقييد  ووقع  مختلفة،  ب�ضيغ  جاءت  بل 
باأنواع من القيود، كال�ضفة، وال�ضرط، والغاية )...) 
في  الت�ضريع  الغاية من  تحّقق  وذلك حتى  وغيرها؛ 
تنظيم �ضير الحياة التي تحتاج اإلى مثل هذه القيود، 

والتعبير عن مقا�ضد المتكلمين.
دللــة  -اأو  الموافقة  مفهوم  ــة  دلل كانت  فـــاإذا 
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حكمه  يوافق  اأن  تعني  عنه  الم�ضكوت  في  الن�س- 
حكم المنطوق به، �ضواء اأكان بالم�ضاواة اأم بالأولى، 
فاإن دللة ق�ضمه الآخر في الم�ضكوت عنه هي مخالفة 
حكمه حكم المنطوق به في الإثبات، والنفي، بمعنى 
اأن حكم المنطوق اإذا كان مثبًتا، كان حكم الم�ضكوت 
القيود  قيد من  العك�س، وذلك لنتفاء  اأو  نافًيا  عنه 
الحكم  حكمان:  لنا  المنطوق:"فيكون  في  المعتبرة 
الأول ي�ضمى منطوق الن�س، والحكم الثاني، والثابت 
دليل  اأو  المخالفة  مفهوم  ي�ضّمى  عنه،  للم�ضكوت 

الخطاب")7))). 
بمفهوم  العمل  فكرة  مو�ضًحا  د.حــمــادي  قــال 
فهم  في  اأثــره  ومبرًزا  الأ�ضوليين،  عند  المخالفة 
الخطاب القراآني: "فيت�ضح اأن الأ�ضوليين لم يكتفوا 
ـ  اللغوي  المعنى  زاويــة  في  الخطاب  من  يوؤخذ  بما 
تنطلق  اأخــرى  خطوة  خطوا  بل  ـ  ذاتــه  المعنى  من 
الخطاب  في  المبثوثة  القيود  هذه  من  المرة  هذه 
ال�ضرعي، بو�ضفها ت�ضعر بالعلة كال�ضفة، وال�ضرط، 
مثل  اأن  راأوا  اإذ  ونحوها))))))...)  والعدد  والغاية، 
هذه القيود لبد واأن تكون مق�ضودة من لدن ال�ضارع؛ 
اأن  اأن ت�ضتهدف تحقيق غر�س معين، ومحال  ولبد 
من  اعتباًطا  بها  اأتى  قد  ال�ضارع  اأو  المتكلم  يكون 
غر�س؛  اأي  عليها؛  يترتب  ول  ق�ضد؛  اأدنـــى  غير 
هذا  مثل  يرف�س  ال�ضحيح  العربي  الأ�ضلوب  اأن  اإذ 
التفاق العفوي بين القراآن الكريم، وال�ضنة النبوية 

ال�ضريفة، والعقل الجماعي")9))). 
مق�ضود  يحقق  المخالفة  مفهوم  بدللة  فالعمل 
واإرادة ال�ضارع الذي رام بهذه القيود تحقيق مقا�ضد 
معينة؛ لذلك ففهم الخطاب من خاللها يحقق هذه 
الغاية، من هنا نعلم اأن مدار الكالم في هذا النوع 
من الدللة يقوم على فهم مق�ضود ال�ضارع؛ ليتمكن 
ويتحقق  مقا�ضده،  َوفق  ق�ضده  تنزيل  من  المكلف 

مبداأ المتثال بين ق�ضد المكلف وق�ضد ال�ضارع.

مفهوم  دللة  في  الحكم  فهم  م�ضتند  كان  واإذا 
المخالفة هو: "معرفة الفائدة من تخ�ضي�س محل 
في  حكمه  مثل  واإثبات  غيره،  دون  بالذكر  النطق 
ال�ضكوت")0)))،  محل  في  وجد  اإذا  الموافقة  مفهوم 
فاإنه يدل على اأن اللفظ ل يدل بذاته على الحكم اإل 
بتو�ضط فهم المعنى الذي خ�ّس لأجله محل النطق 
بالذكر، والنتقال بوا�ضطته اإلى محل ال�ضكوت، مما 
بالذكر  النطق  محل  تخ�ضي�س  مجرد  من  يعلم  ل 
لالإثبات  التخ�ضي�س  اأن  به  يتحقق  دون نظر عقلي 

اأو النفي.

ومن الن�ضو�س التي يمكن التمثيل بها على الآثار 
المقا�ضدية الم�ضتفادة من العمل بمفهوم المخالفة، 

قول الحق �ضبحانه: چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ھ     ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ  
ۉ     چ )الأنعام:))))، جاءت الآية الكريمة لبيان 
المحرمات من المطعومات، ومن هذه المحرمات: 
وهذا  ي�ضيل،  الذي  الجاري  اأي  الم�ضفوح"؛  "الدم 
الم�ضفوح  غير  الــدم  اأن  يفيد  بالم�ضفوح،  التقييد 
كالحمرة التي تعلو الِقدر من اأثر تقطيع اللحم لي�س 
التقييد  في  كان  لما  كالم�ضفوح؛  كان  لو  اإذ  بحرام، 
الدم  يحرم  وعليه فال  فائدة")))))،  م�ضفوًحا  بقوله 
غير الم�ضفوح، "لتخ�ضي�س التحريم بالم�ضفوح كما 

قال القرطبي"))))). 

ل  هنا  القراآني  الخطاب  في  الـــوارد  فالتقييد 
ال�ضريعة،  مقا�ضد  عن  بمعزل  عنه  الحديث  يمكن 
فمثاًل لو لم نقل هنا بدليل الخطاب، ورجحنا رواية 
جمهور  اعتمده  الذي  الحكم  بناء  في  اآخر  قوًل  اأو 
غير  الدم  بتحريم  وقلنا  المالكية،  ومنهم  الفقهاء 
لأنه  والعنت؛  الحرج،  في  النا�س  لوقع  الم�ضفوح؛ 
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في  ما  النا�س  ولتتبع  عنه؛  النفكاك  يتاأتى  ل  اأمــر 
في  والم�ضقة  والإ�ضر،  وم�ضقة،  "اإ�ضر  وفيه  العروق 
الدين مو�ضوعان")))))، ولهذا نجد كثيًرا من الفروع 
ما  اإلى  تــوؤدي  لأنها  الخطاب؛  بدليل  فيها  يعمل  لم 
ال�ضريعة،  اأجلها  من  جاءت  التي  المقا�ضد  يخالف 
واإن لم ُي�ضرح بذلك، كقتل الأولد عند عدم خوف 

چ   چ   چ    چ   چ   تعالى:  قوله  في  الإمــالق 
ڇڇ   ڈ   چ))))) )الإ�ضراء:))).

وكذلك، قول الحق �ضبحانه: چ ٱ  ٻ          ٻ  
)الن�ضاء:)9)،  چ  گ      پپ     پ         پ   ٻ   ٻ  
يفيد  بــالإيــمــان  الخطاب  هــذا  فــي  الــكــالم  فتقييد 
بدللة المخالفة اأن الكافر يقتل الموؤمن؛ لكن اأحًدا 
)تـــ)7)هـــ)  القرطبي  الإمـــام  قــال  بــهــذا.  يقل  لــم 
مف�ضًرا ومو�ضًحا: "ول يفهم من دليل خطابه جواز 
قتل الكافر الم�ضلم، فاإن الم�ضلم محترم الدم، واإنما 
خ�ّس الموؤمن بالذكر تاأكيًدا لحنانه واأخوته و�ضفقته 

وعقيدته"))))). 

ترعاه  ما  اأولــيــات  من  الب�ضرية  النف�س  فحفظ 
والمال؛  والعقل،  والن�ضل،  الدين،  وكذلك  ال�ضريعة، 
وجدنا  فاإذا  ذلك،  يعار�س  الخطاب  دليل  نجد  ول 
بع�س ذلك في الظاهر، فاإنه غير معمول به بالنظر 
ومنها:  الأ�ضوليون،  عليها  توا�ضع  التي  الموانع  اإلى 
اأن تكون للقيد فائدة، يخ�ض�س بها الحكم، ويثبت 
في الم�ضكوت عنه، وعدم تحقيق ذلك؛ لأن الق�ضد 

بالقيد لم يكن لغر�س بيان الت�ضريع.

ائ   ى    ى   چ   تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ومـــنـــه 
)اآل  چ  ۈئ    وئۇئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ  

النهي  بمنطوقه  الن�س  هذا  يفيد  عــمــران:0)))، 
مفهومه  ويفيد  م�ضاعفة،  اأ�ضعاًفا  الربا  اأكــل  عن 
لكن ظهر  لم يكن كذلك؛  اإذا  اأكله  النهي عن  عدم 

غير  اأخرى  فائدة  م�ضاعفة)  )اأ�ضعاًفا  للو�ضف  اأن 
غر�س بيان ت�ضريع الحكم في القليل منه، وما قام 
فائدة  للقيد  "ظهرت  اإذا  اأّنه  الأ�ضولي  الفكر  عليه 
الفائدة  وهذه  عليه")))))،  دللته  وجه  بطل  اأخــرى 
اأحــوال  في  معتاد  واقــع  هو  لما  "ت�ضوير  هي  هنا 
تعاملهم")7)))، فقد كان الواحد منهم اإذا حل َدينه 
اأن تربي فيت�ضاعف بذلك  واإما  اأن تعطي  قال:"اإما 
اأ�ضل َدينه مراًرا كثيًرا، فنزلت الآية على ذلك)))))، 
ل  تعاملهم؛  واأحــوال  النا�س  لواقع  موافًقا  نزل  وما 
يكون له مفهوم؛ لأنه يفيد اأن القيد حينئذ اإنما يتعلق 

بت�ضوير واقع؛ ولي�س فهم وا�ضتنباط الحكم منه. 
ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   تــعــالــى:  قــولــه  وفــي 
ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
چ )الن�ضاء:)))، خ�س  ژ    ڑ  ڑ  کک    گ  
بحالة  الخلع  الكريمة  ــة  الآي هــذه  في  تعالى:   اهلل 
ال�ضقاق، مما يدل على اأن غيره؛ اأي الخلع مع الألفة، 
والوفاق، غير جائز "لكن القائلين بالمفهوم عموًما، 
�ضقاق  خفتم  )واإن  لقوله:  مفهوم  ل  بــاأنــه  اأقـــروا 
بينهما)؛ لأن الباعث على التخ�ضي�س العادة)9)))، 
بما اأن الخلع ل يجري اإل عند ال�ضقاق")0))). وهكذا 
جاء الخطاب فيه ت�ضوير للواقع المعتاد في حياتهم، 
ال�ضرر؛  عند  اإل  الغالب  في  يكون  ل  الخلع  اأن  وهو 
طلبه  ال�ضقاق،  حالة  في  الخلع  بطلب  يلحق  ولهذا 
ا في حالة الوفاق، وطلبه بم�ضوغات اأخرى، قد  اأي�ضً
"والن�س  النادر،  لأنها من  يتحا�ضى طالبه ذكرها؛ 
ال�ضرعي اإذا خرج مخرج الغالب، فاإن النادر يلحق 

به"))))) فال يكون له مفهوم.
من  عا�ضمة  �ضوابط  بمثابة  هــي  قــيــود  وهـــذه 
مخالفة المبادئ المقا�ضدية درج عليها الأ�ضوليون 
فهم  من  المق�ضود  يتحقق  حتى  للفقهاء  وبينوها 

وتاأ�ضيل العمل بدللة مفهوم المخالفة. 
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المتاأّتى  المقا�ضدي  الفهم  في  اإذن  فالبحث 
تقريب  في  عظيمة  فائدة  له  اللغوية  الــدللت  من 
الأ�ضولي،  البحث  بين  التقارب  باأهمية  المفهوم 
والبحث اللغوي في اإطاره الدللي؛ لما ينتج عن هذا 
التقارب من ثمرات على م�ضتوى الفهم المقا�ضدي 
المنهج  �ضعى  التي  الغايات  وهي  القراآني،  للخطاب 
للعمل  زوايــا  تحديد  ومــا  تحريرها،  اإلــى  الأ�ضولي 

بهذه الدللت اإل تاأكيد لهذه الحقيقة.

خاتمة �لدر��صة

اللغوية  الدللة  تبيين موقع  الجولة في  بعد هذه 
ــدللت  ال اأق�ضام  وتو�ضيح  عموًما،  الـــدللت  مــن 
الحنفية  مدر�ضة  المدر�ضتين:  منهج  وفق  اللغوية 
بين  التفاق  اأوجــه  بيان  وكــذا  الجمهور،  ومدر�ضة 
اللغوي  الأ�ضولي  النظر  بناء  في  المنهجين  هذين 
اآلية  بو�ضفه  المعنى  على  اللفظ  بدللة  المرتبط 
القراآني،  الخطاب  من  ال�ضتنباط  اآليات  من  مهّمة 
على  بناء  ال�ضتنباط  هذا  مناهج  الدرا�ضة  تناولت 
التق�ضيم الأ�ضولي العام لدللة اللفظ على المعنى، 
المقا�ضدي  الفهم  على  ال�ضتنباط  هذا  اأثر  وبيان 
اأ�ض�س  الـــدللت  هــذه  بو�ضف  الــقــراآنــي،  للخطاب 
كما  الــقــراآنــي،  الخطاب  لفهم  ــيــات  واآل ومــنــاهــج، 
اأو�ضحت الدرا�ضة باأن البحث في القواعد الأ�ضولية 
يبرز  القراآني  الخطاب  فهم  في  واأثــرهــا  اللغوية، 
العناية التي �ضعى الأ�ضوليون اإلى خدمة هذا المنهج 
من خاللها، فت�ضّعب تنظيراتهم الأ�ضولية، والردود، 
كان  التنظيرات،  هذه  �ضاحبت  التي  والمناق�ضات 
والت�ضورات  الــروؤى،  تو�ضيح  على  الحر�س  بق�ضد 
خالل  الفهوم  ي�ضاحب  قد  الــذي  الغمو�س  ــة  واإزال

عملية التنزيل لهذه الأ�ضول.

فلم يكتف هوؤلء بتو�ضيح مناهج ال�ضتنباط وفق 

على  عملوا  بل  اللغوية،  الأ�ضولية  الت�ضورات  هذه 
طريق  عن  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  بمقا�ضد  ربطها 
�ضبط العمل ببع�س الدللت ب�ضروط و�ضوابط تعين 
تقديم  وكذا  القراآني،  للخطاب  ال�ضليم  الفهم  على 
بع�س الأ�ضول على غيرها عند التعار�س اأو الترجيح 
بينها، وكذا خلق ذلك التنوع الدللي الذي اأ�ضهم في 
المنهج مدى  اأو�ضح هذا  العمل؛ حيث  تو�ضيع زاوية 
التوافق مع منهج التدبر، والنظر المبني على الفكر 
فمقا�ضد  الخطاب،  معاني  بعقل  المرتبط  الر�ضين 
اإل  تت�ضح  ول  تنك�ضف  ل  واأ�ــضــراره  الكريم  القراآن 
معاني  في  التفكر  مع  العميق،  ال�ضحيح  بالتدّبر 
– فيه  النظر  وطول  التاأمل  ودّقة  ومدلولته  الن�س 

كما يقول الإمام ال�ضاطبي-.

ودللــة  ال�ضريح،  المنطوق  اأو  العبارة  فدللة 
اأو  الن�س  ودللـــة  والخفية،  الــوا�ــضــحــة،  ــارة  ــض الإ�
ودللة  والم�ضاوي،  الأولى،  ب�ضّقيه  الموافقة  مفهوم 
اآليات  هي  المخالفة  مفهوم  دللة  وكذا  القت�ضاء، 
ومناهج لال�ضتنباط الأ�ضولي اللغوي، اأثمرت فوائد 
عظيمة اأهمها: تقريب الفهوم بالتقارب بين البحث 
لما  الدللي  اإطــاره  في  اللغوي  والبحث  الأ�ضولي، 
ينتج عن هذا التقارب من نتائج على م�ضتوى الفهم 
التي  الغايات  وهي  القراآني،  للخطاب  المقا�ضدي 
تحديد  وما  تحريرها،  اإلى  الأ�ضولي  المنهج  �ضعى 

زوايا للعمل بهذه الدللت اإل تاأكيد لهذه الحقيقة.

وقد خُل�َس البحث اإلى النتائج الآتية:

الذي  اللغوي،  الأ�ضولي  الــدر�ــس  اأهمّية  اأّوًل، 
اأن ي�ضع نظرية متكاملة في فهم الخطاب  ا�ضتطاع 
اآلــيــات  تــعــّد  مــنــاهــج  عــلــى  ينبني  ـــه  لأن الــقــراآنــي؛ 
مقا�ضدية تمّكن من ال�ضتنباط من الن�ضو�س وفق 

روح ال�ضريعة ومعانيها. 
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ثانًيا، تنوع الدللة اللغوية اأ�ضهم في خلق مقاربة 
متميزة تهم جانب الفهم، وال�ضتنباط من الخطاب 
الن�ضو�س  ربطت  مقا�ضدية،  اآثار  واأثمر  القراآني، 

بحكمها ومعانيها.

ثالًثا، اختالف مناهج ال�ضتنباط بين مدر�ضتي 
الحنفية، والجمهور؛ لي�س له ذلك التاأثير العميق على 
م�ضتوى الفهم المقا�ضدي للخطاب القراآني، مادام 
الختالف �ضكلي من حيث المنهج ال�ضتنباطي من 

الخطاب.

والحمد هلل رب العالمين

الحوا�صي

الموافقات في اأ�ضول ال�ضريعة. اأبو اإ�ضحاق ال�ضاطبي)/)). - )  
العلمية.  الكتب  ال�ضيخ عبد اهلل دراز. ط. ). دار  تحقيق 

لبنان. ))))هـ/)00)م. 
انظر كتاب اأ�ضول الفقه الإ�ضالمي. منهج بحث ومعرفة. - )  

العالي  المعهد  من�ضورات  ط)99)م.  العلواني.  جابر  طه 
الن�س  تف�ضير  في  الأ�ضولي  والمنهج  الإ�ضالمي.  للفكر 
جامعية.  اأطــروحــة  خبيزة.  يعقوبي  محمد   . ال�ضرعي 
ظهر  الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  كلية  999)م.  نوق�ضت 

المهراز فا�س. 
ال�ضاطبي. - ) اإ�ضحاق  اأبو  ال�ضريعة.  اأ�ضول  في  الموافقات   

)/07). مرجع �ضابق. 
الموافقات. )/)). مرجع �ضابق. - )  
وتف�ضيره: - ) القراآني  الن�س  قــراءة  في  المنهجي  الإ�ضكال   

ال�ضرعي:  الن�س  تف�ضير  في  الفقه  اأ�ضول  علماء  منهجية 
مقدم  بحث  بنعمر.  محمد  اإعــداد:  وال�ضوابط:  الأ�ضول 
والجتماعية  الإن�ضانية  والدرا�ضات  البحوث  مركز  لحلقة 

بوجدة يوم ))/)0/)00)م. 
الت�ضريع - ) فــي  بــالــراأي  الجتهاد  فــي  الأ�ضولية  المناهج   

ال�ضركة   .( ط.  الــدريــنــي.  فتحي  �ـــس))).  ال�ــضــالمــي. 
المتحدة للتوزيع. )0))هـ/))9)م. 

الموافقات. ال�ضاطبي. )/97. مرجع �ضابق. - 7  
الأن�ضاري. - ) فريد  ال�ضاطبي.  عند  الأ�ضولي  الم�ضطلح   

العلمي  والمعهد  الم�ضطلحية  الدرا�ضات  معهد  �ــس)). 
للفكر الإ�ضالمي. ط. ). ))))هـ/)00)م. 

الم�ضطلح الأ�ضولي عند ال�ضاطبي. فريد الأن�ضاري. �س. - 9  
)). بت�ضرف. مرجع �ضابق. 

ل�ضان العرب. اأبو الف�ضل جمال الدين بن منظور الفريقي. - 0)
مادة دلل. ط). دار �ضادر بيروت - لبنان 000)م. 

مادة"دلل". - )) الــزبــيــدي.  مرت�ضى  الــعــرو�ــس.  تــاج  انظر 
المطبعة الخيرية القاهرة.  

وانظر - )) �س9).  )ت)77هـــ)،  للقطبي  المنطقية  القواعد 
علم المنطق القديم والحديث. عبد الو�ضيف محمد عبد 

الرحمن. �س)). مطبعة المعاهد. م�ضر. د. ت. 
علي - )) الأ�ضول.  علم  اإلى  الو�ضول  منهاج  �ضرح  في  الإبهاج 

من  جماعة  تحقيق:   .(0(/( ال�ضبكي.  الكافي  عبد  ابن 
العلماء. دار الكتب العلمية. بيروت. )0))هـ. 

الطاهر - )) عند  التف�ضير  في  اللغوية  الـــدللت  ــر  اأث  انظر 
ابن عا�ضور. م�ضرف بن اأحمد جمعان الزهراني. �س)). 
كلية  القرى.  اأم  الدكتوراه. جامعة  لنيل  اأطروحة جامعية 

الدعوة واأ�ضول الدين. المو�ضم ))))-7)))هـ. 
ال�ضوؤون - )) دار  الجرجاني �س))-)).  ال�ضريف  التعريفات. 

الثقافية بغداد ط) 7)9)م. 
التهانوي. - )) الفنون. محمد علي  انظر ك�ضاف ا�ضطالحات 

)/)7). مكتبة لبنان. )99)م. 
الزرك�ضي. - 7) الدين  بدر  الفقه.  اأ�ضول  في  المحيط  البحر 

�س))). دار الكتبي. )))) هـ/)99)م. 
الــدللت، - )) هذه  تناول  في  الأ�ضول  علماء  مناهج  تنوعت 

)المالكية  الجمهور  مدر�ضة  مدر�ضتين:  بين  وتنازعت 
تفّرع عن هذا  الحنفية،  والحنابلة)، ومدر�ضة  وال�ضافعية 
اللغوية،  للدللت  تق�ضيمات  المدر�ضتين،  بين  الختالف 

تنوعت بين اأربعة اأق�ضام: 
للمعنى،  اللفظ  باعتبار  الــدللت  تناول  الأول،  الق�ضم   
واأهم فروعها العام والخا�س والم�ضترك والمطلق والمقيد 

والأمر والنهي. 
اللفظ  ا�ضتعمال  باعتبار  الــدللت  تناول  الثاني،  الق�ضم   
وال�ضريح  والمجاز  الحقيقة  فروعها  واأهم  المعنى،  في 

والكناية. 
وق�ّضم  وخــفــاوؤه،  المعنى  ظهور  باعتبار  الثالث،  الق�ضم   
هذا  اإلى  تنتمي  التي  الــدللت  الأ�ضوليين  من  الأحناف 
هي  واأنواعها  الو�ضوح  حيث  من  الدللة   - اإلى:  الق�ضم، 

الظاهر والن�س والمف�ضر والمحكم. 
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والم�ضكل  الخفي  واأنواعها هي  الخفاء  والدللة من حيث   
والمجمل والمت�ضابه. 

* اأما عند المتكلمين من الأ�ضوليين فتتفرع اإلى:   
- الدللة من حيث الو�ضوح واأنواعها هي الظاهر والن�س.   
المجمل  هــي  واأنــواعــهــا  ــام  ــه الإب حيث  مــن  ــة  ــدلل وال  -  

والمت�ضابه. 
المعنى،  على  اللفظ  دللة  كيفية  باعتبار  الرابع،  الق�ضم   
وطرق فهم المعنى من اللفظ، وتتفرع عند الأحناف من 
الأ�ضوليين اإلى دللة العبارة ودللة الإ�ضارة ودللة الن�س 

ودللة القت�ضاء. 
* اأما عند المتكلمين من الأ�ضوليين فتتفرع اإلى:   

- اأ- دللة المنطوق وهي اإما: -منطوق �ضريح- اأو منطوق   
غير �ضريح ويتفرع اإلى دللة الإ�ضارة ودللة الإيماء ودللة 

الإقت�ضاء. 
- ب- دللة المفهوم وهي اإما: - مفهوم موافقة. -اأو مفهوم   
الزحيلي.  وهبة  الإ�ضالمي.  الفقه  اأ�ضول  انظر  مخالفة. 

)/)0). دار الفكر. ط. ). دم�ضق. ))))هـ/))9)م. 
فهم - 9) فهم  متى  ال�ضيء  "كون   : الــدللــة  الحنفية  عــرف 

غيره". التحرير. ابن الهمام الحنفي. )/79. دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. )د. ت). 

وهذا المعنى يرتبط بدللته في اللغة؛ حيث انتقلت اللفظة   
من معنى الدللة على الطريق وهو معنى ح�ضي اإلى معنى 
علم  مجرد.  عقلي  معنى  وهو  الألفاظ  معان  على  الدللة 
الدللة درا�ضة نظرية وتطبيقية. فريد عو�س حيدر. �س. 

)). ط. ). مكتبة النه�ضة الم�ضرية. 9)))هـ/999)م. 
و�ضعية - 0) اأق�ضام:  ثالثة  اإلى  عموًما  الدللة  الحنفية  يق�ضم 

وعقلية وطبيعية. والو�ضعية ق�ضمان: لفظية وغير لفظية. 
ا. تي�ضير  وغير اللفظية )بيان ال�ضرورة) اأربعة اأق�ضام اأي�ضً
همام.  لبن  التحرير  مع  مطبوع   .79-7(/( التحرير. 
مرجع �ضابق. و�ضرح التلويح على التو�ضيح لمتن التنقيح. 
لمتن  التو�ضيح  بهام�س   .((/( التفتازاني.  الدين  �ضعد 
دار  هـ).  )تـ7)7  الحنفي  البخاري  م�ضعود  ابن  التنقيح. 

الكتب العلمية. بيروت. )د. ت). 
الطبعة - )) �ـــس).  بــك.  الخ�ضري  محمد  الــفــقــه.  ــول  اأ�ــض

ال�ضاد�ضة - 9))) هـ - 9)9)م. 
الفكر - )) دار   .((9 �ــس.  زهــرة.  اأبــو  محمد  الفقه.  اأ�ضول 

العربي. )د. ت). 
عالء - )) البزدوي.  الإ�ضالم  فخر  اأ�ضول  عن  الأ�ضرار  ك�ضف 

دار   .(7/( )تـ0)7هـ).  البخاري  العزيز  عبد  بن  الدين 

بحث  وانظر  )9))هـــ/)97)م.  بيروت.  العربي.  الكتاب 
اختالف الأ�ضوليين في طرق دللة الألفاظ على معانيها 
المال.  نا�ضر  �ضباح  اأحمد  الفقهية.  الأحكام  في  واأثــره 
دار  كلية  الــقــاهــرة.  بجامعة  دكــتــوراه  اأطــروحــة  �ـــس)). 

العلوم. ق�ضم ال�ضريعة. ))))هـ/)00). 
اأحكام - )) ا�ضتنباط  في  اللغوية  الأ�ضولية  القواعد  اأثر  انظر 

القراآن. عبد الكريم حامدي. �س9)-وما بعدها. دار ابن 
حزم. بيروت لبنان. ط)-9)))هـ/)00)م. 

)تـــ)7)هـــ). - )) ال�ضيرازي  اإ�ضحاق  اأبــو  اللمع.  �ضرح  انظر 
الغرب  دار   .( ط.  تركي.  المجيد  عبد  تحقيق:   .(((/(

الإ�ضالمي. )0))هـ/))9)م. 
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. اأبو بكر محمد بن اأبي �ضهل )تـ90)هـ). - ))

)/))). تحقيق: محمد اأبو الأجفان. دار المعرفة للطباعة 
والن�ضر. بيروت. )9))هـ/)97)م. 

اإلى - 7) الو�ضول  مفتاح  في  التلم�ضاني  عند  التق�ضيم  انظر 
بناء الفروع على الأ�ضول. �س)) وما بعدها. حققه وخرج 
العلمية.  الكتب  دار  اللطيف.  عبد  الوهاب  عبد  اأحاديثه 

بيروت - لبنان. ط)/7)))هـ-)99)م. 
"المناهج - )) في  الدريني  عليه  درج  لل�ضروط  التق�ضيم  هذا 

الأ�ضولية". �س. )0). مرجع �ضابق. 
الباجي. - 9) �ضليمان  الوليد  اأبو  الحجاج.  ترتيب  المنهاج في 

�س. ))). تحقيق: عبد المجيد تركي. ط. ). دار الغرب 
الإ�ضالمي. 7)9)م. 

عن - 0)  ( رقم  الم�ضافرين.  �ضالة  كتاب   .((7(/(( م�ضلم 
اأبو داوود رقم 99)). ج. ))/)) عن  عمر بن الخطاب. 

ا. الترمذي رقم ))0) عن عمر.  عمر اأي�ضً
(( - .(7(/( الــحــاجــب.  ــن  اب مخت�ضر  على  الع�ضد  �ــضــرح 

ومنتهى  )0))هــــــ/))9)م.  ــة.  الأزهــري الكليات  مكتبة 
الو�ضول والأمل في علمي الأ�ضول والجدل. ابن الحاجب. 
بيروت.  العلمية.  الكتب  دار   .( ط.   .((9  -  ((( �ــس 

)0))هـ/))9)م. 
حا�ضية البناني على �ضرح المحلي على جمع الجوامع لبن - ))

ال�ضبكي. )/)7) - 79). مطبوع مع �ضرح الجالل. ط. ). 
)د. ت). ومذكرة اأ�ضول الفقه في رو�ضة الناظر. محمد 
لبنان.  بيروت.  القلم.  دار   .((( �س  ال�ضنقيطي.  الأمين 

)د. ت). 
حا�ضية البناني. )/79). مرجع �ضابق. - ))
وظل - )) الجاهلية  نــار  بين  "المراأة  بــعــنــوان:  محا�ضرة 

الإنترنيت  �ضبكة  على  الخليلي.  اأحمد  ال�ضيخ  الإ�ضالم". 
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مفتاح الو�ضول. التلم�ضاني. �س. 79. مرجع �ضابق. - ))
اأحمد - )) بن  محمد  اهلل  عبد  اأبــو  الــقــراآن.  لأحكام  الجامع 

الأن�ضاري القرطبي )تـ)7)هـ). )/9)) – 0)). ط. ). 
دار الفكر. 9)))هـ/999)م. 

ال�ضباعي. - 7) اأحمد  مالك.  الإمام  اإلى مذهب  ال�ضالك  منار 
بفا�س.  ومكتبتها.  الجديدة  المطبعة   .( ط.   .(( �ــس. 

9)))هـ/0)9)م. 
حا�ضية البناني. )/)7). مرجع �ضابق. - ))
نهاية ال�ضول على مرتقى الو�ضول. محمد يحيى بن محمد - 9)

المولوية  المطبعة   .( ط.   .(( �ــس.  الــولتــي.  المختار 
بفا�س. 7)))هـ. 

منار ال�ضالك. �س. )). مرجع �ضابق. - 0)
الراء[. - )) ]باب   .((( اأبــادي.  الفيروز  المحيط.  القامو�س 

)ف�ضل العين). 
ك�ضف الأ�ضرار. عالء الدين بن اأحمد البخاري )0)7هـ). - ))

)/7). مرجع �ضابق. 
حبل�س. - )) يو�ضف  محمد  الأ�ضوليين.  عند  الدللي  البحث 

�س. )9. ط. ). مكتبة عالم الكتب. ))))هـ/)99)م 
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. )/))). مرجع �ضابق. - ))
عــلــم اأ�ــضــول الــفــقــه. عــبــد الــوهــاب خـــالف. �ـــس))). - ))

دارالحديث. ))))هـ/)00)م. 
مرجع - )) �س))).  خالف.  الوهاب  عبد  الفقه.  اأ�ضول  علم 

�ضابق. 
(7 - .(9(/( �ضلبي.  م�ضطفى  الإ�ــضــالمــي.  الفقه  اأ�ــضــول 

بــيــروت.  والــنــ�ــضــر.  للطباعة  الجامعية  الــــدار   .( ط. 
)0))هـ/))9)م. 

وحروف - )) ب�ضوت  "تكلم  اللغة:  اأهل  عند  المنطوق  معنى 
اآبادي.  تعرف بها المعاني". القامو�س المحيط. الفيروز 

]باب القاف[. )ف�ضل النون). مرجع �ضابق. 
هـ. - 9)  ((( الحاجب.  ابــن  الأ�ــضــولــي.  المنتهى  مخت�ضر 

�ضابق. �ضرح جمع  المنتهىى. مرجع  )/)7). مطبوع مع 
الجوامع للمحلى. )/))). مرجع �ضابق. 

الجوزية. - 0) القيم  ابن  العالمين.  رب  عن  الموقعين  اإعالم 
مكتبة  �ضعد.  الروؤوف  عبد  طه  وتحقيق:  درا�ضة   .((0/(

الكليات الأزهرية. القاهرة. م�ضر. ))))هـ/))9)م. 
في - )) األقي  بحث  فقير.  اأمين  محمد  والغايات.  المقا�ضد 

الع�ضر.  وق�ضايا  ال�ضريعة  مقا�ضد  الــدولــي:  الموؤتمر 

))-)) فبراير 0)0)م. باإ�ضراف المجل�س الأعلى لل�ضوؤون 
الإ�ضالمية. وزارة الأوقاف الم�ضرية. 

للطباعة - )) المعرفة  دار   .((( الفرق   . القرافي  الفروق. 
والن�ضر. بيروت. لبنان. )د. ت). 

الموافقات. )/))). مرجع �ضابق. - ))
عالء - )) البزدوي.  الإ�ضالم  فخر  اأ�ضول  عن  الأ�ضرار  ك�ضف 

الدين بن عبد العزيز البخاري )تـ0)7هـ). )/)). مرجع 
�ضابق. 

�س))). - )) خالف.  الوهاب  عبد  الفقه.  اأ�ضول  علم  انظر 
مرجع �ضابق. 

عد - )) اإلى  البخاري)ت7)7هـ)  م�ضعود  بن  اهلل  عبيد  ذهب 
التلويح  �ضرح  الإ�ضارة.  دللة  قبيل  من  بالتبع  المق�ضود 
التفتازاني.  الدين  �ضعد  التنقيح.  لمتن  التو�ضيح  على 
ابن  التنقيح.  لمتن  التو�ضيح  بهام�س  مطبوع   .(((/(
م�ضعود البخاري الحنفي )تـ7)7 هـ). دار الكتب العلمية. 

بيروت. )د. ت). 
ك�ضف الأ�ضرار �ضرح اأ�ضول البزدوي)/)). مرجع �ضابق. - 7)
محمد - )) الأ�ـــضـــول.  ـــراآة  م على  الأزمـــيـــري  حا�ضية  انــظــر 

الأزميري. )/77. مطبعة محمد البو�ضنوي. ط. )))) هـ. 
في - 9) ثمي  ومــن  الإحــ�ــضــان  معنى  فــي  المف�ضرون  اختلف 

عبا�س  ابن  عن  روي  فقد  موّحد،  �ضرعي  حكم  ا�ضتنباط 
اأنه قال : المح�ضنات العفيفات العاقالت وقال ال�ضعبي: 
الجنابة  من  وتغت�ضل  تزني  فال  فرجها  تح�ضن  اأن  هو 
وقال مجاهد: المح�ضنات الحرائر، وتبًعا لهذا الختالف 

ح�ضل اختالف بين الأئمة. 
انظر "بحث الجتهاد المقا�ضدي: مفهومه وعالقته بفقه - 0)

العدد  �ضمن  من�ضور  للباحث.  الع�ضر".  وق�ضايا  الواقع 
جمعية  عن  ت�ضدر  مقا�ضدية.  ق�ضايا  �ضل�ضلة  من  الأول 

البحث في الفكر المقا�ضدي. �ضبتمبر ))0)م. 
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي )/))). مرجع �ضابق. - ))
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. )/))). مرجع �ضابق. - ))
ال�ضغناقي. - )) علي  بــن  ح�ضن   . الــبــزدوي  �ــضــرح  الــكــافــي 

)/)9). تحقيق: فخر الدين محمد قانت. مكتبة الر�ضد. 
ط)/))))هـ-)00)م. 

اأبو - )) الإ�ضالمي.  الفقه  في  واآثارها  الإ�ضارة  دللة  مبحث 
المحجة  بمجلة  من�ضور  �س)).  العي�ضوي.  ال�ضعيد  مالك 

البي�ضاء. العدد الثالث. ربيع ))))هـ. 
نادية - )) الفقهية.  الأحــكــام  فــي  واأثــرهــا  القت�ضاء  دللـــة 
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 ،( ط  هــجــر،  دار  ــــس)0).  � الــعــمــري.  �ــضــريــف  محمد 
09))هـ-))9)م. 

اأبو - )) الإ�ضالمي.  الفقه  في  واآثارها  الإ�ضارة  دللة  مبحث 
مالك ال�ضعيد العي�ضوي. �س)). مرجع �ضابق. 

لمخت�ضر - 7) الع�ضد  �ضرح  على  التفتزاني  ال�ضعد  حا�ضية 
الأزهـــريـــة.  الــكــلــيــات  مكتبة   .(7(/( الــحــاجــب.  ابـــن 

)0))هـ/))9)م. 
مرجع - )) �س))).  خالف.  الوهاب  عبد  الفقه.  اأ�ضول  علم 

�ضابق. 
انظر الموافقات. ال�ضاطبي)/))). مرجع �ضابق. - 9)
اأ�ضول الفقه ، بدر الدين الزرك�ضي ، - 70 البحر المحيط في 

�س )). مرجع �ضابق. 
الموافقات. )/)))-))). مرجع �ضابق. - )7
الفيء ما اأخذه الم�ضلمون من غيرهم من الأموال �ضلًحا - )7

دون قتال. 
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. )/))). مرجع �ضابق. - )7
علم اأ�ضول الفقه. عبد الوهاب خالف. )))-7)). مرجع - )7

�ضابق. 
على - )7 الألفاظ  دللــة  طرق  في  الأ�ضوليين  اختالف  بحث 

معانيها. �س)7. مرجع �ضابق. 
الأمين - )7 بالقراآن. محمد  القراآن  اإي�ضاح  البيان في  اأ�ضواء 

الفكر.  دار  طبعة   .7(/( ال�ضنقيطي.  المختار  ــن  اب
))))هـ/)99)م. 

الكافي �ضرح البزدوي. )/9)). مرجع �ضابق. - 77
الدين - )7 محيي  زكريا  اأبــو  المهذب.  �ضرح  المجموع  انظر 

يحيى بن �ضرف النووي 9)/)))-7)). دار الفكر. بيروت 
- لبنان. 997)م. وك�ضف الأ�ضرار. )/))). مرجع �ضابق. 

اأ�ضول ال�ضرخ�ضي )/))). مرجع �ضابق. - 79
تردد دللة المفهوم بين الموافقة والمخالفة. محمد ابن - 0)

العدد  ال�ضرعية  العلوم  مجلة  �س7)).  العريني.  �ضليمان 
الع�ضرون. رجب))))هـ. 

(( -.(7( �س.  اهلل.  ح�ضب  علي  الإ�ضالمي.  الت�ضريع   اأ�ضول 
ط) . دار المعارف. م�ضر. )9))هـ/)97)م

ك�ضف الأ�ضرار �ضرح اأ�ضول البزدوي. )/)7. مرجع �ضابق. - ))
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي )/))). مرجع �ضابق. - ))
مرجع - ))  .(9(/(( القرطبي.  القراآني.  لأحكام  الجامع 

�ضابق. 

من الإ�ضارات الم�ضتنبطة من الآية الكريمة: على اأن الأب - ))
يخت�س  ل  الوالد  لأن  اإليه؛  الوليد  بن�ضبة  المخت�س  هو 
به من  ا  بالإجماع، فيكون مخت�ضً الملك  بالولد من حيث 
الإمامة  في  لالأب  البن  تبعية  ا:  اأي�ضًَ ومنه  الن�ضب.  حيث 
الدين  وفي  �ضرائطهما،  ا�ضتجمع  اإذا  والكفاءة  الكبرى 

والرق والحرية؛ لأنها من لوازم الن�ضب. 
مرجع - ))  .((( خــالف.  الــوهــاب  عبد  الفقه.  اأ�ــضــول  علم 

�ضابق. 
دللة القت�ضاء واأثرها. �س)))-9)). مرجع �ضابق. - 7)
الفقه. - )) اأ�ضول  وم�ضطلحات  األفاظ  الفقه.  اأ�ضول  معجم 

للن�ضر  الرو�ضة   .( ط.   .((0 �س.  ح�ضن.  رم�ضان  خالد 
والتوزيع. ))))هـ/)99)م. 

ك�ضف الأ�ضرار �ضرح اأ�ضول البزدوي. )/)7. مرجع �ضابق. - 9)
التقرير والتحبير. ابن اأمير الحاج. )/09). مرجع �ضابق. - 90
التو�ضيح لمتن التنقيح. �ضدر ال�ضريعة البخاري. )/))). - )9

مرجع �ضابق. 
�ضرح الع�ضد. )/)7). مرجع �ضابق. - )9
�ضرح الع�ضد. )/)7). مرجع �ضابق. - )9
اإر�ضاد الفحول. محمد بن علي ال�ضوكاني )))))هـ). �س. - )9

))). ط. ). دار الكتب العلمية. بيروت. ))))هـ/0)9)م. 
�س. - )9 الأ�ضول.  علم  من  الحق  تحقيق  اإلى  الفحول  اإر�ضاد 

))). مرجع �ضابق. 
اهلل - )9 عبد  المنار.  على  الم�ضنف  �ضرح  الأ�ــضــرار  ك�ضف 

العلمية. بيروت.  الكتب  الن�ضفي. )/))). دار  اأحمد  ابن 
ط)/)0))هـ. 

�ضرح التلويح على التو�ضيح)/))). مرجع �ضابق. - 97
9( - .(7( �س.   . اهلل  ح�ضب  علي  الإ�ضالمي.  الت�ضريع  اأ�ضول 

مرجع �ضابق. 
مرجع - 99  .((( خــالف.  الــوهــاب  عبد  الفقه.  اأ�ــضــول  علم 

�ضابق. 
التحرير . ابن همام . �س)). مرجع �ضابق. - 00)
على - )0) الألفاظ  دللة  طرق  في  الأ�ضوليين  اختالف  بحث 

معانيها. �س))). مرجع �ضابق. 
اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. )/))). مرجع �ضابق. - )0)
المهذب في فقه الإمام ال�ضافعي. اأبو اإ�ضحاق لل�ضيرازي. - )0)

)/))). دار الكتب العلمية. د. ت. 
(0( - .(7(/( المنار.  على  الم�ضنف  �ضرح  الأ�ضرار  ك�ضف 
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مرجع �ضابق. 
الــمــنــار)/)7). - )0) على  الم�ضنف  �ضرح  الأ�ــضــرار  ك�ضف 

مرجع �ضابق. 
اأحكام القراآن. ابن العربي. )/)))). مرجع �ضابق.  - )0)
اأحكام - 07) ا�ضتنباط  في  اللغوية  الأ�ضولية  القواعد  ــر  اأث

القراآن. �س7)). مرجع �ضابق. 
لأحكام - )0) ا�ضتنباط  في  اللغوية  الأ�ضولية  القواعد  اأثــر 

القراآن. �س7)). مرجع �ضابق. 
التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عا�ضور. 0)/))). - 09)

الدار التون�ضية للن�ضر. تون�س. )د. ت.). 
مرجع - 0))  .((( خالف.  الوهاب  عبد   . الفقه  اأ�ضول  علم 

�ضابق. 
مراجعة - )))  .9(/( العربي.  بن  بكر  اأبــو  الــقــراآن.  اأحكام 

للطباعة  الفكر  دار  عطا.  القادر  عبد  محمد  وتحقيق: 
والن�ضر والتوزيع. بيروت. لبنان. 

اأ�ضول البزودي بحا�ضية ك�ضف الأ�ضرار البزودي. )/)7. - )))
مرجع �ضابق 

رواه ابن ماجة والحاكم و�ضححه على �ضرط ال�ضيخين. - )))
ك�ضف الأ�ضرار. )/)7. مرجع �ضابق. اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. - )))

�س.  الإ�ضالمي.  الت�ضريع  واأ�ضول  �ضابق.  مرجع   .(((/(
)7). مرجع �ضابق. 

�س0)). - ))) الفقهية.  الأحكام  في  واأثرها  القت�ضاء  دللة 
مرجع �ضابق. 

على - ))) الألفاظ  دللة  طرق  في  الأ�ضوليين  اختالف  بحث 
الأحكام. �س)9). مرجع �ضابق. 

بن - 7)) الطاهر  عند  التف�ضير  فــي  اللغوية  ـــدللت  ال اأثــر 
عا�ضور. �س97). مرجع �ضابق. 

ر�ضد - ))) بن  الوليد  اأبو  المقت�ضد.  ونهاية  المجتهد  بداية 
الموجود  عبد  عادل  ال�ضيخين:  تحقيق   .(((/( الحفيد. 
لبنان.  بيروت.  العلمية.  الكتب  دار  وعلي معو�س. ط. ). 

0)))هـ/000)م. 
بداية المجتهد ونهاية المقت�ضد. )/))). مرجع �ضابق. - 9))
علم اأ�ضول الفقه. عبد الوهاب خالف. �س))). مرجع - 0))

�ضابق. 
التحرير والتنوير . الطاهر بن عا�ضور. )/0)). مرجع - )))

�ضابق. 
التحرير والتنوير. )/0)). مرجع �ضابق. - )))

التحرير والتنوير. 0/7). مرجع �ضابق. - )))
محمد - ))) بكر  اأبو  القا�ضي  ال�ضغير.  والإر�ضاد  "التقريب 

عبد  تحقيق:   .(((/( الباقالني)تـ)0)هـ).  الطيب  ابن 
الحميد اأبو زيد. موؤ�ض�ضة الر�ضالة. ط)/))))هـ. 

منتهى الو�ضول والأمل. ابن الحاجب. �س. ))). ط. ). - )))
دار الكتب العلمية. بيروت. )0))هـ/))9)م. 

لمزيد تف�ضيل، ينظر. منتهى الو�ضول والأمل في علمي - )))
�ضابق.  مرجع  �س))).  الحاجب.  ابن  والجدل.  الأ�ضول 
�ضابق.  مرجع  �ــس))-)).  التلم�ضاني.   . الو�ضول  مفتاح 
الدريني.  ــراأي.  ــال ب الجــتــهــاد  فــي  الأ�ضولية  والمناهج 

�س)0). مرجع �ضابق. 
الوجيز في اأ�ضول الفقه. عبد الكريم زيدان. �س ))). - 7))

ط. ). مكتبة القد�س. الجزائر، )0))هـ/))9)م. 
اإل اللقب الجامد، فال ي�ضعر بالعّلة. - )))
الخطاب ال�ضرعي وطرق ا�ضتثماره. اإدري�س حمادي. �س - 9))

0)). ط. ). المركز الثقافي العربي. )99)م. 
ـــن محمد - 0)) ب ــي  اأ�ــــضــــول الأحــــكــــام. عــل فـــي  الإحــــكــــام 

المكتب  الرزاق عفيفي. طبعة  تعليق: عبد  الآمدي)/)7. 
الإ�ضالمي، بيروت، ط)/)0))هـ . 

اأ�ضواء البيان في اإي�ضاح القراآن بالقراآن. محمد الأمين - )))
ابن محمد المختار ال�ضنقيطي. )/))). الرئا�ضة العامة 
ــاد.  ــض والإر� والــدعــوة  ــاء  ــت والإف العلمية  البحوث  لإدارة 

الريا�س. ال�ضعودية. )0))هـ/))9)م. 
الجامع لأحكام القراآن. القرطبي 90/7. مرجع �ضابق. - )))
الجامع لأحكام القراآن. )/70). مرجع �ضابق. - )))
�ضورة الإ�ضراء. الآية )). - )))
الجامع لأحكام القراآن. )/))). مرجع �ضابق. - )))
�ضرح الع�ضد. )/)7). مرجع �ضابق. - )))
اهلل - 7)) عبد  لــالأ�ــضــتــاذ  بحث  الــمــالــكــي.  الــمــذهــب  اأ�ــضــول 

والــتــراث  المالكي  الفقه  بمجلة   .(( �ــس.  الـــــداودي. 
الق�ضائي. عدد )-)-). ال�ضنة الثانية. 07))هـ/))9)م. 

اإر�ضاد الفحول. �س. 9)). مرجع �ضابق. - )))
العادة هي ما تعوده النا�س وكان غالب اأمرهم، فالعادة - 9))

والغالب مرادف واحد. 
الم�ضت�ضفى. اأبو حامد الغزالي. )/0)). مرجع �ضابق. - 0))
الفقهاء. - ))) اختالف  في  واأثرها  الفقهي.  التقعيد  نظرية 

محمد الروكي. �س. ))). من�ضورات كلية الآداب والعلوم 
الإن�ضانية. الرباط. )99)م. 
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الئحة الم�صادر، والمراجع
ابن عا�ضور.  - الطاهر  التف�ضير عند  اللغوية في  الدللت  اأثر 

لنيل  اأطروحة جامعية  الزهراني.  اأحمد جمعان  م�ضرف بن 
الدين.  واأ�ضول  الدعوة  كلية  القرى.  اأم  جامعة  الدكتوراه. 

المو�ضم ))))-7)))هـ. 
القراآن.  - اأحكام  ا�ضتنباط  في  اللغوية  الأ�ضولية  القواعد  اأثر 

لبنان.  ــروت  ــي ب حـــزم.  ابـــن  دار  حـــامـــدي.  الــكــريــم  عــبــد 
ط)-9)))هـ/)00)م. 

اأحكام القراآن. اأبو بكر بن العربي. )/)9. مراجعة وتحقيق:  -
والن�ضر،  للطباعة،  الفكر  دار  عطا.  الــقــادر  عبد  محمد 

والتوزيع. بيروت. لبنان. 
معانيها  - على  الألفاظ  دللة  طرق  في  الأ�ضوليين  اختالف 

المال.  نا�ضر  �ضباح  اأحــمــد  الفقهية.  الأحــكــام  فــي  واأثـــره 
ق�ضم  العلوم.  دار  كلية  القاهرة.  بجامعة  دكتوراه  اأطروحة 

ال�ضريعة. ))))هـ/)00)م. 
محمد  - الأ�ضول.  علم  من  الحق  تحقيق  اإلى  الفحول  اإر�ضاد 

العلمية.  الكتب  دار   .( ال�ضوكاني )))))هـ). ط.  علي  ابن 
بيروت. ))))هـ/0)9)م. 

دار  -  .( ط.  اهلل.  ح�ضب  علي  الإ�ــضــالمــي.  الت�ضريع  اأ�ــضــول 
المعارف. م�ضر. )9))هـ/)97)م

اأ�ضول ال�ضرخ�ضي. اأبو بكر محمد ابن اأبي �ضهل )تـ90)هـ).  -
تحقيق: محمد اأبو الأجفان. دار المعرفة للطباعة، والن�ضر. 

بيروت. )9))هـ/)97)م. 
الــدار  -  .( ط.  �ضلبي.  م�ضطفى  الإ�ــضــالمــي.  الفقه  اأ�ــضــول 

الجامعية للطباعة، والن�ضر. بيروت. )0))هـ/))9)م. 
-  .( الفكر. ط.  دار  الزحيلي.  وهبة  الإ�ضالمي.  الفقه  اأ�ضول 

دم�ضق. ))))هـ/))9)م. 
جابر  - طه  ومعرفة.  بحث  منهج  الإ�ضالمي.  الفقه  اأ�ــضــول 

للفكر  الــعــالــي  المعهد  مــنــ�ــضــورات  ط)99).  الــعــلــوانــي. 
الإ�ضالمي. 

اأ�ضول الفقه. محمد اأبو زهرة. دار الفكر العربي. )د. ت).  -
-  - ال�ضاد�ضة  الطبعة  بــك.  الخ�ضري  محمد  الفقه.  اأ�ضول 

9))) هـ - 9)9)م. 
الداودي.  - المالكي. بحث لالأ�ضتاذ عبد اهلل  المذهب  اأ�ضول 

 (-(-( عــدد  الق�ضائي.  والــتــراث  المالكي،  الفقه  بمجلة 
ال�ضنة الثانية. 07))هـ/))9)م. 

اأ�ضواء البيان في اإي�ضاح القراآن بالقراآن. محمد الأمين بن  -
البحوث  لإدارة  العامة  الرئا�ضة  ال�ضنقيطي.  المختار  محمد 
ال�ضعودية.  الريا�س.  والإر�ضاد.  والدعوة،  والإفتاء،  العلمية، 

)0))هـ/))9)م. وطبعة دار الفكر ))))هـ/)99). 
الإبهاج في �ضرح منهاج الو�ضول اإلى علم الأ�ضول. علي ابن  -

عبد الكافي ال�ضبكي. تحقيق: جماعة من العلماء. دار الكتب 
العلمية. بيروت. )0))هـ 

الجوزية.  - القيم  ابــن  العالمين.  رب  عن  الموقعين  اإعــالم 
الكليات  مكتبة  �ضعد.  الـــروؤوف  عبد  طه  وتحقيق:  درا�ــضــة 

الأزهرية. القاهرة. م�ضر. ))))هـ/))9)م. 
الجتهاد المقا�ضدي: مفهومه وعالقته بفقه الواقع وق�ضايا  -

�ضل�ضلة  من  الأول  العدد  �ضمن  من�ضور  للباحث.  الع�ضر. 
الفكر  في  البحث  جمعية  عن  ت�ضدر  مقا�ضدية.  ق�ضايا 

المقا�ضدي. �ضبتمبر ))0). 
الإحكام في اأ�ضول الأحكام. علي بن محمد الآمدي. تعليق:  -

عبد الرزاق عفيفي. طبعة المكتب الإ�ضالمي. ط)/)0))هـ 
 .

وتف�ضيره:  - القراآني  الن�س  قــراءة  في  المنهجي  الإ�ضكال 
ال�ضرعي:  الن�س  تف�ضير  في  الفقه  اأ�ضول  علماء  منهجية 
مقدم  بحث  بنعمر.  محمد  اإعـــداد:  وال�ضوابط:  الأ�ــضــول، 
والجتماعية  الإن�ضانية،  والدرا�ضات  البحوث،  مركز  لحلقة 

بوجدة يوم ))/)0/)00)م. 
البحث الدللي عند الأ�ضوليين. محمد يو�ضف حبل�س. ط.  -

). مكتبة عالم الكتب. ))))هـ/)99)م 
اأ�ضول الفقه. بدر الدين الزرك�ضي. دار  - البحر المحيط في 

الكتبي. ))))هـ/)99)م. 
التحرير، والتنوير. محمد الطاهر بن عا�ضور. الدار التون�ضية  -

للن�ضر. تون�س. د. ت. 
بيروت.  - العلمية.  الكتب  دار  الحنفي.  الهمام  ابن  التحرير. 

لبنان. )د. ت). 
التعريفات . ال�ضريف الجرياني دار ال�ضوؤون الثقافية، بغداد،  -

ط) 7)9)م. 
بن  - محمد  بكر  اأبو  القا�ضي  ال�ضغير.  والإر�ضاد  التقريب، 

الطيب الباقالني )تـ)0)هـ). تحقيق: عبد الحميد اأبو زيد. 
موؤ�ض�ضة الر�ضالة. ط)/))))هـ. 

تي�ضير التحرير. مطبوع مع التحرير لبن همام. دار الكتب  -
العلمية. بيروت. لبنان. )د. ت). 

اأحمد  - بــن  محمد  اهلل  عبد  ــو  اأب ــقــراآن.  ال لأحــكــام  الجامع 
الفكر.  دار   .( ط.  ــــ).  ــــ)7)ه )ت الــقــرطــبــي  ــاري  ــ�ــض الأن

9)))هـ/999)م. 
الخطاب ال�ضرعي وطرق ا�ضتثماره. اإدري�س حمادي. ط. ).  -

المركز الثقافي العربي. )99)م. 
الإ�ضالم  - �ضيخ  موؤلفات  في  واللغوية  النحوية،  الدرا�ضات 

هادي  ال�ضرعية.  الأحكام  ا�ضتنباط  في  واأثرها  تيمية  ابن 
ال�ضجيري. دار الب�ضائر الإ�ضالمية ط)/))))هـ. 

بيروت.  - والن�ضر.  للطباعة،  المعرفة  دار  القرافي.  الفروق. 
لبنان. )د. ت). 

القامو�س المحيط. الفيروز اأبادي. )د. ت).  -
تحقيق:  - ال�ضغناقي.  علي  بن  ح�ضن   . البزدوي  �ضرح  الكافي 

ط)/))))هــــ- الر�ضد.  مكتبة  قانت.  محمد  الدين  فخر 
)00)م. 

اأحمد  - ال�ضيخ  ــالم.  ــض الإ� وظــل  الجاهلية  نــار  بين  الــمــراأة 
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www. sultan. org :الخليلي. على �ضبكة الإنترنيت موقع
بن  - يحيى  الدين  محيي  زكريا  اأبو  المهذب.  �ضرح  المجموع 

�ضرف النووي . دار الفكر. بيروت - لبنان. 997)م
الم�ضطلح الأ�ضولي عند ال�ضاطبي. فريد الأن�ضاري. معهد  -

الإ�ضالمي.  للفكر  العلمي  والمعهد  الم�ضطلحية،  الدرا�ضات 
ط. ). ))))هـ/)00)م. 

في  - األقي  بحث  فقير.  اأمين  محمد  والغايات.  المقا�ضد، 
الموؤتمر الدولي: مقا�ضد ال�ضريعة وق�ضايا الع�ضر. ))-)) 
فبراير 0)0). باإ�ضراف المجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية. 

وزارة الأوقاف الم�ضرية. 
الت�ضريع  - فــي  بــالــراأي  الجــتــهــاد  فــي  الأ�ــضــولــيــة  المناهج 

ال�ضالمي. فتحي الدريني. ط. ). ال�ضركة المتحدة للتوزيع. 
)0))هـ/))9)م. 

الباجي.  - �ضليمان  الوليد  اأبــو  الحجاج.  ترتيب  في  المنهاج 
الإ�ضالمي.  الغرب  دار   .( ط.  تركي.  المجيد  عبد  تحقيق: 

7)9)م. 
المنهج الأ�ضولي في تف�ضير الن�س ال�ضرعي . محمد يعقوبي  -

الآداب،  كلية  999)م.  نوق�ضت  جامعية.  اأطروحة  خبيزة. 
والعلوم الإن�ضانية ظهر المهراز فا�س. 

المهذب في فقه الإمام ال�ضافعي. اأبو اإ�ضحاق لل�ضيرازي. دار  -
الكتب العلمية. )د. ت). 

الموافقات في اأ�ضول ال�ضريعة. اأبو اإ�ضحاق ال�ضاطبي تحقيق  -
لبنان.  العلمية.  الكتب  دار   .( ط.  دراز.  اهلل  عبد  ال�ضيخ 

))))هـ/)00)م. 
الوجيز في اأ�ضول الفقه. عبد الكريم زيدان. ط. ). مكتبة  -

القد�س. )0))هـ/))9)م. 
بداية المجتهد ونهاية المقت�ضد. اأبو الوليد ابن ر�ضد الحفيد.  -

تحقيق ال�ضيخين: عادل عبد الموجود وعلي معو�س. ط. ). 
دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 0)))هـ/000)م. 

تاج العرو�س. مرت�ضى الزبيدي. المطبعة الخيرية القاهرة.  -
بن  - محمد  والمخالفة.  الموافقة،  بين  المفهوم  دللة  تردد 

الع�ضرون.  العدد  ال�ضرعية  العلوم  مجلة  العريني.  �ضليمان 
رجب))))هـ. 

الأزمــيــري.  - محمد  الأ�ــضــول.  مــراآة  على  الأزمــيــري  حا�ضية 
مطبعة محمد البو�ضنوي. ط. ))))هـ. 

لبن  - الجوامع  جمع  على  المحلي  �ضرح  على  البناني  حا�ضية 
ال�ضبكي. مطبوع مع �ضرح الجالل. ط. ). )د. ت). 

ابن  - لمخت�ضر  الع�ضد  �ضرح  على  التفتزاني  ال�ضعد  حا�ضية 
الحاجب. مكتبة الكليات الأزهرية. )0))هـ/))9)م. 

محمد  - نادية  الفقهية.  الأحكام  في  واأثرها  القت�ضاء  دللة 
�ضريف العمري. دار هجر. ط )/ 09))هـ-))9)م. 

الدين  - �ضعد  التنقيح.  لمتن  التو�ضيح  على  التلويح  �ضرح 
ابن  التنقيح.  لمتن  التو�ضيح  بهام�س  مطبوع  التفتزاني. 
العلمية.  الكتب  دار  هـ).  )تـ7)7  الحنفي  البخاري  م�ضعود 

بيروت. )د. ت). 

الكليات  - مكتبة  الحاجب.  ابن  مخت�ضر  على  الع�ضد  �ضرح 
الأزهرية. )0))هـ/))9)م. 

تحقيق:  - )تـــ)7)هـــ).  ال�ضيرازي  اإ�ضحاق  اأبــو  اللمع.  �ضرح 
ــالمــي.  ــض الإ� الـــغـــرب  دار   .( ط.  تـــركـــي.  الــمــجــيــد  عــبــد 

)0))هـ/))9)م. 
الحديث.  - دار  خــالف.  الــوهــاب  عبد  الفقه.  اأ�ــضــول  علم 

))))هـ/)00). 
علم الدللة درا�ضة نظرية وتطبيقية. فريد عو�س حيدر. ط.  -

). مكتبة النه�ضة الم�ضرية. 9)))هـ/999)م. 
عبد  - محمد  الو�ضيف  عبد  والحديث.  القديم،  المنطق  علم 

الرحمن. �س)). مطبعة المعاهد. م�ضر. د. ت. 
قواطع الأدلة في اأ�ضول الفقه. اأبو المظفر ابن عبد الجبار  -

الباز.  م�ضطفى  نزار  مكتبة   .( ط.  )تـ9))هـ).  ال�ضمعاني 
مكة المكرمة. الريا�س. ))))هـ/)99)م. 

مكتبة  - التهانوي.  علي  محمد  الفنون.  ا�ضطالحات  ك�ضاف 
لبنان. )99)م. 

بن  - اهلل  عبد  المنار.  على  الم�ضنف  �ضرح  الأ�ــضــرار  ك�ضف 
اأحمد الن�ضفي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط)/)0))هـ. 

عالء  - الــبــزدوي.  الإ�ــضــالم  فخر  اأ�ضول  عن  الأ�ــضــرار  ك�ضف 
الكتاب  دار  0)7هـــ).  )ت  البخاري  العزيز  عبد  بن  الدين 

العربي. بيروت. )9))هـ/)97)م. 
ل�ضان العرب. اأبو الف�ضل جمال الدين ابن منظور الفريقي.  -

ط). دار �ضادر بيروت - لبنان 000)م. 
مبحث دللة الإ�ضارة واآثارها في الفقه الإ�ضالمي. اأبو مالك  -

العدد  البي�ضاء.  المحجة  بمجلة  من�ضور  العي�ضوي.  ال�ضعيد 
الثالث. ربيع ))))هـ. 

الأمين  - محمد  الــنــاظــر.  رو�ــضــة  فــي  الفقه  اأ�ــضــول  مــذكــرة 
ال�ضنقيطي. دار القلم. بيروت. لبنان. )د. ت). 

الفقه.  - اأ�ضول  وم�ضطلحات  األفاظ  الفقه.  اأ�ضول  معجم 
والتوزيع.  للن�ضر،  الرو�ضة   .( ط.  ح�ضن.  رم�ضان  خالد 

))))هـ/)99)م. 
التلم�ضاني.  - الأ�ضول.  على  الفروع  بناء  اإلى  الو�ضول  مفتاح 

حققه وخرج اأحاديثه عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. ط)/7)))هـ-)99). 

منار ال�ضالك اإلى مذهب الإمام مالك. اأحمد ال�ضباعي. ط.  -
). المطبعة الجديدة ومكتبتها. بفا�س. 9)))هـ/0)9)م. 

والــجــدل.  - الأ�ـــضـــول،  علمي  فــي  والأمــــل  الــو�ــضــول،  منتهى 
ــروت.  ــي ب الــعــلــمــيــة.  الــكــتــب  دار   .( ط.  ــب.  ــاج ــح ال ـــن  اب

)0))هـ/))9)م. 
نظرية التقعيد الفقهي واأثرها في اختالف الفقهاء. محمد  -

الروكي. من�ضورات كلية الآداب، والعلوم الإن�ضانية. الرباط. 
)99)م. 

بن محمد  - يحيى  الو�ضول. محمد  مرتقى  على  ال�ضول  نهاية 
المختار الولتي. ط. ). المطبعة المولوية بفا�س. 7)))هـ. 
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 قيم المجتمع التقليدي 
وقوى التحديث في الجزائر: 

رؤية تحليلية

 - مقدمة:
والباحثين في ميادين عدة  المفكرين  اهتمام  اأثارت  التي  الموا�ضيع  القيم من  يعد مو�ضوع 
اإحدى  ت�ضكل  بو�ضفها  اأهميتها  يوؤكد  ما  وهذا  النف�س،  وعلم  التربية  االجتماع،  علم  كالفل�ضفة، 
المحددات الهامة لل�ضلوك الفردي واالجتماعي على حد �ضواء، كما تعد من الموؤ�ضرات االأ�ضا�ضية 
لنوعية الحياة وم�ضتوى الرقي والتح�ضر، اإ�ضافة اإلى كونها جزء ال يتجزاأ من االإطار الح�ضاري 

والثقافي للمجتمع.
الثقافة  لب  تمثل  اأنها  القول  يمكن  بل  مجتمع،  اأي  ثقافة  من  رئي�ًضا  جانًبا  القيم  وتمثل 
بكل  تت�ضل  الأنها  طبيعتها؛  وتحليل  القيم  بدرا�ضة  االهتمام  ع�ضرنا  في  ازداد  وقد  وجوهرها، 
والجماعات.  للأفراد  والجمالية  الدينية  ال�ضيا�ضية،  االقت�ضادية،  االجتماعية،  الحياة  مجاالت 
المجتمع،  لهذا  العامة  والفل�ضفة  االأيديولوجيات  على  بالتعرف  ي�ضمح  ما  قيم مجتمع  فمعرفة 
وي�ضاعد على ر�ضم مختلف �ضيا�ضات التخطيط للم�ضتقبل، كما اأن عملية التنمية تحتاج اإلى تحليل 

طبيعة القيم، من اأجل تدعيم ما يحقق الم�ضلحة العامة للمجتمع ونبذ كل ما يعيق تقدمه.

وت�ستهدف الدرا�سات االجتماعية للقيم، معرفة 
محركات ال�سلوك ال�ستغاللها في دفع عجلة التنمية، 
التخطيطات  لو�سع  ال�سالبة  القيم  معرفة  وكذلك 
وتغيير  ال�سكان،  في  كيفي  تغيير  الإحداث  المالءمة 

نظرتهم الأنف�سهم، ولالأ�سياء والمو�سوعات.

التي  ال�سو�سيولوجية  ال��درا���س��ات  اأب���رز  وم��ن 

التي  الدرا�سة  نجد  الجزائري،  المجتمع  تناولت 
بيار  الحديث  االجتماع  علم  عمالقة  اأح��د  بها  قام 
بورديو Pierre Bourdieu)*(، والتي ن�سرها في اأول 
 Sociologie de الجزائر"  "�سو�سيولوجيا  له  كتاب 
بورديو في  �سنة 1958م، وقد اهتم   )**( l’Algérie

اليومية  للحياة  الدقيقة  بالتفا�سيل  الدرا�سة  هذه 

�أ. د. تريكي ح�سان
جامعة الطارف، الجزائر
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ال�سعبية  والثقافة  الل�سانيات  ودر���س  للجزائريين، 
بين  القائمة  وال��ع��الق��ات  االأ���س��رة  وبنية  ال�سائدة 
الحياة االجتماعية  اأفرادها، وو�سف بدقة متناهية 

واالقت�سادية والدينية في هذا المجتمع.
�ستة ف�سول: خ�س�س  اإلى  كتابه  الموؤلف  وق�سم 
لمنطقة  البنائية  االأ�سكال  لدرا�سة  االأول  الف�سل 
اأما  القبائلي،  المجتمع  في  االأ�سرة  وبناء  القبائل 
الف�سل الثاني فخ�س�سه لدرا�سة البنى االجتماعية 
لل�ساوية، ويدر�س الف�سل الثالث تركيبة وخ�سائ�س 
الرابع  الف�سل  وفي  الميزابي،  المجتمع  ومميزات 
درا�سة  خالل  من  للعرب،  البنائية  االأ�سكال  در�س 
الف�سل  ويخت�س  ال��ب��دو.  ون�سف  وال��ب��دو  الح�سر 
الجوانب  اأي  الم�سترك؛  العمق  بدرا�سة  الخام�س 
للمجتمع  المكونة  الوحدات  مختلف  بين  الم�ستركة 
بدرا�سة  ال�ساد�س  الف�سل  اهتم  واأخيًرا  الجزائري، 
للمجتمع  واالجتماعية  االقت�سادية  البنى  تفكك 

الجزائري بفعل النظام اال�ستعماري.
االإثنية  التق�سيمات  في  الوقوع  تفادي  اأجل  ومن 
وعدم تكري�س التحليل االنق�سامي في درا�سة البنى 
االجتماعية للمجتمع الجزائري، ال�سائد عند علماء 
�سيا�سة  والذي يج�سد  اال�ستعمارية،  الحقبة  اجتماع 
تحليلنا  في  ركزنا  اال�ستعمارية.  لفرن�سا  ت�سد  فرق 
الجزائري  المجتمع  ال�سائد في  القيم  ن�سق  لطبيعة 
على الف�سل الخام�س )***( من الكتاب، الذي تناول 
درا�سة العمق الم�سترك؛ اأي درا�سة البنى االجتماعية 
واالقت�سادية للمجتمع الجزائري كوحدة متما�سكة، 
ونقاط  الم�ستركة  بالجوانب  االهتمام  خ��الل  من 
المجتمع  مكونات  مختلف  بين  والتداخل  االلتقاء 
بين  الموجود  والتمايز  االختالف  عن  النظر  بغ�س 

الوحدات الفرعية الم�سكلة له.
وت�سمح لنا درا�سة وتحليل طبيعة منظومة القيم 
الحقبة  اأث��ن��اء  ال��ج��زائ��ري  المجتمع  ف��ي  ال�سائدة 

طراأت  التي  التحوالت  على  بالتعرف  اال�ستعمارية، 
ك�سف  ثم  ومن  االآن،  ال�سائدة  القيم  منظومة  على 
حركة الهدم واالإتالف القيمي التي ا�ستهدفت البنية 

العتيقة من تراثنا.
اأواًل - مفهوم القيم:

ويعزى  للقيمة  المفكرين  تعاريف  اختلفت  لقد 
النظرية  المنطلقات  اإلى  والتباين  االإختالف  هذا 
الباحثون  قدم  االجتماع  علم  وفي  لهم،  والفكرية 
هذه  اأق���دم  وم��ن  للقيمة،  ال��ت��ع��اري��ف  م��ن  ال��ع��دي��د 
 Thomas & وزناينكي  توما�س  تعريف  هو  التعاريف 
البولندي:  الفالح  ال�سهير  موؤلفهما  في   Znaniecki

على  ينطوي  معنى  اأي  تعني  االجتماعية  "القيمة 
معينة،  اجتماعية  جماعة  وتقبله  واقعي  م�سمون 
�سوئه  في  ت�سبح  حيث  محدد  معنى  لها  اأن  كما 
ا)1(. ومن التعريفات  مو�سوًعا معيًنا اأو ن�ساًطا خا�سً
طرف  من  اإجماًعا  نالت  التي  للم�سطلح  الهامة 
المنظرين في علم االجتماع، تعريف كليد كالكوهن 
G.Klukhohn الذي عرف القيمة على" اأنها ت�سور، 

ويحدد  الجماعة،  اأو  الفرد  يميز  م�سمر،  اأو  وا�سح 
بين  باالختيار  لنا  ي�سمح  بحيث  فيه،  ماهو مرغوب 
واالأهداف  والو�سائل،  لل�سلوك،  المتغيرة  االأ�ساليب 

الخا�سة بالفعل"))(.
T.Parsonsفي  بار�سونز  يعرف  اأخرى  جهة  من 
"عن�سر في  باأنها:  القيمة  الن�سق االجتماعي  كتابه 
ن�سق رمزي م�سترك يعد معياًرا اأو م�ستوى لالختبار 
بين بدائل التوجيه التي توجد في موقف معين"))(.

 كما عرف حليم بركات القيم باأنها: "المعتقدات 
حول االأمور والغايات، واأ�سكال ال�سلوك المف�سلة لدى 
ومواقفهم،  وتفكيرهم،  م�ساعرهم  توجه  النا�س، 
وت�سرفاتهم واختياراتهم، وتنظم عالقتهم بالواقع 
والزمان،  والمكان  اأنف�سهم  واالآخرين  والموؤ�س�سات 
وجودهم؛  ومعنى  هويتهم  وتحدد  مواقفهم،  وت�سوغ 
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الوجود  وبمعنى  المف�سل  ال�سلوك  بنوع  تت�سل  اأي 
وغاياته"))(.

ومن خالل ما �سبق، يمكن اأن نعرف القيم على 
اأنها اأحكام معيارية يحملها الفرد نحو المو�سوعات 
على  يحدد  محك  ت�سكل  المختلفة،  الن�ساط  واأوجه 
موقف  في  مف�سل  اأو  فيه  مرغوب  هو  ما  اأ�سا�سه 

توجد فيه عدة بدائل.
ثانًيا - خ�صائ�ص القيم: 

مفيد  ج��د  القيم  خ�سائ�س  على  التعرف  اإن 
معها  تداخل  لها  التي  المفاهيم  عن  القيم  لتمييز 
كاالتجاهات، المعايير والمعتقدات... والقيم تتميز 

بخ�سائ�س معينة منها)5(:
القيم تدخل في االأن�ساق الكبرى للفعل االإن�ساني،   -1

وهي المجتمع والثقافة وال�سخ�سية.
يمكن  خاللها  من  تعميمات،  عن  عبارة  القيم   -(
ا هي  اأي�سً والقيم  له معنى،  باأن  فهم فعل معين 
مفهومات ت�سويرية، بمعنى اأنها ت�سكل اأو ت�ساغ 
في األفاظ مطلقة لكنها تطبق في حدود موقفية 

خا�سة.
القيم لها درجة من العمومية، فال يمكن اأن تعبر   -(

عن تجربة مفردة اأو موقف مفرد.
القيم هي دائًما مو�سوعات مرغوبة، فهي لي�ست   -(
النا�س  يريده  ما  ولكنها  النا�س،  يرغبها  اأ�سياء 

لي�سكل رغباتهم.
لي�ست كل القيم ظاهرة اأو حتى �سعورية، فن�سق   -5
القيمة في ثقافة معينة قد يكون م�ستتًرا اأو غير 

متعارف عليه.
القيم لي�ست مت�ساوية في االأهمية، ولها درجات   -6

مختلفة من التاأثير على الفعل.

اأخ���رى؛  خ�سائ�س  ب��ع��دة  ال��ق��ي��م  تتميز  ك��م��ا 

وتثير  النا�س،  من  كبير  ع��دد  بين  م�ستركة  كونها 
الفرد والجماعة الرتباطها بحاجات حيوية  اهتمام 
�سالح  ت�ستهدف  اأنها  كما  طبيعية،  اأو  اجتماعية 
بالثبات  وتت�سف  خلقية،  اأه���داف  ولها  الجماعة 
بم�ساندة  ا  اأي�سً القيم  وتميز  والدينامية،  الن�سبي 

بع�سها البع�س)6(.
ت�سكيل  ف��ي  اج��ت��م��اع��ي��ة  ك��ق��وى  ال��ق��ي��م  وت��ع��م��ل 
توجه  التي  وهي  االأف���راد،  عند  االختيار  اتجاهات 
ال��ف��ع��ل االج��ت��م��اع��ي ن��ح��و االأه�����داف ال��خ��ا���س��ة اأو 
على  التاأثير  من  مختلفة  درج��ات  وللقيم  العامة، 
في  مت�ساوية  لي�ست  اأنها  اإل��ى  ذلك  ويرجع  الفعل، 
يحتوي  قيمي  ن�سق  كل  اأن  المعروف  ومن  االأهمية، 
اأو  للمجتمع  لت�سمح  اجتماعًيا؛  مقبولة  بدائل  على 
االأفراد باأن يكونوا في توافق مع المواقف الجديدة 

والم�سكالت))(.
ثالًثا - القيم االجتماعية ال�صائدة في 

المجتمع الجزائري التقليدي في في �صوء 
كتابات بيار بورديو:

ب��ي��ار ب��وردي��و م��ن خ���الل كتابه  ل��ق��د ا���س��ت��ط��اع 
ببراعة  لنا  ينقل  اأن   "Sociologie de l’Algérie"

للجزائريين  اليومية  الحياة  عن  وا�سحة  �سورة 
االأف��راد  باأقوال  اهتم  بحيث  الدقيقة،  بتفا�سيلها 
وتف�سيالتهم ومعتقداتهم، وو�سف لنا بدقة مختلف 
ال�سعبية،  وال��ع��ادات  المجتمع،  في  الن�ساط  اأوج��ه 
اإذ  اأفرادها؛  بين  القائمة  والعالقات  االأ�سرة  وبنية 
يمكن على �سوئها ك�سف وتحديد العديد من القيم 
االأ�سرية،  القيم  ال�سيما  الفترة؛  تلك  في  ال�سائدة 
الذكورة  وقيم  والجماعية،  الدينية  االقت�سادية، 

وال�سرف والحياء.
1- القيم االأ�صرية:

بنائي  ون��م��وذج  اأول��ي��ة  مجموعة  االأ���س��رة  ت�سكل 
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اأن  ب��وردي��و  وي��رى  والتما�سك.  �ستقرار  باالإ يتميز 
تلك  في  الجزائري  المجتمع  في  ال�سائد  ال�سكل 
ت�سمن  حيث  الممتدة؛  االأ���س��رة  نظام  هو  الحقبة 
و�سبب  وظيفته  مكانته،  فيها  ع�سو  لكل  االأ���س��رة 
وجوده، ويمار�س االأب فيها �سلطة مطلقة على جميع 
وا�سع  ب�سكل  االأقارب  من  الزواج  وينت�سر  اأفرادها. 
والحيلولة  االأ�سرة  نف�س  داخل  االإرث  بقاء  ل�سمان 

دون انتقاله اإلى اأفراد غرباء.
 وتمار�س االأ�سرة الممتدة �سبًطا اجتماعًيا قوًيا 
ت�سبط  التي  هي  االأ�سرة  فخيارات  اأف��راده��ا،  على 
ال�سغط  ه��ذا  ي�سكل  وال  وتفكيره،  ال��ف��رد  اأف��ع��ال 
ف��ق��دان  م��ن  ي��خ��اف  الأن���ه  ل��ه  بالن�سبة  ا���س��ط��ه��اًدا 
الت�سامن الذي ت�سمنه له، ولديه �سعور اأن ال وجود 

له اإال في اإطار الكل.
بين  ت�سود  التي  العالقة  اأن  بورديو  بيار  وي��رى 
اأفراد االأ�سرة )الجزائرية( تتميز بنوع من االحترام 
والخوف، احترام تام الأنماط ال�سلوك المعترف بها 
من طرف الجماعة، والخوف الدائم من عقاب ولوم 
االآخرين اأثناء عدم احترامه لبع�س القواعد، ومثل 
والتن�سئة  التربية  عملية  عن  ناتج  هو  ال�سلوك  هذا 
االجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ �سغره اإلى غاية 
ر�سده، وت�ستمر جذور واآثار هذه العملية حتى كهولة 
و�سيخوخة الفرد. وهذا راجع لمدى فعالية التن�سئة 
االجتماعية على نف�سية و�سخ�سية الفرد، فالم�ساعر 
تبقى  اأن  يجب  لكنها  بالغائية؛  هي  لي�ست  الفردية 
اأو  والمعايير  يتوافق  ال  �سلوك  وكل  خفية ومقموعة، 
طرف  من  ا  مرفو�سً �سلوًكا  يعد  االأ�سرية  االأحكام 

العائلة .
2- قيم الذكورة: 

داخل  كامًنا  ثقافًيا  موروًثا  الذكورة  قيم  تمثل 
واأ�سكاله  �سوره  وتتج�سد  االجتماعي،  البناء  ن�سيج 

في اأ�ساليب التن�سئة االجتماعية التي ت�سع اختالًفا 
ون��م��اذج  االجتماعية  للقيم  االأب��ن��اء  اكت�ساب  ف��ي 
ال�سلوك واالتجاهات بين الذكر واالأنثى)8(. وفي هذا 
الفتيات  المجتمع،  هذا  في  اأن  بورديو  يرى  االإط��ار 
اأن  يجب  التي  الف�سائل  �سًنا  يكبرهن  ممن  يتعلمن 
تتحلى بها المراأة، كالخ�سوع المطلق والكتمان، كما 
وتفوق  للزوج  المطلقة  وال�سلطة  الزوجات  تعدد  اأن 
م�ستقل  اأنثوي  مجتمع  تكوين  في  �ساهم  الرجال، 
ن�سبًيا، يعي�س في و�سط مغلق مع اإق�ساء الن�ساء من 

كل الم�سوؤوليات المهمة.
3- تقدي�ص الما�صي واالرتباط الوثيق به:
المجتمع  ف��ي  ال��ب��ارزة  ال�سمة  ب��وردي��و،  ح�سب 
الجزائري هو ارتباطه الوثيق بما�سيه الذي ي�سفي 
عليه طابًعا من القدا�سة، ويرف�س الحا�سر والتطلع 
بعيد وجد  المجتمع منذ زمن  الم�ستقبل؛ فهذا  اإلى 
عنده  اأخذ  الما�سي  احترام  الما�سي،  في  مثاليته 
با�ستمرار  الما�سي  هذا  يتخذ  حيث  عبادة؛  �سكل 

كمرجع، وهو يمثل بالن�سبة له ع�سًرا ذهبًيا.
ن�ستدل  ل��ل��م��ا���س��ي،  ال��ن��ظ��رة  ه���ذه  ولتف�سير   
تعد  التي   ،F.Klukhoonكالكهون فلوران�س  بتحليل 
تقد�س  مجتمعات  الما�سي  تقد�س  التي  المجتمعات 
ال�سلم وتحترم التقاليد االأ�سرية، وتحن اإلى الما�سي 
وتوؤمن باأن الحا�سر هو امتداد للما�سي البعيد، كما 
ترى اأن النظرة الالم�ستقبلية والحنين اإلى الما�سي 
عليه،  القدا�سة  من  هالة  واإ�سفاء  اإليه  واالنجذاب 
تعبير عن �سعف االرتباط بحا�سر المجتمع، وتعبير 
عن فقدان الطماأنينة ومراآة للقلق النف�سي)9(. وهذا 
وطاأة  تحت  الجزائري  المجتمع  معاناة  يعك�س  ما 
اال�ستعمار الفرن�سي، وهو ما جعله ينفر من حا�سره 

ويحن اإلى ما�سيه. 
من جهة اأخرى يرى تارد G.Tard اأن المجتمعات 
التي ي�سدها الما�سي، هي مجتمعات تحكمها �سلطة 
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التقاليد  ت�سود  المجتمعات  ه��ذه  ففي  التقاليد، 
اأو  الحا�سر  من  اأكثر  وما�سيه  ببلده  المرء  ويفخر 
التي  المجتمعات  واأم��ا  اإليه،  ينتمي  ال��ذي  الع�سر 
الجديد  يجذبها  مجتمعات  فهي  بالحا�سر  ترتبط 
وتقتفي اأثره وفي هذه المجتمعات االأفراد يتفاخرون 
ووطنيتهم)11(.  لقومتيهم  ومتنكرين  الع�سر  بروح 
الوطنية  القيم  تجذر  ذلك،  خالل  من  لنا  ويت�سح 
في المجتمع الجزائري وانت�سار الوعي القومي لدى 
االأفراد وتم�سكهم بوطنيتهم، ورف�سهم وا�ستنكارهم 

للم�ستعمر.
4- الوفاء لتقاليد ال�صلف والتم�صك بها:
هذا  في  ال�سلف  لتقاليد  الوفاء  اأن  بورديو  يرى   
جميع  على  ت�سيطر  القيم  قيمة  ي�سكل  المجتمع، 
وتنقل  االجتماعية.  الحياة  في  االأ�سا�سية  االأفعال 
التقاليد اأ�سا�ًسا ب�سكل �سفهي عن طريق الق�س�س، 
تنقل  خاللها  فمن  واالأغاني.  الق�سائد  االأ�ساطير، 
�سبكة مترا�سة من القيم التي ت�سبط �سلوك الفرد 
لالأجيال  التقاليد  تعليم  ويهدف  اأفعاله،  وتوجه 
ال�سلف من  اإلى نقل تجارب ومعارف  بورديو  ح�سب 
جهة، ور�سم ال�سورة المثالية التي ت�سكلها الجماعة 

للذات من جهة اأخرى.
الحقبة  في  الجزائري  المجتمع  اإ�سرار  ويعك�س 
وتقاليده،  ب��ع��ادات��ه  التم�سك  على  اال�ستعمارية 
الثقافية  وذاته  هويته  على  المحافظة  على  اإ�سراره 
الهوية  لطم�س  الفرن�سي  اال�ستعمار  محاوالت  اأمام 
الوطنية. فالحفاظ على التقاليد ي�سكل ميكانزمات 
جانب  من  والبط�س  واال�ستبداد  القمع  �سد  دف��اع 
ال�سلطات، والذي من �ساأنه الحفاظ على الذات من 

الدمار بوا�سطة هذه القوى الغا�سمة.
5- القيم االقت�صادية:

يرى بورديو اأن اقت�ساد هذا المجتمع يقوم على 

زراعة غير اآلية وبدائية، االأمر الذي نجم عنه وجود 
الظروف  واإل��ى  الطبيعي  للو�سط  كلية  �سبه  تبعية 
ال��م��وارد  بين  ال��ت��وازن  جعل  م��ا  وه���ذا  المناخية. 
والحاجات يتاأثر ب�سدة بنظام المطر. وفي مثل هذه 
اإلى حد كبير على  المزارعين  يوؤدي اعتماد  الحالة 
لهذه  ا�ست�سالمهم  اإل��ى  فيها،  لهم  دخل  ال  ظ��روف 
الظروف ومن ثم تن�ساأ لديهم قيم ال�سبر واالنتظار 

والت�سليم بالقدر والمكتوب.
وح�سب بورديو العمل في هذا النظام االقت�سادي 
و�سمان  االأول��ي��ة  ال��ح��اج��ات  الإ���س��ب��اع  اإال  ي��ه��دف  ال 
ا�ستمرارية الجماعة واالعتماد على االكتفاء الذاتي، 
فمفهوم  العقالني،  االقت�سادي  الح�ساب  غياب  مع 
الوقت عند البدوي الذي يعي�س في الو�سط الطبيعي، 
لي�س له نف�س المدلول الموجود في الو�سط التقني، 
فاالهتمام باالإنتاجية الذي يوؤدي اإلى القيا�س الكمي 
به  �سيقوم  الذي  العمل  وعليه  موجود.  غير  للزمن 
الوقت  ولي�س  الوقت،  في  يتحكم  ال��ذي  هو  الفالح 
الفالحي  العمل  وتيرة  الأن  العمل؛  يحدد  الذي  هو 

مرتبطة بالمراحل البيولوجية الحيوانية والنباتية.
النظام  هذا  في  االقترا�س  اإلى  اللجوء  اأن  كما   
الق�سوى؛  ال�سرورة  عند  اإال  يكون  ال  االقت�سادي، 
حيث يجد االأفراد في اللجوء اإليه حرج وم�سقة؛ لهذا 
الحاالت اال�ستعجالية  اإال في  للقر�س  اللجوء  يتم  ال 

الموجهة لال�ستهالك،
الثقة  هو  الدين  اأطراف  بين  الوحيد  وال�سمان   
الواجب  من  اأن  يرى  الدين  �ساحب  الأن  وال�سرف؛ 
ب�سرفه  م�سا�س  ت�سديده  فعدم  الدين،  اإرج��اع  عليه 

وانتهاك لالأمانة. 
ويعك�س لنا هذا وجود قوي لقيم االأمانة وال�سرف 
التي ت�سبط المعامالت بين االأفراد، كما يتجلى لنا 
توجه  وج��ود  وع��دم  القناعة،  قيمة  انت�سار  بو�سوح 

مفرط نحو اال�ستهالك واالهتمام بالماديات.
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6- القيم الدينية:
الجزائري  المجتمع  اأف���راد  غالبية  تم�سك  اإن 
ه��وؤالء  �سلوك  على  البالغ  اأث��ره  له  الدينية  بالقيم 
على  وتاأثيره  االإ�سالم  ب�سمة  تطغى  حيث  االأف��راد؛ 
االجتماعية،  الحياة  ف��ي  الن�ساط  اأوج���ه  مختلف 
على  تدل  موؤ�سرات  عدة  وج��ود  اإل��ى  بورديو  وي�سير 
القب�سة المحكمة للدين على الحياة داخل المجتمع. 
الحياة،  كل  فيه  ت�سبح  الذي  الف�ساء  هو  فاالإ�سالم 
حتى  ولكن  الفكرية،  اأو  الدينية  الحياة  فقط  لي�س 

الحياة ال�سخ�سية واالجتماعية والمهنية. 
في  االإ�سالمي  الدين  ق��وة  اإن  بورديو  ي��رى  كما 
روح  بين  واالن�سجام  التوافق  في  تكمن  الجزائر 
االإ�سالمية والذهنية الجزائرية، فالر�سالة  العقيدة 
الحياة  نمط  مع  تتما�سى  بتعاليم  ج��اءت  القراآنية 
التقليدي، كما جاءت بن�سق معايير يتوافق مع البنية 

العميقة للمجتمع الجزائري.
ن�سق  فاإن  بورديو،  بيار  وح�سب  اأخرى  جهة  من 
االقت�سادية ال  الن�ساطات  ال�سائد في  الخفي  القيم 
يترك اأي مكانة للقيم المادية، فالذهنية االقت�سادية 
لهذه الح�سارة تميزها االأخالق االإ�سالمية: ازدراء 
حب الغناء والطمع والج�سع، تحريم احتقار الفقراء 
والم�ساكين، الت�سجيع على التعاون وح�سن ال�سيافة، 
اأدب الحديث و�سعور االأخوة الدينية، وبعبارة اأخرى 
طرف  من  المن�سود  الحياة  نمط  بين  توافق  هناك 
بالمجتمع  الخا�س  الحياة  ونمط  االإ�سالمي  الدين 
الر�سالة  بتغلغل  �سمح  ال���ذي  االأم���ر  ال��ج��زائ��ري، 

القراآنية بعمق في هذا المجتمع.
7- القيم الجماعية:

الريفي  المجتمع  ف��ي  اأن  اإل���ى  ب��وردي��و  ي�سير 
وجود  مع  قوًيا،  اجتماعًيا  �سغًطا  ي�سود  الجزائري 
فالحياة  ال��ج��م��اع��ة،  ت��ج��اه  ل��ل��ف��رد  ���س��دي��دة  تبعية 

اإرادة  وهناك  الفردية،  الحياة  تخنق  الجماعية 
هو  فالفرد  للغير.  النف�س  وتكري�س  الغير  لتقديم 
كائن من اأجل االآخرين، وهو كذلك كائن من خالل 
غيره، فال يمكنه اأبًدا اأن يف�سل م�سيره ال�سخ�سي 
للجماعة  الم�سترك  الم�سير  عن  اأبنائه  م�سير  اأو 

العائلية على حد تعبير بورديو.
الجماعة  نحو  التوجه  بو�سوح  يف�سر  م��ا  وه��و 
م�سلحة  وتف�سيل  ال��ج��م��اع��ي��ة،  ال��ق��ي��م  و���س��ي��ط��رة 
عك�س  وه��و  ال�سخ�سية،  الم�سالح  على  الجماعة 
القيم  وترتبط  واالأن��ان��ي��ة،  الفردانية  نحو  التوجه 
القيم  لر�سوخ  تج�سيد  بو�سفه  بالتعاون  الجماعية 
في  ال�سخ�سية  الم�سالح  عن  والتخلي  الجماعية 
االآخرين،  اأجل  والعطاء من  والبذل  المجتمع  �سبيل 
وهو يعبر كذلك عن تما�سك الجماعة وتفوق العمل 

الجماعي على العمل الفردي.
تغيرات  اأحد  اإلى  الجماعة  نحو  التوجه  ويقودنا 
مقابل  ال��ذات  T.Parsonsوهو"  لبار�سونز  النمط 
النمطي  المتغير  هذا  لنا  يك�سف  حيث  الجماعة"؛ 
عن التفاعل بين اهتمامات المرء وم�سالح الجماعة 
وكيفية المفا�سلة بينهما، ويوؤكد التوجه نحو الجماعة 
ح�سب بار�سونز، على اأهمية النظام واأ�سبقية القيم 
على  الجماعية  المواقف  في  والجماعية  االأخالقية 
االأخالقية  المعايير  باأف�سلية  ويهتم  الذات  م�سالح 
التم�سك  يعك�س  ما  وه��و  التقييم)11(،  عمليات  في 
وينبثق  الجزائري،  المجتمع  في  االأخالقية  بالقيم 
عن هذا التوجه نحو الجماعة قيم كثيرة تفيد اأبناء 
المجتمع في الحياة االجتماعية، مثل قيم التعاون، 

الت�سامن والتكافل االجتماعي.
8- حيازة االأر�ص كقيمة اجتماعية:

يرى بورديو اإن العالقة التي تجمع الفالح باأر�سه 
ي�سعر  حيث  نفعية؛  منها  اأكثر  روحية  عالقة  هي 
الفالح باأنه تابع اإلى حقله اأكثر من كون الحقل ملك 
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اأولية،  م��ادة  له  بالن�سبة  تمثل  ال  االأر���س  فهذه  له. 
ولكن هي بمثابة االأم المر�سعة التي يجب الخ�سوع 

لها.
ال�سديد  وتعلقه  ال��ج��زائ��ري  ال��ف��الح  وتم�سك 
تقليدي  باأر�سه هو �سيء طبيعي في مجتمع زراعي 
يعتمد اعتماًدا كلًيا على الزراعة التي تمثل م�سدر 
عي�سه الوحيد، مما يولد له �سعور بالخ�سوع والتبعية 

المطلقة لالأر�س التي ي�سترزق منها.
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى ���س��اه��م��ت ال��ت�����س��ري��ع��ات 
العقارية  الملكية  ن��زع  في  اال�ستعمارية  العقارية 
خالل  م��ن  المعمرين،  ل�سالح  الجزائريين  م��ن 
ملكية  اإلى  �سيوع  ملكية  من  االأرا�سي  ملكية  تحويل 
العقارية  الملكية  ن��زع  في  �ساهمت  حيث  ف��ردي��ة؛ 
كانت  اإذ  المعمرين))1(؛  ل�سالح  الجزائريين  من 
اإلى  تهدف  اال�ستعمارية  لفرن�سا  الزراعية  ال�سيا�سة 
االأوروبيين  يد  في  االأرا�سي  اأح�سن  تمركز  ت�سهيل 
تم�سًكا  اأكثر  الفالح  جعل  ما  وه��ذا  ملتوية،  بطرق 
العقارية  للممتلكات  العنيف  ف��ال��ن��زع  ب��اأر���س��ه، 
الجماعية �سكل الخطوة الحا�سمة على طريق تدمير 
االجتماعي  للتوازن  الداخلي  المنطق  مرتكزات 
من  كبير  عدد  تحول  اإلى  اإ�سافة  القبائل،  وتفكيك 
المالكين اإلى خما�سين على اأر�سهم بعد اأن خ�سعوا 
الفالح  جعلت  عوامل  كلها  الربوبية))1(.  للممار�سة 
لتتحول  اأر�سه،  على  وخوًفا  ا  حر�سً اأكثر  الجزائري 

بذلك حيازة االأر�س اإلى قيمة اجتماعية عنده.
9- قيم ال�صرف واالحت�صام:

على  ي�سيطر  ك�سعور  ال�سرف  اأن  بورديو  ي��رى   
جميع ال�سلوكات والت�سرفات والعالقة مع االآخرين، 
ونقي�سه هو الخوف من العار واال�ستنكار الجماعي. 
فالجماعة تراقب �سلوك الفرد بدقة خا�سة العالقات 
االجتماعية، االأمر الذي يفر�س على الفرد الحر�س 
العار  من  خوًفا  لل�سلوك  الظاهرية  المطابقة  على 

واال�ستنكار الجماعي.
بين  جدلية  عالقة  هناك  اأن  نالحظ  هنا  من 
واال�ستنكار  ال��ع��ار  م��ن  وال��خ��وف  ك�سعور  ال�سرف 
العالقات  مجال  في  بقوة  ذلك  ويظهر  الجماعي، 
العالقات  و  الجن�سين  بين  فاالختالط  االجتماعية، 
ال��ع��ار  تجلب  وال��ن�����س��اء  ال��رج��ال  ب��ي��ن  الم�سبوهة 
العائلة.  اأفراد  ب�سرف  وتم�س  الجماعي  واال�ستنكار 
ويعبر بورديو في كتاباته على ال�سرف بكلمة "النيف" 
ال�سعبية في  الثقافة  لها مدلول قوي في  "nif" التي 
ما  اأبرز  ت�سكل  االأنفة  خا�سية  اأن  بو�سف  الجزائر، 

يميز ال�سخ�سية االجتماعية الجزائرية.
اإليه في  اأ�سرنا  واأن  �سبق  ال�سرف - كما  وي�سكل 
االأفراد  بين  الوحيد  ال�سمان   - االقت�سادية  القيم 
مجبًرا  نف�سه  ال�سخ�س  يجد  حيث  االقترا�س؛  عند 
وهو  و�سمعته،  �سرفه  على  خوًفا  الدين  اإرج��اع  على 
على  ي�سيطر  الذي  ال�سعور  هذا  بقوة  يوحي  موؤ�سر 

كل اأوجه الن�ساط وال�سلوك في الحياة االجتماعية.
اأما االحت�سام فيعبر عنه بورديو بكلمة الح�سمة 
االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  ي���دل  م��ا  وه���و   ،"la hishmah"
بالل�سانيات الموجودة في المجتمع، فالح�سمة ح�سب 
تمنع  وتحفظ  �سرف  الوقت  نف�س  في  هي  ب��وردي��و 
فالعالقة  الحميمة.  وم�ساعره   "moi" االأنا  اإظهار 
تتم  اأن  االأ�سرة البد  نف�س  االآخرين وحتى داخل  مع 

في اإطار الثقافة ال�سائدة.
له  الجزائري  المجتمع  في  فاالحت�سام  وعليه 
بين  العالقات  ي�سبط  �سرف  اأواًل  فهو  م��دل��والن: 
تت�سف  اأن  يجب  التي  ال��م��راأة  وبخا�سة  االأف���راد، 
بالحياء في عالقاتها مع االآخرين �سواء اأكان داخل 
لالحت�سام  الثاني  والمدلول  خارجها،  اأم  االأ�سرة 
عن  التعبير  م��ن  ال��ف��رد  يمنع  ال���ذي  التحفظ  ه��و 
م�ساعره الحميمة، وهي �سفة متاأ�سلة في المجتمع 
عن  يعبر  نجده  ال  الجزائري  فالفرد  الجزائري، 
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م�ساعره وحبه علًنا حتى مع زوجته، ويجد في ذلك 
حرًجا كبيًرا.

رابًعا - التحليل ال�صو�صيولوجي لظاهرة 
التحديث في المجتمع الجزائري: 

عرف المجتمع الجزائري بعد اال�ستقالل عمليات 
تحديث وا�سعة ومكثفة، كان لها اأثر كبير في اإحداث 
بو�سوح  ذلك  لنا  ويتجلى  عميقة،  بنيوية  تغيرات 
الذي  التقليدي  االجتماعي  النظام  مقارنة  عند 
االجتماعي  بالنظام  اال�ستقالل  ع�سية  �سائًدا  كان 
لهما  كانت  عاملين  اإل��ى  االإ���س��ارة  وتجدر  الحالي. 
التي  بالتغييرات  مبا�سرة  وعالقة  بالغة  تاأثيرات 

م�ست البنية االجتماعية بفعل التحديث وهما:
ال��دول��ة،  مثلته  ال��ذي  وال��رائ��د  الحا�سم  ال���دور   -
التنمية  ل�سيا�سة  والموجه  المحرك  بو�سفها 

والتحديث.
اللذان  االجتماعي،  والتفاعل  الثقافي  االت�سال   -
�ساهما ب�سكل كبير في اإنت�سار مفاهيم ومظاهر 

التحديث في االأو�ساط االجتماعية.
1- دور الدولة في عملية التحديث: ال منا�س 
في  والثقافية  االجتماعية  التغيرات  دينامكية  لفهم 
الجزائر من درا�سة وتحليل وتفهم الدور المحوري 
ال�سيا�سي  النظام  يقوم  حيث  المجتمع؛  في  للدولة 
المجتمع  على  فوقية  اإج���راءات  بفر�س  الحاكم، 

نابعة من منظوره الخا�س في التحديث والتنمية.
اإل����ى ال��ع��ه��د اال���س��ت��ع��م��اري، نجد  وب���ال���رج���وع 
البنى  تفكيك  على  عمل  اال�ستعماري  النظام  اأن 
االقت�سادية واالجتماعية للمجتمع الجزائري. فقد 
 ،)196(  -  195(( التحريرية  الثورة  فترة  �سهدت 
وا�سعة  تفكيك  عمليات  عنها  نتجت  كبيرة  تحوالت 
ب��ي��ارب��وردي��و  لها  اأ���س��ار  وق��د  االج��ت��م��اع��ي��ة،   للبنى 
كتابهما  في  �سياد  الملك  وعبد   Pierre Bourdieu

"االجتثاث" Le Déracinement؛ اأي اقتالع ال�سكان 
محت�سدات  اإلى  تحويلهم  و  اأرا�سيهم  من  الريفيين 
ال�سيطرة  واإحكام  الثورة  عن  التموين  قطع  ق�سد 
اإلى  تهدف  �سيا�سة  وانتهاج  االأهالي  على  والرقابة 

تكري�س التخلف بمختلف اأبعاده.
ثقافًيا،  تمويًها  اال�ستعماري  التثقيف  كان  فقد 
التح�سيرية  النزعة  اأن  ذل��ك  ثقافًيا،  ا  محوًّ اأنتج 
قطعت  الجمهورية  لفرن�سا  المزعومة  والتمدينية 
الثقافة الجزائرية عن كل ن�سغ حيوي، واأبقتها خارج 
ي�سرق  لم  الفرن�سي  فاال�ستعمار  التاريخ.  حركة 
العقول  انتهك  بل  فقط،  الرجال  وي�ستلب  االأر���س 
والوعي، ولم يعمل على رقي الح�سارة بقدر ماعمل 

على تاأخيرها))1(.
في  ال�سيا�سي  النظام  انتهج  اال�ستقالل  وبعد 
من  ال��ه��دف  ك��ان  تنموية،  اإ�ستراتيجية  ال��ج��زائ��ر 
ورائ��ه��ا ه���دم ال��ب��ن��ى االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 
القائمون  اأع��ده��ه��ا  حديثة  بنى  واإق��ام��ة  القديمة 
عقالنية)15(.  ر�سادة  اأكثر  االإ�ستراتيجية  هذه  على 
ال�سلطة  طرف  من  المنتهجة  التنموية  فال�سيا�سات 
النجاعة االقت�سادية واالإقالع  ت�سعى لتحقيق  كانت 
االقت�سادي، اإال اأنها لم تكن اقت�سادية خال�سة، بل 
تحمل في طياتها قيم ثقافية تتعلق اأ�سا�ًسا بالتر�سيد 

االقت�سادي الغربي بمفهومه الوا�سع.
الجزائري  ال�سيا�سي  النظام  ا�ستجابة  وتظهر 
العمليات  في  ا  خ�سو�سً التحديثي  الدولة  لم�سروع 

االآتية:
التعليم  تدويل  على  باالعتماد  المجتمع  تحديث   -
الطابع  واإ�سفاء  ودقرطته  وتعميمه  والتكوين 
العلمي والثقافي على م�سامينه وو�سائله، باإدخال 
وثقافية كمواد م�سيطرة على م�سار  مواد علمية 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  ا�ستطاعت  وقد  التمدر�س، 
اإلى المناطق  تو�سيل المعارف والروؤى الجديدة 
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البعيدة والمعزولة، واأ�سبحت المدر�سة والتعليم 
ممتازة  و�سيلة  والنخبة  المواطنين  العرف  في 
للرقي االجتماعي والمهني والمادي، واأداة مهمة 

لل�سعود والحراك االجتماعي)16(.
التركيز على ال�سناعات الثقيلة )التي تقوم على   -
التكنولوجيا المتقدمة جًدا وال�سديدة التعقيد(، 
بهدف االنطالق منها اإلى تكوين قاعدة �سناعية 
ما  اإذا  باأنه  اإيماًنا  وم�ستقلة،  متكاملة  محلية 
الت�سنيع  عملية  ت�سبح  ال�سناعات  تلك  اأقيمت 
�سهلة  عملية  ال�سناعية  ب��ال��ب��ل��دان  وال��ل��ح��اق 

و�سريعة))1(.
عقود  اأن��واع  مختلف  باعتماد  التكنولوجيا  نقل   -
المفتاح  ت�سليم  ع��ق��ود  مثل  التكنولوجيا  نقل 
القاعدة  اإر�ساء  في  اأم��اًل  التقنية،  والم�ساعدة 
للتقدم والتطور االجتماعي، وقد دفعت  المادية 
كاأحد  التقنية،  الم�ساعدة  مقابل  في  الجزائر 
 –  19(( �سنة  من  التكنولوجيا  نقل  واأهم طرق 
دينار  مليار   (8.(5 ق��دره  مبلغ  فقط  8)19م 
جزائري، كما خ�س�ست الدولة 51% من اإجمالي 
اال�ستثمارات في الفترة مابين 1)19م و))19م 
الإ�ستراد التكنولوجيا، �ساربة بذلك رقًما قيا�سًيا 

مقارنة بالدول النامية االأخرى)18(. 
والعهود  المواثيق  لمختلف  الجزائر  اإن�سمام   -
الدولية واالإقليمية وما يترتب عنها من التزامات 
اأ�سا�ًسا بالحريات  تقبلتها الجزائر، والتي تتعلق 
العامة وحقوق االإن�سان، حقوق المراأة وم�ساركتها 

في الحياة االجتماعية...الخ.
النظام  اأن  جلًيا  لنا  يت�سح  تقدم  ما  خالل  من 
ال�سيا�سي في الجزائر؛ لعب دوًرا محورًيا في اإر�ساء 
حيث  ال��ج��زائ��ري؛  المجتمع  ف��ي  ال��ح��داث��ة  اأ���س�����س 
المت�سفح لقامو�س االأدبيات ال�سيا�سية في الجزائر، 
واالإ���س��الح،  الع�سرنة  بم�سطلحات  حافاًل  يجده 

والتي ت�سب جميعها في التوجه نحو التحديث.
ي�سير  ال��ت��ث��اق��ف:  ط���ري���ق  ع���ن  ال��ت��ح��دي��ث   -2
التغير  اإل���ى   Acculturation ال��ت��ث��اق��ف  م�سطلح 
عن  الجماعة  اأو  ال��ف��رد  يكت�سب  ال���ذي  الثقافي 
طريقه خ�سائ�س ثقافية اأخرى، من خالل التفاعل 
واالت�سال المبا�سر؛ اأي اكت�ساب الثقافة بالم�ساركة 
واالت�سال. اأو هو عملية التغير الثقافي الذي ينجم 
متمايزتين  جماعتين  بين  الم�ستمر  االت�سال  عن 

ثقافًيا)19(. 
مفاهيم  نقل  في  ب��ارًزا  دوًرا  التثاقف  لعب  وقد 
اإذ  الجزائري،  المجتمع  اإلى  التحديث  وم�سامين 
الغربية  الثقافية  واالأنماط  ال�سمات  نقل  على  عمل 
�ساعدت  وقد  الوطن،  من  المختلفة  المناطق  اإل��ى 

على ذلك عدة عوامل اأهمها:
الجغرافي  الموقع  �ساهم  الجغرافي:  العامل   -
العالم  مع  الثقافي  االت�سال  �سهولة  في  للجزائر 
الغربي بحكم قربها من اأوروبا مهد الحداثة، االأمر 
المحتوى  في  التقارب  من  مزيد  على  حفز  ال��ذي 
الثقافي واالجتماعي على غرار دول المغرب العربي 

االأخرى.
من  كبير  ع���دد  وج���ود  اإن  ال���ه���ج���رة:  ع��ام��ل   -
فرن�سا،  وف��ي  اأوروب���ا  في  الجزائريين  المهاجرين 
وبخا�سة اأدى اإلى تهيئة الظروف المالءمة لالت�سال 
على  الم�ستمر  المهاجرين  ه��وؤالء  فتردد  الثقافي، 
بلدهم - بحكم قرب الم�سافة - في اإطار الزيارات 
المختلط  التزاوج  وك��ذا  التجاري  والعمل  العائلية 
كان له االأثر البالغ في تغلغل القيم واالأفكار واأنماط 

ال�سلوك االأوروبية اإلى المجتمع الجزائري.
- ال�ضياحة: لقد �ساهم اال�ستقرار االأمني الذي 
والثمانينات  ال�سبعينات  الجزائر خا�سة في  عا�سته 
الجزائر  ال�سياحي؛ حيث كانت  القطاع  انتعا�س  في 
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جعل  مما  االأوروبيين،  ال�سياح  من  كبير  لعدد  قبلة 
البلد منفتًحا على الثقافات االأخرى.

الجزائر  ا�ستعانة  اإن  االأج��ان��ب:  المتعاونون   -
بعدد كبير من المتعاونين االأجانب خا�سة في مجال 
نقل  في  �ساهم  قد  ال�سناعة،  ال�سحة،  التعليم، 
المجتمع  اإلى  المتعاونين  لهوؤالء  الثقافية  االأنماط 
الجزائري من خالل التفاعل االجتماعي واالت�سال 

المبا�سر.
كثير  تغيير  في  �ساهمت  اإذ  االإع��لم:  و�ضائل   -
هذا  وف��ي  الحياة،  واأن��م��اط  االأف��ك��ار  ال��ع��ادات،  من 
و�سائل  " اأن في   La Kshmana، Rao" يرى  االإطار 
ال�سهل  لالنتقال  مي�سًرا  عاماًل  واالت�سال  االإع��الم 
واأن  الع�سرية،  الطرق  اإل��ى  التقليدية  الطرق  من 
التي  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأفكار 
عند  المعرفة  مجاالت  تزيد  االإعالم  و�سائل  تنقلها 
الالزمان  واالإجماع  الفهم  يزداد  وبهذا  القرويين. 

لمجتمع اأكثر ع�سرنة)1)(.
خام�ًصا - التغير القيمي في المجتمع 

الجزائري بعد اال�صتقالل:
مقارنة  عند  ن�ستخل�س  �سبق،  ما  اإل��ى  ا�ستناًدا 
القيم ال�سائدة في المجتمع الجزائري خالل الحقبة 
تحوالت  هناك  اأن  االآن،  عليه  هو  بما  اال�ستعمارية 
قيم  وتهاوت  انهارت  حيث  القيم؛  ن�سق  في  عميقة 
لتحل محلها قيم جديدة. ففي مجال القيم االأ�سرية 
وال�سيا�سية  والثقافية  االقت�سادية  العوامل  اأن  نجد 
العائلي  والبناء  الن�سق  تغير  في  وا�سًحا  دوًرا  لعبت 
الجزائرية  فالعائلة  اال�ستقالل،  بعد  الجزائر  في 
اإلى  ممتدة  عائلة  من  م�ستمر  تحول  حالة  في  هي 
اأهمها  كثيرة  اأ�سباب  اإلى  نووية، ويرجع ذلك  عائلة 
اأزمة ال�سكن)1)(، كما اأخذت ال�سلطة االأبوية تتدهور 
االأ�سرة  عن  ال�سائدة  المفاهيم  تغيير  اإلى  اأدى  مما 
وخ�سائ�سها ووظائفها، ومراكز ال�سلطة والعالقات 

كبيًرا  دوًرا  واالأب��ن��اء  ل��الأم  واأ�سبح  فيها،  ال�سائدة 
االأ�سرة  داخل  المراأة  مكانة  تعززت  كما  فيها)))(، 
والمجتمع، بف�سل تطور و�سعها التعليمي وخروجها 
للعمل، اإ�سافة اإلى تطور المنظومة القانونية للمراأة. 
 وفيما يتعلق بقيم الذكورة، فمازالت �سائدة في 
البيئة  في  االأنوثة  ظلت  حيث  الجزائري؛  المجتمع 
مفهوم  اأ�سحى  اإذ  ال�سعف؛  على  عنواًنا  الجزائرية 
"الولية" يوحي اإلى تلك االأنثى التي لها على الرجال 
الرجل  كلمة  بقيت  كما  باليد،  واالأخذ  الرعاية  حق 
ومازال  فوقية،  كلمة  االآن  اإلى  الجزائرية  البيئة  في 
الجزائري يجد في مفهوم الرجلة دغدغة مثيرة في 

نف�سيته)))(.
القيم  اإن  ال��ح��ال��ي  ع�سرنا  ف��ي  ن��الح��ظ  ك��م��ا 
طغت  قد  ال�سخ�سية  بالم�سالح  المرتبطة  الذاتية 
بم�سالح  المرتبطة  الجماعية  القيم  ح�ساب  على 
والنفاق  والو�سولية  فاالنتهازية  العليا،  المجتمع 
االإع���الم  و���س��ائ��ل  تقدمه  ال���ذي  االأع��ل��ى  المثل  ه��و 
الجزائري  يبق  لم  اأخ��رى؛  جهة  ومن  لل�سباب)))(. 
ذي  مثل  وتقاليده،  بعاداته  وتم�سًكا  ا  حر�سً اأكثر 
االأف��راد  من  العديد  اأ�سبح  ذلك  من  اأكثر  بل  قبل 
ا على اتباع المو�سة، فالظواهر المدنية  اأكثر حر�سً
اأن  ،اأو�سكت  اآلية  ب�سورة  والمتكر�سة  الم�ستجدة 
تاأتي على بنية التقاليد التي تاأ�سلت بها ال�سخ�سية 

الجزائرية العتيدة)5)(.
ازداد  فقد  االقت�سادية،  بالقيم  يتعلق  وفيما 
ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي ح���دة وب��خ��ا���س��ة ف��ي ب��داي��ة 
بع�س  خ��الل  م��ن  جلًيا  ذل��ك  ويظهر  الت�سعينات، 
القابلة  وال��ف��ق��ر  ل��ل��ث��راء  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��م��وؤ���س��رات 
اإنت�سار  مقابل  فخمة  )مباني  المبا�سرة  للمالحظة 
االأحياء الفقيرة، �سيارات فخمة في مقابل حافالت 
عدد  في  ارتفاع  بركابها،  المكتظة  العمومي  النقل 
ال�سركات الخا�سة ...()6)(. حدث هذا التفاوت في 
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والفعالية  واالأداء  االمتياز  تثمن  معايير  غياب  ظل 
م�سروعية)))(،  لمنحته  توفرت  لو  �ساأنها  من  التي 
وتدهورت  اال�ستهالك  نحو  مفرط  توجه  ب��رز  كما 
بقيمة  ا�ستبدالها  وتم  والكفاءة،  واالأداء  العمل  قيم 
قيمة  وه��ي  التنمية،  بعملية  و�سارة  �سلبية  اأخ��رى 
ممكنة  و�سيلة  واأ�سهل  باأ�سرع  المال  على  الح�سول 
اأو قيمته االجتماعية  العمل  النظر عن نوعية  بغ�س 
اأو حتى م�سروعيته. فالعمل المنتج لي�س هو الطريق 
لتحقيق التطلعات، بل المظاهر البراقة هي القدوة 

التي تقدمها و�سائل االإعالم)8)(.
من جهة اأخرى، نجد اأن القيم المتعلقة بارتباط 
تغيرت  حيث  تدهورت؛  قد  باأر�سه  وتعلقه  الفالح 
معها  وتغيرت  باالأر�س  الفالح  تربط  التي  العالقة 
نظرته للعمل الفالحي، مما اأدى اإلى ترك االأرا�سي 
تعك�سه  ما  وهو  ال��م��دن)9)(.  اإل��ى  والفرار  الزراعية 
القرى  ال�سكان من  المتتالية الآالف  النزوح  عمليات 

�ستقالل. والمدا�سر اإلى المدن الكبرى بعد االإ
- خاتمة: 

حقيقة  اإل��ى  التو�سل  يمكن  تقدم  ما  خالل  من 
التي  الكبيرة  والتغيرات  التحوالت  اأن  وهي  هامة، 
الفترات  مختلف  عبر  الجزائري  المجتمع  عرفها 
التي مر بها، اأدت اإلى اإحداث تغير قيمي كان له اآثار 
لهوية  المحدد  المركزي  القيم  ن�سق  على  جوهرية 
ال�سطح،  على  جديدة  قيم  ب��رزت  حيث  المجتمع؛ 
بالم�سالح  االإ�سرار  اإلى  اأدت  �سلوكات  عنها  نتجت 
وفي  واالقت�سادي،  االجتماعي  والتدهور  القومية 
المقابل ما زال المجتمع محافًظا على بع�س القيم 
بدرا�سات  القيام  ف��اإن  وعليه  االأ�سيلة.  التقليدية 
مظاهر  مختلف  وتف�سير  لت�سخي�س  �سو�سيولوجية 
التغير التي طراأت على القيم في المجتمع، اأمر جد 
المحافظة  الى  تهدف  ناجعة  �سيا�سة  لر�سم  مفيد 
ال�سلبية  القيم  زحف  ووقف  االإيجابية،  القيم  على 

ت�ستهدف  التي  القيمي  واالإت���الف  ال��ه��دم  وح��رك��ة 
تكون  اأن  يمكن  والتي  المجتمع،  في  العتيقة  البنية 
لها انعكا�سات م�ستقبلية خطيرة، وبخا�سة اإذا تعلق 

االأمر بقيم االنتماء واالرتباط بالوطن.

الحوا�ضي

1- )*( بيار بورديو Pierre Bourdieu )1)19م- )11)م( عالم 
الجزائر  بجامعة  للفل�سفة  كاأ�ستاذ  عمل  فرن�سي،  اجتماع 
االجتماع  لعلم  كر�سي  كاأ�ستاذ  عين  )195م،  من  ابتداء 
لعلم  االأوروب��ي  للمركز  كمدير  ثم  )198م،  �سنة  بفرن�سا 
الذهبية  الميدالية  على  تح�سل  1985م،  �سنة  االجتماع 
�سنة  بفرن�سا   CNRS العلمي  البحث  الوطني  المركز  من 
الجزائري  المجتمع  ح��ول  درا���س��ات  بعدة  ق��ام  )199م، 

ن�سرها في عدة كتب اأهمها:

 Travail 1958م،  �سنة   Sociologie de l’Algérie  
 Le،196م( ���س��ن��ة   et travailleurs en Algérie

 Déracinement، La crise de l’agriculture

traditionnelle en Algérie �سنة )196 م، 

كتاب  اأول   "  Sociologie de l’Algérie  " يعد   )**(  
درا�سة  يت�سمن  وهو  1958م،  �سنة  �سدر  بورديو،  لبيار 
فترة  خالل  بها  قام  الجزائري،  للمجتمع  انتربولوجية 
اأواخ��ر  من  اب��ت��داًء  بالجزائر،  الوطنية  للخدمة  ق�سائه 
لفرن�سا  ال��ع��ام��ة  الحكومة  بمكتبة  م�ستعيًنا  1955م، 
بالجزائر، اأين وكان يعمل كمنتدب لدى الديوان الع�سكري، 
وبطلب من الجي�س الفرن�سي، اأ�سرف بورديو �سنة )195م 
على درا�سة ميدانية �سملت كل الجزائر با�ستثناء الجنوب 
الكبير، وم�ست كل ال�سرائح االجتماعية، وا�ستغل نتائجها 
في مراجعة كتابه Sociologie de l’Algérie " " لت�سدر 
الحًقا طبعتان منقحتان االأولى �سنة 1961م والثانية �سنة 

)196م. 
)- )***( اأنظر: 

 Pierre Bourdieu: Sociologie de l’Algérie, édi-
tion Quadrige Puf, Paris 2010, P.P 93 - 105.

في - 1 ال��م��رج��ع  االج��ت��م��اع،  ع��ل��م  ق�سم  اأ���س��ات��ذة  م��ن  نخبة 
علم  ق�سم  ل��ط��الب  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  م�سطلحات 
1985م،  االإ�سكندرية،  الجامعية،  المعرفة  دار  االجتماع، 

�س515.
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نف�س المرجع، �س �س 515 - 516.- )
ماجد الزيود، ال�سباب والقيم في عالم متغير، دار ال�سروق، - )

االأردن 116)م، �س )).
نف�س المرجع: �س )).- )
معتز �سيد عبد اهلل واآخرون، علم النف�س االجتماعي، دار - 5

غريب، القاهرة، 111)م، �س ))).
المعرفة - 6 دار  القيم،  اجتماع  علم  بيومي،  اأحمد  محمد 

الجامعية، االإ�سكندرية، 1991م، �س 158.
المفاهيم - ) ال��ث��ق��اف��ة،  �سو�سيولوجيا  ع��م��اد،  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د 

درا�سات  مركز  العولمة،  اإلى  الحداثة  من  واالإ�سكاليات 
الوحدة العربية، بيروت، ط )، 118)م، �س ))1 .

محمد اأحمد بيومي، مرجع �سابق، �س �س 159 - )16.- 8
م��دخ��اًل - 9 االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ق��ي��م  ال��زل��ب��ان��ي،  محمد  محمد 

االأول،  الكتاب  واالجتماعية،  االإنتروبولوجية  للدرا�سات 
مطبعة اال�ستقالل الكبرى، القاهرة، ))19م، �س19.

بجامعة - 11 االجتماع  علم  بق�سم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
اال�سكندرية، درا�سات في علم االجتماع، الهجرة النفطية 
والقيم االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اال�سكندرية، 
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أهل العلم واألدب من سالطين وأمراء دولة 
المماليك

)648-923هـ/1250-1517م(

معرفية  ميادين  في  والتنوع  الغزارة  من  المملوكية  الدرا�سات  به  حظيت  مما  الرغم  على 
مختلفة، اإال اأن 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 
قاموا  بل  العلم،  ومعاهد  المدار�ض  م�سبوقة  غير  بكثرة  واالأمراء  ال�سالطين  ف�سيد  وفكري؛ 
الغر�ض  توؤدي  فاأ�سبحت  بلة.  واالأ�سَّ وايا  والزَّ ُبط  والرُّ كالَخواِنق  ُمن�ساآت،  اإلى  التعليم  باإدخال 
الديني بجانب التعليمي، ثم ر�سدوا االأوقاف الغنية على هذه الُمن�ساآت ل�سمان ا�ستمرارية اأداء 
وظيفتها؛ وال تخفى اأهمية الوقف في تثبيت اأركان المدر�سة ودعم نظامها؛ حيث كان ريع الوقف 
هو الم�سدر االأ�سا�ض الوحيد لغالبية المدار�ض. كما اأن هذا االزدهار الثقافي كان نابًعا عن وعي 
عن  بدفاعهم  بها؛  ا�ستاأثروا  التي  واالأمجاد  االنت�سار  بطماأنينة  واالإح�سا�ض  بالذات،  المماليك 
حوزة االإ�سالم في وجه ال�سليبيين والمغول؛ ولهذا الوعي بالذات، واالزدهار الثقافي الناجم عنه 
ندين بتلك الموؤلفات التاريخية ال�سخمة، وبكثرة الكتب في اأدب التراجم وغيرها من ميادين 
المعرفة)))؛ ولم يقف ال�سالطين واالأمراء عند جانب رعاية العلم واأهله، بل �سارك و�ساهم كثرة 
منهم بن�سيب في حركة التاأليف والت�سنيف، وُعرف منهم ذوو الثقافة الرفيعة، والذائقة االأدبية، 
والولع باقتناء الكتب، وهو ما �سوف ن�سّلط ال�سوء عليه في هذا البحث؛ ولي�ض هذا بم�ستغرب، 

1فماآثرهم في العمارة وال�سناعات الفنية اليوم خير �ساهد على ما بلغوه من �سمو الذوق. 

المماليك: اللغة والثقافة
منعزلة  اأر�ستقراطية  كطبقة  المماليك  عا�ش 
لطبيعة  المحليين؛  الللبللاد  اأهللل  عللن  مللا  حللد  اإلللى 
الع�سور  في  �سائًدا  كللان  الللذي  الإقطاعي  النظام 
على  المحافظة  ا�ستطاعوا  لهذا  وربما  الو�سطى، 

تقاليدهم ولغتهم)))، وكانت التركية الِقبَجاقية هي 
لغة الجي�ش والباط المملوكي، بينما ظلت العربية 
من  والِقْبَجاق  الر�سمية،  والمخاطبات  العلم  لغة 
ب�سحاري  تقطن  كانت  التي  التركية  القبائل  اأ�سهر 
المماليك  اآ�سيا، وهو موطن غالبية  اأوا�سط  و�سهول 

خالد عبد اهلل يو�سف
القاهرة - جمهورية م�سر العربية
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لذلك  )البحرية)؛  الأوللللى  المملوكية  الللدولللة  في 
الِقْبَجاقية  التركية  تنت�سر  اأن  الطبيعي  من  كللان 
التركية  اللهجات  بقية  وتت�سيد على  المماليك،  بين 
لحق  وقت  في  الِقْبَجاقية  محل  حلت  ثم  الأخللرى، 
التركية الأوُغوزية التي ُتعرف بالتُّركماِنيَّة، وتختلف 
والتاأثر  التاأثير  وجللود  مللع  الللِقللْبللَجللاق،  تركية  عللن 
القادم  والفكر  الأدب  نفوذ  مع  وظهرت  بينهما، 
الثانية  المملوكية  الدولة  في  الأنا�سول  علماء  مع 
الفترة  هذه  مماليك  كثرة  اأن  ومع  )الَجرَك�سية)، 
اإل  القوقاز،  من  المجلوبين  الَجْرَك�ش  من  كانوا 
اآخر  فكان  وت�سيدها،  نفوذها  تفقد  لم  التركية  اأن 
الَجرَك�سية،  الدولة  �ساطين  من  كبيرين  �سلطانين 
ُيقر�سان  الغوري  َوه  وقاْن�سُ قايْتَباي  الأ�سرف  وهما 
ال�سعر بالتركية، وال�سلطان الُموؤيَّد �سيخ المحمودي، 
من  اأنه  بالتركية  ف�ساحته  من  البع�ش  يعتقده  كان 

التُّركمان، على الرغم من اأنه َجرَك�سي الأ�سل))).
في  العربية  العامية  ا  اأي�سً المماليك  ا�ستخدم 
فكانوا  المغول،  مثل  الأخرى  الأعراق  اأما  التحدث، 
من  فئة  لغة  التركية  كانت  كما  لغتهم،  يتحدثون 
المتعلمين، مثل اأبناء المماليك، والعلماء الوافدين 
وهللوؤلء  واأذربلليللجللان،  الأنا�سول  من  القاهرة  على 
المخ�س�سة  المدار�ش  في  بالتدري�ش  يقومون  كانوا 
ا�سي  للغرباء، فالأمير الكبير �سيف الدين اأْيُتُم�ش الِبجِّ
لللاأحللنللاف،  مللدر�للسللة  �سيد  )ت)80هللللللللل/99)1م) 
المدر�سة  طلبة  يكون  اأن  الوقف  وثيقة  في  وا�سترط 
كما  الم�سرية،  الللديللار  اأهلللل  غير  الللوافللديللن  مللن 
ا�سترط اأن ُيعين الناظر مدر�سين للمذهب الحنفي 
المدر�ش  يكون  اأن  ويجب  طالًبا،  وع�سرين  وثمانية 
اأو  والتركي"،  والعجمي  العربي  بالل�سان  "متكلًما 
المذكورين))).  الل�سانين  واأحللد  العربي  بالل�سان 
ُيجيدون  الللدواويللن  ُكّتاب  من  الأكثرية  كانت  كما 
التركية ولغات اأخرى. اأما العلماء العرب فلم ُيعنوا 

با�ستثناء  بينهم،  تنت�سر  ولم  التركية  بتعلم  كثيًرا 
التراجم،  كتب  بهم  نوهت  منهم،  محدودة  اأعللداد 
�سليمان  الدين  علم  القا�سي  اأن  َفدي:  ال�سَّ فيذكر 
قرا�سنقر  كللاتللب  بللابللن  الللمللعللروف  اإبللراهلليللم  ابلللن 
التركية  فللي  ف�سيًحا  كللان  )ت))7هلللللللل/)))1م) 
التركية  فيها  يمزج  اأ�سعاًرا  له  واأورد  الِقْبَجاقية، 
اأ�سهرهم قا�سي الق�ساة العّامة  بالعربية)))؛ ولعل 
المولود في  العيني )ت))8هل/1))1م)  بدر الدين 
�ساعده  وقد  بتركيا حالًيا-  عينتاب- غازي عنتابي 
قرب م�سقط راأ�سه من الحدود التركية على اإجادة 
تاأثيٌر  لها  كان  ولذلك  مبكرة؛  �سن  منذ  اللغة  هذه 
على مجرى حياته العلمية في القاهرة، فاأ�سبح من 
النا�ش  واأقرب  َبْر�ِسَباي،  الأ�سرف  ال�سلطان  ندماء 
ثم  الُجمان"،  "ِعقد  الكبير  تاريخه  له  ويقراأ  اإليه، 
يترجمه له اإلى التركية، وكان الأ�سرف يردد دائًما: 
"لول القا�سي العيني ما َح�ُسن اإ�سامنا؛ ول عرفنا 
بقراءة  ا�ستغنى  اإنه  المملكة". حتى  في  ن�سير  كيف 
الأملللراء  م�سورة  عللن  التاريخ  كتب  فللي  للله  العيني 
الخبرة  من  اكت�سبه  لما  ال�سلطنة؛  اأمللور  تدبير  في 

ب�سماعه لوقائع اأ�سافه من الملوك))). 
ووجود  التركية،  بلغتهم  المماليك  احتفاظ  ومع 
�سعوبة  اأحياًنا  ُوجدت  العربية؛  تتقن  ل  منهم  كثرة 
وعللائللق  الللبللاد،  اأهلللل  وبلليللن  بينهم  الللتللوا�للسللل  فللي 
المملوكية  الم�سادر  عنه  تذكر  ل  هللذا  التوا�سل 
ال�ساطين  بع�ش  اإتقان  لعدم  اإ�سارات  �سوى  �سيًئا، 
قاوون  المن�سور  ال�سلطان  مثل  للعربية،  والأمللراء 
)ت89)هل/90)1م)، الذي كان ُيو�سف باأنه "اأْغَتَم"؛ 
اأي ل يتحدث العربية بف�ساحة، وال�سلطان الأ�سرف 
اأ�سرف  حينما  )ت))8هللل/1))1م)  العائي  اإينال 
على الموت لم ي�ستطع التعبير بالعربية عما بداخله 
وهي:  بالتركية،  كلمة  فقال  لبنه،  العهد  ولية  من 
"اأُغلم، اأُغلم"، وَتعني"ابني، ابني"، ففهم الح�سور 
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الأمير  عن  وُعرف  لولده)7)،  بالعهد  اإ�سارة  هذا  اأن 
)ت))7هلللل/)))1م)،  ا�سري  النَّ الحاجب  اأُلَما�ش 
بن  محمد  للا�للسللر  الللنَّ ال�سلطان  اأمللللراء  اأبلللرز  اأحلللد 
قاوون، اأنه اأَغْتَم؛ ل يعرف العربية، والأمير َب�ْسَتاك 
من  الرغم  على  )ت))7هلللللل/1))1م)،  ا�سري  النَّ
معرفته بالعربية كان ي�ستعين بمترجم ل يفارقه في 
تنقاته؛ ول يتحدث اإلى عماله اإل بمترجم. كما اأن 
عدم معرفة العربية حالت دون تولي بع�ش الأمراء 
َبْكَتُمر  الدين  �سيف  فالأمير  الرفيعة،  المنا�سب 
الوظائف  في  تقدم  البوبكرّي )ت8)7هللل/7))1م) 
ا�سر محمد، ثم اأراد  حتى �سار من اأكابر اأمراء النَّ
اإنه  تعيينه في نيابة �سفد، فامتنع من ذلك، وقال: 
الحكم  ي�ستطيع  ول  العربية؛  يعرف  ل  اأَغْتَم  رجل 
اأنهم  الأمراء  بع�ش  ُعرف عن  النا�ش")8). كما  بين 
فالأمير  العربية،  ول  بالتركية  التحدث  يتقنون  ل 
للاهللري  الللظَّ اهلل  عبد  بللن  اأَْركللَمللا�للش  الللديللن  �سيف 
)ت))8هللل/0))1م)، كان نائب القلعة بدم�سق في 
َبْر�ِسَباي  الأ�سرف  قلده  ثم  َطَطر،  اهر  الظَّ �سلطنة 
مكانته،  فعلت  بالقاهرة،  الكبير  وادار  اللللدَّ وظيفة 
َجقَمق،  اهر  الظَّ �سلطنة  في  وظيفته  في  وا�ستمر 
وعلى الرغم من ذلك لم يكن يتقن التركية، ف�سًا 
عن العربية، يقول عنه ابن َتْغري َبْرِدي: "وكان اإذا 
كلَّمه َمن ل يعرفه يظنه اأنه َقِدم في اأم�سه من باد 
التركية،  باللغة  حديثه  في  كانت  لُغْتمة  الجْرَك�ش؛ 
العربية")9)،  باللغة  كللاُملله  يكون  كيف  فلعمري 
اهر  الظَّ الملك  والللد  الَجرَك�سي،  اأنلل�للش  والأملليللر 
َبْرقوق، كان ل ُيح�ِسن التحدث بالعربية ول التركية، 
له  �ش  فُخ�سّ فللقللط،  بالَجرَك�سية  يتحدث  فللكللان 
ُمترجم ينقل عنه حديثه اإلى التركية اأو العربية)10)؛ 
على  العلم  اأهللل  مللن  الأملللراء  دائللًمللا  حر�ش  ولكن 
بن  َبا�سَقْرد  الدين  نا�سر  فالأمير  العربية،  اإجللادة 
كان من  ا�سري )ت)70هلللل/)0)1م)،  النَّ اهلل  عبد 
اأكابر الأمراء؛ وله نظم ونثر، و�سمع من عبد اهلل بن 

ق عن الُبو�سيري كتاب "جزء البطاقة"، وحّدث  عاَّ
به مراًرا، كما قراأه عليه ال�سيخ علم الِبْرَزالي؛ وكان 
التركية  اأتحدث  ل  �سنة  ع�سرين  بقيت  "لقد  يقول: 

ا مني على اإتقان العربية")11). حر�سً
ا عائق في التوا�سل  ول �سك في اأنه قد ُوجد اأي�سً
ال�ساطين  وبين  والموؤرخين من جهة،  العلماء  بين 
الموؤرخين  اأبرز  َبْرِدي  َتْغري  فابن  اأخرى،  من جهة 
من اأبناء المماليك، كان يعيب على موؤرخي ع�سره 
ن�ساأته  فبطبيعة  المماليك،  وعادات  بثقافة  جهلهم 
المملوكية،  ال�سلطنة  اأمور  على  ومطلًعا  مقرًبا  كان 
وكان يلتم�ش الأعذار لأ�ستاذه تقي الدين المقريزي 
في نقله اأخبار ال�ساطين عن الآحاد؛ لكونه بمعزل 
اأ�سياء  في  التخبط  له  فيقع  المملوكي،  الباط  عن 
ويقول:  العلماء،  الموؤرخين  من  وغيره  هو  كثيرة 
على  ُمعتمًدا  فاأ�سلحها  منها  كثير  على  هُته  نبَّ "وقد 
التوا�سل  م�ساعب  من  الرغم  وعلى  قولي"))1)، 
العهد  هللذا  اأن  العللتللراف  اإل  ي�سعنا  ل  فاإنه  هللذه، 
فقهاء  من  العلماء  لفئة  الذهبية  الفترة  هو  كللان 
ثين، فعظم دورهم للغاية، ويمكن اإرجاع هذه  وُمحدِّ
النخبة  فهذه  المملوكية؛  الخ�سو�سية  اإلى  المكانة 
من  وتنحدر  بالعربية،  ناطقة  بللاًدا  تحكم  كانت 
مماليك  بجلب  با�ستمرار  تتجدد  عربية  غير  اأ�سول 
اإلللى  المماليك  احللتللاج  الخ�سو�سية  ولللهللذه  جللدد؛ 
الباد،  اأهللل  مع  الو�سيط  دور  في  ليكونوا  العلماء 
فترتب على ذلك اأن انخرط جانب منهم في العمل 
بالهيئة الإدارية للدولة، ومنا�سب الق�ساء والح�سبة 
اأن  القول  يمكن  لذلك  الأوقاف.  واإدارة  والتدري�ش، 
اأ�سبح  والعلماء قد  المماليك  بين  والتعاون  التازم 

الطابع المميز لدولة المماليك))1).
كما حر�ش بع�ش الأمراء على الترابط مع العلماء 
والق�ساة عن طريق الم�ساهرة، وربما كان وجودهم 
ال�ستغال  اإلى  طريقهم  هو  العلمي  الو�سط  هذا  في 
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�ساه  من  َي�ْسَبك  الأمير  ابن  يحيى  فالأمير  بالعلم، 
اَهر قا�سي الق�ساة الإمام محب  وادار �سَ الفقيه الدَّ
حنة )ت)81هل/)1)1م) على ابنته،  الدين ابن ال�سِّ
وكان ُيعرف عنه الف�ساحة والبراعة في كتابة الخط 
اهري  الظَّ يلخجا  َجاِنَبْك  الأمير  وتزوج  المن�سوب، 
والفقيه  العالم  ابنة  )ت7)8هل/)))1م) من زينب 
)ت880هللللللل/)7)1م)،  الأق�سرائي  الللديللن  اأملليللن 
عدة  وكتب  الخط،  جّودوا  الذين  الأمللراء  من  وكان 
للقا�سي  "ال�سفا"  كتاب  مثل  وغيرها  م�ساحف، 
عيا�ش، وكان يقروؤه على �سهره، وبعد وفاة َجاِنَبْك 
تزوجت زينب من الأمير َجقَمق المحمدي الأ�سرفي 
العلم، فحفظ  وانتفع ب�سهره في  فتهذب  َبْر�ِسَباي، 
العائي  �ساهين  الأملليللر  و�ساهر  جلليللًدا،  الللقللراآن 
بن  الحافظ  )ت0)8هللل/)))1م)  الكركي  قطُلوُبَغا 
حجر الع�سقاني على اأكبر بناته زين خاتون، فتعلم 

القراآن والخط، ون�سخ بخطه عدة كتب))1).
ل  ال�ساطين  بع�ش  وجلللود  مللن  الللرغللم  وعلللللى 
بتعليم  يعنون  كانوا  اأنهم  اإل  بالعربية،  يف�سحون 
اأبنائهم ومماليكهم العربية وعلوم الدين، فنجد من 
الأ�سرف  الملك  قللاوون  المن�سور  ال�سلطان  اأبناء 
العربية،  يتقن  كللان  )ت)9)هللللللل/)9)1م)،  خليل 
وُيطارح الأدباء وال�سعراء ويعقد لهم مجال�ش العلم، 
اهر  الظَّ عبد  بن  الدين  محي  اإن�سائه  كاتب  وح�سب 
عّلم  فما  وا�ستكتبت  عنه  كتبت  "لقد  يقول:  الللذي 
اأ�سول  وفهم  جميعه،  وقلللراأه  اإل  قللطُّ  مكتوب  على 
المكتوب وفروعه؛ ل بل ا�ستدرك عليَّ وعلى الُكتَّاب، 
ج اأ�سياء كثيرة معه فيها ال�سواب"، وال�سلطان  وَخرَّ
)ت1)7هللللل/1))1م)  قللاوون  بن  محمد  ا�سر  النَّ
�سمع الحديث على �سيوخ ع�سره، ف�سمع من قا�سي 
الق�ساة بدر الدين بن جماعة )ت))7هل/)))1م) 
وزيرة  من  و�سمع  "ُت�َساعّياته"  من  حديًثا  ع�سرين 
ار  الحجَّ العبا�ش  واأبي  زمنها،  ثة  ُمحدِّ ا  الُمَنجِّ بنت 

المعروف بابن ال�سحنة )ت0)7هل/9))1م)، واأجاز 
ج له جزء  ثي دم�سق، وُخرِّ له جماعة كثيرة من ُمحدِّ
َوه  كبير عن بع�ش �سيوخه، كما كان ال�سلطان قاْن�سُ
مجال�سه  مماليكه  ح�سور  على  يحر�ش  الللغللوري 

العلمية، ويقرءون اأمامه ويمتحنهم))1). 
�سعراء مبرزين من ال�سالطين والأمراء

والأمراء درجة عظيمة  ال�ساطين  بلغ عدد من 
في الف�ساحة بالعربية، بل والقدرة على الت�سنيف 
الأ�سرف  ال�سلطان  اأبللرزهللم  ولعل  ال�سعر؛  وقر�ش 
عنه  ُعللرف  الللذي  )ت901هللللللل/)9)1م)،  قايْتَباي 
العديد من  بكتابة  والأمر  والت�سييد،  بالعمارة  الولع 
كتب الأدب والتاريخ والعلوم الدينية، يقول عنه ابن 
وله  الكتب؛  في  المطالعة  من  يمل  ل  "وكان  اإيا�ش: 
في  وحب  وميل  الم�ساجد،  في  تتلى  واأوراد،  اأذكللار 
المت�سوفة"، وو�سل اإلينا من نتاجه ال�سعري بالعربية 
منها  ال�سوفية،  والأذكار  المو�سحات  من  مجموعة 
 1(97( رقم  الم�سرية  الكتب  بللدار  خطية  ن�سخة 
ت�سوف)، ون�سخة ثانية بنف�ش الخزانة رقم )98)1 
ت�سوف) تمت كتابتها �سنة 899هل في حياة ال�سلطان 
قايْتَباي، بخط محمد بن الح�سن الخانكي المقرئ، 
بل  مو�سوم  م�سنف  بالتركية  ال�سعري  نتاجه  ومللن 
لل�سلطان  ومو�سحات  اأذكللار  في  مبارك  "مجموع 
عليه  اهلل  رحمة  قايْتَباي  الأ�سرف  الملك  المرحوم 
َوه  قاْن�سُ الن�سر  اأبي  الأ�سرف  المقام  مولنا  وعلى 
رقم  ال�سليمانية  بالمكتبة  ن�سخة  منه  الغوري"، 
اآخر  قايْتَباي كتاب  ولل�سلطان  اآيا �سوفيا)؛   (0(7(
مو�سوم بل "كتاب من الدعوات"، منه ن�سخة بمكتبة 

طوبقبو �سراي رقم )7)17 روان كو�سكي)))1). 
َوه الغوري، فهو بحقٍّ ال�سلطان  اأما ال�سلطان قاْن�سُ
"كان  اإيللا�للش:  ابللن  يللقللول عنه  واللل�للسللاعللر،  الللعللالللم 
بقراءة  ومغرًما  بالتركية،  نظم  وله  ال�سعر؛  يفهم 
للغوري  وكان  الأ�سعار"،  ودواويللن  وال�سير  التواريخ 
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مجال�ش يجتمع فيها العلماء والأمراء، و�ُسجلت هذه 
المجال�ش  "نفائ�ش  هو  الأول  كتابين،  في  المجال�ش 
�سنفه  القراآنية"،  الأ�سرار  حقائق  في  ال�سلطانية 
ن�سخة  منه  ال�سريفي،  الح�سيني  محمد  بن  ح�سين 
اأحمد  خطية في مكتبة طوبقبو �سراي رقم )80)) 
في  الللدري  "الكوكب  هو:  الثاني  الكتاب  الثالث)، 
م�سائل الغوري". ي�ستمل على األفي م�ساألة واأجوبتها 
من الم�سائل التي وقع البحث فيها بمجال�ش الغوري، 
منه ن�سخة بمكتبة طوبقبو �سراي رقم )77)1 اأحمد 
الثالث)، تحمل خطوط علماء بارزين مثل عبد البر 
الق�ساة  قا�سي  ال�سحنة  بابن  المعروف  محمد  ابن 
اأقللوال  من  ويتبين  )ت1)9هللللل/)1)1م)،  الحنفية 
ودراية  معرفة  على  كان  اأنه  الكتابين،  في  الغوري 
ويمتلك  وتف�سير وحديث،  فقه  الدينية، من  بالعلوم 
ذائقة اأدبية، جعلته قادًرا على النظم وقر�ش ال�سعر، 
عنه  يقول  والعربية،  والفار�سية  التركية  معرفة  مع 
في  الآمدي )ت0)9هل/)1)1م)  الح�سيني  ال�ساعر 
فهو  فن  من  كان  "ما  لل�ساهنامه:  ترجمته  مقدمة 
خبير به، قد هداه اهلل في كل اأمر طريًقا. يجيد فن 
ال�سعر والمعمى؛ وله غزل مرغوب كالدر، وقد قال 
في توحيد الباري ومدح النبي ما بلغ به الغاية")17)، 
عدد  الغوري  لل�سلطان  ال�سعري  النتاج  من  وو�سلنا 
على  برهنت  والمو�سحات،  الق�سائد  مللن  غزير 

براعته في قر�ش ال�سعر، ومنها:
محفوظة  بالتركية  الق�سائد  من  مجموعة   -
�سمن   ،(Or.oct.3744( رقم  العامة  برلين  بمكتبة 
�ست  عللددهللا  الللغللوري  وق�سائد  �للسللعللري،  مجموع 
مثل  متنوعة،  مو�سوعات  ت�سمل  ق�سيدة،  وثمانون 

الغزل والت�سوف)18).
بالعربية،  اأ�سعار  على  ي�ستمل  �سغير  ديللوان   -
بمكتبة  خطية  ن�سخة  منه  بالتركية،  غزل  وق�سائد 
اأمللليلللري)،  علللللي   (((9( رقلللم  بللاإ�للسللتللانللبللول  ملللَّللت 

ورباعيات ومربعات بالتركية في المجلد الثاني من 
كتاب "العقود الغورية"، منه ن�سخة خطية بالمكتبة 

ال�سليمانية رقم ))1)) اآيا �سوفيا))19).
ومو�سح  بالعربية،  ومو�سحتين  ق�سيدتين   -
ُملمع يمزج بين التركية والعربية، من نغم المحيَّر، 
من  حلب")0)).  "تاريخ  في  الطباخ  راغللب  ذكرهم 
اأعيان  بع�ش  عند  وجدها  للغوري  �سعرية  مجموعة 
دولته  اأملللراء  فيها  يذكر  الأوللللى  الق�سيدة  حلب. 
ويجمعهم  قلوبهم،  يوؤلف  اأن  اهلل  ويدعو  وجللنللده، 

حوله، ومطلعها:
ح�����م�����ن �������ن�������ا ال�����رَّ ب�����ال�����ُم�����ل�����ك اأن�������ع�������م ربُّ

�����ان وه���������و ال�����ك�����ري�����م ال�����ُم�����ن�����ع�����م ال�����م�����نَّ

�����ك�����ر ح�������ق واج�������ب ف�����ل�����ه ع����ل����ي����ن����ا ال�����������سُّ

َي���ق�������س���ي���ه ق����ل����ب ُم����خ����ل���������ض وِل���������س����ان

ليلة  اإحلليللاء  على  حللث  فيها  الثانية  الق�سيدة 
الن�سف من �سعبان، ودعاء لجنده ورعيته، ومطلعها:

ن������ف������ح������ات اأي������������ام������������ن������������ا  ف��������������ي  هلل 

م������ن ده������رن������ا ت�����زك�����و ب����ه����ا االأوق������������ات

وت���������س����رع����وا ف����ت����ع����ر�����س����وا  اأال  ف���ب���ه���ا 

ف���ي���ه���ا ُت������ج������اب ل����ك����م ب����ه����ا ال������دع������وات

"الق�سائد  كتاب  في  الق�سائد  من  مجموعة   -
منها  الغورية"،  ال�سلطانية  والمو�سحات  الربانية 
 1(8( رقللم  �للسللراي  طوبقبو  بمكتبة  خطية  ن�سخة 

بغداد كو�سكي)
- "ق�سائد واأبيات منتخبة من ديوان الغوري"؛ 
الأزهرية  بالمكتبة  يعلم جامعها، �سمن مجموع  لم 
مع  بع�سها  فللي  وتللتللفللق  اأبلللاظلللة)،   7(19( رقلللم 
اأحايين  في  عنها  وتختلف  الربانية"،  "الق�سائد 
كثيرة، ففيها ق�سائد لم ترد في مخطوط اإ�ستانبول، 
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اأولها ق�سيدة، مطلعها: 
ح������ال ال������ق������وُم ف������ي ح���������س����رِة االأن�����������ض

ف���الح���ت َوْج�����َن�����ة ف����ي وج���ن���ة ال�����س��م�����ض

وه����ام����ت ب���م���ن ت���ه���وى وف������از ب��و���س��ِل��ه��ا

النف�ض ح��ا���س��د  اأو  ال��ع��ق��ل  رق��ي��ب  ب��غ��ي��ر 

- ق�سيدة وردت في "الكواكب ال�سائرة"؛ لنجم 
ق�سيدة  على  الللغللوري  بها  يللرد  ي)1))،  الللغللزَّ الدين 
ال�سهير  العبا�ش،  اأبو  الدين  �سهاب  الق�ساة  قا�سي 

بابن الفرفور الدم�سقي التي مدحه بها، مطلعها: 
اأج����اد ل��ن��ا ال��ق��ا���س��ي اب���ن ف��رف��ور اأح��م��د

م�����دي�����ًح�����ا ب������ه اأث������ن������ى ع���ل���ي���ه واأح�����م�����د

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

م����ن����اق����ب����ه م���������س����ه����ورة ل���ي�������ض ت���ج���ح���ُد

وق���ا����س���ي ُق�������س���اة ال�������س���ام ج����اء ي���زورن���ا

�����ن�����ا وي��������وؤك��������ُد وي�����ث�����ب�����ت دع������������وى ح�����بِّ

وي����ه����دي ل���ن���ا م���ن���ه ال�����دع�����اء ف��م��رح��ًب��ا

ب������ه زائ��������������ًرا ل�����الأن�����������ض ج��������اء ي�����ج�����ّدُد

ال�سريف"  الن�سب  "�سجرة  الغوري  ولل�سلطان   -
رقم  �سراي  طوبقبو  مكتبة  في  خطية  ن�سخة  منها 

)798) اأحمد الثالث).
- مجموعة ق�سائد ومو�سحات بالمكتبة الملكية 
بكوبنهاجن رقم )Arab. 280(، عددها �سبع ق�سائد، 
وثاثة وثاثون مو�سًحا، بع�سها ذكره راغب الطباخ 

في" تاريخ حلب". 
اأما الأمراء الذين بلغوا درجة عظيمة في قر�ش 
الدين  عللاء  الأملليللر  فللاأبللرزهللم  بالعربية،  ال�سعر 
الطنُبَغا بن عبد اهلل الَجاولي )ت))7هل/)))1م)، 
وُين�سب اإلى الأمير علم الدين �َسْنَجر الَجاولي، فقد 

الطنُبَغا  وكللان  ة،  غللزَّ نيابة  تولى  لما  َدَواَداره  كان 
الَجاولي يعد نادرة بين اأبناء جن�سه في نظم ال�سعر 
وله  اأجادها؛  التي  عات،  المقطَّ في  �سيَّما  ل  الجيد؛ 
َبللْرِدي:  َتْغري  ابن  عنه  يقول  مطّولة،  ق�سائد  عدة 
اأعلم  ول  الأتراك؛  من  ال�سعراء  فحول  اأحد  "وهو 
اأبناء جن�سه في رتبته في نظم القِري�ش،  اأحًدا من 
اللهم اإل اإن كان اأْيَدُمر المحيوي فيمكن"))))، وذكر 

َفدي ُجملة من اأ�سعاره، ومنها)))): له ال�سَّ
وب����������������������������������اِرد ال����������ث����������غ����������ر ح������ل���������������������������ٍو

ه ب������������م������������ر�������������س������������ٍف ف������������ي������������ه ُح�����������������������وَّ

������������ره ف������������ي ان�������ت�������ح�����������������������اٍل وَخ�������������������������سْ

ه ُي�����������ب�����������دي م�����������ن ال���������������س�������ع�������ف ق�����������وَّ

وله اأي�سا:
��������ا ف�������ي ِق����������ران ��������ريَّ و��������س�������اُل�������ك وال��������ثُّ

وه�������ُج�������رك وال�����ج�����ف�����ا ف����ر�����س����ا ره������ان

ف����دي����ُت����ك م����ا ح���ف���ظ���ت ل���������س����وؤم َب���خ���ْت���ي

تراني" "لن  اإال  ال���������ق���������راآن  م�������ن 

الدين  �سهاب  العّامة  الأديللب  في  �سعره  ومللن 
محمود بن �سليمان بن فهد )ت))7هل/)))1م): 

����ح����اُة ب�������اأن اال�����س����م ع���ن���دُه���ُم ق������ال ال����نُّ

��ى وه�����ذا ال���ق���وُل م�����ردوُد غ���ي���ُر ال��ُم�����س��مَّ

��ى وال��دل��ي��ل على اال����س���م ع��ي��ُن ال��ُم�����َس��مَّ

م��ح��م��وُد ال����دي����ن  ����َس���ه���اب  اأن  ق���ل���ُت  م����ا 

محبي الكتب من ال�سالطين والأمراء
من  المماليك  و�ساطين  اأملللراء  مللن  يبلغ  لللم 
الثقافة والولع باقتناء الكتب مثلما بلغ الأمير الكبير 
الذي ظهر  َي�ْسَبك من مهدي )ت)88هل/80)1م)، 
فتولى  قايْتَباي،  الأ�سرف  �سلطنة  نجمه خال  ولمع 
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ال�سلطان  اإليه  اأ�ساف  ثم  الكبير،  وادار  الللدَّ وظيفة 
ار،  والأ�للسللتللادَّ الللوزيللر،  منها:  اأخلللرى،  وظائف  عللدة 
المملكة  ومدبر  الُك�ساف،  وكا�سف  الع�سكر،  وبا�ش 
الآفللاق،  وطللار �سيته في  اأمللره،  ذلللك، فعظم  وغير 
يدل  َي�ْسَبك  الأمير  كتب  خزانة  من  اإلينا  و�سل  وما 
بال�سراء  �سواء  الكتب،  لقتناء  العظيم  حبه  على 
�سرحت  "ولو  خاوي:  ال�سَّ عنه  يقول  ال�ستن�ساخ،  اأو 
مجلًدا"،  لكان  مقتنياته  من  اأجملته  ما  تف�سيل 
المخطوطات  هللذه  مللن  وافلللر  عللدد  اإللليللنللا  وو�للسللل 
ن�سخة  منها  والتذهيب،  الخط  نفي�سة  الخزائنية، 
من  المقريزي،  الدين  لتقي  "ال�سلوك"  كتاب  من 
مقتنيات مكتبة طوبقبو �سراي رقم ))90 قفو�ش)، 
من  خزائنية  ون�سخة  الأعلللرج،  الفرج  اأبللو  ن�سخها 
َفدي،  ال�سَّ اأيبك  بن  لخليل  بالوفيات"  "الوافي 
نفي�سة  ون�سخة   ،(8(1( رقم  ال�سليمانية  بالمكتبة 
من كتاب "التحفة ال�سنية باأ�سماء الباد الم�سرية" 
لبن الجيعان )ت)88هل/97)1م)، كتبها الخطاط 
محمد بن اأحمد الُح�سني الُمكتب �سنة ثاث وثاثين 
بجامعة  البودليان  مكتبة  بها  تحتفظ  وثمانمائة، 
َي�ْسَبك  لاأمير  وكللان   ،)Hunt.2( رقللم  اأوك�سفورد 
مجال�ش يجتمع فيها علماء وموؤرخو ع�سره، ومنهم 
َي�ْسَبك  اأمللره  وقد  خاوي،  ال�سَّ الدين  �سم�ش  الموؤرخ 
التي  "ال�سلوك" للمقريزي  بكتابة تذييل على كتاب 
فه  بُم�سنَّ عليه  فذيل  ))8هللل،  �سنة  حوادثه  انتهت 
خاوي:  ْبِر الم�سبوك في ذيل ال�سلوك". يقول ال�سَّ "التِّ
وادار الكبير َي�ْسَبك اأن اأذيل له على  الدَّ �ساألني  "نعم 
تاريخ المقريزي "ال�سلوك" فاأجبته بعد ال�ستخارة 
واغتبط  الم�سبوك"،  ْبِر  "التِّ وجمعت  وال�ست�سارة، 
في  منه  ح�سله  ما  ي�ست�سحب  كان  بحيث  بذلك؛ 
بالتركية  ال�سعر  يقر�ش  َي�ْسَبك  وكللان  اأ�سفاره"، 
النبوي،  ال�سريف  الن�سب  �سجرة  وَعِمل  والعربية، 
الكتب  بللدار  خطية  ن�سخ  ثللاث  منها  اإلينا  و�سل 
الم�سرية، ن�سختان برقمي )))،)) تاريخ) والثالثة 

بن  خطاب  ال�سهير  الخطاط  كتبها  نفي�سة  ن�سخة 
الدنجاوي رقم )7))1 تاريخ)، ون�سخة رابعة  عمر 

بمكتبة البلدية اإ�سكندرية رقم )117 تاريخ))))).
ا من الأمراء محبي اقتناء الكتب الأمير  ُعرف اأي�سً
ا�سري ال�ِساْحدار )ت1)7هل/0))1م)،  قجلي�ش النَّ
عليها  يتردد  علم  مجال�ش  وله  الكثير؛  منها  فجمع 
العلماء الم�ستغلون بالعلوم العقلية، كالطبيب ال�سيخ 
�سم�ش الدين ابن الأكفاني )9)7هل/9))1م)، وكان 
ويعمل  الميقات،  بعلم  العارفين  من  ا  اأي�سً قجلي�ش 
الإ�ْسُطرلبات والأرباع والرخامات المتقنة، ويقتني 
وري  الَمْن�سُ اهلل  عبد  بن  َبْيَدرا  والأمير  اآلتها))))، 
الأ�سرف  زمن  ال�سلطنة  نائب  )ت)9)هللل/)9)1م) 
الكتب،  محبي  الأمللراء  من  كان  قللاوون،  بن  خليل 
ويذكر  الكثير،  وال�ستن�ساخ  بال�سراء  منها  فاقتنى 
َفدي اأنه امتلك من كتبه "الكامل" لبن الأثير  ال�سَّ
الدين  جمال  له  كتبها  مجلدة،  ع�سرة  اثنتي  في 
كللذلللك عن  ُعلللرف  اللللللللوّراق)))).  الللوطللواط  محمد 
)ت709هللل/09)1م)  الجا�سنكير  َبْيَبر�ش  ال�سلطان 
جامع  باإ�ساح  قام  وعندما  الكتب،  باقتناء  ولُعه 
الحاكم باأمر اهلل، جعل بالجامع درو�ًسا للفقه على 
بها  وقف  كتب،  خزانة  به  واأن�ساأ  الأربعة،  المذاهب 
والآداب،  العلوم،  كتب  من  مجلد  خم�سمائة  نحو 
والتواريخ وغير ذلك، وختمات �سريفة وَرْبَعات، واأمر 
الخطاط  كتبها  مجلدات،  �سبع  في  ختمة  بكتابة 
ال�سهير �سرف الدين ابن الوحيد)7))، وهو الم�سحف 
رقم  البريطانية  بالمكتبة  الآن  المحفوظ  ال�سريف 

 .)Add.22406-13(

الأدبيات التركية في البالط المملوكي
بين  الللتللركلليللة  انللتلل�للسللار  مللع  الطبيعي  مللن  كلللان 
وعلى  واهتمام،  بعناية  منهم  تحظى  اأن  المماليك 
ترجمة  حركة  فظهرت  منهم،  العلم  اأهل  الأخ�ش 
ولم  والفار�سية؛  العربية  من  التركية،  اإلللى  وا�سعة 
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يقف ال�ساطين والأمراء على الترجمة فح�سب، بل 
التركي  الأدب  موؤلفات  من  ُجملة  با�ستن�ساخ  قاموا 
ال�سهيرة، وقد برز هذا النوع من الن�ساط الأدبي مع 
على  الوافدين  اأحد  فقام  الَجرَك�سية،  الدولة  بداية 
القاهرة من الأنا�سول، وهو م�سطفى الأر�سرومي 
الح�سن  لأبللي  النبوية  ال�سيرة  بترجمة  ال�سرير 
))هلللل/9م)،  الللقللرن  البكري  اهلل  عبد  بللن  اأحللمللد 
الترجمة  َبْرقوق، وهي  اهر  الظَّ لل�سلطان  ثم قدمها 
المنظومة المعروفة بل "�سير نبي"، وقد حظيت هذه 
اأتراك  بين  وا�سعة  و�سهرة  جليلة  بمكانة  الترجمة 
خطية؛  ن�سخ  عللدة  منها  اإلينا  وو�سل  الأنللا�للسللول، 
"فتوح  لكتاب  �سهيرة  ترجمة  ا  اأي�سً ولاأر�سرومي 
ترجمها  )ت07)هللللللل/))8م)،  للللللواِقللدي  ال�سام" 
نائب  جللولللبللان  لللاأملليللر  ))79هلللللللل/)9)1م)  �سنة 
الكتب  بللدار  خطية  ن�سخة  منها  بحلب،  ال�سلطنة 
في  ون�سخة  تركي)،  تاريخ   1(7( رقللم  الم�سرية 
المكتبة البريطانية رقم )Or.3214(، وقد �سبق هذا 
اللغة  عن  معاجم  عدة  و�سع  الترجمة  في  الن�ساط 
ت�سرح  والأوُغللوزيللة،  الِقْبَجاقية  بلهجتيها  التركية، 
نحوها وقواعدها، وتعد هذه الموؤلفات حالًيا �سواء 
فة ذات اأهمية كبيرة في مجال  المترجمة اأو الُم�سنَّ
الدرا�سات اللغوية التركية، بل كانت مو�سوًعا لعدة 
التركية  اللغة  وتعرف عن علماء  اأطروحات علمية، 
الم�سرية  والمعاجم  القواعد  كتب  بل"مجموعة 

المملوكية"، ومن اأهم هذه المعاجم)8)).
اأبي  لل�سان االأتراك"؛ لأثير الدين  "االإدراك   -
)ت))7هلللل/)))1م)،  الأندل�سي  الَغرناطي  حيَّان 
العالم النحوي ال�سهير، الذي وفد على القاهرة زمن 
وكتابه  والفار�سية،  التركية  ُيجيد  وكان  المماليك، 
وهو  التركية،  في  النحو  كتب  اأقدم  من  واحًدا  ُيعد 
بالعربية،  ومقابلها  تركية  كلمة  ي�سم 00))  معجم 
ثم ق�سًما لنحو و�سرف التركية، واللهجة الموجودة 

بكتابه هي الِقْبَجاقية. ويتميز كتابه بقيمة عظيمة؛ 
الغزيرة  والمادة  النحاة،  اأكبر  لأن موؤلفه واحد من 
التي ا�ستعان بها عند كتابته؛ ول بد اأنه قد ا�ستعان 
زمنه،  في  التركية  يعرفون  كانوا  بمن  تاأليفه  على 
التركي  زكريا  بن  محمد  الدين  فخر  ال�سيخ  مثل 
اأخذ  اأنلله  فيذكر  )ت)71هللللل/)1)1م)،  لغري  ال�سُّ
عالًما  كان  فقد  الفر�ش،  ول�سان  الترك  ل�سان  عنه 
اعتماده  ا  اأي�سً وتركيًبا؛  اإفراًدا  يعرفهما  بالل�سانين 
على بع�ش الم�سادر التركية ال�سهيرة، وعلى راأ�سها 

"ديوان لغات الترك" لمحمود الكا�سغري)9)).
الللديللن  لللفللخللر  الترك"؛  ل�������س���ان  "قواعد   -
عدة  ا  اأي�سً وللله  )ت)71هلللللل/)1)1م)؛  الديوريكي 
اأواخر  الِقْبَجاقية  ق�سائد كتبها في م�سر بالتركية 
المبكرة في  النماذج  تعد من  القرن )7هللل/)1م)، 
لم  لكنها  المماليك؛  بين  اللهجة  هللذه  ا�ستخدام 
حتى  ن�سخ  على  للله  ُيعثر  فلم  كتابه  اأملللا  ت�سلنا، 
قواعد  كتاب عربي في  اأول  اأنه  المرجح  الآن، ومن 

الِقْبَجاقية المملوكية المكتوبة نظًما)0)). 
الم�ستاق في لغة الترك والِقفَجاق"؛  "ُبْلغة   -
اأهللم  مللن  ويللعللد  الللتللركللي،  اهلل  عبد  الللديللن  لجمال 
ا  اأي�سً ي�ستمل  اأنه  كما  الِقْبَجاقية،  التركية  معاجم 
على ق�سمين لاأفعال والأ�سماء التركية، وو�سل اإلينا 
في ن�سخة فريدة محفوظة بالمكتبة الوطنية بباري�ش 

))9) تركي))1)). .  
لل�ساطين  ُن�سخت  اأو  ُترجمت  التي  الكتب  اأما 
الدينية،  العلوم  فتنوعت مو�سوعاتها من  والأمراء، 

اإلى اأدب الفرو�سية، والتاريخ، والأدب، ومنها: 
ال�سهير  الفار�سي  لل�ساعر  الَكل�ستان"؛  "كتاب   -
ال�ساعر  الِقْبَجاقية  اإلى  ترجمه  ال�سيرازي،  �سعدي 
الوافد  بعد)79هل/91)1م)،  )ت  �سرايي"  "�سيف 
القبيلة  عا�سمة  �سراي،  مدينة  من  القاهرة  على 
الذهبية اأو مغول الِقْبَجاق، ترجمها لاأمير ُبْتَخا�ش 



اآفاق الثقافة والتراث

اأهل العلم 
والأدب من 

�سالطين 
واأمراء دولة 

المماليك
-648(
923هـ/
-1250

1517م(

8(

الُحّجاب  حاجب  )ت)80هلللل/)0)1م)،  ال�ُسوُدوني 
اهر َبْرقوق، وهي ترجمة حرة تتميز  في �سلطنة الظَّ
على  وبرهنت  الألفاظ،  وعذوبة  الأ�سلوب  ب�سا�سة 
قدرة �ساحبها الأدبية، فا يوجد نموذج اآخر للنثر 
الفني في اللهجة الِقْبَجاقية في القرن )8هل/)1م) 
ن�سخة  في  اإلينا  وو�سلت  الترجمة،  هذه  من  اأبللدع 

فريدة بمكتبة جامعة ليدن رقم ))7)))))).
- "اإر�ساد الملوك وال�سالطين"، من كتب ن�سح 
ال�ساطين والأمراء المعروفة بل"مرايا الأمراء"؛ ول 
الِقْبَجاقية،  اإلى  ُمترِجمه  اأو  الكتاب  ف  ُم�سنِّ ُيعرف 
وهي ترجمة بين �سطور الن�ش العربي، ي�ستمل على 
المذهب  على  لفقهاء  ُجمعت  وفتاوى  مو�سوعات 
هو  نا�سخه  اأن  يت�سح  ختامه  قيد  ومللن  الحنفي، 
الإ�سكندرية  مدينة  في  ن�سخه  الفقيه" واأتم  "َبْرَكه 
في  الكتاب  اإلينا  وو�سل  )789هللللل/87)1م)،  �سنة 
ال�سليمانية رقم  ن�سخة فريدة من مقتنيات المكتبة 
الأمير  ال�سلطنة  لنائب  ُكتبت  �سوفيا)،  اآيا   101((

الكبير �سيف الدين َباْجَمان الظاهري)))).
وهو  التركي"،  بالل�سان  ال��ف��ق��ه  ف��ي  "كتاب   -
الفقه  كللتللب  مللن  جمعت  الللفللتللاوى  مللن  مللجللمللوعللة 
هذه  من  والُمترجم،  الموؤلِّف  مجهول  المختلفة، 
رقم  باإ�ستانبول  ملَّت  بمكتبة  ن�سخة خطية  الترجمة 
خزائنية  ن�سخة  وهي  اأفندي)،  اهلل  في�ش   10(((
اهر َطَطر )ت))8هل/1))1م).  ُكتبت لل�سلطان الظَّ
عر  ال�سِّ واإن�ساد  الكتب،  اقتناء  عنه حب  ُعرف  الذي 
بين يديه؛ ل �سيَّما ال�سعر التركي، فاإنه كان حافًظا 
ا بدر  له، عارًفا بمعانيه ودقائقه، وقد ترجم له اأي�سً
"ُمخَت�سر الُقُدوري" في  اإلى التركية  الدين العيني 

الفقه الحنفي)))).
الللللليللث  لأبللللي  ال�سالة"  ف����ي  "المقدمة   -
لمترجم  )7)هللل/)98م)؛  تقريًبا  )ت  ال�سمرقندي 
منها  الأوُغوزية،  التركية  اإلى  ترجمة  وهي  مجهول، 

الغوري،  َوه  قاْن�سُ لل�سلطان  ُكتبت  خزائنية  ن�سخة 
بن  اأ�َسْنباي  يدعى  اخ  الُن�سَّ المماليك  اأحد  ن�سخها 
رقم  ال�سليمانية  المكتبة  مقتنيات  مللن  للوُدون،  �للسُ

)1))1 اآيا �سوفيا))))). 
مجهول،  لموؤلف  اب"؛  �سَّ النُّ علم  في  "كتاب   -
اب  بالنُّ�سَّ الللرمللي  فللي  مو�سوعات  كتابه  فللي  جمع 
ترجمة  وهي  مختلفة،  عربية  م�سادر  من  وال�سهام 
مترجم  بها  قام  والأوُغوزية،  الِقْبَجاقية  بين  تمزج 
با�سا  علي  من  اهلل  عبد  بن  ُطولو  لاأمير  مجهول 
لللاهلللري )ت808هللللللللللللل/)0)1م)، ملللن اأعلليللان  اللللظَّ
بعد  وترقى  َبْرقوق،  اهر  للظَّ ة  كيِّ الخا�سَ المماليك 
مي الألوف،  وفاته حتى �سار من الأمراء المائة ُمقدَّ
فرج  ال�سلطان  �سلطنة  في  ممالك  نيابة عدة  وتولى 
ة، ثم الإ�سكندرية، واأخيًرا  ابن َبْرقوق، مثل نيابة غزَّ
كان  ُطولو  الأمير  اأن  ويبدو  وفاته،  اإلى  �سفد  نيابة 
فات  ُيعنى باأدب الفرو�سية، فاأمر بترجمة عدة ُم�سنَّ
اب،  النُّ�سَّ علم  في  الكتاب  هذا  منها  التركية،  اإلى 
بايزيد  الأولى في مكتبة  اإلينا منه ن�سختان،  وو�سل 
والثانية،  اأفندي)،  الدين  ولي   (17(( رقم  العامة 
رقم  مجموع  �سمن  الفرن�سية  الوطنية  المكتبة  في 
)Suppl. turc.179(. ُترجم كذلك لاأمير ُطولو كتاب 

"البيطرة الوا�سح"، وهي ترجمة من العربية لكتاب 
ويتاألف  مجهولن،  ومترجمه  موؤلفه  البيطرة،  في 
اأمرا�ش  في  ومدخٍل  اأبللواب  اأربعة  من  الكتاب  متن 
ن�سختان،  الكتاب  من  اإلينا  و�سل  وعاجها،  الخيل 
روان   1(9(( رقم  �سراي  طوبقبو  مكتبة  في  الأولى 
رقم  الفرن�سية  المكتبة  فللي  والثانية   كو�سكي)، 

.(((( )Suppl turc.179 (

الأمير  بن�سخه  اأمللر  با�سا"،  عا�سق  "ديوان   -
وادار َي�ْسَبك من مهدي، منه ن�سخة خطية  الكبير الدَّ
بالمكتبة ال�سليمانية رقم )))17 لله لي)، ون�سخة 
لخزانة  ُكتبت  الحفظ،  ورقم  الخزانة  بنف�ش  ثانية 
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ال�سلطان  كبير  اآُخللور  اأمير  َوه  قاْن�سُ الكبير  الأمير 
الأ�سرف قايْتَباي)7)). 

المقد�سة،  المعرفة  اأو  غوبيليك"،  "قوتاد   -
الأويغورية  بالتركية  الموؤلفة  الكتب  واأ�سهر  اأول  وهو 
في  رفيعة  مكانة  وله  الإ�سام؛  الأتللراك  دخول  بعد 
الأدب التركي القديم، تمت كتابة هذه الن�سخة في 
القرن )8هل/)1م)؛ لخزانة الأمير عز الدين اأْيَدُمر 
ال�سلطان  مماليك  من  الكبير،  وادار  الللدَّ ا�سري  النَّ
محمد بن قاوون، ومن الجدير بالذكر اأنه ل ُيعرف 
هذه  الكتاب،  هذا  من  ن�سخ  ثاث  �سوى  العالم  في 
الن�سخة وهي من مقتنيات دار الكتب الم�سرية رقم 
مدينة  في  اأخللرى  ون�سخة  تركي)،  ت�سوف   1(8(
بالحرف  مكتوبتان  الن�سختان  وهللاتللان  فرغانة، 
المكتبة  بها  فتحتفظ  الثالثة  الن�سخة  اأما  العربي، 
الوطنية النم�ساوية في فيينا، وهي مكتوبة بالأبجدية 
من  تتاألف  منظومة  عبارة عن  والكتاب  الأويغورية، 
الملك؛  و�سيا�سة  والأخاق،  الحكمة  بيت في   ((00
المقربين  الُكتاب  اأحد  �ساغوني،  يو�سف  نظم  من 
القراخانية  الدولة  موؤ�س�ش  بغراخان"  "�ستوق  من 
في ترك�ستان ال�سرقية، وقد رقاه الملك اإلى من�سب 
ولذلك  الللكللتللاب؛  هللذا  لتاأليفه  الخا�ش  الحاجب 
ا�ستهر بل "يو�سف خا�ش حاجب"، واأتم تاأليفه �سنة 

))))هل/9)10م).
مجهول،  لموؤلف  المواعظ".  ف��ي  "كتاب   -
في  اأبلللواب  ع�سرة  على  ورتللبلله  0)7هلللل،  �سنة  اأتللملله 
الكتب  المواعظ والِحَكم، منه ن�سخة خزائنية بدار 
ُكتبت  تللركللي)،  تلل�للسللوف   1((( رقلللم  الللملل�للسللريللة 
وادار الكبير َي�ْسَبك من مهدي، تمت كتابتها �سنة  للدَّ
))88هل/9))1م)، بخط محمد بن اأحمد الفرنوي.

نامة"، منظومة لتاج الدين اأحمدي  - "اإ�سكندر 
الخلق  مو�سوع  فيها  يتناول  )ت)81هلللل/)1)1م)، 
من وجهة نظر فل�سفية، ثم يروي على ل�سان اأر�سطو 

ن�سخة  منها  الأكبر،  الإ�سكندر  اإلللى  ال�سرق  تاريخ 
اأدب   (1(( رقللم  الم�سرية  الكتب  بللدار  خزائنية 
قلعة  نائب  ال�سيفي  َجللاَنللم  لاأمير  ُكتبت  تللركللي)، 
808هللل،  �سنة  ن�سخها  من  ُفللرغ  حلب،  في  ال�سلطنة 
ون�سخة خزائنية ثانية تزدان بالمنمنمات ُكتبت كما 
بن  ُخ�ْسَقدم  لاأمير  الفتتاحية  ال�سفحة  في  ورد 
اهر َتُمرُبَغا، من  عبد اهلل الَخاِزاْنَدار في �سلطنة الظَّ
مقتنيات مكتبة جامعة اإ�ستانبول رقم )))0)))8)). 
بُّو�ض"، ر�سالة  الدَّ لعب  في  النفو�ض  "نزهة   -
الأمير  موؤلفها  بالعربية،  مقدمة  مع  بالِقْبَجاقية 
باآطاجق،  ال�سهير  ا�سري  النَّ الُح�َسامي  الطنُبَغا 
�سنة  كتبها  التي  الأ�سلية  الن�سخة  اإلينا  وو�سلت 
))8هل، وهي ن�سخة خزائنية من مقتنيات دار الكتب 
الم�سرية  رقم )1) فرو�سية تيمور)، ورتب الموؤلف 
كتابه على �ستة بنود، تتناول فن الفرو�سية، ويقول: 
العرب  مللن  اأ�للسللاتللذة  يللد  على  الفن  هللذا  تعلم  اإنلله 

والعجم. 
- "ال�ساهنامه"، ترجمها باأمر ال�سلطان الغوري 
)ت0)9هللللل/)1)1م)،  الآمللدي  الح�سيني  ال�ساعر 
الغوري  ال�سلطان  اإن  ترجمته:  مقدمة  فللي  يقول 
�سروب  فيها  خزانة  وعنده  بالقراءة،  مولًعا  كللان 
ال�ساهنامه،  كتاب  من  ن�سخة  فيها  وكللان  الكتب، 
اإلينا  التركية...اإلخ"، وو�سلت  اإلى  فاأمره بترجمتها 
الن�سخة الأم التي ُترجمت وُقدمت لل�سلطان الغوري، 
وهي محفوظة بمكتبة طوبقبو �سراي رقم )10)1) 

ويزينها اثنتان و�ستون منمنمة م�سورة)9)). 
منظومة  ترجمة  للللللواقللدي،  ال�سام"  "فتوح   -
محمود  بن  محمد  الدين  �سم�ش  القا�سي  بها  قام 
وتتاألف  )ت881هلللل/)7)1م)،  اأجا  بابن  المعروف 
اأجا  ابن  وكان  بالتركية،  بيت  األف  ع�سر  اثني  من 
الكبير  وادار  اللللدَّ وي�سحب  الع�سكر،  ق�ساء  يتولى 
هذه  من  الحربية،  حماته  في  مهدي  من  َي�ْسَبك 
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رقم  �سراي  طوبقبو  بمكتبة  خطية  ن�سخة  الترجمة 
))88 قوغو�سلر))0)).

مماليك الِطباق والن�ساخة
جلب  على  المملوكية  الدولة  في  العرف  جللرى 
ديني  لتعليم  يخ�سعون  ثللم  للغللار،  اللل�للسِّ المماليك 
وع�سكري خال�ش لعدة �سنوات، واإعدادهم لاعتماد 
عليهم في الإدارة والحرب، ويكاد المقريزي يتفرد 
القلعة،  ِطباق  في  المماليك  وتعليم  تربية  بتو�سيح 
طائفة  لكل  وكان  الكتابة،  تعلم  في  المملوك  فيبداأ 
والخط  القراآن  يعلمها  يوم،  كل  اإليها  يح�سر  فقيه 
�سب  فللاإذا  والأذكلللار،  وال�سلوات  ال�سريعة  واآداب 
المملوك يبداأ في درا�سة �سيء من الفقه، فاإذا �سار 
اإلى �سن البلوغ، اأخذ معلم في تعليمه فنون الفرو�سية 
ونحو  مللح،  الللرُّ ولعب  ال�سهام؛  رمللي  من  والللحللرب، 
ويح�سل  ُيعتق،  المملوك  تعليم  انتهاء  وبعد  ذلك، 
"عتاقة"،  عليها  ُيطلق  تعليمه  بانتهاء  اإجللازة  على 
وهي �سهادة ُتمنح للملوك، تدل على اأنه اأ�سبح حًرا 
بعد تخرجه في  المملوك  يبداأ  ثم  تعليمه،  اأتم  واأنه 
فوقها،  ما  اإلللى  رتبة  من  والللتللدرج  العملية،  حياته 
كثير  الطريق  هذا  عن  وجاء  �سلطاًنا،  اأ�سبح  وربما 

من �ساطين المماليك)1)). 
ويلللللذكلللللر خللللللليلللل بلللللن �لللسلللاهللليلللن اللللظلللاهلللري 
اثنتا  القلعة  طباق  عللدد  اأن  )ت)87هلللللل/8))1م) 
ع�سرة طبقة، كل طبقة منها عبارة عن حارة م�ستقلة 
الواحدة  الطبقة  وكانت  م�ساكن،  عّدة  على  ت�سمل 
الم�سادر  تذكر  ولكن  مملوك؛  األللف  ل�سكن  تت�سع 
التاريخية اأ�سماء ثماني ع�سرة طبقة، من اأ�سهرها، 
الأ�سرفية،  طبقة  الللزمللام،  طبقة  الللرفللرف،  طبقة 
طبقة  المقدم،  طبقة  الغور،  طبقة  الحو�ش،  طبقة 
ال�سندلية،  طبقة  الأربللعلليللن،  طبقة  الم�ستجدة، 
فطبقة  والأملللراء،  ال�ساطين  اإلللى  بع�سها  وين�سب 
المْنَجكي  للْنللَدل  �للسَ الأملليللر  اإلللى  تن�سب  ال�سندلية 

َبْرقوق،  ال�سلطان  خللازنللدار  )ت801هلللللل/98)1م) 
الأ�سرف  ال�سلطان  اإلللى  الأ�سرفية  الطبقة  وتن�سب 
زين الدين �سعبان )ت778هللل/77)1م)، اأما طبقة 
المماليك،  مقدم  وظيفة  اإلى  تن�سب  فلعلها  المقدم 
الذي كان يتولى الإ�سراف على تعليم المماليك)))).

و�سلك العديد من مماليك الِطباق طريق العلم، 
ويبدو  وخللطللاطللون،  وفقهاء  علماء  منهم  فاأ�سبح 
والم�ساحف  الكتب  بن�سخ  ا�ستغلوا  منهم  كثرة  اأن 
�سواء  والأملللللراء،  ال�ساطين  لللخللزائللن  ال�سريفة 
وو�سلنا  بعد تخرجهم،  اأو  بالِطباق،  تعليمهم  خال 
كانوا  اأنللهللم  على  يللدل  وافللر  عللدد  الكتب  هللذه  مللن 
تتلمذوا  فقد  المحترفين،  الللمللهللرة  للاخ  الللُنلل�للسَّ مللن 
ع�سرهم،  فللي  الللخللط  فللن  ُمللجللودي  اأ�للسللاتللذة  على 
هوؤلء  ذكر  والتراجم  الحوليات  كتب  اأغفلت  وقد 
الكتب؛  ن�سخ  عند حد  وقفوا  لأنهم  ربما  المماليك، 
نعرفه  ما  فكل  رفيعة،  اإداريللة  منا�سب  يتقلدوا  ولم 
ن�سخ  من  الفراغ  قيد  من  ُي�ستنتج  اأن  يمكن  عنهم 
المخطوط الذي ي�ستمل على ا�سم المملوك، متبوًعا 
با�سم الِطباق الذي نزل فيه، واأحايين كثيرة يذكر 
الكتب  وتنوعت مو�سوعات هذه  الخط،  في  اأ�ستاذه 
وكتب  ال�سريفة،  والم�ساحف  الدينية،  العلوم  من 
غالبيته  وترجع  الملوك،  ون�سائح  وال�سعر،  الأدب 
هذه المخطوطات اإلى الدولة الَجرَك�سية، فا يوجد 
بين اأيدينا ما ُي�سير اإلى عمل مماليك الِطباق بن�سخ 

ا منها: الكتب في الدولة البحرية))))، ونذكر بع�سً
كتب  من  الموؤلف.  مجهول  الملوك"،  "اآداب   -
ن�سح ال�ساطين وما يجب على الحاكم تجاه رعيته، 
كتبه المملوك َبرْد َبك من طبقة الم�ستجدة الملكي 
رقم  �سراي  طوبقبو  بمكتبة  ن�سخة  منه  الأ�سرفي، 
)91 بغداد كو�سكي)، ُكتبت بر�سم خزانة ال�سلطان 

َوه الغوري.  الأ�سرف اأبي الن�سر قاْن�سُ
بن  علي  الإمام  المروي عن  "دعاء جو�سن"،   -



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

84

ن�سخة خزائنية مذهبة  اأبي طالب كرم اهلل وجهه. 
قايْتَباي،  الأ�للسللرف  لل�سلطان  ُكتبت  ومللزخللرفللة، 
ن�سخها المملوك َتُمْر ال�سريفي من الرفرف الملكي 
دار  علي.  اأمير  بن  اأحمد  بن  علي  تلميذ  الأ�سرفي 

الكتب الم�سرية رقم ))9)1).
االإم����ام  ط��اع��ة  ل��ف�����س��ل  االإن�������س���ان  "هداية   -
نِّف  �سُ الللمللوؤلللف.  مجهول  واالإح�سان"،  وال���ع���دل 
نفي�سة  خزائنية  ن�سخة  الغوري،  َوه  قاْن�سُ لل�سلطان 
طبقة  من  َبللاي  ُدولْت  َبللرْدى  َجللار  المملوك  كتبها 
طوبقبو  مكتبة  الظاهري.  الملكي  ال�سريف  الحو�ش 

�سراي رقم ))9 بغداد كو�سكي).
واالأدعية"،  االأذك���ار  ف��ي  المحبين  "هدية   -
المملوك  ن�سخه  الغوري،  َوه  قاْن�سُ لل�سلطان  ُكتب 
َتُمرُبَغا من يون�ش من طبقة الأ�سرفية الكبرى. مكتبة 

طوبقبو �سراي رقم )0)8 بغداد كو�سكي).
"الق�سائد الربانية والمو�سحات ال�سلطانية   -
الغوري،  َوه  قاْن�سُ ال�سلطان  نظم  من  الغورية"، 
والتركية  بالعربية  كتبها  نفي�سة،  خزائنية  ن�سخة 
الحو�ش.  طبقة  من  اأزدُمللر  من  َبك  �ساد  المملوك 

مكتبة طوبقبو �سراي رقم )8)1 بغداد كو�سكي).
مع الخ�سر عليهما ال�سالم"،  مو�سى  - "ق�سة 
المملوك  والتركية  بالعربية  ن�سخها  ن�سخة خزائنية 
َبْر�ِسَباي بن طومان باي من طبقة الأربعين الملكي 
مكتبة  الغوري.  ال�سلطان  بر�سم  كتبها  الأ�سرفي، 

طوبقبو �سراي رقم )1) بغداد كو�سكي).
لاإمام  ُين�سب  فري�سة".  وخم�سون  "اأربع   -
لل�سلطان  ُكتبت  خزائنية  ن�سخة  الب�سري.  الح�سن 
ن�سخها  قايْتَباي،  الأ�للسللرف  ال�سلطان  ابللن  محمد 
المملوك قايْتَباي من عبد الكريم من طبقة الُمقدم 
ا�سري. مكتبة طوبقبو �سراي رقم ))1)1  الملكي النَّ

اأحمد الثالث).

االأم��ي��ن  ���س��ي��رة  تلخي�ض  ف��ي  ال��ع��ي��ون  "نور   -
د النا�ش. ن�سخة خزائنية ُكتبت  الماأمون"؛ لبن �َسيِّ
لل�سلطان الغوري، ن�سخها المملوك َبْكَتُمر الرم�ساني 
رقم  �للسللراي  طوبقبو  مكتبة  الأ�للسللرفللي.  طبقة  مللن 

)))0) اأحمد الثالث).
اب"؛  �سَّ بالنُّ ال��رم��ي  ف��ي  االأن�����س��اب  "غر�ض   -
الملك  لخزانة  ُكتبت  يوطي.  ال�سُّ الللديللن  لللجللال 
اإ�سماعيل  ُمُغْلَباي  المملوك  ن�سخ  قايْتَباي،  الأ�سرف 
رقم  �سراي  طوبقبو  مكتبة  الم�ستجدة.  طبقة  من 

))))) اأحمد الثالث).
كتبها  مجلًدا،  ثاثين  في  �سريفة"،  "ربعة   -
الرفرف  طبقة  من  اهلل  عبد  ابن  ُدقَماق  المملوك 
المكتبة  الللفللرنللوي.  الللديللن  �سم�ش  ال�سيخ  تلميذ 

الأزهرية رقم )799).
البردة"؛ لاإمام الُبو�سيري، ن�سخة  - "ق�سيدة 
كتبها  قايْتَباي،  الأ�سرف  لل�سلطان  ُكتبت  خزائنية 
المملوك قاِنْم ال�سريفي من طبقة الأربعين الملكي 
الأ�سرفي، تلميذ علي ابن اأحمد بن اأمير علي. مكتبة 

ت�س�ستربيتي رقم )8)1)).
ُكْرَتَباي  المملوك  كتبه  �سريف"،  "م�سحف   -
محمد  الأ�ستاذ  تلميذ  الُمقدم  طبقة  من  اأقَباي  من 
هيلي. دار الكتب الم�سرية رقم )))1  ابن علي ال�سُّ

ر�سيد).
�سريف"، ُكتب بر�سم الأمير يو�سف  - "م�سحف 
بن  محمد  كتبه  َبْر�ِسَباي،  الأ�سرف  ال�سلطان  ابن 
الأ�ستاذ  تلميذ  الأ�سرفي،  الملكي  الَجْرَك�سي  قاْنَباي 
ال�سرقية  المكتبة  ال�سائغ.  الرحمن  عبد  الجليل 

بالجامع الكبير ب�سنعاء رقم ))1).
واأمرائها  الم�سرية  الديار  مملكة  "ترتيب   -
بر�سم  ُكتب  الموؤلف،  مجهول  وظائفها"،  واأرب���اب 
ن�سخه  الغوري،  َوه  قاْن�سُ الأ�سرف  ال�سلطان  خزانة 
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الرفرف  طبقة  من  اأقبردي  من  َك�ْسَباي  المملوك 
رقللم  الللعللامللة  بللرللليللن  مكتبة  الأ�لللسلللرفلللي.   الللملللللكللي 

 .)Or.quart.1817(

المماليك وعلوم الحديث النبوي 
درا�سة  العلمية  المماليك  اهتمامات  ت�سدرت 
الع�سر  �سك  با  ع�سرهم  ويعد  وعلومه،  الحديث 
ذلك  على  دليل  وخير  ال�سريف،  للحديث  الذهبي 
الع�سر،  هللذا  اأنجبهم  الذين  الللبللارزون  اظ  الُحفَّ
هبي،  والذَّ ي،  والمزِّ الِعراقي،  الدين  زين  كالحافظ 
طبقت  ممن  هوؤلء  واأمثال  الَع�ْسقاني،  حجر  وابن 
�سهرتهم وعلمهم الآفاق، و�ساعد على هذه المكانة 
والأملللراء؛  ال�ساطين  وميل  توجه  الحديث  لعلوم 
فقد �سارك كثرة منهم في �سماع الحديث، وعقدوا 
العناية  ذروة  وبلغت  فيه،  فوا  و�سنَّ المجال�ش،  له 
كان  اأنلله  المملوكية  الدولة  في  ال�سريف  بالحديث 
ُيعيَّن ُقراء للحديث على غرار قراء القراآن الكريم، 
ال�سحيح"  "الجامع  قللللراءة  مجل�ش  ذللللك  وملللن 
يعقده  كان  الللذي  القاهرة  بقلعة  البخاري  لاإمام 
المجال�ش  هلللذه  علللللى  يللتللوافللد  وكلللان  اللل�للسللاطلليللن، 
َماع، وداأب ال�ساطين والأمراء  العلماء للقراءة وال�سَّ
العلوم  في  العلماء  ومطارحة  الأ�سئلة،  طرح  على 
�سيخ  الُموؤيَّد  ال�سلطان  ث  حدَّ بل  والدنيوية،   الدينية 
الُبلِقيني  الدين  �سراج  عن  البخاري"  "�سحيح 
معه  كانت  اإجللازة،  منه  وله  )ت)80هللللل/)0)1م)؛ 
في اأ�سفاره ل يفارقها، ويقول ابن حجر: "وح�سرنا 
عنده عّدة مجال�ش"، وكان الُموؤيَّد يعقد مجل�ش علم 
يوم الأحد والأربعاء، يجتمع عنده جماعة من العلماء 
الدينية، والم�سائل  العلوم  والف�ساء، يتباحثون في 

الفقهية، وهو ي�سمعهم وربما ي�ساركهم)))). 
المجال�ش  هللذه  يعقد  كللان  مللن  الأمللللراء  ومللن 
فللي مللنللزللله، فللالأملليللر بللردبللك الأ�للسللرفللي اإيللنللال 
وادار،  )ت8)8هلللللل/)))1م)، الللَخللاِزاْنللَدار ثم اللللدَّ

كان يعقد بمنزله مجل�ًسا لقراءة البخاري، يح�سره 
بن  محمد  الدين  نا�سر  والأمير  والق�ساة،  الفقهاء 
)ت)79هللل/)9)1م)،  ا�سري  النَّ اأقطاي  بن  مو�سى 
العلم،  ون�ساأ هو على حب  ال�سلطنة،  نائب  اأبوه  كان 
والطلبة  الم�سايخ  عنده  ويح�سر  الحديث،  و�سماع 
في داره، يقول ابن حجر:"�سمعت بمنزله على بع�ش 
في  َماع  ال�سَّ مجال�ش  بعقد  ا�ستهر  وممن  �سيوخنا"، 
الُح�َسامي  َتْنِكز  الدين  �سيف  الكبير  الأمير  منزله 
محمد،  ا�سر  النَّ اأمراء  اأبرز  )ت1)7هلللل/0))1م)، 
وترقى في المنا�سب حتى �سار نائب ال�سلطنة بدم�سق، 
ة، وتبجيل وتعظيم  فعظم �ساأنه، وكان له ف�سائل جمَّ
لأهل العلم، وقد �سمع َتْنِكز "�سحيح البخاري" غير 
و�سمع  ال�سحنة )ت0)7هللل/9))1م)،  ابن  مّرة من 
حاوي )ت1))هل/))9م)،  كتاب "معاني الآثار" للطَّ
بن  عي�سى  مللن  و�للسللمللع  م�سلم،  الإمللللام  و�سحيح 
عبد  بن  بكر  واأبللي  )ت717هللللل/17)1م)،  الُمطعم 
بل"ُثاثيات"  ث  وحدَّ )ت718هلللل/18)1م)،  الدائم 
البخاري، قراأها عليه بالمدينة المنورة محي الدين 
عبد القادر المقريزي )ت))7هل/1))1م)، ويذكر 
قد  الحديث  ب�سماع  الأمللراء  اهتمام  اأن  خاوي  ال�سَّ
)8هل/)1م)،  القرن  اأواخر  في  العموم  �سفة  اتخذ 
ا ُي�سمع النا�ش  ًثا خا�سً حتى عين كل اأمير منهم ُمحدِّ

الحديث ويدعوهم لل�سماع)))).
كتب  روايللللة  الع�سر  هلللذا  فللي  ن�سطت  كللذلللك 
طائفة  هناك  وكللان  العالية،  بالأ�سانيد  الأحللاديللث 
اإذا  فللكللان  "الُم�سنِدين"،  ي�سمون  بللذلللك  معنية 
اأو  الهمم  ذوو  اإليه  رحل  اإ�سناده،  عاٍل  م�سند  ُعرف 
لم�سر،  ا�ستح�ساره  في  والعلماء  ال�ساطين  �سعي 
ل�سماع  ممكنة  فترة  اأطلللول  ليبقى  بلله؛  والحللتللفللاء 
�سنة  ففي  اإ�سنادهم.  ليعلو  منه؛  وال�سيوخ  الطاب 
ثين وهم: عبد  ))8هل َقِدم من دم�سق ثاثة من الُمحدِّ
)ت))8هلللل/1))1م)،  الطّحان  قريج  بن  الرحمن 
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وعلى  ال�ساحبية )ت9)8هللل/)))1م)،  ناظر  وابن 
ابن اإ�سماعيل بن برد�ش )ت))8هل/)))1م)، وكان 
اهر َجقَمق قد ا�ستدعاهم بثناء الأمير  ال�سلطان الظَّ
انفردوا  لأنهم  عليهم؛  القلعة  نائب  َبْرَم�ش  َتْغري 
َماع العالي  برواية م�سند الإمام اأحمد بن حنبل بال�سَّ
من اأ�سحاب فخر الدين اأبي الح�سن علي بن اأحمد 
المعروف بابن البخاري )ت)))هل/)))1م)، وعند 
اأبي داود والترمذي وم�سيخة الفخر،  بع�سهم �سنن 
َماع  ال�سَّ اإلى  النا�ش  وهرع  القلعة  في  عليهم  فُقرئ 
المماليك  اأمللراء  من  عدد  �ساهم  وقد  عليهم))))، 
اأو  بالت�سنيف،  �سواء  والفقه،  الحديث  علوم  في 
اأعام  منهم  و�سمع  عنهم  فروى  ورواة،  ثين  كُمحدِّ
ثين في هذا الع�سر، كما ُعرف عن بع�سهم  الُمحدِّ
َماع، ومن اأبرز هوؤلء الأمراء: الهمة العالية في ال�سَّ

وري  الأمير �َسْنَجر الَجاولي الَمْن�سُ
علم الدين اأبو �سعيد �َسْنَجر بن عبد اهلل الَجاولي 
وري )ت))7هل/)))1م)، من اأكابر واأفا�سل  الَمْن�سُ
اأمللراء  اأحللد  اإلللى  وُين�سب  المملوكية،  الدولة  اأمللراء 
وفاته  بعد  انتقل  ثم  َجاولي،  ُي�سمى  َبْيَبر�ش  اهر  الظَّ
اإلى المن�سور قاوون، وتنقل في عدة وظائف زمن 
ة  غزَّ نيابة  تقلد  حتى  قللاوون،  بن  محمد  ا�سر  النَّ
اإقطاًعا كبيًرا هو  �سنة )711هللل/11)1م)، واأعطاه 
األف،  وُمقدم  مائة  اأمير  اإلى  ارتقى  ثم  ومماليكه، 
واأحد اأمراء الم�سورة؛ ولم يزل على هذه الحال اإلى 
في  َحَماة  نيابة  تولى  ثم  ا�سر،  النَّ الملك  توفي  اأن 
اإ�سماعيل، وكانت وفاة �َسْنَجر  �سلطنة ابنه ال�سالح 
التي  الجاولية  بالخانقاه  وُدفن  بالكب�ش،  منزله  في 

�سيدها بجوار منزله. 
اأنه  الَجاولي  اأجمع كل من ترجم لاأمير �َسْنَجر 
ث، وكان ُيفتي  كان اأميًرا جليًا عالًما، �سمع وروى وحدَّ
ويخرج خطه بالإفتاء على مذهب ال�سافعي، فقد روى 
دانيال  الدين  �سياء  الإمام  ال�سافعي" عن  "م�سند 

)ت)9)هللل/)9)1م)،  وبك  ال�سَّ قا�سي  َمْنكلي،  ابن 
به غير  ث  �سنة )88)هللل/89)1م) وحدَّ منه  �سمعه 
ج له الحافظ علم الدين  مّرة بالقاهرة وغيِره، وخرَّ
منه،  حديًثا  اأربعين  )ت9)7هللل/8))1م)  الِبْرَزالي 
الدين  ُقطب  الحافظ  �َسْنَجر  الأمير  من  �سمع  وقد 
الفرج  اأبللو  وال�سيخ  )))7هللللللل/)))1م)،  الحلبي 
العراقي  الدين  زين  ال�سهير  والحافظ  الغزي،  ابن 
ابن  فيذكر  الكثير،  وغيرهم  )ت)80هلللل/)0)1م) 
كثير في حوادث �سنة ))7هل: "اأن الأمير علم الدين 
الَجاولي دخل اإلى دم�سق في طريقه اإلى نيابة َحَماة، 
فخرج الق�ساة والأعيان اإليه، و�ُسِمَع عليه �سيء من 
"ُم�ْسَند ال�سافعي"، فاإنه يرويه؛ وله فيه عمل، ورتبه 

ا".)7)).  ترتيًبا ح�سًنا راأيته، و�سرحه اأي�سً
و�سل  ال�سافعي  لم�سند  �َسْنَجر  الأمير  وترتيب 
اإلينا في ن�سخة نفي�سة كاملة بخط موؤلفها محفوظة 
 ،(((1(( رقم  ببغداد  العامة  الأوقللاف  مكتبة  في 
وتحمل  ))7هللل،  �سنة  تاأليفها  من  انتهى  اأنه  ويذكر 
قابل  التي  الن�سخ  وفللوارق  والمقابلة  َماع  ال�سَّ قيود 
�َسْنَجر عليها ترتيبه، وقد قام الأ�ستاذ ماهر يا�سين 
الفحل بتحقيق هذه الن�سخة)8))، ويذكر في مقدمة 
ُتللدرك  العلمية  �َسْنَجر  الأملليللر  مكانة  اأن  ن�سرته: 
ترتيب  فللي  النفي�ش  الفريد  عمله  مللن  وهلة  لأول 
بُم�سَنده  العلم  اأهل  وعناية  ال�سافعي؛  الإمام  ُم�سَند 
ويخل�ش  طريقه،  من  ال�سافعي  ُم�سَند  وروايتهم 
الأ�ستاذ ماهر اإلى عدة مزايا لترتيب وتهذيب الأمير 
�َسْنَجر، منها، انفراده بفوائد حديثية مهمة ل توجد 
الأحاديث  عزو  في  دقيًقا  وكان  ال�سافعي،  كتب  في 
في  والدقة  ال�سافعي،  وكتب  اأبواب  في  اأماكنها  اإلى 
يخُل  لم  اأنلله  على  الأبللواب،  اآخللر  في  الأحاديث  عّد 
دقيًقا  ا  اأي�سً وكللان  ذلللك،  في  الأخللطللاء  بع�ش  من 
حين اأرجع كل حديث في مكانه، اإل اأنه فاتته بع�ش 
على  هذا  كتابه  في  �َسْنَجر  يعتمد  ولم  الأحللاديللث؛ 
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ويظهر  ن�سخ،  عللدة  على  اعتمد  بل  واحلللدة،  روايللة 
تلك  فوارق  اإلى  الحا�سية  في  اإ�سارته  في  جلًيا  هذا 

الن�سخ)9)). 

ترتيبه  �سبب  كتابه  مقدمة  في  �َسْنَجر  ويذكر 
بالقد�ش  عليه  �ُسمع  ا  لمَّ "فاإنه  ال�سافعي:  لُم�سَند 
ال�سريف بالجامع الأق�سى، راأى جماعة ممن �سمعه، 
في  الُم�سَند  في  تكررت  قد  الأحاديث  من  كثيًرا  اأن 
عدة موا�سع في غير موا�سعها، وهي م�سرودة على 
جة من اأماكنها  غير ترتيب ول ن�سق، اإنما هي ُمخرَّ
من كتب ال�سافعي ر�سي اهلل عنه على ما �سرحه في 
الُم�سَند؛ ول تكاد اأحاديثها تنتظم؛ ول يتبع بع�سها 
ُكلفة  م  يتج�سَّ اأن  للحديث  الطالب  ويحتاج  ا،  بع�سً
قد  اأي مو�سع  في  الحديث  لذلك  والعتبار  التطلب 
جاء من الُم�سَند. ف�ساأله اأحدهم اأن ينقل الأحاديث 
التي في الُم�سَند اإلى الموا�سع الائقة بها، ويرتبها 
كتًبا واأبواًبا، ويذكر كل حديث في كتابه وبابه")0)). 

ال�سافعي  الإمام  لُم�سَند  �َسْنَجر  الأمير  �سرح  اأما 
الإمللام  ُم�سَند  �سرح  في  النفي�ش  بل"الدر  فمو�سوم 
ال�سافعي محمد بن اإدري�ش"، و�سلنا منه ثاث ن�سخ 
خطية، الأولى محفوظة بمكتبة الأ�سد بدم�سق رقم 
)88)9 الظاهرية)، اأولها: الحمد هلل الكبير المتعال 
..، وبعد: فاإنه لما مّن اهلل علي بما مّن به من ترتيب 
واأبللواًبللا  واأبللواًبللا  كتًبا  وجعلته   ،.. ال�سافعي  ُم�سَند 
والن�سخة  ل�سرحه،  اأنت�سب  اأن  نف�سي  ناجتني   ...
 ،((99( رقم  بالهند  رامبور  ر�سا  بمكتبة  الثانية 
ا  اإلينا اأي�سً والثالثة بمكتبة الفتياني بالقد�ش، و�سل 
من  د  "الُمَجرَّ كتاب  �َسْنَجر  الأمير  ُم�سنًّفات  من 
ُم�سَند  من  الُم�ستخرجة  الأحاديث  وهي  الُم�سَند"، 
ال�سافعي، منه ن�سخة خطية بمكتبة ت�س�ستربيتي رقم 

  .((9(9(

الأمير �َسْنجر الَبْرلي الدواداري
ث اأبو مو�سى �َسْنَجر بن عبد  الأمير العالم الُمحدِّ
من  واداري )ت99)هللللل/99)1م)،  اللللدَّ الَبْرلي  اهلل 
اهر  الظَّ �سلطنة  في  الَحَلقة  مي  ُمقدَّ الأمللراء  اأكابر 
مدة،  بدم�سق  الللدواويللن  ُم�سدَّ  تولى  ثم  َبْيَبر�ش، 
ا في القاهرة �سنة 91)هل زمن الأ�سرف  وتولها اأي�سً
خليل بن قاوون، ثم تنقلت به الأحوال وعَلت رتبته 
اأمراء  من  و�سار  لِجين،  الدين  ح�سام  �سلطنة  في 
الألوف، واأوكل اإليه اإ�ساح وعمارة جامع اأحمد بن 
طولون، فعّمره واأوقف عليه الكثير، وجعل فيه درو�ًسا 
عالًما  �َسْنَجر  الأمير  وكان  والطب،  والحديث  للفقه 
فا�سًا، حافًظا لكتاب اهلل تعالى، قراأ القراآن على 
"الإ�سارة"  وحفظ  وغيره،  الدل�سي  جبريل  ال�سيخ 
في الفقه ل�ُسَليم الرازي )ت7))هل/))10م)، وكان 
تح�سيل  في  و�سعى  و�سماعه،  بالحديث  عناية  له 
بالحرمين،  الكثير  ف�سمع  الللعللاللليللة،  الللمللروّيللات 
والقد�ش، والقاهرة، ودم�سق وغيرها من الحوا�سر، 
عبد  بن  لحق  على  النبوة" للَبْيهقي  "دلئل  ف�سمع 
باإجازة  )ت8))هللللللل/9))1م)،  الأرتللاحللي  المنعم 
ابن  اللل�للسللرف  بللقللراءة  وبع�سه  الللطللبللاخ،  ابللن  مللن 
الُمنِذري  العظيم  عبد  الحافظ  عن  وروى  �سراقة، 
وجماعة  الَعّطار،  �سيد  والرَّ )ت)))هللللل/8))1م)، 
�سيخ  ال�سرير  والكمال  الُبو�سيري،  اأ�سحاب  من 
الكثير،  وغلليللرهللم  )ت1))هللللللللل/)))1م)  الللقللراء 
ي ُجزاأين عوالي، وخّرج له الِبْرَزالي  وخّرج له المزِّ
عن  ج  مخرَّ فيه  جزًءا،  ع�سر  اأربعة  في  "ُمعجًما" 
ْملكاني  مائتي �سيخ، وقد جمع ال�سيخ كمال الدين الزَّ
ويقول:  مجلدين  في  مدائحه  )ت7)7هلللل/)))1م) 
قيام  لكثرة  بالم�ساجد  اأ�سبه  كانت  داره  "اأن 
على  مماليكه  جميع  ومللازمللة  فيها،  الجماعات 
وكان  مللرات،  �َسْنَجر  الأمير  حج  وقد  ال�سلوات"، 
اأول من �سار بك�سوة  ُيعرف في مكة بال�ّستوري؛ لأنه 
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العبا�سية  الخافة  انتقال  بعد  القاهرة،  من  الكعبة 
اإليها، وقبل ذلك كانت تاأتيها من بغداد.)1)).

الأمير َتْغري َبْرَم�ش الَجاللي
�للسلليللف اللللديلللن َتلللْغلللري َبلللْرَمللل�لللش بلللن عللبللد اهلل 
بالفقيه  للا  اأيلل�للسً وُيلللعلللَرف  ث،  اللللُملللحلللدِّ الللَجللالللي 
من  َبْرقوق  ال�سلطان  ا�ستراه  )ت))8هللل/8))1م)، 
الخواجا جال الدين تاجر المماليك، وَقِدم به اإلى 
ا�سر فرج  القاهرة، ثم اآل به الحال اإلى مماليك النَّ
القلعة  في طباق  َبْرَم�ش  َتْغِري  وا�ستمر  َبْرقوق،  ابن 
حتى �سلطنة الملك الُموؤيَّد �سيخ، فاأخذه ثم اأعتقه، 
ة، ودام على ذلك اإلى  كيِّ وجعله من المماليك الخا�سَ
اهر َجقَمق، فنفاه اإلى مدينة قو�ش اأوًل،  �سلطنة الظَّ
بالإمارة، وعينه  واأنعم عليه  �ُسفع فيه بعد مدة،  ثم 
واأدناه  القلعة �سنة )))8هللل/0))1م)، وقربه  نائب 
َبْرَم�ش من علماء الحديث  َتْغري  واخت�ش به، وكان 
البارزين وا�سعي الإطاع، مع المواظبة على درا�سة 
التاريخ والأدب واأخبار الممالك؛ وله نظم بالعربية 
والتركية، يقول عنه ابن َتْغري َبْرِدي: "ول اأعلم في 
ع�سرنا من ي�سابهه في المماليك خا�سة؛ لما ا�ستمل 
فنون  من  الطرفين:  من  التامة  الف�سيلة  من  عليه 
في  َبْرَم�ش  َتْغري  وبللرع  الفقهاء"،  وعلوم  الأتللراك 
علم الحديث على وجه الخ�سو�ش، فقد كان محًبا 
البخاري  الكثير، فقراأ �سحيح  اأهله، �سمع وقراأ  في 
الحنبلي  اهلل  ن�سر  بن  اأحمد  الق�ساة  قا�سي  على 
البغدادي )ت))8هل/0))1م)، وقراأ �سحيح م�سلم 
محمد  بللن  الرحمن  عبد  الللديللن  زيللن  ال�سيخ  على 
الحافظ  وقراأ على  الزرك�سي )ت))8هل/)))1م)، 
ابن حجر الَع�ْسقاني ال�سنن لأبي داود ال�سج�ستاني، 
وغيرها،  للخطيب،  "الكفاية"  بقراءته  عنه  واأخذ 
ث الفا�سل  وكان ابن حجر ي�سفه بل"�ساحبنا الُمحدِّ
و�سمع  مللراًرا،  حجر  ابن  به  اجتمع  وقد  الحافظ"، 
م�ساركة  ا  اأي�سً له  َبْرَم�ش  َتْغري  وكللان  فوائد،  منه 

بالتركية  ق�سيدة  له  اإن  وقيل  والنظم،  الأدب  في 
يعجز عنها فحول  الروم،  �سعراء  بع�ش  بها  عار�ش 

ال�سعراء)))). 

ا�سري  الأمير اأَْرُغون النَّ
ا�سري  النَّ اهلل  عبد  بن  اأَْرُغلللون  الكبير  الأملليللر 
 )ت1)7هل/0))1م) من مماليك ال�سلطان المن�سور 
محمد،  ا�سر  النَّ الملك  لللولللده  ا�للسللتللراه  قلللاوون، 
الكرك  اإلللى  خروجه  في  حتى  ولزملله  معه؛  وتربى 
اإعادته  بعد  معه  َقللِدم  ثم  ال�سلطنة،  من  خلعه  بعد 
ركن  بعد  بم�سر  لل�سلطنة  نائًبا  وعينه  ثانية،  مرة 
�ست  بها  ومكث  الموؤرخ،  وري  الَمْن�سُ َبْيَبر�ش  الدين 
حلب  نيابة  محمد  ا�سر  النَّ وله  ثللم  �سنة،  ع�سرة 
�سنة )7)7هل/)))1م)، ومكث بها اإلى وفاته، وكان 
ا�سري فقيًها حنفيًّا ورًعا، اأذن له م�سايخ  اأْرُغون النَّ
�سحيح  �سمع  فقد  مذهبه،  على  الإفتاء  في  العلماء 
ار،  الحجَّ اأحمد  العبا�ش  اأبي  ال�سيخ  على  البخاري 
الَغرناطي  حيَّان  اأبللي  الدين  اأثير  ال�سيخ  بللقللراءة 
مجلًدا  منه  وكتب  ا،  الُمَنجِّ بنت  ووزيرة  الأندل�سي، 
فتح  ال�سيخ  اأن  َفدي  ال�سَّ ويذكر  المن�سوب،  بخطه 
د النا�ش كان يقول: اإن اأْرُغون يعرف  الدين ابن �َسيِّ
ًا  ُمبجَّ اأْرُغللون  وكان  ودقائقه"،  حنيفة  اأبي  مذهب 
اأهل  ُيكثر من محبة  ًما في الدولة المملوكية،  وُمعظَّ
ا لقتناء  العلم، وي�سبوا اإلى ُمجال�ستهم، وكان ُمحبًّ
الكثير؛  منها  وا�ستن�سخ  فا�سترى  النفي�سة،  الكتب 
الأمير قجلي�ش  نيابة حلب، موت  في  وهو  بلغه  ولما 
ي�ستري  دينار  باألفي  القاهرة  اإلللى  بعث  ا�سري  النَّ
في  الأم�سار  اإلى  يبعث  وكان  كتًبا،  تركته  من  بها 
ن�سخ فتاوى  اإلى بغداد في  الكتب، فبعث  ن�سخ  طلب 
)ت)9)هلللل/)119م)؛  خان  قا�سي  الحنفي  الفقيه 
اإليه  هرعوا  للكتب،  وحبه  ولعه  النا�ش  علم  ولما 
معرفة  لأْرُغللون  وكان  مختلفة،  حوا�سر  من  بالكتب 
بعلم الميقات، ويقتني عدة اآلت فلكية؛ وله مجل�ش 
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عنده  يجتمع  جمعة،  كل  ليلة  في  ذكر  وحلقة  علم 
القّراء لقراءة ختمة، فيقراأ معهم، ثم يح�سر اأعيان 

المت�سوفة يتباحثون ويدر�سون طول ليلتهم.)))).

المي  الأمير َيلُبَغا ال�سَّ
للاهللري  الللظَّ للالللمللي  اللل�للسَّ بلللن عللبللد اهلل  َيلللللُبللَغللا 
اهر  الظَّ الملك  مماليك  من  )ت811هلللل/08)1م)، 
المماليك  مللن  �للسللار  حتى  عللنللده  وحللظللي  َبللْرقللوق، 
يب  الطَّ "الكلم  كتاب  عليه  يقراأ  وكان  ة،  كيِّ الخا�سَ
من اأذكار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم" لبن تيمية، 
ْيُخونية،  اهر َبْرقوق ناظر الخانقاه ال�سَّ وقد وله الظَّ
وخانقاه �سعيد ال�سعداء، ثم تنقلت به الأحوال فتولى 
فرج  ا�سر  النَّ �سلطنة  في  مراًرا  ارية  الأ�ْستادَّ وظيفة 
ابن َبْرقوق، وكان َيلُبَغا من المماليك المحبين للعلم 
اإجال  في  مبالًغا  الت�سوف،  طريق  �سالًكا  واأهله، 
ف�سمع  الحديث،  �سماع  على  ثم لزم  اأهله،  وتعظيم 
وبدم�سق  النَّ�سيبي،  ابن  مولى  اأَيُدغِم�ش  من  بحلب 
َهبي، وبالقاهرة من  من اأبي ُهريرة ابن الحافظ الذَّ
عدة �سيوخ، وا�ستقدم اأبا الح�سن بن اأبي المجد من 
الأجزاء  كثيًرا من  ب�سببه  وقراأ  القاهرة  اإلى  دم�سق 
ث زين الدين  الحديثيَّة، وح�سر مجل�ش اإماء الُمحدِّ
غيره،  وعلى  عليه  ماع  ال�سَّ من  وا�ستكثر  العراقي، 
وكان ُيكثر من الذكر وال�ساة؛ وله مبالغة في حب 
ال�سيخ محي الدين ابن العربي )ت8))هل/0))1م) 
�سمعته  حجر:  ابللن  يقول  طريقته  اأهللل  من  وغيره 
منكم.  اأحللًدا  �سحبُت  ما  ال�سيخ  و�سية  لول  يقول: 
كتاب  في  قال  العربي،  ابن  قال:  �سيخ؟  اأي  فقلت: 
كثرة  من  ت�ستوح�ش  "ل  منه):  بد  لكم  ُبللد  ل  )مللا 

الُمخالفين فاإن الكل على �سراط م�ستقيم")))). 

الأمير َبْيَبر�ش الَقْيُمري الظاهري
الَقْيُمري،  اهلل،  عبد  بن  َبْيَبر�ش  الدين  ركللن 
اهري )ت)70هل/)0)1م)، كان من  ال�ِسَلْحَدار، الظَّ

ُعزل،  ثم  َبْيَبر�ش،  اهر  الظَّ دولة  في  الألوف  اأمراء 
واأُخذ اإقطاعه، فلزم بيته اإلى وفاته، وا�ستغل بطلب 
ابن  الُم�ْسِند  ال�سيخ  عن  "الأربعين"  فروى  العلم، 
عليه  وقراأها  )ت)))هللل/)))1م)،  النجار  المقيَّر 
وكان  بعرفة،  الِبْرَزالي  الدين  علم  ث  الُمحدِّ ال�سيخ 
كثير التردد والمازمة للحافظ الكبير �سرف الدين 
بع�ش  وا�ستن�سخ  )ت)70هلللل/)0)1م)،  مَياطي  الدِّ
وي  ت�سانيفه، و�سمع "الَغياِنيَّات" على َغاِزي الحاَّ
اني، وعبد  )ت90)هل/91)1م)، و�سمع من العز الَحرَّ
)9))هللللل/1))1م)،  المخزومي  علي  بن  الرحمن 
والأدعية  والآثللار  الأحاديث  من  كثيًرا  يحفظ  وكان 

ث بالقاهرة، ودم�سق، والحجاز)))). الماأثورة، وحدَّ

الأمير اآل َمِلك الُجوَكْندار
َمِلك  اآل  الللديللن  �سيف  الللحللاج  الكبير  الأملليللر 
الللللُجللللوَكللللْنللللدار)ت7)7هللللل/)))1م)، مللن اأمللللراء 
منها  جليلة  وظائف  عدة  وتولى  قاوون،  المن�سور 
محمد  بن  اأحمد  ا�سر  النَّ �سلطنة  في  حماة  نائب 
ابن قاوون )))7-))7هل)، ونائب ال�سلطنة بم�سر 
و�سيد  اإ�سماعيل )))7-))7هل)،  ال�سالح  زمن  في 
بالقاهرة المدر�سة الَمِلكيَّة بجوار داره قرب الم�سهد 
ال�سافعي،  الُح�سيني، وكانت تخت�ش بتدري�ش الفقه 
وبنى جامًعا بالُح�َسينيَّة، وعمل خطيبه من الحنابلة، 
�سمع  المتدينين،  الأمراء  من  َمِلك  اآل  الأمير  وكان 
ابن  الحافظ  م�سيخة  له  ج  وخللرَّ ث،  وحللدَّ الحديث 

اأْيَبك الّدْمَياطي )ت9)7هل/8))1م))))). 
الن�ساط العلمي والثقافي لأولد النا�ش

في  ال�سائع  النا�ش"  "اأولد  م�سطلح  ي�سير 
المماليك  واأحفاد  اأبناء  اإلللى  المملوكية  الم�سادر 
للدولة  التابعة  الحوا�سر  اأو  م�سر  في  ولدوا  الذين 
ق كاآبائهم،  المملوكية، وهذه الفئة لم يجر عليهم الرِّ
اأ�سماء  اأغلبهم  وحمل  م�سلمين،  اأحللراًرا  ولدوا  فقد 
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عربية، وكانوا يتقنون العربية والتركية، وظهرت هذه 
الفئة وتجلى تاأثيرها بو�سوح في الدولة الَجرَك�سية؛ 
فقد التحقت اأكثرية منهم بالجي�ش المملوكي كجنود 
في الَحَلقة؛ اأي الجنود من غير المماليك ال�سلطانية 
كانت  وقد  المتنوعة،  وفئاتها  باأجنا�سها  الُمبتاعين 
مثل  فئات  من  تتاألف  البحرية  الدولة  في  الَحَلقة 
الأكراد، والتُّركمان، والمغول الوافدين، ثم ا�ستبدل 
النا�ش،  بللاأولد  الَجرَك�سية  الدولة  في  الَحَلقة  لفظ 

فكان ُيقال: اأجناد الَحَلقة من اأولد النا�ش)7)).
وقد �سلك العديد من اأولد النا�ش طريق العلم، 
واأدباء، وعلماء حديث  فُعرف منهم موؤرخون كبار، 
بين  و�سل  حلقة  الأحيان  بع�ش  في  كانوا  بل  وفقه، 
الطبقة الحاكمة من المماليك واأهل الباد، خا�سة 
المي�سورين  من  الأمراء  هوؤلء  وكان  منهم،  العلماء 
بجانب  الللثللروة،  بع�ش  اآبللاوؤهللم  لهم  تللرك  الللذيللن 
من  لهم  ت�سرف  كنت  التي  المرتبات  اأو  الَجواِمك 
وان�سب  باإقطاعها،  الإمرة  ُيمنحوا  واأحياًنا  الدولة، 
لأنه  بالتاريخ؛  ال�ستغال  على  النا�ش  اأولد  اهتمام 
ب�سورة عامة اأهون العلوم َمركًبا، بالإ�سافة اإلى اأنه 
ب�سبب طبيعته التراكمية قابل لإعطاء الجديد فيه على 
الدوام مع تجدد الأيام والأحداث؛ لذلك كان ميداًنا 
ُمغرًيا لهم، فنبغوا و�ساروا من الموؤرخين الامعين، 
اأمثال: يو�سف بن َتْغري َبْرِدي )ت)87هل/9))1م)، 
واداري )ت بللعللد))7هللل/)))1م)  وابللن اأْيللَبللك الللللدَّ
وابن  )ت0)9هللللللل/)))1م)،  الحنفي  اإيللا�للش  وابللن 
البا�سط بن خليل   ُدقَماق )809هل/)0)1م)، وعبد 
ولعل  )ت0)9هلللل/)1)1م)؛  اهري  الظَّ �ساهين  ابن 
خليل  الدين  والموؤرخ �ساح  الأديب  �سهرة  اأكثرهم 

َفدي )ت))7هل/)))1م))8)). ابن اأيبك ال�سَّ
الحديث  علوم  فللي  نبغ  مللن  النا�ش  اأولد  ومللن 
وفقهاء  ثي  ُمحدِّ بين  الأعلللام  من  و�سار  والفقه، 
َقِليج  بن  ُمْغَلطاي  الدين  عاء  مثل  الع�سر،   ذلك 

ث ال�سهير )ت))7هل/0))1م)،  ابن عبد اهلل الُمحدِّ
من  ف�سمع  �سغير،  وهو  العلم  اإلى  ميله  ظهر  الذي 
وتخرج  ال�سيوخ،  من  وغيره  العيد  َدِقيق  بن  اأحمد 
التاأليف  على  اأقبل  ثم  وغلليللره،  النا�ش  د  �َسيِّ بابن 
�ش  وَدرَّ ت�سانيف،  عدة  واللغة  الحديث  في  نَّف  ف�سَ
َبْيَبر�ش،  اهرية  كالظَّ مللدار�للش  عللدة  فللي  الحديث 
ْرَغْتم�ش،  �سَ ومدر�سة  الجا�َسْنكير،  َبْيَبر�ش  وخانقاه 
العائي  اهلل  عبد  بن  َكْيَكلدي  بن  خليل  والُمحّدث 
اأجناد  من  اأمللره  اأول  وكللان  )ت1)7هلللللل/0))1م)، 
اإماًما  ف�سار  الفقه،  درا�سة  اإلى  تحول  ثم  الَحَلقة، 
في الفقه والنحو والأ�سول، مفتًيا في علوم الحديث 
وفنونه، حتى �سار بقية الحفاظ، بل قيل: هو حافظ 
بن  قا�سم  والفقيه  والللمللوؤرخ  والللمللغللرب،  الم�سرق 
ُقْطُلوُبَغا الَجَمالي الحنفي )ت879هل/)7)1م)، كان 
ْيُخوني نائب �سلطنة  اأبوه من عتقاء الأمير �ُسوُدون ال�سَّ
اهر َبْرقوق، وقد مال اإلى درا�سة الفقه، وبرع فيه؛  الظَّ
فات عديدة، و�سيغم بن قراق�سنقر بن عبد  وله ُم�سنَّ
واداري )ت))7هللل/)))1م)، كان اأبوه من  اهلل الللدَّ
الحديث  و�سمع  واداري،  الللدَّ �َسْنَجر  الأمير  مماليك 
بحلب من اأحمد بن الن�سيبي )ت)9)هل/)9)1م)، 
)ت1)7هللللل/0))1م)،  العجمي  ابن  الكريم  وعبد 
هو  ث  وحدَّ البخاري،  ابن  الدين  وبدم�سق من فخر 
الِبْرَزالي،  الحافظ  منهما  ف�سمع  قراق�سنقر،  واأبوه 
العّامة  �سيغم  من  و�سمع  َهبي،  الذَّ الدين  و�سم�ش 
"جزء  )ت771هللللللل/9))1م)  بكي  ال�سُّ الللديللن  تللاج 

الأن�ساري" ب�سماعه من ابن البخاري)9)).
علوم  على  النا�ش  اأولد  اهتمامات  تقت�سر  ولم 
الحديث والتاريخ فح�سب، بل امتدت و�سملت ميادين 
علمية مختلفة، فنبغ بع�سهم في علم الفلك، وعلم 
القراءات،  وعلوم  المدن،  بوغرافيا  طُّ اأو  الِخَطط 
بين  بع�سهم  جمع  بل  والمنطق،  والنحو،  والعربية، 
ال�ستغال بالعلم، مع بقائه كجندي في الَحَلقة، ومن 
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اأبرز هوؤلء: 
اأحمد بن ُطوغان الأْوَحدي

ُطوغان  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب 
الأْوَحلللدي )ت811هلللللل/08)1م)، الللمللوؤرخ والأديللب 
َبْيَبر�ش  الدين  ركن  الأمير  اإلللى  ين�سب  والُمقرئ، 
بن  محمد  ا�سر  النَّ زمللن  القلعة  نللائللب  الأوحللللدي 
في  عنه  وينوب  منه  مقرًبا  جده  كان  فقد  قللاوون، 
بالقاهرة  الأْوَحللدي  مولد  كان  به،  فا�ستهر  القلعة، 
الدينية،  العلوم  تلقى  ثم  )1)7هلللل/9))1م)،  �سنة 
الَع�سر  والقراءات  ْبع،  ال�سَّ بالروايات  القراآن  فقراأ 
الرحمن  عبد  بن  عثمان  الدين  فخر  ال�سيخ  على 
الِبْلَبْي�ِسي ))80هل/01)1م)، �سيخ القراءات واإمام 
ر  الجامع الأزهر، و�سمع الحديث على الُم�ْسِند الُمَعمَّ
َبردار  الطَّ الُكردي  يو�سف  بن  محمد  الدين  نا�سر 
ولكن  ال�سيوخ؛  من  وغيره  )ت781هلللللل/79)1م)، 
اأخبار  �سيَّما  ل  التاريخ؛  في  ونبوغه  براعته  ظهرت 
ووقائع  واأمرائها،  وخلفائها  ملوكها  واأخبار  م�سر، 
وكان  اأعيانها،  وتراجم  ُدورهللا،  وِخطط  حروبها، 
يقول:  الذي  المقريزي،  الدين  بتقي  يجمعه �سحبة 
اإنه ا�ستفاد منه كثيًرا في التاريخ، ونقل عنه الكثير 
من اأحداث الدولة المملوكية البحرية، وكان عظيم 
في  بخطه  دات  م�سوَّ على  ح�سوله  بالأْوَحدي  نفعه 
الرائد  ال�سهير  كتابه  �سمن  جعلها  القاهرة  ِخَطط 
والآثار"،  الِخَطط  ذكر  في  والعتبار  "المواعظ 
بخطه،  مجلد  في  �سعره  ديللوان  للمقريزي  واأعطى 

ومنه:
�����ب�����ورا ِل�����َح�����م�����ل ُك���������لِّ ع��ظ��ي��م ُك�������ن ������سَ

ُح����را ك���ن���ت  اإن  ال�����زم�����ان  ُخ����ط����وب  م����ن 

واف��������ت ال��������ه��������مِّ  رك��������ائ��������ب  م��������ا  واإذا 

����ع َل���ه���ا م���ن���َك ����س���ْدرا َل����ك ت�����س��ع��ى اأو�����سِ

لما  منها  المقريزي،  التقي  في  اأ�سعار  عدة  وله 

اهر َبْرقوق وظيفة الح�سبة بالقاهرة: وله الملك الظَّ
��ع��د ال����ذي ���ر َت����ق����يَّ ال����دي����ن ب��ال�����سَّ اأب�������سِ

واف���������اك ُم�����ع�����ت�����ِذرا ل����ب����اب����َك َي���ن���ِت�������س���ب

ه������ي ُرت������ب������ة ك������م ق������د اأت�������اه�������ا ط����اِم����ع

��ب. ي���ح���َظ���ى ب���ه���ا ل���ك���ن اأن������ت ال��م��ح��َت�����سِ

ظل  والتاريخ،  بالنظم  الأْوَحلللدي  ا�ستغال  ومللع 
بل:  مو�سوم  �سعره  وديلللوان  الَحَلقة،  اأجللنللاد  كللاأحللد 
"عيون الحقائق في الأدب الرائق"، ذكره �ساحب: 

العارفين")0)).  "هدية 
اأحمد بن ْبيليك الُمح�سني 

الُمح�سني  ْبلليللللليللك  بللن  اأحللمللد  الللديللن  �للسللهللاب 
والًيا  ْبيليك  الأمير  اأبوه  كان  )ت))7هللل/)))1م)، 
ا�سر  النَّ �سلطنة  في  الإ�سكندرية  ثم  القاهرة  على 
ْبيليك،  بابن  الأحللوال  وتنقلت  قللاوون،  بن  محمد 
و�سار  بها،  اإقطاًعا  واأُعللطللي  دم�سق،  اإلللى  فذهب 
دم�سق،  نائب  َتْنِكز  الدين  �سيف  الأمير  من  مقرًبا 
وكان ي�سامره، ويقراأ له، ثم رجع اإلى القاهرة وتقلد 
في اأواخر حياته نيابة دمياط في �سلطنة ال�سالح بن 
محمد بن قاوون )))7-))7هل)؛ ولم يزل بها نائًبا 
العلم، فنظم  اإلى طلب  ْبيليك  ابن  اإلى وفاته، ونزع 
ونثر، وجمع و�سنَّف، ومن اآثاره نظم كتاب "التنبيه 
اإ�سحاق  لأبي  ال�سافعي  الفقه  فروع  في  الفقه"،  في 
)ت)7)هللل/)108م)،  ال�سيرازي  علي  بن  اإبراهيم 
يعر�ش  وكان  نظمها،  في  برز  بديعة،  ق�سيدة  وهي 
الق�ساة  قا�سي  العّامة  على  بللاأول  اأوًل  ينظمه  ما 
اأن  اإلللى  )ت))7هللللل/)))1م)  بكي  ال�سُّ الدين  تقي 

اأتمها)1))..
"التنبيه"  لكتاب  ْبيليك  بن  اأحمد  الأمير  وَنْظم 
بيه"، وو�سل  زيه في نظم التنَّ و�ش النَّ مو�سوم بل: "الرَّ

اإلينا في عدة ن�سخ خطية، منها: 
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 ،(((1(( رقللم  ت�س�ستربيتي  بمكتبة  ن�سخة   -
يرجع تاريخ ن�سخها اإلى القرن )8هل/)1م).

في  المركزية  الأوقللاف  بمكتبة  نفي�سة  ن�سخة   -
البا�سط بن يحيى،  بالعراق، كتبها عبد  ال�سليمانية 

تاريخ ن�سخها اأواخر القرن )8هل/)1م).
- ن�سخة محفوظة في مكتبة الأ�سد بدم�سق رقم 
كتبها ح�سن  �سافعي).  فقه  الظاهرية )0)   (1(((
ابن �سليمان الهالي الدم�سقي، وتاريخ ن�سخها �سنة 

)0)8هل/)))1م).
- ن�سخة خطية محفوظة �سمن مجموعة محمد 
ببغداد  الإ�سامية  التربية  دار  في  الزهاوي  �سعيد 
)) الفقه واأ�سوله)، كتبها عمر بن عثمان ابن ركن 

الدين ما علي ال�سافعي.
بالمو�سل  العامة  الأوقللاف  مكتبة  في  ن�سخة   -

)مدر�سة الحجّيات) رقم )0/9) فقه �سافعي).
- ن�سختان بدار الكتب الم�سرية رقمي )7))1، 

)0)1 فقه �سافعي).
- ن�سخة بمكتبة جامعة برن�ستون رقم ))9)1).
اأخرى،  موؤلفات  عدة  ْبيليك  بن  اأحمد  ولاأمير 

منها:
- "الجوهر الثمين في نخب �ِسير الأمين"، وهو 
خطية  ن�سخة  منه  النبوية،  ال�سيرة  في  ُمخَت�سر 
فاتح)،   ((1(( رقم  ال�سليمانية  بالمكتبة  نفي�سة 

تاريخ ن�سخه �سنة 1)7هل.
وهللو  الخاطر"،  وُنلللزهلللة  للاظللر  الللنَّ "َرو�سة   -
ظريفة  وحكايات  ونثر،  نظم  على  ي�ستمل  ُمخَت�سر 
في  القيرواني  الُح�سري  م�سلك  فيه  �سلك  ونللوادر، 
خزائنية  ن�سخة  منه  الألباب"،  وثمر  الآداب  "َزهر 
بمكتبة  الموؤلف،  بخط  ))7هللل  �سنة  ُكتبت  نفي�سة 

طوبقبو �سراي رقم )71)) اأحمد الثالث).

والأ�سفار".  المقام  فللي  الأحلللرار  "مذاكرة   -
جمعت  فاإني  اآلئلله...  جزيل  على  هلل  الحمد  اأولها: 
البلغاء،  لطائف  من  ي�سيرة  نبذة  الأوراق  هذه  في 
رائق،  و�سعر  الحكماء،  ومحا�سن  ال�سعراء،  ونظم 
نللادرة  كللل  مللن  م�ستح�سنة  وفللائللدة  فللائللق،  واأدب 
فَحَوت- ح�سنة،  وموعظة  ظريفة،  وحكاية  لطيفة، 

بعون اهلل- من كل �سيء اأح�سنه...اإلخ. منها ن�سخة 
رقم  بحيدراآباد–الدكن  �سالر جنك  بمكتبة  خطية 

)19)))، تاريخ ن�سخها �سنة )87هل. 

محمد بن كزلُبَغا
)ت))8هلللل/  كزلُبَغا  بللن  محمد  الللديللن  نا�سر 
علم  في  بللرزوا  الذين  النا�ش  اأولد  من  )))1م)، 
الُجوَباني  الطنُبَغا  اأبوه من مماليك  كان  القراءات، 
نائب ال�سلطنة بدم�سق )ت)79هل/89)1م)، و�سلك 
وال�ساطبيتين  الللقللراآن،  فحفظ  العلم،  طريق  هللو 
والعربية  واأ�للسللوللله،  بالفقه  وا�ستغل  وغلليللرهللمللا؛ 
عناية  له  وكانت  العلماء،  من  عللدد  على  وغيرها 
الدين  تاج  الُمقِرئ  على  بال�سبع  فتا  بالقراءات، 
بابن  الللمللعللروف  للودي  للمللنُّ اللل�للسَّ بكر  اأبلللي  بللن  محمد 
القّراء  �سيخ  وعلى  )ت7)8هلللللل/)))1م)،  َتْمرّية 
اإمامة  وتولى  )ت))8هلللللل/9))1م)،  الجزري  ابللن 
المدر�سة الأ�سرفية َبْر�ِسَباي، وت�سدر لإقراء الطلبة، 
ُمَبرًزا  كللان  فقد  الللقللراءات،  في  الكثير  به  فانتفع 
�سار  حتى  �سوته،  لجودة  الأداء؛  في  خا�سة  فيها، 
على  بالحدة  خاوي  ال�سَّ وي�سفه  ذلك،  في  متفرًدا 
الطلبة، كعادة اأولد النا�ش الترك؛ بحيث يح�سل له 

في حدته ُغتَمة زائدة في حديثه)))). 

محمد بن الجيُبَغا 
لللا�لللسلللري الللحللنللفللي  مللحللمللد بلللن الللجلليللُبللَغللا اللللنَّ
الدين، كان  له: نظام  )ت)89هللل/)8)1م)، ويقال 
في  فن�ساأ  َبْرقوق،  بن  فرج  ا�سر  النَّ اأمللراء  من  اأبوه 
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الطويل،  الَي�ْسَبكي  اأْركَما�ش  الأمير  اأخته  زوج  كفالة 
البدر  ولزم  الللُقللُدوري؛  وُمخَت�سر  القراآن،  فحفظ 
ْيُخونية، فاأخذ عنه؛  ح�سن القد�سي �سيخ الخانقاه ال�سَّ
الَقلْمطائي  ُقَديد  بن  الدين عمر  ركن  ال�سيخ  ولزم 
من  عنه  فللاأخللذ  العربية،  فللي  )))8هللللللل/)))1م) 
الدين  ركن  لل�سيد  الحاجبية"  "�سرح  النحو  كتب 
و"التو�سيح"  )ت)71هللللل/)1)1م)،  الإ�سترابادي 
وفي  )ت1)7هللللللل/9))1م)،  النحوي  ه�سام  لبللن 
الدين  نجم  للعّامة  ال�سم�سية"  "الر�سالة  المنطق 
لاإمام  و�سرحها  )ت)9)هللللللل/)9)1م)،  الكاتبي 
وقراأ  التفتازاني )ت)79هللل/90)1م)،  الدين  �سعد 
ال�سريعة  ل�سدر  التنقيح"  "تو�سيح  مللن  البع�ش 
الجيُبَغا  ابللن  وتميز  )7)7هلللللل/)))1م)،  الأ�سغر 
م�ساركة  مع  فيها،  بالبراعة  وُعللرف  العربية،  في 
من  عدد  له  واأذن  والبيان،  والمعاني  المنطق  في 
�سيوخه، وت�سدر لاإقراء، فاأخذ عنه العلماء، وكان 
اإلى  الفقه بالجامع الطولوني، ويميل  يقوم بتدري�ش 
ال�سالحين،  الأولياء  زيللارة  من  والإكثار  الت�سوف 
خاوي اأنه كتب حا�سية على "التو�سيح"،  ويذكر ال�سَّ
"ال�سافية" في  على  الجاربردي  �سرح  على  واأخرى 

ال�سرف، وغير ذلك)))). 

اأحمد بن َطيُبغا الَمْجدي
�سهاب الدين اأبو العبا�ش اأحمد بن رجب بن َطيُبغا 
اأبرز  من  )ت0)8هللللل/)))1م)،  العائي  الَمْجدي 
فات  علماء الفلك، و�ساحب تراث غزير من الُم�سنَّ
وين�سب  والأزيللاج،  والتقويم  والنجوم،  الهند�سة  في 
مي  اإلى جده الأمير َطيُبغا الَمْجدي، اأحد الأمراء ُمقدَّ
ولد  ا�سر محمد بن قاوون؛  النَّ �سلطنة  الألوف في 
�سنة )7)7هل/)))1م)،  القاهرة  في  الَمْجدي  ابن 
وكان له اإقطاع اأعانه على التفرغ للعلم والت�سنيف، 
فاأخذ العلوم عن �سيوخ ع�سره، مثل العّامة �سراج 
ابن  والإمللام  ))80هللللل/)0)1م)،  الُبْلِقيني  الدين 

ِميري  الُملقن )ت)80هل/01)1م)، وكمال الدين الدَّ
)ت808هل/)0)1م)، وفي علم الميقات عن جمال 
والهند�سة  الح�ساب  في  وبللرع  المارديني،  الدين 
فاته  ُم�سنَّ من  بروكلمان  وذكر  والميقات،  والهيئة 
الأقوال في  "خا�سة  ر�سالة، منها:  وع�سرين  �سبًعا 
�سناعة  ت�سهيل  في  اليتيم  و"الدر  الوقت"،  معرفة 
خطوط  ا�سم  معرفة  في  الم�سافر  و"زاد  التقويم" 
ف�سل الدوائر"، وموؤلفات ابن الَمْجدي لم تلق عناية 
كبيرة من موؤرخي العلم الإ�سامي، با�ستثناء الأ�ستاذ 
ديفيد كينج، الذي كان له الف�سل في الك�سف واإلقاء 
ال�سوء عن ر�سائله المخطوطة، ففتح اأبواًبا جديدة 
هذه  بدرا�سة  الإ�للسللامللي؛  الفلك  علم  درا�للسللة  في 
فات وغيرها من الع�سر المملوكي والتي لم  الُم�سنَّ
تكن معروفة من قبل، خا�سة المرتبط منها بتحديد 
اتجاه القبلة ومواقيت ال�ساة، ويذكر ديفيد كينج 
اأن ابن الَمْجدي �سنف ما يربو على الثاثين ر�سالة 
في الفلك والريا�سيات، واأ�سهر اأعماله هي جداوله 
الفلكية الم�سماة "الكوكب اليتيم" لح�ساب التقويم 
اأغلبها  خطية  ن�سخ  عدة  في  اإلينا  وو�سلت  الفلكي، 

محفوظ بدار الكتب الم�سرية)))). 

محمد بن َجقَمق
اهر  الظَّ ال�سلطان  ابللن  محمد  الللديللن  نا�سر 
َجقَمق )ت7)8هل/)))1م)، من اأ�سهر اأولد النا�ش 
اأرباب الف�سائل والمعرفة، وقد ا�ستغل بغالب العلوم 
ومعدوًدا  بارًعا  ُمَبرًزا  �سار  حتى  والنقلية،  العقلية 
من العلماء، �ساعده على ذلك �سفاء ذهنه، وقدرته 
اإليها  ي�سل  لللم  مرتبة  اإلللى  وو�للسللل  الحفظ،  على 
الللدولللة  فللي  والأمللللراء  ال�ساطين  اأبللنللاء  مللن  اأحلللد 
اأخبار  على  الوا�سع  اطاعه  مع  قاطبة،  المملوكية 
"كان  َبللْرِدي:  َتْغري  ابن  عنه  يقول  ال�سابقة،  الأمم 
على  التاريخ  في  ُم�ْسكلة  دقيقة  م�سائل  عن  ي�ساألني 
يومنا  اإلى  بعده  من  اأحد  عنها  ي�ساألني  لم  الللدوام؛ 
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فغاية  والعربية،  بالتركية  لل�سعر  حفظه  واأما  هذا، 
ل تدرك"، وكان بينه وبين ابن َتْغري َبْرِدي �سحبة 
نَّفت كتابي  ومودة وم�ساهرة ويقول: "ومن اأجله �سَ
اأن ياأمرني بت�سنيفه،  "النجوم الزاهرة". من غير 
غير اأني ق�سدت بترتيب هذا الكتاب من ذكر ملك 
بعد ملك، اأنه اإذا ت�سلطن، اأختم هذا الكتاب بذكره، 
بعد اأن اأ�ستوعب اأحواله واأموره على طريق ال�سيرة؛ 
نحن  وبينما  فرًحا،  يطير  فكاد  بذلك،  له  ولّوحت 
وكان  تعالى"))))،  اهلل  رحمة  اإلللى  انتقل  ذلللك،  في 
الأمير محمد يواظب على ح�سور مجال�ش الحافظ 
�سرح  وختم  ال�سافعي،  در�للش  ختم  فللي  حجر  ابللن 
البخاري، وفي اأحد المجال�ش �ساأل ابن حجر قائا: 
نم�سي  اأن  لعل  ببيت من مفرداتكم؛  تنع�سونا  لعلكم 
فقال  اأنللت،  تبتدئ  حجر:  ابللن  فقال  فيه،  خلفكم 

نا�سر الدين)))):
ه������وي������ُت������ه������ا ب������ي�������������س������اء ُرع��������ُب��������وَب��������ة

ق������د �����س����َغ����َف����ت ق���ل���ب���ي َخ�����������وُد ال�����������رَداح

فقال ابن حجر:
������س�����األ�����ت�����ه�����ا ال������و�������س������ل ف���������س����ن����ت ب���ه

����م����اح ال���������سَّ ال�������ِم�������الح  ف������ي  ق����ل����ي����اًل  اإن 

المماليك واأدب الفرو�سية
القتال  فنون  في  البراعة  ذروة  المماليك  بلغ 
والللفللرو�للسلليللة، فللقللد كللانللت تللربلليللتللهللم بللغللر�للش اأن 
ل  اأملليللًرا  اأو  �سلطاًنا  نجد  وقلما  فر�ساًنا،  يكونوا 
في  الفنون  بهذه  وللعناية  الفرو�سية؛  األعاب  ُيجيد 
في  التدوين  ازدهللر  الع�سكري؛  وتفوقهم  حياتهم 
هذا  في  ن�سجه  ذروة  اإلللى  وو�سل  الفرو�سية  اأدب 
الع�سر، ونجده من الموا�سيع المطروقة بكثرة في 
الجيو�ش،  تعبئة  في  موؤلفات  فظهرت  الت�سنيف، 
الأ�سلحة،  واأنللللواع  والتكتيك،  الحربي  والتنظيم 
موؤلفو  ا�ستفاد  وقد  الجهاد،  على  والحث  مي،  والرَّ

هذه الر�سائل من الم�سادر ال�سابقة عليهم، خا�سة 
التي ُو�سعت في الع�سر العبا�سي)7))، و�ساهم اأمراء 
بن�سيب  الجي�ش  فللي  الَحَلقة  مللو  وُمللقللدَّ المماليك 
ودراية  لهم من خبرة  بما  الموؤلفات،  وافر في هذه 
هذه  واأهللم  اأبللرز  ومللن  والللحللرب،  الفرو�سية  بفنون 

فات: الُم�سنَّ
العمل بالميادين"  في  المجاهدين  "تحفة   -
الطراُبل�سي،  هبي،  الذَّ اهلل  عبد  بن  لِجين  لاأمير 
ر�سالته  ومو�سوع  )ت8)7هللللللل/8))1م)،  مللاح  الللرَّ
في  الأجناد  انتظام  وطرق  باأنواعها،  الميادين  هو 
في  ا�ستراكهم  عند  اأو  القتال  عند  �سواء  �سفوف 
الحتفالت الع�سكرية، وو�سل اإلينا من ر�سالته عدة 
مزينة  نفي�سة  خزائنية  ن�سخة  منها  خطية،  ن�سخ 
بر�سوم تو�سيحية، ُكتبت بر�سم خزانة الأمير الكبير 
َبَهاِدر ال�سهابي )ت)80هل/99)1م) ُمقدم  ال�سيفي 
المماليك ال�سلطانية الملكية الظاهرية َبْرقوق، وهي 
 (/((1(( رقم  ال�سليمانية  بالمكتبة  مجموع  �سمن 
بر�سوم  مللزيللنللة  ثللانلليللة  خللزائللنلليللة  ن�سخة  فلللاتلللح). 
فاتح)،   8/((09( رقم  الخزانة  بنف�ش  تو�سيحية 
َجْرَبا�ش  الدين  �سيف  الأمير  خزانة  بر�سم  ُكتبت 

ال�ِسَلْحَدار )ت1)8هل/)))1م))8)). 
الميادين"؛  في  بالعمل  القا�سدين  "ُبغية   -
هبي  الذَّ اهلل  عبد  بللن  لِجلليللن  الأملليللر  ابللن  لمحمد 
الدين  �سيف  لاأمير  �سنفه  )ت780هلللل/79)1م). 
ال�سلطنة  نللائللب  للا�للسللري  الللنَّ الللمللارديللنللي  للُتللمللر  اأقلل�للسْ
تكتيكات  فيه  ويتناول  )ت791هلللل/89)1م)،  بحلب 
خطيتان؛  ن�سختان  ر�سالته  من  و�سلنا  الفر�سان، 
 1/(799( رقلللم  ال�سليمانية  بالمكتبة  الأوللللللى 
رقم  ليدن  جامعة  بمكتبة  والثانية  �سوفيا)،  اآيللا 
)18)1)؛ ولمحمد بن لِجين ر�سالة �سغيرة مو�سومة 
بل "غاية المق�سود في العلم والعمل بالبنود"، منها 
رقم  الفرن�سية  الوطنية  بالمكتبة  فللريللدة   ن�سخة 
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.((9()Arabe 2827(

الحروب"؛  م��ع��رف��ة  ف���ي  ال���ك���روب  "ك�سف   -
لللعللمللاد اللللديلللن مللو�للسللى بلللن مللحللمللد الللُيللو�للسللفللي 
مي الَحَلقة، و�ساحب  )ت9)7هل/7))1م)، اأحد ُمقدَّ
ا�سر محمد بن قاوون"، ور�سالته  "تاريخ الملك النَّ
هذه في فن الحرب، ونظام الجند، رتبه على ع�سرة 
منها،  والخروج  الحرب  في  الدخول  منها:  اأبللواب، 
من  ال�سلطان  اإليه  يحتاج  ما  عليها،  به  ي�ستعان  ما 
بدار  خطية  ن�سخة  منها  الرجال،  لنتقاء  الفرا�سة 
ُكتبت  حربية)،  فنون   (10( رقم  الم�سرية  الكتب 

اهر َجقَمق)70). لخزانة الملك الظَّ
النامو�سية  وال�سوابط  الملوكية  "االأحكام   -
بن  محمد  لاأمير  البحر"؛  ف��ي  ال��ق��ت��ال  ف��ن  ف��ي 
الَحَلقة،  رجال  مي  ُمقدَّ اأحد  ا�سري،  النَّ ُبغا  َمْنكلي 
الأ�سرف  �سلطنة  في  بالإ�سكندرية  الجي�ش  ونقيب 
اأهدى  والللذي  )))7-778هلللل)،  �سعبان  الدين  زين 
ُجلَّ ر�سائله اإليه، وكان من العلماء العارفين ب�سوؤون 
التي تعطى  الفريدة  الر�سائل  الحرب، ور�سالته من 
�سورة وا�سحة للبحرية المملوكية، وتتاألف من ))1 
باًبا، ت�سمنت و�سًفا للتكتيك البحري، واأنواع ال�سفن 
الم�سرية  الكتب  بدار  ن�سخة خطية  منها  الحربية، 

رقم ))) فرو�سية تيمور))71). 
الحرب  فنون  في  فات  ُم�سنَّ ُجملة  َمْنكلي  ولبن 

وتنظيماتها واأدواتها والتعابي الع�سكرية منها: 
الحربية"،  التعابي  في  الر�سمية  "االأدّلة   -
اهتمام  و�لللسلللرورة  الع�سكرية  اللل�للسللوؤون  ويللبللحللث 
لأملللراء  وو�للسللايللا  الللحللربلليللة،  بالتعبئة  ال�ساطين 
منه  واأثللنللاءهللا.  المعركة  قبل  والأجللنللاد  الجيو�ش 
رقمي  ال�سليمانية  المكتبة  في  خطيتان  ن�سختان 

)9)8)،)87) اآيا �سوفيا)))7).
- "التدبيرات ال�سلطانية في �سيا�سة ال�سناعة 

الحربية"، تناول فيه التكتيك الحربي، منه ن�سخة 
اآيللا   (8((( رقللم  ال�سليمانية  المكتبة  فللي  خطية 
�سوفيا)، والمتحف الحربي بالقاهرة رقم )78))، 

ودار الكتب الم�سرية رقم )7)11 ب)))7).
َرِدكا�ش،  الزَّ لأرنُبَغا  الَمْناَجيق"؛  في  "الأنيق   -
َمْنكلي  لاأمير  كتبه  مو�سوعه،  في  فريد  عمل  وهو 
الع�سكر)ت))8هل/)))1م)،  اأتابك  ال�سم�سي،  ُبغا 
ا�ستخدامها،  وكيفية  الَمْناَجيق  اأنللواع  فيه  وي�سف 
والأ�للسللكللال  التو�سيحية  بللالللر�للسللوم  كتابه  ًدا  مللللزوَّ
بها  والهجوم  ا�ستعمالها  وكيفية  المناجيق،  لآلت 
للمواد  فللوائللد  وبللاآخللره  والللقللاع،  الح�سون  على 
الم�ستعملة  والقنابل  الللبللارود  منها  يتكون  الللتللي 
ن�سخة  الر�سالة  هللذه  من  بالمنجنيق،  الرمي  في 
خطية بمكتبة طوبقبو �سراي رقم )9)))/1 اأحمد 
 7(( رقم  الم�سرية  الكتب  بدار  ون�سخة  الثالث)، 
بالمكتبة  واحد  مجلد  في  ون�سختان  حربية)،  فنون 

ال�سليمانية رقم )9))) اآيا �سوفيا)))7).
للَمعاني"،  ال��م��رام  وغ��اي��ة  ال��َم��رام��ي  "ُغنَية   -
فن  اأ�للسللتللاذ  و�سرحها  كتبها  عينية  ق�سيدة  وهللي 
الرماية طيُبغا البكلمي�سي اليوناني الأ�سرفي، ن�سبة 
اإلى ال�سلطان الأ�سرف زين الدين �سعبان، وُتعد اأول 
ويتناول  الفرو�سية،  اأدب  في  رف  �سِ مملوكي  عمل 
علم ركوب الخيل؛ ل �سيَّما في الحرب، من اعتاء 
واأفرد  عنه،  يتحول  اأن  اإلى  الجواد  �سهوة  الفار�ش 
ا لكل جزء من اأجزاء ال�سرج، كالِعنان،  ف�سًا خا�سً
بيديه  مللح  الللرُّ ينقل  وكيف  والمقرعة،  كللاب،  والللرِّ
والحيل  فيها،  والجري  الميادين  وفي  الجواد،  فوق 
وغيرها  اأ�سكالها،  على  الميادين  ون�سب  الحربية، 
نفي�سة  معلومات  ويقدم  الفرو�سية،  مو�سوعات  من 
الحرب،  فللي  المملوكي  للقو�ش  وقيا�سية  و�سفية 
ع�سرين  من  اأكثر  في  الق�سيدة  هذه  اإلينا  وو�سلت 
مثل:  مختلفة،  عناوين  تحت  بع�سها  خطية،  ن�سخة 
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اب"، و"ُبغَية  "غنية الطاب في معرفة الرمي بالنُّ�سَّ
المرام وغاية الغرام في الرمي بال�سهام"، و"الجهاد 

والفرو�سية وفنون الآداب الحربية"، ومنها:
- ن�سخة بمكتبة جامعة ليدن رقم )17)1).

- مكتبة غوتا باألمانيا رقم ))9)1).
- مكتبة �سوهاج رقم )) �سناعة)

-مكتبة طوبقبو �سراي رقم )08)) اأحمد الثالث).
اأن  ريتر  هيلموت  الألماني  الم�ست�سرق  ويرجح 
عبد  بن  الطنُبَغا  يكون  قد  الق�سيدة  هذه  ُم�سنِّف 
�سنة  وفلليللات  فللي  ابللن حجر  الأ�للسللرفللي، ذكللره  اهلل 
797هل في اإنبائه، وقال: "اأحد الأبطال الم�سهورين، 
مات م�سجوًنا في حلب"، ويبدو اأن هذه الفر�سية قد 

وجدت قبوًل لدى الباحثين المعا�سرين))7). 
الخيل"،  وع����الج  ال��ف��رو���س��ي��ة  ف���ي  "كتاب   -
الظاهري  الَخاِزانَداري  الرماح  َبْكُتوت  الدين  بدر 
كللتللاب �سامل  اأقلللدم  ويللعللد  )ت711هللللللللل/11)1م)، 
تاأليفه  ابتداء  وكان  المملوكي،  الفرو�سية  اأدب  في 
قللاوون  بن  خليل  ال�سلطان  زمللن  عكا  ح�سار  في 
�سبع  الر�سالة  هذه  من  اإلينا  وو�سل  89)هللل،  �سنة 
مثل:  مختلفة،  اأ�سماء  يحمل  بع�سها  خطية،  ن�سخ 
وال�سجاعة"،  الفرو�سية  علم  في  ال�سناعة  "كمال 
منها ن�سخة خزائنية نفي�سة بمتحف الفنون التركية 
والإ�سامية باإ�ستانبول رقم )107))، ُكتبت لاأمير 
�سنة  الأ�سرفي  الملكي  َك�ْسَباي  الدين  �سيف  الكبير 
899هل، ون�سخة �سمن مجموع بمكتبة كوبريلي رقم 
)88)1)، ون�سخة بمكتبة طوبقبو �سراي، )71))/) 
لفنون  ون�سخة �سمن مجموع خطي  الثالث)،  اأحمد 
 ،)Or. 3631( رقم  البريطانية  بالمكتبة  الفرو�سية 
رقم )0)8))،  الفرن�سية  الوطنية  بالمكتبة  ون�سخة 
مح  تحت عنوان "كتاب في علم الفرو�سية ولعب الرُّ

والَبْرجا�ش وعاج الخيل"))7).

الحوا�سي

-((0 الجتماعية،  والحياة  الأوقاف  اأمين،  محمد  محمد   -1
البنية  المملوكية:  الدولة  كرافول�سكي،  دوروتيا  )))؛ 
ف�سل  الأب�سار" لبن  "م�سالك  خال  من  والم�سروعية 

اهلل العمري، ))1. 
)- اإح�سان اأوغلي، الثقافة التركية في م�سر، ))1.

)- نيل الأمل في ذيل الدول، الق�سم )، الجزء1: )7؛ عبد اهلل 
عطية، معجم اأ�سماء �ساطين واأمراء المماليك، )). 

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

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

)-الوافي بالوفيات،)1 : 0))-))).
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Mamluk Historical Writing" 12-19.
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واأمراء المماليك، )).
8- كتاب المقفى الكبير، ): 7))-8)). 

9- النجوم الزاهرة، )1: )))-)))؛ ال�سوء الامع، ): 9)). 
المنهل  )))؛   :( غبر  مللن  خبر  فللي  الِعبر  على  10- الللذيللل 

ال�سافي والم�ستوفي بعد الوافي، ): )10. 
1: 70)-71)؛  الثامنة،  المائة  اأعيان  في  الكامنة  11- الدرر 
على  المقتفى  )7)؛   :1 الن�سر،  واأعللوان  الع�سر  اأعيان 

كتاب الرو�ستين، الجزء الثاني،الق�سم الأول: 00). 
)1- النجوم الزاهرة، )1: 00)-01). 

)1- خالد زيادة، العلماء والأهالي والحكام، الفكر العربي )) 
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 :  ( )))-)))؛   :10 التا�سع،  القرن  لأهل  الامع  ال�سوء   -1(
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وار�سو  للهجاتها،  والثاني  للتركية،  اأحدهما  ق�سمين؛ 

8)19-))19م؛ الثقافة التركية في م�سر، 1)1.
  Ananiasz Zajaaczkowski, "Slownik arabsko-
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Literature", 312-313.
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عام 9)19م؛ الثقافة التركية في م�سر، ))1.
 János Eckmann, "The Mamluk-Kipchak 

Literature", 314-315; Zajaczkowski, 
Ananiasz,"A. Mamelucko-kipczacki przeklad 
arabskiego traktatu. Mukaddima Abu’l-Lait-
as -Samarkandi, RO 23/1 )1959(: 73-99.

))- المنهل ال�سافي، 7: 8)-0)؛ الثقافة التركية في م�سر، 
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 János Eckmann, "The Mamluk-Kipchak 
Literature", 319-317; Kurtulus oztopcu, 
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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.

9)- مجال�ش ال�سلطان الغوري، )).
 János Eckmann, "The Mamluk-Kipchak 

Literature", 306.

0)- وجيز الكام في الذيل على دول الإ�سام، ): )87. 
 Barbara Flemming, Literary activities in 
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Mamluk halls and barracks, 255.
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مالمح تعليمية الصوت اللغوي 
عند أبي األسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي

لي�ض �صحيًحا ما يتردد في منجز بع�ض �لباحثين في �لحقل �لل�صاني �لذين ذهبو� �إلى ح�صر 
�لدر�ض �لل�صاني في نهاية �لقرن �لما�صي ون�صبو� �لإبد�ع فيه �إلى �لغرب، في حين تثبت �لحقيقة 
�لتاريخية �أ�صبقية �لعرب في هذ� �لمجال، يوؤكد هذه �لحقيقة قول فيرث �لم�صمن في كثير من 
�لموؤلفات في �لدر�ض �لل�صاني؛ لقد ن�صاأت �لدر��صات �ل�صوتية ونمت في �أح�صان لغتين: �لعربية 
م�صاهمة  في  ظان،  لظن  ول  �صاك،  ل�صك  م�صاحة  �لحقيقة  هذه  بعد  يعد  لم  و�ل�صن�صكريتية. 
�لعرب في �لدر�ض �ل�صوتي، ولعل قول برج�صتر��صر قطع �ل�صك باليقين؛ لم ي�صبق �لأوروبيين 
في هذ� �لعلم �إل قومان، �لعرب و�لهنود.بهذ� �لر�أي ي�صبح منجز �أبي �لأ�صد و�لخليل بن �أحمد 

�لفر�هيدي مرجعية كل باحث في هذ� �لحقل. 

ت�سكل الدر�س ال�سوتي عند اأبي الأ�سود

�صح  – �إن  �لتعليمية  نظريته  �لأ�صود  �أبو  �أ�ص�س 
�لمالحظة  من  �نطالًقا   - نظرية  م�صطلح  �إطالق 
�لتطبيقي، متمثاًل في  �لإجر�ء  يثبته  ك�صند ب�صري 
�ل�صفتين  و�صع  ح�صب  �لحروف  على  �لنقط  و�صع 
ي�صتدعي  نطق  فكل  بالحرف،  �لنطق  عملية  �أثناء 
�لفتح،  يتحقق  فبحركتهما  لل�صفتين  معيًنا  و�صًعا 

و�ل�صم، و�لك�صر، ولكل م�صطلح منها �أثر ودللة.

�ل��رو�ة،  تد�ولهما  �لذين  �لن�صين  �إث��ب��ات  لعل 
�ل�صوتي  و�لدر�س  بعامة  �لل�صاني  �لدر�س  ي�صعان 

لنظرية  يوؤ�ص�س  �ل��ذي  �لبحث  م�صار  ف��ي  بخا�صة 
�لعربي  �لمنظور  ت�صكل  �أ�صيلة،  عربية  تعليمية 
للدر�س �ل�صوتي وت�صع �أر�صية معرفية، تكون بمثابة 

�لمرجعية �لتي تعتمد في �لبحث �لعلمي.
توؤكد و�صوح  �لتي  �لأدو�ت  �لأ�صود بجمع  �أبو  بد�أ 
�لروؤية لديه، كالم�صحف، و�ل�صبغ �لملون و�لو�صيلة 
�لأدو�ت  وهي   ،) �لقلم   ( �ل�صياق  ي�صتدعيها  �لتي 
�لعلمي،  م�صروعه  لإنجاز  �لباحث  بها  ي�صتعين  �لتي 
يخالف  و�صبًغا  �لم�صحف  " خذ  �لأ�صود:  �أبو  يقول 
فوق  و�حدة  فانقط  �صفتي  فتحت  فاإذ�  �لمد�د،  لون 

�لحرف، و�إذ� �صممتهما

د. الطيب بن جامعة 
تيارت - �لجز�ئر
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ك�صرتهما  و�إذ�  �لحرف  جانب  �لنقطة  فاجعل 
فاجعل �لنقطة في �أ�صفله، فاإن �أتبعت ذ�ك �صيًئا من 
هذه �لحركات فانقط نقطتين"))(. ولإدر�ك و�صوح 
�لمرجعية  ي�صع  وه��و   ، �لأ���ص��ود  �أب��ي  عند  �ل�صورة 

�لمعرفية للدر�س �ل�صوتي.
نقارن وجهي �لن�صين �لذين �أوردهما �أبو عمرو 
ف�صممت  بالحرف  لفظت  ر�أيتني  �إذ�   "، �ل��د�ن��ي 
�صفتي فاجعل �لنقطة جانب �لحرف، فاإذ� �صممت 
ك�صرت  ر�أيتني  و�إذ�  نقطتين،  فاجعل  بغنة  �صفتي 
ك�صرت  ف��اإذ�  نقطة،  �لحرف  �أ�صفل  فاجعل  �صفتي 
�صفتي بغنة فاجعل نقطتين، فاإذ� ر�أيتني قد فتحت 
�صفتي فاجعل على �لحرف نقطة فاإذ� فتحت �صفتي 

بغنة فاجعل نقطتين"))(.
�أن  �لباحث  يك�صف  للن�صين  ب�صيطة  ب��ق��ر�ءة 

�لن�س �لثاني �أ�صمل من �لن�س �لأول.
�لم�صطلح " لفظت " في �لن�س �لثاني �أدق من 
م�صطلح " فتحت " في �لن�س �لأول ل�صتمال �لثاني 

على �لنطق و�ل�صمع مًعا.
" في  " �أم���ام  بين  �لموقعية  م�صطلح  �ختالف 
و�ح��ًد�  لي�س  وهما  �ل��ث��ان��ي،  ف��ي  ج��ان��ب  و"  �لأول، 
وهما  �لثاني،  " في  على   " و  �لأول،  في  و"فوق" 

بمعنى و�حد. 
و�صعيات  جميع  م��ع  �ل��ث��ان��ي،  ف��ي  �لغنة  ت��ك��ر�ر 
�أن  يف�صر  ما  وهو  �لأول،  في  تكر�ر  وب��دون  �لنقط، 

�لغنة هي �لتنوين.
�لن�صين  م�����ص��ط��ل��ح��ات  �ل��ب��اح��ث  ق���ل���ب  �إذ� 
وفتحت  و�لغنة،  و�لحركة،  �لنقطة،  �لمفتاحية، 
على،  وف���وق،  وك�صرت،  و�صممت  فتحت  ولفظت، 
ين�صجم  تف�صير  عند  وق��ف  �أ�صفل،  وجانب،  �أم��ام، 
مع و�قع �لعملية �لتعليمية �لتي و�صع لها �أبو �لأ�صود 
�لدوؤلي منطلقات �أ�صا�صية ترتكز عليها عملية تعليم 

في  �لعربي  �لل�صاني  �ل��در���س  في  �للغوي  �ل�صوت 
ع�صره.

ل �أثبت ول �أنفي �إدر�ك �أبي �لأ�صود لأثر �لنقطة 
كعالمة د�لة تتحقق بالمتد�د في �لتجاه بالمفهوم 
�لريا�صي، ولكنه كان يدرك وظيفتها كعالمة فارقة 
خط،  كل  �أ���ص��ل  �لنقطة   " �ل�صكل  وفي  �لنطق  في 
عن  للخط  غنى  ف��ال  مجتمعة  نقط  كله  و�ل��خ��ط 
م�صتقيم  خط  وكل  �لخط،  عن  للنقطة  ول  �لنقطة، 
ما  وكل  بعينها،  نقطة  �أو منحرف فهو متحرك عن 

يقع عليه ب�صر �أحد، فهو نقطة بين نقطتين".))(
بو�صفها  يت�صح  منها  �لق�صد  �لإدر�ك  يجعل 
نقط   " �لإع���ج���ام  نقطة  ولي�صت  �إع����ر�ب  ع��الم��ة 
�لإعجام، وهو نقط �لحروف في �صمتها للتفريق بين 
بنقطة  �لباء  كنقط  �لر�صم  في  �لم�صتبهة  �لحروف 
من تحت، ونقط �لتاء باثنتين من فوق، ونقط �لثاء 

بثالث نقط من فوق "))(.
�لأول  لأن  �لإعجام؛  كنقط  �لإع��ر�ب  نقط  لي�س 
تقت�صيه  م��ا  ح�صب  يمتد  وق��د  بالمعنى،  مرتبط 
�لتي هي  �للينة  �لدور مع �لحروف  �لحالة، ويتبادل 
بع�صها، في حين نقط �لإعجام لي�س من خ�صائ�صه 

ما لنقط �لإعر�ب.
�لعربية  في  �لحروف  كثيرمن  �لحروف:  نقط 
فكان  ع��الم��ة،  �قت�صى  بينها  و�ل��ف��رق  مت�صابهة، 
�لحركات،  نقط  �أو  �لإع��ر�ب  "نقط  تمييًز�  نقطها 
وهو نقط �لحروف للتفريق بين �لحركات �لمختلفة 
�لحرف،  بنقطة من فوق  �لفتحة  �للفظ،كنقطة  في 
ونقط  �ل��ح��رف،  تحت  م��ن  بنقطة  �لك�صرة  ونقط 

�ل�صمة بنقطة �أمام �لحرف �أو بين يديه"))(. 
في �لن�ض �إ�صارة د�لة على �أن �أبا �لأ�صود �أدرك 
�لنقطة  فو�صم  �ل��ح��رك��ات،  بين  �لتفريق  ���ص��رورة 
و�لك�صرة  �لحرف،  فوق  نقطة  فالفتحة  بالموقعية، 
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نقطة تحت �لحرف، و�ل�صمة نقطة �أمام �لحرف �أو 
بين يديه، فهي عالمة فارقة )�لموقعية( ت�صاحب 
ويمكن  �لك�صر،  �أو  �ل�صم  �أو  بالفتح  �ل�صوت  نطق 
للد�ر�س �أن يقف على ذلك في �لنموذج �لتو�صيحي 
�لحروف،  نقط  في  �لمحكم  �صاحب  �عتمده  �لذي 
ما  مطبًقا  �ل��ح��رف،  من  �لنقطة  مو�صع  فيه  بيَّن 
خذ  كاتبه،  يحاور  وهو  �لأ���ص��ود،  �أب��ي  ن�س  في  ورد 
لت�صهيل  �ل��م��د�د؛  ل��ون  يخالف  و�صبًغا  �لم�صحف 

عملية �لمالحظة عند �لمتعلم: 
ح��م��ر�ء:   نقطة  �ل��ث��الث  �ل��ح��رك��ات  ع��الم��ة   "

�لحمد هلل 
وعالمة �لت�صديد د�ل مقلوبة حمر�ء: رب �لعلمين 

وعالمة �ل�صكون جرة حمر�ء: �نبهم 
وعالمة �لمد مطة حمر�ء: خائفين "))(.  

�لمنطوق  تطابق  هو  �صوتية  كقيمة  ي�صتنتج  ما 
عند  �ل�صفتين  حركة  ومالحظة  �لمر�صوم،  برمزه 
وحركة  حائه،  حركة  نقطة  ترى  هلل،  �لَحْمد  نطق 

 . �صمة د�له، وحركة ك�صرة لم هللهلِ
في  �لكلمة  م��ن  ج��زء  ه��ي  حيث  م��ن  �ل��ح��رك��ة: 
�لنقطة  عن  متطوًر�  �صكاًل  تعد  �لل�صاني  �لم�صتوى 
متميزة  �لحركة  و�صارت  بالإعجام،  �خت�صت  �لتي 
�أن��و�ًع��ا  وع��رف��ت  ب���الإع���ر�ب  لخت�صا�صها  عنها 
�قت�صاها �لدر�س �لل�صاني، كحركة �لإعر�ب، وحركة 
منها  �أ�صل  �لنحوي  �لدر�س  مجال  في  وهي  �لبناء، 
�أجد لها تف�صيًر�  �لغنة فلم  �لل�صاني.�أما  في �لدر�س 
كفارق  �ل�صوتي،  �لتنوع  تف�صير  من  �أكثر  ي�صت�صاغ 
مائز لها عن �لحركة على �لرغم من �لإ�صارة �لتي 
�أوردها �صاحبا �لمعجم �ل�صامل " �إخر�ج �ل�صوت من 

�لخي�صوم، و�أ�صو�تها �لنون �ل�صاكنة و�لتنوين"))(. 
�لذي يبقى في تقديري تف�صيًر� غير و�ف، وتبقى 
تحتاج  عالمة  �ل�صوتي  �لدر�س  في  �ل�صاكنة  �لنون 

بين كونها �صوًتا ذ�  �لعالقة  �إلى بحث معمق يحدد 
دللة �أم �أنها تلوين �صوتي ينتهي عنده �لنطق.

�لفارقة  �ل��ع��الم��ات  �إل���ى  �لأ���ص��ود  �أب���و  �ه���ت���دى 
بالمو�صعية �لمكانية، ولم ي�صر �إلى مو�صعية �لتنوين 
تلويًنا �صوتًيا،  �أو كونها  �لغنة، وهو ما يبرر كونه  �أو 
�أول من �صكل مفهوًما  �أبا �لأ�صود هو  �أن  وهذ� يوؤكد 
�لمعلم،  بدور  فيها  قام  �لعربية  لالأ�صو�ت  تعليمًيا 
�لمالحظة  طريقة  و�عتمد  �لمتعلم،  ب��دور  وكاتبه 
�لدقيقة  �لمالحظة  لأن  �لفكرة؛  لإي�صال  �صبياًل 
لأن  �لتعليمية؛  �لعملية  في  �لفنية  �لأ�صاليب  من 
ودو�ًم��ا  و�صوًحا  �أكثر  �لب�صرية  �لنطباعات   "
�لأ�صخا�س  �أغلب  ل��دى  �ل�صمعية  �لنطباعات  من 
)...(، وهذ� ما يميز �ل�صورة �لخطية على ح�صاب 

�ل�صوت"))(. 

�لب�صري  �لن��ط��ب��اع  تجعل  �لأ���ص��ود  �أب���ي  روؤي����ة 
�لتعليمية،  �لعملية  �ل�صمعي متكاملين في  و�لنطباع 
منهج  يتجاوز  �لتعليمي  للمنهج  ��صت�صر�فه  وك��ان 
�لع�صور �لتالية لع�صره، على �لرغم من تطور �لدر�س 
�ل�صوتي، وتنوع �لو�صائل، وتعدد �لمناهج، و�صياغة 
ومع  متعلميها،  ق��در�ت  ح�صب  �لمكيفة  �لمحتويات 
�ل�صوت  تعليمية  في  �لبحث  غياب  يالحظ  ذل��ك 
�لمزهر  �صاحب  يوؤكده  �لم�صتوى  بهذ�  �للغوي.طرح 
بقوله" �علم �أن �للغوي ينقل ما نطقت به �لعرب ول 
�لذي  هو  �لعرب  به  نطقت  �لذي  �إن   .)((" يتعد�ه 
�هتمامه  ور�ء  وك��ان  �لأ���ص��ود  �أب��ا  �أَرق  هاج�ًصا  ك��ان 
وجعله و�صيًطا بين �لمتعلم و�لمعرفة، غير �أن جهده 
لم ي�صمل كل عنا�صر �لدر�س �ل�صوتي، و�إن كان عدم 
�لأ�صود  �أبي  عمل  " يعد  ذلك  ومع   ، مبرًر�  �لوقوف 
�لدوؤلي في ر�صم �لحركات في �لم�صحف مرحلة من 
�لنطق  في  و��صتعمالها  �لأ�صو�ت  هذه  فهم  مر�حل 

و�لر�صم "))(.
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و�إن  وعددها،  �لعربية  �ل�صو�مت  �إل��ى  ي�صر  لم 
بعددها،  معرفته  �إل��ى  تحيل  �لحرف  �إ�صارة  كانت 
بهذ�  �ن�صغاله  �صبب  �لباحث  ع��رف  �إذ�  وبخا�صة 
�لمو�صوع، وهو �للحن �لذي ف�صا في �لأل�صنة، وهذ� 
�لحرف  لأن  �لتركيب؛  ��صتدعاه  �لنقط  �أن  معناه 
منفرًد� ل يوؤثر نطقه في �صيء، فنطق �لتاء منفرد 
، ٌت " لي�س بنف�س �لأهمية حين يكون عن�صًر�  "َت، تهلِ
"، وهذ� دليل - و�إن  في �لتركيب " َكَتَب، َكَتْبٌت َكَتْبتهلِ
 - �لعلمية  �لمو�صوعية  من  لي�س  فيه  �لجزم  ك��ان 
لعدد حروف  �لأ�صود  �أبي  �حتمال معرفة  يقرب من 

�لعربية.
- يمكن للباحث �لمدرك لمنهج �أبي �لأ�صود في 
�لروؤية  ي�صتنتج  �أن  �ل�صوتي  �لدر�س  معالجة  كيفية 
�لعلمية من خالل �إ�صار�ت لفظية د�لة، �إذ� ر�أيتني؛ 
لفظت، فتحت، وغيرها من �لألفاظ �لتي �صكل بها 
�للغوي  �ل�صوت  تعليمية  لنظرية  �لمرجعي  �لن�س 
وهي   ،) ر�أي��ت   ( �لمالحظة  بين  جمع  �إذ  �لعربي؛ 
و�لمنطوق  �لتعليمية  �لعملية  نجاح  �آليات  من  �آلية 

)لفظت( و�لمكتوب �أي رموز �لمنطوق.
يعد �لن�صان مرجعين يوؤولن �إلى مفهوم تعليمي 
من  ويختلفان  �لديد�كتيكي،  �لبحث  معه  ي�صتقيم 
�ل�صياق  في  �للفظية  �لأدو�ت  وتاأخير  تقديم  حيث 
�لن�صين  ثبت  �أن  �نطباًعا،  يعطي  مما  �لتركيبي، 
لي�س و�حًد�، و�إَل كيف يف�صر �لختالف؟ ففي �لأول 
و�لفعل  �لأدو�ت  بين  �لعالقة  في  �لن�صجام  يالحظ 
�لنقط،  ف��ي  �ل��ت��درج  م��ب��د�أ  �عتماد  م��ع  �لتعليمي، 
�أ�صهل �لحركات نطًقا، ثم  بالفتحة، وهي  بد�أ  حيث 
�ل�صمة، ثم �لك�صرة، ثم �لتنوين، و�إن كانت �لإ�صارة 

ا. �إليه في �لن�س �لأول عر�صً
�أما �لن�س �لثاني فقد تميز بال�صمولية في ربط 
فيه  ي��ر�ع  لم  و�إن  �لغنة،  من  يقابلها  وم��ا  �لعالقة 
ثم  تقابلها،  �لتي  و�لغنة  بال�صمة  بد�أ  �لتدرج؛ حيث 

�لن�صان  يثبت  و�لغنة.  �لك�صرة  ،ثم  و�لغنة  �لفتحة 
�لأ�صود.  �أبي  عند  �للغوي  �ل�صوتي  �لدر�س  مرجعية 
و�إذ�  �أن�صب،  �لأول  كان  �ل�صهولة  من  �نطلقنا  فاإذ� 

�نطلقنا من �ل�صمولية كان �لثاني �أن�صب.
�لروؤية  ه��ذه  في  ومثيرة  هامة  مالحظة  بقيت 
لها  �أج��د  لم  �لعربية؛  �لأ���ص��و�ت  لتعليمية  �لعلمية 
من  �صقطت  �أم  ؟  ن�صيت  �أم  غابت  ه��ل  تف�صيًر�، 
توحي  �لتي  �لإ�صارة  من  �لرغم  على   - �لدر��صات 
تميز  �لتي  �ل�صفة  وهي   ،  - �لروؤية  في  بح�صورها 
عنه  ويتميز  �صكاًل،  بالمنظور  �لآخر  عن  حرف  كل 
بالمنطوق �صفة ومخرًجا �أو يتفق معه �صفة ومخرًجا 

�أو يتفق �صفة ويختلف مخرًجا �أو �لعك�س. 
�إن بحث �أبي �لأ�صود عن �لمعنى بو��صطة �لنقط، 
�لعربي  �للغوي  �ل�صوت  لخ�صائ�س  �إدر�ك��ه  يقرب 
�لتعر�س  دون  �لذي حال  هو  بالدللة  �ن�صغاله  ولعل 
لل�صوت �للغوي بالتف�صيل، �إن لم يكن جهد �لرجل 
عليه  ينطبق  وقد  �للغوية،  �لدر��صات  من  �صقط  قد 
�لدين  ع��ز  نقله  �ل��ذي  �ل��ع��الء  ب��ن  �أب��ي عمرو  ق��ول 
�إ�صماعيل "ما �نتهى �إليكم مما قالت �لعرب �إَل �أقله، 

ولو جاءكم و�فر� لجاءكم علم و�صعر كثير")1)(.
�صقط  قد  �لأ�صود  �أبي  يكون جهد  �أن  �أ�صتبعد  ل 
�لذي  وبالبعد   - بالنقط  �كتفى  ولو  �لدر��صات،  من 
��صتوحيته من ن�صيه �لمختلفين �لمت�صابهين- لكفاه.
�ل�صوت  تعليمية  في  �لأ�صود  �أب��ي  �إ�صار�ت  لعل 
و�نتقل مو�صوع  �إليه  �للغوي، وجهت م�صار �لهتمام 
�لدر��صة، ومو�صوع �لبحث، من كونه �إ�صار�ت تعليمية 
�إلى تنظير علمي لتعليميته يمثل هذه �لمرحلة ��صم 
بحث  يخلو  ل  و�ل�صوتي؛  �للغوي  �لدر�س  في  لم��ع 
و�صائل  تطورت  �لحقلين مهما  في هذين  ��صمه  من 

�لبحث، ومهما كانت درجة دقة قيا�صها.
وماز�لت  للبحث،  مفتوًحا  مجاًل  �آر�وؤه  تبقى 
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�إليها   تت�صرب  لم  �لتعليمي  فكره  من  مهمة  نافذة 
ولم  م��د�ه،  فيها  �لتحليل  يبلغ  ولم  �لبحث،  لطائف 
تك�صف �لدر��صات �لكثيرة عن �أ�صر�ر مخزون �لعين 
ب�صًطا   - تقديري  في   - �لمهم  �لجانب  يب�صط  ولم 
تعليمًيا ي�صتفاد منه في عمليتي تعليم/تعلم، بخا�صة 
و�لدر�س �للغوي ب�صفة عامة، وقد نال من �لهتمام 
�أق���الم  تتجه  ول���م  �ل�����ص��وت��ي  �ل��در���س  ينله  ل��م  م��ا 
�لعلمية  بالكيفية  �ل�صوت  تعليم  كيفيه  في  �لبحث 
تطاوعني  ل  قد  �للغوية،  �ل�صو�بط  تقت�صيها  �لتي 
ملكتي �للغوية على و�صف عبقرية �لخليل �بن �أحمد 
للدر�س  �لنظرية  �لأ�ص�س  و�صع  �ل��ذي  �لفر�هيدي 

�ل�صوتي �للغوي �لعربي. 
ت�سكل الدر�س ال�سوتي عند الخليل: 

لل�صوت  �لتنظيري  �لأ�صا�س  في  �ثنان  يختلف  ل 
في  عاقل  ي�صكك  ول  �لخليل،  و�صعه  �ل��ذي  �للغوي 
بني  �إذ  �لدر��صة؛  �لحقل من  �لعلمية في هذ�  �أر�ئه 
بو�صفه  �ل�صوتي  �لدر�س  على  بالرتكاز  تاأ�صي�صه 
هذ�  ويتمثل  �ل��ل��غ��وي،  ل��ل��در���س  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  �ل��ن��و�ة 

�لرتكاز- في تقديري - في �لنقاط �لآتية: 
ح�صر �لحروف �لعربية عد� في ت�صعة وع�صرين 
منها  ح��رًف��ا  وع�����ص��رون  ت�صعة  �لعربية  "في  ح��رًف��ا 
خم�صة وع�صرون حرًفا �صحيًحا، لها �أحياز ومد�رج، 
و�لأل��ف،  و�لياء،  �ل��و�و  وهي:  جوف،  �أح��رف  و�أربعة 

و�لهمزة")))(. 
لكل  ون�صب  و�أح��ي��ازه��ا،  �لأ���ص��و�ت  مخرج  ح��دد 
مخرج حروًفا محددة، و�أحياًز� في �لمخارج بحروف 
محددة من حروف �لمخرج، مبتدًئا باأق�صى �لحلق 
" فاأق�صى �لحروف كلها �لعين ثم �لحاء، ثم �لهاء، 
فهذه ثالثة �أحرف في حيز و�حد، ثم �لغين و�لخاء 

في حيز و�حد كلهن حلقية")))(.  
�رتبطت  �لمخرج  في  �أ�صماء  �لأ���ص��و�ت  �أع��ط��ى   -

و�لأ�صلة  و�ل�صجر،  و�للهاة،  �لحلق،  بالمخرج، 
و�لنطع، و�للثة و�لذلق، و�ل�صفة. 

حلقية؛  و�لخاء  و�لغين  و�لهاء،  و�لحاء  " �لعين 
لأن  لهويتان؛  و�لكاف  و�لقاف  �لحلق،  مبد�أها  لأن 
�صجرية؛  و�ل�صاد  و�ل�صين  و�لجيم  �للهاة،  مبد�أها 
و�ل�صاد  �لفم،  منفرج  �أي  �لفم؛  �صجر  مبد�أها  لأن 
�لل�صان،  �أ�صلة  مبد�أها  لأن  �أ�صلية؛  و�لز�ي،  و�ل�صين 
و�لتاء  و�لد�ل  و�لطاء  �لل�صان،  طرف  م�صتدق  وهي 
و�ل��ظ��اء  �لأع��ل��ى  �ل��غ��ار  نطع  م��ب��د�أه��ا  لأن  نطعية؛ 
و�لر�ء  �للثة،  من  مبد�أها  لأن  لثوية؛  و�لثاء  و�ل��ذ�ل 
و�لالم و�لنون ذلقية؛ لأن مبد�أها ذلق �لل�صان، وهو 
�صفوية؛  و�لميم  و�لباء  و�لفاء  �لل�صان،  ذلق  تحديد 
و�لهمزة  و�لأل��ف  و�ل��و�و  و�لياء  �ل�صفة،  مبد�أها  لأن 
هو�ئية، في حيز و�حد؛ لأنها ل يتعلق بها �صيء")))(.

و�صفة  م��ائ��زة،  ثابتة  �صفة  �صوت  لكل  �أع��ط��ى 
�ل�صوتي  �لنظام  و�صع  في  �رتكز  عليها  م�صتركة، 
�لعين  لأ�صبهت  �لحاء  في  بحة  ولول   " �لمخرجي، 
لقربها من مخرج �لعين، ولول هته في �لهاء لأ�صبهت 

�لحاء لقربها من مخرج �لهاء من �لحاء")))(.
�لن�صاعة  ح��ي��ث  م��ن  �لأ����ص���و�ت  ب��ي��ن  ف��ا���ص��ل   -
فيه  ت��رد  �ل��ذي  �لتركيب  و�لجر�س،و��صتح�صن 
�إَل  بناء  في  تدخالن  ل  و�لقاف  �لعين  "لكن 
و�أ�صخمها  �ل��ح��روف  �أط��ل��ق  لأن��ه��ا  ح�����ص��ن��ت��اه؛ 

جر�ًصا")))(.
للترتيب  مخالًفا  ترتيًبا  �لعربية  �لأ�صو�ت  رتب   -
عن  ينم  نظاًما  و�أب��دع  و�لأب��ج��دي،  بائي  �لأل��ف 
روؤية و�عية لأثر �ل�صوت، وم�صدر دفع هذ� �لأثر، 
ليحقق قيمة م�صموعة، تمثل �إيقاًعا مخالًفا لكل 
�لأثر، وهذ�  �لطريقة، هذ�  بنف�س  �صوت يحدث 
�لأ�صو�ت،  تذوق  لديه ح�س  �لمتنوع كون  �لإيقاع 
"فكان يفتح فاه بالألف، ثم يظهر �لحرف، نحو: 
�أَب، �أَع �أَغ، فوجد �لعين �أدخل �لحروف في �لحلق 
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�لأرف��ع  منها  �لأق��رب  ثم  �لكتاب،  �أول  فجعلها 
فالأرفع، حتَّى �أتى على �آخرها، وهو �لميم")))(.

�إخ���ر�ج  �إل���ى  بها  �ه��ت��دى  �ل��ت��ي  �لطريقة  ه���ذه 
و�صفه،  مادة  لياأخذ  تحقيقه  على  للوقوف  �ل�صوت 
وهذ� ل يتاأتى �إل َبالعتماد على �لألف. "... ل يمكن 
للمعرب �أن ينطقه، وياأخذ �ل�صوت مادته و�صفته �إلَّ 
ذلك  �أجل  من  قبله  �لألف  �صوت  على  �عتماده  بعد 

دعاها عماًد� �أو �صلًما")))(.
�لدقة، وهي  في  �إلى مالحظة غاية  يحيل  وهذ� 
�أن حرف �لل�صان ل ينطق بال�صاكن، وكان �لعتماد 
�لل�صان  لأن حرف   ..." م�صت�صاًغا؛  �لألف حال  على 
�إل��ى  يحتاج  فهو  �ل��ح��روف  م��ن  بال�صاكن  ينطق  ل 
مع  �لو�صل  )�ألف  تركيب  فعملية  �لو�صل")))(.  �ألف 
وتتحقق  �ل�صوت  تحدث  �لحروف(  من  حرف  �أي 

�ل�صورة �ل�صمعية وظيفًيا.
لم �أقف في مقدمة �لكتاب على �إ�صارة تحيل �إلى 
�لوترين �ل�صوتيين، ول �إلى �لل�صان، ولكل منهما �أثر 
�أع�صاء  و�صف  حين  في  �ل�صوتية،  �لنبرة  قيمة  في 
�لجهاز �لنطقي و�صًفا دقيًقا لم تتجاوزه �لدر��صات 
�لتكنولوجيا  و���ص��ائ��ل  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �ل��ح��دي��ث��ة 
�لتي  �لجزئية  �لم�صائل  بع�س  في  �إل  �لمعا�صرة، 

�قت�صاها تطور �لدر�س �للغوي.
جمع �لحروف �لعربية، و�أعطى لكل حرف معنى   -
�أل�صن �لعرب، وهو عمل فريد  ح�صب ما ورد في 
بالياء،  و�أنهاه  بالألف  بد�أه  �للغوي،  �لدر�س  في 
جمعت  قد  وتدقيق،  بحث  �إل��ى  يحتاج  ز�ل  ما 
�لحروف كلها مع معانيها �لتي وردت عن �لعرب، 

وقد �ألفتها على ما �صنح لي")))(. 
لتعميم  �ل��ح��روف  لبع�س  �لمعاني  بع�س  �أذك���ر 
�لكل  لمعرفة  �لف�صول  يثير  �لذي  بالجزء  �لفائدة 
�صيء")1)(. قال �أبو زيد:  كل  " من  " �لعين  "�لثاء: 

��ْي��ٌف وَق����ْد َج��لَ��ل �ل��ُدَج��ى �أََت����ى ���صَ َم���ا  �إَذ� 
و�ل�صْكِر)21) و�لَخْمِر  �للَْحِم  ِبثاَِء  �أَِج���يُء 

و�ل��رج��ل  ل���الأم���ور،  �لم�صلح  �ل��رج��ل  �ل��ك��اف: 
�لعفيف، قال كثير :

َن����و�َل����ه  َت����ْب����ِغ����ي  ِج����ْئ����َت  َم�����ا  �إَذ�  َج��������و�ٌد 
وك���اٌف �إذ� َم��ا �ل��َح��ْرُب ���َص��َب ���ِص��ه��اُب��ه��ا)22)

محجن  �أب���و  ق��ال  �خ�صر،  �إذ�  �ل�صجر  �ل���الم: 
�لثقفي: 

����ِة زْه������ر�َء م��وِن��َق��ِة ���َب���ْح���َت ف���ي َرْو�����صَ �أ����صْ
وَلُم����ه����ا م���ن ِرَي��������اِح �ل�������َدِو ت����ْرَت����ِع����ُد)23)

ومميز،  خا�س  بو�صف  �لأ���ص��و�ت  بع�س  و�صم 
و�لهتة في  و�ل��ن��ون  و�ل���الم  �ل���ر�ء  ف��ي  ك��الن��ح��ر�ف 
بالإطباق؛  �لميم  وو�صف  �لحاء،  في  و�لبحة  �لهاء، 

بها")))(. نطق  �إذ�  �لفم  تطبق  "لأنها 
في  يدخل  مما  وغيره  �لعربي  �لل�صان  بين  ميز 
وردت  ف��اإن  �صو�مت"  من  �لعربي  �للغوي  �لتركيب 
�لذلق  حروف  من  معر�ة  خما�صية  �أو  رباعية  كلمة 
محدثة  �لكلمة  تلك  �أن  فاعلم   )...( �ل�صفوية  �أو 
مبتدعة؛ لي�صت في كالم �لعرب؛ لأنك ل�صت و�جًد� 
من ي�صمع في كالم �لعرب كلمة رباعية �أو خما�صية 
�إَل وفيها من حروف �لذلق �أو �ل�صفوية و�حد �أو �ثنان 

�أو �أكثر")))(.
ت�سميم المنهج :

�ل��م��دون��ة،  م��ن  ينطلق  �لتعليمي  منهجه  ك��ان 
بين  ويفرق  تاأليفها  كيفية  ويعرف  تذوقها،  يح�صن 
متعلمه  ويوجه  و�لدخيل،  �لعرب  �لف�صيح من كالم 
�إلى �متالك هذه �لخ�صائ�س �لفنية لمعرفة تاأليف 
�إليك �صيء من ذلك فانظر ما  " فاإذ� ورد  �لمدونة 
هو تاأليف �لعرب وما لي�س من تاأليفهم")))(. يجعل 
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تاأملها  �إل��ى  ويدعوه  �لمدونة  �أم��ام  �لمتعلم  �لخليل 
تاأليف �لعرب، وما  )فانظر( ليفرق بين ما هو من 
�صماع  و�رتا�صت على  �أذنه  �أن دربت  بعد  هو غيره، 
غيره  من  تمييزه  ت�صتطيع  �ل��ذي  بالقدر  �لف�صيح 

ب�صهولة وي�صر.
�صنف  م��ن  �أول  �لخليل  ي��ك��ون  �ل��و���ص��ف  ب��ه��ذ� 
�لأ�صو�ت �لعربية تبًعا لوظيفتها في �لتركيب �للغوي، 
ي�صمى  ما  بين  �لتفريق  �إليه  نن�صب  �أن  يمكن  ومنه 
بالمفهوم  �لأ�صو�ت  وظائف  وعلم  �لأ�صو�ت،  بعلم 
تعليًما  مرجًعا  �لعين  معجم  مقدمة  تبقى  �لحديث. 
تنظر  �إذ  �لعربية،  �لأ���ص��و�ت  تعليمية  لمعلم  هاًما 
لمنهج موؤطر بتقنيات تعليمية. �أح�صر �أهميتها في 

كيفيتين:
كيفية الأداء :

كيفية نطق �ل�صوت: لو �تبع �لمعلم تقنية �لخليل 
في كيفية نطق �لحرف عند �لمتعلم لتمكن من دفع 
�لمتعلم �إلى نطق �لحرف بكل طالقة، مع �لت�صرف 
�لذي يتنا�صب ومقدرة كل متعلم على نطق �أي حرف 
من  تمكن  عملية  لأنها  ب�صهولة؛  نطقه  �إل��ى  يميل 
معرفة مخرج �لحرف فيتحقق بذلك نطق �ل�صوت 

من مخرجه.
تحديد �لأ�صو�ت ذ�ت �لمخرج �لو�حد، و�لحيز 
�لو�حد في نف�س �لوقت، فاإذ� تمكن من نطق حرف 
�لأ���ص��و�ت  بقية  من  ��ا  �آل��يًّ تمكن  م��ا،  مخرج  من  ما 
�لأخرى �إن لم يمنعه مانع ع�صوي يحول دون ذلك.

بالن�صاعة  بع�صها  عن  �لأ�صو�ت  بع�س  تمييز 
و�لجر�س )كالعين، و�لقاف(.

�لتكر�ر،  �لأ�صو�ت عن طريق  نطق  كيفية  تمثل 
�إفر�ًد�  �أد�ء جيًد�  �لأ�صو�ت  �أد�ء  �لمتعلم من  يمكن 
وتركيًبا فكلما �نطبع �لحرف �صحيًحا بال�صماع، كان 

�أد�وؤه �صحيًحا في �لمنطوق.

كيفية التوظيف :

بعد  �لمخارج،  في  �لأ�صو�ت  بين  �لخليل  ج��اور 
على  قلبها   �أن  وبعد  بالبدء،  �أحق  �أيها  في  فكر  �أن 
�لنظام  �أهمية  ف��اأدرك  �لحلق،  من  مخرجها  ق��در 
�لمخرجي قيا�ًصا بالنظامين �لآخرين؛ لأن �ل�صوت 
�للغوي هو نف�س يجري في �لجهاز �لنطقي، و�لنف�س 
�ل�صفتين  من  يتاأتى  �أن  يمكن  ول  �لرئتان،  تدفعه 
لذلك كان على در�ية عالية بعملية �إحد�ث �ل�صوت، 

فحدد بذلك �لمخارج و�لأحياز.

�لأ���ص��و�ت،  من  مجموعة  مخرج  كل  في  و���ص��ع 
تتر�وح بين �لثنين �إلى �لخم�صة �أحرف؛ ففي �لحلق 
�للهاة حرفان  وفي   ،( خ  غ  ه،  ح  ع   ( خم�صة حروف 
 ( ���ض  ���ض  ج   ( ح��روف  ثالثة  �ل�صجر  وفي  )ق ك)، 
ثالثة  �لنطع  وفي   ،( ز  �ض  ) �ض  ثالثة  �لأ�صلة  وفي 
 ،( ذ ث  ) ظ  ثالثة  �للثة  وفي   ،( د ت  ) ط  حروف 
وفي �لذلق ثالثة حروف ) ر ل ن ) وفي �ل�صفاه ثالثة 
�أو �لال مخرج ثالثة  )ف ب م)، وفي �لهو�ء  حروف 
� ء )، وكل مجموعة ت�صترك وتختلف  )ي و  حروف 

في �ل�صفة �أو �ل�صفات. 

 ) جهر/هم�س   ( تقابلية  �صفة  مخرج  ك��ل  ف��ي 
فكل  �لذلق  �لمخرج  عد�  ما  مثاًل،  و�لحاء  كالعين 
�أ�صو�ت مخرجه مهجورة، وكذ� �لأ�صو�ت �لهو�ئية، 
�أخ���رى  تقابلية  ���ص��ف��ات  �لآخ����ر  بع�صها  ف��ي  ك��م��ا 
)كال�صتعالء / و�ل�صتفال ( كالطاء و�لتاء ، و�ل�صدة 
متنوع  تقابل  وهو   ، و�لترقيق  و�لتفخيم  و�لرخاوة، 
يدفع �لباحث �إلى �ل�صتفهام عن هذ� �لتنوع �لمطرد 

في بع�س �لمجموعات �لمخرجية.

هي  �ل�صتفهام  ه��ذ�  ع��ن  �لإج��اب��ة  تكون  ل  ق��د 
�للغة  طبيعة  �إلى  هذ�  �أرجع  ولكني  �لف�صل،  �لقول 
فيه  ت��ت��ب��ادل  خ��ا���س  ب��اإي��ق��اع  تتميز  �ل��ت��ي  �لعربية 
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�لذي  وهذ�  �لإيقاعية،  �لمو�قع  �ل�صوتية  �لعنا�صر 
�صد �نتباه �لخليل لو�صع علم �لعرو�س �لذي يعتمد 
عرو�صية،  دو�ئر  في  �ل�صعر  بحور  و�صنف  �لإيقاع، 
يتفاوت ��صتمالها على �لبحور، من بحرين �إلى �صتة 
�ل�صوتية.  للمخارج  بالن�صبة  �لأم��ر  وكذلك  بحور 
�أن يت�صور دو�ئر �صوتية، كل مخرج  للباحث  يمكن 
�لأحياز،  موقعية  في  متقاربة  �صوتية  د�ئرة  ي�صكل 
وتتفق؛ وتختلف في �ل�صفات، وتتاأثر ببع�صها جهًر�، 
مجهورين  بين  مهمو�س  �صوت  وقع  ف��اإذ�  وهم�ًصا، 

�ك�صب �صفة �لجهر بالتاأثير �لعك�س �صحيح. 

ت�سور الخليل للنظام المخرجي

باأن  لإدر�ك��ه  �لمخرجي  �لنظام  �لخليل  �عتمد 
�إَل  يتاأتى  و�لنف�س ل  �ل�صوت ل يحدث بدون نف�س، 
�ل�صوتية  �لمد�رج  تمثل  يمكن  ولذلك  �لرئتين؛  من 
�لحلق  من  هو�ئي  وو�حد  ثمانية،  في  حددها  �لتي 

�إلى �ل�صفتين.

لم يكن �لخليل ليلغي �أهمية �لنظامين �لآخرين؛ 
ولذلك تجده في كتابه " �لحروف " ل يعتمد �لنظام 
�لمخرجي، وهذ� ل يعني �أنه لم يكن يدرك �صعوبة 
�لنطق بالأ�صو�ت �لحلقية بالن�صبة للمتعلم �لمبتدئ، 
ول ينفي �أنه لم يكن يدرك �كتمال �لجهاز �لنطقي 
�لت�صويتية،  �لعملية  في  �أثره  وقيمة  �لأطفال،  عند 
و�أنه باإمكان كل طفل بلغ �صن �لتعلم، نطق �أي حرف 

�إذ� كان جهاز نطقه �صليًما.

���ص��ورة  لت�صكيل  �ل��خ��ل��ي��ل  ت�����ص��ور  �أ���ص��ت��ب��ع��د  ل 
مج�صدة  تكن  لم  ولو  �ل�صوتي،  للجهاز  تو�صيحية 
خطيًّا؛ لأن ت�صميمه لالأ�صو�ت في مجموعة منتظمة 
في �لمخارج يدل على هذ� �لت�صور �لذي يمكن �أن 

نقربه في هذ� �ل�صكل.

 

�و ي ءهوائية
ف ب مشفوية
ل ن رذلقية
ظ ذ ثلثوية

ط د ت نطعية
�ض �ض زأسليه

ج �ض �ض شجرية
ق   ك لهوية
ع ح ه،  غ خحلقية

      �عتماد �لنف�ض

منظور  من  �لعربية  �للغة  �أ�صو�ت  م��د�رج  ه��ذه 
منها  حرًفا:  وع�صرون  ت�صع  �لعربية  في   " �لخليل 
�أح��ي��از  ل��ه��ا  ���ص��ح��اًح��ا؛  ح��رًف��ا  وع�����ص��رون  خم�صة 
�للينة  و�لألف  و�لياء  �لو�و  هو�ئية  و�أربعة  ومخارج، 

و]�لهمزة[")))(.
�لهو�ئية  �لأ���ص��و�ت  مع  �لهمزة  �لخليل  ي�صنف 
 " �لهو�ئية   �لأ���ص��و�ت  وبين  بينها  �لت�صابه  لقرب 
فاأما �لهمزة ف�صميت حرًفا هو�ئًيا؛ لأنها تخرج من 
�لجوف، فال تقع في مدرجة من مد�رج �لل�صان، ول 
هي  �إنما  �للهاة،  م��د�رج  من  ول  �لحلق  م��د�رج  من 
�إَل  �إليه  تن�صب  لها حيز  يكن  فلم  �لهو�ء،  هاوية في 

�لجوف")))(.

في  �لباحث  تفكير  للهمزة  �لخليل  و�صف  يثير 
مرة  �لحلق  لمدرج  ن�صبتها  بين  �للغوي،  �ل�صوت 
هو�ئية  �عتبارها  �أي   - م��درج،  لأي  ن�صبتها  وع��دم 
تميزها  يدرك  �لن�س  في هذ�  لو�صفها  و�لمتاأمل   -
فمخرجها  �لهمزة  فاأما   " �ل�صحاح  �لأ�صو�ت  عن 
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من �أق�صى �لحلق مهتوتة م�صغوطة، فاإذ� رفه عنها 
طريقة  غير  عن  و�لألف  و�لو�و،  �لياء،  ]�إلى[  لنت، 

�لحروف �ل�صحاح")))(.

بهما  ميز  �لهمزة  في  �لهتة  وه��ذه  �للين،  ه��ذ� 
لذلك  �ل�صحاح  �لحروف  بقية  عن  �لهمزة  �لخليل 
عدها مرة من �لحروف �لهو�ئية، ومرة من �لحروف 
�ل�����ص��ح��اح، وه���ذ� م��ا ج��ع��ل �ل��ب��اح��ث ف��ي �ل��در���س 
�أن  غير  �لطرح،  هذ�  قبول  في  عنتا  يجد  �ل�صوتي 
�لإجابة ت�صتخل�س من �لقر�ءة �لمتاأنية للن�س، فهي 
هو�ئية عندما تكون مهتوتة م�صغوطة، وتكون حرًفا 
�صحيًحا عندما تتخل�س من �لهتة و�ل�صغط. ولذلك 
يكون �لخليل - في ر�أي - دقيًقا في ما ذهب �إليه من 

و�صف ل�صوت �لهمزة. 

"�ألف  هذ� هو �لخليل �لذي قال عنه �ل�صيوطي: 
وعنى عمن  لغايته،  ت�صدى  فاأتعب من  �لعين  كتاب 
معترف،  بالغلب  له  فالمن�صف  نهايته،  �إل��ى  �صما 
بذلك  �أقر  تبع،  له  بعده  من  وكل  متكلف،  و�لمعاند 
فهمه،  لثقوب  م�صاكاًل  كتابه  �ألف   )...(، جحد  �أم 

وذكاء فطنته ،وحدة �أذهان �أهل دهره")1)(.

هذه �أر�ء ، مهد بها كل من �أبي �لأ�صود �لدوؤلي، 
�ل�صوتي  للدر�س  �لفر�هيدي؛  �أحمد  بن  و�لخليل 
بها  ويهتدي  �هتدى  مرجعية  �صكل  �ل��ذي  �للغوي، 
�لل�صان،  وع��ل��وم  �ل��ل��غ��ة،  ع��ل��وم  حقل  ف��ي  �ل��ب��اح��ث 
وتعليمية �لدر�س �ل�صوتي، وعلى �لرغم من �لتطور 
من  �لحقل،  ه��ذ�  في  �لب�صري  �لعقل  �أنجزه  �ل��ذي 
ب�صمات  ز�لت  ما  مخبرية،  وو�صائل  و�آليات  �أدو�ت 
وتتعزز  بحث،  كل  في  تتكرر  �لعين،  معجم  �صاحب 
قيمتها �لعلمية، وتفتح للباحث ف�صاء متجدًد� لفهم 

�لروؤية �لدقيقة لمنهج �لخليل. 

�لحو��صي

�أبو عمر �لد�ني. �لمحكم في نقط �لم�صاحف، تح. د. عزة - )
ح�صن. د�ر �لفكر �لمعا�صر، دم�صق، ط )، ))))م، �س).

�لم�صدر نف�صه، �س ). - )
�لم�صدر نف�صه �س، ))- )
�لم�صدر نف�صه �س. ))- )
�لم�صدر نف�صه �س. ))- )
�لم�صدر نف�صه.))/)).- )
�للغة - ) �ل�صامل في علوم  وبالل جنيدي.معجم  �صعيد  محمد 

�لعربية وم�صطلحاتها، د�ر �لعودة. بيروت. ط). ))))م، 
�س )))

محمد �لماكري. �ل�صكل و�لخطاب تحليل ظاهر�تي. �لمركز - )
�لثقافي �لعربي. ط). ))))م، �س)).

مكتبة - ) �لعربية.  �ل�صوتيات  ف��ي  رم�����ص��ان.  �ل��دي��ن  محي 
�لر�صالة �لحديثة. عمان. دط. دت. �س)) 

عز �لدين �إ�صماعيل. �لم�صادر �للغوة و�لأدبية في �لتر�ث - 1)
�لعربي. د�ر �لمعارف. ط). 1)))م، �س. ))

تح.د. - )) ،ج).  �لعين  �لفر�هيدي.معجم  �أحمد  بن  �لخليل 
مهدي مخزومي و د. �إبر�هيم �ل�صمر�ء.د�ر مكتبة �لهالل.

دت.دط. �س. )).
�لم�صدر نف�صه.�س))- ))
�لم�صدر نف�صه.�س))- ))
�لم�صدر نف�صه. �س ))- ))
�لم�صدر نف�صه. �س1)- ))
�لم�صدر نف�صه. �س))- ))
�لم�صدر نف�صه.�س.))- ))
ينظر �لم�صدر نف�صه.�س ))- ))
�لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي. كتاب �لحروف.تح. رم�صان - ))

عبد �لتو�ب. مكتبة �لخانجي. ط ). ))))م.�س))
�لم�صدر نف�صه.�س))- 1)
�لم�صدر نف�صه.�س))/))- ))
�لم�صدر نف�صه.�س))- ))
�لم�صدر نف�صه.�س))- ))
�لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي كتاب �لعين. �س. ))- ))
�لم�صدر نف�صه.�س)) - ))
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�لم�صدر نف�صه.�س1)- ))
�لم�صدر نف�صه.�س)) - ))
�لم�صدر نف�صه.�س))- ))
�لم�صدر نف�صه. �س. ))- ))
علوم - 1) في  �لمزهر  �ل�صيوطي.  �لرحمن  عبد  �لدين  جمال 

�للغة و�أنو�عها. ج). �صرح وتعليق. محمد جاد �لمولى بك 
و�آخرن.�لمكتبة �لع�صرية. دط. ))))م. �س.)).

�لمر�جع  و�لم�ص��ادر

علوم  - في  �لمزهر  �ل�صيوطي.  �لرحمن  عبد  �لدين  جمال   
و�أنو�عها. ج). �صرح وتعليق. محمد جاد �لمولى بك  �للغة 

و�آخرن. �لمكتبة �لع�صرية. دط. ))))م.
�ل��خ��ل��ي��ل ب���ن �أح���م���د �ل��ف��ر�ه��ي��دي.م��ع��ج��م �ل��ع��ي��ن، ج).  -

مكتبة  �ل�صمر�ء.د�ر  �إبر�هيم  د.  و  مخزومي  تح.د.مهدي 
�لهالل.دت.دط .

تح.رم�صان  - �لحروف.  �لفر�هيدي.كتاب  �أحمد  بن  �لخليل 
عبد �لتو�ب. د�ر مكتبة �لخانجي.ط)، ))))م.

د�ر  - نثره.من�صور�ت  �صعره  حياته  �ل�صعدي.�لحالج  �صمير 
عالء �لدين.دط. )))) م.

�لم�صاحف. - نقط  في  �لد�ني.�لمحكم  �صعيد  عمرو  �أب��و 
تح.د.عزة ح�صن.د�ر �لفكر �لمعا�صر. ط)، ))))م.

�إ�صماعيل. �لم�صادر �للغوة و�لأدبية في �لتر�ث  - عز �لدين 
�لعربي. د�ر �لمعارف. ط). 1))) م.

محمد �صعيد وبالل جنيدي.معجم �ل�صامل في علوم �للغة  -
�لعربية وم�صطلحاتها، د�ر �لعودة. بيروت. ط). ))))م.

ظاهر�تي.  - تحليل  و�ل��خ��ط��اب  �ل�صكل  �ل��م��اك��ري.  محمد 
�لمركز �لثقافي �لعربي. ط). )))) م.

مكتبة  - �لعربية.  �ل�صوتيات  ف��ي  رم�����ص��ان.  �ل��دي��ن  محي 
�لر�صالة �لحديثة. عمان. دط. دت.
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تجليات التيار البديعي
في القصيدة العربية في القرن 

الخامس الهجرّي
شعر أبي الجوائز الواسطي أنموذًجا

المقدمة: 
العربية  الق�صيدة  بنية  للنظر في  ب�صكل الفت  الظهور  ي�أخذ طريقه في  البديعي  التي�ر  بداأ 
بداية من ب�ص�ر بن برد )ت 167هـ(، وم�صلم بن الوليد )ت 208 هـ( اإلى اأن اأ�صرف اأبو تم�م الط�ئي 
)ت 231هـ( في توظيفه كمح�صن جم�لي، ولكن هذا االإ�صراف حدا ب�صعره اإلى الغمو�ض، وك�ن هذا 
في القرن الث�لث الهجرّي اإلى اأن ج�ء القرن الرابع فطغت الموهبة ال�صعرية على يد ال�صنوبري 
)ت 334هـ(، والمتنبي )ت 354هـ(، واأبي فرا�ض الحمداني )ت 357 هـ(، وال�صري الرف�ء )ت 366هـ(، 
)ت391هـ(،  حج�ج  وابن  385هـ(،  )ت  عب�د  بن  وال�ص�حب  هـ(،   385 ت   ( اله��صمي  �صكرة  وابن 
ي )ت 406هـ( وغيرهم على هذا المنزع البديعي، واإن ظلَّ  المي ) ت393هـ(، وال�صريف الر�صِ وال�صَّ
له ح�صوره في الق�صيدة العربية، وم� اإن بزغ نجم القرن الخ�م�ض الهجرّي حتَّى الحت كوكبة 
من ال�صعراء من اأمث�ل: اأبي الف�صل الميك�لي ) ت 436 هـ(، واأبي الجوائز الوا�صطي ) ت 460 هـ(، 
و�ض )ت 473هـ(، والح�صن بن اأ�صد الف�رقي )ت 487هـ( متخ�ص�صة  والب�خرزي )ت 467هـ(، وابن َحيُّ

في توظيف هذه البنية البديعّية ب�ألوانه� المتعددة.
�أبي   " �شعر  في  �لبديعي  �لتيار  لح�شور  ونظًر� 
�لجو�ئز �لو��شطي " ب�شور مكثفة �أكثر من ظهورها 
ا �شكل ظاهرًة  في �شعر كثير من �شعر�ء ع�شره، ممَّ
و��شحة في ديو�نه ت�شتاأهل �لدر��شة، ونظًر� ال�شتمال 
�لتوظيف  جعل  ا  ممَّ فنية،  قيم  على  �ل��دي��و�ن  ه��ذ� 
للتوظيف  �شورة  لتقديم  �أن��م��وذًج��ا  لديه  �لبديعي 

ونظًر�  �لهجرّي،  �لخام�س  �لقرن  �شعر  في  �لبديعي 
له  �لمتبقية  �ل�شعرية  �لن�شو�س  وقلة  ديو�نه  ل�شياع 
�ل�شطور  في �لم�شادر �لمطبوعة، وقيام كاتب هذه 
له  جمع  حتى  �لمخطوطة  �لم�شادر  في  بالتنقيب 
بالطبع  وهذ�  بيت،  �ألف  من  تقرب ح�شيلته  ديو�ًنا 
�شيتيح لهذ� �لبحث توظيف و�إظهار ن�شو�س �شعرية 

اأ.د. عبد الرازق حويزي
جامعة �لطائف - �لمملكة �لعربية �ل�شعودية
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دي��و�ن��ه،  لن�شر  تمهيًد�  م��رة   الأول  �شفحاته  على 
لكل  نظًر�  �لنقدي؛  �لممار�شة  د�ئ��رة  من  وتقريبه 
هذ� كان �الهتمام بالت�شكيل �لبديعي في ديو�ن هذ� 
�لد�ر�شين عن  �أقالم  �بتعدت  �لذي  �لمبدع  اعر  �ل�شَّ

در��شة �إبد�عه ب�شبب �شياع تر�ثه �ل�شعري.
�أربعة  عبر  �لمو�شوع  ه��ذ�  معالجة  ت  تمَّ وق��د 
�لو��شطي،  �ل��ج��و�ئ��ز  �أب���ي  ل�شيرة  �أول��ه��ا  م��ح��اور: 
في  �لبديعي  �لتيار  لرحلة  وثانيها  �شعره،  وم�شيرة 
�لهجرّي،  �لخام�س  �لقرن  �إل��ى  �لعربية  �لق�شيدة 
في  �للَّفظية  �لبديعية  �لمح�شنات  لتجليات  وثالثها 
ديو�ن " �أبي �لجو�ئز �لو��شطي "، ور�بعها لتجليات 

يو�ن نف�شه. �لمح�شنات �لبديعّية �لمعنوية في �لدِّ
اأبو الجوائز الوا�سطي و�سعره: ال�سيرة والم�سيرة.

�شعر�ء  من  �شاعٌر   " �لو��ِشطّي  �لَجو�ئز  �أبو   "
بَدوره  �أ�شهم  �لّثاني،  �لعبا�شّي  �لَع�شر  في  �لعر�ق 
�لع�شر  ذلك  في  �الأدب��ّي��ة  �لحياِة  حركِة  �إث��ر�ِء  في 
ولم  عرّي،  �ل�شِّ �إبد�ِعه  نماذج  من  �إليها  �أ�شاَف  بما 
عالًما  كاَن  لقد  بل  �لَحّد،  هذ�  عند  عطاوؤُه  يقت�شْر 
من  لينهلو�  �لِعلم  ط��الب  بع�ُس  ق�شَده  مرموًقا، 
بع�ُس  �لعلمّي  األيف  �لتَّ مَجال  في  له  و�أُِث��َرت  علِمِه، 
لتحقيِقها  ى  وت�شدَّ ��ام،  �الأَيَّ لَنا  َحِفَظْتها  �لموؤّلفات، 

بع�ُس �لباحثين �لمعا�شرين.
ولعلَّ �أهّم ما ُيمّيز �إبد�َعه ذلك �لمنزُع �لبديعّي 
�لخام�ِس  �لقرن  �شعر�ِء  م�شافِّ  في  جعله  �ل��ذي 
�لهجرّي، ومن �أكثِرهم توظيًفا للمح�شنات �لبديعّية 

بنوَعيها في �إبد�ِعه �ل�ّشعرّي.
وال يختلُف " �أبو �لجو�ِئز " عن كثيٍر من �شعر�ِء 
�الأخبار  قّلُة  منها:  �أمور،  عّدة  في  �لُقد�َمى  �لعربّية 
ف�شاًل  ه��ذ�  �لَخا�شة،  وبيئِته  ب�شيرته،  �لمّت�شلة 
ن�شبه  و�شل�شلِة  ��شمه  في  �لو��شح  �الخ��ت��الِف  عن 
ت �أموًر�  ا يتعلَّق باأخبار حياته �لتي �شمَّ وغيرهما ِممَّ

لي�شت بعيدة عن �لتناق�س و�الختالق، و�لغر�بِة في 
حد�  مّما  عنه  �شدرت  �لتي  حّتى  �لحقائق،  بع�س 
ببع�س  و�لوثوِق  �الطمئنان  عدِم  �إلى  �لعلماء  ببع�ِس 

َمروياته. 
ومهما يكن من �أمِر هذه �لتَّناق�شات �لتي طالْت 
في  مالحقِتها  من  �لباحَث  َتمنع  لن  فاإّنها  �أخباَره 
اعر  �ل�شَّ بحياة  يتعلق  م��ا  ك��ّل  وج��م��ِع  م�����ش��ادِره��ا، 
ها، وتفعيِل  ها على بع�شِ و�شيرته من �أخباِر، ثّم َعْر�شِ
و�لمنطق  �ل��و�ق��ع  يقبُله  ما  ترجيح  في  �لّنقد  َدوِر 

�ل�شليُم.
من  ب��دًء�  اعر  �ل�شَّ �أخبار  في  �الخ��ت��الُف  وياأتي 
َمن ذهب  �لعلماِء  ن�شِبه، فهناك من  و�شل�شلة  ��شِمه 
�إلى �أنه))): " �لح�شن بن علي بن محمد بن �إبر�هيم 
"، وهناك َمن ذهب  �لو��شطي  �بن باري بن حمزة 
�إلى �أنه))): " �لح�شن بن علي بن محمد بن بادي " 
بن  �لح�شن بن قا�شم  �أنه))):  �إلى  َمن ذهَب  وهناَك 
"، وهناك  علي بن محمد بن بادي �لكاتب �لنحوي 
من ذهب �إلى �أنه ))): " �بن بازي، هبة �هلل بن بازي 
�بن حمزة �لو��شطي، �لرئي�س �أبو �لجو�ئز "، وهناك 
�لجو�ئز  �أبو  محمد،  " �بن   :((( ��ه  �أنَّ �إلى  ذهب  َمن 
�بن  �أن����ه))):  �إل��ى  َذه��ب  م��ن  وه��ن��اك   ،" �لو��شطي 
ذهب  من  وهناك   ،" �لجو�ئز  �أبو  باري،  بن  محمد 
بن محمد  علي  بن  �لجو�ئز، محّمد  �أبو  �أنه))):  �إلى 

�بن �إبر�هيم بن باري �لو��شطّي ".
ا ورد في �لم�شادر �أن هناَك َمن �أورَد  فُيلحظ ممَّ
�أ�شقط منها  َمن  ن�شِبه مخت�شرًة)))، ومنهم  �شل�شلَة 
بع�َس �الأ�شماء، ومنهم َمن ز�د عليها بع�َس �الأ�شماء، 
وال يخفى َما ورَد ِمن تحريٍف �أو ت�شحيٍف في بع�س 
�أ�شماٍء هذه �ل�شل�شلِة، هذ� ف�شاًل عن بع�س �الأوهام.

�أما �ل�شل�شلُة �لتي يمكُن �الطمئناُن �إليها مّما �شبق 
�لم�شادر  �أكثر  الإجماِع  �الأولى  �ل�شل�شُة  فهي  ذكُره، 
هذه  موؤلِّفي  بع�ِس  ولمعا�شرِة  عليها،  بها  �لموثوِق 
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هو  كما  عنه،  ورو�يِتهم  نف�ِشه،  لل�شاعِر  �لم�شادِر 
�لذي  ه�"،  �لبغد�دي ت )))  " �لخطيب  �لحال مع 

د تاريخ والدته �عتماًد� على �أخِذه منه. حدَّ
 ،" " ب��اري  كلمة  في  �لتَّ�شحيف  وج��وُد  وو��شٌح 
فقد ُحّرفْت في بع�س �لم�شادر �إلى " بادي "، كما 
ُحّرفت في قليل منها �إلى " بازي "، وقد َتمَّ �العتماُد 
من  �لقريبة  �لم�شادر  �أكثُر  عليه  �أَْجَمَعْت  ما  على 

زمنه.
بع�َس  �أ�شافْت  م�شادر)))  ثّمة  �أن  ا  �أي�شً ويظهُر 
 " حمزة   " كلمة  مثل  بها  �ن��ف��َرَدْت  �لتي  �الأ�شماء 
وهناك بع�ُس �لم�شادر ز�دْت ��شم " �إبر�هيم ")1))، 
�ل�ّشل�شلة،  هذه  �إتماِم  في  ي  ِمنِّ رغبًة  �أ�شفُتهما  وقد 
لل�ّشاعر  َلَقًبا  �لم�شادر  هذه  في  �أنَّ  ا  �أي�شً يبدو  كما 
�إلى  هُن  �لذِّ ُق  َيَتَطرَّ َبِقّية �لم�شادر. وال  ُيوجد في  ال 
ل�شاعٍر  تكوُن  ربَّما  �لم�شادر  هذه  في  �لترجمة  �أن 
اعر؛ الأن �لمقّطعات  �آخر، ��شُمه قريٌب من ��شم �ل�شَّ
�لمرِوّية فيها يقف عليها �لباحُث في غيِرها من�شوبًة 
" الأبي �لَجَو�ئز �لَو��ِشِطي " مناط �لّترجمة و�لبحث.
ا �إلى �أّن في هذه �لم�شادر  وال يتطّرُق �لّذهن �أي�شً
��شُمه  �آخر،  �شاعٍر  بَترجمِة  اعر  �ل�شَّ لترجمة  َخلًطا 
ترجمَة  ر�جعُت  فقد  �لمطاميري"،  �لجو�ئز  "�أبو 
�لم�شادر  �نفردْت به هذه  �أجد ما  َفلم  �الأخير  هذ� 
على  �العتماُد  الزًم��ا  بات  ثّم  وِمن  ترجمِته؛  �شمن 
َمَحلَِّها  " في  " حمزة  �إ�شافِة ��شم  َوَرَد فيها من  ما 
 " وهو  َلَقِبه،  �عتماُد  وكذلك  ن�َشبه،  �شل�شلة  �شمن 

هبة �هلل ".
َد " مح�شن �الأمين " في كتابه �أعيان �ل�شيعة  وتفرَّ
باإ�شافِة َلَقٍب �آخر، هو " ذو �لكفايتين " �إذن فيكوُن 
 ،" �هلل  " هبة  �أحُدهما  " لقبان،  �لجو�ئز  " الأبي 
و�الآخر " ذو �لكفايتين ". وهناك �إجماٌع على ُكنيته، 
بكنيٍة  ُكني  ��ه  �أنَّ له  َترجُمو�  ن  ممَّ �أح��ٌد  يذكر  لم  �إذ 

�أخرى غير " �أبي �لجو�ئز ".

�شل�شلة  بنهاية   " �لو��شطي   " لفِظ  �إلحاُق  �أم��ا 
لل�ّشاعر))))،  �الأ�شلي  �لَمْوِطِن  �إلى  ه  َمَردُّ َفهذ�  ن�شبِه 
فهو من " و��شط "، �إْحَدى �لمدن �لِعر�قّية، َتَتَو�ّشط 
يت بهذ� �ال�شم))))،  بين �لب�شرِة و�لكوفِة، ولذ� �ُشمِّ
�لع�شر  في  �لثقافّية  �لحياة  في  ب��ارٌز  دور  لها  كان 
�لعلماء  من  ع��دًد�  �أنجبْت  حيث  �لثانّي،  �لعبا�شّي 
�لعماد   " �أف���رد  وق��د  �لنجباء،  و�الأدب����اء  �الأف����ذ�ذ 
�لق�شر  خريدة  كتابه  في  ه�"   ((( ت  �الأ�شفهاني 
ُت�شلط  �لتي  فحات  �ل�شَّ من  كثيًر�  �لع�شر  وجريدة 

�الأ�شو�ء على �ُشعر�ئها.
و��شط  �أدب��اء  " �أحُد  �لو��شطي  �لجو�ئز  ف�" �أبو 
��اِع��ًر�، وك��ات��ًب��ا، وخ��ط��اًط��ا،  �ل��م�����ش��ه��وري��َن، ك��ان ���شَ
�خَتلف  وقد  فيها،  لوالدِته  �إليها  �نت�شَب  وم�شنًفا، 
�لعلماُء حول تاريخ مولده، فذهب " �بن �لَجوزّي ت 
))) ه� ")))) �إلى �أنه ُولد عام )))) ه�)، وتابعه في 
ِم�شقّي ت ))) ه� "))))،  هذ� �لحافظ " �بن كثير �لدِّ
�أنَّه  �إلى  و"�بن َتغري بردي ت ))) ه�"))))، و�نتهو� 
َي  ه ُتُوفِّ َي عام )))) ه�)، وقال " �بن كثير ": �إنَّ ُتُوفِّ
عن عمر يناهز 1)) عاًما ! قلُت: كيف ي�شح هذ� ؟ 
�إن  عام،  ومائة  �أعو�م  ع�شرة  يكون  حينئذ  فالفارُق 

حَّ ما ذهب �إليه !. �شَ
تاريَخ   ((((" �لبغَد�دي  با�شا  �إ�شماعيل   " وجعل 
 ،! لمولده  تاريًخا  ه���)-   (((( ه��وؤالء-  عند  َوفاته 
�لَوهم  قبيل  ومن  �لَوْهم،  َقبيل  من  ريب  بال  وهذ� 
ا تحديُد " بهاء �لدين �لعاملي ت ))1) ه� "))))  �أي�شً

لتاريخ وفاِته بعام )))) ه�).
حديثي  بد�يِة  في  حُت  رَّ �شَ �الأوه��اِم  لهذه  ونظًر� 
باأّن �أخباَر حياِتِه لم َت�ْشلْم ِمن �الأخطاِء و�ال�شطر�ب، 
�لعلماء  ه��وؤالء  عند  ��شِمه  �إل��ى  �ل��ق��ارئ  رج��َع  و�إذ� 
؛  �الأربعِة �ألفى �أنَّ �لوهَم لم يقْف بهم عند هذ� �لَحدِّ
�الإلماح  َتّم  �آخر  َوْه��ٌم  اعر  �ل�شَّ ال�شم  �إثباِتهم  ففي 

�إليه �آِنًفا.
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ما  فهو  ووف��اِت��ه  ل��والدت��ه  �ل�شحيُح  �لتاريُخ  �أم��ا 
جو�د  " علي  و�عتمَده  �لم�شادر  �أكثُر  عليه  �أجمعْت 
�ل�ّشابِق  �لّتاريخ  �أن  �إلى  �نتَهى  �لذي   ((((" �لّطاهر 
لدى هوؤالء �لعلماِء �الأربعة، وهو عام )))) ه�) من 

قبيِل �لتَّحريف و�لتَّ�شحيف.
تاريِخ مولده  يمكُن �الطمئناُن في تحديِد  لذ� ال 
ن نقل عنه هذ� �لتاريخ، وهو عام )))) ه�)،  �إال ممَّ
ترجمِته،  م�شادر  �أكثُر  �أجمعت  �لّتاريخ  هذ�  وعلى 
كما �أجمعْت على �أن تاريخ وفاِتِه وهو عام )1))ه�)، 
" �شاِعرنا، وهو  " �لباخرزي ت ))) ه�  فقد �لتقى 
 (((( عام  �لمتوفى  �لملك  عميد  يمدُح  كبيٌر  �شيٌخ 
ب��اأّن   ((1(" �لبغد�دّي  �لخطيب   " ح  و�شرَّ ه����)))))، 
اعر غاَب عنه عام )1)) ه�)، مّما ُيعطي  �ل�شَّ خبَر 

�حتماَل وفاِته في هذ� �لعام))))، �أو بعَده بقليل)))).
وكما ُلوحظْت بع�ُس �الأوهام في �أخبار حياِته فاإن 
اعر في  �لقارئ يقُف على خبٍر خيالي �شدَر عن �ل�شَّ
ولعّل  قبوَله،  للعقِل  يمكُن  ال  حياته،  �شريكِة  �ختيار 
هذ� �لخبَر ُيوؤكد َما َذَهب �إليه " �لخطيب �لبغد�دي 
")))) لم يكن ثقًة "!، �أما �لخبُر فيرويه "  �أنه  " ِمن 
�أبو عبد �هلل �لبارع �لمقرئ " عن " �أبي �لجو�ئز " 
ه َحّج َفَر�أى في �لّطو�ف �مر�أًة فعلقت  قائاًل: ")))) �إنَّ
بَقْلِبِه قال فلم �أزْل ��شتمتُع بالنَّظر �إلى �أن َرَحلنا فلم 
َوجدي،  و�زد�َد  بها،  فكِلفُت  �شلكْت،  طريٍق  �أّي  �أْدِر 
فامتنعُت،  �أت���زوج،  �أن  �إخ��و�ن��ي  بع�ُس  عَليَّ  فاأ�شار 
بعد  ل��ي  فقالْت  ل��ي،  َتخطَب  �أن  �م���ر�أًة  �أم���رُت  ث��م 
�لذي  �لنعت  َوَفق  على  �مر�أة  لك  قد ح�شلُت  �أي��اٍم: 
لُتها،فاإذ�  َتاأَمَّ �إليَّ  ْت  ُزفَّ ا  فلمَّ عليها،  فعقدُت  طلبت، 
احبتي، فق�شيُت �لَعَجَب من ذلك �التفاق "!. هي �شَ

ى �لعلَم  ن�شاأَ " �أبو �لجو�ئز " في " و��شط "، وتلقَّ
على كباِر علماِء ع�شِره، َحتى �شاَر عالًما معروًفا، 
و�أديًبا م�شهوًر�، يق�شُده طالُب �لعلِم و�الأدباء، وكان 
ًفا يجيُد  اًطا كذلك، وكان �إلى جانب كّل هذ� م�شنِّ َخطَّ

�لعلمّي، ال  �آثاٌر ت�شهد بنبوِغه  له  فاأُثرت  �لّت�شنيف، 
له  ترجمو�  مّمن  كثيٌر  ويذكر  �لّنحو،  �شيما في علم 
�أنه �نتقَل ِمن " و��شط " �إلى " بغد�د "، ومكث فيها 
َي بها))))، �أما عن �شيوِخه �لذين روى  طوياًل َحتَّى ُتُوفِّ
�لّنحوّي))))،  �أدين  بن  �لح�شين  �أبو  فمنهم:  عنهم، 
و�لح�شن  �لّنحوّي))))،  كرد�ن  بن  على  �لقا�شم  و�أبو 
�ُشّكرة  و�ب��ن  �ل��ف��ار���ش��ّي))))،  ذك���رو�ن  بن  علي  �ب��ن 
اعر �لم�شهور بالعبث و�لمجون، ونفى  �لها�شمي، �ل�شَّ
" كان  قائال:  عنه  " رو�يته  �لبغد�دّي  " �لخطيب 

ي�شغر عن ذلك ")))).
تالميذه،  بع�س  ذك��ر  على  �لم�شادر  �أت��ت  وق��د 
اعد بن �لح�شن بن  فمنهم: �أبو �لخّطاب يحيى بن �شَ
" �لف�شيح"  كتاب  عليه  قر�أ  فقد  �لمَعّرّي،  �لعبا�س 
الأبي �لعبا�س �أحمد بن َيحيى ثعلب )ت ))) ه�))1))، 
ّي))))، و�ل�ّشيخ �لحافظ محمد بن  و�أبو �لف�شل �لَفَر�شِ
نا�شر))))، و�أبو زكريا �لّتبريزّي)))). و�شّرح �لخطيب 
�لبغد�دي:)))) بنقله عنه رو�يات و�أنا�شيد وحكايات، 

كما �شّرح " �بن ماكوال " ب�شماعه منه)))).
�أما عن موؤلفاِته فقد �شّرح بع�ُس َمن َتْرجمو� له 
باأّن له موؤّلفاٍت ح�شاًنا)))) دون �أن يذكرو� �أ�شماءها 
 - �آن��ًف��ا  �شبق  كما    - هم  بع�شُ ون�شبه  ع��دَده��ا،  �أو 
 " و�شرح  عليه،  �لّتخ�ش�سِ  هذ�  لغلبِة  �لّنحو،  �إلى 
 " كتاب  �شرح  باأّنه   ((((" �لبغد�دّي  با�شا  �إ�شماعيل 

�شيبويه ت 1)) ه� " في �لّنحو.
قلُت: و�شل �إلينا من موؤّلفاته: " �لتعليُق �لمخت�شر 
من كتاب " �أبي �شعيد �ل�ّشير�فّي ت ))) ه� " �شرح 
 " �لباحثان:  لتحقيقه  وت�شّدى   ،" " �شيبويه  كتاب 
عبد  بن  " محمد  و   ،" �ل�ّشنقيطي  م�شطفى  �أمين 
�هلل �لقحطاني " في ر�شالتين جامعيتين، ُقّدَمَتا �إلى 
�لجامعة �الإ�شالمية عامي )))) ه�، )))) ه� لنيل 

�شهادة �لماج�شتير.
�أجْد  " فلم  �لجو�ئز  " �أبي  �شعر  دي��و�ِن  �أما عن 
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مجموًعا  كان  �شعِرِه  كلَّ  �أّن  على  يدلُّ  �شريًحا  ا  َن�شًّ
لدى  َورَد  �شعره  َخَبٍر عن مجموع  و�أقدُم  ديو�ن،  في 
" ُدمية �لق�شر  " في كتابه  " �لباخرزي ت ))) ه� 
"، حيُث َذَكَر �أن " �أبا �لجو�ئز " كتب مجموعًة من 
�أََت��ت  من  �لزَّ َع��َو�ِدي  �أنَّ  �إال  �إليه،  و�أه��َد�ه��ا  �ِشْعِره، 
�إلى  دي��و�ن��ه  م�شيرة  خبر  ينقطع  وهنا  عليها))))، 
 " ه�   ((( ت  �الأي��وب��ّي  �لمن�شور  " �لملك  ياأتي  �أن 
وقال   ،((((" م�شهور  موجوٌد  كثيٌر  �شعَره  �أن  ليذكر 
ِخلَِّكان ت ))) ه� "لم �أَر َله ِديو�ًنا، وال �أعلم  " �بن 
"�أبي  �شعر  �أنَّ  و�لحقيقُة   ،((1(" ؟  ال  �أم  �شعُره  َن  �أُدوِّ
بحيث  بمكاٍن  �لقّلة  من  لي�َس  �لمتبقي  �لجو�ئز" 
 " �الأي��وب��ي  �لمن�شور  �لملك   " ق��ول  عليه  ي�شدق 

ا مع نف�شه باأّنه كان من �ل�شعر�ء �لمقّلين. متناق�شً
ف��ق��د َه��َدْت��ن��ي ُم��و����ش��ل��ُة �ل��ب��ح��ث ف��ي �ل��ّت��ر�ث 
وكنوِزه  نفاِئ�شه  �كت�شاف  بهدف  �لمخطوط  �لعربّي 
�لمخبوءة �إلى �كت�شاِف مخطوِط �شعر " �أبي �لجو�ئز 
وء  �ل�شّ �إلقاِء  في  �الأمُل  تجدد  ثّم  وِمن  �لو��ِشّطي"، 
على �شعره، و�إتاحِة �لفر�شِة �أمام �لد�ر�شين للوقوف 
�لفّنّية، وخ�شائ�شه �لمو�شوعّية، فقد  �أَمار�ِته  على 
�أحد  في  مندثرة  له  �شعرية  مجموعٍة  على  وقفُت 
البن  �ل�ّشفينة   " لمخطوط  ع�شر  �الأربعة  �الأج��ز�ء 
م�شيرة  ت�شتقر  هنا  و�إلى  ه�"،   ((( ت  �شاه  مبارك 
قليلٍة  �لمجموعُة ح�شيلًة غير  ت�شم هذه  �إذ  �شعره، 
مثلها  يوجد  ال  و�لنُّتف،  و�لمقّطعات  �لق�شائد  من 
و�أربعين  �ثنتين  في  تقُع  وهي  �آخر،  م�شدر  �أي  في 
�لمخطوط  من  �لر�بع  �لجز�ء  في  مخطوطة  لوحًة 
�لورقة  �للوحات تقع في ما بين  �إليه، وهذه  �لم�شار 
على  �لمجموعُة  هذه  َحَمَلْتني  وقد   ،(( و�لورقة   ((
نِع ديو�ن " �أبي �لجو�ئز �لو��شطّي " بتحقيق هذه  �شُ
�لم�شادر،  في  �شعِره  من  َتَناثر  ما  وجمِع  �الأور�ق، 
وجريدة  �لق�شر  و"خريدة  �لق�شر"،  "دمية  مثل 
 ((111( ي��و�ن  �ل��دِّ فبلَغ   ،" �لملح  ولمح  �لع�شر"، 

يو�ن في طريقه للن�شر بعد ُمعاناة  بيت تقريًبا، و�لدِّ
طويلٍة في محاولِة قر�ءِة َن�ّس �لمخطوط، وتوجيهه 
و�ال�شطر�بات  �الأخطاء  وكثرِة  �لَخّط  �شوء  ب�شبب 
�إعجام كثير من  و�إهمال  و�لّطم�س،  �ل�ّشقط  وتف�شي 
لالأبيات  �لم�شنف  وكتابة  �لمخطوط،  في  �لحروف 
�ل�شعرية مت�شلة �ل�شطرين، ورغم كل هذه �لمعاناة 

عي �أَنَّني �أ�شبُت في كل �الأحو�ل. ال �أدَّ
َح��د�  �شعر  " م��ن  �لجو�ئز  ل�" �أب��ي  �أُث���ر  م��ا  �إن 
�شاعريته،  َح��وَل  �آر�ِئهم  �إب��د�ِء  �إلى  �لعلماء  ببع�ِس 
في  منها  ُمَقلٍِّل  وبين  ِته  ب�شاعريَّ ُم�شيٍد  ُمْثٍن  بين 
مليٌح  ُل  تر�شُّ " له  قائٍل  َفِمن  �لعربي،  �ل�ّشعر  موكب 
و�شعٌر جّيد، وحّدث باأخباٍر وحكايات ")))) �إلى قائٍل: 
�إلى   ((((" لَطرب  ب�شعِره  ي  ُغنِّ لو  �لجماَد  ولكّن   "
قائل: " وله �شعٌر ُم�شتح�شن جّيد، ونظٌم ر�ئٌق ر�ئٌع، 
�لكالم ممتنعة،  �َشْهُل  �لعبارة،  نعِة، مليٌح  �ل�شّ بديُع 
ِمن  " �أديٌب  قائٍل  �إلى   ((((" م�شتعذُبه  �لمنطق  حلو 
�ل�ّشعر�ء �لُكّتاب ")))) �إلى قائل: " َح�َشُن �ل�ّشعر في 
�لمديح و�الأَو�شاِف و�لَغَزل "))))، �إلى قائٍل: " وكان 
" َح�َشن  قائٍل:  �إلى   ((((" �ل�شعر  مليح  �شاعًر�  �أديًبا 
�لعلماء  �أفا�شِل  من  كان   " قائل:  �إل��ى   ((((" �لقوِل 
�لّن�شيم،  �أرّق من  �شعره  وكان  �شاعًر� مِقال مجيًد�، 
�أعذب من �لت�شنيم ")))) �إلى قاِئٍل: " �شعره متو�شط 
�أديًبا  �لف�شالء  من  " كان  قائٍل:  �إلى   ((((" متكلف 
�شاعًر� ح�شن �ل�شعر ")1)) �إلى قائٍل: " من �لمقاطيِع 
ال  وهي  و�لخريدِة،  وو�شاحها  �لّدمية  في  نجُده  ما 

تدلُّ على �شاعرّية �أو �أ�شالة ")))).
رحلة التيار البديعي في الق�سيدة العربية 

اإلى القرن الخام�س الهجرّي 
�إل��ق��اء �ل�شوء  ق��ب��ل  �ل��الزم��ة  ل��ع��ل م��ن �الأم����ور 
�لجو�ئز  "�أبي  لدى  �لبديعي  �لتوظيف  �أبعاد  على 
�لو��شطي" �أن نلقي �ل�شوء على �لمق�شود بالبديع، 
ن�شاأته  منذ  و�لنقدي  �ل�شعري  �الإبد�ع  في  وم�شيرته 
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تعريف  ج��اء  فقد  �لهجرّي،  �لخام�س  �لقرن  حتى 
وهو  �لُمْبَتِدُع،  �لَبِديُع:   " هكذ�:  للبديع  �للغويين 
و�إِْحَد�ِثه  �الأَ�ْشَياَء  �لُح�ْشَنى، الإِبَد�ِعِه  �أَ�ْشماِء �هلِل  من 
وهو  ��يٍء...  ���شَ ُك��لِّ  َق��ْب��َل  ّوُل  �الأَ �لَبِديُع  وه��و  �إِّي��اَه��ا، 
ما  على  �لَخْلَق  َب��َد�أَ  ��ُه  الأَنَّ َتَعاَلى؛  َفاِتِه  �شِ من  َفٌة  �شِ
ِباأَْمٍر  ِجْئَت  ُيَقاُل:  َمُه....  َتَقدَّ ِمَثاٍل  َغْيِر  على  �أَر�َد 
ذِل��َك.  َقْبَل  ُي��ْع��َرْف  َل��ْم  َعِجيٍب،  ُم��ْح��َدٍث  �أَْي  َب��ِدي��ٍع، 
فُنِكَث  َحْباًل  َيُكْن  وَل��ْم  َفْتُلُه  �ْب��ُت��ِدَئ  حْبٌل  و�لَبِديُع: 
" �لبديع:  �أن  فنلحظ   ،((((" َفْتُلُه  �أُِعيَد  ُثمَّ  ُغِزَل  ُثم 
�لجديد، و�لغريب، و�لبارع، و�لعجيب، ومن هنا فهم 
�أنه درجة  �لبديع على  �لقدماء م�شطلح  �لبالغيون 
لذ�  �لمطبوع،  �لفنان،  بها  يظفر  �لتميز  خا�شة من 
نر�هم يو�شعون د�ئرته، فيجعلونها مر�دفة للبالغة، 
في  بالتفرد  خا�شة  ويجعلونها  ي�شيقونها  و�أخ��رى 
يتمثل  للبديع  تعريف  �أوجز  ولعل  بعينها"))))،  فنون 
في �أنه " علم يبحث فيه عن وجوه تح�شين �لكالم، 
لمقت�شى  مطابقته  رع��اي��ة  بعد  ي��ك��ون  �أن  ب�شرط 
بعد  مح�شًنا  يعد  �إنما  الأنه  �لداللة؛  وو�شوح  �لحال، 

ذلك")))).
هي:  �أق�شام  ثالثة  �لبالغة  علوم  �أن  ومعروف 
ا �أن �لبديع  �لمعاني، و�لبيان، و�لبديع، ومعروف �أي�شً
وجد منذ وجد �الإبد�ع �الأدبي، فقد كانت له نماذج 
في �إبد�ع �أهل �لجاهلية))))، ومع �لتقدم �لح�شاري، 
�لع�شور  في  �لمبدعون  �لتَفت  �لثقافي  و�لتالقح 
�لت�شكيالت  �إ���ش��ب��اغ  ف��ي  �لبديع  قيمة  �إل��ى  �الأول���ى 
�لجمالية على �لن�س �الأدبي، فاأخذو� يق�شدون �إليه 
ق�شًد� بعد �أن كان �الأو�ئل ال يعيرونه �هتماًما، فياأتي 
في نتاجهم عفو �لخاطر، ولكن مع �شيوع �لرفاهية، 
�شائر  �الأناقة في  �لبحث عن  �لعبا�شيين في  و�إيغال 
ما  كل  عن  باحثين  ا  �أي�شً �ندفعو�  حيو�تهم  �شوؤون 
منهم  محاولة  �إبد�عهم  على  �لجمال  �آي��ات  ي�شبغ 
�أنظار  ولفت  ناحية،  من  �بتكارية  و�شائل  الإيجاد 

�أخ��رى،  ناحية  من  ُلّبه  على  و�ال�شتحو�ذ  �لمتلقي 
بق�شب  وظفرهم  �لمبدعين،  �شيت  ذيوع  ثم  ومن 
ثالثة،  ناحية  من  و�لممدوحين  �لخلفاء  عند  �ل�شبق 
رهط  �إبد�ع  �إلى  ب�شرعة  يت�شرب  �لبديع  تيار  فاأخذ 
من �شعر�ء مخ�شرمي �لدولتين �الأموية و�لعبا�شية، 
مثل: " ب�شار بن برد "، و�أخذ هذ� �لتيار يتغلغل في 
من  �الأول  �لعبا�شي  �لع�شر  �شعر�ء  ق�شائد  بع�س 
�أمثال " م�شلم بن �لوليد " - �شريع �لغو�ني - �لذي 
�شعره  في  ذكر  من  �أول  �أنه  �إلى  �لنقاد  بع�س  يميل 
كثر  ث��م  وم��ن  �ل��ك��الم))))،  تح�شين  بمعنى  �لبديع 
" �بن  يقول  �لع�شر،  ذلك  �شعر�ء  نتاج  في  �لبديع 
�لمعتز": "قد قدمنا في �أبو�ب كتابنا هذ� بع�س ما 
 - �هلل  ر�شول  و�أحاديث  و�للغة،  �لقر�آن،  في  وجدنا 
�شلى �هلل عليه و�شلم- وكالم �ل�شحابة، و�الأعر�ب، 
وغيرهم، و�أ�شعار �لمتقدمين من �لكالم �لذي �شماه 
�لمحدثون �لبديع ليعلم �أن ب�شاًر� وم�شلًما و�أبا نو��س، 
هذ�  �إلى  ي�شبقو�  لم  �شبيلهم  و�شلك  تقّيلهم،  ومن 
زمانهم  �أ�شعارهم، فعرف في  في  كثر  ولكنه  �لفن، 
حتى �شمي بهذ� �ال�شم، فاأعرب عنه ودّل عليه، ثم 
�إن حبيب بن �أو�س �لطائي ِمن بعدهم �ُشعَف به حتى 
غلب عليه، وتفرع فيه و�أكثر منه، فاأح�شن في بع�س 
وثمرة  �الإفر�ط  وتلك عقبى  بع�س،  و�أ�شاء في  ذلك 

�الإ�شر�ف ")))).
�ل�����ش��ع��ري ح��رك��ة نقدية  �الإب�����د�ع  وق���د و�ك��ب��ت 
 " �أم��ث��ال  م��ن  �للغة  �أرب���اب  ل��دى  م��ع��روف��ٌة، ظهرت 
)ت  و�الأ�شمعي  ه�"،   ((( ت  �لعالء  بن  عمرو  �أبي 
ه�)،   ((( )ت  �ل�شج�شتاني  حاتم  و�أب��و  ه���)،   (((
ن نفرو� من كل جديد، و�آثرو� �الأ�شالة  وغيرهم ممَّ
�للحن،  �شو�ئب  الأنه خال�س من  �لتر�ث؛  في  ممثلة 
بها  ُي�شت�شهد  �لتي  تخ�ش�شهم  م��ادة  على  ومحتٍو 
�الإب���د�ع،  وتنوع  �لزمني،  �لتقدم  وم��ع  �للغة،  على 
وتباينت  �لنقدية  �لحركة  �ت�شعت  �تجاهاته  وكثرة 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

118

ومن  و�لحديث،  �لقديم  �تجاهاتها، فظهرت ق�شية 
ثم ن�شاأت كوكبة من �لمبدعين في �لع�شر �لعبا�شي 
تمردو� على �لتقاليد �لموروثة لالإبد�ع �الأدبي �شكاًل 
وم�شموًنا، ياأتي في مقدمتهم " �أبو نو��س " �شاحب 
�لثورة �لمعروفة على �لمقدمة �لطللية، ور�فقت هذه 
�إلى  �لتفتو�  �لذين  �لنقاد  �أخرى من  كوكبة  �لكوكبة 

قيمة �لت�شكيل �لبديعي في �الإبد�ع �الأدبي. 
وتد�خلها  وتعمقها،  �الأم��م  ثقافات  �ت�شاع  ومع 
�أتي  �ليونانية  �لثقافة  ا  خ�شو�شً �لعربية  �لثقافة  مع 
�لبديع،  ت�شيد  في  ليبالغ   ،" �لطائي  تمام  �أبو   "
عن  �لبحث  ف��ي  و�أوغ����ل  �ل��ت��اري��خ��ي��ة،  و�الإ����ش���ار�ت 
ذلك  وغير  �لغريبة  و�للغة  �لبعيدة،  �ال�شتعار�ت 
�لم�شموني  و�لبعد  �الأ�شلوبي،  �لتعقيد  �شمات  من 
مر�ده،  فا�شتغلق  طاقته،  فوق  �شعره  تحميله  نتيجة 
و�أ�شبح ع�شر �لمطلب، بعيد �لماأخذ، فثارت معركة 
�لمتلقي على  �إ�شر�ر  �لمتلقي، تمثلت في  بينه وبين 
�شرورة �إبد�ع ما ُيْفَهم، و�إ�شر�ره على �شرورة َفْهم 
�لمتلقي لما ُيَقال له))))، وهذ� �لمذهب �لذي �شلكه 
" �أبو تمام " �شماه د. " �شوقي �شيف " بالتعقيد في 
على  نف�شه  على  �لمبدع  فيه  ي�شق  " �لذي  �لت�شنيع 
هذ�  كل  تتحمل  ال  �لتي  �الإبد�عية  �لعملية  ح�شاب 
�لعناء ون�شح �لجبين، وقد �ت�شح هذ� �الإعنات لدى 
" �أبي �لعالء �لمعري ت ))) ه�"، فزج باإبد�عه في 

غياهب �لغمو�س و�لتعقيد في �لت�شنع)))).
�لمبدعين،  �إب��د�ع  عن  بمعزل  �لنقاد  يكن  ولم 
ويتابعون  كثب،  ع��ن  ترمقهم  �أعينهم  كانت  فقد 
يقبلون،  ما  منه  فيقبلون  قر�ئحهم،  به  تجود  ما 
مون منه ما يفتقر  ويرف�شون منه ما يرف�شون، ويقوِّ
�إلى  يحتاج  َمن  �ل�شعر�ء  ِمن  ويوجهون  تقويم،  �إلى 
 " " �بن قتيبة �لدينوري ت ))) ه�  توجيه. وموقف 
لدى  م�شهور  معروف  �لعربية  �لق�شيدة  تقاليد  من 

�لباحثين. 

�الإبد�عية  �لممار�شة  �لعبا�شي  �لع�شر  نقاد  تابع 
�لمح�شنات  جو�هر  ت��الأل��وؤ  نظرهم  ولفت  �آن���ذ�ك، 
�ل�شعر  دي���و�ن  م��ن  �لمنظوم  �لعقد  ف��ي  �لبديعّية 
تمام  �أب���ي   " معا�شري  �أح���د  ذ�  ه��و  فها  �ل��ع��رب��ي، 
" يتناول  ه�   ((( ت  " �لجاحظ  وهو   ،" ه�  ت))) 
�ل�شعر�ء  �لخطباء  ومن   ((1(" عنه:  فيقول  �لبديع، 
�لر�شائَل  �لجّيَد  عَر  و�ل�شِّ �لَخطابَة  يجمع  كان  ممن 
�لفاخرة مع �لبيان �لح�شن: كلثوم بن عمرو �لَعتَّابّي، 
في  ومثاله  وَح��ْذوه  �ألفاِظه  وعلى  عمرو،  �أبو  وكنيته 
�لبديِع يقوُل جميُع من يتكلَّف ِمثَل ذلك من �شعر�ء 
َمري، وم�شلم بن �لوليد  وٍر �لنَّ �لمولَّدين، كنحو َمْن�شُ
َحْذَو  �لعتابيُّ يحتِذي  و�أ�شباِههما، وكان  �الأن�شارّي، 
�أ�شوُب  �لمولَّدين  في  يكن  ول��م  �لبديع،  في  ار  ب�شَّ
�بن   " نه�س  ثم   ،" َهْرمة  و�ب��ن  اٍر،  ب�شَّ من  بديًعا 
�لمعتز ت ))) ه� "، بو�شع كتابه �لم�شمى ب�" �لبديع 
مح�شًنا،  ع�شر  ثمانية  في  �أنو�عه  فيه  فاأح�شى   ،"
و�أدخل فيه فروع علم �لبيان كالت�شبيه، و�ال�شتعارة، 
�أح�شاه)))).  ما  للزيادة على  �لنقاد  ودعا  و�لكناية، 
تنظيًر�  �لبديعي  �لتيار  يقر  �لكتاب  بو�شع هذ�  وهو 
وتطبيًقا، حيث كان �شاعًر�، وديو�نه من�شور بتحقيق 
د. " يون�س �ل�شامر�ئي " في ثالثة �أجز�ء، وال يخلو 

من �آيات �لفن �لبديعي للمتو�شمين)))). 
باأمر  �لنقاد  بع�س  �ه��ت��م  �ل��ر�ب��ع  �ل��ق��رن  وف��ي 
جعفر  بن  ُقَد�مة   " فاأ�شاف  �لبديعّية،  �لمح�شنات 
ثالثة   " �ل�شعر  ن��ق��د   " ك��ت��اب��ه  ف��ي   " ه���   ((( ت 
هذه  على  �ل��زي��ادة  �لنقاد  وو����ش��ل  مح�شًنا،  ع�شر 
�لمح�شنات، فو�شلت في نهاية هذ� �لقرن على يد " 
�أبي هالل �لع�شكري ت ))) ه� " �إلى خم�شة وثالثين 
مح�شًنا، وفي كتاب �لعمدة " البن ر�شيق �لقيرو�ني 

ت )))ه� " �هتمام ملمو�س بفنون علم �لبديع)))). 
لدى  به  معترًفا  ا  فنًّ �لبديع  تيار  �أ�شبح  وهكذ� 
�لمحافظون  �لنقاد  ظ��ل  و�إن  و�ل��ن��ق��اد،  �ل�شعر�ء 
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�الإف��ر�ط  ويرف�شون  منه،  �الإك��ث��ار  على  يتحفظون 
خروًجا  ذلك  في  الأن  ور�ءه؛  و�للهث  تعاطيه،  في 
�ل�شعر، ومذهب �لمطبوعين من  على د�شتور عمود 
الفًتا  �أم��ًر�  �أ�شبح  �لبديع  �أن  بيد  �لعربية،  �شعر�ء 
ظهر  حيث  �لعبا�شي؛  �لع�شر  نهاية  في  لالأنظار 
في  �الأدبي  و�الإب��د�ع  �لعبا�شية،  �لثقافة  �شاحة  على 
�لع�شر   " بع�شهم))))  �شماه  �ل��ذي  �لع�شر  ذل��ك 
�لذهبي لالأدب �لعربي "، ولم تكن هذه �لت�شمية من 
فر�غ، فهناك ن�شاط �لترجمة، و�لت�شجيع على �لتاأثر 
ثقافتهم،  على  و�الط��الع  �الأخ���رى،  �الأم��م  باأنماط 
له  ك��ان  ه��ذ�  فكل  ذل��ك،  وغير  �لعلمي،  ون�شاطهم 
حركة  من  و�كبه  وما  �ل�شعري،  �الإب��د�ع  في  �شد�ه 

نقدية، �أوجدت هذه �لت�شمية. 
�لثقافي  و�الزده��ار  �لعلمي  �لن�شاط  لهذ�  وكان 
و�لتخ�ش�س  بل  �لتخ�ش�س،  نحو  �لنزوع  في  �أث��ر 
�لدقيق، �أقول هذ� من و�قع مالمح �لحركة �ل�شعرية 
�لتر�ث  �إل��ى  نظرنا  ف���اإذ�  �لعبا�شي،  �لع�شر  ف��ي 
�ل�شعري في هذ� �لع�شر وجدنا دو�وين كاملة تو�شع 
ق�شًما  يفرد  نو��س"  "�أبو  فهذ�  و�ح��د،  مو�شوع  في 
للغلمانيات،  و�آخ��ر  للخمريات،  ديو�نه  من  كبيًر� 
�لكدية،  �لعكبري" ي�شع ديو�نه في  "�الأحنف  وهذ� 
�لكيمياء، وهذ�  "�لطغر�ئي" ي�شع ديو�ًنا في  وهذ� 
�ل�شخف  في  ديو�نه  �لبغد�دي"ي�شع  �لحجاج  "�بن 
تجود  ال  �لها�شمي"  �شكرة  "�بن  وه��ذ�  و�لمجون، 
وهذ�  و�ال�شتهتار،  �لهزل  في  �إال  �ل�شعرية  قريحته 
من  كبيًر�  جزًء�  يخ�ش�س  �لمعري"  �لعالء  "�أبو 

ديو�نه في و�شف "�لدرعيات"، ولزوم ما ال يلزم. 
ل��م �أق���ل ه���ذ� م��ن ن��اف��ل��ة �ل���ق���ول؛ و�إن���م���ا قلته 
�لع�شر  في  �ل�شعري  �لتخ�ش�س  �أن  �إل��ى  الأخل�س 
و�كب  وقد  در����ش��ات،  �إل��ى  ما�شة  بحاجة  �لعبا�شي 
بل  فني،  تخ�ش�ٌس  �لمو�شوعي  �لتخ�ش�َس  ه��ذ� 
من  ع��دد  �إب���د�ع  في  ب��رز  ا،  �أي�شً دقيق  وتخ�ش�س 

ه�"   (11 ت  �لب�شتي  �لفتح  "�أبو  فهذ�  �ل�شعر�ء، 
يتخ�ش�س في  �لهجرّي -  �لر�بع  �لقرن  �شعر�ء  من 
�لجنا�س، فال يكاد يخلو بيت من �أبيات ديو�نه �لكبير 
من هذ� �لفن، ومن غيره من �لمح�شنات �لبديعّية، 
�لهجرّي  �ل��ر�ب��ع  �لقرن  في  مدر�شة  هناك  �إن  بل 
ا " �أبو  تحتاج �إلى در��شة م�شتقلة، �أ�شار �إليها عر�شً
من�شور �لثعالبي "، وهي مدر�شة "جنا�س �لقو�في"، 
�أح�شيُت بع�س �أفر�دها، منهم: "�أبو �لح�شن �أحمد 
11)ه"،  ت  �لب�شتي  �لفتح  و"�أبو  �لموؤمل"،  �ب��ن 
�لب�شتي"،  محمد  �بن  �هلل  عبد  بكر  �أبو  و"�لقا�شي 
دو�شت"،  بن  محمد  بن  �لرحمن  عبد  �شعد  و"�أبو 
و"�أبو عبد �لرحمن محمد بن عبد �لعزيز �لنيلي"، 
و"�أبو  �لنيلي"،  �لعزيز  عبد  بن  بكر  �شهل  و"�أبو 

�لح�شن �أحمد بن �لموؤمل")))). 
وقد لفت �نت�شار �لجنا�س في �شعر �شعر�ء �لقرن 
�لر�بع �لهجرّي نظر " �أبي من�شور �لثعالبي " فاألف 
�لتجني�س"))))،  غ��رر  في  "�الأني�س  بعنو�ن:  كتاًبا 
وكاأنه بهذ� يعلن عن مو�كبة �لنقد للحركة �ل�شعرية 

في �لقرن �لر�بع �لهجرّي.
�لعربية  �لعقلية  �أن  على  يدل  مما  وغيره  فهذ� 
و�أن  �ت��ق��اده��ا،  �أوج  ف��ي  �لع�شر  ذل���ك  ف��ي  ك��ان��ت 
�شتى  في  ��شتعالها  ذروة  في  كانت  �الإب���د�ع  ج��ذوة 
�لمجاالت، و�إذ� تجاوزنا �لقرن �لر�بع �لهجرّي �إلى 
ي�شبي  �لفني  �لتخ�ش�س  وجدنا  �لخام�س  �لقرن 
مو�هب بع�س �ل�شعر�ء، فهذ� "�أبو �لف�شل �لميكالي 
من  منه  بيت  يخلو  �أن  يندر  ديو�ًنا  ت)))ه�" ي�شع 

�أكثر من مح�شن بديعي، كما في قوله)))):

ــــًة ـــ�ه َيـــــرُجـــــو َرحــــَم ـــن ـــ�ـــصَ ـــًى ِب ـــل ـــَت ـــب يــــ� ُم

ـــــن اأَو�ــــصــــ�ِبــــِه ـــــن مـــــ�ِلـــــٍك َيـــ�ـــصـــفـــيـــِه ِم ِم

ــــحــــُر ُجــــنــــوِنــــِه ِبـــَتـــ�ـــصـــّهـــٍد اأَو�ـــــــصـــــــ�َك �ــــصِ

ـــــِه ــــلــــَت مـــــ� اأَو�ـــــــصـــــــى ِب ــــقــــِب ٍذ َف ـــــــــذُّ ـــــــــلَ َوَت
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ــُرّبــمــ� ــ�ــِض الـــَهـــوى َفــلَ ا�ــصــبــر َعــلــى َمــ�ــصَ

ـــِه ـــ�ِب �ـــص اأَو  ـــــبـــــِرِه  �ـــــصَ َمـــــــــــــراَرَة  ـــو  ـــحـــل َت

و�لت�شدير  �الأبيات،  في  �لقو�في ظاهر  فجنا�س 
ا في �لبيتين �الأخيرين، ومثل �لميكالي"  ظاهر �أي�شً
في هذ� �لمنزع �لبديعي "�لح�شن بن �أ�شد �لفارقي 
ت ))) ه� "، يوؤكد هذ� �شائر �إبد�عه �ل�شعري �لماثل 

في ديو�نه، ومنه قوله)))):

�ــصــ�حــب لـــــي  الــــِحــــلــــَم  اإنَّ  نـــفـــ�ـــُض  يـــــ� 

داجـــــــي اأَو  ــــــ�َد  الــــــُحــــــ�ــــــصّ ـــــقـــــي  ـــــ�ِف ـــــن َف

ــــجــــى ــــــنــــــي الــــــــُهــــــــوُن لــــهــــم َوالــــ�ــــصَّ فــــــ�إِنَّ

ُمــــــعــــــتــــــِر�ــــــصــــــ� مــــــــ� بــــــيــــــن اأَوداجــــــــــــــــــي

َوالــــــلــــــيــــــل فـــــــي اأوجـــــــِهـــــــِهـــــــم َحـــيـــثـــمـــ�

داِج اأَو  ـــــيـــــر  الـــــ�ـــــصَّ ـــــــطـــــــىِّ  ِب اأّمــــــــــــــــوا 

اإذا لــــــــــَيــــــــــرَدى  ــــــــــــوَن  َوالــــــــــــُه اإيـــــــــــــــــ�ِك 

عـــــــــفـــــــــ� الأخـــــــــــــــــــــــــــــالٍق َواإِنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــ�ِج

اأُكــــــــــــــرومــــــــــــــٍة َربَّ  ـــــــه  فـــــــي فـــــــــــــــــــــ�إنَّ 

هــــ�جــــي واإن  �ــــــصــــــ�ن  حــــــ��ــــــصــــــٌد  اإن 

ــــِلــــي اأبـــــــــــًدا �ــــصــــ�ِمــــري يـــــ� نــــفــــ�ــــُض َفــــ�ــــصْ

نـــ�جـــي اأَو  ـــــ�حـــــُب  الـــــ�ـــــصَّ اأعـــــــــــــوَز  اإن 

َعـــلـــى ي  ــــــدِّ َفــــــ�ــــــصُ اأر�ـــــــــــــضٌ  َنــــــَبــــــت  واإن 

نــــــــــ�ِج اأَو  َرحـــــــــــــلَـــــــــــــِك  ــــــــــٍة  نــــــــــ�ِجــــــــــَي

َرمــــــى اإن  ـــــــٌك  هـــــــ�ِل اإّمــــــــــــ�  ــــــرُء  ــــــَم فــــــ�ل

نــــ�جــــي اأو  الـــــــغـــــــ�يـــــــ�ت  ــــــه  ِبــــــَنــــــفــــــ�ــــــصِ

�ل�شاعر  تالعب  �ل�شابقة  �الأب��ي��ات  م��ن  ظاهر 
�لجنا�س  توظيف  في  �شار  حيث  �لقو�في،  بكلمات 
وفق نظام �تبعه، فجعل هذ� �لجنا�س في مجموعات، 

بيتان بجنا�س  بعدها  �أبيات جنا�س،  �أول ثالثة  ففي 
ومثل  ثالت،  بجنا�س  �أبيات  ثالثة  بعهدهما  �آخ��ر، 
�لمرغيناني  �لح�شن  بن  ن�شر   " �ل�شاعرين  هذين 
ق ) ه� " �لذي كلف بالمح�شنات �لبديعية، و�أدى به 
كلفه بها �إلى تاأليف كتابه �لمو�شوم ب� " �لمحا�شن في 
�لنظم و�لنثر "، و�شاغ �أمثلته من �شعره هو، ليكون 
ا �إلى جانب كونه نظرًيا، ومن �إبد�عه  �لكتاب تطبيقيًّ

�لذي تتجلى فيه �لمح�شنات �لبديعية قوله)))):

ـــَك َمـــْقـــِدرٌة ـــْت ــ��ــِض مــ� اآَت ــْن اإلـــى الــنَّ اأحــ�ــصِ

َعــ�ِت اأَ�ــَصــ�  اإن  يوًم�  بَر  ال�صَّ وا�صت�صحب 

ـــٍة  ـــلَ ــــُر قـــلـــِبـــَك نــــ�فــــي كــــل ُمـــْعـــ�ـــصِ ــــْب َ�ــــصَ

ـــــ�َعـــــ�ِت �ـــــصَ بــــعــــَد  اآٍت  ــــــــــــَك  َربِّ وَنـــــ�ـــــصـــــُر 

ـــ�يـــق اأمــــــــر قـــــد �ـــصـــقـــيـــت بــه ومـــــــ� يـــ�ـــص

واتـــــ�ـــــصـــــ�عـــــ�ِت بــــيــــ�ــــصــــٍر  ــــــِعــــــْدت  �ــــــصَ اإال 

مدر�شة  ل�شعر  �متد�ًد�  ه��وؤالء  �شعر  بع�س  ويعد 
جنا�س �لقو�في. وال يقل " �أبو �لجو�ئز �لو��شطي ت 
1))ه� " في توظيفه للمح�شنات �لبديعية عن هوؤالء 

على ما �شيظهر من �ل�شفحات �لتالية.
وهكذ� يبدو �أن بد�أ �لبديع في �لظهور على �شفحة 
�الإبد�ع �ل�شعري دون ق�شد، ثم ق�شده �ل�شعر�ء على 
فق�شدوه  تجروؤو�  ثم  �لثالث،  �لقرن  في  ��شتحياء 
فن  �شيما  ال  فنونه،  توظيف  من  و�أك��ث��رو�  ق�شًد�، 
�لنظم على �شائر  �لجنا�س، وتخ�ش�س بع�شهم في 
�لهجرّي،  �لخام�س  �لقرن  في  �لبديعّية  �لمح�شنات 
حتى غدت �شغلهم �ل�شاغل، وكاأنهم ما نظمو� �ل�شعر 
�لمتنوعة،  �لبديعّية  �لمح�شنات  هذه  لتوظيف  �إال 
وبالغ كثير منهم فحاولو� ت�شمين �لبيت �لقدر �الأوفى 
�للغوية،  ب�شالعتهم  تظاهًر�  �لمح�شنات  هذه  من 
وتملكهم نا�شية �لبيان، و�قتد�رهم على تطويع هذه 
مع  �ل�شعري،  �الإيقاع  لمتطلبات  �للغوية  �لح�شيلة 
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لو�زم  من  وغيرها  �لنحوية،  �لقو�عد  على  �لحر�س 
�شعر�ء  م��ن  ره��ط  ل��دى  غ��د�  �ل��ذي  �ل�شعري  �لفن 
تكثيف  في  �ل�شعرية  بالمباريات  �أ�شبه  �لقرن  هذ� 
كان  مما  �لبديعّية؛  �الألو�ن  هذه  بمختلف  �لق�شيدة 
�لقرون  في  ا  خ�شو�شً �ل�شعر  على  �ل�شلبي  �أث��ره  له 
ومما  و�لعثماني،  �لمملوكي  �لع�شرين:  في  �لتالية 
�لمديح  في  ق�شائد  وهي  �لبديعيات،  لظهور  د  مهَّ
�لنبوي، ي�شتمل كل بيت فيها على مح�شن بديعي)1)).
في  �لهجرّي  �لخام�س  �لقرن  �شعر�ء  �إيغال  �إن 
��شطياد �لمح�شنات �لبديعّية وت�شمينها �أ�شعارهم، 
وتر�شيع �أبياتهم باأكثر من مح�شن حد� باأديب �أريب، 
 " " �لحظيري �لور�ق ت )))ه�  ذ�ئع �ل�شيت، وهو 
- دالل �لكتب - حد� به لو�شع كتاب �شخم، �أال وهو 
كتاب " ُلَمح �ل�ُمَلح "، وهو من �أكثر �لم�شادر - حتى 
ع�شره - ��شتمااًل على �لجنا�س باأنو�عه، وغيره من 
�لبديعّية، يقع في مجلدين كبيرين، لم  �لمح�شنات 
له مثيل في مو�شوعه فيما و�شلنا من تر�ث  يعرف 
قبل �لقرن �ل�شاد�س �لهجرّي، حر�س موؤلفه فيه على 
�أن  بيد  ى،  فكفَّ ��ى  ووفَّ فاأوعى،  فجمع  �ال�شتق�شاء، 
عنو�ن �لكتاب ال يدل على م�شمونه، فهو مخ�ش�س 
�لمبدعين  �إب��د�ع  من  ونثرية  �شعرية  نماذج  لجمع 
�لجنا�س،  ا  خ�شو�شً �لبديعّية  بالمح�شنات  �لمو�شاة 
�لهجرّي،  �لخام�س  �لقرن  �شعر�ء  على  �لتركيز  مع 
نتاج  من  كثيرة  �شعرية  نماذج  �أيدينا  بين  فو�شع 
�شعر�ء هذ� �لقرن، لم تورد �لم�شادر �الأخرى كثيًر� 
من نتاجهم مثل: "�لقا�شي �لح�شي�شي"))))، و�نفرد 
في  ترد  لم  بديعية  مح�شنات  على  م�شتملة  باأ�شعار 
�لعالء  �أب��ي   " دي��و�ن  مثل  �ل�شعر�ء  بع�س  دو�وي���ن 
يو�ن  �لمعري"، فقد �أ�شاف هذ� �لكتاب �إلى هذ� �لدِّ

))))) بيًتا)))). 
�لالمع  اعر  �ل�شَّ "�لحظيري"  بعد  من  جاء  ثم 
ه�"،   ((( ت  منقذ  بن  "�أ�شامة  �لمقد�م  و�لفار�س 

�ل�شعر،  نقد  ف��ي  بالبديع  �لمو�شوم  كتابه  فو�شع 
و�أح�شى �أنو�ع علم �لبديع فاأو�شلها �إلى )))) نوًعا، 
ل�شعر�ء  كثيرة  �شعرية  �شو�هد  من  �لكتاب  يخلو  وال 
بن  "ن�شر  جاء  ثم  �لهجرّي،  �لخام�س  �لقرن  من 
�لح�شن �لمرغيناني"، فاألف كتابه في فنون �لبديع 
نه  مَّ تحت عنو�ن "�لمحا�شن في �لنظم و�لنثر"، و�شَ
على  تطبيقية  كاأمثلة  �شاقه  �لذي  �شعره  من  كثيًر� 

تناوله �لنظري لفنون علم �لبديع.

بعلم  �لخا�شة  �لتاأليف  ح�شيلة  �إلى  نظرنا  فاإذ� 
�لبديع في �لقرن �لثالث ف�شنجدها ال تتجاوز كتاب 
"�بن �لمعتز"، وال تتجاوز في �لقرن �لر�بع �لهجرّي 
في  ع��ا���س  �ل���ذي   ،" ه���   ((( ت  " �لثعالبي  ك��ت��اب 
نظرنا  و�إذ�  �لهجرّيين،  و�لخام�س  �لر�بع  �لقرنين 
�لقرن  نتاج  من  و�شلتنا  �لتي  �ل��دو�وي��ن  ع��دد  �إل��ى 
فلن  بالجنا�س  �أ�شحابها  �هتم  مما  �لهجرّي  �لر�بع 
نجد منها �شوى ديو�ن " �أبي �لفتح �لب�شتي "، �أما �إذ� 
نظرنا �إلى ح�شيلة �لنتاج �لنقدي و�الإبد�عي في �أدب 
�لقرن �لخام�س �لهجرّي ف�شنجدها تمثل ثالثة كتب 
و"�لمرغيناني"،   ،" منقذ  " �بن  و   ،" " للحظيري 
�لفارقي"،  �أ�شد  بن  "للح�شن  �أولها  دو�وين؛  و�أربعة 
مح�شن  من  منها  بيت  يخلو  ال  بيًتا،   ((((( وي�شم 
�لميكالي"،  �لف�شل  "الأبي  وثانيها  �أكثر،  �أو  بديعي 
وي�شم ))))) بيًتا وهو مثل ديو�ن �لفارقي، وثالثها 
مثل  وهو  تقريًبا،  بيت   ((11( وي�شم  للمرغيناني، 
�لديو�ن  هذ�  محتوى  و�أ�شل  �ل�شابقين،  �لديو�نين 
در��شته  ي��دي  بين  �ل�شاعر  �شاقها  تطبيقية  �أمثلة 
الأنو�ع �لبديع في كتابه �لمحا�شن في �لنظم و�لنثر، 
ور�بعها " الأبي �لجو�ئز �لو��شطي"، وي�شم )111)) 
توظيفه  �أب��ع��اد  عن  �شُيك�شف  و�ل��ذي  تقريًبا،  بيت 
للمح�شنات �لبديعّية �لمتج�شدة في �إبد�عه �ل�شعري 

فيما ياأتي: 
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تجليات المح�سنات البديعية اللَّفظية في 
�سعر"اأبي الجوائز الوا�سطي":

تبّين فيما �شبق �أن "�أبا �لجو�ئز �لو��شطي" �أحد 
�أعالم �لثقافة �لعربية في �لقرن �لخام�س �لهجرّي، 
تعانى �الإبد�ع �ل�شعري �إلى جانب �لتاأليف �لعلمي في 
علوم �للغة �لعربية، وقد ترك - كما �ت�شح من قبل 
- بع�س �الآثار �لتي دلَّت على ذيوع �شيته بين علماء 
حال  ك��ّل  على  ت��دل  وه��ي  زم��ان��ه،  و�شعر�ء  ع�شره، 
�إلى  به  حد�  �لذي  �للغة،  علوم  في  �شه  تخ�شُّ على 
على  نف�شه  فحمل  �للغة،  مفرد�ت  في  فكره  �إعمال 
�لعربي،  �لمعجم  في  ومثيالتها  �للَّفظة  عن  �لبحث 
به  كما حد�  �ل�شبك،  كيفية  �لمتو��شل في  و�لتفكير 
�إلى �الن�شغال ببناء �لجملة، يحاول �أن ي�شفي عليها 
�أمار�ت �لبهاء �لفني، و�نعك�س كل هذ� على �إبد�عه 
�لتي  �للَّفظي  �لتعبير  بفنيات  حافاًل  فجاء  �ل�شعري 
تجذب �الأب�شار، فتجّد �الأذهان في �لبحث عنها في 
كل بيت، وهي بعد هذ� ال تعدم ك�شف حقيقتها بعد 

�شبر �أغو�رها، ومن ثم �النت�شاء باالهتد�ء �إليها.
�لو��شطي"  �لجو�ئز  "�أبي  دي���و�ن  �أن  و�ل��و�ق��ع 
من  للنظر  الف��ت  بيت   ((111( زه��اء  ي�شم  �ل��ذي 
حيث ��شتماُله على جمال �ل�شياغة، وح�شن �لبديع، 
اعر نف�شه  وجودة �ل�شبك �لتي جاءت نتيجة �أخذ �ل�شَّ
ليدل على �شالعته،  �للَّفظي  و�لتالعب  بال�شياغة، 
�لعربي من ناحية،  �لمعجم  وعمق در�يته بمفرد�ت 
ولي�شبغ �آيات �لت�شكيل �لجمالي على �شعره من ناحية 

�أخرى.
لم  �لو��شطي"  �لجو�ئز  "�أبا  �أن  �لحقيقة  وفي 
�شغفه  م��ج��ال  ف��ي  ع�شره  �شعر�ء  م��ن  ب��دًع��ا  يكن 
هذه  ��شت�شر�ء  ب��د�أ  فقد  �لبديعّية،  بالمح�شنات 
�لهجرّي،  �لر�بع  �لقرن  في  ظاهر  ب�شكل  �لظاهرة 
وظلت تتنامى وت�شتفحل في �إبد�ع �ل�شعر�ء و�لكتاب 
ولكنها  بنا،  َم��رَّ  كما  �لحديث  �لع�شر  مطلع  حتى 

برزت في ديو�نه ب�شورة �أو�شح من بروزها في كثير 
من دو�وين �شعر�ء ع�شره.

"�أبي  دي��و�ن  في  �لبديعّية  �لمح�شنات  وتوظيف 
�لمح�شنات  �أك��ث��ر  ��ف  وظَّ حيث  م��ت��ن��ّوع؛  �لجو�ئز" 
هذه  تنوعت  ثم  وم��ن  �شعره،  �أب��ي��ات  في  �لبديعّية 
�إلى  لفظية،  مح�شنات  من  ديو�نه  في  �لمح�شنات 
مح�شنات معنوية، بيد �أن نماذج �الأولى تفوق نماذج 
يوؤثر  ك��ان  �أن��ه  ع��ن  �الأول���ى  ن��م��اذج  وتنبئ  �لثانية، 
مح�شنات بعينها على غيرها، لذ� �أكثر من تعاطيها، 
ومن تعاطي غيرها، فال تكاد تخلو نتفة من مح�شن 
�لمح�ّشنات  وهذه  �أكثر،  �أو  معنوي  �أو  لفظي  بديعي 
متفاوتة بين �لكثرة و�لقلة في �لق�شيدة �أو �لمقطعة 
�للَّفظية  نات  �لمح�شِّ �أبرز  فمن  وتوجهه،  ذوقه  وفق 
على  �لعجز  رد  �أو  و�لتَّ�شدير  �لجنا�س،  ديو�نه:  في 
�ل�شدر، و�ل�شجع، و�لتر�شيع، و�لتكر�ر، و�القتبا�س، 
باق،  �لطِّ ف��ي��ه:  �لمعنوّية  نات  �لمح�شِّ �أب���رز  وِم���ن 

و�لمقابلة، و�شحة �لتق�شيم، و�العتر��س.
�لبديعّية  نات  �لمح�شِّ مقدمة  في  وهو  الجن��ض: 
�إلى  �لنَّظر  حيث  من  وذل��ك  ي��و�ن،  �ل��دِّ في  �للَّفظية 
كثيًر�  ��اع��ر  �ل�����شَّ ب��ه  ��شتعان  وق��د  ن��م��اذج��ه،  ك��ث��رة 
معانيه،  و�إي�شاح  �ألفاظه،  وتزيين  �أ�شلوبه،  لزرك�شة 
تجعلها  ��ة،  و�إي��ق��اع��يَّ ُلغوية  ق��و�ل��ب  ف��ي  و�شياغتها 
��شتعمله  كما  ا،  تامًّ فا�شتعمله  �لَقبول،  �إل��ى  �أق��رب 
�لكلمتان  فيه  تتحد  �لذي  �لتام  و�لجنا�س  ا،  ناق�شً
 - وترتيبها  وهيئتها،  وعددها،  �لحروف،  نوع  في 
وهو  �لجنا�س،  �أن��و�ع  لجميع  �الأ�شا�شي  �ل�شرط  مع 
في  قليلة  و�شو�هده  �لكلمتين،  بين  �لمعنى  �ختالف 
�لذي  �لناق�س  �لجنا�س  ب�شو�هد  تقا�س  ال  يو�ن،  �لدِّ
�شرط  وي�شقط  �لكلمتين،  بين  �لمعنى  فيه  يختلف 
من �ل�شروط �لمذكورة في �لجنا�س �لتام))))، فهذ� 
�أو  مقطعة  منه  تخلو  تكاد  ال  �لجنا�س  م��ن  �ل��ن��وع 
�لجو�ئز" �أنو�ًعا  "�أبو  فقد طرق  �لديو�ن،  نتفة من 
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"ومن  وهو  �لم�شارع،  �لجنا�س  منها:  منه،  عديدة 
محا�شن �لكالم �لبديع �لذي هو في �لدرجة �لعالية: 
�لم�شاَرعة، وهو ما تتفق حروفه في �لكتابة و�لهيئة، 
وتختلف في �لنطق و�لقر�ءة باختالف �للَّفظ"))))، 

ومنه قوله في عجز �لبيت)))):

ــــــــى لــــــــي بــــ�لــــمــــنــــى ــــمــــحــــْت ُمــــــــَن ـــــ ـــــ ـــــ �ــــص

ـــــْمـــــِل ُجـــــْمـــــُع ــــع الـــــ�ـــــصَّ ــــْم ــــَج ـــــَخـــــْت ب و�ـــــصَ

�لجنا�س هنا و��شح قريب، ال يحتاج  �أن  ال ريب 
معاني  على  للوقوف  �لمعاجم  بطون  في  غو�س  �إلى 
وكلمة  �لبيت،  �أول  ف��ي  )م��ن��ى)  فكلمة  �الأل��ف��اظ، 
بهن،  ل  �لمتَغزَّ �أ�شماء  من  �لبيت  نهاية  في  )جمع) 
يتمناه  ما  بمعنى  �أُمنية  جمع  �لثانية  )منى)  وكلمة 
�الإن�شان، وكلمة )جمع) �الأولى في عجز �لبيت بمعنى 
و�لثاني  تام،  �الأول  و�لجنا�س  �لبيتين،  بعد  �اللتقاء 
�إلى توظيف مثل  اعر  �ل�شَّ يوؤكد ق�شد  ناق�س، وهذ� 
عنه  يبحث  ك��ان  �أن��ه  على  ي��دل  مما  �لجنا�س؛  ه��ذ� 
كلما و�تته �لفر�شة، ويوظفه كلما �أ�شعفته �لقريحة، 
�أن  �شك  وال  �للغوي،  مح�شوله  هذ�  على  و�شاعده 
وال  �لتكلف.  د�ئرة  عن  يبعده  �لجنا�س  هذ�  و�شوح 
�ل�شابق،  �لجنا�س  عن  و�شوًحا  �الآتي  �لجنا�س  يقل 
قال " �أبو �لجو�ئز " في هذ� �لنوع من �لجنا�س)))): 

ــــي ــــيــــ�ِل ــــــــــوا ِمــــــــن ُمـــــــــوادعـــــــــِة الــــلَّ َتــــــــــ�أَبَّ

ــــَعــــِة الــــــَحــــــوادْث ــــ�َن وتــــــ�ُبــــــوا مــــن ُمــــ�ــــصَ

فنلحظ �التفاق هنا في هيئة �لحروف و�الختالف 
ورف�شو�،  عو�  تمنَّ بمعنى  ��و�)  )َت��اأَبَّ بين  �لنطق  في 
�لجنا�س  ومن  و�أن��اب��و�)،  )رجعو�  بمعنى  و)ت��اُب��و�) 

�لمركب �لمرفوء في ديو�نه قوله)))):

ـــــــــــــــــــه ُغـــــ�ـــــصـــــًنـــــ� وريــــــًقــــــ� اأبـــــــــــــــ�َح مــــحــــبُّ

ـــــالف ــــــــ� مـــــثـــــل عــــــ�تــــــقــــــِة الـــــ�ـــــصُّ ــــــــًق وري

عليه  �أ�شفى  بديعي،  ت�شكيل  �لبيت  ه��ذ�  ففي 

اعر  جمااًل، وز�د معناه و�شوًحا �إعمال �لذهن، و�ل�شَّ
ينّوع  �أن  يحاول  �لبديعي  �لمح�شن  هذ�  توظيفه  في 
�ل�شابق  بيته  في  كان  فاإذ�  �لمح�شنات،  توظيف  في 
�لبيت  هذ�  في  فهو  �لجنا�س  كلمتي  بين  ف�شل  قد 
عليه  �أطلق  ا  ممَّ وهذ�  متجاورتين،  بالكلمتين  ياأتي 
�تفاق  فنلحظ  �ل��م��زدوج)،  )�لجنا�س  �لبالغيون: 
حروف �لكلمتين "وريقا"، و�ختالفهما في �لمعنى، 
و�لثانية  �ل��م��ورق،  �لغ�شن  بمعنى  �الأول��ى  فالكلمة 
يفتقر  ال  و��شح  جنا�س  وهذ�  �لفم،  ُر�شاب  بمعنى 
جان�س  �لمعاجم.  �إلى  و�لرجوع  �لذهن،  �إعمال  �إلى 
اعر بين هاتين �لكلمتين ليعطي للبيت عن�شًر�  �ل�شَّ
جماليًّا في جمع هذه �لحروف �لمت�شابهة وتكر�رها، 
�نعك�س  �ن�شيابيًّا،  �شوتًيا  تماثاًل  �الأ�شلوب  فاأك�شبت 
وم��ن جيد  و�الأ���ش��ل��وب.  و�الإي��ق��اع  �لمعنى  على  �أث��ره 

�لجنا�س قوله)))):

َوْجـــنـــتـــ�هـــــــــــ� غــــــــــ�دٌة،  ـــبـــَر  الـــ�ـــصَّ اأَْرَدِت 

ِوْرُد لـــــــي  ــــ�  ـــــ ـــــ وثــــغــــُرهـــــ َوْرٌد،  لـــــــي 

ى ـــدَّ طـــيـــب حـــيـــَن َتـــ�ـــصَ كــ�لــَقــ�ــصــيــب الـــرَّ

ـــدُّ طــــيــــِب حـــيـــَن َتـــ�ـــصُ والـــقـــ�ـــصـــيـــِب الــــرَّ

ى وَتــــــــَعــــــــدَّ َجــــــــــَنــــــــــْت،  اإذا  ــــى  تــــتــــجــــنَّ

ـــــــــدُّ ـــــــــُع ــــــــهــــــــ� وَت ــــــــوَب ثــــــــــــمَّ تـــــنـــــ�ـــــصـــــى ذن

لــم اإِْن  ـــحـــبـــَي،  �ـــص وقـــــــلَّ  ـــبـــي،  قـــل ذلَّ 

ــــدُّ ـــ�ـــِض �ــصــهــمــي َوْهـــــــَو االأ�ــــصــــدُّ االأ�ــــصَ ـــْم ُي

ــــْحــــَظــــى بــ�ــصــحــبــتــي ووفــــ�ئــــي لـــيـــ�ـــض َي

ــــدُّ ــــِع ــــُم ال ـــــذُّ  ـــــِغ ـــــُم ال اإاّل  ِرفــــــ�قــــــي  مـــــن 

ــــ  ـــن ـــــــه فــــــي ظـــــهـــــور ال ونــــــجــــــيــــــٌب، كـــــــ�أنَّ

ــــــد َوْقــــــــــُد ــــــّدة الــــــتــــــوقُّ ـــــجـــــب، مــــــن �ــــــص ـ

�الأبيات، وهو من  فالجنا�س هنا ظاهر في هذه 
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�لجنا�س �لمطبوع �لم�شنوع، �أي غير �لمتكلف، وقد 
ن�س على هذ� "�لعماد �الأ�شفهاني" حين ذكر هذه 
"ورد"  كلمة  بين  جنا�س  �الأول  �لبيت  ففي  �الأبيات، 
وهو �لزهر �لمعروف، وبين كلمة "ورد"، وهو بمعنى 
اعر  �لورود �إلى منابع �لمياه لالرتو�ء، و��شتعمله �ل�شَّ
قيمة  وفيه  مجاًز�،  �لمحبوبة  ثغر  �إل��ى  للورود  هنا 
وللورود  للورد،  �لنف�س  �أريحية  على  تبعث  جمالية 
لالرتو�ء، وال يخفى �لجنا�س �لناق�س �لمنت�شر على 
ى  دَّ )َت�شَ �الآتية:  �لكلمات  بين  �الأبيات  هذه  �شفحة 
)، وهو من �لجنا�س �لناق�س �لمطرف؛ حيث  دُّ وَت�شُ
حروف  عن  حرًفا  �الأول��ى  �لكلمة  في  اعر  �ل�شَّ ز�د 
�لكلمة �لثانية، ومثله �لجنا�س �لو�قع بين �لكلمتين: 
�لجنا�ُس  �لجنا�ِس  ه��ذ�  وعك�س   ،( وَت��ُع��دُّ  ى  )َت��َع��دَّ
ز�د  حيث  و�لتوقُّد)؛  و)َوْق���ُد،  قوله:  في  �لمردوف 
ي�شميه  وهذ�  �لثانية،  �لكلمة  �أول  في  اعر حرًفا  �ل�شَّ
�لمطرف  �أم���ا  �ل���م���ردوف،  بالجنا�س  �ل��ب��الغ��ي��ون 
�لكلمتين))))،  �إحدى  نهاية  في  فيه  �لزيادة  فتكون 
وَجَنت)،  ى  )تتجنَّ قوله:  �الأبيات  في  �لجنا�س  ومن 
قوله:  �لناق�س  �لجنا�س  ومن  و�لنجب)،  و)نجيٌب، 
نهاية  ف��ي  �لجنا�س  ا  �أي�شً ويلحظ   ،( وق��لَّ   ، )ذلَّ
�لبيتين �لثالث و�لر�بع في قوله: )�الأ�شد، و�الأ�شد)، 
وهو من جنا�س �لت�شحيف �لذي تكون �لنقط فارقة 
�لحيو�ن  بها  مق�شود  ف��االأول��ى  �لكلمتين)1))،  بين 
بال�شدة  و�شفه  بها  مق�شود  و�لثانية  �ل��م��ع��روف، 
�لنقط،  في  �ختالف  �لكلمتين  فبين  و�ل�شجاعة، 
قول  ا  �أي�شً ومنه  �لر�شم.  في  و�تحاد  �لمعنى،  وفي 
�لمعد)،  )�لمغذ،  �لر�بع  �لبيت  نهاية  في  اعر  �ل�شَّ
وهذ�  �لبيت،  في  �لجنا�س  كلمات  تجاور  وو��شح 
َوَلَع  وقد  �لمْزَدوج))))،  بالجنا�ِس  �لبالغيون  ي�شميه 
حتى  ��شتعماله  من  فاأكثر  �شديًد�،  ولًعا  اعر  �ل�شَّ به 

ل في ديو�نه ظاهرة، فمنه قوله)))): �شكَّ

اأجــــــفــــــ�َنــــــ� اأجـــــــــــفـــــــــــ�ُن  ـــــــعـــــــْت  ـــــــَج َه ال 

ــــــ�نــــــ� ـــــــ ــــــ�ــــــصَ اأَْن اإِْنــــــــــ�ــــــــــصــــــــــ�ُن  َرقـــــــــــــ�  وال 

ــــــوَن مـــــ� بـــيـــَنـــنـــ� ــــــى الــــــوا�ــــــصُ لــــكــــن َو�ــــــصَ

ــــــــواَن اأَْلـــــــــــــواَنـــــــــــــ� ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــُروا األـــــــــ فـــــــــغـــــــــيَّ

فقد جان�س في �لبيت �الأول بين كلمة )�أجفان)، 
�لعيون،  جفون  بمعنى  و�الأول��ى  �أجفانا)،   ( وكلمة 
�لبيت  �أكثرنا جفوة، كما جان�س في  و�لثانية بمعنى 
)�إن�����ش��ان)،  هما:  متتاليتين،  كلمتين  بين  نف�شه 
و�لثانية  �لعين،  ناظر  بمعنى  و�الأول��ى  و)�أن�شانا)، 
بمعنى  �ل��دم��ع:  رق��ا  وكلمة  ن�شياًنا،  �أكثرنا  بمعنى 
كلمة  بين  جان�س  فقد  �لثاني  �لبيت  في  �أم��ا  جف، 
)�ألو�ن) �لمق�شود بها �الألو�ن �لمعروفة، و)�ألو�نا) 
�أن  خاف  وغير  وتمرًد�))))،  ا  �إعر��شً �أكثرنا  بمعنى 
اعر ز�د حرف �الألف في �لكلمة �لثانية من هذه  �ل�شَّ
�لجنا�س  من  �لجنا�س  هذ�  يعد  ثم  ومن  �لكلمات، 

�لمزيل �لمزدوج.  

اعر قد �أ�شاف لالأ�شلوب عن�شًر�  فنلحظ �أن �ل�شَّ
�أتي  حيث  �إيقاعيًّا؛  جمااًل  �لبيت  منح  �آخ��ر،  ا  فنيًّ
�أخرى على وزنها وقافيتها  بكلمة  �لقافية  قبل كلمة 
"، ومتى  �خلية  �لدَّ بالقو�في  �لنُّقاد  ُي�شمى لدى  مما 
�قترن.... بالتَّجني�س نوع �آخر... فهو �أح�شن بعد �أن 
يكون بعيًد� عن �ال�شتكر�ه و�لتَّعقيد �شليًما من �شنعة 
الأنو�ع  �أجمع  �لكالم  كان  فكلَّما  محة،  �ل�شَّ نعة  �ل�شَّ

�لبديع فهو �أعلى درجة ")))). 

توظيف  على  حر�س  اعر  �ل�شَّ �أن  ُيلحظ  وهكذ� 
مفرد�ت �شعره توظيًفا فنيًّا جّيًد�، فغدت كاأنَّها مثل 
�أثره  �نعك�س  هذ�  وك��لُّ  معة،  �لالَّ �لُف�َشْيِف�َشاء  قطع 
�الإيقاع،  وحالوة  و�لجمال،  بالو�شوح  �الأ�شلوب  على 

و�لتنا�شب �ل�شوتي، ومن �لجنا�س �لتَّام قوله)))):
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ــــٍن �ـــَصـــِقـــيـــِقـــي ـــــــي َحــــ�ــــصَ اأاأنـــــــــــــ�أى َعــــــن اأب

؟ ـــقـــيـــِق  كـــ�لـــ�ـــصَّ ُدُمـــــــوِعـــــــي  يـــنـــ�ـــصـــى  وال 

لـــي ــــــ�  ــــــَف �ــــــصَ لـــــمـــــ�  اأ�ـــــصـــــفـــــيـــــُتـــــه  اأخ 

ــــــ�فــــــي الـــــــــــــــــُودِّ االأنــــــــيــــــــِق َهـــــــــــــــــواُه �ــــــصَ

ـــــي بــــــعــــــده الــــغــــ�ــــصــــلــــيــــَن لـــمـــ� ـــــ�ن ـــــَق ـــــصَ �

ــــِق ــــي ِح ــــرَّ ــــَو ال ــــْف ـــــِه �ــــصَ ـــــْرِب ـــــُق ــــُت ب ــــرب ــــصَ �

اعر  �ل�شَّ وجدنا  �الأب��ي��ات  ه��ذه  �إل��ى  نظرنا  ف��اإذ� 
هادًفا  �لبديعية  �لمح�شنات  توظيف  على  ا  حري�شً
�إ�شفاء �لجماليات �الأ�شلوبية  �إلى  من ور�ء توظيفها 
�الأول  �لبيت  ففي  �شعره،  على  باالألباب  �الأخ���اذة 
كلمة  وبين  �أخ��ي،  �أي  )�شقيقي)  كلمة  بين  جنا�س 
�لثاني  �لبيت  �الأحمر، وفي  �لنبات  )�ل�شقيق)، وهو 
�خترته،  بمعنى  )�أ�شفيته)  بين  ناق�س  جنا�س 
اعر بهذ�  وبين )�شفا) من �ل�شفاء، وال يكتفي �ل�شَّ
�آخر،  ا  بديعيًّ مح�شًنا  وظف  بل  �لبديعي؛  �لمح�شن 
فجاءت �لمح�شنات �لبديعّية مثقلة بال�شمات �لفنية 
�لالفتة لالأنظار، فنلحظ �أن في �لبيت �لثالث مح�شًنا 
بديعيًّا له ح�شور في ديو�ن �شعره، �أال وهو �لمقابلة 
طر  اعر معنى �ل�شطر �الأول بمعنى �ل�شَّ فقد قابل �ل�شَّ
دور  وتفعيل  �النتباه،  جذب  �شاأنه  من  وهذ�  �لثاني، 
هذه  كل  ور�ء  بالغو�س  �لعقل  وتن�شيط  �ل��ذ�ك��رة، 
�لتي  �الأ�شد�د  هذه  على  و�لوقوف  �لفنية،  �ل�شمات 
و�أدرك  �لعقل،  عليها  وقف  ما  ومتى  بع�شها،  تظهر 
كنهها، و�شبر �أغو�رها �عترت �لنف�س ن�شوة، وتملكت 
�نتابها  ثم  و�شكنت،  �لنف�س  و�رتاحت  زهوة،  �لعقل 
من  �أخ��رى،  جماليات  الكت�شاف  �لمو��شلة  هاج�س 
�أبعاد  ل��ق��ر�ءة  �لبحث  على  �الإن�����ش��ان  حمل  �شاأنها 
اعر لهذه �لمح�شنات �لبديعّية �لتي  توظيف هذ� �ل�شَّ
�أخاذة،  فنية  لم�شات  �ل�شعري  �الإب��د�ع  على  ت�شفي 
اعر  �ل�شَّ تبحر  على  دلت  مفيدة،  لغوية  و�إ�شافات 
ا  ممَّ �لعربي،  �لمعجم  مفرد�ت  معاني  ��شتيعاب  في 

��شتثمارها في تحقيق مثل هذه �ل�شنعة  �إلى  زه  حفَّ
�للَّفظية. وقال)))):

ـــــًدا اأخـــــلـــــْفـــــَت ـــــيِّ ــــــ� ُمـــــَتـــــ�ـــــصَ يــــــ� �ــــــصــــــ�ِدًن

؟ ردى  اأم  اأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَد 

ـــــــــــــــَدا �ـــــــصَ اإن  ـــــــــك  ُمـــــــــِحـــــــــبَّ ُتـــــــلـــــــحـــــــي 

ـــــــــــَدا ـــــيـــــَب واأَْنـــــــــــ�ـــــــــــصَ ــــــ فــــــــيــــــــَك الـــــنـــــ�ـــــص

ـــــــــــــ�َن فـــــــي  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ� كــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مــــــــــ

اإن ـــــــــــــــَد  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ اأوحــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ِق الـــــــــــُعـــــــــــ�ـــــــــــصَّ

حـــــــــدا اأو  ـــــــم  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــَرنَّ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ َت

�لجنا�س  توظيف  �إل��ى  متطلًعا  اعر  �ل�شَّ يفتاأ  وال 
�لجنا�س  على  منه  �أمثلة  �شبقت  فقد  �أنو�عه،  بكل 
�الأبيات جنا�س  وكلمة، وفي هذه  كلمة  بين  �لحادث 
بين  جنا�س  �الأول  �لبيت  ففي  وكلمتين،  كلمة  بين 
كلمة )�أمرد)، وكلمتي )�أم ردى)، وهو من �لجنا�س 
�لمركب، وفي �لبيت �لثاني بين كلمتين، هما: )�إن)، 
و )�شد�) بمعنى �إن غنى، وكلمة )�أن�شد�) �أي �أن�شد 
�أوحد�)   ( كلمة  بين  �لثالث  �لبيت  في  وهو  �ل�شعر، 
)حد�)  و  )�أو)،  هما:  كلمتين،  وبين  منفرد�،  �أي 
من حد�ء �الإبل، وهو حثها على �ل�شير بالغناء، وكل 
هذ� من �لجنا�س �لمركب، ومثل هذ� �لجنا�س قول 

اعر)))): �ل�شَّ

ــــــــِه ــــــــَذاِب �ــــــضَ لـــــلـــــَهـــــَوى َوَع ـــــ� َتــــــَعــــــرَّ ـــــمَّ َل

ــــِه ــــ�ِب ــــن اأَْو�ــــصَ اَء ِم ــــرَّ ـــــِه الــــ�ــــصَّ ـــــى ِب اأَْو�ـــــصَ

ـــٍل واغـــــَتـــــ�َلـــــُه َقـــــْتـــــُل الـــــَجـــــَوى بـــَتـــَوا�ـــصُ

ــــَراِبــــِه ـــ�ُء ِمــــن اأَ�ــــصْ ـــَن ـــــَرى بــــِه الـــُجـــَب اأَ�ـــــصْ

َرَمــــى واإذا  ــُظــُه  ـــ ـــ ــْح َل ــِكــُر  َفــُيــ�ــصْ ــُطــو  ــ�ــْص َي

ــَحــى بــِه ــَحــ�بــه اأَ�ــصْ ـــْن اأَ�ــصْ فــي الــِحــيــِن َع



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

126

اعر �إلى تحقيق  و��شح في هذه �الأبيات لهفة �ل�شَّ
�شورها  �أو�شح  في  �شعره  في  �لبديعّية  �لمح�شنات 
و   ،( اِبِه  ْو�شَ �أَ ِبِه،  ى  )�أَْو�شَ بين:  �لجنا�س  بتوظيفه 
َر�ِبِه)،  �أَ�شْ بِه،  َرى  و)�أَ�شْ بِه)،  َحى  �أَ�شْ َحابه،  )�أَ�شْ
فت للنظر و�لعقل  وكل هذ� من �لجنا�س �لمركب �لالَّ
�لجنا�س  ه��ذ�  ومثل  �لمت�شابهة،  �الأح���رف  بتو�لي 

قوله)))):

َلـــــُه اأنَّ  ـــــ�ُب  ـــــتَّ الـــــُك ــــَد  ــــِه �ــــصَ َكـــــ�ِتـــــًبـــــ�  َيــــــ� 

ــــ�َء اإنــــ�ــــصَ ـــــ�َء  �ـــــصَ اإْن  ُهـــــُم  ـــــذُّ ـــــُب َي ــــاًل  َفــــ�ــــصْ

ـــــ� َعـــلـَــًمـــ� ـــــًع ــــٌم َراِف َلــــــــوالَك َمـــــ� َكـــــــ�َن ِعــــْل

ــــ�َء ــــَف ْك اأَ ُكــــَفــــ�ُة الـــــــَوَرى فـــي الــعــجــز  وال 

فالجنا�س هنا بين كلمتين، هما: )�إن)، و )�شاء) 
وهو  تعبيًر�،  �أي  و)�إن�شاء)  و�لفعل،  �ل�شرطية  �إن   -
في  ما  يخفي  وال  �ل��م��زدوج،  �لمركب  �لجنا�س  من 
�لبيتين من جنا�س بين كلمتين، هما: )علم) بك�شر 
عالم،  �شخ�س  بمعنى  �لعين  بفتح  و)علم)  �لعين، 
من  وهذ�  و)�أكفاء)،  )كفاة)،  هما:  كلمتين،  وبين 
�لمزدوج  �لمركب  �لجنا�س  ومن  �لناق�س،  �لجنا�س 

قوله)))):

ــــــكــــــوا قـــــــربـــــــي وقــــــــ�لــــــــوا: وقــــــــــد احــــــت

�ــــــــصــــــــل �ــــــصــــــبــــــيــــــل الـــــ�ـــــصـــــلـــــ�ـــــصـــــبـــــيـــــل

 ،( �شبيل  )�شل  �لكلمتين:  بين  هنا  فالجنا�س 
وغيرها  �الأم��ث��ل��ة  ه��ذه  وك��ل  )�ل�شل�شبيل)،  وكلمة 
في  �لملحة  اعر  �ل�شَّ رغ��ب��ة   - �شك  دون   – ت��وؤك��د 
توظيف �لجنا�س، و�إيثاره �إياه على جميع �لمح�شنات 
ا حمل  �لبديعّية في بناء بنيته �لبديعّية، ويوؤكد �أي�شً
باالألفاظ  �لتالعب  في  �لتفنن  على  نف�شه  اعر  �ل�شَّ
تطويع  على  ومقدرته  �ل�شياغة،  في  مهارته  الإثبات 

ا)1)): �لكلمات لالإيقاع �ل�شعري. ومن �لجنا�س �أي�شً

رَداٍح ـــــْي  ـــــَت ـــــ�ـــــصَ ـــــْب َق فــــــي  اأ�ـــــصـــــبـــــحـــــُت 

ــــّفــــ�ِح ــــِك والــــلُّ ـــِك فــــي الــــَمــــ�ــــصْ كـــ�لـــِمـــ�ـــصْ

�إل��ى  تطلعه  �إل���ى  �لرئي�س  �ل�شبب  �أن  �شك  ال 
يتمثل  �شعره  كل  في  �لبديعّية  �لمح�شنات  تكثيف 
لمفرد�ت  �لدقيقة  �لمعاني  على  �طالعه  عمق  في 
بك�شر  )�لم�شك)  كلمتي  بين  هنا  فالجنا�س  �للغة، 
�لميم، و�لمق�شود بها �لم�شك �لمعروف، وبين كلمة 
)�لم�شك) بفتح �لميم �أي ب�شرة �الإن�شان، ومن هنا 
حيث  �ل�شامية،  وفنيته  �لجنا�س،  ه��ذ�  قيمة  تاأتي 
حتى  لل�شاعر  �لجملية  �لفتاة  هذه  �أ�شر  عن  �أف�شح 
خها  غد� عالًقا في ب�شرة يدها كالم�شك �لذي ُت�شمَّ
به. ويلجاأ " �أبو �لجو�ئز " في مو��شع غير قليلة من 
�شعره �إلى توظيف �أكثر من مح�شن بديعي في �لبيت 

�لو�حد، كما في قوله)))):

بــي ـــــَرى  �ـــــصَ ـــــــْد  َق ــــٍة  بــــَمــــيَّ َوْجـــــــــــِدي  اإنَّ 

ـــــَراِب ـــــن اأََبـــــ�طـــــيـــــِل َوْعـــــــِدَهـــــــ� فــــي �ـــــصَ ِم

فاإ�شافة �إلى �لجنا�س �لمركب بين كلمتي )�شرى 
بي )، وكلمة )�شر�ب ) نلحظ فيهما رد �لعجز على 
�شدر  في  �لكلمتين  ح��روف  ك��ررت  حيث  �ل�شدر؛ 
�أتى  لفظي،  بديعي  مح�شن  وهو  عجزه،  وفي  �لبيت 
اعر  على ذكره �لبالغيون، وهو يدل على �عتناء �ل�شَّ
تحقيق  في  لها  و��شتثماره  �لبديعّية،  بالمح�شنات 
�لجنا�س  هذ�  وي�شبه  الأ�شعاره،   �لجمالي  �لت�شكيل 

اعر)))): قول �ل�شَّ

بـــَمـــ� ـــــــــــــــَرابـــي  �ـــصَ َيــــ�ــــصــــِري  َزاَل  َفـــــَمـــــ� 

ـــي ـــَراِب �ـــصَ بــــي  �ــــصــــَرى  اأْن  اإلــــــى  ـــْكـــُت  ــــ َمـــلَ

نجد  �لتجني�س  في  �لتنوع  هذ�  �إل��ى  وباالإ�شافة 
اعر ي�شتغل طاقته �للُّغوية، وياأتي على �أنو�ع �أخرى  �ل�شَّ
�أن يطرق كل ما يتعلق  �إال  من �لجنا�س، وكاأنه ياأبى 
بالمح�شنات �لبديعّية، محاواًل في هذ� �لم�شمار �أن 
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ا طرق من �أنو�ع �لجنا�س  ي�شبق �شعر�ء ع�شره، وممَّ
بجنا�س  �لعربّي  �لتُّر�ث  م�شادر  في  ُعرف  جنا�س 
�لعربي  �ل�شعر  دي��و�ن  في  يظهر  بد�أ  وقد  �لقو�في، 
�بع �لهجرّي، و�ت�شع مجاله في �لقرن  في �لقرن �لرَّ
هذ�  من  �لرغم  على  ولكنه  �لهجرّي))))،  �لخام�س 
ظل محدوًد� في عدد �أبيات �لق�شائد ذ�ت �لقو�في 
لتلك  تمهيًد�  يعتبر  حال  كل  على  ولكّنه  �لمجّن�شة، 
�لّتالية  �لع�شور  في  �ل�شعر�ء  بناها  �لتي  �لق�شائد 
بمعنى مختلف في جميع  تتكرر  و�حدة،  قافية  على 
في  قيلت  �لتي  �لق�شائد  ومنها:  �لق�شيدة،  �أبيات 
هدف  وقد  )�ل��ه��الل)،  في  قيلت  و�لتي  )�ل��خ��ال)، 
اعر من ور�ء هذه �لق�شائد ح�شر معاني �لخال  �ل�شَّ
و�لهالل في كلمات �لقافية، فكلُّ كلمة لها معنى من 
" ال يخلو من  " �أبي �لجو�ئز  هذه �لمعاني، وديو�ن 
منها  متعّددة،  ونماذجه  �لقو�في،  من  وع  �لنَّ هذ� 

قوله)))):

َمـــــــــــ� ِزْلـــــــــــــــــــُت اأْرُقــــــــــــُبــــــــــــُكــــــــــــْم َوَقـــــــْلــــــــــــــــ

ــــــْب ــــــِجـــــــ ِنـــــــــُكـــــــــم َي ـــــــــوُّ ــــــــــــــْن َتـــــــــلَ ــــــبــــــي ِم ـ

ـــــْر ــــــ ــــــ َقــــــ ــــــــــُت  ــــــــــْن ــــــــــ�َي َع اإَذا  ـــــــــى  ـــــــــتَّ َح

ـــــْب ـــــِج َي ــــــــَحــــــــِدًرا  ــــــــْن ُم ـــــْمـــــ�ـــــِض  الـــــ�ـــــصَّ َن 

ــــــــي َوُقــــــــْمـــــــــ ــــــــ�ِع ـــــــــ ــــــــَم اأَْقـــــــــــــــَعـــــــــــــــْدُت اأَْط

ــــجــــْب ـــــــــــ��ـــــــــــضِ بــــَمـــــــــــــــــــ� َي َي ــــــــُت مــــــــَن االإِ ـ

فمعنى كلمة )يجب) في �لبيت �الأول: ي�شطرب، 
ومعناها في �لبيت �لثاني: يغيب، ومعناها في �لبيت 
�لثالث: يلزم))))، ومن هذ� �لنوع من �لجنا�س قوله 

في غالم ��شمه )ر�ح))))).

ـــــــ� ــــــــي اأفــــــــــــــــــتــــــــــــــــــِدي مـــــــّم بــــــــنــــــــفــــــــ�ــــــــصِ

يــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــــ�ِذُر َمــــــــــ�لــــــــــكــــــــــي راَحـــــــــــــــــ�

َعــــــــــــــــــــــْذرا لــــــــــــــي  َزفَّ  غـــــــــــــــــــــــــــزااًل 

ــــــــــــــ� راَح ِخــــــــــــــــْدَرهــــــــــــــــ�  ـــــــــَر  �ـــــــــصـــــــــيَّ َء 

اإال َغـــــــــ�ـــــــــصـــــــــدْت  ـــــــــــــ�  َم ــــــــــُمــــــــــواًل  �ــــــــــصَ

َراأيــــــــــــــــنــــــــــــــــ� الــــــــــــــَهــــــــــــــمَّ قــــــــــــد راَحــــــــــــــــ�

ـــــــــ�ٍل ـــــــنـــــــت َحـــــــ�ـــــــصـــــــ� �ـــــــــصَ ـــــــَك ومــــــــــــــ� �ـــــــصَ

راَحــــــــــــــــ� اأو  ــــــــــــ�َق  ا�ــــــــــــصــــــــــــَت واإال 

ُبــــــــــــــــِزَلــــــــــــــــْت اإذا  ريــــــــــــــــــــــٌح  لـــــــــهـــــــــ� 

َراَحــــــــــــــ� اإْذ  ـــــــِك  الـــــــمـــــــ�ـــــــصْ كــــــــــَعــــــــــْرف 

مـــــن لــــــــــــيــــــــــــٌل  َجـــــــــــــــــــــــنَّ  مــــــــــــــ�  اإذا 

ُهـــــــــــــــُمـــــــــــــــوٍم، فـــــــ�قـــــــتـــــــِبـــــــ�ـــــــضْ َراَحــــــــــــــــ�

�أن حروف كلمة �لقافية ثابتة في جميع  فنلحظ 
بيت  �لكلمات من  �الأبيات، مع �ختالف معاني هذه 
اعر باالألفاظ،  �آثار تالعب �ل�شَّ �أثر من  الآخر، وهذ� 
بديعّي،  بناء  وف��ق  قو�فيه  بناء  في  نف�شه  و�إع��ن��ات 
�أ�شي، ولزومه في  �لرَّ �لتَّكر�ر و�لجنا�س  ينه�س على 
رك�شة  �لزَّ عن  �لبحث  في  الإمعانه  يلزم  ال  ما  �شعره 
لالأنظار،  �لخاّلب  �الأ�شلوبي  و�لتح�شين  �للَّفظية، 
�لاّلفت للعقول غير �أنه �شرف �ل�ّشاعر عن �لتجربة 
نظًما  �لّنماذج  مثل هذه  فغدت  �لحقيقية،  �ل�ّشعرية 
�لحقيقي فيها:  للوجد�ن  للعو�طف وال  �أثر  �شرًفا ال 
�إلى  تحتاج   "  – �لمازني  يقول  كما   – فالعاطفة 
�لمح�شنات،  ��شتخدمت  فقد  عنها،  تعبر  حارة  لغة 
�لمح�شنات،  ه��ذه  في  �الأ���ش��ل  ِه��ي  �إذ�  و�لعاطفة؛ 
بال�شنعة  م��رذول��ة  �شارت  �لمح�شنات  ه��ذه  ولكن 

و�لتَّكلف")))).
وقد م�شت نماذج من �لجنا�س �لمزدوج �لمجاور 
�لجنا�س  من  وهو  بع�شه،  عن  و�لمنف�شل  لبع�شه، 
و�شابقتها  �الأب��ي��ات  ه��ذه  في  �لجنا�س  �أم��ا  �الأف��ِق��ي، 
اعر  �أ�ِشّي، وهو يدلُّ على �أن �ل�شَّ فهو من �لجنا�س �لرَّ
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بالطول،  م��رة  ب��ه  ولعه  �شدة  م��ن  بالجنا�س  ي��اأت��ي 
ة تمكنه  ومرة بالعر�س، لُيظهر بر�عته وطاقته، و�شدَّ
�لقو�في  جنا�س  ومن  �ل�ّشعرّي،  �لفّن  موؤهالت  من 

قوله)))):

وظـــــــــــبـــــــــــي اأ�ـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــر، ُتـــــــــــــْدِمـــــــــــــي

ـــــــــْه ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــَدَن ـــــــــه َب ـــــــــّب لــــــــــــحــــــــــــ�ُظ مـــــــــِح

ْيــــــــــــ ــــــــــــــَم فـــــــــــي َخـــــــــــدَّ ــــــــــــــّث تـــــــــــخـــــــــــ�ُل اَل

ـــــــــــــْه ـــــــــــــَدَن ــــــــــ� عــــــــلــــــــى َب ـــــــــــــــِه يــــــــــ�قــــــــــوًت ـ

في  )ب��دن��ه)  فكلمة  �ل��ّت��ام،  �لجنا�س  من  فهذ� 
�لثاني  �لبيت  في  وهي  ج�شده،  بمعنى  �الأول  �لبيت 

بمعنى �لثوب))))، ومنه قوله)11)):

ـــــــــــــــــن َقـــــــــولـــــــــهـــــــــ�: ـــــــــــــــــــي ِم ـــــــــــــــــــَزن واَح

َخــــــــــــــــــــــــــــــــ�َن َعـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــودي ولـــــــــــَهـــــــــــ�

ـــــــــــَرنـــــــــــي ـــــــــــيَّ ـــــــــــــــــــــن �ـــــــــــصَ وحــــــــــــــــــــــــــقِّ َم

ـــــــــيـــــــــهـــــــــ� َولــــــــــهــــــــــ� ـــــــــل ــــــــــــــــــــ� َع ــــــــــــــــــــًف َوْق

ـــــــــــري ـــــــــــ�ِط ـــــــــــَخ َمـــــــــــــــــ� َخـــــــــــــــطـــــــــــــــرْت ِب

ــــــــــــــ� ــــــــــــــَه َوَل ــــــــــْتــــــــــنــــــــــي  َكــــــــــ�ــــــــــصَ اإالَّ 

�لقافية  فكلمة  �لقو�في،  جنا�س  من  ا  �أي�شً وهذ� 
م���وّح���دة م���ع �خ���ت���الف �ل��م��ع��ان��ي ب��ي��ن �ل��ك��ل��م��ات، 
" �بن  ق��ال  كما  يلزم،  ال  بما  �لتز�م  �الأب��ي��ات  وف��ي 
ح�شاب  على  جاء  �لّتالعب  هذ�  وكّل  خلكان"))1))، 
�لتجربة  في  �الأ�شا�شّية  �لعنا�شر  وبع�س  �لعاطفة، 
�بن   " فهذ�  �لهادف،  و�لفكر  كالخيال،  �ل�شعرية، 
خلدون- كما يقول " د. �إح�شان عبا�س: " يوؤمن �إيماًنا 
عميًقا بقيمة �لفكرة، ولهذ� فهو ال ير�شى �أن يبددها 
في �شباب كثيف من �لمح�شنات �للَّفظية"))1)). وقد 
ا  وع من �لجنا�س ناق�شً �أتى " �أبو �لجو�ئز " بهذ� �لنَّ

كما في قوله))1)):

ـــــــــــــــــ�دٍن يـــــ�ـــــصـــــطـــــبـــــيـــــنـــــي مـــــــــــــن �ـــــــــــــــــصَ

ــــــــــق بـــــــــــــــكـــــــــــــــل مــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــى دقــــــــــيـــــــــــ

ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــّد غــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــن وريــــــــــــــــــــــق ب

ـــــــــــق وطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــب لـــــــــــــــفـــــــــــــــظ رقـــــــــــي

فالجنا�س هنا بين )دقيق، ورقيق)، و�أتى بجنا�س 
�لقو�في مركًبا كما في قوله))1)):

يِق ُم�ش�َا َتْمِزُج بالرِّ
��َما َفاَتَك لي َو�إِنَّ

ا  َيطيُب للِخلِّ �لِو�شَ
َفا َو�إن  َنَما ُل �إْن �شَ

و)�إن  ح�شر،  �أد�ة  )�إنما)  بين  هنا  فالجنا�س 
)نما)،  و�لفعل  �ل�شرط،  �أد�ة  من  �لمكونة  نما) 

وقوله))1)):

ـــــعــــــ ـــــــــــ� َفــــــــــــــــــــ�َت فــــــــــي َن ـــــــــــ�ِدًن يــــــــــ� �ـــــــــــصَ

ــــــــــــ�فــــــــــــي ـــــــــِنـــــــــِه اأَْو�ــــــــــــصَ ـــــــــــــــِت ُحـــــــــ�ـــــــــصْ ـ

ـــــــــــــــَوْعـــــــــــــــٍد ُجـــــــــــــــــــــْد لــــــــــلــــــــــُمــــــــــِحــــــــــبِّ ِب

ــــــــــــ�ِف �ــــــــــــصَ اأَْو  ٍر  ــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــَك ُم

ي���و�ن �أم��ث��ل��ة �أخ����رى ل��ه��ذ� �ل��ن��وع من  وف���ي �ل���دِّ
�لجنا�س، يبدو من خاللها حر�شه على �الإكثار من 
��شتخد�م هذ� �لنوع من �لجنا�س، ومحاولته تح�شين 
عن�شري  الإ�شفاء  �للَّفظية،  �لو�شائل  بهذه  �شعره 
تفعيل  على  ولحمله  �لمتلقي،  على  و�لت�شويق  �لتاأمل 
هذه  مثل  عن  �لك�شف  ور�ء  و�ل�شعي  �لذ�كرة،  دور 
على  حمله  دون  �أ�شد�فها  من  و�إخر�جها  يَّات،  �لَفنِّ
ُمو باأحا�شي�شه وم�شاعره،  �لم�شاركة �لوجد�نية، و�ل�شُّ
وهذ� هو حال �ل�شعر لدى كلُّ من �شغف بالمح�شنات 
في  ِئي�س  �لرَّ ه��دَف��ه  وجعلها  وتكلفها،  �لبديعية، 

�إبد�عه.
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يوؤدي  �أنه  في  للجنا�س  �لجمالّية  �لقيمة  وتكمن 
�إليها  يلجاأ  �لتي  و�لمفاجاأة  �لده�شة  �إث��ارة   " �إل��ى 
�لمتلقي  فكر  ويبهر  �الأذهان،  يخدع  حين  �ُس  �لُمَجنِّ
ولفًظا  مكرًر�،  معنى  عليه  �شيعر�س  �أنه  يريه  باأن 
ثم  و�لتطويل  �ل�شاآمة  �شوى  منه  يتوقع  لم  م��ع��اًد� 
ير�وغه، وي�شعه �أمام معنى طريف م�شتحدث يغاير 
ون�شاًطا  �أريحية  وتكت�شب  نف�شه  فتاأن�س  �شبقه  ما 
ويحدث  �لنف�س،  ي�شتقطب  ج��دي��د  فكل  عقلًيا، 
عندها نوًعا من �لَبْهر �لعقلي �لذي تنفعل به"))1)). 
و�أهمية  عظيمة،  جمالية  تعبيرية  وظيفة  وللجنا�س 
من  �للغوي  �لن�شق  �إلى  ي�شيفه  "بما  كبيرة  �أ�شلوبية 
يثري  �ل�شوتي،  �لبناء  في  وتاآلف  وتنا�شب  �ن�شجام 
�لجنا�س  فلي�س  �للغوية،  �ل�شياغة  ويغني  �لمعنى، 
�أو  �لجمل،  �شناعة  في  مهارة  �أو  باالألفاظ  تالعًبا 
فني  �أ�شلوب  هو  و�إنما  �إ�شافًيا،  خارجًيا  مح�شًنا 
جمال  في  ويزيد  �لفكرة،  �إل��ى  ي�شيف  �لتعبير  في 

�لعبارة))1)). 
�لتكر�ر: " هو �أن يكرر �لمتكلِّم �للَّفظة �لو�حدة 
�أو  �لتهويل  �أو  �ل��ذم  �أو  �لمدح  �أو  �لو�شف  لتاأكيد 
�أب��ي   " ق���ول  ي���و�ن  �ل���دِّ ف��ي  وم��ن��ه  �لوعيد"))1))، 

�لجو�ئز"))1)):

لــــعــــل الـــــــــذي مــــــ� �ـــــصـــــ�ء كـــــــ�ن بـــــ�أمـــــره

ـــنـــع لـــــي فـــيـــكـــون يــــ�ــــصــــ�ء جـــمـــيـــل الـــ�ـــص

فــتــقــتــ�ــصــي تـــلـــيـــن  اأن  ـــ�لـــي  ـــي ـــل ال لـــعـــل 

عـــــــــــــدات تــــــــمــــــــ�دى وقــــــتــــــهــــــ� وديـــــــــــون

ــــمــــقــــ�ديــــر الــــ�ــــصــــعــــ�ب تــــردهــــ� لــــعــــل ال

ـــيـــن فـــتـــل اأزمــــــــــعــــــــــت  عــــــمــــــ�  اهلل  يـــــــــد 

نــواظــر عـــن  يــنــجــلــي  اأن  الـــقـــذى  لــعــل 

ــــقــــ�ب الــــمــــ�أثــــرات �ــصــجــون لـــهـــ� فــــي ارت

لـــــعـــــل مـــــنـــــ�جـــــ�تـــــي تــــــالقــــــي اإجــــــ�بــــــة

�ــصــمــيــن الـــلـــهـــيـــف  لــــلــــداعــــي  اهلل  مـــــن 

اعر �أبيات هذه �لمقطعة على �أ�شا�س  فقد بنى �ل�شَّ
من �لبد�يات �لمت�شابهة �لتي تعطي تو�فًقا ر�أ�شيًّا في 
ت�شكيل �لبنية �الإيقاعية في بد�يات �الأبيات، بعك�س 
في  عنها  �لحديث  �شبق  �لتي  �لمت�شابهة  �لنهايات 
حيث  مختلف،  هنا  �الأم��ر  ولكن  �لقو�في،  جنا�س 
مكررة  فالكلمة  جنا�ًشا،  تحمل  ال  هنا  �لبد�يات  �إن 
بالمعنى نف�شه في جميع �الأبيات، فالبد�يات في كل 
�الأبيات مت�شابهة؛ حيث ��شتعمل فيها �لحرف )لعل) 
�لمح�شنات  �أح��د  �لتكر�ر  وه��ذ�  للترجي،  �لمفيد 
اعر  �لبديعّية كما قال علماء �لبالغية، لم ياأت به �ل�شَّ
من فر�غ، ولم يلجاأ �إليه الإتمام �لبنية �الإيقاعية، بل 
من  ه��ذ�  �لبنية،  ه��ذه  على  �لتمام  الإ�شباغ  به  �أت��ى 
�آية  �الأبيات  على  لي�شفي  �أخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
�الأ�شلوبية،  و�لزرك�شة  �لتح�شين  في  تكمن  جمالية، 
تدبُّر  �إلى  �لذهن  ويجذب  �إليها،  �لنظر  يلفت  مما 
و�نتظاره  وحيرته،  اعر  �ل�شَّ �شعف  لة  �لممثِّ معانيها 

�لفرج، و�نق�شاع �لكرب �شريًعا.
يعتمد  �أن  وهو  �لتنا�شب،  من  "وهو  التر�صيع: 
�أو  �لمنظوم  �لبيت  ف��ي  �الأج����ز�ء  مقاطع  ت�شيير 
ذلك  وك��اأن  م�شجوعة،  �لمنثور  �لكالم  من  �لف�شل 
�إذ�  يح�شن  ال  �لحلي....  في  �لجوهر  بتر�شيع  ه  �ُشبِّ
تكرر وتو�لى؛ الأنه يدل على �لتكلف و�شدة �لت�شنع، 
�أمثلة  ومن  نافر.  غير  قلياًل  وقع  �إذ�  يح�شن  و�إنما 
بع�س  ف��ي  �لب�شير  على  �أب��ي  ق��ول  �لنثر  ف��ي  ذل��ك 
وتمري�شك  ت�شريًحا،  تعري�شك  عاد  حتى  كالمه: 
�لبديعّية  �الأل��و�ن  �أحد  و�لت�شريع  ت�شحيًحا")1)))، 
�للَّفظية �لتي �عتمد عليها "�أبو �لجو�ئز �لو��شطي" 
تجاربه  و�شياغة  �لبديعّية،  بنيته  �شرح  ت�شييد  في 

�ل�شعرية، ومنه قوله))))):



الت
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�ــــصــــ� ـــمـــ�ـــِض لـــمـــ� َبــــــــَزَغــــــــْت، والــــرَّ كـــ�لـــ�ـــصَّ

ــــــــــــْدِر لـــــمـــــ� َبــــــــــَدا لـــــمـــــ� َرَنـــــــــــــــــ�، والــــــــــــَب

وقوله))))):
ــلــِم، وافـــي الـــ ــِم، َظـــ�هـــُر الــ�ــصِّ ــل وافــــُر الــِع

ــِم ،عـــــذب الــــخــــالِل،ُحــــرُّ الــ�ــّصــجــ�يــ� ــحــل ـ

قوله))))):
مْيٍد عــن  ويخطرن  َرْنــــٍد،  عــن  يرامقن 

�ُصْهِد عــن  َوْرد،ويــبــ�ــصــمــن  عــن  وي�صفرن 

ففي  تخفى،  ال  جمالية  قيمة  �لتر�شيع  ولهذ� 
هذه �الأبيات تق�شيم للجمل و�لكلمات، وعر�شها في 
كما  �شال�شة  �الأ�شلوب  على  �أ�شفى  ج��ذ�ب،  ت�شكيل 
في �لبيت �لثاني: " و�فر �لعلم، ظاهر �ل�شلم، و�في 
ظاهرة  �أخ��رى  فنيات  �لجمل  ه��ذه  ففي   ،" �لحلم 
و�تحاد  ال�صجع،  منها  �لتر�شيع،  �إل��ى  باالإ�شافة 
�ل�شيغ، و�لجنا�س، وكما في قوله في �لبيت �لثالث: 
�شيًغا  يو�زيه  �لقول  فهذ�   ،" رند  عن  ير�مقن   "
عاد  ث��م   ،" ميد  ع��ن  " ويخطرن  ق��ول��ه:  و�إي��ق��اًع��ا 
في  �لبيت  عجز  في  �آخر  تر�شيًعا  ليوظف  اعر  �ل�شَّ
يو�زيه:  �لقول  وه��ذ�   ،" ورد  عن  وي�شفرن   " قوله: 
"ويب�شمن عن �شهد "، و�لعجيب �أن �لجمل �الأربع في 

�لبيت مت�شاوية �إيقاًعا، ف�شال عن ت�شابه �شيغها. 
اعر على توظيف كلماته  وهكذ� نلحظ حر�س �ل�شَّ
مت�شاوية  جمل  على  بتوزيعها  جيًد�  فنيًّا  توظيًفا 
حتى  لل�شعر  �الأ�شا�شية  �لروح  عن  م�شغواًل  متو�زية، 
�لكريمة  �الأحجار  مثل  مر�شعة  �لجمل  هذه  غدت 
�الأ���ش��ل��وب  على  �أث���ره  �نعك�س  ه��ذ�  وك��ل  �ل��خ��الب��ة، 
دون  و�الت�شاق  �لتناغم  و�لجمال، وحالوة  بالو�شوح 
�إظهار الأثر �لتعقيد �الأ�شلوبي ب�شبب ق�شر �لفقر�ت. 
ا  حري�شً وغيرها  �الأبيات  هذه  في  اعر  �ل�شَّ وبد� 
على تحقيق كل ما ي�شفي على �أ�شلوب �شعره �لجاذبية 

�الأفئدة،  دون  �لعقول  في  �لموؤثرة  لالأنظار،  فتة  �لالَّ
�إ�شافة  �آخر  بديعي  مح�شن  توظيفه  من  هذ�  يظهر 
�إلى �لتر�شيع و�لتجني�س في بيته �لثاني، فغدت بنية 
هو  �لمح�ّشن  هذ�  �شورها،  �أتم  في  �لبديعّية  �لبيت 
ومتى   ،" �لجمل  نهايات  تماثل  من  اهر  �لظَّ جع  �ل�شَّ
�قترن بالتَّر�شيع و�لتَّجني�س نوع �آخر.... فهو �أح�شن 
�شليًما  و�لتعقيد  �ال�شتكر�ه  عن  بعيًد�  يكون  �أن  بعد 
من �شنعة �ل�شنعة �ل�شمحة، فكلما كان �لكالم �أجمع 
�شاعد  وقد  درجة)))))".  �أعلى  فهو  �لبديع  الأن��و�ع 
�لتَّ�شكيل  جمال  تحقيق  على  ي��و�ن  �ل��دِّ في  جع  �ل�شَّ
وتي و�الإيقاعي، وح�شن �لتَّق�شيم بتحقق �لتَّماثل  �ل�شَّ

بين �لكلمات، و�لتَّو�زي بين فو��شل �لجمل.  
تحقيق  و�شائل  وم��ن  الــ�ــصــدر:  على  العجز  رّد 
�لمح�شنات �لبديعّية �للَّفظية �لتي �عتمد عليها " �أبو 
�لجو�ئز ": رد �لعجز على �ل�شدر، وهو ياأتي على " 
�شروب، منها ما يتفق معنى �لعجز و�ل�شدر، ومنها 
ما  منها  و�أح�شن  �أبدع  و�لثاني  معناهما  يختلف  ما 
يتفق لفظه وبنيته، ومنها ما يختلف ذلك فيه، ومنها 
ما يرد �لعجز على �ل�شدر بعينه، ومنها ما يرد على 
�لمذكور في �أثناء �لنظم و�لنثر  "، ومن �لنوع �الأول 

في �شعره قوله في الب�س �أ�شود))))):

ـــــِه اعـــــتـــــمـــــ�ًدا ـــــصِ ـــــ� ـــــالب د مــــــن َم فـــــ�ـــــصـــــوَّ

ـــــوَدا َيـــــ�ـــــصُ اأْن  ــــــِة  ــــــِريَّ ــــــَب ال فـــــي  بـــــذلـــــَك 

في  �الأول���ى  �لكلمة  م��ن  ظاهر  هنا  فالت�شدير 
�لمالب�س،  م��ن  �الأ���ش��ود  �ل��ل��ون  تعني  وه��ي  �لبيت، 
�ل�شيادة،  بمعنى  وهي  �لبيت،  في  �الأخيرة  و�لكلمة 
�لمح�شن  هذ�  جانب  �إلى  �لبيت  في  تحقق  ثم  ومن 
�لنوع  وم��ن  �لجنا�س،  ه��و  �آخ���ر،  مح�شن  �لبديعي 

�لثاني قوله))))):

ـــذي واأبـــــــرح َمــــ� بـــي مـــنـــِك جـــهـــُلـــِك بـــ�لَّ

ـــــــَرُح َلـــِقـــيـــُت فــــــ�إْن لـــم َتـــْجـــَهـــِلـــي َفـــْهـــَو اأَْب
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��شتماله  في  �شابقة  عن  �لبيت  هذ�  يختلف  وال 
�لكلمتين:  بين  و�لجنا�س  �لت�شدير  على  ��ا  �أي�����شً
)�أبرح) في بد�ية �لبيت وفي نهايته، وهي في بد�يته 
بمعنى، نال مني و�أ�شابني بد�هية، وهي في نهايته 
�لجمالية  �لقيمة  وتتمثل  �ل�شوق)))))،  توهج  بمعنى 
منه  �ل�شوق  نيل  عن  �ل�شاعر  �إف�شاح  نيل  في  هنا 
بو�شاطة كلمتين مف�شولتين بغير قليل من �لكلمات، 

ومنه وقوله))))):

زا اإذا  ِريٌّ  ــــــيــــــِر  ـــــــ االأَمـــــــ وبــــَكـــــــــــــــــــفِّ 

الــــَعــــَجــــ�ْج َتـــــْحـــــَت  الــــُكــــَمــــ�ِة  عــجــيــــــــُج  َد 

�لعجيج  بين  �لبيت ت�شدير وجنا�س،  ففي عجز 
و�لعجاج  �ل��ح��روب،  ف��ي  �الأب��ط��ال  �أ���ش��و�ت  بمعنى 

بمعنى �لغبار، ومنه قوله))))):

ــ� ـــــَرب الــَب ـــدَّ لـــم اأَ�ـــــصْ يـــ� حــمــيــًمــ� ُمــــذ �ـــصَ

كـــــ�لـــــَحـــــِمـــــيـــــِم َوَجــــــــــــْدُتــــــــــــه  اإالَّ  ِرَد 

َلــيــلــي اأن  الــــــَجــــــَوى  ِمــــــن  ــــيــــًمــــ�  ــــِل َو�ــــصَ

ـــِلـــيـــِم ـــــَوى َكـــلَـــيـــِل الـــ�ـــصَّ ـــــَويـــــَت الـــــنَّ مـــــْذ َن

ـــــِل َمـــــ� الـــَقـــْلــــ ـــــَرحُّ ــــى الـــــتَّ َوُمــــِقــــيــــًمــــ� َعــــلَ

بــــمــــِقــــيــــِم َراِحــــــــــــــــــاًل  كــــــنــــــُت  اإذا  ـــــــــُب  ـ

�الأمثلة  هذه  من  �الأخير  �لمثال  �إلى  نظرنا  و�إذ� 
�أكثر من مح�شن بديعي،  اعر يز�وج بين  وجدنا �ل�شَّ
ففي �لبيت �الأول من �الأبيات �لثالثة جنا�س في كلمة 
)حميم) في �شدر �لبيت وفي عجزه، فاالأولى بمعنى 
�إلى  باالإ�شافة  �لنار، هذ�  و�لثانية بمعنى  �ل�شديق، 
مح�شن  وهو  �ل�شدر،  على  �لعجز  رد  �أو  �لت�شدير 
بديعي �آخر، ويتكرر �الأمر نف�شه في �لبيت �لثاني بين 
كلمتي )�شليم)، فاالأولى بمعنى �لخالي من �لمر�س 
معاناة  من  �لليل  �شهر  بمعنى  و�لثانية  و�ل�شنى، 
�لت�شدير في  �إلى  �إ�شافة  �لهموم، وفي هذ� جنا�س 

اعر �إلى  �لبيت ذ�ته، وي�شاف �إلى كل هذ� تطلع �ل�شَّ
�شيرورة �شعره بتوظيفه �لمثل �ل�شهير، �لقائل: " ليل 
�ل�شليم " في نهاية عجز هذ� �لبيت، ف�" ليل �ل�شليم: 
ي�شرب به �لمثل في �لطول و�ل�شهر فيه، الأن �ل�شليم 
�لنُّعا�س،  �إن غ�شيه  ال ينام لما به، وال يترك و�لنوَم 
اعر  م في بدنه")1)))، وهل �كتفى �ل�شَّ لئال ي�شري �ل�شُّ
بكل هذ� ؟ في حقيقة �الأمر كل هذ� لم يرو له غلة، 
ويح�شد  �لبديعّية،  �ل�شنعة  في  يبالغ  ر�ح  ثم  ومن 
�لبديعية  �لمح�شنات  ت�شكيل  الإكمال  �لفنية  طاقته 
في �شعره، �إذ نه�س بتوظيف جنا�س ناق�س �آخر في 
�أ�شاف  ثم  و)�لهوى)،  )�لجوى)،  بين  �لبيت  ح�شو 
�لت�شبيه؛  وهو  �لبيان  علم  فنون  �أح��د  هذ�  كل  �إل��ى 

حيث �شبه ليله بليل �ل�شليم. 
�لجو�ئز" جمع  "�أبي  �شعر  من  و�حد  بيت  فهذ� 
�ل�شورة  ل�شعره  حققت  متعددة،  بديعية  �أن��و�ع  فيه 
وت�شدير،  ج��ن��ا���ش��ان،  ففيه  �لمثالية،  �لجمالية 
تحقيق  �أن  و�لعجيب  و�لت�شبيه،  �لمثل،  و�قتبا�س 
�لغمو�س،  �إلى  بالبيت  يف�س  لم  �لعنا�شر  هذه  كل 
�ال�شطر�ب  �أو  �الأ�شلوبي،  �لتعقيد  �أو  �لركاكة،  �أو 
عن  بو�شوح  يف�شح  ذ�ت��ه  حد  في  وه��ذ�  �الإيقاعي، 
في  و�الإغ��ر�ق  �ل�شياغة،  من  اعر  �ل�شَّ تمكن  �أبعاد 
عنا�شر  ح�شاب  على  جاءت  �لتي  �لبديعية  �ل�شنعة 
�شعرية �أخرى، تفوق �أهميتها ما يحققه هذ� �لتالعب 

�للَّفظي من جماليات لفظية.
اعر تفننه في تح�شين بنيته �لبديعّية  ويو��شل �ل�شَّ
في �لبيت �لثالث فيحقق فيه جنا�ًشا، وت�شديًر�، في 
 - �ل�شياق  ح�شب   - تعني  فاالأولى  )مقيم)،  كلمة 
�ل�شياق  ح�شب   - تعني  و�لثانية  للرحيل،  �لمالزم 

- �لمفارق للحياة.   
اعر كان يولي �لمح�شنات  ومن هنا يت�شح �أن �ل�شَّ
ويلح  بتوظيفها،  نف�شه  وياأخذ  ه،  همِّ كل  �لبديعّية 
على هذ� �لتوظيف، وكاأنه يتطلع �أن يجعل من نف�شه 
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�الألفاظ،  ر�شف  في  ولكن  ت�شكيليًّا،  وفناًنا  ر�شاًما، 
�الأ�شماع،  تاأ�شر  �آخ���اذة،  ب�شورة  �لكلمات  وب��ن��اء 
وتخلب �الأب�شار دون �لتركيز على �لروح �الأ�شا�شية 

للفن �ل�شعري.
�لتَّ�شدير،  ه��ذ�  ف��ي  ة  �لجماليَّ �لقيمة  وتكمن 
اعر على �الإتيان  وذ�ك �لجنا�س، �للذين يحر�س �ل�شَّ
لبع�شها،  �ل��ح��روف  م�شاكلة  ف��ي  متالزمين  بهما 
منح  �ل��ذي  �للَّفظي  و�لجمال  �لكلمات،  وتجان�س 
وخارجيًّا،  د�خليًّا  �إيقاعيًّا  ت�شكياًل  �ل�شعرّي  �لتعبير 
وتماثاًل في �لنطق، وت�شابًها في �لوحد�ت �ل�شوتية، 
�أخرى  جمالية  قيمة  فهناك  فح�شب،   ذلك  ولي�س 
تح�شب لل�شاعر، تتمثل في جمعه كل هذه �لقيم في 
وذي  و�لتنافر،  و�لغر�بة  �لحو�شّية  عن  بعيد  لفظ 
معنى و��شح قريب ماألوف، وهذه قيمة تن�شحب على 

معظم نتاج " �أبي �لجو�ئز " �ل�شعرّي.
�القتبا�س: ومنه قوله))))):

مــــورٌد ـــلـــِك  اأ�ـــصَ اإْن  ــــِــــي  عــيــنـــ َمــــــ�َء  ِرِدي 

ــْلــِح َمــمــُدوَدا وال َتــْعــِدِمــي ِظـــاًل ِمــن الــطَّ

 – �هلل  قول  من  �لبيت  هذ�  في  �ل�شاعر  �قتب�س 
 ،(((((" َمْمُدوٍد  َوِظلٍّ  وٍد،  َمْن�شُ – " َوَطْلٍح  وجل  عز 
�لكريم  �لقر�آن  �شور  �أ�شماء  �قتبا�شه  نلحظ  و�أحياًنا 

في �أبياته، ومن ذلك قوله))))):

ـــــــوٍن ـــــــُن ـــــ�ربـــــه ِب ــــــ ــــــ ُذ نــــــــــــوَن �ـــــصَ اأَُعـــــــــــــــــــــــوِّ

ـــــــ�ِهـــــــِدِه ِبــــــَقــــــ�ِف ـــــــــــــــــــي َقـــــــــــ�َف �ـــــــصَ َواأَْرِق

فقد ق�شد بكلمة )بنون) �شورة )ن) – �لقلم -، 
�أقدم على  اعر  �ل�شَّ �أن  و�أرى  �شورة )ق)،  و)بقاف) 
�شيات  و�إ�شافة  �أ�شلوبه،  لتح�شين  �القتبا�شات  مثل 
ب�شعة  و�الإدالل  ناحية،  م��ن  �ألفاظه  على  جمالية 
��شتظهاره للقر�آن �لكريم من ناحية �أخرى، و�إن لم 

�أبرئ �شاحته من ميله �إلى �ال�شتظر�ف.

تجليات المح�سنات البديعية المعنوية في 
�سعر" اأبي الجوائز الوا�سطي":

�لطباق: وهو �أحد �الألو�ن �لبديعّية �لتي ��شتعان 
�أنو�عه،  بع�س  ��شتعمل  وقد  �شعره،  تح�شين  في  بها 

فمن طباق �ل�شلب قوله))))):

كـــمـــ� غـــــــــــــــدًرا،  اأظـــــــــهـــــــــرُت  مـــــــ�  واهلِل 

ـــــوانـــــ� ـــــْل �ـــــصُ اأ�ـــــــصـــــــمـــــــرُت  وال  قـــــــلـــــــَت، 

�ل�شيغة  في  متو�فقين  فعلين  بين  هنا  فالتَّ�شاد 
�ل��ح��رك��ات  ع���دد  ح��ي��ث  م��ن  �الإي��ق��اع��ي  و�لتَّ�شكيل 
�لبديعّية  للمح�شنات  يعطي  هذ�  وكل  كنات،  و�ل�شَّ
�إيقاًعا و�إن�شياًبا، وي�شفي على �ل�شعر حالوة وعذوبة، 

ومن طباق �الإيجاب �لو�قع بين ��شمين قوله))))):

ـــْر ــــ اُه ِمــــــن َجـــــــْوَهـــــــِر الـــُق ـــــــــــدَّ ــــ�بــــلــــيٌّ َخ َب

الـــــِبـــــَعـــــ�ِد ـــــــــــــِم  اأدي ِمــــــــن  وُبـــــــــــــــــــْرَداه  ِب 

و��شم  فعل  بين  �ل��و�ق��ع  �الإي��ج��اب  ط��ب��اق  وم��ن 
قوله))))):

ــــــٌل َراِئـــــــــــــي َبــــــــــــــــــْدٌر َهــــــــــــــــــــَواُه ُمــــــ�ــــــصــــــلِّ

ـــــــــ�ُلـــــــــه َنــــــــــ�ِء َيــــــــــْدُنــــــــــو ولــــــــكــــــــْن ِو�ـــــــــصَ

ومن �أبياته �لتي جمعت �أكثر من طباق ذلك �لبيت 
�لذي �جتمع فيه �لطباق بين فعلين و��شمين))))):

ــِه �ــصــخــ�ــصِ َمــ�ــصــهــَد  ــــــَرْمــــــَت  اأَْك ــــــ�  َدَن واإذا 

ــِه َمــغــيــِب ِحـــفـــَظ  ــــْنــــَت  اأَْحــــ�ــــصَ َنـــــــ�أَى  واإذا 

فنلحظ �لتنويع في توظيف �لطباق - في �لكلمات 
تابة عن �الأُ�شلوب  ا يذهب �لرَّ �لتي تحتها خطٌّ - ممَّ
ولكن  و�لمرونة،  �لحيوية  عليه  وي�شفي  �ل�ّشعري، 
�الأح���و�ل  م��ن  ح��ال  ب���اأي  ت��رق��ى  ال  �لطباق  �شو�هد 
�لكثرة  حيث  من  �لجنا�س  �شو�هد  �إلى  يو�ن  �لدِّ في 
هذ�  من  �شعره  يخلو  �أالَّ  اعر  �ل�شَّ �آثر  وقد  و�لتَّفنن، 
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�لمعنى  �إي�شاح  �إل��ى  منه  تطلًعا  �لبديعي  �لمح�شن 
�رتقاء  �إل��ى  ى  �أدَّ ا  ممَّ بع�شها  �إل��ى  �الأ���ش��د�د  بجمع 
وجلَّى  و�إ�شر�ًقا،  ن�شاعًة  فز�ده  �ل�ّشعرّي،  �الأ�شلوب 
باق  معانيه، ومنحها �إي�شاًحا، بف�شل ما يقوم به �لطِّ
بع�شها،  جو�ر  �إلى  �الأ�شد�ِد  جمع  في  هامٍّ  دور  من 
ّد  ومن ثّم تقريبها �إلى �لّذهن عن طريق جذب �ل�شِّ

ه.  دِّ �النتباه �إلى �شِ
المق�بلة، ومنها قول " �أبي �لجو�ئز " في الب�س 

�أ�شود))))):

ـــ� ـــــــمِّ بـــيـــ�ـــصً ـــــــتِّ ــــــدِر ال ــــــراٍف كــــــب ـــــــ بــــــ�أطـــــــ

ــــــوَدا واأثـــــــــــــــــواٍب كـــــُجـــــْنـــــــــــِح الـــــلـــــيـــــِل �ــــــصُ

ود�ء  �ل�شَّ �لثياب  تقابلها  �لبي�شاء  �ليد  فاأ�شابع 
�لتَّ�شاد  وه��ذ�  ظلمته،  �شدة  في  �للَّيل  ت�شبه  �لتي 
�لبيت  عجز  في  �لتَّ�شبيه  توظيف  مع  �لمعنى  في 
وتقرير  معانيه،  عن  �لك�شف  على  اعر  �ل�شَّ �شاعد� 
في  �لمق�شودة  �ليد  محا�شن  �إظهار  وه��و  م��ر�ده، 
�لبيت باأنها بي�شاء، تخلب �الأنظار، وتاأ�شر �الألباب. 

ومن �لمقابلة قوله في فتاة �شود�ء �لب�شرة))))):

ــــ�ِئــــي َهـــــــ� َمــــ�ــــصَ مــــــن �ــــصــــْفــــَحــــَتــــي َخـــــــدِّ

ـــــــــي ــــَبــــ�ِحـــــ ـــــــ� �ــــصَ ـــــــِرَه ـــــــْغ ومــــــــن َنــــــَقــــــ� َث

يتطلع  ول��م   ،! �ل��ل��ون  ���ش��ود�ء  هنا  بها  �لمتغزل 
ا  اعر �إلى �إبر�ز هذه �ل�شفة، بل مر�ده �لبحث عمَّ �ل�شَّ
يجذب ويروق فيها فيما ُيْنَفر منه، فبحث عن مناط 
فيما  �الأبي�س  �للَّون  فوجده  فيها،  �لجذ�ب  �لح�شن 
ر�شابها،  عذوبة  مع  �أ�شنانها،  وهو  فمها  من  يظهر 
�لبيت  عجز  معنى  فجاء  تناوله،  في  عليه  ز  فركَّ
� لمعنى �شدره، في �شورة عك�شت مناط هذ�  م�شادًّ
�لح�شن، و�أظهرته في �شورة ز�هية، مع �لداللة على 
�لح�شن  هذ�  �أثر  جر�ء  من  �شناه  وطول  هو،  كاآبته 
ولعل  �لب�شرة،  لون  عن  �لنظر  ب�شرف  نف�شه،  في 

اعر �أر�د �أن يقول: �إن خلق �هلل �شبحانه وتعالى  �ل�شَّ
على  منطوية  �م��ر�أة  �أي��ة  و�أن  �لجمال،  من  يخلو  ال 
�إلى �أخرى،  مكمن جمالي، ولكنه يختلف من �مر�أة 
عن  �لك�شف  في  ويجدَّ  يبحث  �أن  �الإن�شان  على  لذ� 
ماثاًل  و�شيجده  �لح�شن،  و�آي��ات  �لجمال،  �أم��ار�ت 

�أمامه. ومنها قوله)1))):
َدَواوؤه ــــــُلــــــوُّ  والــــــ�ــــــصُّ َداٌء  الـــــــــَوْجـــــــــُد 

ـــــــــ�وؤُُه ـــــــــَف ــــى اأَُل ــــَت ــــَف ــــــــرُّ اأعـــــــــــــَداِء ال واأَ�ــــــــصَ

في  �ل��د�ء،  بت�شخي�س  �لبيت  هذ�  اعر  �ل�شَّ ب��د�أ 
جملة مفادها: ال يخلو �لهوى من �لجوى، ثم تد�رك 
ن�شيان  وهو  �لد�ء،  فو�شف  �لمعنى  هذ�  بين  فقابل 

هذ� �لهوى الإمكانية �لتخل�س من تباريح �آالمه.
�نتقل  اعر  �ل�شَّ �أن  �ل�شابقة  �الأبيات  في  فيلحظ 
من دور توظيف ت�شاد �لكلمات �لمفردة �إلى توظيف 
في  �لمقابلة  دور  يقل  وال  و�لمعاني،  �لجمل  ت�شاد 
دور  ع��ن  �الأف��ك��ار  وتو�شيح  �لمعاني  ع��ن  �لك�شف 
ال�شتح�شار  وتن�شيطه  �لذهن  تفعيل  في  �لطباق 
في  يثار  لما  فيها  �لفكر،  و�إعمال  �الأ�شد�د،  معاني 

�لنف�س من ده�شة بتجمع �الأ�شد�د بجو�ر بع�شها. 
اعر في�شع  �صحة التق�صيم: " وهي �أن يبتدئ �ل�شَّ
�أق�شاًما في�شتوفيها، وال يغادر ق�شًما منها. مثال ذلك 
�لمجيب  باأق�شام جو�ب  ياأتي  �أن  يريد  ن�شيب،  قول 

عن �ال�شتخبار:
الــــقــــْوم: ال، وفـــريـــُقـــُهـــْم: فـــقـــ�َل فـــريـــُق 

نـــعـــْم، وفـــريـــٌق قـــــ�َل: ويـــحـــَك ال نــــدِري

�إذ� �شئل  �أق�شام �الإجابة عن مطلوب،  فلي�س في 
�لتق�شيم  "))))) ومن �شحة  �الأق�شام  عنه، غير هذه 

قول " �أبي �لجو�ئز �لو��شطي "))))):
ــَدى الــنَّ َمــْعــُرو�ــُض  اثـــنـــ�ِن:  ــوَك  الــمــُل اإنَّ 

ـــَمـــ�ِح َيــْحــجــُب  يــْلــقــي َوَمـــقـــبـــو�ـــُض الـــ�ـــصَّ
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َعــ�ــَصــْت اإذا  ــوِن  الــُغــ�ــصُ اإلـــى  َراأيـــــَت  َمـــ�  اأو 

ـــْقـــرُب ـــَت ــــَمــــ�ُر َف ـــــُعـــــَدْت َويـــْعـــطـــُفـــَهـــ� الــــثِّ َب

لبع�س  ��اع��ر  �ل�����شَّ ع��ر���س  �لبيتين  ه��ذي��ن  ففي 
�لجود،  ح��ول  حديثه  رك��ز  ولما  �لملوك،  �أ�شناف 
�شنف  �شنفان،  �لنطاق  هذ�  في  �لملوك  �إن  ق��ال: 
�لتق�شيم؛  �شحة  هنا  فنلحظ  ج��و�د،  و�آخ��ر  بخيل، 
طاق  �لنِّ هذ�  في  �لملوك  ب��اأن  اعر  �ل�شَّ �شرح  حيث 
نفين  �ل�شِّ ذكر  ثم  بالفعل،  كذلك  وهما  �شنفان، 
َتكر�ر،  �أو  تناق�س  �أو  تعار�س  دون  فتين  �ل�شِّ ح�شب 
اعر، وتقرر  وبذلك �تَّ�شح �لمعنى، وظهرت فكرة �ل�شَّ
مر�ده عند �لمتلقي، ومن �شحة �لتَّق�شيم قوله))))):

ِدْرهــٌم  : االأر�ـــضِ في  َمــْعــُدوَمــ�ن  ف�صيئ�ِن 

ـــُح ــــالٌل وِخـــــــلُّ فــــي الــحــقــيــقــة َنـــ��ـــصِ َحـــــ
وفي هذ� �لمثال ت�شريح باأن �لمعدوم في ع�شره 
�أحدهما،  يترك  ولم  على ذكرهما،  �أَتى  ثم  �شيئان: 
�أف�شح  �ل��وف��ي،  ديق  و�ل�شَّ �ل��ح��الل،  �ل��م��ال  وهما 
و��شح  ومعنى  م�شتقيم،  باأ�شلوب  هذ�  عن  اعر  �ل�شَّ
عمق  عن  �لمعنى  هذ�  ك�شف  �لتَّق�شيم،  هذ�  بفعل 
ياأ�شه، وفد�حة َما �ألمَّ به من �شيق وخطب، حد� به 
ذلك  ومن  �لو��شح،  �لمعنى  هذ�  بمثل  �لتَّعبير  �إلى 

ديم))))): قوله في �شروط �لنَّ

ــــرائــــُط �ــــصَ عــــلــــيــــَك  ـــــــه  َل الـــــنـــــديـــــَم  اإن 

ـــٌر َيــــــــــراَك بــــهــــنَّ مــــثــــَل حـــبـــيـــَبـــِه: ـــص عـــ�

اإحـــــ�ـــــصـــــ�ُن عــــ�ــــصــــرِتــــه ونــــ�ــــصــــُر جــمــيــِلــه

ــــِه ــــــه وطــــــــــيُّ عــــيــــوِب مــــــ� بـــــيـــــَن اأ�ــــــصــــــرِت

ـــِه والــــــكــــــفُّ عــــــن فـــــخـــــٍر تــــ�ــــصــــبُّ بـــمـــثـــِل

ــــِن واغـــــتـــــفـــــ�ُر ُذُنـــــوبـــــِه ــــ�ِئ ــــَغ نـــــــ�ُر الــــ�ــــصَّ

ـــرَت حـــرا�ـــصـــًة ثـــه اخـــتـــ�ـــص ومــــتــــى تـــحـــدِّ

ـــِه ـــكـــم عـــــن قــــــــــ�دٍح فـــــي طـــيـــِب لـــ�ـــصـــمـــ�ِع

ـــِه وهــــــو الـــمـــحـــّكـــم فــــي َزمـــــــــ�ِن جـــلـــو�ـــصِ

ـــــ�ء مـــــن َمـــ�ـــصـــروبـــِه مـــعـــكـــم وفــــيــــَمــــ� �ـــــصَ

ــِه �ــصــخــ�ــصِ َمـــ�ـــصـــهـــَد  اأكـــــرمـــــَت  َدنــــــ�  واإذا 

َمـــغـــيـــِبـــِه حـــفـــَظ  ـــنـــَت  اأحـــ�ـــص نــــــ�أى  واإذا 

فــي كـــــ�ن  ــــ�  ِمــــمَّ ــــلــــَق  َي لــــم  �ـــصـــَحـــ�  واإذا 

ـــِه ـــــَوى َمـــحـــبـــوِب هــــــَفــــــواِت نـــ�ـــصـــوِتـــِه �ـــــصِ

ـــ�ُل مــن ــــ ـــن فـــهـــَنـــ�ك تـــظـــفـــُر بـــ�لـــمـــَنـــى وت

ُطـــــــــــَرِف الـــــَخـــــالَعـــــة كـــلـــمـــ� تـــلـــُهـــو ِبـــــِه

اعر  كثرت في هذه �الأبيات �الأق�شام �لتي �ألمح �ل�شَّ
ي�شمو  حتى   - عليه  ك��ان  وم��ا  �شيعددها،  �أن��ه  �إل��ى 
�شعره، وتظهر �أمار�ت �لتَّ�شكيل �لجمالّي عبر �أبياته 
محكم،  �أ�شلوب  في  ي�شتوفَيها  �أن  �إالَّ   - عاته  ومقطَّ
�إالَّ  �لمتلقي  من  كان  وما  تناق�س،  دون  عذبة  ولغة 
نف�شه  على  اعر  �ل�شَّ ��شترطه  ما  تحقيق  ينتظر  �أن 
فات �لكثيرة في و�شوح معنى،  من تعد�د لهذه �ل�شّ

وبيان فكرة، وقد كان.
االعترا�ض: ومنه قوله))))):

ِبـــــــِه ـــــبـــــي  وَحـــــ�ـــــصْ اهلِل  اإلـــــــــــى  اأ�ــــــصــــــُكــــــو 

الــــبــــراِغــــيــــَثــــ�  - ِغـــــيـــــَث  الـــــبـــــرا  اإذا   -

ـــــــِه ـَـــــــ�َد لــــــَنــــــ� لـــــمـــــ� ا�ـــــصـــــَتـــــغـــــْثـــــَنـــــ� ِب جـــــــــ

ـــــ� ِغـــــيـــــَث وال  ـــــــَد  جـــــــي ال  ِنـــــــيـــــــ�ـــــــصـــــــ�ُن 

�الأول  �لبيت  �العتر��س في  �إلى هذ�  فباالإ�شافة 
�العتر��س  ومن  عجزه،  في  �لمرّكب  �لجنا�س  نجد 

وقوله))))):

ــْمــِت - ُمــِجــيــَبــٌة َفــِلــَم الــُعــيــوُن - َكــَمــ� َعــِل

ـــْحـــُر َغـــيـــُر ُمــجــيــبــي ؟ ــَهــ� والـــنَّ ــبــيــِه ــ�ــَص َل

للجمل  ��اع��ر  �ل�����شَّ ����ش��ت��خ��د�م  ن��ل��ح��ظ  وه���ك���ذ� 
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على  تنعك�س  فنّية  قيمة  من  لها  لما  �العتر��شية 
عرّي بالو�شوح، و�ال�شتق�شاء مع محاولة  �لمعنى �ل�شِّ
ا يلزم �لتَّركيز عليه، وتنحية ما هو  تحديد �لمهّم ممَّ
�أقّل منه �أهمّية، ولكن ينبغي للمَتلّقي �لوقوف عليه.

وق�شارى �لقول في �أمر �لمح�شنات �لبديعّية في 
�شعره �أنها منت�شرة في كثيٍر من �أبيات ديو�نه، وقد 
�شعره،  في  حيويتها  لها  حفظ  فنيًّا  توظيًفا  فها  وظَّ
�الأ�شلوب  روعة  و�لمقّطعات  �لق�شائد  على  فاأ�شفت 
و�الإيقاع، و�إن �فتقد هذ� �ل�شعر �لتجربة �ل�شادقة، 
و�لعاطفة �لجيا�شة، بيد �أنه نظم بعيد عن �لغمو�س 

و�ال�شتكر�ه و�لتعقيد في بع�س مو��شعه.
هذ�  �أن  �لقول  يمكن  �ل�شطور  ه��ذه  نهاية  وف��ي 

�لبحث �أ�شفر عن بع�س �لنتائج، منها:
)- �أنه �شلَّط �ل�شوء على �شاعر،لم تتناول �الأو�شاط 
ما  مع  يتو�ءم  بما  �شعره  قدية  و�لنَّ �الأكاديمية 

�نطوى عليه من �أمار�ت �لتَّ�شكيل �لفني.
�أول   - �لباحث  علم  ح�شب   - �لبحث  هذ�  يعد   -(
عن  ليك�شف  اعر  �ل�شَّ هذ�  ل�شعر  ى  يت�شدَّ بحث 

�أبرز ظاهرة تالأالأت على �شفحات ق�شائده.
وعن  اعر،  �ل�شَّ حياة  عن  �للثام  �لبحث  �أم��اط   -(
األيفي، وم�شادر �شعره �لتي ُحقق منها  نتاجه �لتَّ

�شر. ديو�نه، وهو في طريقه للنَّ
اعر من بع�س  )- �أزجى �لبحث طائفة من �شعر �ل�شَّ
عن  وك�شف  و�لمطبوعة،  �لمخطوطة  �لم�شادر 

�أبرز ما فيها من ت�شكيل بديعي.
�لنماذج  �إزج���اء  خ��الل  م��ن   - �لبحث  �أو���ش��ح   -(
متاأ�شلة في  �لبديعّية  �لمح�شنات  �أن   - �ل�شعرية 
�الأمر  وهي   ،" �لو��شطي  �لجو�ئز  " �أبي  دي��و�ن 
 - يعد  �ل��ذي  ي��و�ن،  �ل��دِّ ه��ذ�  في  للنظر  �لالفت 
بكثرة ��شتماله على �شو�هدها - من �أبرز دو�وين 
�لبديعي  للتيار  تمثيال  �لهجرّي  �لخام�س  �لقرن 

في �لقرن �لخام�س �لهجرّي.
بالمح�شنات  �ل�شاعر  �شغف  عن  �لبحث  ك�شف   -(
يهتم  ولم  بالمعنوية،  �شغفه  من  �أكثر  �للَّفظية 
بمح�شن بديعي منها كاهتمامه بالجنا�س، حيث 
كتابه،  في  ذكرها  منه،  عديدة  �أنو�ع  على  نظم 
�لجنا�س  ديو�نه  في  نماذَج  �الأن��و�ع  هذه  و�أكثر 
ومن  منه،  نماذج  �لبحث  �أورد  وق��د  �لناق�س، 
يو�ن،  �أ�شهر �لمح�شنات �لبديعّية �الأخرى في �لدِّ
�ل�شاعر  �شغف  في  تتمثل  حقيقة  عن  ك�شف  مما 
ديو�نه  ف��ي  وتحققها  �لبديعية،  بالمح�شنات 
ب�����ش��ورة ج��ل��ي��ة، ح��ت��ى غ���د� ه���ذ� �ل���دي���و�ن من 
�لدو�وين �لمهمة �لتي تو�شح �أبعاد ظاهرة �نت�شار 
�لمح�شنات �لبديعية في لدى �إبد�ع �شعر�ء �لقرن 
اعر قد �أكثر من  �لخام�س �لهجرّي. و�إذ� كان �ل�شَّ
�لبديعّية  �لمح�شنات  من  متعددة  �أل��و�ن  تعاطي 
�لفنية  وعنا�شره  �ل�شعر  �أدو�ت  من  تمكنه  فاإن 
باعد بين �شعره وبين �لغمو�س في غير قليل من 

ق�شائده ومقطعاته.

الحوا�صي

( - ،(((/( �العتد�ل  وميز�ن   ،((  -  ((/( �لميز�ن  ل�شان 
 ،(((  -  (((/( �الأع��ي��ان  ووف��ي��ات   ،((1/( و�الإك��م��ال 
 ،(((/( ب��غ��د�د  وت��اري��خ   ،(((/(( بالوفيات  و�ل��و�ف��ي 
�لعر�ق)  �شعر�ء  �لع�شر )ق�شم  �لق�شر وجريدة  وخريدة 
 ،((((/( �الأدب���اء  ومعجم   ،(((  –  (((/( ج   ،( م��ج 
ومعجم �ل�شعر�ء �لعبا�شيين )1)، و�أورد �ال�شم مخت�شًر�، 
 ،(((/( �لتاريخ  في  و�لكامل   ،(((/( �لوفيات  وف��و�ت 
و�ل�شعر   ،((/( �ل�شفينة  ومخطوط  �ال���ش��م،  و�خت�شر 
�ل�شلجوقي  �لع�شر  في  �لعجم  وبالد  �لعر�ق  في  �لعربي 
)))، و�أعيان �ل�شيعة )/)))، وقال : )بادي) �أو )باري) .

�الأعالم )/)1)، ومعجم �لموؤلفين )/1)).- )
هدية �لعارفين )/))).- )
�إخبار �لملوك ونزهة �لمالك و�لمملوك في طبقات �ل�شعر�ء - )

�ل�شعر�ء  ومعجم   ،" " ب��ازي  كلمة:  محققه  ورج��ح   ،(((
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�لعبا�شيين )) .
�لبد�ية و�لنهاية ))/)).- )
�لمنتظم ))/))) – 1)).- )
مخطوط �ل�شفينة )/)) .- )
ا مر�آة �لجنان وعبرة �ليقظان )/)).- ) ينظر �أي�شً
في - ) �إال  �الأول��ى  �ل�شل�شلة  م�شادر  في  يرد  لم  �ال�شم  فهذ� 

 ( �لعر�ق  �شعر�ء  )ق�شم  �لع�شر  وجريدة  �لق�شر  خريدة 
�لمالك  ونزهة  �لملوك  و�إخبار   ،((( – مج)، ج )/))) 
�ل�شعر�ء  ومعجم   ،((( �ل�شعر�ء  طبقات  في  و�لمملوك 
�لعجم  وبالد  �لعر�ق  في  �لعربي  و�ل�شعر   ،(( �لعبا�شيين 

في �لع�شر �ل�شلجوقي ))) .
مخطوط �ل�شفينة )/)) .- 1)
�الأعالم )/)1)، ومعجم �لموؤلفين )/1)). - ))
ينظر معجم �لبلد�ن )/))) .- ))
�لمنتظم ))/))) – 1)). - ))
�لبد�ية و�لنهاية ))/)).- ))
�لنجوم �لز�هرة )/))، وقال " �بن �الأثير �لجزري : �إنه - ))

توفي عام )))) ه�) . ينظر �لكامل في �لتاريخ )/))) .
هدية �لعارفين )/))) .- ))
�لك�شكول )/1)).- ))
�لع�شر - )) ف��ي  �لعجم  وب���الد  �ل��ع��ر�ق  ف��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل�شعر 

�ل�شلجوقي ))) .
دمية �لق�شر )/))) – ))) .- ))
 تاريخ بغد�د )/))) .- 1)
�لو�في بالوفيات ))/ ))) .- ))
ل�شان �لميز�ن )/)) .- ))
تاريخ بغد�د )/)))، و�لو�في بالوفيات ))/))) .- ))
و�أعيان - )) �لميز�ن )/))، وميز�ن �العتد�ل )/)))،  ل�شان 

�ل�شيعة )/))).
�الأعالم )/)1)، ومعجم �لموؤلفين )/1)).- ))
معجم �الأدباء )/))، و�أعيان �ل�شيعة )/1)).- ))
معجم �الأدباء )/))))، وفو�ت �لوفيات )/))).- ))
�أعيان �ل�شيعة )/1)).- ))
تاريخ بغد�د )/)))، ول�شان �لميز�ن )/))، ويوؤكد ياقوت - ))

ينظر   . رو�ه��ا  ق�شة  " في  �لجو�ئز  " �أب��و  �إليه  ذهب  ما 
معجم �الأدباء )/)))) .

معجم �ل�شفر ))) .- 1)
�لتدوين في �أخبار قزوين )/))) .- ))
(( - ( �لعر�ق  �شعر�ء  )ق�شم  �لع�شر  وجريدة  �لق�شر  خريدة 

مج)، ج)/))) – )))
نزهة �الألباء في طبقات �الأدباء ))) .- ))
تاريخ بغد�د )/))) .- ))
�الإكمال )/1)).- ))
ومعجم - ))  ،(1(/( و�الأع����الم   ،(((/( �الأع��ي��ان  وف��ي��ات 

�لموؤلفين )/1)).
هدية �لعارفين )/))). - ))
دمية �لق�شر )/))) – ))) .- ))
طبقات - )) ف��ي  و�لمملوك  �لمالك  ون��زه��ة  �لملوك  �إخ��ب��ار 

�ل�شعر�ء ))) .
 وفيات �الأعيان )/))) .- 1)
�الإكمال )/1)).- ))
 دمية �لق�شر )/))) – ))) .- ))
(( - ( �لعر�ق  �شعر�ء  )ق�شم  �لع�شر  وجريدة  �لق�شر  خريدة 

مج)، ج)/))) – )))
�الأعالم )/)1).- ))
تاريخ بغد�د )/)))، ووفيات �الأعيان )/))) .- ))
�لمنتظم ))/))) – 1)).- ))
�لكامل في �لتاريخ )/))) .- ))
طبقات - )) ف��ي  و�لمملوك  �لمالك  ون��زه��ة  �لملوك  �إخ��ب��ار 

�ل�شعر�ء ))) .
�لو�في بالوفيات ))/))) .- ))
مر�آة �لجنان وعبرة �ليقظان )/)) .- 1)
�لع�شر - )) ف��ي  �لعجم  وب���الد  �ل��ع��ر�ق  ف��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل�شعر 

�ل�شلجوقي ))) .
تاج �لعرو�س 1)/1) .- ))
(( - : وينظر   .(( �س  �شلطان  لمنير  وتجديد  تاأ�شيل  �لبديع 

در��شة منهجية في علم �لبديع �ل�شحات �أبو �شتيت )، ).
�لقول �لبديع في علم �لبديع لمرعي �لحنبلي )).- ))
لبع�س - )) �شو�هد  وفيه   ،(1 �لبديع  علم  في  منهجية  در��شة 

فنون �لبديع من �أ�شعار �أهل �لجاهلية .
�ل�شابق ).- ))
�ْلَحبُّ - )) ى  َغ�شَّ �أَْي   : َكَفِرَح  ِه،  وِبُحبِّ ِبِه،  �َشِعْفُت  �لبديع �س). 



اآفاق الثقافة والتراث

تجليات 
التيار 

البديعي
في الق�صيدة 

العربية 
في القرن 
الخام�س 
الهجرّي

�صعر اأبي 
الجوائز 
الوا�صطي 
اأنموذًجا

137

�ْلَقْلُب ِمن َفْوِقِه. تاج �لعرو�س ))/))). 
وما - )) قبلها  وم��ا   ((1 �لعربي  �ل�شعر  في  ومذ�هبه  �لفن 

بعدها .
�ل�شابق ))) – )1). - ))
�لبيان و�لتبيين )/)). - 1)
ينظر �لبالغة تطور وتاريخ ))) .- ))
�شالم - )) لب�شير  �لمعنوية  للمح�شنات  �لبالغية  �لقيم  ينظر 

فرج �س )))، مجلة جامعة بابل للعلوم �الإن�شانية، مج 1)، 
ع)، ))1)م، و�بن �لمعتز وق�شية �لبديع في �لنقد �الأدبي: 
البت�شام مرهون �ل�شفار، مجلة �الأ�شتاذ، مج )، ))))م.

ينظر �لبالغة تطور وتاريخ ))) .- ))
في - )) �لكريم  عبد  محمد  �لمنعم  عبد  محمد  �لدكتور  هو 

عنو�ن كتابه.
�نظر يتيمة �لدهر )/)))، )1)، )))، )))، )))، 1)) - ))

وترتيب �ل�شفحات على ترتيب �ل�شعر�ء. 
�أواًل في مجلة �لمجمع - )) �الأ�شتاذ هالل ناجي  ن�شره محقًقا 

�لعلمي �لعر�قي، مج ))، ج)، ))))م، ثم �أعاد ن�شره في 
مكتبة عالم �لكتب، بيروت، ))))م .

ديو�نه )).- ))
ديو�نه )).- ))
ديو�نه �لمقطعة رقم )))،ن�شرته في بحثي ثالثة دو�وين - ))

عبا�شية: �إعادة بناء ودر��شة تحليلية جمالية، حولية كلية 
ودر�شت  ))1)م،  ج)،  مج))،  بالمن�شورة  �لعربية  �للغة 
�لظاهرة �لبديعية فيه، و�لكتاب وهو تحت �لطبع – �شمن 

كتاب �أربعة دو�وين عبا�شية، موؤ�ش�شة �لبابطين، �لكويت.
�لبالغة تطور وتاريخ ))) .- 1)
جمعت ديو�نه، وهو ماثل للطبع.- ))
لمح �لملح )/).- ))
بفن - )) �لمو�شوم  �لجندي  علي  كتاب  �لجنا�س  ف��ي  ينظر 

�لجنا�س، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، ))))م.
�لمحا�شن في �لنظم و�لنثر ))، )).- ))
�لتخريج - )) وفيه   ،(((( رقم  �لنتفة  �شمن  بتحقيق  ديو�نه 

�لبحث  هذ�  في  يثبت  ما  لكل  و�ل�شرح  �لرو�يات  وتثبيت 
عليه  �لتخريج  على  هنا  �القت�شار  ر�أي��ت  لذ�  �شعر،  من 
دون �إثبات هذه �الأمور، �إال �إذ� لزم �الأمر من �إثبات بع�س 

يو�ن قيد �لطبع . �ل�شروح �لالزمة، و�لدِّ
ديو�نه �شمن �لنتفة رقم )))). - ))

�ل�شابق �شمن �لمقطعة رقم )))).- ))
�ل�شابق �لمقطعة رقم )))). - ))
ينظر فن �لجنا�س ))، )).- ))
�إعجاز - 1) وبيان  و�لنثر  �ل�شعر  �شناعة  في  �لتحبير  تحرير 

�لقر�آن )1). 
ينظر فن �لجنا�س 1)).- ))
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم ))))).- ))
)ق�شم - )) �لق�شر  خريدة  هام�س  في  �لمفرد�ت  �شرح  ينظر 

�شعر�ء �لعر�ق ) مج)، ج)، ))).
�لمحا�شن في �لنظم و�لنثر �س 1).- ))
ديو�نه �لمقطعة رقم ))1)). - ))
َطرَّ - )) �لذي  �ل�شابُّ   : �الأَْم��َرُد   .(((( رقم  �لمقطعة  ديو�نه 

�َشاِرُبه ولْم ُتْنُبْت . تاج �لعرو�س )/)))، و�لردى: �لهالك. 
ديو�نه �لمقطعة رقم ))). - ))
ديو�نه �لنتفة رقم ))).- ))
ديو�نه �شمن �لق�شيدة رقم ))))).- ))
من - 1)  : و�ل��ل��ف��اح   ،((1( رق���م  �لمقطعة  �شمن  دي��و�ن��ه 

�لم�شمومات . تاج �لعرو�س )/)).
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم ))). - ))
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم )))).- ))
من �شعر�ء �لقرن �لر�بع �لذين نظمو� في جنا�س �لقو�في - ))

علي بن عبد �لعزيز �لجرجاني، ينظر ديو�نه �س ))، ومن 
�لقو�في  نظمو� في جنا�س  �لذين  �لخام�س  �لقرن  �شعر�ء 
ن�شر بن �لح�شن �لمرغيناني، ينظر ديو�نه �لمقطعة رقم 

)))، هذ� بخالف ما ذكرتهم �آنًفا.
ديو�نه �لمقطعة رقم ))).- ))
هام�س لمح �لملح )/)1).- ))
وفق - )) �لقافية  كلمات  ومعاني  �لمقطعة رقم ))))،  ديو�نه 

��شم  �الأ�شفهاني:  �لعماد  �شرحها  ما  على  �الأبيات  ترتيب 
�لّريح،  من  �الرتياح،  من  و�ح،  �ل��رَّ من  �لّر�حة،  �لغالم، 

خمرة. 
في �الأدب �لحديث )/ )))، ون�شاأة �لنثر �لحديث وتطوره - ))

.((1
ديو�نه �لنتفة رقم ))))).- ))
ينظر هام�س خريدة �لق�شر مج)/ج)/))) .- ))

ديو�نه �لمقطعة رقم ))))).- 11)
وفيات �الأعيان )/))).- )1)
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تاريخ �لنقد �الأدبي عند �لعرب ))). - )1)
ديو�نه �لنتفة رقم ))1)).- )1)
ديو�نه �لنتفة رقم ))))). - )1)
ديو�نه �لنتفة رقم )11)). - )1)
در��شات في �لمعاني و�لبديع ))) – ))).- )1)
�ل�شابق ))) .- )1)
�إعجاز - )1) وبيان  و�لنثر  �ل�شعر  �شناعة  في  �لتحبير  تحرير 

�لقر�آن ))) .
�لمقطعة رقم ))))).- )1)
�شر �لف�شاحة ))) . - 1))
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم )))). - )))
ديو�نه �شمن �لق�شيدة رقم ))))).- )))
ديو�نه �شمن �لق�شيدة رقم )1))، و�لبيت من �لطويل، - )))

ولم يلتزم �ل�شاعر بقاعدته في �اللتز�م بقب�س عرو�شه.
�لمحا�شن في �لنظم و�لنثر  1) .- )))
ديو�نه �شمن �لنتفة رقم )1)).- )))
ديو�نه �شمن �لق�شيدة رقم )))).- )))
تاج �لعرو�س  )/)1)، )1).- )))
((( - :(((/( �لملح  لمح  هام�س  وفي   ،(((( برقم  ديو�نه 

"�لعجيج: �للهج و�رتفاع �ل�شوت بالدعاء، و�لكماة: جمع 
و�لمتغطي  �شالحه  ف��ي  �لمتكمي  �ل�شجاع  وه��و  �لكمي، 

�لم�شتتر بالدرع و�لبي�شة، و�لعجاج : �لغبار و�لدخان".
ديو�نه �لمقطعة رقم ))))). - )))
ثمار �لقلوب في �لم�شاف و�لمن�شوب )1).- 1))
�شمن �لمقطعة رقم )))).- )))
�شورة �لو�قعة �الآيتان )))، 1)).- )))
لمح - ))) هام�س  وف��ي   ،(((( رق��م  �لمقطعة  �شمن  ديو�نه 

�لملح: وريق �الأولى مبالغة من �لورق، وريق �لثانية : �إ�شارة 
�إلى �لريق، وهو �لر�شاب، وجمعه �أرياق. 

ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم ))))).- )))
ديو�نه �شمن �لق�شيدة رقم )1)).- )))
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم ))).- )))
ديو�نه �شمن �لق�شيدة رقم )))).- )))
ديو�نه �شمن �لنتفة رقم )))).- )))
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم )1)).- )))
ديو�نه �شمن �لنتفة رقم ))).- 1))

نقد �ل�شعر لقد�مة بن جعفر ))).- )))
ديو�نه �لنتفة رقم ))))، ومخطوط �ل�شفينة )/)).- )))
ديو�نه �شمن �لمقطعة رقم )))).- )))
ديو�نه �لق�شيدة رقم )))).- )))
ديو�نه �لنتفة رقم )))).- )))
ديو�نه �شمن �لنتفة رقم ))).- )))

الم�صــ�در والمراجع

البت�شام  االأدبـــي:  النقد  في  البديع  وق�صية  المعتز  ابــن   -(
مرهون �ل�شفار، مجلة �الأ�شتاذ، مج )، ))))م.

)- اإخــبــ�ر الــمــلــوك ونــزهــة الــمــ�لــك والــمــمــلــوك فــي طبق�ت 
ال�صعراء: للمن�شور �الأيوبي )ت )))ه�)، تحقيق: ناظم 

ر�شيد، بغد�د، ط)، )11)م.
)- اأربعة دواوين عب��صية، �شنعة و�شرح ودر��شة: عبد �لر�زق 

حويزي، موؤ�ش�شة �لبابطين، �لكويت )تحت �لطبع) .
ه�)،   ((( )ت  �لمرزوقي  علي  الأب��ي  واالأمــكــنــة:  االأزمــنــة   -(
بيروت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لمن�شور،  خليل  بعناية: 

ط)، ))))م .
�لعلم  د�ر  ه�)،   (((( �لزركلي)ت  �لدين  لخير  االأعــالم:   -(

للماليين، ط )، 1)))م.
ح�شن  تحقيق:  �الأم��ي��ن،  مح�شن  لل�شيد  ال�صيعة:  اأعــيــ�ن   -(

�الأمين، مطبعة �لتعارف، بيروت، ))))م.
)- االإكم�ل: البن ماكوال، علي بن هبة �هلل )ت ))) ه�)، د�ر 

�لكتب �لعلمية، بيروت، ط)، 1)))م .
ه�)،   ((( ت   ( �لدم�شقي  كثير  البن  والنه�يــة:  البدايــة   -(
�لعربي، د�ر هجر  �لفكر  �لتركي، د�ر  تحقيق: عبد �هلل 

للطباعة و�لن�شر، ط)، ))))م.
)- البديع ت�أ�صيل وتجديد: لمنير �شلطان، من�شاأة �لمعارف، 

�الإ�شكندرية، ))))م. 
�إغناطيو�س  تحقيق:  �لمعتز)ت)))ه�)،  البن  البديع:   -(1
بيروت،  �لم�شيرة،  د�ر  ))))ه���)،  )ت  كر�ت�شقوف�شكي 

))))م .
�لمعارف،  د�ر  �شيف،  ل�شوقي  وتــ�ريــخ:  تطور  البالغة   -((

�لقاهرة، ط)، ))))م.
ه�)،   ((( �لجاحظ)ت  عثمان  الأب��ي  والتبيين:  البي�ن   -((
لق�شور  �لعامة  �لهيئة  ه���ارون،  �ل�شالم  عبد  تحقيق: 

�لثقافة، م�شر، )11)م . 
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ت�ج العرو�ض: للزبيدي )ت )1))ه�)، تحقيق: نخبة من   -((
على  ن�شر  �لكويت،  �لعربي،  �لتر�ث  �شل�شلة  �لمحققين، 

�شنو�ت متعددة .
 : �لبغد�دي )ت )))ه�)، تحقيق  للخطيب  ت�ريخ بغداد:   -((
ط  بيروت،  �الإ�شالمي،  �لغرب  د�ر  معروف،  عو�د  ب�شار 

)، )11) م .
د�ر  عبا�س،  �إح�شان  الــعــرب:  عند  االأدبـــي  النقد  تــ�ريــخ   -((

�لثقافة، بيروت، ط)، ))))م.
))- تحرير التحبير في �صن�عة ال�صعر والنثر وبي�ن اإعج�ز 
القراآن: البن �أبي �الإ�شبع �لم�شري )ت )))ه�)، تقديم 
وتحقيق: �لدكتور حفني محمد �شرف، �لمجل�س �الأعلى 

لل�شئون �الإ�شالمية، م�شر، ))))م 
للثعالبي  والــمــنــ�ــصــوب:  الــمــ�ــصــ�ف  فـــي  الــقــلــوب  ثــمــ�ر   -((
�لب�شائر،  د�ر  �شالح،  �إبر�هيم  تحقيق:  )ت)))ه����)، 

دم�شق، ط)، ))))م.
�أبو  �إ�شماعيل  بن  د  لمحمَّ المخت�صر:  ال�صحيح  الج�مع   -((
د�ر  �لبغا،  ديب  م�شطفى  تحقيق:  �لبخاري،  �هلل  عبد 

�بن كثير، �ليمامة، بيروت، ط)، ))))م.
ميري) ت  د بن مو�شى �لدَّ حي�ة الحيوان الكبرى: لمحمَّ  -((
)1) ه�)، تحقيق: �إبر�هيم �شالح، د�ر �لب�شائر، دم�شق، 

ط)، )11)م .
حي�ته  487هـــــ(  )ت  الــفــ�رقــي  اأ�ــصــد  بــن  الح�صن  ديــــوان   -(1
د�ر  ناجي،  وتحقيق: هالل  �صعره: جمع  وال�صب�بة من 

�لب�شائر، دم�شق، ط)، ))1)م.
�الأ�شفهاني  للعماد  الع�صر:  وجــريــدة  الق�صر  خــريــدة   -((
)ت)))ه�)، ق�شم �شعر�ء �لعر�ق، تحقيق: محمد بهجة 

�الأثري، بغد�د، ))))م.
ة �لحموي)ت)))ه�)،  ))- خزانة االأدب وغ�ية االأرب: البن ِحجَّ
در��شة وتحقيق: كوكب دياب، د�ر �شادر، بيروت، ط)، 

)11)م . 
�لقادر  لعبد  الــعــرب:  لــ�ــصــ�ن  لــبــ�ب  ولـــب  االأدب  خــزانــة   -((
�لبغد�دي ) ت ))1) ه�)، تحقيق و�شرح: عبد �ل�شالم 

هارون، مكتبة �لخانجي، �لقاهرة، ط )، 111)م .
د بن �أيدمر )ق)ه�)،  ))- الدر الفريد وبيت الق�صيد: لمحمَّ
�شزكين،  فوؤ�د  م�شوًر�:  طباعته  على  �أ�شرف  مخطوط 

معهد تاريخ �لعلوم �لعربية و�الإ�شالمية، فر�نكفورت . 
))- درا�ص�ت في المع�ني والبديع: لعبد �لفتَّاح عثمان، مكتبة 

�ل�شباب، �لقاهرة، )))).
حات �أبي �شتيت، د�ر  ))- درا�صة منهجية في علم البديع: لل�شَّ

خفاجي للطباعة و�لن�شر، ط)، ))))م .
))- دمية الق�صر وع�صره اأهل الع�صر: للباخرزي )ت)))ه�)، 

تحقيق: عبد �لفتاح �لحلو، د�ر �لفكر، ))))م.
))- ديوان اأبي الجوائز الوا�صطي )ت 460 هـ(، تحقيق و�شرح 

ودر��شة: عبد �لر�زق حويزي، قيد �لطبع .
392هــــ(،  الــجــرجــ�نــي )ت  الــعــزيــز  بــن عبد  ديـــوان علي   -((
توزيع مكتبة  �ل�شروق،  �لر�زق حويزي، د�ر  �شنعة: عبد 

�الآد�ب، �لقاهرة، ط)، )11)م .
1)- ديوان اأبي الف�صل الميك�لي )ت 436هـ(: جمع وتحقيق: 

جليل �لعطية، عالم �لكتب، بيروت،ط)، ))))م .
جمع  5هـــــ(،  الــمــرغــيــنــ�نــي)ق  الح�صن  بــن  ن�صر  ديــــوان   -((
كتاب:  �شمن  حويزي،  �ل��ر�زق  عبد  ودر����ش��ة:  وتحقيق 
قيد  تحليلية،  ودر����ش��ة  �شنعة  عبا�شية:  دو�وي��ن  �أربعة 

�لطبع، موؤ�ش�شة �لبابطين لالإبد�ع �ل�شعري، �لكويت.  
))- �صر الف�ص�حة: البن �شنان �لخفاجي)ت)))ه�)، تحقيق: 

�لنبوي �شعالن، طبعة خا�شة بالمحقق، ط)، 111)م. 
ه�)،   ((( ت  �لم�شري)  �شاه  مبارك  الب��ن  ال�صفينة:   -((
مخطوط بمعهد �لمخطوطات �لعربية، رقم ))) �أدب. 

الع�صر  فــي  العجم  وبـــالد  الــعــراق  فــي  الــعــربــي  ال�صعر   -((
ال�صلجوقي: لعلي جو�د �لطاهر، مكتبة �لر�ئد، بيروت، 

ط)، )))).
))- فن الجن��ض: لعلي �لجندي، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، 

))))م. 
د�ر  �شيف،  ل�شوقي  العربي:  ال�صعر  في  ومذاهبه  الفن   -((

�لمعارف، �لقاهرة، ط))، ))))م.
�لكتبي  �شاكر  الب��ن  عــلــيــهــ�:  والـــذيـــل  الــوفــيــ�ت  فــــوات   -((
)ت)))ه�)، تحقيق: �إح�شان عبا�س، د�ر �شادر، بيروت.
�لعربي،  �لفكر  د�ر  �لد�شوقي،  لعمر  الحديث:  االأدب  في   -((

ط)، ))))م.
�لحنبلي  ل��م��رع��ي  الـــبـــديـــع:  عــلــم  فـــي  الــبــديــع  الـــقـــول   -((
�إ�شبيليا،  كنوز  �ل�شامل،  محمد  تحقيق:  )ت))1)ه���)، 

�لريا�س، )11)م .
�شالم  لب�شير  المعنوية:  للمح�صن�ت  البالغية  القيم   -(1
�الإن�شانية، مج 1)، ع)،  للعلوم  بابل  فرج، مجلة جامعة 

))1)م.  
 ،(((1 ت   ( �لجزري  �الأثير  البن  الت�ريخ:  في  الك�مل   -((
�لعلمية،  �لكتب  د�ر  �ل��دق��اق،  يو�شف  محمد  بعناية: 

بيروت، ط )، ))))م.
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تحقيق:  ))1)ه�)،  )ت  �لعاملي  �لدين  لبهاء  الك�صكول:   -((
�لطاهر �لز�وي، طبعة عي�شى �لحلبي، ))))م.

ه�)،   ((( )ت  �لع�شقالني  حجر  البن  الــمــيــزان:  ل�ص�ن   -((
�الإ�شالمية،  �لب�شائر  د�ر  �أبي غدة،  �لفتاح  تحقيق: عبد 

بيروت، ط )، )11)م.
�لح�شن  ب��ن  ن�����ش��ر  والـــنـــثـــر:  الــنــظــم  فـــي  الــمــحــ��ــصــن   -((
 ،GEERT JAN VAN GELDER :لمرغيناني، تحقيق�

��شتانبول، ))))م.
�ليافعي  �هلل  لعبد  الــيــقــظــ�ن:  وعـــبـــرة  الــجــنــ�ن  مـــــراآة   -((
�لكتب  �لمن�شور، د�ر  )ت)))ه�)، و�شع حو��شيه خليل 

�لعلمية، بيروت، ط)، ))))م.
تحقيق:  )))ه���):  )ت  �لحموي  لياقوت  االأدبـــ�ء:  معجم   -((
 ،( ط  بيروت،  �الإ�شالمي،  �لغرب  د�ر  عبا�س،  �إح�شان 

))))م.
))- معجم البلدان: لياقوت �لحموي )ت )))ه�)، د�ر �شادر، 

بيروت، ))))م.
�ل�شلفي  محمد  بن  �أحمد  طاهر  الأب��ي  ال�صفر:  معجم   -((
�لمكتبة  �لبارودي،  �هلل عمر  عبد  تحقيق:  )ت)))ه�)، 

�لتجارية، مكة �لمكرمة . 
))- معجم ال�صعراء العب��صيين: لعفيف عبد �لرحمن، جرو�س 

بر�س، بيروت، ط111)،)م. 
�لر�شالة،  الموؤلفيـن: لعمر ر�شا كحالة، موؤ�ش�شة  معجـم   -(1

بيروت، د . ت .
))- المعجم الو�صيط: مجمع �للغة �لعربية، �لقاهرة، مكتبة 

�ل�شروق �لدولية، ط )، )11) م.
بن  �لرحمن  لعبد  واالأمــم:  الملوك  ت�ريخ  في  المنتظم   -((
�لجوزي ) ))) ه� )، تحقيق: محمد عبد �لقادر عطا، 
م�شطفى عبد �لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت، 

ط)، )))) م. 
ميزان االعتدال في نقد الرج�ل: للذهبي)ت )))ه�)،   -((
بيروت،  �لمعرفة،  د�ر  �لبجاوي،  محمد  علي  تحقيق: 

))))م .
الزاهرة في ملوك م�صر والق�هرة: البن تغري  النجوم   -((
بردي �الأتابكي )ت)))ه�)، قدم له وعلق عليه : محمد 
ح�شين �شم�س �لدين، د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت، ط )، 

)))) م .
))- نزهة االألب�ء في طبق�ت االأدب�ء: الأبي �لبركات �الأنباري 
)ت ))) ه�)، تحقيق: محمد �أبي �لف�شل �إبر�هيم، د�ر 

�لفكر �لعربي، �لقاهرة، ))))م .
))- ن�ص�أة النثر الحديث وتطوره : لعمر �لد�شوقي، د�ر �لفكر 

�لعربي، ط)، )11)م�
تحقيق  )))ه����)،  )ت  جعفر  بن  لقد�مة  ال�صعر:  نقد   -((
وتعليق: محمد عبد �لمنعم خفاجي، در� �لكتب �لعلمية، 

بيروت، د . ت.
))- هدية الع�رفين )اأ�صم�ء الموؤلفين واآث�ر الم�صنفين من 
��شطنبول  �لبغد�دي،  با�شا  الإ�شماعيل  الظنون(:  ك�صف 
بيروت،  �لحديثة،  �لعلوم  د�ر  طباعته  و�أعادت  ))))م، 

د.ت. 
))- الوافي ب�لوفي�ت: ل�شالح �لدين خليل بن �أيبك �ل�شفدي 
ن�شر  د�ر  �لمحققين،  من  لفيف  تحقيق  )ت)))ه����)، 

فر�نز �شتاينر، في�شبادن، ن�شر على �شنو�ت متعددة.
تحقيق:  )))ه����)،  )ت  خلكان  الب��ن  ــ�ن:  االأعــيـــ وفــيـــــ�ت   -(1

�إح�شان عبا�س، د�ر �لثقافة، بيروت، ))))م. 
))- يتيمة الدهر: الأبي من�شور �لثعالبي )ت)))ه�)، تحقيق: 
�لتجارية،   �لمكتبة  �لحميد،  عبد  �لدين  محيي  محمد 

))))م.
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الماء واال�شتقرار بالمغرب قبل الفترة الرومانية
المرحلة المورية االأولى اأنموذًجا

)ما بين القرن الثامن قبل الميالد و منت�شف القرن ال�شاد�س قبل الميالد)

ارتبط الإن�سان المغربي منذ ما قبل التاريخ بالماء، فقد تطورت المواقع ماقبل التاريخية 
بالقرب منه، وي�سهد على ذلك التوزيع الجغرافي لمواقع النقو�ش ال�سخرية بالجنوب المغربي)1)، 
والأدوات الحجرية التي تم العثور عليها قرب �سفاف البحيرات القديمة والأنهار، ُم�سّكاًل بذلك 
اأحد الموؤثرات الرئي�سة في حياة الإن�سان بالمغرب منذ �سبعمائة األف �سنة))). و�ستتزايد اأهمية 
والتي  �سنة،  اآلف  �ستة  حوالي  منذ  الحديث  الحجري  الع�سر  في  الزراعة  اكت�ساف  بعد  الماء 
غيرت نمط عي�ش الإن�سان المغربي القديم، دافعة اإياه لختيار ال�ستقرار بدل الترحال الم�ستمر، 

و�سيتزامن ذلك مع ظهور الأواني الفخارية لتخزين ال�سوائل و على راأ�سها الماء))).
و �سعًيا نحو فهم العالقة بين الإن�سان والماء بالمغرب في الحقبة القديمة، اخترنا ت�سليط 
التوجه  لردود فعل تتجلى في  بالماء، كمثير خارجي  ال�ستقرار في �سلتها  ال�سوء على ق�سية 

.(4( Hydrotropisme والميل نحو الماء اأو ما ي�سمى في العلوم الحقة بالنجذاب المائي

الكال�سيكية،  الن�سو�ص  من  مجموعة  ت�سجل 
وجود مدن محلية واأخرى فينيقية بالمغرب القديم، 
ومن اأهم هذه الن�سو�ص، رحلة �سكيالك�ص المزعوم 
اإلى   - ذلك  اإل��ى  الإ�سارة  �سبقت  كما   - تعود  التي 
اأوا�سط القرن الرابع ق.م)))، اإل اأن درا�سة وتحليل 
في  المغربية  بال�سواحل  الخا�سة  المعطيات  بع�ص 
ي�سم  الرحلة  ن�ص  اأن  للباحثين  ك�سفت  الرحلة، 

معطيات من فترات زمنية مختلفة، من بينها الفترة 
الفينيقية اأو القرطاجية))).

ويقدم الجدول الآتي، بع�ص الُمعطيات التاريخية 
الم�ستقاة من ن�ص الرحلة الم�سار اإليها، حول المدن 
طبيعة  جانب  اإل��ى  التاأ�سي�ص،  والأجنبية  المحلية 
مواقع ال�ستقرار في النوعين مًعا، دون جزمنا اأنها 

تعود في ُرمتها للفترة الفينيقية.

د. �سمير ايت اومغار
مراك�ص - المغرب
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الم�سدرالإ�سارات التاريخية
الذي  الخليج  يدعى  كما  باأكرو�ص،  المدينة  تدعى 

يحيط بها.
Périple du Pseudo Scylax, 111. apud. Roget, R., Le 

Maroc chez les auteurs anciens, Paris, société d’édition 

Les Belles Lettres. 1924. p.18.

.Périple du Pseudo Scylax, 111بعد راأ�ص اأبيال، نجد مدينة)7) على �سفة نهر.

بونتيون،  نجد  )كوطي�ص)  كبير  خليج  و�سط  في 
التي ت�سمى بها الجهة و المدينة، و بجوار المدينة 
بها عدة  توجد  كبيرة )كيفي�سيا�ص)  بحيرة  توجد 

جزر.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

بعد الأنيدي�ص، يوجد نهر يدعى ليك�سو�ص ومدينة 
ليك�سو�ص الفينيقية.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

يقطنها  اأخرى  مدينة  نجد  ليك�سو�ص،  مدينة  بعد 
الليبيون توجد بعد نهر ليك�سو�ص، و ميناء.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

وميناء  كرابي�ص  نهر  يوجد  ليك�سو�ص،  نهر  بعد 
ومدينة فينيقية تدعى تيمياتيريا.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

حول نهر ك�سيون يقطن الأثيوبيون المقد�سون.
Périple du Pseudo Scylax, 112.

عندما ي�سل التجار الفينيقيون اإلى جزيرة كرني، 
الخيام  وين�سبون  الم�ستديرة  ب�سفنهم  ير�سون 
اأما الحمولة، فبعد �سحبها من مراكبهم،  بكرني. 
ينقلونها عبر زوارق �سغيرة اإلى البر؛ حيث يوجد 
المبادلت...هوؤلء  معهم  تقام  الذين  الأثيوبيون 
كبيرة  مدينة  على  ��ا  اأي�����سً ي��ت��وف��رون  الأث��ي��وب��ي��ون 

تق�سدها �سفن التجار الفينيقيين.

Périple du Pseudo Scylax, 112.

ك�سيون)1))) مقابل ُبحيرة واحدة )كيفي�سيا�ص))))) 
وجزيرة واحدة )ِكرني)1))) وخليجين )كوطي�ص)1)) 
�سلة   - ي��ب��دو  م��ا  على   - ول��ذل��ك  واأك����رو�����ص)1)))، 
لالإن�سان  النهر  يقدمها  التي  والمتيازات  ب��الأدوار 
الن�ص  التزام  رغم  �سفافه،  قرب  ال�ستقرار  عند 

ال�سمت تجاه ذلك.
   ي�سير �سترابون بدوره نقاًل عن م�سادر �سابقة، 

بع�ص  ع��ن  �سكيالك�ص  رح��ل��ة  ن�ص  )7)ي��ك�����س��ف 

كل  لدى  لال�ستقرار  والمف�سلة  الرئي�سة  المجالت 
من ال�سكان المحليين والفينيقيين، ويمكن اإجمالها 
والخلجان.  والجزر  والبحيرات  الأنهار  �سفاف  في 
لكننا نالحظ تف�سيل �سفاف الأنهار عن غيرها من 
المواقع،  فالن�ص ي�سير اإلى اأربعة اأنهار )نهر مجهول 
نهر  ك��راب��ي�����ص)))،  نهر  ليك�سو�ص)))،  نهر  الإ���س��م، 
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اإلى مجموعة من المدن المحلية والفينيقية، لكنه ل 
لال�ستقرار،  كمجال  بحيرة  اأو  نهر  اأي  عن  يتحدث 
ويقت�سر على الإ�سارة اإلى الخلجان الأطلنطية مثل 
كمجال   ،  le golfe Emporique الأم��ب��وري  الخليج 
طبيعي توافد عليه الفينيقيون لتاأ�سي�ص م�ستوطناتهم 

التجارية)))).
 ((Diodore de Sicile ال�سقلي  دي���ودور  اأم��ا 
فيذكر اأن الأطل�سيين))))، اأكثر اأقوام ليبيا ح�سارة، 
اإلى امتالكهم مدًنا كثيرة، من بينها كيرني  وي�سير 
Kerné )7))، دون تحديد موقعها اأو ذكر م�سب نهر 

اأو بحيرة قريبة منها.
م�ساألة  رحلته  في  اأث��ار  قد  �سكيالك�ص  كان  اإذا 
جوار المدن لالأنهار، فهو لم يب�سط الحديث حولها، 
ولم يك�سف لنا طبيعة العالقة الكائنة بين المدينة 
ن�ساأة  في  الأخ��ي��ر  لهذا  المحتمل  وال���دور  والنهر، 
�سترابون  اأم��ا  اأع��اله،  اإليها  الم�سار  المدن  وتطور 
هذه  حول  يذكر  �سيًئا  يقدما  فلم  ال�سقلي  وديودور 

الق�سية.
اأمام ال�سمت والغمو�ص اللذين يطبعان ال�سواهد 
الوحيد  المنفذ  اأن  نعتقد  الذكر،  �سالفة  المكتوبة 
ح�سورها  من  والتاأكد  العالقة  هذه  طبيعة  لتحديد 
الحتالل  قبل  القديم  المغرب  تاريخ  في  عدمه  اأو 
تعتر�سه  كانت  واإن  الأث��ري،  البحث  هو  الروماني، 
هو الآخر بع�ص ال�سعوبات، فمدينة طنجة الحديثة 
مثاًل، ن�ساأت فوق اأنقا�ص مدينة تنكي القديمة، وهو 
ما اأعاق عملية الم�سح الأثري والتنقيب))))، كما اأن 
في  ت�سّببتا  ال�ساحلية  بالمناطق  والتعرية  التجوية 

اإزالة اآثار ال�سكن القديم)))).
اأماط البحث الأثري على الرغم  ومع ذلك فقد 
من  العديد  عن  النقاب  ال�سابقة  الإك��راه��ات  من 
ما  الممتدة  الفترة  اإل��ى  العائدة  القديمة  المواقع 
القرن  ومنت�سف  الميالد  قبل  الثامن  القرن  بين 

ال�ساد�ص قبل الميالد، ممهًدا بذلك ال�سبيل لدرا�سة 
العالقة بين ال�ستقرار و الماء.

م��ن اأه����م ال��م��واق��ع ب��ال��م��غ��رب ال��ق��دي��م خ��الل 
اقترن  التي  ليك�سو�ص،  مدينة  المدرو�سة،  الفترة 
ليك�سو�ص،  بنهر  الم�سادر  من  العديد  في  ذكرها 
 Pseudo Scylax �سكيالك�ص  ل��دى  الحال  هو  كما 
 Alexandre Plolyhistor بوليهي�سطور   واألك�سندر 
و بومبونيو�ص ميال Pomponius Mela و بلين ال�سيخ 
يوليو�ص  و   Ptolémée بطليمو�ص  و   Pline l’ancien

البيزنطي  �ستيفان  و   Julius Honorius هونوريو�ص 
.(11( Stéphane de Byzance

بالتو�سع  المدينة  ه��ذه  ب��داي��ات  ارتبطت  لقد 
وهو  الميالد))1)،  قبل  الثامن  القرن  في  الفينيقي 
من  ليك�سو�ص،  بموقع  الأثرية  الدرا�سات  توؤكده  ما 
خالل ا�ستبار الخّروب Caroubier بالجهة الجنوبية 
الأثرية  الم�ستويات  لأعمق  اأرخ  وال��ذي  للمدينة، 
الزمنية  بالفترة  الفينيقي)  )الُم�ستوى  بالمدينة 
الُممتدة من منت�سف القرن الثامن قبل الميالد اإلى 
منت�سف القرن ال�سابع قبل الميالد)11). لكن لماذا 
ال�ستقرار  الفينيقيون  ثم  المحليون  ال�سكان  اختار 

قرب م�سب نهر ليك�سو�ص؟
في  بالرغبة  مدفوًعا  ال�ستقرار  ه��ذه  يكن  لم 
مياهه  تميزت  فقد  ليك�سو�ص،  نهر  مياه  ا�ستغالل 
بملوحتها الكبيرة نتيجة ات�سال م�سب النهر بمياه 
اتجهت  ال�سبب  ولهذا  المالحة.  الأطلنطي  المحيط 
�ساكنة المدينة لال�ستفادة من مياه الأمطار الغزيرة 
عبر تخزينها)11)، وبخا�سة اأن المناخ تميز برطوبته 
بالن�سبة  النهر  فائدة  هي  فما  اآن��ذاك)11).  الكبيرة 

للمدينة زمن ال�ستيطان الفينيقي؟
الجغرافي  ال��ت��وزي��ع  اأن  حديثة  درا���س��ة  اأك���دت 
ومن  �سكيالك�ص  رحلة  في  المذكورة  للمدن  العام 
تف�سح  لأنها  كبيرة؛  دللة  تحمل  ليك�سو�ص،  بينها 
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بها  اهتم  التي  المهمة  و  الرئي�سة  المجالت  عن 
البحر  بين  مواقعهم  هوؤلء  اختار  فقد  الفينيقيون. 
الجزر،  اأ�سباه  اأو  والجزر  الخلجان  في  والياب�سة، 
الكبيرة  الأن��ه��ار  م�سبات  في  الأح��ي��ان  اأغلب  وف��ي 
القابلة للمالحة كاأنهار ليك�سو�ص وكرابي�ص و�سالت. 
جميع  على  ال�ستيطاني  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  وينطبق 
المن�ساآت الفينيقية بالحو�ص الغربي للبحر الأبي�ص 
القت�ساد  طبيعة  ف��ي  تف�سيره  ويجد  المتو�سط، 
الفينيقي الذي كان مداره على التجارة وال�سناعات 

المرتبطة بالبحر))1).
فت�سييد المدينة على �سفة نهر ليك�سو�ص، يعني 
�سالحيته  حالة  في  عاليته  نحو  الإب��ح��ار  اإمكانية 
للمالحة، والقتراب من الموارد الطبيعية للمناطق 
ال�سكان  مع  التجارية  العالقات  واإق��ام��ة  الداخلية 
اأم��ا  ال��ن��ه��ري.  ال�سيد  ج��ان��ب  اإل���ى  المحليين))1) 
�سالحًا  ملًحا  فتوفر  بالموقع  المحيطة  المرجات 
لتمليح الأ�سماك عك�ص العديد من المواقع بال�سمال 
الإفريقي التي تتميز بارتفاع ن�سبة كلورور المغنيزيوم 
في ِملحها، اإ�سافة اإلى توفيرها لتربة مميزة �سالحة 
والأم���ف���ورات  وال��خ��زف  والآج����ر  ال��ق��رم��ي��د  ل�سنع 
ال�سرورية لنقل وت�سدير المواد البحرية الم�سنعة 
نف�سها  هي  الأ�سباب  هذه  كانت  وربما  محلًيا)17). 
بالموقع  لال�ستقرار  المحليين  ال�سكان  دفعت  التي 

نف�سه قبل مجيء الفينيقيين.
النهر  اأهمية  النموذج،  ه��ذا  خ��الل  من  تت�سح 
الفينيقيين  اخ��ت��ي��ارات  ت��ح��دي��د  ف��ي  والم�ستنقع 
توفير  في  لم�ساهمتهما  ل  بال�ستقرار،  المت�سلة 
لربط  كقناة  النهر  ل�ستخدام  لكن  ال�سرب،  مياه 
العالقات التجارية مع ال�سكان المحليين الم�ستقرين 
الأن�سطة  النهر، ولتوظيف المرجة في  م�سبًقا قرب 

القت�سادية المحلية.
على  ال�ستيطاني  النموذج  هذا  ينطبق  هل  لكن 

وعلى  القديم،  بالمغرب  الفينيقية  المراكز  مختلف 
ا خالل نف�ص الفترة؟  المراكز المحلية الإن�ساء اأي�سً
مواقع  درا�سة  نقترح  ال�سوؤال،  ه��ذا  على  لالإجابة 
للمغرب  والأطلنطي  المتو�سطي  بال�ساحل  اأخ��رى 

القديم.
الأث��ري  �سالة  بموقع  الأث��ري��ة  الحفريات  اأبانت 
اأبي رقراق))1)،  لنهر  الي�سرى  ال�سفة  الموجود على 
عن بع�ص البقايا الأثرية الفينيقية بحي الكابيتول، 
قطع  واأرب��ع  فينيقي،  بناء  بقايا  في  اأ�سا�ًسا  وتتمثل 
يعتقد  ذلك  ومع  فينيقيين.  لكاأ�سين  تنتمي  خزفية 
المركز  اأن   ،jean Boube ب���وب  ج���ون  ال��ب��اح��ث 
ن التجمع  الفينيقي لم يوجد فوق تلة �سالة التي تكوَّ
الثاني  القرن  نهاية  حوالي  منحدراتها  في  الُموري 
الميالد، بل  الأول قبل  القرن  اأو بداية  الميالد  قبل 
ُوجد عند �سخرة الأودايا المتحكمة في مدخل وادي 
اأبي رقراق، فهذا الموقع هو الوحيد القمين بتوفير 
البحارة  عنها  يبحث  التي  الأم��ن  و�سمانات  الماء 
التوطين  لهذا  هل  لكن،  العادة))1).  في  الفينيقيون 
يعني  الذي  البونية  اللغة  في  �سال  ا�سم  بدللة  �سلة 

ال�سخرة)11)؟
تم  ال��ذي  الموقع  خ��الل  من  يبدو  العموم  على 
العثور فيه على لقى فينيقية، واإلى حين التاأكد من 
مجدًدا  اختاروا  الفينيقيين  اأن  بوب،  جون  فر�سية 
التي  الأ�سباب  لنف�ص  ربما  النهر،  قرب  ال�ستقرار 
جعلتهم ي�ستقرون قرب نهر ليك�سو�ص، وربما لأ�سباب 

اأخرى نجهلها حالًيا.
من  الجنوبي  بالق�سم  ُعِثر  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�سافة 
اآث���ار  ع��ل��ى  1)))م،  �سنة  م��ن��ذ  م���وك���ادور  ج��زي��رة 
ا�ستغالل تعود اأقدمها اإلى القرنين ال�سابع وال�ساد�ص 
وراء  فينيقي  وج��ود  على  ت�سهد  ال��م��ي��الد))1)،  قبل 
اأعمدة هرقل قبل رحلة حنون القرطاجي في القرن 
الخام�ص قبل الميالد. كما ُوجدت بالياب�سة )�ساطئ 
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محل  في  ُو�سعت  ربما  اأمفورات  بقايا  ال�سويرة) 
اأقيم ب�سكل دائم للتجارة اأو مجرد موقع للمبادلة)11) 
جزيرة  عن  حديثه  في  �سكيالك�ص  لذلك  اأ�سار  كما 
كرني)11)، التي لم يتم لحد ال�ساعة اإثبات تطابقها 

مع جزيرة ال�سويرة)11).

الجزيرة  ب��ه��ذه  الفينيقي  اله��ت��م��ام  ج��اء  لقد 
الفينيقيين  التجار  لرغبة  الدرا�سات؛  بع�ص  ح�سب 
العاج  مثل  الإثيوبية  المنتوجات  على  الح�سول  في 
والحديد  وال��ُم��ّري��ق  ال��ح��ي��وان��ات  وج��ل��ود  والعف�ص 
مدينة  �سمال  كلم   (1 بعد  على  الحديد  جبل  )من 
مطابقة  �سّحت  اإن  وذلك  الحالية)))1)،  ال�سويرة 
عدا  اأم��ا  الحالية.  موكادور  بجزيرة  كرني  جزيرة 
ذلك، فلم تكن موكادور يوًما ما م�ستوطنة فينيقية، 
بل مجرد محطة نزول وتبادل لل�سلع ثم الرحيل اإثر 

ذلك))1).

اختيار  ت��ح��دي��د  ف��ي  غ��ائ��ب  ال��م��اء  اأن  ن��الح��ظ 
تجارية،  كمحطة  م��وك��ادور  لجزيرة  الفينيقيين 
وربما  البحر،  و�سط  منعزلة  بجزيرة  يتعلق  فالأمر 
م�ستوطنة  لي�ص  فهو  الموقع،  بطبيعة  �سلة  لذلك 
التجاري  للتبادل  موؤقتة  محطة  مجرد  هو  ما  بقدر 
مع ال�ساكنة المحلية القريبة من الجزيرة. لكن هل 
توفر هوؤلء على مركز �سكني دائم قرب ال�ساطئ اأو 

بجوار نهر الق�سب؟

كل  اأن  مي�ص  ب��ن  غ��ازي  حليمة  الباحثة  ت��وؤك��د 
لإن�ساء  الفينيقيين  طرف  من  اختيارها  تم  منطقة 
ا  موؤ�س�سات اأو وكالت تجارية، ل يمكن اأن تكون اأر�سً
ومن  التجاري؟  التبادل  �سيتم  فمع من  اإل  و  خالء، 
التفكير في كل موقع فينيقي،  اأن ي�سحب  ثم يجب 
تجمع �سكني محلي ل ُيعا�سره فقط، بل ي�سبقه في 
التاأ�سي�ص)17)، وهو ما يوؤكده ن�ص �سكيالك�ص �سمنًيا 

مدينة  على  الأثيوبيين  توفر  اإلى  اإ�سارته  خالل  من 
كبيرة تق�سدها �سفن التجار الفينيقيين، قرب نهر 
اأخرى  �سهادة  اإنها  اليوم موقعها.  ك�سيون))1) نجهل 
على اختيار �سفاف الأنهار والمناطق المحيطة بها 
كمجال لال�ستقرار، لكن هذه المرة من لدن ال�سكان 

المحليين ل من لدن الفينيقيين.

اإذا كانت الن�سو�ص التاريخية والأبحاث الأثرية 
اإلى جانب  الفينيقيين  ا�ستقرار  اأكدت  قد  بعد  فيما 
للمغرب  الأطلنطية  بال�سواحل  المحليين  ال�سكان 
اأدب��ي  م�سدر  اأي  على  نتوفر  ل  فنحن  ال��ق��دي��م، 
ال�ساكنة  اأو  الفينيقيين  اإن�ساء  عن  يتحدث  قديم 
المتو�سطي  بال�ساحل  محطات  اأو  لمراكز  المحلية 
للمغرب))1)، لكن الأبحاث التاريخية والأثرية لح�سن 
الحظ ك�سفت بهذا ال�ساحل عن العديد من المراكز 

ال�سكنية المورية والفينيقية، من بينها:

المدينة  ه��ذه  ذك��ر  ورد  ري�سادير:  اأو  اأك��رو���ص 
وهو مجرد  اأكرو�ص)11)،  ا�سم  �سكيالك�ص تحت  لدى 
تحريف اإغريقي للفظ راأ�ص »رو�ص« الفينيقي ح�سب 
جهة  من  الموقع  هذا  ويتطابق  الباحثين))1).  اأحد 
من  مجموعة  ح�سب  القديمة  رو�سادير  مدينة  مع 
من  ورو�سادير  اأكرو�ص  من  كل  وتتطابق  الباحثين. 
جهة اأخرى مع مدينة مليلية الحالية)11) التي ياأخذ 
دائري،  ن�سف  قو�ص  �سكل  للبحر  المحاذي  جانبها 
راأ�ص  اإلى  الثالثة  الُمدارى  ال�سخرة ذات  يمتد من 
واقعة  وهي  كبدانة،  براأ�ص  ا  اأي�سً المعروف  الماء 
على �سخرة كل�سية م�سرفة على البحر؛ لذلك فهي 
الأرا�سي  العذب، وتتزود به من  للماء  تفتقر محلًيا 
المحيطة بها، رغم وجود نهر �سغير يخترق الموقع 

.(11( Rio de Oro ي�سمى واد الذهب

الباحثين،  بين  كبيًرا  جدًل  رو�سادير  اإ�سم  اأثار 
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من  الموقع  تاأ�سي�ص  على  كدليل  اعتمده  من  فهناك 
التي  المرفئية  المراكز  لأن  الفينيقيين؛  ط��رف 
"رو�ص  ال�سامية  بالكلمة  تبتدئ  اأ�سماوؤها  كانت 
الطبيعي)  الراأ�ص  اأي  الراأ�ص؛  )بالعربية   "Rus

مواقع  فوق  اأن�ساأت  المحطات  هذه  اأن  على  �ساهدة 
هو  كما  فينيقية-قرطاجية)11)،  م�ستوطنات  اأو 
رو�سكادا  ومدينة   ،Rusadir رو�سادير  مدينة  حال 
رف�ص  من  وهناك  تمودة))1)،  نهر  قرب   Ruscada

للتاأكيد  لوحده  اللفظ غير كاف  وُعّد  التحليل،  هذا 
مجرد  يكون  فقد  الفينيقي،  التاأ�سي�ص  فعل  على 
ا�ستقرار  ل  فقط،  الفينيقية   للُم�ساحلة  نتيجة 
الفينيقيين بالمنطقة وتاأ�سي�سهم لُم�ستوطنة كما هو 
حال ليك�سو�ص، فالت�سمية الأجنبية ل تعني التاأ�سي�ص 
باأكمله،  فينيقًيا  لي�ص  ال�سم  اأن  كما  الأجنبي))1)، 
فاإذا كان اللفظ الفينيقي ُرو�ص يعني الراأ�ص، فلفظ 
»اأدير« الليبي، يت�سل بالدير Addir ؛ اأي قدم الجبل 
في اللغة الأمازيغية؛ اأي اأن ا�سم رو�سادير يعني راأ�ص 

قدم الجبل)17).
رو�سادير  اأو  اأكرو�ص  موقع  اأن  �سبق،  مما  يت�سح 
لم يت�سل اختياره بالم�ساألة المائية، وهو ما يدفعنا 
�سالحية  راأ�سها  على  اأخ���رى،  دواف��ع  ل�ستح�سار 
الحديد  معدن  وت��وف��ر  ال�����س��ف��ن))1)،  لر�سو  الموقع 
الكثيف  التعمير  اأن  كما  ال��م��وق��ع))1).  من  بالقرب 
بني  اأزغ��ن��غ��ان،  مليلية،  ال��ن��اظ��ور،  )م��دن  بالجهة 
اأن�سار، �سلوان) حال دون التحري الأثري الدقيق، 
على الرغم من وجود احتمال ا�ستغالل كثيف لبادية 

ري�سادير)1)).
بالح�سور  المعروفة  ال��م��واق��ع  م��ن  ق�����س��ق��و���ش: 
الفينيقي، ق�سقو�ص Kachkouch بمنطقة واد لو))))، 
والذي ُك�سف فيه عن مواد م�ستوردة من الفينيقيين 
كدليل على التردد الفينيقي على الموقع)1)). وُك�سف 

قبيل  م��ا  فترة  م��ن  �سكن  ع��ن  ا  اأي�سً الموقع  بهذا 
للمرحلة   - تاأريخ مطلق  في غياب   - يرجع  التاريخ 
 ( القرن  اإل��ى  ق.م   ( القرن  من  الممتدة  الزمنية 
هذا  لختيار  المحليين  ال�سكان  �سبق  يوؤكد  ق.م، 

الموقع لال�ستقرار قبل الفينيقيين)1)).

�سيدي عبد ال�سالم د لبحر: محطة فينيقية)1))، 
مرتيل  لنهر  قديم  لم�سب  اليمنى  بال�سفة  توجد 
البقالي  ال�سالم  عبد  �سيدي  �سريح  من  بالقرب 
المعروف ب�سيدي عبد ال�سالم د لبحر. عثر في هذا 
الخزف  على  ال�سفلى  الأثرية  بالم�ستويات  الموقع 
الموقع  ويتميز  الأح��م��ر)))).  البرنيق  ذي  الفينيقي 
اأن  كما  ال�سفن  لر�سو  و�سالحيته  الوا�سع  ب�ساطئه 
ح�سب  كان  بل  للمالحة،  �سالًحا  كان  النهر  مجرى 
محمد ر�سوان العزيفي يوفر لل�سكان اإمكانية التزود 
تاأكيده في  بالماء طيلة ال�سنة))))، وهو ما ل ي�سعنا 
اأو  توؤكد  مرتيل  ل��واد  هيدروتاريخية  درا�سة  غياب 
الحقبة  في  الري  اأو  لل�سرب  مياهه  �سالحية  تنفي 

القديمة.

ك�سفت  المتو�سطية  ال��م��واق��ع  ه��ذه  جانب  اإل��ى 
ُبوُحوت  التحريات الأثرية عن مواقع اأخرى، كموقع 
خالل  من  اأّكد  والذي  ملوية،  لواد  اليمنى  بال�سفة 
ا�ستقرار  ح�سور  به  المكت�سفة)7))  الخزفية  القطع 
للمرة  اأك��د  بل  الروماني،  الح��ت��الل  قبل  به  قديم 
الأولى وجود ا�ستقرار قديم على �سفاف ملوية، وهو 
ما يفتح اآفاًقا للبحث في الداخل، لِعلمنا ب�سالحية 
ل  لكننا  ال��ق��دي��م)))).  الع�سر  في  للمالحة  النهر 
بالمنطقة،  ا�ستقروا  قد  الفينيقيون  كان  اإن  نعلم 
التي  �سلعهم  مجرد  هي  اأم  فقط،  عليها  ترددوا  اأم 

و�سلت للموقع عبر نهر مولو�سا.

كما ُعثر بمنطقة واد اأمقران)))) �سرق الح�سيمة 
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القروية  اإدري�ص )الجماعة  اأثري ب�سيدي  على موقع 
بين  ال��راب��ط��ة  ال��ط��ري��ق  منت�سف  ف��ي  ب��ودي��ن��ار) 
لنهر  الي�سرى  ال�سفة  على  وال��ن��اظ��ور،  الح�سيمة 
النهر؛  �سمال غرب م�سب  الأخيرة  بالتلة  اأمقران، 
اأن  وُيحتمل  اإدري�����ص.  �سيدي  �سريح  يوجد  حيث 
من  ق��رًب��ا  اأك��ث��ر  القديم  الع�سر  ف��ي  الموقع  يكون 
القطع  وت�سمح  اليوم.  الحال  عليه  هو  مما  البحر 
بتاأريخ  اإدري�ص  �سيدي  بموقع  المكت�سفة  الخزفية 
ال�ستقرار الأول في الموقع بالفترة الزمنية الممتدة 
الميالد  قبل  ال�سابع  القرن  من  الأول  الن�سف  من 
رغم  الموقع  ك��ان  وربما  نف�سه،  القرن  نهاية  اإل��ى 
مهًما  تجارًيا  م��رك��ًزا  دليل،  اأي  على  العثور  ع��دم 
مرتبًطا با�ستغالل الثروات البحرية وربما الأن�سطة 
على  الفينيقي  التردد  اأثناء  )الحديد)  المنجمية 

ال�سواحل المغربية)1)).

الأثرية  الأبحاث  تمكن  عدم  فرغم  طنجة،  اأما 
الفينيقيين))))،  ط��رف  م��ن  تاأ�سي�سها  اإث��ب��ات  م��ن 
البحيرات  ال�ساحلية و�سفاف  المناطق  فقد ك�سفت 
الفينيقي  التردد  اأكدت  اآثار  عن  بطنجة  المحيطة 
طنجة  �سواحي  في  ُك�سف  اإذ  المنطقة)1))،  على 
عن عدد كبير من القبور، موزعة على اأربع مقابر، 
توجد كلها بجانب التالل، م�سرفة بذلك على البحر 
اأو الم�ستنقعات ال�ساطئية)1))؛ لأن الأودية والخلجان 
ال�سفن  ور���س��و  ل��الإب��ح��ار،  ال�سالحة  وال��ب��ح��ي��رات 
للو�سول  للفينيقيين  بالن�سبة  الأمثل  المجال  كانت 
المتاجرة معهم،  المحليين بهدف  لل�سكان  مبا�سرة 
"فالفينيقيون ات�سلوا بالمغاربة القدماء عن طريق 

البحر اأو النهر اأو البحيرة")1)).

من  الممتدة  بالمرحلة  المدافن  ه��ذه  خ  ت���وؤرَّ و 
القرن  اأوا���س��ط  اإل���ى  الميالد  قبل  ال�سابع  ال��ق��رن 
ال�ساد�ص قبل الميالد، وت�سم بع�ص القبور الفينيقية 
من  كبيرة  واأع��داًدا  اأ�سقار،  راأ�ص  كمدفن  المح�سة 
معا�سرة  محلية  مقابر  على  موزعة  المحلية  القبور 
للفينيقيين كمقبرة جبيلة وعين الدالية ودار زهيرو 
تعود  قروية  مواقع  تخ�ص  غيرها))))  و  مر�سان  و 
للقرن ) ق.م))))، تعك�ص حدوث مثاقفة بين الأهالي 
المواد  و  القبور  عمارة  خ��الل  من  الفينيقيين،  و 
الجنائزية المكونة من جواهر ف�سية بتقليد فينيقي 

و ق�سر بي�ص النعام المزخرف)7)).

توزيع  تمعن خريطة  اأثناء  لالنتباه  المثير  و من 
بعيدة  غير  منطقة  في  تمركزت  اأنها  المدافن  هذه 
ُوجدت  التي  الو�سعية  وهي  والبحر،  المرجات  عن 
عليها مثاًل مقبرتا عين الدالية الكبيرة ودار زهيرو 
وبو�سي -ب- الم�سيدة فوق تالل كتلة ظهر زهيرو، 
تاهدارت  واد  بمياه  المزود  الم�ستنقع  من  والقريبة 
المجاورة  الفالحية  الأرا�سي  ومن  المهرهر،  وواد 
مرتفع  تل  ف��وق  وج��دت  جبيلة  مقبرة  اأن  كما  لها، 
من  القريب  بوخالف  م�ستنقع  ع��ن  ال�سيء  بع�ص 

المقبرة)))).

تعك�ص المواقع المو�سوفة اأعاله، اهتماًما مورًيا 
الجزر  جانب  اإل��ى  المرجات،  و  بالأنهار  وفينيقًيا 
اإن�ساء  اأو  التجارية  المحطات  لإقامة  والخلجان، 
المدن ب�سفة دائمة، كما يبين ذلك الجدول الآتي:
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املواقع املورية و الفينيقية باملغرب القدمي ما بني 
القرن 8 ق.م و منت�سف القرن 6 ق.م

التاأ�سي�شُجغرافية الموقعا�سم الموقع
محلي ثم فينيقي�سفة نهر اللوكو�صليك�سو�ص

فينيقي�سفة نهر اأبو رقراق�سالة
فينيقي؟جزيرة بالمحيط الأطلنطيجزيرة موكادور

محلي�سفة نهر ك�سيونمدينة اإثيوبية مجهولة ال�سم
فينيقي/محلي�سخرة كل�سية م�سرفة على البحراأكرو�ص اأو ري�سادير

محلي اإلى جانب تردد فينيقي�سفة واد لوق�سقو�ص
فينيقي�سفة واد مرتيل�سيدي عبد ال�سالم د لبحر

غير محدد بدقة: قبل روماني.�سفة واد ملويةبوحوت
فينيقي�سفة واد اأمقران�سيدي اإدري�ص

محلي وتردد فينيقي على هذه المواقعقرب البحر والمرجات ال�ساطئيةمقابر جهة طنجة

القديم،  بالمغرب  المائي  الم�سهد  مكونات  م��ن 
الفينيقيين  ثم  المحليين  ال�سكان  ا�ستقطاب  في 
ل��ال���س��ت��ق��رار ق���رب ���س��ف��اف��ه، ب��ه��دف ال���س��ت��ف��ادة 
الأن�سطة  تطوير  ف��ي  الطبيعية  خ�سائ�سه  م��ن 
الخزف،  �سناعة  النهري،  القت�سادية)ال�سيد 
التجارة، النقل و التنقل...) وربما ال�سرب في حالة 

عدم تلوثه وعدم ركوده.

الحوا�سي

وعالقتها - ) الطبوغرافية  الممرات  الخالق،  عبد  المجيدي 
بتوزيع الفن ال�سخري، �سمن اأعمال ندوة النهر في تاريخ 
المغرب )يومي 11 و)1 ماي 1)11) بكلية الآداب و العلوم 

الإن�سانية في مراك�ص. )غير من�سور)
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.

التاريخ - 1 قبل  ما  ع�سور  الجليل،  عبد  محمد  الهجراوي 
تاريخ  على  جديدة  اأ�سواء  ندوة  اأعمال  �سمن  بالمغرب، 
الأ���س��ت��اذ  تكريم  وح�����س��ارت��ه،  ال��ق��دي��م  اإف��ري��ق��ي��ا  �سمال 

ي��وؤك��د ه���ذا ال��ج��دول اإل���ى ج��ان��ب ن��ت��ائ��ج بع�ص 
ال���درا����س���ات))))، ت��ح��ول ج��زء م��ن ال��م��وري��ي��ن على 
ال�ستقرار،  حياة  اإل��ى  الترحال  حياة  من  الأق���ل، 
زمنًيا  �سبقت  �سكنية  م��راك��ز  اإن�����س��اء  خ��الل  م��ن 
الأبي�ص  للبحر  الغربي  بالحو�ص  الفينيقي  التو�سع 
واقت�سادي  اجتماعي  بتنظيم  وتمتعهم  المتو�سط، 
متطور �سيًئا ما، �سمح لهم بتدبير ومراقبة مختلف 
مراحل الإنتاج والمبادلت التجارية، والنفتاح على 
ذهب  ما  عك�ص  بالمتو�سط)71).  الثقافية  التيارات 
اإليه طاراديل )على �سبيل المثال) من كون ال�سكان 
قيام  اأثناء  نيوليثية  حياة  يعي�سون  كانوا  الأ�سليين 
والمراكز  المدن  من  مجموعة  بتاأ�سي�ص  الفينيقيين 
القديم  المغرب  اأو عد  المغربية))7)،  ال�سواحل  على 
جاف،  �سبه  ف�ساء  مجرد  الروماني،  الحتالل  قبل 
تجول فيه القبائل المترحلة رفقة قطعانها بحًثا عن 

الماء والكالأ)71).
كمكون  النهر  دور  على  ا  اأي�سً الجدول  وي�سهد 
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بن  غ��ازي  ذة.حليمة  تن�سيق  ر�سيد،  م��ولي  الم�سطفى 
مي�ص، ذة. البي�ساوية بلكامل، الرباط، مطبعة دار ال�سالم 
للطباعة والن�سر و التوزيع، الطبعة الأولى. 1117م. �ص. 

.(11
انجذاب - 1 الطبيعية  العلوم  في  المائي  بالنجذاب  يق�سد 

جذور النباتات للماء، وهو ي�سبه كثيًرا بحث الإن�سان عن 
الماء لال�ستقرار بالقرب منه.

المرحلة - ) اإبان  المغربية  ال�سواحل  ر�سوان،  العزيفي محمد 
�سكيالك�ص،  اإل��ى  المن�سوبة  الرحلة  خالل  من  الفينيقية 
من�سورات  الرباط،  الغرب،  و  ال�سرق  بين  الرحلة  �سمن 
ندوات  �سل�سلة  بالرباط،  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية 

ومناظرات رقم 1.1111))م. �ص. 171.
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.

تقترح الباحثة حليمة غازي بن مي�ص، مطابقة هذه المدينة - 7
المجهولة ال�سم مع مدينة الق�سر ال�سغير. انظر:

 Ghazi-Ben Maissa, H., Image ou mirage de 
la Tingitane a travers les sources arabes 
médiévales, Africa Romana: Atti del XIV con-
vegno di studio, 2000. Sassari, Roma, 2002. 
Volume Terzo. p. 2230.

انظر: - ) الباحثين.  من  مجموعة  ح�سب  اللوكو�ص  نهر  هو 
تحقيق،  و  درا�سة  حنون:  رحلة  اللطيف،  عبد  البرين�سي 
القديم،  التاريخ  في  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لنيل  ر�سالة 
العلوم  و  الآداب  كلية  بن عبد اهلل،  �سيدي محمد  جامعة 
�����ص.)117-11.  1)))م.   –  (((( بفا�ص،  الإن�سانية 
فينيقية  م�ستوطنة  ليك�سو�ص  ر�سوان،  محمد  والعزيفي 
�سيدي  جامعة  من�سورات  للمغرب،  الأطلنطي  بال�ساحل 
محمد بن عبد اهلل بفا�ص، �سل�سلة الر�سائل والأطروحات 

الجامعية. 1)11. �ص. )1، الإحالة رقم 11.
اأجمع جل الباحثين الذي تناولوا بالدرا�سة رحلة �سكيالك�ص، - )

على اأن كرابي�ص 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, 1985-
1986. 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.

كركوبينو جيروم، ترجمة: محمد التازي �سعود، الرباط،   
تاريخ  �سل�سلة  المغربية،  المملكة  اأكاديمية  مطبوعات 
)اإ�سراف  محمد  القبلي  و   .(11 �ص.   .111( المغرب. 
الرباط،  تركيب،  و  تحيين  المغرب  تاريخ  تقديم)،  و 
المغرب.  تاريخ  في  للبحث  الملكي  المعهد  من�سورات 
ال�سواحل  ر���س��وان،  محمد  العزيفي  و   .(( ���ص.   .11((

المغربية...، المرجع ال�سابق. �ص. ))1.
الحالي - 1) اللوكو�ص  واد  مع  تطابقه  الباحثين  بع�ص  رّج��ح 

)الع�سري عبد الرزاق، قراءة في طوبونيميا اأنهار الواجهة 
�سالك�ص  و  حنون  رح���الت:  ث��الث  خ��الل  م��ن  الأطل�سية 
 .11 ���ص.   .1111  ،(1 ال��ع��دد  ب��ح��وث،  مجلة  بوليب،  و 
والعزيفي محمد ر�سوان، ال�سواحل المغربية...، المرجع 
العتيق،  المغرب  و كركوبينو جيروم،  ال�سابق. �ص. ))1. 
المرجع ال�سابق. �ص. 11).) في حين ذهب البع�ص الآخر 
و  ال�سويرة،  مدينة  قرب  الق�سب  واد  مع  مطابقته  اإل��ى 
هناك من رجح تطابق ك�سيون مع نهري كو�سينوم و كو�سا؛ 
اأي واد تان�سيفت اأو واد �سو�ص )القبلي محمد )اإ�سراف و 
تقديم)، تاريخ المغرب تحيين و تركيب، المرجع ال�سابق. 

�ص. 1).)
بها - )) المق�سود  يكون  قد  اإلكتروم،  بحيرة  اأي�سا  ت�سمى 

ال�ستغالل  �سعيد،  )ال��ب��وزي��دي  ت��اه��دارت  وادي  م�سب 
قبل  الثاني  القرن  بين  ما  الغربية  بموريطانيا  الفالحي 
في  الدولة  دكتوراه  اأطروحة  الميالدي،  الثالث  و  الميالد 
كلية  �سيدي محمد بن عبد اهلل،  القديم، جامعة  التاريخ 
– فا�ص، 1111- الآداب والعلوم الإن�سانية ظهر المهراز 
زال  م��ا  ال��ذي  الوا�سع  الحو�ص  اأو   (.(1( ���ص.   .111(
والذي  هذا،  يومنا  اإلى  جهاته  بع�ص  في  بالمياه  مغموًرا 
المهرهر  واد  و  تاهدارت  ل��واد  الأ�سفل  المجرى  يجتازه 
ال�سواحل  ر���س��وان،  محمد  )العزيفي  الحا�سف  واد  و 

المغربية...، المرجع ال�سابق. �ص. ))1.)
بلكامل - 1) ف���ي:  ال��ج��زي��رة  ت��وط��ي��ن ه���ذه  ف��ر���س��ي��ات  ان��ظ��ر 

حول  الأثرية  و  الأدبية  الم�سادر  مفارقات  البي�ساوية، 
مواقع ما قبل الإ�سالم بالمغرب، مجلة بحوث، العدد )، 

))))م. �ص.)7)-1)).
خليج - 1) توطين  البنة،  روجي  رايموند  و  تي�سو  �سارل  اختار 

�سمال  �سبارتيل  راأ���ص  بين  الممتد  المجال  في  كوطي�ص 
 Roget, R., Index de( جنوًبا.  الأق��وا���ص  راأ���ص  و 
 Topographie antique du Maroc, P.S.A.M.,
هذا  اأن  اأك��د  من  وهناك   ،(.fasc. 4., 1938. p.34
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الخليج لي�ص اإل خليج طنجة الحالي. انظر: القبلي محمد 
تركيب،  و  تحيين  المغرب  تاريخ  تقديم)،  و  )اإ���س��راف 

المرجع ال�سابق. �ص. )).
كلمة اأكرو�ص ح�سب محمد ر�سوان العزيفي، مجرد تحريف - 1)

اإغريقي لكلمة راأ�ص الفينيقية "رو�ص"، و من المحتمل اأن 
يكون المق�سود بخليج اأكرو�ص خليج رو�سادير )مليلية)، 
محمد  العزيفي  انظر:  اآخر.  خليج  على  الإ�سم  دل  وربما 
الفينيقية...،  المرحلة  اإبان  المغربية  ال�سواحل  ر�سوان، 

المرجع ال�سابق. �ص. ))1.
كوتي�ص، - )) و  ليك�سو�ص  من  الجنوب  "اإلى  �سترابون:  يقول 

تجارية  م�ستوطنات  ب��ه  الم��ب��وري،  ي�سمى  خليج  يوجد 
جغرافية  من  ع�سر  ال�سابع  الكتاب  فينيقية" )�سترابون، 
الإغريقية  عن  نقله  وم�سر)،  ليبيا  )و�سف  �سترابون 
جامعة  من�سورات  بنغازي،  الدويب،  المبروك  محمد  د. 
ال�سابع ع�سر،  الكتاب  الأولى، 1111م،  قاريون�ص، الطبعة 
الف�سل الثالث، الفقرة الثانية )، وي�سيف في محل اآخر: 
"بالقرب من الخليج المبوري، في الخلجان التالية يقال 
اأن هناك م�ستوطنات لأهل �سور، وهي الآن مجرد خالء، 
الفارو�سيون  دّم��ره��ا  مدينة،  ثالثمائة  عن  تقل  ل  وه��ي 
عن  يبعدون  الأق��وام  ه��وؤلء  اإن  يقولون  و  والنيكريتيون، 
الم�سدر  )���س��ت��راب��ون،  يوًما"  ثالثين  بم�سافة  لينك�ص 
الفقرة  الثالث،  الف�سل  ع�سر،  ال�سابع  الكتاب  ال�سابق. 
اإيراطو�سطين  يخالف  "اأرتيميدور  اأن  وي�سيف  الثالثة)، 
مدًنا  هناك  اأن  يقول  الأخير  هذا  لأن  النظر؛  وجهة  في 
فينيقية كثيرة جًدا قد اختفت تحت الأر�ص، و لم يعد لها 
اأي اأثر الآن" )�سترابون، الم�سدر ال�سابق. الكتاب ال�سابع 

ع�سر، الف�سل الثالث، الفقرة الثامنة).
لجبل - )) و  اأطل�ص  لالإله  الآن  نف�ص  في  الأطل�سيون  ينت�سب 

�سداد،  المح�سن  عبد  ال�سدد  ه��ذا  في  وي��وؤك��د  اأطل�ص، 
با�ستخدام  محدد،  موقع  في  اأطل�ص  جبل  توطين  �سعوبة 
تعار�ص  ف��اأم��ام  وح��ده��ا.  القديمة  الأدب��ي��ة  ال��م�����س��ادر 
منها،  البع�ص  م�سداقية  �سعف  و  المكتوبة،  المعطيات 
�سال�سل  بعدة  اأطل�ص  جبل  بتوطين  ملزمين  اأنف�سنا  نجد 
جبلية تمتد من الريف �سماًل اإلى الأطل�ص ال�سغير جنوًبا، 
و هو ما  الأ�ساطير،  ت�ستمد مادتها من  الن�سو�ص  فاأغلب 

يمنع ا�ستغاللها في اإطار جغرافي محدد و دقيق. انظر:
 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.

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

قبل  موريطانية  تاريخ  ح��ول  مخت�سر  محمد،  مجدوب   
ال�سيطرة الرومانية، مجلة بحوث، العدد )، ))))م. �ص. 

.(((
"تنكي" من خالل الم�سادر - )) بنمليح طايع محمد، طنجة 

في  الدكتوراه  لنيل  جامعية  اأطروحة  الأثرية،  و  المكتوبة 
ظهر  الإن�سانية،  العلوم  و  الآداب  كلية  القديم،  التاريخ 
المهراز، فا�ص. ال�سنة الجامعية 1111 – )111م. �ص. 1.
19- Kbiri-Alaoui.M., Siraj. A., Vismara. C., 

Recherches archéologiques maroco-itali-
ennes 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. 

حلول  "مع   :Fernand Braudel ب��رودي��ل  فرنان  يقول   
القرن الثامن قبل الميالد، عرف ال�سرق الأدنى ازدهاًرا 
فينيقية  البحر مع موانئ  اإلى  الحياة  جديًدا. فقد عادت 
و  الموانئ  هذه  بف�سل  و  الإغريقية.  المدن  و  الن�سيطة 
حقيقي  غ��زو  ان��ج��از  �سيتم  بحارتها  و  �سفنها  و  ال��م��دن 
فجر  بروديل،  فرنان  المتو�سط"،  الأبي�ص  البحر  لغرب 
الحكمة،  بيت  مجلة  بولعي�ص،  محمد  ترجمة  المتو�سط، 

العدد الخام�ص، ال�سنة الثانية، اأبريل 7)))م. �ص. 71.
بال�ستقرار  ليك�سو�ص  ب��داي��ات  بوكبوط  يو�سف  ي��رب��ط   
المحلي قبل و�سول الفينيقيين للمغرب القديم، انطالًقا 
قبل-فينيقي.  ي��دوي  وخ��زف  محلية  �سكنية  بنيات  من 

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.

22- Aranegui G.C., Habibi. M., Lixus, Larache: 
les niveaux phéniciens et punico-maurét-
aniens 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.

من ال�سواهد الأثرية الدالة على هذه الرطوبة المت�سلة في - 11
اكت�ساف  الغربي،  للدور  المناخية  بالخ�سو�سيات  نظرنا 
 Loxodonta africana ن��وع  م��ن  فيل  ع��ظ��ام  بقايا 

بالم�ستوى الفينيقي في ليك�سو�ص. انظر:
 Aranegui G.C.,  Habibi. M., Lixus, Larache…, 

op.cit., p. 139.

تحيين - )1 المغرب  تاريخ  وتقديم)،  )اإ�سراف  القبلي محمد 
وتركيب، المرجع ال�سابق.، �ص. ))-7).

ال�سغيرة  الموانئ  من  �سريط  عن  عبارة  فينيقيا  "كانت   
جزر  اأو  جزر  اأ�سباه  على  الواقعة  و  الجبل  اإلى  الم�ستندة 
�سغيرة و كاأنها اأرادت اأن تكون غريبة عن القارة العدوانية 
على  م�سيدة  �سور  مدينة  كانت  فقد  الأحيان،  معظم  في 
جوهري:  هو  ما  ذل��ك  في  تجد  كانت  و  �سيقة،  جزيرة 
جنوبي،  الآخر  و  �سمالي  اأحدهما  ميناءين  و  فعال،  دفاع 
الباقي:  اأما  لل�سرب،  ال�سالحة  المياه  من  غزير  ومنبع 
الموؤن والزيت والخمر والمواد الأولية، فكان على البحارة 
اأن يجلبوه. اإن مدًنا من هذا النوع ل يمكنها اأن تعي�ص اإل 
من التجارة وال�سناعة." فرنان بروديل، فجر المتو�سط، 

المرجع ال�سابق. �ص. 77.
فينيقية - )1 م�ستوطنة  ليك�سو�ص  ر���س��وان،  محمد  العزيفي 

�سيدي  جامعة  من�سورات  للمغرب،  الأطلنطي  بال�ساحل 
محمد بن عبد اهلل بفا�ص، �سل�سلة الر�سائل و الأطروحات 

الجامعية. 1)11م. �ص. ))1.
 El Khayyari.  A., Kbiri-Alaoui. M., Les 

époques phénicienne et punique, Maroc, les 
trésors du royaume, Paris, édition plume-
Paris 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.

�سال - )1 مدينة  قرب  �سالت  اأو  �سال  لنهر  ال�سيخ  بلين  اأ�سار 
الجغرافي  اأما   (5  .Pline l’ancien, H.N., V) القديمة 
�سال،  ومدينة   Salata نهر  لم�سب  فاأ�سار  بطليمو�ص 
كل  اج��م��ع  ق��د  و  تقريًبا.  الإح��داث��ي��ات  نف�ص  ومنحهما 
الباحثين دون ا�ستثناء على مطابقة نهر �سال مع واد اأبي 

رقراق الحالي. انظر:
 Desanges. J., Recherches..., op.cit., p. 

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.155-
156-166-167.

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 phé-
niciens de Mogador, Lixus, op.cit., p. 155.

الأب��ح��اث  ح�سيلة  ر�سد  ف��ي  محاولة  محمد،  م��ج��دوب   
الروماني، مجلة  العهد  القديم قبل  المغرب  الأثرية حول 

اأمل، العدد 17، ال�سنة التا�سعة، 1111. �ص. )).
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.

القبلي محمد )اإ�سراف و تقديم)، تاريخ المغرب تحيين - )1
و تركيب، المرجع ال�سابق. �ص. )).

36- Amine, A. et Alli, L’Antiquité.., op.cit., p. 96.

القرطاجيين - 17 و  الفينيقيين  اآثار  حليمة،  مي�ص  بن  غازي 
الجري  و  الواقع  البحث عن  بين  القديم  المغرب  بمملكة 
الإن�سانية  العلوم  و  الآداب  كلية  مجلة  ال�سراب،  وراء 

بالرباط، العدد )1، )111م. �ص. 71.
38- Périple du Pseudo Scylax, 112.

و  الرحلة  لن�ص  قراءاتهم  باختالف  الباحثون  اختلف   
في  ع��ام،  ب�سكل  القديم  للمغرب  التاريخية  للجغرافية 
توطينات  اأرب���ع  الح�سيلة  فكانت  النهر،  ه��ذا  توطين 
مختلفة عن بع�سها البع�ص، هي : نهر اللوكو�ص، و نهر اأم 

الربيع، و نهر الق�سب، و نهر درعة. انظر حول ذلك:
المرجع  طوبونيميا...،  في  قراءة  ال��رزاق،  عبد  الع�سري   
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ال�سواحل  ر�سوان،  محمد  العزيفي  و   .11 �ص.  ال�سابق. 
كركوبينو  و    .1(( �ص.  ال�سابق.  المرجع  المغربية...، 

جيروم، المغرب العتيق، المرجع ال�سابق. �ص. 11).
 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.

40- Périple du Pseudo Scylax, 111.

المرجع - )1 المغربية...،  ال�سواحل  ر�سوان،  محمد  العزيفي 
ال�سابق. �ص. ))1.

اأبعد  اأو  كاأعلى  ال�سيء،  اأق�سى  على  اأكرو�ص  لفظ  يطلق   
اأو اأعمق نقطة معينة. لذلك فهو قابل للتاأقلم مع العديد 
و  بالقمم  خا�سة  يرتبط  لكنه  الجغرافية،  الم�ساهد  من 
الروؤو�ص الطبيعية، كما هو الحال هنا بالن�سبة لأكرو�ص اأو 

رو�سادير.
 Novano-Lefèvre. D., Le culte d’Héra a péra-

chora (VIIIe – VIe s.): essai de bilan, Revue 
des Etudes Grecques, volume 113, numéro 
113-1. 2000, p. 42, note 2.

خالل - 11 من  القديم  المغرب  مدن  محمد،  �سيدي  العيو�ص 
اإ�سارات الن�سو�ص و نتائج البحث الأثري،الرباط، الرباط 
ال�سواحل  ر�سوان،  محمد  والعزيفي  �ص.).   .11(( نيت، 
المغربية...، المرجع ال�سابق.، �ص. ))1. و القبلي محمد 
وتركيب،  تحيين  المغرب  تاريخ  تقديم)،  و  )اإ���س��راف 
المرجع ال�سابق. �ص. )). و بلكامل الب�ساوية، رو�سادير، 
معلمة المغرب، المجلد 11، ملحق )ج ))، �سال، )111م. 

�ص. )1).
الوزارة الأولى المغربية، لمحة عن المدن و الجزر المحتلة - 11

ب�سمال المغرب، يونيو )7))م. �ص. 11-)).
44- Decret François, Carthage…, op.cit., p. 112.

الكتابات - )1 ف��ي  ال��ق��دي��م  ال��م��غ��رب  م��دن  محمد،  م��ق��دون 
)مجلة  مكنا�سة  مجلة  الالتينية،  و  الإغريقية  الجغرافية 
 ،(( العدد  بمكنا�ص)،  الإن�سانية  العلوم  و  الآداب  كلية 

)111م. �ص. 1)).
المرجع - )1 الفينيقيين...،  اآث���ار  حليمة،  مي�ص  ب��ن  غ��ازي 

ال�سابق. �ص. 77-)7.
47- Ghazi-Ben Maissa. H., Image ou mirage de 

la Tingitane..., op.cit., p. 2222.

المرجع - )1 المدن...،  عن  لمحة  المغربية،  الأول��ى  ال��وزارة 

ال�سابق. �ص. )).
القبلي محمد )اإ�سراف و تقديم)، تاريخ المغرب تحيين - )1

وتركيب، المرجع ال�سابق. �ص. )).
50- Kbiri-Alaoui .M., Siraj. A., Vismara. C., 

Recherches archéologiques…, op.cit., p. 584.

القبلي محمد )اإ�سراف و تقديم)، تاريخ المغرب تحيين - ))
وتركيب، المرجع ال�سابق. �ص. )).

52- El Khayyari.  A., Kbiri-Alaoui. M., Les 
époques phénicienne et punique. op.cit., p. 
51.

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

من - 1) تردد  بمجرد  اأو  فينيقي،  با�ستقرار  الأم��ر  يتعلق  قد 
طرفهم على الموقع.

55- El Khayyari. A., Kbiri-Alaoui. M., Les époques 
phénicienne et punique. op.cit., p. 51.

الأب��ح��اث  ح�سيلة  ر�سد  ف��ي  محاولة  محمد،  م��ج��دوب   
الأثرية...، المرجع ال�سابق. �ص. 1).

الع�سور  خ��الل  مرتيل  وادي  ر���س��وان،  محمد  العزيفي   
العالم  عن  للمغرب  الريف  جبال  عزل  وم�ساألة  القديمة 
من�سورات  المغرب،  تاريخ  في  الجبل  ن��دوة  المتو�سطي، 
العلوم  و  الآداب  كلية  بن عبد اهلل،  �سيدي محمد  جامعة 
الإن�سانية �ساي�ص فا�ص، �سل�سلة ندوات ومناظرات، �سل�سلة 

العلوم الإن�سانية 1. �ص. 1).
الع�سور...، - )) وادي مرتيل خالل  العزيفي محمد ر�سوان، 

المرجع ال�سابق. �ص. 1).
اأحمر، خزف - 7) اأمفورات فينيقية، خزف فينيقي ذو برنيق 

كمباني ذو برنيق اأ�سود...
58- Kbiri-Alaoui .M., Siraj. A., Vismara, 

Recherches archéologiques…, op.cit., p. 
582.

يعني ا�سم نهر اأمقران في اللغة الأمازيغية: النهر الكبير.- ))
60- Kbiri-Alaoui.M., Siraj. A., Vismara, 

Recherches archéologiques…, op.cit., pp. 
589-590-597-598.

مركًزا - )) كانت  بل  للفينيقيين،  قط  تابعة  تنكي  تكن  لم 
محلًيا ارتاده التجار الفينيقيون فقط. انظر: بنمليح طايع 
و  المكتوبة  الم�سادر  خالل  من  "تنكي"  طنجة  محمد، 

الأثرية، المرجع ال�سابق. �ص. )).
قد يتعلق الأمر با�ستقرار فينيقي، وبخا�سة اأن بع�ص مقابر - 1)
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اأ�سقار،  جهة طنجة فينيقية و لي�ست محلية كمدفن راأ�ص 
و ربما مقبرة المغوغة ال�سغيرة؟. انظر: العزيفي محمد 
ر�سوان، الفينيقيون بفح�ص طنجة و عالقاتهم بال�سكان 
بين  ما  الموؤرخة  محتوياتها  و  المنطقة  مقابر  خالل  من 
القرن ال�سابع واأوا�سط القرن ال�ساد�ص قبل الميالد، مجلة 
كلية الآداب و العلوم الإن�سانية بفا�ص، العدد ))، 1)))م. 

�ص. 111.
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. 

العزيفي محمد ر�سوان، الفينيقيون بفح�ص...، المرجع - 1)
ال�سابق. �ص. )11.

العزيفي محمد ر�سوان، م�ساهمة في درا�سة حالة ال�سكان - ))
القدامى للمغرب خالل المرحلة الفينيقية - دفناء مقابر 
طنجة نموذجا -، مجلة اأمل، ال�سنة التا�سعة، العدد 17. 
1111م. �ص. 71). و العزيفي محمد ر�سوان، الفينيقيون 

بفح�ص...، المرجع ال�سابق. �ص. )11.
هناك قبور حول طنجة يقول بع�سهم اأن اأ�سحابها دفنوا   
طريقة  ل  لكن  القرطاجية،  اأو  الفينيقية  الطريقة  على 
الدفن و ل حتى محتويات القبور ذات ال�سنع الفينيقي اأو 
اأو قرطاجي،  اأن المدفون فينيقي  القرطاجي �ساهد على 
بل ربما �ساكن محلي متاأثر بالفينيقيين اأو القرطاجيين. 
انظر: غازي بن مي�ص حليمة، اآثار الفينيقيين...، المرجع 

ال�سابق. �ص. )7.
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.

حالة...، - )) درا�سة  في  م�ساهمة  ر�سوان،  محمد  العزيفي 
المرجع ال�سابق. �ص. 71).

المرجع - )) الفينيقيين...،  اآث���ار  حليمة،  مي�ص  ب��ن  غ��ازي 
ال�سابق. �ص. 71. و العميم محمد، اإ�سكالية اأ�سل المدينة 
ب�سمال اإفريقيا، ندوة المدينة في تاريخ المغرب العربي، 
من�سورات كلية الآداب و العلوم الإن�سانية II، ابن م�سيك-

الدار البي�ساء، 1))). �س�ص.))-1)-1).
 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.

لنا  "ي�سور  ال�سدد:  ه��ذا  ف��ي  ال��ع��روي  اهلل  عبد  يقول   
و  الفينيقي  )ال�ستيطان)  ال�ستعمار  الغربيون  الباحثون 
الزراعة،  تقنيات  و  التجارة  بوا�سطة  المغرب  يمدن  هو 
هذه �سورة مبنية فقط على ن�سو�ص كتبها موؤلفون قدامى 
ل  و  البعيدة،  الأم�سار  بغرائب  معلوم،  هو  كما  مولعون، 
اأثرية مقنعة."، انظر: العروي  تدعمها اإلى حد الآن اأدلة 
عبد اهلل، مجمل تاريخ المغرب، بيروت – الدار البي�ساء، 
�ص.  )111م،  الثانية،  الطبعة  العربي،  الثقافي  المركز 

.7(
الأول��ى، - )7 المغربية  الح�سارات  ماثيو،  ط��ارادي��ل  ميكيل 

ترجمة محمد التازي �سعود، مجلة البحث العلمي، العدد 
)، ال�سنة الثانية، �سبتمبر/دجنبر ))))م.�ص. )).

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�س��ادر والمراجع

المراجع العربية:
تحقيق،  - و  درا�سة   : حنون  رحلة  اللطيف،  عبد  البرين�سي 

القديم،  التاريخ  في  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لنيل  ر�سالة 
العلوم  و  الآداب  كلية  اهلل،  عبد  بن  محمد  �سيدي  جامعة 

الإن�سانية بفا�ص، )))) - 1)))م.
الأثرية  - و  الأدبية  الم�سادر  مفارقات  البي�ساوية،  بلكامل 

حول مواقع ما قبل الإ�سالم بالمغرب، مجلة بحوث، العدد 
)، ))))م.

الم�سادر  - خالل  "تنكي" من  طنجة  محمد،  طايع  بنمليح 
في  الدكتوراه  لنيل  جامعية  اأطروحة  الأثرية،  و  المكتوبة 
ظهر  الإن�سانية،  العلوم  و  الآداب  كلية  القديم،  التاريخ 

المهراز، فا�ص. ال�سنة الجامعية 1111 - )111م.
الغربية  - بموريطانيا  الفالحي  ال�ستغالل  �سعيد،  البوزيدي 

الميالدي،  الثالث  و  الميالد  قبل  الثاني  القرن  بين  ما 
اأطروحة دكتوراه الدولة في التاريخ القديم، جامعة �سيدي 
ظهر  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  اهلل،  عبد  بن  محمد 

المهراز - فا�ص، 1111-)111م.
و  - طنجة  بفح�ص  الفينيقيون  ر���س��وان،  محمد  العزيفي 

عالقاتهم بال�سكان من خالل مقابر المنطقة و محتوياتها 
ال�ساد�ص  القرن  اأوا�سط  و  ال�سابع  القرن  بين  ما  الموؤرخة 
قبل الميالد، مجلة كلية الآداب و العلوم الإن�سانية بفا�ص، 
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العدد ))، 1)))م.
فينيقية  - م�ستوطنة  ليك�سو�ص   ، ر�سوان،  محمد  العزيفي 

�سيدي  جامعة  من�سورات  للمغرب،  الأطلنطي  بال�ساحل 
محمد بن عبد اهلل بفا�ص، �سل�سلة الر�سائل و الأطروحات 

الجامعية. 1)11م.
القرطاجيين  - و  الفينيقيين  اآث��ار  حليمة،  مي�ص  بن  غ��ازي 

الجري  و  الواقع  عن  البحث  بين  القديم  المغرب  بمملكة 
الإن�سانية  العلوم  و  الآداب  كلية  مجلة  ال�����س��راب،  وراء 

بالرباط، العدد )1،
بولعي�ص،  - محمد  ترجمة  المتو�سط،  فجر  بروديل،  فرنان 

ابريل  الثانية،  ال�سنة  العدد الخام�ص،  مجلة بيت الحكمة، 
7)))م.

تحيين  - المغرب  تاريخ  تقديم)،  و  )اإ�سراف  القبلي محمد 
في  للبحث  الملكي  المعهد  من�سورات  الرباط،  تركيب،  و 

تاريخ المغرب. ))11م.
مجدوب محمد، محاولة في ر�سد ح�سيلة الأبحاث الأثرية  -

اأمل،  مجلة  الروماني،  العهد  قبل  القديم  المغرب  حول 
العدد 17، ال�سنة التا�سعة، 1111م.

قبل  - موريطانية  ت��اري��خ  ح��ول  مخت�سر  محمد،  م��ج��دوب 
ال�سيطرة الرومانية، مجلة بحوث، العدد )، ))))م. �ص. 

.(((
و عالقتها  - الطبوغرافية  الممرات  الخالق،  عبد  المجيدي 

بتوزيع الفن ال�سخري، �سمن اأعمال ندوة النهر في تاريخ 
و  الآداب  بكلية  1)11م)  م��اي  و)1   11 )يومي  المغرب 

العلوم الإن�سانية في مراك�ص. )غير من�سور)
محمد ر�سوان، ال�سواحل المغربية اإبان المرحلة الفينيقية  -

من خالل الرحلة المن�سوبة اإلى �سكيالك�ص، �سمن الرحلة 
الآداب  كلية  من�سورات  ال��رب��اط،  ال��غ��رب،  و  ال�سرق  بين 
والعلوم الإن�سانية بالرباط، �سل�سلة ندوات و مناظرات رقم 

1)). 1111م.
الكتابات  - ف��ي  ال��ق��دي��م  ال��م��غ��رب  م���دن  م��ح��م��د،  م��ق��دون 

)مجلة  مكنا�سة  مجلة  الالتينية،  و  الإغريقية  الجغرافية 
كلية الآداب و العلوم الإن�سانية بمكنا�ص)، العدد ))، )111

ميكيل طاراديل ماثيو، الح�سارات المغربية الأولى، ترجمة  -
محمد التازي �سعود، مجلة البحث العلمي، العدد )، ال�سنة 

الثانية، �سبتمبر/دجنبر ))))م.
التاريخ  - قبل  ما  ع�سور  الجليل،  عبد  محمد  الهجراوي 

تاريخ  على  جديدة  اأ�سواء  ندوة  اأعمال  �سمن  بالمغرب، 
���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ال��ق��دي��م وح�����س��ارت��ه، ت��ك��ري��م الأ���س��ت��اذ 

بن  غ��ازي  ذة.حليمة  تن�سيق  ر�سيد،  م��ولي  الم�سطفى 
مي�ص، ذة. البي�ساوية بلكامل، الرباط، مطبعة دار ال�سالم 

للطباعة و الن�سر و التوزيع، الطبعة الأولى. 1117م.

المراجع الأجنبية:
- Aranegui G.C.,  Habibi. M., Lixus, Larache 

: les niveaux phéniciens et punico-mauré-
taniens du sondage du Caroubier, B.A.M., 
tome XX, 2004

- 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, 1985-
1986

- Bokbot. Y., Réflexions sur le substrat 
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دراسة توثيق حسن العطار لمصادره الطبية 
في مخطوطة راحة األبدان

�أن  يجب  �لتي  و�لفنية  �لعلمية  �ل�شروط  �أهم  من  و�لمر�جع  �لم�شادر  توثيق  يعد  مقدمة: 
�لعلوم؛ وذلك لأهمية هذ� �لمو�شوع من ناحية �لأمانة  �لكاتب في جميع  �أو  �لباحث  يلتزم بها 
�لعلمية، و�أمانة توثيق �لأفكار ون�شبها ل�شاحبها، و�إن جميع �لمجالت �لُمحّكمة �لعالمية و�لكتب 
�لتوثيق  فكرة  �إن  �إليها.  �لو�ردة  �لمقالت  لجميع  �لعلمي  �لتوثيق  هذ�  وجود  ت�شترط  �لعلمية 
�لعرب  �لموؤلفين  ��شتهر عدد من  �لِقَدم، وقد  �لع�شر، فقد كانت منذ  �لعلمي لي�شت وليدة هذ� 

بذكر م�شادر معلوماتهم، وي�شجل نقٌد على بع�شهم؛ ب�شبب عدم ذكر تلك �لم�شادر و�لمر�جع.
قام �ل�شيخ ح�شن �لعطار )1180-1251هـ/1766-1835م( بعد عودته من ��شطنبول �إلى دم�شق 
بتاأليف كتاٍب طبي، ناق�ش من خالله كتاب د�وود �لأنطاكي )توفي 1008هـ/1599م( ُنْزَهة �لأذهان 
ا ب�شرح �لُنْزَهة، وهذ�  في رو�شة �لأبد�ن، وقد �أ�شماه ر�حة �لأبد�ن في ُنْزَهة �لأذهان، ويعرف �أي�شً

�لكتاب ل يز�ل مخطوًطا. 
تبًعا  كتابه  في  �لعطار  ذكرها  �لتي  و�لعلمية  �لطبية  �لم�شادر  تعريف  البحث:  من  الهدف 
لطرق �لتوثيق �لتي �تبعها في تاأليف كتاب ر�حة �لأبد�ن، و�لإجابة على �شوؤ�ل مدى �لتز�م ح�شن 
�لعطار با�شتعمال �لتوثيق �لعلمي لأفكاره في كتابه هذ�، ومن ثم �إجر�ء مناق�شة لطرق �لتوثيق 

و�لم�شادر �لتي �عتمد عليها �لعطار. 
الكلمات المفتاحية: ح�شن �لعطار، كتاب ر�حة �لأبد�ن في ُنْزَهة �لأذهان )�شرح �لُنْزَهة(، 

توثيق �لم�شادر و�لمر�جع.
العطار )1180-1251هـ/1766- 1- ح�سن 

1835م))1):

ال�شيخ الم�شري من م�شاهير نهايات القرن الثامن 
ا�شتهر  الميالدي،  ع�شر  التا�شع  القرن  وبدايات  ع�شر 
بالعديد من المجاالت اللغوية والعلوم والطب والتاريخ، 

ا�شطنبول  اإل����ى  ���ش��اف��ر 
ع��ام 1217ه�����/1802م، 
مدر�شة  في  الطب  تعلم 
ح�����ش��رة ح��ك��ي��م ب��ا���ش��ا، 
عام  دم�شق  ف��ي  ا�شتقر 
1225ه����/1810م؛ حيث 

د. اأيمن يا�سين عطعط
�شورية
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األف عدًدا من الكتب الطبية، ثم عاد اإلى القاهرة، وفي 
اأعلى  عام 1246ه�/1830م عين �شيًخا لالأزهر، وهي 
مرتبة علمية في الجامعة، توفي عام 1251ه�/1835م، 
الكتب  العديد من  له  لالأزهر،  �شيًخا  وفاته  وكان عند 
على  العطار  حا�شية  الكالم،  في  ر�شالة  منها:  نذكر 
قالئد  االجتهاد،  في  العالمة  ر�شالة  االأزهرية،  �شرح 
والتي  الكتب  من  والعديد  الع�شر،  المقاالت  في  الدرر 

لالأ�شف بع�شها مجهول المكان حالًيا)2). 

العطار  التقى  ا�شطنبول  ف��ي  وج���وده  وخ���الل 
اإلى  قدموا  الذين  االأوروبيين  االأطباء  من  بالعديد 
النفي�س  ابن  عن  لهم  العطار  نقل  وقد  ا�شطنبول، 
حيث  ال�شغرى؛  الدموية  للدورة  ال�شحيح  �شرحه 
ن�شر بيتر غراند درا�شة عن ح�شن العطار يقول فيها 
ي�شرح  النفي�س  ابن  من  له  كاماًل  اقتبا�ًشا  وجد  اأنه 
العطار  كان  وقد  ال�شغرى،  الدمورية  ال��دورة  فيه 
اأ�شتاذ رفاعة الطهطاوي )1216-1290ه�/1801-
1873م) الذي يعد رائد التنوير في الع�شر الحديث، 
ببعثة علمية من قبل والي  باري�س  اإلى  اأُر�ِشل  والذي 
األف كتاب تخلي�س  م�شر محمد علي، وبعد عودته 

االإبريز في تلخي�س باريز)3) )4).

2- كتاب راحة الأبدان في ُنْزَهة الأذهان 
)�سرح الُنْزَهة): ما دعا العطار اإلى �شرح كتاب 
اإلى  ا�شطنبول  من  عاد  عندما  اأنه  االأنطاكي  داوود 
دم�شق ونزل في المدر�شة البدرئية الفائقة النظام، 
االأذه��ان  ُنْزَهة  كتاب  من  تتخذ  النا�س  عامة  وجد 
لداوود االأنطاكي كافة علومهم الطبية، ولكنه وجد 
العطار  يقول  حيث  المغالطات؛  م��ن  العديد  فيه 
الِر�َشاَلة  ب�شرح  اأتقيد  اأن  لي  )عّن  كتابه:  بداية  في 
الم�شماة ُنْزَهة االأذهان في ا�شالح االأْبدان للحكيم 
الذي  االأنطاكي  َداوود  الكامل  والفيل�شوف  ل  الَفا�شِ
بال�شرح  خ�ش�شتها  واإنما  يحاكي،  للُنجوم  ف�شله 

ا�س لبعد  مع اأنها ال تخلو عن القدح والجرح؛ الأن النَّ
المبالغة  اأ�شد  يبالغون  الُعلوم  تلك  عن  ع�شرهم 
العطار  قام  وقد  المذكور))5)،  ل  الَفا�شِ تاأليف  في 
مكان  يذكر  لم  ولكن  القديمة،  الكتب  اإلى  بالعودة 
الظاهرية  الكتب  دار  يكون  وقد  الكتب،  تلك  تواجد 
الكتاب  م�شودة  تاأليف  العطار  اأنهى  وقد  بدم�شق، 
قبل  دم�شق،  في  م��واده��ا  بع�س  تبيي�س  مع  كاملًة 
في  األفتها  )فلقد  فيقول:  م�شر  اإلى  عائًدا  توجهه 
الغربة  اأُكاِبد  ال�شام  بدم�شق  واأنا  اأ�شهر  ثالثة  نحو 
وِبعاد االأحبة، وكان ُجلَّ تاأليفي لياًل ومعي رفيٌق من 
م�شر  اإلى  عودته  وبعد  ال�شام))6).  دم�شق  ف�شالء 
ا�شتكمل ما تبقى من الكتاب عام 1228ه�/1813م، 

كما ذكر ذلك في نهاية مخطوطه. 
لقد  لم�سادره:  العطار  ح�سن  توثيق   -3
من  مختلفة  طرق  عدة  كتابه  في  العطار  ا�شتخدم 
يذكر  فاأحياًنا  واح��ًدا،  منهًجا  يعتمد  ولم  التوثيق، 
فقط،  الموؤلف  ا�شم  واأحياًنا  فقط،  الكتاب  ا�شم 
واأحياًنا يذكر التوثيق ب�شكل كامل، واالآن �شاأرفق كل 

نوع من اأنواع التوثيق التي اأوردها في كتابه، وهي:
يعد  �لــمــوؤلــف:  و��ــشــم  �لكتاب  ��ــشــم  ذكــر   -1  -3
اأنواع التوثيق التي ي�شتخدمها  هذا النوع من اأف�شل 
الموؤلفون؛ حيث يبين لك ا�شم الكتاب وا�شم الموؤلف 
القارئ  يختلط على  لن  لذلك  ونظًرا  واحد؛  اآٍن  في 
هذا  ال��ع��ط��ار  ا�شتخدم  وق��د  ال��م��ذك��ور،  الم�شدر 
وفق  ترتيبها  بعد  الم�شادر  وهذه  كثيًرا،  االأ�شلوب 

ظهورها التاريخي هي:
عنه:  اأ�شيبعة  اأبي  ابن  يقول  �أبقر�ط:   -1-1-3
�شناعة  تعلم  واأع��اله��م،  بيته  اأه��ل  اأ�شرف  من  هو 
نقال  وهما  جده،  ومن  اإيراقليد�س  اأبيه  من  الطب 
اإليه اأ�شول �شناعة الطب، وكانت مدة حياة اأبقراط 
خم�ًشا وت�شعين �شنًة، منها �شبٌي وُمَتعلم �شت ع�شرة 
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ذكر  �شنة)7).  و�شبعين  ت�شًعا  ُمَعّلم  وعالم  �شنة، 
العطار الأبقراط كتابين هما:

عن  الحديث  في  العطار  ذكره  الف�شول:  كتاب  اأ - 
في  اأبقراط  )ق��ال  يقول:  حين  الحوامل  تدبير 
حامل  المراأة  هل  تعلم  اأن  اأحببت  اإذا  ول  الُف�شُ
فاإن  الع�شل  النوم ماء  اأردات  اإذا  اأم ال؛ فا�شقها 
لم  واإن  حامل،  فهي  بطنها  في  مغ�ٌس  اأ�شابها 

ي�شبها مغ�ٌس فلي�شت بحامل))8).
ب- كتاب تقدمة المعرفة: ذكره العطار في حديثه 
قال  )فقد  يقول:  حين  ال�شوداوي  الخلط  عن 
يتقياأ  ما  كان  فاإن  المعرفة:  تقدمة  في  اأبقراط 
هذه  كان من  ما  فكل  اأَ�ْشَود،  اأو  اأكمد  اأو  ر  اأَْخ�شَ
تقياأ  فاإن  اأنه رديء،  به  ُيَظن  اأن  فينبغي  االألوان 
ذلك  ف��اإن  االأل��وان  هذه  جميع  الواحد  االإِْن�َشان 

قتاٌل جًدا))9).
كتب  على  العطار  اطلع  هل  ه��و:  ال�شوؤال  ولكن 
على  فقط  اعتمد  اأنه  اأم  اليونانية،  باللغة  اأبقراط 
لم  حيث  الكتب؛  لتلك  ال��ع��رب  الموؤلفين  ترجمة 
منه  نقل  ال��ذي  الكتاب  اأو  الُمَترِجم،  ا�شم  يذكر 
التي  الترجمات  على  اطلع  قد  ولعله  اأبقراط،  كالم 
وهي  الظاهرية)10)،  الكتب  دار  في  موجودة  كانت 
)194-260ه����/810- ا�شحق  بن  حنين  تاأليف  من 

873م))11).
)150-255ه�����������/780- �لـــجـــاحـــظ   -2-1-3
الكناني  869م))12): هو عمرو بن بحر بن محبوب 
اأئمة  كبير  بالجاحظ:  ال�شهير  عثمان،  اأب��و  الليثي 
المعتزلة.  من  الجاحظية  الفرقة  ورئي�س  االأدب، 
عمره،  اآخ��ر  في  ُفِلج  الب�شرة،  في  ووف��ات��ه  مولده 
�شدره؛  على  والكتاب  وم��ات  الخلقة،  م�شوه  وك��ان 
له  عليه)13).  وقعت  الكتب  من  مجلدات  قتلته  حيث 
ت�شانيف كثيرة اأهمها كتاب الحيوان، وهو كبير اأوله 
)َجّنَبك اهلل تعالى ال�ُشبهة وع�شمك من الحيرة)، 

من  ال  والبالغة  الف�شاحة  �شيوخ  من  الجاحظ  واإن 
اأهل االأمور الطبيعية)14)، واإن العطار في حديثه عن 
لذة الجماع قد اقتب�س من كتاب الحيوان للجاحظ 
ا في ِكَتاب الحيوان  فيقول: )ما ذكره الجاحظ اأْي�شً
فاإنه قال: اإن ِلّذَتها تكون على َقَدِر �شرهها و�شهوتها، 
وتكون على قدر ما ُيَرى من حركتها، ونحن قد َنَرى 
قدر  على  اللذة  اأن  فنظن  االإت��ان  اأت��ى  اإذا  الحمار 
ال�شياح  واإن  الحركة،  قدر  على  وال�شهوة  ال�شهوة، 

على قدر غلبة االإرادة))15).
3-1-3- ق�شطا بن لوقا �لبعلبكي )توفي نحو 
الفيل�شوف  الم�شيحي  الحكيم  300هـــــــ/912م()16): 
باهلل  المقتدر  اأي��ام  في  كان  بغداد  نزيل  المهند�س 
العبا�شي)17)، من ت�شانيفه الكثيرة: كتاب في اأوجاع 
النقر�س، ر�شالة اإلى اأبي محمد الح�شن بن مخلد في 
اأحوال الباه واأ�شبابه على طريق الم�شاألة والجواب، 
كتاب  ال��ط��ب،  علم  اإل��ى  ال��دخ��ول  ف��ي  جامع  كتاب 
طريق  على  االأغذية  في  كتاب  وال�شعف،  القوة  في 
كتاب  ومن  ال�شهر)18)،  في  وكتاب  الكلية،  القوانين 
النوم،  تدبير  عن  حديثه  في  العطار  اقتب�س  ال�شهر 
وهو من االأ�شباب ال�شرورية فقال: )قال ق�شطا بن 
لوقا في ِكَتابه في ال�شهر: قد راأيت من اأقام اأربعين 

يوًما لم ينم في نهاره، وال في ليله))19).
)370-428هـــــــ/980- �شــيــنـــــــــــــا  �بــن   -4-1-3

اأب��و  �شينا،  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  ح�شين  1037م()20): 
  Avicenna علي، الفيل�شوف الرئي�س، ي�شميه االإفرنج
�شاحب الت�شانيف في الطب والمنطق والطبيعيات 
واالإلهيات، اأ�شله من بلخ )مدينة م�شهورة بخرا�شان 
بطليمو�س))21)،  اإلى  المن�شوب  الملحمة  كتاب  في 
في  وتعلم  ون�شاأ  ب��خ��ارى،  ق��رى  اإح��دى  في  وم��ول��ده 
ُمَعّلم  ح�شر  اأنه  اأ�شيبعة:  اأبي  ابن  ويقول  بخارى، 
اأتى  وقد  العمر،  من  الع�شر  واأكمل  واالأدب،  القراآن 
على القراآن وعلى كثير من االأدب)22)، وطاف البالد 
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الوزارة في  وتقلد  �شهرته،  وات�شعت  العلماء،  وناظر 
َهَمذان )بالتحريك والذال معجمة واآخره نون))23)، 
�شار  ثم  فتوارى.  بيته  ونهبوا  ع�شكرها  عليه  وث��ار 
في  وع��اد  كتبه.  اأك��ث��ر  بها  و�شنف  اأ�شفهان،  اإل��ى 
اأواخر اأيامه اإلى َهَمذان، فمر�س في الطريق، ومات 

بها)24).
ذكر العطار ابن �شينا في اأكثر من مو�شع، وكان 
يلقبه بال�شيخ، وقد اأورد ذكر ثالثة كتٍب البن �شينا، 

وهي:
على  �شينا  ابن  كتب  اأ�شهر  الطب:  في  القانون  اأ- 
للعطار  بالن�شبة  الهام  المرجع  وهو  االط��الق، 
الكتب  دار  في  ن�شخ  عدة  منه  يوجد  كتابه،  في 
اأكثر  العطار  عليه  اعتمد  وق��د  الظاهرية)25)، 
عن  حديثه  ف��ي  الكتاب  ب��داي��ة  ففي  م��رة،  م��ن 
في  ال�شيخ  قال  )ولذلك  يقول:  واأق�شامه،  الطب 
اأحد  اأن  مرادهم  اأن  َنُظّن  اأن  يجب  ال  الَقاُنون: 
الثَّاِني  والق�شم  العلم،  تعلم  هو  الطب  ق�شمي 
اإليه،  يذهب  كما  بالَعَمل،  المبا�شرة  هو  االآخ��ر 
بل  المو�شع،  هذا  عن  الَباِحثين  من  كثيٍر  وهُم 
�َشْيء  ذلك  من  المراد  اأن  تعلم  اأن  عليك  الحق 
الطب  ق�شمي  من  واحد  وال  لي�س  اأن  وهو  اآخر؛، 
اإال اأنه علم لكن اأحدهما علم اأ�شول، واالآخر علم 

كيفية مبا�شرة))26).
ب- كتاب ال�شفاء: الكتاب الثاني الذي اعتمد عليه 
العطار، ولكن بدرجة اأقل؛ حيث يقول في حديثه 
ذلك  اأنكر  )واإن  والمعادن:  النباتات  طبع  عن 
يدعيه  ما  واأم��ا  ق��ال:  فاإنه  ال�شفاء  في  ال�شيخ 
في  لي�س  اأنه  تعلم  اأن  فيجب  الكيمياء  اأ�شحاب 
في  لكن  حقيقًيا،  قلًبا  االأنواع  يقلبوا  اأن  اأيديهم 
االأْحَمر  ي�شبغوا  حتى  ح�شنة  ت�شبيهات  اأيديهم 

�شبًغا اأَْبَي�س �َشِديد ال�شبه بالف�شة))27).
هذا  �شينا  اب��ن  �شنف  القلبية:  االأدوي���ة  كتاب  ت- 

في  العطار  اإليه  لجاأ  َه��َم��ذان)28)،  في  الكتاب 
الحديث عن بع�س المعالجات، ففي حديثه عن 
االأَْدوي���ة  في  ال�شيخ  )ق��ال  يقول:  الزينة  اأدوي���ة 
الغالب  اأحدهما  فيه جوهران  االآ�س)29)  الَقْلبية: 
ولم  ال��ح��ر،  فيه  الغالب  واالآخ���ر  ال��ب��رودة  فيه 
يفرق  ال  بحيث  االمتزاج؛  بينهما  فيما  ي�شتحكم 
اأْبداننا بل يفرق  بينها الحار الغريزي الذي في 
ثم  ت�شخين  فيه  الذي  الحار  اأواًل  فينفذ  بينهما، 
تعظم  ولهذا  وي�شد،  فيقوي  ال��َب��اِرد  بعده  ياأتي 

منفعته في اإنبات ال�شعر))30).
-1126  / هــــ   595-520( ر�ــشــد  �بـــن   -5-1-3
1198م(: هو محمد بن اأحمد بن محمد بن ر�شد اأبو 
الوليد الفيل�شوف، من اأهل قرطبة، ي�شميه االإفرنج 
Averroes ُعِني بكالم اأر�شطو وترجمه اإلى العربية، 

وزاد عليه زيادات كثيرة)31)، ودر�س الفقه واالأ�شول 
ومال  االأوائ���ل،  علوم  على  اأقبل  ثم  ال��ك��الم،  وعلم 
وتوفي  قرطبة،  ق�شاء  ��ي  وولِّ الحكماء،  علوم  اإل��ى 
كتاب  الطب،  في  الكليات  ت�شانيفه:  من  بمراك�س، 
الفقه،  ف��ي  المجتهد  ب��داي��ة  ك��ت��اب  المنطق،  ف��ي 
اأورد  الفقه)32)،  اأ�شول  في  الم�شت�شفى  ومخت�شر 

العطار ذكر كتابين البن ر�شد:
االأرج���وزة  �شرح  اأو  ال�شيخ:  األفية  �شرح  كتاب  اأ - 
في  �شينا  اب��ن  الرئي�س  ال�شيخ  اإل��ى  المن�شوبة 
العطار في الحديث عن تدبير  الطب)33)، ذكره 
)قال  يقول:  حيث  منه؛  االإكثار  و�شرر  الِجَماع 

ابن ر�شد �شارح منظومة ال�شيخ عند قوله:
االأَْج�َشام  ويورث  الَبَدن  اإ�شعاف  الِجَماع  وكثرة   

اأنواع المحن))34).
حديثه  في  العطار  ذكره  القانون:  �شرح  كتاب  ب- 
قانونجه  في  )قال  فيقول:  العظام  ت�شريح  عن 
من  ب  فُمَركَّ ال�شدر  واأم��ا  ر�شد:  البن  و�شرحه 
خلقت  وق��د  الق�س،  عظام  ه��ي:  اأعظم  �شبعة 
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ويت�شل  بها،  المت�شلة  االأ���ش��الع  بعدد  �شبعة 
االأ�شفل  باأ�شفلها عظم غ�شروفي عري�س طرفه 
اإلى اال�شتدارة ي�شمى الُحنجري لم�شابهته  مائل 
له، وهو وقاية لفم المعدة، ووا�شطة بين الق�س 

اء اللينة))35). واالأَْع�شَ
3-1-6- �بن ُهَبل �لبغد�دي )515-610هـ/1122-

1213م()36): علي بن اأحمد ابن علي بن عبد المنعم، 
اأبو الح�شن المهذب، المعروف بابن ُهَبل: طبيب من 
اإلى  رحل  ثم  بالمو�شل،  واأقام  ببغداد  ولد  العلماء، 
فَلِزم  ب�شره،  وُكّف  المو�شل،  اإلى  عاد  ثم  ماردين، 
منزله قبل وفاته ب�شنتين، ومات بالمو�شل. من كتبه 
»المختارات في الطب ثالثة اأجزاء)37)، وهو الكتاب 
الفك  ت�شريح  عن  حديثه  في  العطار  اأورده  ال��ذي 
بالغٍة  ولحكمٍة  المختار:  في  ُهَبل  ابن  )قال  فقال: 
والَكاَلم،  الم�شغ  في  بالحركة  الع�شو  هذا  ُخ�سَّ 
لت�شرفه  الحركة؛  عن  االأعلى  الفك  الخالق  و�شان 
المتجاورة، وعليها  العظام  ولكثرة ما فيه من قطع 

اء �شريفة كالعين واالأَْنف انتهى))38). اأَْع�شَ
)تــــوفــــي  �لــــَجــــْغــــِمــــيــــنــــي  مــــحــــمــــود   -7-1-3
عمر  ب��ن  محمد  ب��ن  محمود  ه��و  618هـــــــــ/1221م(: 
الَجْغِميني، من خوارزم، فلكي حا�شب، له الملخ�س 
الكواكب  ق��وة  الح�شاب،  ف��ي  ر�شالة  الهيئة،  ف��ي 
م�شائل  ف���ي  ال��ح�����ش��اب  ط���رق  و����ش���رح  و���ش��ع��ف��ه��ا، 
قانونجه،  كتابه  من  العطار  واقتب�س  الو�شايا)39)، 
والذي يوجد ن�شخة منه في دار الكتب الظاهرية)40)، 
الجغميني  )وقال  الِرجل:  عظام  ت�شريح  في  فيقول 
من  ب  ُمَركَّ الفخذ  اإن  قانونجه:  الم�شمى  ِكَتابه  في 
عظمين؛ اأحدهما المذكور، والثَّاِني حق الورك، وهو 

عظم يدخل فيه راأ�س الفخذ الفوقاني))41).
-1233  / )630-685هـــــــــ  �لــقــف  �بـــن   -8-1-3
اأمين  الفرج،  اأبو  اإ�شحاق،  بن  يعقوب  هو  1286م(: 
الدولة الكركي ابن القف، عالم بالطب والجراحة، 

المر�شى  يعالج  دم�شق  في  الطب  ب�شناعة  وخ��دم 
في قلعتها وتوفي بها، له ت�شانيف عدة منها عمدة 
االإ�شالح في �شناعة الجراح ثالثة اأجزاء في مجلد 
وهو  ال��ج��راح��ة)42)،  ف��ي  العمدة  ل��ه  ي��ق��ال  �شخم، 
الكتاب الذي اأورده العطار كم�شدر للمعلومات، ففي 
معالجة الديدان وتعريفها قال: )ذكر ابن القف في 
داء  الجراحة  ناَعة  �شِ في  بالعمدة  الم�شمى  ِكَتابه 
كنا  واإن  ِكَتابه  في  الزهراوي  ذكره  وقد  قال:  البقر 
اء، وهو  لم نعرفه في بالدنا وال ذكره غيره من االأِطبَّ
دودة واحدة تتولد تحت الجلد وفوق اللَّْحم وتدب في 

الِج�ْشم كله �شعوًدا، وهبوًطا))43).
687هــــ/1288م(:  )توفي  �لنفي�ش  �بن   -9-1-3
الَقر�شي  ال��ح��زم  اأب���ي  ب��ن  ع��ل��ي  ال��دي��ن  ع���الء  ه��و 
ال�شامل  كتاب  له  النفي�س  بابن  الملقب  الدم�شقي، 
ا كتاب الموجز والذي �شرح  في الطب)44)، وله اأي�شً
فريد  كتاب  وه��و  �شينا،  الب��ن  ال��ق��ان��ون  كتاب  فيه 
كامٌل  ال�شورة،  في  موجٌز  فهو  نَّف؛  �شَ ما  خير  من 
الأ�شول  جامٌع  الكلية،  للقوانين  �شامٌل  بال�شناعة، 
من  ن�شخة  ويوجد  والعلمية)45)،  العملية  الم�شائل 
هذا الكتاب في دار الكتب الظاهرية)46)، وقد اأخذ 
حيث  العظام؛  ت�شريح  عن  حديثه  في  العطار  منه 
�شرح  في  القر�شي  قال  )وقد  فقال:  بالقر�شي  لقبه 
الَقاُنون: اإن ت�شريح العظام والمفا�شل ونحوها �شهٌل 
في الميت من اأي �شبب كان موته، وي�شهل ذلك اإذا 
اللَّْحم  من  عليه  ما  فيها  َفِني  مدة  موته  من  م�شى 

حتى بقيت العظام مت�شلة باالأربطة ظاهرة))47).
)634-710هـــــــ  ــيــر�زي  �لــ�ــشِ �لــقــطــب   -10-1-3
بن  م�شعود  بن  محمود  هو  1237-1310م()48):   /
قا�ٍس  ال�ِشيرازي،  الدين  قطب  الفار�شي  م�شلح 
)بالك�شر  ب�ِشيراز  ولد  ومف�شر،  بالعقليات  وعالٍم 
مذكور  م��ع��روف  م�شهور  عظيم  بلد  زاي  واآخ����ره 
فيها،  طبيًبا  اأب���وه  وك���ان  ف���ار����س))49)،  ب��الد  م��ن 
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بها،  وتوفى  تبريز  �شكن  ثم  ال�شام  زار  عليه،  فقراأ 
ال�شوفية،  زي  يغير  وال  هًما  يحمل  ال  ظريًفا  وكان 
ال��ع��ل��م)50).  بحور  م��ن  وه��و  ال�شطرنج،  لعب  يجيد 
حكمة  ���ش��رح  ال�شكاكي،  مفتاح  ���ش��رح  اآث����اره:  م��ن 
القانون،  �شرح  كتاب  وله  لل�شهروردي)51)،  االإ�شراق 
االأ�شباب  عن  تحدث  حين  العطار  منه  اقتب�س  وقد 
فيقول:  منها  واح��ًدا  الهواء  يعد  والتي  ال�شرورية 
الَهَواء  اأن  اعلم  الَقاُنون:  �شرح  في  ال�شيرازي  )قال 
يتغير كما يتغير الَماء، غير اأن الَهَواء اإذا كان على 
التغير  هذا  بل  ذلك  من  �َشْيء  له  يعر�س  لم  حاله 

يعر�س له عندما تخالطه االأَْبِخَرة واالأدخنة))52).
ا  حيًّ )كــان  �لــكــاَزَرونــي  �لدين  �شديد   -11-1-3
ابن  كليات  �شرح  كتاب  له  طبيب  745هـــــ/1344م(: 
�شنة  منه  فرغ  القانون  بتو�شيحات  الم�شمى  �شينا 
البن  الموجز  �شرح  كتاب  وله  745ه����/1344م)53)، 
معالجة  ف��ي  العطار  منه  اقتب�س  ال��ذي  النفي�س، 
ال�شعف الجن�شي عند الرجل فيقول: )والذي ينبغي 
اعتماده ما ذكره الكاَزَروني في �شرح الموجز، وهو: 
فلفل)54) دارفلفل)55) زنجبيل)56) من كل واحد ع�شرة 
دراهم))57)، ويوجد ن�شخة من هذا الكتاب في دار 

الكتب الظاهرية)58).
3-1-12- حاجي با�شا )توفي 820هـــ/1417م(: 
هو خ�شر بن علي بن مروان بن علي ح�شام الدين 
االآيديني، ويقال له الخطاب، ويعرف بحاجي با�شا، 
قونية  من  اأ�شله  الحنفية،  علماء  من  متكلم  طبيب 
وتوفي  م�شر  �شكن  اآي��دي��ن،  ف��ي  ومن�شاأه  وم��ول��ده 
بها)59)، له كتاب ال�شفاء نقل منه العطار في حديثه 
عن االأخالط ما ياأتي: )فقد �شرح حاجي با�شا في 
ال�شفاء: باأن االأَْخاَلط كما تتولد في الَكِبد قد تتولد 
م فاإنه ال يتولد اإال في الَكِبد))60)،  في المعدة اإال الدَّ
واال�شم الكامل لكتاب حاجي با�شا هو �شفاء االأ�شقام 
الكتب  ودواء االآالم؛ حيث يوجد ن�شخة منه في دار 

الظاهرية)61).
�لــــ�ــــشــــيــــوطــــي  �لــــــــديــــــــن  جــــــــــالل   13-2-3
غاية  كتاب  له  )849-911هــــــــــــ/1445-1505م()62): 
خالق  هلل  الحمد  اأول��ه  االإن�شان،  خلق  في  االإح�شان 
االإن�شان  كتب خلق  فيه  اأنه جمع  فيه  ذكر  االإن�شان، 
عليه  اعتمد  حيث  االأع�شاء)63)؛  اأ�شماء  من  فذكر 
ال�شيوطي  )وقال  فقال:  العظام  ت�شريح  في  العطار 
الجنب  في  ��ان:  االإِْن�����شَ خلق  من  االإح�شان  غاية  في 
اأربع وع�شرون �شلًعا؛ اثنا ع�شر للزور من كل جانب 
جانب،  كل  من  �شتة  لل�شرا�شيف  ع�شر  واثنا  �شتة، 
وللمراأة  �شلًعا  ع�شر  ت�شعة  للرجل  اأن  وال�شحيح 

ع�شرين))64).
-1427  / )830-918هـــــــــ  �لــــَدّو�نــــي   -14-1-3

1512م()65): هو محمد بن اأ�شعد ال�شديقي الَدّواني 
الفال�شفة.  من  يعد  وباحث،  قا�س  الدين،  ج��الل 
نون  واآخره  ثانيه  وت�شديد  اأوله  َدّوان )بفتح  في  ولد 
وُولِّي  �ِشيراز،  و�شكن  ف��ار���س))66)  اأر���س  من  ناحية 
ق�شاء فار�س وتوفي بها)67). َين�ِشب العطار له كتاب 
حديثه  ف��ي  يقول  حين  ال�شهروردي  هياكل  �شرح 
هنا  الَنباتية  بالنف�س  المراد  )ولي�س  النباتات:  عن 
اأن  ال�شهروردي  هياكل  �شرح  في  الَدّواني  ذكره  ما 

للحيوانات نفو�ًشا مجردة))68).
 / 1008هــــ  )تــوفــي  �لأنــطــاكــي  د�وود   -15-1-3
عالم  االأن��ط��اك��ي،  عمر  بن  داود  هو  1599م()69): 
رئا�شة  اإليه  انتهت  �شريًرا،  ك��ان  واالأدب  بالطب 
ثم  )بالفتح  اأنطاكية  في  ول��د  زمانه،  في  االأط��ب��اء 
وقراأ  القراآن،  وحفظ  مخففة))70)،  والياء  ال�شكون 
المنطق والريا�شيات و�شيًئا من الطبيعيات، ودر�س 
اللغة اليونانية فاأحكمها، وهاجر اإلى القاهرة، فاأقام 
مدًة ا�شتهر بها، ورحل اإلى مكة فاأقام �شنة توفي في 
االأذهان  ُنْزَهة  الكثيرة:  ت�شانيفه  ومن  اآخرها)71)، 
المنطق  تجريد  في  المرام  غاية  االأب��دان،  في طب 
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االأذه��ان  ت�شحيذ  في  المبهجة  ال��ُن��ْزَه��ة  وال��ك��الم، 
والجامع  االألباب  اأول��ي  وَت��ْذِك��َرة  االأمزجة،  وتعديل 

للعجب العجاب وتعرف بَتْذِكَرة االأنطاكي)72).
العطار  اإليها  اأ�شار  التي  االأنطاكي  داوود  وكتب 

في كتابه هي:
ك��ت��اب ُن��ْزَه��ة االأذه����ان ف��ي اإ���ش��الح االأْب����دان،  اأ- 
والت�شريح  الطبيعية  االأم��ور  يتناول  كتاب  وه��و 
البدن، والو�شايا والقوانين،  واأحوال  واالأ�شباب، 
هذا  ال��ظ��اه��رة،  واالأم��را���س  العلل،  وتفا�شيل 
الكتاب هو االأ�شا�س الذي انطلق منه العطار في 
نقده لداوود االأنطاكي ومن ثم كان له الن�شيب 
يذكر  ك��ان  حيث  ال��م��راج��ع؛  جميع  م��ن  االأك��ب��ر 
الُنْزَهة  كتاب  في  وردت  كما  ما  ق�شية  العطار 
كتابه،  ك��ل  ف��ي  وه��ك��ذا  باأ�شلوبه،  عليها  وي���رد 
الكتب  دار  في  الكتاب  ه��ذا  من  ن�شخة  ويوجد 

الظاهرية)73). 
للعجب  والجامع  االأل��ب��اب  اأول��ي  َت��ْذِك��َرة  كتاب  ب- 
دار  مكتبة  ف��ي  م��ن��ه  ن�شخة  ي��وج��د  ال��ع��ج��اب، 
اإليه؛  العطار  يلجاأ  ك��ان  الظاهرية)74)،  الكتب 
في  االأن��ط��اك��ي  عند  الحا�شل  التناق�س  لبيان 
ففي  وال��َت��ْذِك��َرة.  الُنْزَهة  بين  المعلومات  �شرد 
يقول: )وهو قد جعلها في  االأخالط  حديثه عن 
بين  التوفيق  فكيف  مختلفة  والَتْذِكَرة  الُنْزَهة 

الَكاَلمين))75).
ت- بينما الكتاب الثالث لداوود االأنطاكي هو الُنْزَهة 
المبهجة من ت�شحيذ االأذهان وتعديل االأمزجة، 
عند  التناق�س  لتبيان  ا  اأي�شً العطار  يذكره  كان 
هي  فيه  التي  المعلومات  كانت  اإذا  اأو  االأنطاكي 
ذكر  م��ا  يذكر  دوًم���ا  فكان  علمًيا،  ال�شحيحة 
في  والتفكر  التدبر  منك  يطلب  ثم  الُنْزَهة  في 
يقول:  االأع�����ش��اء  ع��ن  حديثه  ففي  االخ��ت��الف، 
ونحن  هنا،  ما  دون  الُنْزَهة  في  ما  )فال�شواب 

اإنما حكمنا باإمكان التطبيق بين العبارتين بناء 
التحقيق  فبعد  واإال  اعتبره  مما  الظاهر  على 
هنا  ما  دون  لَكاَلمهم  موافق  الُنْزَهة  في  فما 
الكتب  دار  في  منه  ن�شخة  يوجد  ف��ت��دب��ر))76)، 

الظاهرية)77).
اأن الكتب الثالثة الموؤلفة من  مما �شبق نالحظ 
اأهمية كبيرة لدى  االأنطاكي، كانت ذات  قبل داوود 
متعلمي الطب في المدر�شة الدم�شقية؛ حيث يوجد 
وبما  الظاهرية،  الكتب  دار  في  ن�شخها  من  العديد 
تكون  فقد  وا�شح،  ب�شكل  ذلك  يذكر  لم  العطار  اأن 

ا في غيرها من المكتبات في دم�شق. موجودة اأي�شً
��شم  ذكــر  دون  �لــكــتــاب فقط  ��ــشــم  ذكــر   -2  -3
فترة  في  الكتاب  ل�شهرة  ذلك  يكون  قد  �لــمــوؤلــف: 
كتاب  اأو  الطب،  في  القانون  كتاب  كقولنا  ع�شره؛ 
ف��اإن  االأن��ب��اء،  عيون  كتاب  اأو  ال��ط��ب،  ف��ي  ال��ح��اوي 
�شينا،  البن  القانون  اأن  يعلم  الطب  لتاريخ  المتابع 
اأ�شيبعة،  اأبي  االأنباء البن  وعيون  للرازي،  والحاوي 
وقد بلغ عدد هذه الكتب 6 كتب، رتبتها تاريخًيا وفق 

االآتي:
الكتاب  اأو  �لــطــب:  فــي  �لكامل  كتاب   -1-2-3
من  وه��ي  الطبية،  المو�شوعات  اأ�شهر  من  الملكي 
400ه���/1010م)  قبل  حيًّا  )كان  المجو�شي  تاأليف 
فار�شي  بالطب،  عالم  المجو�شي:  عبا�س  بن  علي 
بن  مو�شى  تالميذ  من  االأه���واز  اأه��ل  من  االأ���ش��ل. 
وله  384ه���))78)،  �شنة  )المتوفى  �شيار  ابن  يو�شف 
المفردة)79)،  باالأدوية  االأمرا�س  م��داواة  في  كتاب 
والكتاب الملكي ُكِتب في ع�شرين مقالة، وهو كتاب 
علمها  الطبية  ال�شناعة  اأج��زاء  على  م�شتمل  جليل 
في  الكامل  كتاب  من  ن�شخة  ويوجد  وعملها)80)، 
مكتبة دار الكتب الظاهرية)81)، ومن اأمثلة ما ذكره 
اأن��واع  في  قاله  ما  الكامل  كتاب  عن  نقاًل  العطار 
فيه  يكون  وهو:  الكامل،  �شاحب  قاله  )ما  النب�س: 
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معتداًل بال�شرعة والتواتر))82).
من  و�لـــعـــالمـــات:  �لأ�ـــشـــبـــاب  كـــتـــاب   -2-2-3
619ه�����/1222م))83)  )توفي  ال�شمرقندي  تاأليف 
الدين  نجيب  حامد،  اأبو  عمر،  بن  علي  بن  محمد 
ه��راة  ف��ي  ا�شت�شهد  بالطب،  عالم  ال�شمرقندي: 
مدن  اأمهات  من  م�شهورة  عظيمة  مدينة  )بالفتح 
ت�شانيفه:  من  التتار.  دخلها  عندما  خرا�شان))84) 
ر�شالة  الكبير،  االأقرباذين  كتاب  المر�شى،  اأغذية 
االأق��رب��اذي��ن  وك��ت��اب  المفا�شل،  وج��ع  م���داواة  ف��ي 
فقد  والعالمات  االأ�شباب  كتاب  واأما  ال�شغير)85)، 
جمعه ال�شمرقندي ونقله من عدة كتب اأهمها كتاب 
القانون البن �شينا)86)، ويوجد ن�شخة منه في مكتبة 
في  العطار  اقتب�س  ومنه  الظاهرية)87)،  الكتب  دار 
االأ�شباب:  �شاحب  )وقال  فقال:  الح�شاة  معالجة 
مما  االإحليل  في  ُي��ْزَرق  ما  فيه خا�شة  ي�شتعمل  واأن 
ُيَفتِّت الح�شاة؛ مثل دهن العقارب ونحوه والمعجون 
الُمَفتِّت للح�شاة المعمول من حجر االإ�شفنج وَرماد 

العقرب))88).
اأ�شهر  م��ن  �لــ�ــشــحــاح:  مــخــتــار  كــتــاب   -3-2-3
)ك��ان  ل��ل��رازي  وه��و  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغوية  ال��م�����ش��ادر 
عبد  بن  بكر  اأبي  بن  حيًّا 666ه����/1268م) محمد 
اأول  تاأليفه  من  فرغ  الدين،  زين  ال��رازي،  القادر 
بالتف�شير  ِعلٌم  وله  660ه����/1267م،  �شنة  رم�شان 
وال�شام)89)،  م�شر  زار  ال��ري،  من  اأ�شله  واالأدب، 
الف�شاحة  رو�شة  ال�شحاح،  مختار  ت�شانيفه:  من 
الت�شوف،  في  الحقائق  دقائق  القراآن،  غريب  في 
في  البراعة  وكنوز  المواعظ،  في  الحقائق  حدائق 
�شرح المقامات للحريري)90)، وقد اأ�شار اإليه العطار 
في  )وقال  مثاًل:  فيقول  الكلمات  بع�س  تعريف  في 
المحجمتين،  مو�شع  في  عرق  واالأخ��دع  ال�شحاح: 
وقعت  وربما  اأخدعان  وهما  الوريد،  من  �شعبة  وهو 

ال�شرطة على اأحدهما فينزف �شاحبه))91).

وال��ع��الم��ات:  االأ���ش��ب��اب  ���ش��رح  ك��ت��اب   -4-2-3
حيًّا  )ك��ان  الكرماني  نفي�س  ه��و  هنا  والمق�شود 
بن  نفي�س  الدي��ن  بره�����ان   841ه�����/1438م))92)، 
ع��و���س ب���ن ح��ك��ي��م ال��ك��رم��ان��ي، ع��ال��م ب��ال��ط��ب، 
من  �شمرقند.  في  بك  اأول��غ  لل�شلطان  طبيًبا  ك��ان 
ت�شانيفه: �شرح موجز القانون البن �شينا في الطب 
841ه�����/1437م،  ع��ام  ب�شمرقند  تاأليفه  من  ف��رغ 
وك��ت��اب �شرح االأ���ش��ب��اب وال��ع��الم��ات ف��ي االأم��را���س 
في  الكتاب  هذا  من  ن�شخة  ويوجد  ومعالجتها)93)، 
عنه  نقاًل  العطار  فيقول  الظاهرية)94)،  الكتب  دار 
في ت�شريح االأ�شنان ومزاجها: )قال �شارح االأ�شباب 
والعالمات: اعلم اأنه قد اجتمعت االأوائل على اأنه ال 
اإذا  والأنها  العظام،  جملة  من  الأنها  لالأَ�ْشنان؛  ح�س 
انك�شر منها جزء لم يوؤلم، واإنها تبرد وال توؤلم، والأنه 
يعر�س  واإنما  االأل��م  من  �َشْيء  قلعها  بعد  يبقى  قد 

ب الذي ياأتيها))95). االألم ب�شبب �شوء ِمزاج الَع�شَ
ا�شتخدمه  �لأطـــبـــاء:  قــامــو�ــش  كــتــاب   -5-2-3
العطار في العديد من الموا�شع لتبيان بع�س االأمور 
الطبية اأو التعريفية، وكتاب قامو�س االأطباء لمدين 
)969-1044ه������/1562-1634م))96)،  القو�شوني 
رئي�س  القو�شوني،  الرحمن  عبد  ب��ن  مدين  وه��و 
االأدب  ف��ي  ب���اٌع  ل��ه  ع�����ش��ره،  ف��ي  بم�شر  االأط��ب��اء 
وريعان  االألباب  ريحان  ا:  اأي�شً كتبه  من  والتاريخ. 
ن�شخة  وي��وج��د  االآداب)97)،  م��رات��ب  ف��ي  ال�شباب 
الظاهرية  المكتبة  في  االأطباء  قامو�س  كتاب  من 
عظام  ت�شريح  في  مثاًل  العطار  فيقول  بدم�شق)98)، 
اء: اأن االأ�شالع اأربعة  االأ�شالع: )وفي قامو�س االأِطبَّ
وع�شرون متقو�شة اأَْطَولها االأو�شط وثالثة من فوقه، 
�شاحبه  من  ر  اأَْق�شَ واحد  وكل  اأ�شفله،  من  وثالثة 
فهي على �شكل قطعة من دائرة، وع�شرة منها تليها 

في كل جانب خم�شة))99).
لم  ل��الأ���ش��ف  ه��ن��ا  �لـــكـــافـــي:  كـــتـــاب   -6-2-3
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الكافي؛  ب�شاحب  المق�شود  م��ن  ال��ع��ط��ار  ي��ذك��ر 
في  مثاًل  فيقول  اللفظ  ه��ذا  ي��ورد  فقط  ك��ان  حيث 
الح�شاة  الكافي:  �شاحب  )ق��ال  الح�شاة:  تدبير 
ومنها  باالأَْدوية،  يتفتت  ما  فمنها  مختلفة؛  �شروب 
ب��االأَْدوي��ة  يمتحنها  اأن  ينبغي  ولذلك  يتفتت؛  ال  ما 
وال��ك��ب��ر)101)  الفج  ْي��ت��ون)100)  ك��ال��زَّ م��دة  ال�شق  قبل 
دهن  االأَْدوي��ة  ومن  االأَ�ْشَود،  والحم�س)102)  الَرِطب 
يوجد  العربي  الطبي  التاريخ  وفي  العقارب))103)، 
لُموؤِلِفين  ولكن  نف�شه،  اال���ش��م  تحمل  كتب  ثالثة 

ُمختِلِفين، وهم: 
923-1006م)   / )311-396ه���  بختي�شوع  ابن  اأ - 
طبيب،  بختي�شوع:  ب��ن  اهلل  عبيد  ب��ن  جبرئيل 
عالم، من بيت الطب في الع�شر العبا�شي. ولد 
اإلى  اإلى �ِشيراز، و�شافر  وتعلم في بغداد، ورحل 
فيها.  فتوفي  بغداد،  اإلى  وعاد  ودم�شق،  القد�س 
من كتبه الكافي في الطب، خم�شة مجلدات)104).
اأحمد  440ه�����/1048م)  )توفي  مندويه  اب��ن  ب- 
الطبيب  االأ�شفهاني  علي  اأبو  الرحمن  عبد  ابن 
ومن  �شينا)105)،  ابن  الرئي�س  لل�شيخ  المعا�شر 
كتاب  ال��ط��ب،  اإل���ى  المدخل  ك��ت��اب  ت�شانيفه: 
الجامع المخت�شر من علم الطب، كتاب االأطعمة 
ا  واالأ�شربة، كتاب الكافي في الطب ويعرف اأي�شً
ن�شخة منه  ويوجد  ال�شغير)106)،  القانون  بكتاب 

في دار الكتب الظاهرية)107).
ت- عدنان العين زربي )توفي 548ه�/1153م))108)، 
بن  ع��دن��ان  ن�شر  اأب��و  ال��دي��ن  موفق  ال�شيخ  ه��و 
)اأوائ��ل  زرب��ة  عين  اأه��ل  من  من�شور  بن  ن�شر 
وا�شتغل  مدة  ببغداد  واأق��ام  اليمن))109)،  بالد 
فيها  ومهر  الحكمية  بالعلوم  الطب  ب�شناعة 
ا في علم النجوم، ثم انتقل اإلى الديار  وخ�شو�شً
وتوفي  الم�شريين،  الخلفاء  وخدم  الم�شرية، 
في  �شنفه  الطب  في  الكافي  اآث��اره:  من  بم�شر 

�شنة  في  واأكمله  بم�شر  510ه�����/1117م  �شنة 
ن�شخة منه في  547ه����/1152م)110)، كما يوجد 

مكتبة دار الكتب الظاهرية)111).
الذي  الكافي  كتاب  لمعرفة  حيرتنا  تزداد  وهنا 
اقتب�س منه العطار، فعنوان الكتاب يدلنا على ثالثة 
دار  في  موجود  هو  لما  عودتنا  وعند  مختلفة،  كتب 
مختلفتان  ن�شختان  يوجد  بدم�شق  الظاهرية  الكتب 
تظهر  لذلك  ونظًرا  العنوان،  نف�س  تحمالن  تماًما 
الكامل  العلمي  التوثيق  اأهمية  هنا بكل و�شوح مدى 

للم�شادر.
��شم  ذكــر  دون  فقط  �لموؤلف  ��شم  ذكــر   -3  -3
كتاب  اأن  ب�شبب  ذلك  اأن  البع�س  َيِظن  قد  �لكتاب: 
الموؤلف وحيٌد وم�شهور، ولكن هذا االحتمال م�شتبعٌد 
اأكثر  العطار يملكون  الذين ذكرهم  هنا؛ الأن جميع 
من كتاب، ونظًرا لذلك قد يكون ال�شبب االأقرب اأن 
العطار لم يطلع على كتب هوؤالء واإنما نقل كالمهم 
عن كاتب اآخر ذكرهم في كتبه، وربما اأراد العطار 
الكتاب  ا�شم  ذك��ر  دون  االأ�شا�شي،  الم�شدر  ذك��ر 
اأ�شماء  من  ا�شًما   16 عددهم  بلغ  لكالمهم.  الناقل 

العلماء، وهم بعد ترتيبهم تاريخًيا:
واأفالطن  فالطن  له  يقال  �أفــالطــون:   1-3-3
يوناني  فيل�شوف  اأثينا  مدينة  اأهل  من  واأفالطون، 
عالم بالهند�شة وطبائع االأعداد، وله كتب في الطب 
والفل�شفة، وله في االأتيف كالم لم ي�شبقه اأحد اإليه 
ا�شتنبط به �شنعة الديباج، و�شع اأول حركة جامعة 
العددية)112)،  بالن�شبة  �شنفها  ثم  الحركات  لجميع 
ويبدو اأن العطار نقل كالمه من كتب اأخرى، فيقول 
اأف��الط��ون:  )ق��ال  ع��ام:  ب�شكل  المر�س  تدبير  ف��ي 
والخادم  عاقاًل  والمري�س  حاذًقا  الطبيب  كان  اإذا 

�شابًرا يبراأ المري�س))113).
بن  اأر�شطوطالي�س  هو  �أر�شطوطالي�ش:   2-3-3
�شليمان  قال  الفيثاغوري،  الجرا�شني  نيقوماخ�س 
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عن  كتابه  في  جلجل  بابن  المعروف  ح�شان  اب��ن 
وعالمها  ال��روم  فيل�شوف  كان  اإن��ه  اأر�شطوطالي�س: 
علم  عليه  ولكن غلب  وطبيبها،  وجهبذها وخطيبها 
اقتب�س  العطار  اأن  يبدو  ا  اأي�شً وهنا  الفل�شفة)114)، 
اأقواله،  اأر�شطوطالي�س من كتب اأخرى ذكرت  كالم 
اأو قلته: )وقد قال  فيقول في تدبير الجماع وكثرته 
قليل  الجماع  الكثير  الحيوان  اإن  اأر�شطوطالي�س: 
العمر واحتج في ذلك بالع�شافير التي ال تعي�س اأْكثر 

من عام واحد))115).
اأ�شيبعة:  اأبي  ابن  عنه  قال  جالينو�ش:   3-3-3
عن  ف�شاًل  الطب  �شناعة  في  اأحٌد  ُيدانيه  لي�س  اأنه 
واآراء  واآراءه  اأبقراط  كالم  و�َشيَّد  اأيَّد  ي�شاويه،  اأن 
فيها  ك�شف  كثيرة  كتًبا  ذلك  في  نَّف  و�شَ التابعين، 
حقائقها،  عن  واأف�شح  ال�شناعة،  هذه  مكنون  عن 
ون�شر القول الحق فيها، ولم يجئ بعده من االأطباء 
اإال من هو دون منزلته ومتعلم منه، وكانت مدة حياة 
وُمَتعلم  �شبي  منها  �شنة،  وثمانين  �شبًعا  جالينو�س 
�شبع ع�شرة �شنة وعالم ُمَعّلم �شبعين �شنة، وهذا على 
في  ذكرنا  ما  ينطبق  النحوي)116)،  يحيى  ذكره  ما 
اأفالطون واأر�شطوطالي�س �شابًقا هنا في جالينو�س، 
ا�شتند لكالٍم منقول عن جالينو�س، ولي�س  فالعطار 
)قال  مثاًل:  فيقول  مبا�شرًة،  جالينو�س  كتاب  من 
ت�شريحه  اأريد  الذي  اأخنق  اأن  اإن عادتي  جالينو�س: 
بالَماء لئال ير�س اأو ينف�شخ �َشْيء من اأْجزاء العروق 

اإذا خنق بحبل ونحوه))117).
�لـــر�زي )251-313هـــــ / 865- بكر  �أبــو   4-3-3
من  ب��ك��ر،  اأب���و  ال���رازي  زك��ري��ا  ب��ن  محمد  925م(: 
وتعلم  ولد  الري  اأهل  الطب، من  االأئمة في �شناعة 
ي�شميه  الثالثين،  �شن  بعد  بغداد  اإلى  و�شافر  بها، 
ونظم  والغناء  بالمو�شيقى  اأوِل��ع   ،Rhazes االإفرنج 
ال��رازي  زكريا  بن  محمد  بكر  والأب��ي  ال�شعر)118)، 
واأعظمها  كتبه  اأَجلُّ  وهو  الحاوي،  كتاب  الكتب  من 

في �شناعة الطب؛ وذلك اأنه جمع فيه كل ما وجده 
�شائر  من  وم��داوات��ه��ا  االأم��را���س  ذك��ر  في  متفرًقا 
اإلى  بعدهم  اأت��ى  وم��ن  للمتقدمين،  الطبية  الكتب 
قائله)119)،  اإل��ى  فيه  نقله  �شيء  كل  ون�شب  زمانه، 
حيث  العطار؛  م�شدر  هو  الحاوي  كتاب  يكون  وقد 
الظاهرية)120)،  الكتب  دار  في  منه  ن�شخة  يوجد 
له،  رجع  الذي  الكتاب  ا�شم  يذكر  لم  العطار  ولكن 
فيقول في تدبير النوم مثاًل: )وقال محمد بن زكريا 
اأعمارهم  كل  في  يكتفون  اأعداًدا  راأيت  قد  الرازي: 
في اأربع وع�شرين �شاعة من الليل والنهار بنوم اأربع 

�شاعات اأو خم�س))121).
)260-339هــــ/874- �لفار�بي  ن�شر  �أبو   5-3-3
بن  طرخان  بن  محمد  بن  محمد  هو  950م()122): 
الثاني،  بالمعلم  ويعرف  الفارابي،  ن�شر  اأبو  اأوزلغ، 
م�شتعرب  االأ�شل  تركي  الم�شلمين،  فال�شفة  اأكبر 
واليونانية  وال��ف��ار���ش��ي��ة  التركية  باللغات  ع���ارف 
واآخره  راء  االألف  )بعد  فاراب  في  ولد  وال�شريانية، 
فيها،  فن�شاأ  بغداد  اإل��ى  وانتقل   ،(123(( موحدة  باء 
واألف بها اأكثر كتبه، ورحل اإلى م�شر وال�شام وتوفي 
�شروط  كتاب  الكتب  من  وللفارابي  بدم�شق)124)، 
القيا�س، كتاب البرهان، كتاب الرد على الرازي في 
العطار  ا  اأي�شً يذكر  ولم  وغيرها)125)،  االإلهي  العلم 
في  فيقول  منه،  اقتب�س  الذي  الفارابي  كتاب  ا�شم 
ن�شر  اأبي  ال�شيخ  )قال  وتعريفه:  الطب  عن  حديثه 
يلتم�س  �شادقة  فاعلة  ناَعة  �شِ الطب  ال��ف��اراب��ي: 
وفي  االإِْن�َشان  بدن  في  ة  حَّ ال�شّ تح�شل  اأن  باأفعالها 

كل واحد من اأع�شائه))126).
1039م()127):   / 430هـــ  )توفي  �لكحال   6-3-3
م�شهوًرا  ك��ان  ال��ك��ح��ال،  علي  ب��ن  عي�شى  ب��ن  علي 
وبكالمه  فيها،  الكحل، متميًزا  بالحذق في �شناعة 
ُيْقَتدى في اأمرا�س العين ومداواتها، وكتابه الم�شهور 
يعاني  من  لكل  بد  ال  ال��ذي  هو  الكحالين  بتذكرة 
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�شناعة الكحل اأن يحفظه، وقد اقت�شر النا�س عليه 
هذا  في  األفت  قد  التي  الكتب  �شائر  من  غيره  دون 
الفن، و�شار ذلك م�شتمًرا عندهم، وكالم علي بن 
كالمه  من  اأجود  الكحل  �شناعة  اأعمال  في  عي�شى 
من  ن�شخة  ويوجد  العلمية)128)،  باالأمور  يتعلق  فيما 
الظاهرية)129)،  الكتب  دار  مكتبة  في  الكتاب  هذا 
بع�س  ع��الج  �شرح  في  منه  اأخ��ذ  قد  العطار  ولعل 
علي  )قال  مثاًل:  فيقول  ومعالجاتها  العين   اأمرا�س 
وك��ره��وا  ����ش���الق)130)،  ل��رج��ل  ع��ر���س  عي�شى:  اب��ن 
عالجه بالحديد ل�شعوبته فعالجوه بالطالء المحلل 
فُبِرَء برًءا تاًما، وهذا اأولى من اإخراج ال�شالق باليد 

لخطره))131).
نــحــو  )تـــــوفـــــي  �لــــ�ــــشــــادق  ـــــــي  �أب �بــــــن   7-3-3
الرحمن  القا�شم عبد  اأبو  470هــــ/1077م()132): هو 
الني�شابوري،  �شادق  اأب��ي  بن  اأحمد  بن  علي  اب��ن 
طبيٌب فا�شٌل كثير الدراية بال�شناعة الطبية، بارٌع 
في العلوم الحكمية، له حر�ٌس بالٌغ في التطلع على 
كتب جالينو�س، وكان ف�شيًحا بليغ الكالم، وله من 
بن  لحنين  الطب  في  الم�شائل  كتاب  �شرح  الكتب 
كتاب  �شرح  الأبقراط،  الف�شول  كتاب  �شرح  ا�شحق، 
لم  العطار  ولكن  لجالينو�س)133)،  االأع�شاء  منافع 
فيقول  الموؤلف،  بذكر  فاكتفى  كتابه  ا�شم  يذكر 
االأ�شباب  من  وه��ي  وال�شكون،  الحركة  تدبير  في 
ال�شرورية: )قال ابن اأبي ال�شادق: ال غنى لالإِْن�َشان 
له  ولي�س  متحرًكا،  بالطبع  ُخِلق  الأنه  الحركة؛  عن 
ال�شكون  اإلى  وي�شطر  له،  ُخِلق  مما  نف�شه  ل  ُيَعطِّ اأن 
يكون  وقد  ال��ح��رك��ة))134)،  تعب  من  الَبَدن  الإراح��ة 
ف�شول  ك��ت��اب  ه��و  العطار  اعتمده  ال���ذي  الكتاب 
الكتب  دار  ف��ي  منه  ن�شخة  يوجد  حيث  اأب��ق��راط؛ 

الظاهرية)135).
التوثيق  عيوب  تتجلى  هنا  �لــطــبــري:   8-3-3
يذكر  فعندما  اأخ��رى،  مرة  الكامل  وغير  الناق�س 

اأمرا�س  كما في حديثه عن  الطبري فقط،  العطار 
اإني وجدت رجاًل  الكبد؛ حيث قال: )قال الطبري: 
اإذا ج�س كبده وجد في بقعة منه �َشيء �شلب كالورم 
ال�شلب، و�شائر الَكِبد معتدلة في ال�شالبة واللين، 
تولد  علة  عرفت  اأكن  ولم  معتدلة،  قارورته  وكانت 
االأورام  يحلل  بما  اأداويه  فكنت  الَكِبد  في  الح�شاة 
�شنين  بعد  ب��االأه��واز  وراأي��ت��ه  عني  فغاب  ال�شلبة، 
كثيرة قد زالت عنه هذه ال�شالبة))136)، فقد اأوقعنا 
بالطبري؛  المق�شود  من  معرفة  متاهة  في  العطار 
الملقبين  العرب  االأط��ب��اء  من  العديد  يوجد  حيث 

بالطبري اأذكر اأ�شهرهم:
اأبو  هو  861م))137):   / 247ه���  )توفي  الطبري  اأ - 
مولده  ال��ط��ب��ري،  رب��ن  �شهل  ب��ن  علي  الح�شن 
وك�شر  وثانيه  اأول��ه  )بفتح  بطبر�شتان  ومن�شاأه 
الطب،  �شناعة  ال��رازي  ُمَعلِّم  وهو  ال��راء))138)، 
له من الكتب كتاب فردو�س الحكمة جعله �شبعة 
مقالة،  ثالثين  على  تحتوي  واالأن�����واع  اأن����واع، 
باًبا،  و�شتين  ثالثمائة  على  تحتوي  والمقاالت 
وترتيب  والحجامة  ال�شحة  حفظ  في  كتب  وله 
وقد  واالأ���ش��رب��ة)139)،  االأطعمة  ومنافع  االأغ��ذي��ة 

يكون هو المق�شود عند العطار بالطبري. 
-839  / )224-310ه�����  الطبري  يوجد  كما  ب- 

الطبري،  يزيد  ابن  جرير  بن  محمد  923م): 
في  ول��د  االإم����ام،  المف�شر  ال��م��وؤرخ  جعفر:  اأب��و 
له  بها.  وتوفي  بغداد  وا�شتوطن  طبر�شتان  اآمل 
كتاب اأخبار الر�شل والملوك)140)، ولكن لم اأجد 
العطار  اأن  وبخا�شة  بالطب.  علمه  عن  اإ�شارة 
اعتمد على الطبري في موا�شيع طبية م�شاهدة، 
عن  حديثه  عند  ذل��ك  يو�شح  االآت���ي  وال��م��ث��ال 
به  من  راأي��ت  الطبري:  )قال  المالنخوليا)141): 
اأْكثر  فت�شنجت  باالإ�شتفراغات  فُعوِلج  العلة  هذه 
اأع�شائه مع األم �َشِديد كان يلحقه، حتى هلك بما 
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محتاًجا  الَبَدن  كان  التي  الرطوبات  ا�شتفرغت 
لم  ولذلك  واأع�شائه))142)؛  قواه  و�شعف  اإليها 
جرير  بن  محمد  الطبري  بلفظ  العطار  يق�شد 

الموؤرخ. 
ا الطبري )كان حيًّا 366ه�/976م):  ت- ويوجد اأي�شً
عالم  الح�شن  اأب���و  الطبري  محمد  ب��ن  اأح��م��د 
الدولة)143)،  ركن  طبيب  وكان  الطب،  ب�شناعة 
بالمعالجات  المعروف  ا�س  الُكنَّ الكتب:  من  له 
وقد  واأنفعها،  الكتب  اأَج��لِّ  من  وهو  البقراطية، 
ا�شتق�شى فيه ذكر االأمرا�س ومداواتها على اأتم 

ما يكون ويحتوي على مقاالت كثيرة)144). 
المق�شود من كالم  ن�شتطع معرفة من  لم  فهنا 
�شاحب  ربن  بن  علي  يكون  فقد  بالطبري،  العطار 
اأو اأحمد بن محمد �شاحب  كتاب فردو�س الحكمة، 
كتاب المعالجات البقراطية، وهذا يعطينا فكرة عن 
التوثيق،  نق�س  من  للقارئ  يح�شل  الذي  االإرتباك 
البقراطية؛  المعالجات  هو  الكتاب  يكون  قد  ولكن 
وذلك لتواجده في مكتبة دار الكتب الظاهرية)145)، 
على الرغم من اأن العطار لم يذكر اإن كان قد اطلع 

عليه في تلك المكتبة. 
العربي  الطب  تاريخ  ا�شتمل  �لم�شيحي:   9-3-3
وكان  الم�شلمين،  غير  من  االأطباء  من  العديد  على 
كالمجو�شي  ديانتهم،  وفق  لقًبا  بع�شهم  على  يطلق 
في  ذك��ره  )�شبق  الطب  في  الكامل  كتاب  �شاحب 
بهذا  العطار  اأ���ش��ار  وق��د  الم�شيحي،  اأو  البحث)، 
اللفظ في حديثه عن اأمرا�س الخ�شية فقال: )قال 
المحرو�شة �شنة ثالث  الم�شيحي: ح�شر في دم�شق 
حتى  خ�شيتاه  عظم  قد  كان  رجٌل  و�شتمائة  و�شتين 
الحركة  وكانت  الكبيرة،  المخدة  قدر  كي�شها  كان 
ا، وكان في  اأْي�شً قد تعذرت عليه بل امتنعت والنوم 
االآخر  وفي  ق��دام،  اإل��ى  عليها  يتكي  االأوق��ات  بع�س 
اختار الموت على الحياة))146)، ومن اأ�شهر من لقب 

بهذا اللقب:
اأ�شيبعة: هو  اأبي  ابن  يقول  الم�شيحي:  �شهل  اأبو  اأ - 
اأبو �شهل عي�شى بن يحيى الم�شيحي الجرجاني، 
علمها  الطب  �شناعة  ف��ي  ب��ارع  فا�شل  طبيب 
الت�شنيف،  ج��ي��د  ال��ع��ب��ارة  ف�شيح  وع��م��ل��ه��ا، 
راأي��ت  وق��د  للعربية،  متقًنا  الخط  ح�شن  وك��ان 
في  تعالى  اهلل  حكمة  اإظ��ه��ار  في  كتابه  بخطه 
اآخ��ر  مو�شع  ف��ي  والعطار  االإن�����ش��ان)147)،  خلق 
الم�شيحي  �شهل  اأبو  )وقدره  يقول:  النب�س  حول 
الأن  الع�شرة؛  االأَْجَنا�س  لي�شوي  نب�شة  بثالثين 
اأبي  ابن  ولكن  نب�شات))148)،  ثالث  جن�س  كل 
ا�شيبعة يذكر اأن اأبو �شهل هذا كان معلًما لل�شيخ 
يكون  اأن  يمكن  ال  ثم  ومن  �شينا،  ابن  الرئي�س 
الأن  االأول؛  المثال  في  المذكور  الم�شيحي  نف�س 

اأحداثه تدور في �شنة 663ه�/1264م.
بن  عي�شى  بن  الخير  اأب��ي  بن  �َشعيد  ن�شر  اأب��و  ب- 
من  598ه�������/1202م)،  حيًّا  )ك��ان  الم�شيحي 
من  واالأف��ا���ش��ل  الطب  �شناعة  ف��ي  المتميزين 
اأربابها، له كتاب االقت�شاب  اأهلها واالأعيان من 
ثم  ال��ط��ب  ف��ي  وال��ج��واب  الم�شالة  ط��ري��ق  على 
االقت�شاب)149)،  انتخاب  بكتاب  باخت�شاره  قام 
حيث  اآخر؛  ا  �شخ�شً اأراد  العطار  اأن  يبدو  ولكن 
�شنة  العبا�شي  الخليفة  ع��ال��ج  ن�شر  اأب�����ا  اأن 
عيون  كتاب  في  ذلك  ورد  كما  598ه����/1202م 
اأن  ال�شابق  العطار  قول  في  ورد  ومما  االأن��ب��اء، 
االأحداث جرت في دم�شق �شنة 663ه�/1265م. 
غير  التوثيق  م�شكلة  لتظهر  هنا  تعود  وه��ك��ذا 
لي�شت مرتبطة بذكر  الم�شكلة هنا  المتكامل، ولكن 
فلم  فقط،  الموؤلف  ا�شم  بذكر  بل  الكتاب،  ا�شم 
قال  العطار  بكالم  المق�شود  من  تحديد  ن�شتطع 

الم�شيحي، اأو قال الطبري. 
3- 4- توثيق مجهول: اأ�شعف اأنواع التوثيق هو 
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هذا النوع، واأنا ا�شتغرب لماذا يلجاأ اإليه العطار في 
التي كانت متعارف  االأ�شاليب  كتابه، وقد يكون من 
زماننا  في  حتى  البع�س  اإن  بل  االأتيف،  في  عليها 
من  تاأكده  ع��دم  ح��ال  في  العبارات  ه��ذه  ي�شتخدم 
لتلك  ا�شتخدامه  اأن  ا  اأي�شً نذكر  ولكن  الم�شدر، 
العبارات  وهذه  الكثير،  بال�شيء  يكن  لم  العبارات 

هي:
و�شف  في  ق��ال  حيث  �لــحــكــمــاء:  قــال   -1-4-3
ار  النَّ اأن  الُحَكماء:  بع�س  )وزع��م  و�شفاتها:  النار 
ر  الَعَنا�شِ األ��ط��ف  ��ار  ال��نَّ ب��اأن  م�شتداًل  َرِط��ب��ة  ح��ارة 

واألطف االأ�شياء اأرقها والرقة من الُرُطوَبة))150).
3-4-2- قال القدماء: ذكرها في الحديث عن 
البحران  القدماء:  بع�س  )ق��ال  فيقول:  البحران 
ملحمة بين الَطبيَعة، ومادة الَمَر�س يقتتالن فاأيهما 

غلب ا�شتولى))151).
الحديث  في  ذكرها  �لمتاأخرون:  قال   -3-4-3
)ق��ال  ف��ي��ق��ول:  واالأع�����ش��اب  ال��ع��ظ��ام  ت�شريح  ع��ن 
غلب  قد  عظام  وهي  ل،  االأَوَّ هو  الحق  المتاأخرون: 
من  �شعب  بها  ات�شل  وق��د  واليب�س،  ال��ب��رد  عليها 
الموجب  هو  اأ�شولها  في  اأنبت  ماغي  الدَّ ب  الَع�شَ

الإدراكها الوجع وال�شربان))152).
4- المناق�شة:

البحث  في  �سبق  مما  التوثيق:  نمط   : اأولاً
اأربعة طرق  اأن العطار اعتمد على  تبين لنا 

في التوثيق العلمي في مخطوطه:
العطار كان  ا�شتخداًما من قبل  االأكثر  االأ�شلوب   -1
ذكر ا�شم الكتاب والموؤلف مًعا، وهو اأف�شل طرق 
التوثيق؛ حيث لم نجد اأية �شعوبة في معرفة تلك 
في  االنتباه  يجب  ولكن  ذكرها،  التي  الم�شادر 
يعرف  اأنه  عنه  يرد  لم  العطار  اأن  اأبقراط  كتب 
ثم  ومن  الكتب  بع�س  لغة  وهي  اليونانية،  اللغة 

العرب  الموؤلفين  تراجم  على  اعتمد  اأن��ه  يبدو 
ي�شر  ل��م  ل��م��اذا  ال�����ش��وؤال  وهنا  اأب��ق��راط،  لكتب 
التوثيق  اأبقى  ولماذا  المترجمة؟  للكتب  العطار 
اإن  القائل  يقول  ق��د  الأب��ق��راط؛  ال��ك��الم  بن�شبة 
ال�شبب الرئي�شي وراء ذلك اأن العطار اأراد ذكر 
ما قاله اأبقراط لما له من مكانة طبية مرموقة، 
وقد يكون ال�شبب اأنه لم يرد االإطالة في التوثيق؛ 
الأنها لم تكن الغاية الرئي�شية له، فخ�شي القول 
الف�شول  تقدمة  كتاب  في  اأبقراط  )قال  مثاًل: 
�شرح  كتابه  في  ا�شحق  ابن  حنين  ترجمه  الذي 
العطار  فاخت�شر  الأب��ق��راط)،  الف�شول  كتاب 
ومن  الف�شول)،  في  اأبقراط  )قال  بقوله:  ذلك 
المرجح ذلك؛ حيث ورد في اأكثر من مو�شع في 
تكرار  اأو  االإطالة  يحب  ال  العطار  اأن  المخطوط 

المعلومات.
ذكر  من  العطار  اتبعه  ال��ذي  الثاني  االأ�شلوب   -2
 ا���ش��م ال��ك��ت��اب ف��ق��ط: ق��د ن��ج��د ل��ه م��ا ي��ب��رره؛ 
م�شهورة  كتب  هي  ذكرها  التي  الكتب  اإن  حيث 
الطبي  للتاريخ  القارئ  واإن  العربي،  الطب  في 
كتاب م�شهور  ا�شم  له  تذكر  اأن  وبمجرد  العربي 
فلن يجد �شعوبة في معرفة موؤلف هذا الكتاب، 
عندما  يظهر  الطريقة  ه��ذه  ف��ي  الخلل  ولكن 
كتاب  في  معنا  حدث  كما  الكتب  اأ�شماء  تت�شابه 
الكافي؛ حيث لم ن�شتطع معرفة اأي كتاب ق�شد 
موؤلفين  لثالثة  كتب  ثالثة  وجود  ب�شبب  العطار 
يومنا  وحتى  الطب.  في  الكافي  وكلها  مختلفين 
التي تحمل اال�شم  الكتب  العديد من  هذا يوجد 
العامة  الطبية  الموا�شيع  في  خا�شًة  الم�شترك، 
كعلم الت�شريح، علم النبات وغيرها، وهنا تاأتي 

اأهمية التوثيق المتكامل.
االأ�شلوب الثالث: ذكر ا�شم الموؤلف فقط: يمكن   -3

تف�شير ما قام به العطار وفق عدة نقاط:
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بمجرد  ولذلك  واح��د؛  كتاب  له  الموؤلف  اأن  اأ- 
ا�شم  ل��ك  �شيتبين  ال��م��وؤل��ف  ال���ش��م  ذك���رك 
الكتاب، ولكن لالأ�شف جميع الموؤلفين الذين 
كتاب،  م��ن  اأك��ث��ر  يمتلكون  العطار  ذك��ره��م 
التف�شير  بهذا  االأخ��ذ  يمكن  ال  لذلك  ونظًرا 

في حالة العطار هنا.
الم�شدر،  الكتاب  على  يّطلع  لم  العطار  اأن  ب- 
ه��وؤالء  ذك��ر  اأورد  كتاب  على  اعتمد  واإن��م��ا 
العلماء، وهذا الكالم �شحيح خا�شة بالن�شبة 
وجالينو�س،  واأر���ش��ط��وط��ال��ي�����س  الأف��الط��ون 
نعلم  فنحن  الموؤلفين  لباقي  بالن�شبة  واأم��ا 
كبير  ع��دد  ف��ي  ح��دث  ال��ذي  ال�شياع  حجم 
كان  لذلك  ون��ظ��ًرا  العربية؛  الم�شادر  من 
تلك  العودة لجميع  العطار  ال�شعب على  من 

الكتب.
ت- قد يعد البع�س اأن اعتماد العطار على هذا 
التوثيق هو نتيجة تق�شير منه في  النوع من 
عملية التوثيق، ولكن لن نوجه النقد المبا�شر 
له، ففي زمانه لم تكن اأ�ش�س التوثيق المعمول 

بها االآن قد ُوِجَدت.
بع�س  ا�شتخدام  عن  عبارة  المجهول:  االأ�شلوب   -4
لم  وهنا  الحذاق،  قال  القدماء،  قال  االألفاظ: 
االألفاظ،  لتلك  بالكثير  العطار  ا�شتخدام  يكن 
ال  ولكن  الكالم،  نعلم  عندما  نتبعه  اأ�شلوب  وهو 
نعلم موؤلفه اأو اأين ورد، بل هو منقول عن النا�س، 
ال�شعبية والتي ال  واأقرب مثال عن ذلك االأمثال 

يعرف قائلها، وال في اأي كتاب وردت.
اإن التوثيق الذي اتبعه العطار يعطينا فكرة عن 
مدى التزامه في التوثيق العلمي، على الرغم من اأن 
االأ�ش�س المتبعة حالًيا في التوثيق لم تكن قد و�شعت 
في ع�شر العطار، ولكن رغبته في اإي�شال المعلومة 
كاملة للقارئ مع اإثبات الدليل عليها كانت وا�شحة، 

ولكن وجدنا �شعوبة فقط في ثالثة توثيقات، وهي: 
ذكره كتاب الكافي في الطب فقط دون ذكر موؤلفه، 
ذكر  دون  الم�شيحي  وا�شم  الطبري  ا�شم  وذك��ره 
ا�شم كتبهم، وبالمجمل كان العطار موفًقا جًدا في 
عر�س المعلومات المنقولة مع توثيقها، وهذه نقطة 

اإيجابية ت�شجل له في االأتيف الطبي.
العطار:  اعتمدها  التي  الم�سادر  ا:  ثانياً
طرق  كل  في  الم�سادر  لجميع  عودتنا  عند 

التوثيق يمكن مالحظة ما ياأتي:
كانت  العطار  اعتمدها  التي  الم�شادر  كل  اإن  اأ - 
قبل عام 1008ه�/1599م موعد وفاة االأنطاكي، 
با�شتثناء كتاب قامو�س االأطباء للقو�شوني )الذي 
ا�شتخدمه العطار ل�شرح بع�س الكلمات الطبية، 
وهذا منطقي جًدا للفترة الزمنية الفا�شلة بين 
االأنطاكي والعطار)، ويمكن اأن يكون ال�شبب وراء 
الرد  اأراد  اأنه  الم�شادر  لتلك  العطار  ا�شتخدام 
والم�شادر  الكتب  بنف�س  االأنطاكي  داوود  على 
التي كانت موجودة في ع�شر االأنطاكي؛ ولذلك 
�شيقدم حكًما �شحيًحا على معلومات االأنطاكي؛ 
معلومات  على  الحكم  المقبول  غير  م��ن  الأن��ه 
بفترة  بعده  ج��اءت  كتب  خ��الل  م��ن  االأن��ط��اك��ي 
ولم  الطب،  في  الجديد  تحمل  قد  الزمن  من 
يتمكن االأنطاكي من االإطالع عليه؛ ونظًرا لذلك 

�شيكون الحكم عليه غير �شحيح اأو ناق�س.
ب- اإن جميع الم�شادر والكتب التي ذكرها العطار 
كان  اإن  الطبية،  ال�شرقية  ال��م��دار���س  م��ن  ه��ي 
عن  لمحة  يعطينا  وه��ذا  دم�شق،  اأو  بغداد  في 
بها  تتمتع  كانت  التي  الكبيرة  العلمية  المكانة 
المدار�س ال�شرقية في تاريخ الطب العربي ب�شكل 
خا�س، وتاريخ العلوم العربية ب�شكل عام، كما اأن 
جزًءا كبيًرا منها محفوٌظ في المكتبة الظاهرية 
بدم�شق كما ورد معنا، ولكن لم يذكر العطار اإن 
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كان قد اطلع على الكتب في المكتبة الظاهرية اأو 
ا الدور الهام  في مكان اآخر، ولكن يبرز لنا اأي�شً
المحافظة  التراثية في  المكتبات  به  تقوم  الذي 

على التراث العربي من ال�شياع.
5- الخال�شة: من هذا البحث يمكن ا�شتخال�ص 

الآتي:
م�شدًرا؛   35 عن  ينيف  ما  العطار  ذك��ر  �أوًل: 

حيث اعتمد عدة طرق للتوثيق وفق االآتي:
ذكر ا�شم الكتاب والموؤلف مًعا.  -1

ذكر ا�شم الكتاب فقط دون ذكر الموؤلف.   -2
الكتاب،  ذك��ر  دون  فقط  ال��م��وؤل��ف  ا���ش��م  ذك��ر   -3
العلمي  التوثيق  في  كبير  لحد  موفًقا  كان  وقد 

لمعلوماته الطبية.
التي  التراثية  الطبية  الم�شادر  تنوعت  ثانًيا: 
اإف���رازات  من  اأغلبها  ك��ان  وق��د  العطار،  اعتمدها 
كما  ودم�شق،  بغداد  في  ال�شرقية  الطبية  المدار�س 
ظهر لدينا دور المكتبات ب�شكل عام في المحافظة 
على التراث الطبي العربي؛ حيث اإن اأغلب الم�شادر 
وقد  بدم�شق،  الظاهرية  الكتب  دار  في  وجدناها 
قارب ُعُمر بع�س تلك الم�شادر االألف عام من تاريخ 

تاأليف العطار لكتابه راحة االأبدان.
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�إجازة 
�لُبَديريِّ 

لمحمد �بن 
َزين �لدين 

هير  �ل�شَّ
باأ�شطا 

َم�شقيِّ  �لدِّ
وولَديه 

م�شطفى 
ومحمد

هير  اإجازة البَُديريِّ لمحمد ابن َزين الدين ال�شَّ
َم�شقيِّ    باأ�شطا الدِّ

وولَديه م�شطفى ومحمد

درا�سة وتحقيق
الأ�ستاذ/ تامر الجبالي ٭  )))

م�سر

باحث في التراث. ٭ 
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تقديم
ع�شر  والثاني  الحادي  القرنين  في  عا�شوا  الذين  م�شر  علماء  من  الإج��ازة  �شاحب  الُبَديري  الإم��ام 
الهجريين، تلك الحقبة التي لم تحظ بدرا�شات علمية متعمقة، بل كثير من الباحثين تقت�شر معرفتهم عن 
تلك الفترة على الجبرتي )ت1237ه�( وكتابيه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" وهو الم�شهور ب�"تاريخ 
الجبرتي"، و"مظهر التقدي�س بذهاب دولة الفرن�شي�س"، ومرجع ذلك اإلى اأن كثيًرا من اأدبيات هذا الع�شر 
ف اإليها الباحثون، ومن اأهم الموؤلَّفات ال�شاهدة على هذه الأع�شار الم�شيخات والأثبات  لم ُتن�شر حتى يتعرَّ
للحياة،  المختلفة  الجوانب  من  ذلك  وغير  والقت�شادي  والجتماعي  العلمي  الو�شع  تفا�شيل  تت�شمن  التي 

والت�شور ال�شحيح عن هذا الع�شر ل يتاأتي اإل بن�شر ن�شو�شه ن�شًرا علميًّا.
مياطي لأحد تالمذته، والإجازة هي اإحدى  ، وهو اإجازة الُبَديريِّ الدِّ وفي هذا ال�شياق ياأتي ن�شر هذا النَّ�سِّ
ل العلوم ونقلها ولم تعد  بوي، ثم اأ�شبحت من اأهمِّ ُطرق تحمُّ ل العلم، بداأت مع رواية الحديث النَّ ُطرق تحمُّ
المتاأخرة  الأع�شار  ماع في  ال�شَّ وقع في  الذي  الت�شاهل  بعد  �شيما  ول  النبوي،  الحديث  رواية  مقت�شرة على 

وتباعد ع�شر الرواية.
ث للطالب اأن يروي عنه حديًثا اأو كتاًبا اأو ُكتًبا من غير اأن َي�شمع ذلك منه اأو  والإجازة تعني "اإذن المحدِّ
يقراأه عليه، كاأن يقول له: اأجزتك اأو اأجزت لك اأن تروي عني �شحيح البخاري، اأو كتاب الإيمان من �شحيح 

م�شلم. فيروي عنه بموجب ذلك من غير اأن ي�شمعه منه اأو يقراأه عليه" )1(.
ُيفيد  كتًبا  اأو  لفًظا  الرواية  في  "اإذٌن  ويقال:  بالرواية،  واإذٌن")2(  "اإخباٌر،  المتقدمين هي  ا�شطالح  وفي 
الإخبار الإجمالي ُعرًفا")3(، والمق�شود اأن ال�شيخ عندما ُيجيز اأحد تالميذه برواية كتاب على �شبيل الإجمال 

فيتنزل ذلك منزلة اإخباره بكل الكتاب نظًرا لتوافر النُّ�َشخ في الأع�شار المتاأخرة))(. ))(

)1( منهج النقد في علوم الحديث )21.
)2( المخت�شر في علم اأ�شول الحديث 118.

)3( فتح المغيث 389/2.
))( منهج النقد في علوم الحديث )21-216، بت�شرف ي�شير.

ل العلم -عند  ))( الإجازة من المباحث المهمة والرئي�شية في علم الرواية، وتاأتي الإجازة في الترتيب الثالث بين اأدوات تحمُّ
ماع من ال�شيخ، والقراءة عليه، اأما اأنواع الإجازة فقد اأو�شلها الحافظ العراقي )ت806ه�( في األفيته  اأكثر العلماء- بعد ال�شَّ
اإلى ت�شعة اأنواع، ول يت�شع المقام للتف�شيل في جزئيات مبحث الإجازة، وقد ا�شتوعبت الم�شادر هذا المبحث بالدرا�شة، 
واأهم تلك الم�شادر: الكفاية 267/2-6)3، واإجازة المجهول والمعدوم وتعليقها ب�شرط، والإلماع 88-107، ومعرفة اأنواع 

علوم الحديث 331-0)3، وفتح المغيث 62-389/2).
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وهذا ما نجده هنا في اإجازة الإمام الُبَديري فهو يجيز تلميذه محمد ابن زين الدين ال�شهير باأ�شطا)6( 
الدم�شقي بجميع مروياته في العلوم العقلية والنقلية، وبجميع اأوراد الطريقة ال�شاذلية، والطريقة المزطارية 
م  اأن قدَّ اأهم كتب الحديث بعد  اقت�شر على ذكر  الع�شر  العلماء في ذاك  ال�شاذلية، وكعادة  المتفرعة من 
اإ�شناًدا،  واأعالهم  م�شايخه  كبار  من  خم�شة  المقدمة  بعد  فذكر  الرواية،  علم  اأهمية  عن  ق�شيرة  بمقدمة 
اأحمد،  ى بروايته للكتب ال�شتة الم�شهور فموطاأ الإمام مالك، فم�شند الإمام ال�شافعي، فم�شند الإمام  ثم ثنَّ
ار، فمعاجم الطبراني الثالثة الكبير  يال�شي، فم�شند َعْبد بن ُحميد، فم�شند البزَّ ارمي، فم�شند الطَّ فم�شند الدَّ

والأو�شط وال�شغير.
الن�شخة،  ُختمت  والمنظومة، وذكر عناوين بع�شها. ثم  المنثورة  اإجازته بجميع م�شنفاته  َن�سَّ على  ثم 
الدين  زين  ابن  لمحمد  الإج��ازة  في  وزاد  اإليه،  لن�شبته  وت�شحيًحا  فيها  جاء  لما  ت�شحيًحا  الموؤلِّف  وكتب 
خ في 22 من المحرم الحرام �شنة  الدم�شقي اإجازة لولديه م�شطفى ومحمد، ثم مهر ذلك كله بتوقيعه الموؤرَّ

)110ه�.

عنوان المخطوط:
اأن هذا العنوان خطاأ  "ثبت الدمياطي"، ول �شك  اأن العنوان المثبت على غالف المخطوط هو  نالحظ 
اه "الجواهر الغوالي في بيان الأ�شانيد العوالي" وروايته م�شهورة بين  مح�س، فالموؤلف رحمه اهلل له َثَبٌت �شمَّ
العلماء الالحقين، كما اأن محتوى المخطوط لي�س َثَبًتا، وقد �شرح الموؤلِّف في مقدمته اأنه اإجازة عامة، كما 
َكَتَب في اآخر الإجازة ت�شحيًحا بخط يده لما ورد فيها، قال فيه ما ن�شه: ".. وبعد، فجميع ما ُذكر في هذه 
َثَبًتا.  اإجازة ولي�شت  اأنها  ح الموؤلِّف بخط يده  اإلي �شحيحة" اه� ف�شرَّ الإجازة لل�شيخ محمد المذكور ن�شبته 
ُيزاد على ذلك اأن "ثبت الدمياطي" ُكتبت بغير خط النا�شخ، يبدو كتبها اأحد َمن وقعت له الن�شخة بغير تثبت.

اأهمية هذا المخطوط:
هذة الإجازة التي ُتن�شر للمرة الأولى وثيقة في غاية الأهمية، والمعلومات الواردة فيها تتمتع بقدر كبير 

جًدا من الم�شداقية والدقة؛ وذلك لأنها كتبت باإذن موؤلِّفها وكتب عليها ت�شحيحه وتوقيعه.
وقد َذكر الموؤلف في هذه الإجازة ثالثة م�شنفات لم يرد لها ذكر في م�شيخته "الجواهر الغوالي"، ولي�س 
لها اأي ذكر في كتب التراجم ول كتب فهار�س المخطوطات فيما وقفت عليه، وهي: ك�شف القناع عن الإقناع، 
وهو حا�شية على "الإقناع في حل األفاظ اأبي �شجاع" والإقناع هو �شرح الخطيب ال�شربيني على متن اأبي �ُشجاع 
في الفقه ال�شافعي، ودليل الحائر في معرفة و�شع الب�شائط والمنحرفات وف�شل الدائرة، وُح�شن الدللة في 
ا مع خلو كتب  معرفة الوقت والِقبلة بغير اآلة)7(، واأهمية ِذكر هذه الموؤلَّفات هنا اإثبات ن�شبتها للموؤلِّف خ�شو�شً

بهط  ت�شحيح  عليها  لأنه  الن�شخة؛  في  ما  اأثبت  ولكني  بال�شين،  وردت   (1/( الدرر  �شلك  وفي  الن�شخة،  في  وردت  كذا   )6(
ا اأن مالك الن�شخة هو نف�شه محمد ابن زين الدين ال�شهير باأ�شطا. الموؤلف، ويبدو اأي�شً

)7( لم اأقف على اأي منها في فهار�س المخطوطات، اأو فهار�س الكتب اأو كتب التراجم، ولكن الموؤلِّف ذكر "ُح�شن الدللة" هنا 
ي )ت1167ه�(، التي اأر�شلها له من دمياط  في اإجازته لم�شطفى ابن زين الدين الدم�شقي، وفي اإجازته ل�شم�س الدين الَغزِّ

ي في ثبته "لطائف المنة" 120.  لدم�شق عام )1118ه�( وذكر ن�شها الَغزِّ
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ا ِذكر هذه الموؤلَّفات  التراجم والفهار�س من ِذكرها، فتكون الإجازة هي الم�شدر الوحيد ل�شحة ن�شبتها، اأي�شً
اأُلِّفت قبل عام ))110ه�( وهو تاريخ الإجازة،  هنا يعطينا تاريخي تقريبي لتاأليفها اإذ ن�شتطيع الجزم اأنها 

وهذا التاريخ عا�س الموؤلِّف بعده خم�ًشا وثالثين �شنة.
قراأ  اأنه   فذكر  الطبريَّة  قري�س  ال�شريفة  الم�شِندة  م�شايخه  الإجازة �شمن  بداية  في  الموؤلِّف  َذكر  ا  اأي�شً
واأن  التاريخ،  بمكة في ذلك  اأنه كان  فاأفادنا  واألف،  وت�شعين  اإحدى  �شنة  فة في  الم�شرَّ ة  بمكَّ بيتها  عليها في 
كتب  منها  تخلو  ما  غالًبا  المهمة  الفوائد  وهذه  بمكة،  بيتها  في  عليها  ُيقراأ  كانت  الطبرية  قري�س  ال�شيدة 

التراجم ول �شيما في هذه الأع�شار المتاأخرة.
كما ُتظهر الإجازة حر�س العلماء على ال�شتجازة لأبنائهم من العلماء الكبار، هذا الملمح التربوي الذي 
تظهره هذه الإجازة وتظهره ن�شو�س اأخرى كتبت في ذاك الع�شر تعطي الموؤرخ الجتماعي مادة خ�شبة في 
درا�شاته المبنية على تاأريخ الظواهر الجتماعية، ول يتمكن الباحث من هذه المادة الخ�شبة اإل بن�شر مثل 

هذه الن�شو�س.

الموؤلف ))):
اأبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن اأحمد بن ح�شن بن علي بن �شالمة بن ُبدير بن محمد بن يو�شف 

ْق�َشَبْنِدّي، المعروف بابن الميت. اذلّي النَّ مياطّي الح�شيني ال�شافعي ال�شَّ الُبديرّي الدِّ
واتفقت  ُبَدير،  ه  لَجدِّ هي  الُبَديريِّ  ون�شبة  )))11ه����()9(،  �شنة  ِدمياط  مدينة  في  الُبَديري  الإم��ام  ُوِلد 
الم�شادر -بما فيها م�شيخة الموؤلِّف نف�شه- على هذه الن�شبة، كما َن�َشَب الموؤلِّف نف�شه في اآخر هذه الإجازة 
عبداهلل  اأبو  ال�شهير،  ال�شالح  ال�شيخ  محمد  بن  اأحمد  ابن  محمد  وهو  )الم�شطاري(،  المزطاري  لل�شيخ 
المتوّفى   ، المزطارية  ال�شاذلية  الطريقة  المعروفة بدم�شق وغيرها،  الطريقة  ال�شاذلي، �شاحب  المكنا�شي 

)1107ه�()10(.
ر للتدري�س باإجازة  اأنه قد ت�شدَّ ن�شاأ الموؤلِّف في بيئة علمية، وا�شتغل بالعلم من �شغره، ويدل على ذلك 

)8( م�شادر الترجمة: م�شيخة الموؤلِّف "الجواهر الغوالي في بيان الأ�شانيد العوالي" )مخطوط(، وفوائد الرتحال 102/2-
"لطائف المنة" 118-120، وعجائب الآثار 8/1)1، والتحفة البهية في طبقات ال�شافعية )ق66)ظ-  ي  )10، وَثَبت الَغزِّ
ن�شخة معهد المخطوطات، رقم )87)1تاريخ( م�شورة عن الأزهرية(، وهدية العارفين 319/1، وفهر�س الفهار�س 216/1 
- 218، والأعالم 7/)6، ومعجم الموؤلفين 11/)26، والر�شالة الم�شتطرفة 1/)21، ومعجم المعاجم والم�شيخات 78/2، 
ه  بخطِّ توقيعه  في  ن�شبته  الموؤلف  �شبط  وقد  وتالميذه.  �شيوخه  تراجم  في  عنه  الحديث  فيها  متفرقة  موا�شع  هناك  ثم 
"هادي  الغوالي )ق2و(، وعبدالهادي الحنفي في  اآخر هذه الإجازة، وكذلك تلميذه الحفناوي في مخت�شره للجواهر  في 
ه "ُبدير" كلٌّ من مجير الدين الحنبلي في  ِركلي في الأعالم. كما ترجم لَجدِّ الم�شتر�شدبن" 71 و 80: الُبَديري . وكذلك الزِّ
"الأن�س الجليل بتاريخ القد�س والخليل" 6/2)1-7)1، والمناوي في "الكواكب الدرية في تراجم ال�شادة ال�شوفية" 2/)39 

رقم: 93).
)9( فوائد الرتحال 103/2. وم�شطفى الحموي )ت1123ه�( هو قرين الموؤلف ورفيقه في طلب العلم، لذلك فما ذكره هنا 

ي )ت1167ه�( في ثبته "لطائف المنة" 119، من اأن الُبَديري ولد بعد ال�شتين واألف. اأوثق مما ذكره �شم�س الدين  الغزِّ
)10( ديوان الإ�شالم )/183، و�شلك الدرر )/33.
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مياطي في بلدته دمياط،  ين الدِّ �شيخه له قبل �شنِّ البلوغ، كما ن�سَّ عليه في م�شيخته. وكان �شيخه الأول الزَّ
ر تدري�شها في بلده انتقل اإلى الجامع الأزهر، فجاور فيه بداية من �شنة  وبعد اأن اأتقن عليه بع�س العلوم وت�شدَّ
)1082ه�( وما بعدها، والأرجح اأن مدة مجاورته في الجامع الأزهر ا�شتمرت اإلى قريب �شنة )1091ه�(؛ لأنه 
كان في تلك ال�شنة مجاوًرا في الم�شجد النبوي، كما ن�سَّ عليه في ثبته، وهذه هي المرحلة الثالثة في رحلته 
العلمية، اأعني الرحلة اإلى اأر�س الحجار، بعد مرحلة الن�شاأة في دمياط، ومرحلة الن�شج في الجامع الأزهر.
ا على علم القراءات، فاأخذ القراءات الع�شر من طريق  وتح�شيله العلمي مدة مجاورته بالأزهر كان من�شبًّ
رة والَطيبة، واأُجيز في ذلك كله، ب�شحن الجامع الأزهر، في جمع من العلماء، وقال الموؤلِّف  ال�شاطبية والدُّ
رة  من اأول القراآن اإلى اآخره عن  ما ن�شه: "... اأخذُت التجويد والقراءات للع�شرة من طريق ال�شاطبية والدُّ
اء  براَملِّ�شي المذكور - �شاعف اهلل له الأجور - و�شيخنا �شيخ القرَّ البحرين اللذين ل �شاحل لهما: �شيخنا ال�شَّ
الأزهري ال�شيخ محمد بن قا�شم بن اإ�شماعيل البقري، وختمُت ذلك عليه في �شحن الجامع الأزهر، بجْمٍع  

من العلماء، ما بين كبير واأكبر على عادته وعادة اأ�شياخه من قبله ...")11(.
الُمْنال)12( مراد  على  ْق�َشَبْندية  النَّ الطريقة  لأخذ  �شنة )110ه�  في  ال�شام  اإلى  الُبَديري  الإمام  كما رحل 
ْق�َشَبْندية[  ا قد اأخذتها ]اأي الطريقة النَّ ْق�َشَبْندية، كما ذكر ذلك في ثبته، فقال: "واإني اأي�شً اليزبكي الحنفي النَّ
عن الإمام الهمام العارف الرباني الجامع بين ال�شريعة والحقيقة، ال�شمداني ذي القدم الرا�شخ في معرفة 
الطريق بالتحقيق الُمْنال مراد اليزبكي الحنفي، فقد رحلت له اإلى دم�شق ال�شام، وبلغت منه المرام، في �شنة 
اأربع بعد المائة والألف، قبل رحلته اإلى بالد الأروام ، و�شنف لي في ذلك مقدمة �شغيرة، وذكر فيها ما لي�س 

لي عنه غنى، وعبارته بالحرف ما ن�شه ...")13(.
وفي هذه الرحلة كان لقاوؤه بمحمد ابن زين الدين الكفيري، فاأجازه بتلك الإجازة التي بين اأيدينا، كما 
�شم�س  وذكر  النووية))1(،  الأربعين  �س  ودرَّ الع�شاءين،  بين  بدم�شق  الأموي  الجامع  في �شحن  لالإقراء  جل�س 
ي )ت1167ه�( في ثبته "لطائف المنة في فوائد خدمة ال�شنة" اأنه ح�شر درو�شه باإر�شاد والده  الدين الغزِّ

ي )ت1118ه�(.))1( زين الدين اأبي الف�شل عبدالرحمن الغزِّ
اأما �شيوخه الذين اأخذ عنهم فقد تفرق ذكرهم بين ثبت مروياته الم�شمى ب� "الجواهر الغوالي في بيان 

ال�شيوخ: هوؤلء  واأهم  ع�شره،  اأئمة  عن  الُبَديري  اأخذ  وقد  المختلفة،  التراجم  وكتب  الأ�شانيد العوالي"، 
ال�شيخ الإمام برهان الدين اإبراهيم بن ح�شن بن �شهاب الدين الكردي الكوراني، اأبو الوقت، ال�شهرزوري 

)11( الجواهر الغوالي )ق10ظ( ن�شخة الأزهرية ]829 )3069)( م�شطلح[. 
)12( كلمة "الُمْنال" �شتتكرر كثيًرا، هو لقب ا�شتهر في الع�شر العثماني، وهو النطق العثماني كلمة "ُمال" الفار�شية، وتعني: 

ال�شيد، والمخدوم. ومعناها في الفار�شية الحديثة: فقيه ومثقف ومتعلم وفا�شل ورجل دين. ل�شان المحدثين )0))1(.
)13( الجواهر الغوالي )ق))ظ( ن�شخة دار الكتب الم�شرية ])19م�شطلح حديث[. 

))1( لطائف المنة 6) و7).
))1( لطائف المنة 119.
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بن  عبداللطيف  بن  اأحمد  الدين  �شهاب  والإم��ام  1101ه���()16(،   - ))102ه���  الأ�شعري  ال�شافعي  هراني  ال�شَّ
القا�شي اأحمد بن �شم�س الدين بن علي الم�شري الِب�شِبي�شي ال�شافعي، )1)10ه� - 1096ه�()17(، ال�شهاب 
ْل�ِشيِليُّ  ندوبي الم�شري ال�شافعي )1029ه� - 1097ه�()18(، زين الدين بن م�شطفى ال�شِّ اأحمد بن علي ال�شُّ
افعيُّ مذهًبا )0)10ه� - 1111ه�( وهو اأول م�شايخه)19(، وال�شيخ ح�شن  مياطيُّ من�شاأ، ال�شَّ الَمْنزليُّ اأ�شال الدِّ
ي ال�شوفي الحنفي، اأبو الأ�شرار )9)10ه� - 1113ه�()20(،  ابن علي بن يحيى بن عمر ال�شهير بالُعَجيمي المكِّ
اإمام  - 1078ه�(  ال�شافعي )1002ه�  المكي  الح�شيني  الطبري  عبدالقادر  الإمام  بن  العابدين  زين  الإمام 
المقام الإبراهيمي)21(، وال�شيخ عبدالعظيم بن �شرف الدين بن زين العابدين بن محيي الدين بن ولي الدين 
حفيد  الأزه��ري،  ال�شافعي  الأن�شاري  زكريا  بن  اأحمد  بن  محمد  بن  زكريا  بن  يو�شف  بن  اأحمد  ُزرعة  اأبي 
�شيخ الإ�شالم زكريا الأن�شاري )ت926ه�(، توفي )1136ه�()22(، ال�شيخ نور الدين اأبو ال�شياء علي بن علي  
بن  الدين محمد  و�شهاب  الدين  �شم�س  وال�شيخ   ،)23( - 1087ه�(  ال�شافعي )997ه�  الم�شري  براَملِّ�شي  ال�شَّ
و�شيخ  الحفاظ  اأبو عبداهلل )1000ه� - 1077ه�( خاتمة  الأزهري،  القاهري  ال�شافعي  البابلي  الدين  عالء 
الأزهري  ال�شافعي  ال�شناوي  البقري  اإ�شماعيل  بن  قا�شم  بن  محمد  القّراء،  و�شيخ  الحديث))2(،  في  زمانه 
المقرئ )1018ه� - 1111ه�( ))2(، وال�شيدة قري�س بنت الإمام عبدالقادر الطبري ال�شريف الح�شيني اإمام 
المقام بالم�شجد الحرام، الها�شمية الح�شينية المكية الطبرية )ت1107ه�( اأخذ عنها بمكة حين مجاورته 

)16( ثبت الكوراني "الأمم لإيقاظ الهمم"، وخبايا الزوايا 99، والإمداد في معرفة علو الإ�شناد 122، ترجمة:17، وثبت النخلي 
العلوم 6)8، والبدر  واأبجد  الآثار 1/)12،  الدرر 1/)، وعجائب  العالية 133/1، و�شلك  الأ�شانيد  البادية في  ))، والمنح 
الطالع 11/1، وفهر�س الفهار�س 166/1. اأخذ عنه الموؤّلف في رحلته الحجازية، ولزمه وقراأ عليه مدة مجاورته بالمدينة 

المنورة عام )1091ه�(.
)17( الإمداد في معرفة علو الإ�شناد )11، ترجمة:9، وثبت النخلي 36 - 37، وخال�شة الأثر 238/1، والأعالم 1/))1.

)18( الجواهر الغوالي )ق6و(، وخال�شة الأثر 6/1)1، والأعالم 181/1، ومعجم الموؤلفين 8/2.
)19( الجواهر الغوالي )ق7و - ق7ظ(، وتاج العرو�س )مادة: �شل�شل( .

)20( الجواهر الغوالي )ق9ظ(، والمنح البادية 1/)13، وعجائب الآثار 123/1، واأبجد العلوم 7)8، ون�شر المثاني 163/3، 
وفهر�س الفهار�س )801/2(، والأعالم 2/)20.

الأثر  وخال�شة  ترجمة:)1،   ،120 الإ�شناد  علو  معرفة  في  والإم��داد   ،167 الزوايا  وخبايا  )ق10ظ(،  العوالي  الجواهر   )21(
.19(/2

)22( عجائب الآثار 1/))1.
)23( الرحلة العيا�شية 3/1)2، وخبايا الزوايا 0)2، والإمداد في معرفة علو الإ�شناد 109، ترجمة:7، وخال�شة الأثر 3/)17، 

والر�شالة الم�شتطرفة 0)1، معجم المطبوعات 1097، والأعالم )/)31، ومعجم الموؤلفين 78/2).
العرو�س  وتاج  النخلي 11 - 32،  وثبت  الزوايا 296،  الأثر )/39 - 2)، وخبايا  الغوالي )ق10ظ(، وخال�شة  الجواهر   )2((
)مادة: ببل( وفهر�س الفهار�س 210/1، واأبجد العلوم ))8، والأعالم 270/6، وجمع تلميذه عي�شى الثعالبي مروياته في 

في و�شل الم�شنفات والأجزاء والم�شانيد". الأ�شانيد  "منتخب 
))2( الجواهر الغوالي )ق7ظ(، وم�شيخة اأبي المواهب الحنبلي 100، وعجائب الآثار 1/)12، والأعالم 7/7.
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بها)26(.
واأخذ الُبَديري عن غير هوؤلء من م�شايخ ع�شره، ممن يطول ذكرهم.

تالميذه:
كدكجي، الحنفي، التركماني الأ�شل  اإبراهيم بن محمد بن اإبراهيم بن محمد بن اإبراهيم، المعروف بالدَّ
))110ه� - 1132ه�()27(، وح�شن بن علي ال�شافعي الم�شري الأزهري المنطاوي ال�شهير بالمدابغي، الفقيه 
ث  المحدث )ت1170ه�()28(، علي بن علي بن العربي الفار�شي الم�شري المالكي ال�شهير بال�شقاط، المحدِّ
اأحمد  بن  �شالم  بن  محمد  الإمام  الأزهر  الجامع  و�شيخ  )ت1183ه���()29(،  الدين  نور  الح�شن  اأبو  ر،  المعمَّ
ال�شافعي الم�شري ال�شهير بالحفني والحفناوي، نجم الدين و�شم�س الدين اأبو المكارم )1101ه� - 1181ه�( 
ال�شافعية بدم�شق، ح�شر  الدم�شقي مفتي  ال�شافعي  الَغّزي  العابدين  ابن زين  )30(، ومحمد بن عبدالرحمن 

درو�س الُبَديري لما قدم اإلى دم�شق ودّر�س في الجامع الأموي )1096ه� - 1167ه�()31(، وم�شطفى بن اأحمد 
الدمياطي، نزيل  ال�شافعي  باللَُّقيمي،  المعروف  الدين،  ابن محمد بن �شالمة بن محمد بن علي بن �شالح 
ه وبه تخّرج )ت1178ه�( )32(، وال�شيخ الإمام المحدث  ه لأمِّ دم�شق، اأخذ عن الُبَديري وقراأ عليه اإذ هو َجدُّ
منودي ال�شافعي الأحمدي، ثم الخلوتي  ر محمد بن  الح�شن بن محمد بن اأحمد ال�شَّ المقرئ ال�شوفي المعمَّ
الم�شري، ال�شهير بالمنير، اأخذ عن الُبَديري بالجامع الأزهر بعد عام 1119ه� )1099ه� - 1199ه�( )33(، 
المواهب  اأبو  ال�شديقي  الدين  محيي  القادر،  عبد  بن  الدين  كمال  بن  علي  بن  الدين  كمال  بن  م�شطفى 

الحنفي الدم�شقي البكري، قراأ على الُبَديري في دمياط، واأجازه اإجازة عامة )1099ه� - 1162ه�( ))3(

والأعالم  الُبَديري،  ثبت  ترجمتها  في  وم�شدره   ،9(1/2 الفهار�س  وفهر�س   ،267 الزوايا  وخبايا  )ق10و(،  الغوالي   )26(
)/)19، وكحالة في"اأعالم الن�شاء" )/206، و"مكانة المراأة العلمية في ال�شاحة المكّية" 198، ترجمة:107.

)27( �شلك الدرر 19/1 - 21، والأعالم 68/1.
)28( عجائب الآثار 9/1)3، وفهر�س الفهار�س 63/2) - )6)، ومعجم المطبوعات 1719، والأعالم 2/)20.

)29( عجائب الآثار 37/1)، و�شلك الدرر 229/3، وفهر�س الفهار�س 1006/2، والأعالم )/16، ومعجم الموؤلفين 223/7، 
مو�شوعة اأعالم المغرب 7/)239.

الرابع  ال�شيخ   - )ق236و  بيدي  للزَّ ال�شند"  "األفية  ق6و(،   - )ق3و  الم�شححة"  لالأ�شانيد  المو�شحة  "الطرق  ثبت   )30(
العارف  مناقب  والأعالم 6/)13.  الفهار�س 3/1)3،  وفهر�س  الدرر )/9)،  و�شلك  الآثار 60/1)،  وعجائب  والع�شرون(، 

باهلل ال�شيخ محمد الحفناوي لح�شن بن علي الفوي مخطوط المكتبة المركزية بوزارة الأوقاف الم�شرية )رقم: 2783(.
 ،197/6 والأع��الم   ،(11/1 الفهار�س  وفهر�س   ،((/( الدرر  و�شلك  ة"،  نَّ ال�شُّ َخَدِمة  فوائد  في  المنة  "لطائف  َثَبت  له   )31(

ومعجم الموؤلفين 0/10)1.
)32( �شلك الدرر )/))1 - 166، والأعالم 229/7، والنفحة المكية في الرحلة المكية 266.

)33( عجائب الآثار 2/)9، ومعجم �شيوخ الزبيدي )68، رقم: 607، و�شلك الدرر )/122، وهادي الم�شتر�شدين 80، والأعالم 
92/6، ومعجم الموؤلفين 211/9.

))3( �شلك الدرر )/190 - 200، والخطط التوفيقية 129/3، وفهر�س الفهار�س 223/1.
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ومن موؤلَّفاته:
اإتحاف الرفاق )وهي فتاوية( منه ن�شخة فريدة في جامعة الإ�شكندرية، برقم )1)/عزيز �شوريال(، ويقع 
في )3)3(، وذكر الدكتور يو�شف زيدان في موقعه الإلكتروني اأن هذا الن�شخة بخط الموؤلِّف))3(، ولم يذكر 

تلك الفائدة النفي�شة في فهر�س مخطوطات الجامعة )36(.
األفية ابن مالك و�شرحها لبن عقيل، وهو حا�شية على �شرح ابن  اإلى  النبيل  ال�شالك )الفا�شل(  اإر�شاد 

عقيل على األفية ابن مالك في النحو)37(.
نخبة وفيَّة على �شرح ابن عقيل للألفية، وهو اخت�شار للكتاب ال�شابق )38(.

وبلدية  ورقة؛   )16( في  عام(،   7(81( برقم  الظاهرية  في:  ن�شخ  له  الر�شول،  بمولد  ال�شرور  اإظهار 
خة )1106ه�(، في حياته. الإ�شكندرية رقم ))217/د(، في )12( ورقة، موؤرَّ

بلغة المراد في التحذير من االفتتان باالأموال واالأوالد)39(

�شرحان على متن ال�شمرقندية في علم البيان: 
نحور الحور المق�شورات على عقود ال�شمرقندي في اال�شتعارات، وهو مطول)0)(.

واأو�شح االإ�شارات اإلى ر�شالة ال�شمرقندي في اال�شتعارات )1)(.

ال�شيوطي  للحافظ  الم�شية"  و"ال�شمعة  العربية،  علم  في  الم�شية  ال�شمعة  على  الفتحية  الم�شكاة 
)ت911ه�(.)2)(

فوة الُملَح ب�شرح منظومة الَبْيُقوني في فنِّ الُم�شطلح.)3)( �شَ

الكتب  دار  في:  موجودة  عدة  ُن�َشخ  وله  الهيئة،  علم  في  الميقاتية،  الفوائد  في  الجوهرية  الفرائد 
برقم  نف�شها  الدار  اأخرى في  ون�شخة  موؤرخة )1239ه�(؛  ورقة،  برقم )131 طلعت(، في )36(  الم�شرية 

(35)  http://www.ziedan.com/research/maao.asp 

)36( فهر�س مخطوطات جامعة الإ�شكندرية 62-61/1.
)37( فهر�س الأزهرية )/)10، والكتاب ُحقق جزء منه من اأول الكتاب اإلى نهاية باب المو�شول في ر�شالة ماج�شتير بالجامعة 

الإ�شالمية بالمدينة والمنورة )2012م(.
)38( اإي�شاح المكنون ))/633(، فهر�س مكتية الدولة ببرلين 99/6.

)39( طبع الكتاب في دار ال�شحابة للتراث بطنطا، بم�شر )1992م(.
)0)( فهر�س الأزهرية )/0)).
)1)( فهر�س الأزهرية )/))3.

)2)( ُطبع الكتاب بتحقيق ودرا�شة ه�شام �شعيد محمود، في وزارة الأوقاف وال�شئون الدينية ببغداد �شنة )06)1ه�(. وطبع عام 
))200م( في دار الكتب العلمية، بتحقيق الدكتور يحيى مراد.

�َشباِلك،  اآل  اأحمد بن من�شور  الدكتور  وتقريظ  اب،  بتحقيق محمد بن حامد بن عبدالوهَّ الكتاب عام ))200م(  ُطبع   )(3(
والمكتب الإ�شالمي لإحياء التراث نا�شًرا. ثم طبع بتحقيق نور الدين طالب في دار النوادر )2007م(.
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)118(، في )29( ورقة، موؤرخة )1266ه�(.
الة على �ِشعة ِعلمه، ومعرفته بالعلوم المختلفة. وله غير ذلك من الموؤلَّفات الدَّ

اأما المجاز، فهو: محمد ابن زين الدين عمر الملقب باأ�شطا العالم ابن عبد القادر ابن العالمة �شم�س 
الدين اأبي عبد اهلل محمد الكفيري، الحنفي، الدم�شقي)))(، ولد عام )3)10ه�(

وال�شيخ  النابل�شي،  عبدالغني  وال�شيخ  الحنبلي،  المواهب  اأبي  كال�شيخ  ع�شره  في  العلماء  كبار  عن  اأخذ 
النخلي وغيرهم، وله موؤلفات كثيرة في فنون عدة،  اأحمد  الُعَجيمي، وال�شيخ  ال�شاوي، وال�شيخ ح�شن  يحيى 
منها حا�شية على الأ�شباه والنظائر في الفقه الحنفي، و�شرح على الآجرومية في النحو، ونظم لها، ومقدمة 
ا ثبت �شماه "اإ�شاءة النور الالمع فيما ات�شل من  في التجويد، وتخمي�س لمية ابن الوردي وغير ذلك، وله اأي�شً
اأحاديث النبي ال�شافع"، قال ال�شيخ عبد الحي الكتاني: "له ثبت نقل عنه ابن عابدين، ول اأحفظ به ات�شاًل 

الآن")))(. وكانت وفاته في �شن )1130ه�(.

الن�سخة:
الن�شخة التي اعتمدُت عليها هي ن�شخة ل اأخت لها فيما وقفت عليه بعد البحث، وهي محفوظة في دار 
الكتب الم�شرية برقم ]312 م�شطلح حديث[، وتقع في )9( ورقات، خالف ورقة في اآخرها كتبها الموؤلف 
لالإقرار بت�شحيح ما ورد فيها، وزاد الإجازة لولَديِّ محمد ابن زين الدين الدم�شقي، ووقعها بتاريخ 22محرم 
))110ه�(، م�شطرتها )23( �شطًرا، وقيا�شها )1×22�شم، والن�شخة ُكتبت بقلم الن�شخ، وبها نظام التعقيبة، 
وفرغ منها كاتبها في يوم ال�شبت الموافق 18 محرم �شنة ))110ه�( في اأحد الب�شاتين في جمٍع من العلماء، 

ن التاريخ بطريقة الك�شور فقال: ودوَّ
بين اأزهار ]ق9ظ[ واأنهار، وجمع من ال�شلحاء الأخيار في يوم ال�شبت  ب�شتان  النهار في  و�شط  "... ونجز 
المبارك الثامن من الع�شر الثاني من الأول من الخام�س من ثاني ع�شر من الهجرة النبوية...".اه� والن�شخة 

كتبت باإذن الموؤلِّف، كما �شرح به النا�شخ في اآخر الن�شخة.
اأما الطريقة التي �شلكتها في اإخراج الن�ص، فقد قابلت الن�س على الم�شادر التي نقل عنها الموؤلِّف قدر 
حُته اأو اأ�شفُته  حته، وكل ما �شحَّ حت ما بدا لي �شوابه مع الحتجاج لما رجَّ ال�شتطاعة لتقويم الن�س، ورجَّ
على الأ�شل و�شعته بين معقوفات، واإن كان الخالف في القراءة بين الأ�شل والم�شادر يحتمل الوجهين اأثبتُّ 
اإلى م�شادرها  النبوية والآثار والأقوال وعزوتها  الأحاديث  جت  الإ�شارة للخالف، كما خرَّ الأ�شل مع  ما في 
الأ�شالية، واجتهدُت في �شرح بع�س الكلمات الغريبة التي غلب على ظني غرابتها على القارئ، و�شبطت ما 

قد ُي�شكل بالحركات.

)))( �شلك الدرر )/1)، وفهر�س الفهار�س 97/1)، وهدية العارفين 2/)31، والأعالم 317/6، ومعجم الموؤلفين 11/)8.
)))( فهر�س الفهار�س 97/1).
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  غالف النسخة

غالف الن�شخة
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  )ظ1ق(األوىل الورقة 

الورقة الأولى )ق1ظ(
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  )ظ9ق(الورقة األخرية 

الورقة الأخيرة )ق9ظ(
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  خط املؤلف باإلجازة، وبتصحيح ما ورد فيها، وتوقيعه املؤرَّخ

  هـ1105حمرم 22
 

خ خط الموؤلف بالإجازة، وبت�شحيح ما ورد فيها، وتوقيعه الموؤرَّ
22محرم )110ه�
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َم�سقيِّ هير باأ�سطا الدِّ اإجازة الُبَديريِّ لمحمد ابن َزين الدين ال�سَّ

وولَديه م�سطفى ومحمد

حيم حمن الرَّ  ]ق1ظ[ ب�سم اهلل الرَّ

حاح  ة برواية لآلئ الأحاديث الح�شان ال�شِّ بويَّ ريفة النَّ ة ال�شَّ نَّ الحمد هلل الذي َمنَّ على َمن اختار لخدمة ال�شُّ
ال�ُمْقَتب�شين من  ْحِبه  اآله و�شَ ة البريَّة، وعلى  اإلى كافَّ الم على عبده ونبيه ور�شوله  الة وال�شَّ الجوهريَّة، وال�شَّ
الخ�شو�شيَّة،  هذه  بوظائف  للقيام  �َشَلف  عن  خلًفا  المنتدبين  وخلفائه  ة،  ديَّ المحمَّ اأنواره  م�شكاة  م�شابيح 

اأهم بحابح الِفردو�س العليَّة. ر�شي اهلل عنهم واأر�شاهم وبوَّ
و�شبًطا  واإ�شناًدا  متًنا  الحديث  ِعلم  على  والعتقاديَّة  العلميَّة  ة  رعيَّ ال�شَّ الأحكام  مدار  اأعظم  فاإنَّ  وبعد، 

ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   چ     ،]61 ]ال�شافات:  چ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    چ  و  وانتقاًدا.  واإتقاًنا 
ې      ې     چ ]المطففين: 26[.

الَحِديَث  غير اأن هذا المرام عظيم الخطر عند اأهل الحديث والأثر، كيف وقد قال �شيد الب�شر: "اتَُّقوا 
َعنِّي اإِالَّ َما َعِلْمُتْم" رواه البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو ر�شي اهلل عنهما )6)(، فكثرة المتثال لأمره 

ا. َعنِّي َوَلْو اآَيًة" رواه البخاري من حديث عبداهلل بن عمرو)7)( اأي�شً اأمثل واأقَوم، فقد قال �: "َبلُِّغوا 
َر  "َن�شَّ بقوله:  الع�شابة،  اأهل  لخ�شو�س  الم�شتجابة  دعوته  عموم  في  الدخول  في  الرجاء  غلب  فكذلك 
ُ اْمَراأً �َشِمَع ِمنَّا �َشْيًئا َفَبلََّغُه َكَما �َشِمَعُه". الحديث رواه الترمذي من حديث ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه،  اللَّ
وقال: ح�شن �شحيح)8)(. وبقوله �:  "اللَُّهمَّ اْرَحْم ُخلَفاِئي الَِّذيَن َيْرُووَن اأحاِديثي وُيَعلُِّموَنها النَّا�َص" رواه 
المنيفة؛  اأعالمها  ورفع  ريفة،  ال�شَّ ة  نَّ ال�شُّ ن�شر  في  الرغبة  مع   ،)(9( ا  اأي�شً م�شعود  ابن  حديث  من  الطبراني 
ة اإلى يوم المعاد، فاإن  ديَّ ة ]ق2و[ المحمَّ ا على دوام �شل�شلة الإ�شناد، التي هي من خ�شائ�س هذه الأمَّ حر�شً

�شائي في الكبرى  )6)( )حديث �شعيف( رواه الترمذي حديث: 1)29، واأحمد في موا�شع من ُم�شَنده منها 293/1 و323، والنَّ
حديث: 8030، واأبو يعلى )/288 رقم: 2338 وغيرهم من طرق عن اأبي َعَوانة عن عبدالأعلى عن �شعيد بن ُجبير عن ابن 

عبا�س  يرفعه، وهذا القدر الذي ذكره الموؤلف �شعيف، تفرد به عبدالأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي وهو �شعيف.

ا ما رواه البخاري حديث: 61)3 من حديث عبداهلل بن عمرو ر�شي اهلل عنهما فلي�س فيه القدر الذي ذكره الموؤلِّف،  - اأمَّ  
اِر" مع زيادات في كلٍّ منهما على  اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ ًدا َفْلَيَتَبوَّ فهما حديثان مختلفان ا�شتركا فقط في لفظ "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

الآخر.
)7)( �شحيح البخاري، كتاب اأحاديث الأنبياء، حديث: 61)3.

َماِع، حديث: 7)26. )8)( الترمذي، كتاب الِعلم عن ر�شول اهلل �، باب ما جاء في الَحثِّ على تبليغ ال�شَّ
)9)( )حديث باطل( رواه الطبراني في "الأو�شط" 77/6، رقم: 6)8)، تفرد به اأحمد بن عي�شى الها�شمي، كّذبه الدارقطني، 
و�شّرح الذهبي ببطالن الخبر في "ميزان العتدال" 270/1، والألباني في ال�شعيفة ))8. والحديث اأخرجه الطبراني من 
"اللهم  الطبراني:  ولفظه عند   . بن م�شعود  رواية عبداهلل  ولي�س من   . ابن عبا�س  ي�شار عن  بن  اآخر عطاء  طريق 
ارحم خلفاءنا"، قلنا: يا ر�شول اهلل، وما خلفاوؤكم ؟ قال: "الذين ياأتون من بعدي يروون اأحاديثي و�شنتي ويعلمونها النا�س".

. والحديث عزاه ال�شيوطي في "الجامع ال�شغير" للمعجم الأو�شط من رواية علي بن اأبي طالب -  
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ذلك من الأعمال الباقية على الدوام، وقد قال بع�س العلماء في �شاأن الإ�شناد: "واإنه كال�شيف للمقاتل")0)(، 
ا م�شيًرا اإليه: "اإنه كال�شلم ي�شعد عليه")1)(. وقال بع�شهم اأي�شً

و�شيوخ الإن�شان اآباوؤه في الدين، وو�شلة بينه وبين ربِّ العالمين، وفي اأول �شحيح م�شلم عن عبداهلل بن 
ال�شافعي ر�شي اهلل  اإمامنا  وقال  �َشاَء")2)(.  َما  �َشاَء  َمن  َلقاَل  الإِ�ْشَناُد  وَلول  يِن،  الدِّ "الإِ�ْشَناُد من  المبارك: 
عنه: "الذي يطلب الحديث بال �شند كحاطب ليل، يحمل الحطب وفيه اأفعى وهو ل يدري")3)(. وقال الإمام 
"]قرب[)))( الإ�شناد قرب من اهلل عز وجل")6)(؛ فلهذا لما رغب في هذا الطريق الم�شتقيم،   :)((( و�ِشيُّ الطُّ
الأريب)62(،  الَغ�َشْم�َشُم)61(  والِمْدَره)60(  َقع)9)(،  الِم�شْ  )(8( واللَّوَذِعيُّ المرعرع)7)(،  ْحِرير  النِّ القويم،  والمنهج 
والحاِذق الفطن الف�شيح الأديب، جامع الكمالت، حاوي الف�شيالت، من ذوي التَّحرير والَتّدقيق والتَّنميق 
ر العبارات، الهمام الُعمدة الأمجد، الفا�شل الكامل ال�شيخ محمد بن  ح التَّحريرات، ومحرِّ والتَّحقيقات، ُمنقِّ
زين الدين بن عالء الدين بن زين الدين ال�شهير باأ�شطا العالم الدم�شقي الدار، جعله اهلل تعالى من العلماء 
لحاء الأبرار، الَتم�س مني اأن اأُجيزه بجميع ما يجوز لي وعني روايته ليح�شل له الت�شال، كما  الأخيار، وال�شُ
َند العال،  ة مقت�شًرا فيها على ال�شَّ ل من الرجال، فا�شتخرت اهلل المتعال، واأجزته اإجازة عامَّ هو داأب الُكمَّ
لي  يحل  وما  ومجازاتي،  ومروياتي، وم�شنفاتي،  م�شموعاتي،  وغيرها من  هيرة  ال�شَّ تة  ال�شِّ الكتب  َيروي  واأن 
ا بقراءة جميع اأوراد ]ق2ظ[ �شيدي اأبي الح�شن  وعني ب�شرِطِه المعتبر عن اأهل الحديث والأثر، واأجزته اأي�شً
وغير  الَنّ�شر،  اللطف، وحزب  التو�شل، وحزب  الفتح، وحزب  البحر، وحزب  ، وحزب  البرِّ ال�شاذلي، حزب 

َذا َلْم َيُكْن َمَعُه  ِمِن اإِ "الإِ�ْشَناُد �ِشالُح اْلُموؤْ بلفظ:  )ت161ه�(  الثوري  �شفيان  عن  )0)( رواه ال�شمعاني في "اأدب الإمالء" 8/1 
�ِشالٌح َفِباأَِي �َشْيٍء ُيَقاِتُل".

)1)( رواه ال�شمعاني في "اأدب الإمالء" 6/1 عن عبد اهلل بن المبارك )ت181ه�( بلفظ: "َمَثُل الَِّذي َيْطُلُب اأَْمَر ِديِنِه ِبال اإِ�ْشَناٍد 
ْطَح ِبال �ُشلٍَّم". َكَمَثِل الَِّذي َيْرَتِقي ال�شَّ

)2)( رواه م�شلم في مقدمة �شحيحه 1/)1.
اأين؟ فهو كحاطب ليل، يحمل على ظهره حزمة حطب،  "من لم ي�شاأل من  )3)( الكامل في �شعفاء الرجال 206/1، بلفظ: 

فلعل فيها اأفعى تلدغه"
و�شّي. توفي )2)2ه�(. �شير  )))( هو: الإمام الحافظ محمد بن اأ�شلم بن يزيد، اأبو الح�شن، الكندي مولهم، الُخرا�شانّي الطُّ

اأعالم النبالء 12/)19.
)))( في الأ�شل: فن. والت�شحيح من الجامع لأخالق الراوي، ومن م�شيخة الموؤلف "الجواهر الغوالي" مخطوط.

)6)( اأخرجه الخطيب في الجامع لأخالق الراوي واآداب ال�شامع 1/)18، رقم: 118.
كه .. تاج العرو�س )مادة: ر ع ر ع(. ْعَرَعُة، هي: ُح�ْشُن �َشباب الُغالِم وتَحرُّ )7)( الرَّ

ِهُن الحديُد الُفوؤاِد واللَّ�ِشُن الف�شيُح، كاأَنه َيْلَذُع بالناِر من َذكاِئِه. القامو�س المحيط )مادة:  ريُف الذَّ ِكيُّ الظَّ )8)( الخفيُف الذَّ
لذع(.

وِت. وهو الذي ل ُيرَتُج عليه في كالمه، ول يَتَتْعَتُع. تاج العرو�س )مادة: �شقع(. )9)( البليُغ الماِهُر في ُخطَبِته. وهو العالي ال�شَّ
)60( ال�شيد ال�شريف. تاج العرو�س )مادة: دره(.

حاح )مادة: غ�شم(. ا يريد ويهوى، من �شجاعته. ال�شِّ )61( الذي يركب راأ�شه ل ُيثنيه �شيٌء عمَّ
حاح )مادة: اأرب(. ويقال: ُذو َدَهاٍء وب�شٍر. تاج العرو�س )مادة: اأرب(. )62( العاقل. ال�شِّ
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تعالى  اهلل  -نفعنا  المزطاري)63(  محمد  �شيدي  الباري  ه  بربِّ العارف  اأ�شتاذي  عن  تلقيته  ما  وبجميع  ذلك، 
العقليَّة  واآلتها  والعلميَّة،  ة  العمليَّ العلوم  اأخذُت  ي  اأنِّ فه  اأعرِّ اإني  ثم  م�شهور،  معلوم  و�شنده  اآمين-  ببركاته، 
قليَّة، رواية ودراية واإتقاًنا، مع تثبت واإحكام واإيقان))6( عن اأئمة اأعالم، وجهابذة كرام، ي�شوع َن�ْشرهم،  والنَّ
روًما  منهم  البع�س  اأذكر  النهار،  رابعة  كال�شم�س  وال�شتهار،  الظهور  غاية  في  اأ�شانيدهم  ذكرهم،  ويطول 

ار. دق عند َمليٍك غفَّ لالخت�شار جمعنا اهلل بهم في مقعد �شِ
فمنهم:

ياء عن �شيخه البرهان اإبراهيم  َبراَملِّ�شي اأبو ال�شِّ ث زمانه، و�شيبويه اأوانه، النُّور الب�شير ال�شيخ ال�شَّ محدِّ
ْنهوري عن النَّجم الغيطي عن �شيخ الإ�شالم زكريا الأن�شاري عن حافظ  اللَّقاني عن اأبي النجاة �شالم ال�شَّ

الع�شر اأبي الف�شل اأحمد بن َحَجر الع�شقالني، وباقي �شنده م�شهور ومعلوم من م�شنفاته.
تَّة وغيرها، باإجازته العامة عن عالم الع�شر، �شافعي  ياء المذكور بالكتب ال�شِّ ح وحدثنا �شيخنا اأبو ال�شِّ

ملي �شيدي محمد عن �شيخ الإ�شالم زكريا عن ابن َحَجر الع�شقالني. م�س الرَّ زمانه ال�شَّ
ومنهم:

�شيدنا  الأوحد  الوحيد  الأن��ام،  بوجوده  اهلل  متع  الأع��الم،  العلماء  وملك  الأي��ام،  ونتيجة  الزمان،  عالمة 
ال�شيخ  ل مني منزلة �شمعي وب�شري،  المنزَّ اء في ع�شره، وحافظ م�شره،  القرَّ �شيخ  ال�شيخ محمد  ومولنا 

م. محمد بن قا�شم المقرئ الَبَقري عن البرهان اإبراهيم اللَّقاني المالكي المتقدِّ
ومنهم:

ة، ال�شيدة ُقري�س ابنة الإمام بمقام  ة الها�شميَّ ة، والمكيَّ بريَّ ريفة الطَّ رة ]ق3و[ ال�شَّ ومنهم ال�ُم�ْشِندة المعمَّ
القا�شي  ملي عن  الرَّ م�س  ال�شَّ المذكور عن  اأبيها  الح�شيني عن  برّي  الطَّ الخليل = عبدالقادر  اإبراهيم  اأبينا 
اأطراًفا من  اإحدى وت�شعين  فة في �شنة  ة الم�شرَّ الع�شقالني. قراأت عليها في بيتها بمكَّ زكريا عن ابن َحَجر 
افعي ر�شي اهلل  تة، ومن موطاأ الإمام مالك، ومن م�شَنَدي الأمام اأبي عبداهلل محمد بن اإدري�س ال�شَّ الكتب ال�شِّ
، واأبي داود، وغير ذلك مما يطول  اِرميِّ يباني، ومن م�شَنَدي الدَّ عنه، والإمام اأحمد بن محمد بن حنبل ال�شَّ

ذكره، واأجازتني بباقي ذلك وغيره، كتابًة وُنطًقا، رزقنا اهلل واإياكم علًما و�شدًقا.
ومنهم:

ليم الُمْنال اإبراهيم  وق ال�شَّ حيم، والذَّ �شيخ ال�ُم�شلِّكين، واإمام الوا�شلين، وقطب العارفين، ذي القلب الرَّ
ه العزيز- و�َشَنده م�شهور، في غاية العلو  �س اهلل �ِشرَّ هراني، ثم ال�َمَدني -قدَّ هرزوري ال�شَّ الُكْرِدي الُكوراني ال�شَّ

تة وغيرها ب�شَنِدِه، لتعود علينا بركة مدده، فنقول: والظهور، ولنرِو الكتب ال�شِّ

)63( هو: محمد بن اأحمد بن محمد ال�شيخ ال�شالح ال�شهير، اأبو عبداهلل المكنا�شي المالكي ال�شاذلي �شاحب الطريقة المعروفة 
الطريقة  اأخذ  المزطارية،  الطريقة  اإليه  وُتن�شب  )))10ه�(،  عام  ولد  المزطارية،  ال�شاذلية  الطريقة  وغيرها-  -بدم�شق 
ال�شاذلية عن �شيخه ال�شيخ قا�شم بن اأحمد القر�شي ال�شفياني المدعو بابن بلو�شة، قدم دم�شق في غرة جمادي الأولى �شنة 
)1096ه�( ومنذ ذلك الحين ا�شتهرت الطريقة ال�شاذلية بدم�شق، اأخذ عنه الُبَديري الطريقة ال�شاذلية المزطارية، ون�شب 
 . �شنة )1107ه�(  بها في محرم  وتوفي  فة،  الم�شرَّ ة  مكَّ اإلى  الإجازة، رحل من دم�شق  اآخر هذه  توقيعه   نف�شه لطريقته في 
اأن وفاته )1103ه�(، و�شلك الدرر )/33، تبيان و�شائل الحقائق في بيان �شال�شل الطرائق  ديوان الإ�شالم )/183، وذكر 

)ج3/ق)13ظ – ق)13ظ(، واإتحاف اأعالم النا�س بجمال اأخبار حا�شرة مكنا�س )/69، واأعالم المكيين 881/2.
))6( من اليقين.



اآفاق الثقافة والتراث 192

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

الجامع ال�شحيح، للحافظ اأبي عبداهلل محمد بن اإ�شماعيل الُبخاري رحمه اهلل.
فّي  قراأُت منه عليه اأطراًفا، من اأوله واأو�شطه، واأجازني ب�شائره. قال: وقراأت تلك الأطراف على �شيخنا �شَ
ملي ح وقراأت طرًفا من اأوله على الأ�شتاذ ُمْنال محمد �شريف  م�س ابن الرَّ ين الُق�َشا�ِشي باإجازته عن ال�شَّ الدِّ

يقي باإجازته عن الفقيه محمد بن علي الحكمي عن �شهاب الدين اأحمد بن َحَجر الَهيَتمي. دِّ الُكردي ال�شِّ
ر  المعمَّ عالًيا  واأخبرنا  قال:  ح  زكريا  الإ�شالم  �شيخ  عن  َحَجر  ابن  هاب  وال�شِّ ملي  الرَّ م�س  ال�شَّ من  وكل 
وفي عبداهلل بن ُمْنال ]ق3ظ[ �شعد اهلل الالهوري �شماًعا عليه بجميع ثالثياته، وحديثين من رباعياته  ال�شُّ
عن  اآخر  تابعي  عن  يرويه  التَّابعي  ثم  واح��د،  التَّابعي  وبين  الُبخاري  بين  التي  وهي  بالثالثيات،  الملحقة 
اآخر، واإجازة ل�شائره عن ال�شيخ قطب الدين محمد  اأو يرويه))6( عن �شحابي وهو عن �شحابي  حابي،  ال�شَّ
ر بابا يو�شف  او�شي عن ال�شيخ المعمَّ اأبي الفتوح الطَّ ْهَرواني عن والده عن الحافظ نور الدين  ابن اأحمد النَّ
ار ال�ُختَّالني ب�شماعه  ر اأبي لقمان يحيى بن عمَّ ر محمد بن �شاذَبْخت الفرغاني عن المعمَّ الهروي عن المعمَّ

على الَفَرْبريِّ عن الحافظ الُبخاري رحمه اهلل.
�شيخنا  وكاأن  و�شافحُته،  َحَجر  ابن  من  �شمعت  كاأني  العدد  فباعتبار  �شبعة،  الُبخاري  وبين  فبيننا  قال: 
الالهوري رحمه اهلل �شمع من التَُّنوخي -�شيخ ابن َحَجر- و�شافحه، وبين وفاتيهما مئتا �شنة وب�شعة وثمانون، 
فاإن الالهوري توفي بالمدينة �شنة 1083، والتَُّنوخي �شنة 800، وهذا عال جًدا، واأعلى اأ�شانيد ال�شيوطي اإلى 

الُبخاري اأن يكون بينه وبين الُبخاري ثمانية؛ ف�شاويت فيه ال�شيوطي وهلل الحمد. انتهى.
 وحينئذ يكون بين الفقير وبين الُبخاري ت�شعة، فباعتبار العدد كاأنِّي �شمعُته من الحافظ الجالل ال�شيوطي.

ُل بن ُدَكْين ثنا عبدالرحمن بن �شليمان بن الَغ�ِشيل  : ثنا اأبو ُنَعيم هو الَف�شْ قلُت: وبالإ�شناد قال الُبخاريُّ
اِعدي تابعي من الطبقة الرابعة قال: �شمعت  غار التَّابعين عن عبا�س بن �َشْهل بن �شعد يعني ال�شَّ وهو من �شِ
ة في خطبته يقول: اأيها النا�س ]ق)و[ اإن النبي � كان يقول: "َلْو  َبير ر�شي اهلل عنهما على منبر مكَّ ابن الزُّ
ْعِطَي َثاِنًيا اأََحبَّ اإَِلْيِه َثاِلًثا، َواَل َي�ُشدُّ َجْوَف  اأَنَّ اْبَن اآَدَم ُيْعِطى َواِدًيا َمْلآًنا ِمْن َذَهٍب اأََحبَّ اإَِلْيِه َثاِنًيا، َوَلْو اأُ
باعيات التي في حكم الثُّالثيات، واأعلى ما  ُ َعلَى َمْن َتاَب")66(، وهذا من الرُّ َراُب، َوَيُتوُب اللَّ اْبِن اآَدَم اإِالَّ التُّ

عند الُبخاري ثالثي، واأطول ما عنده ت�شاعي، فاعلم ذلك.
ي�شابوري رحمه  اج الُق�َشيري النَّ واأما الجامع ال�شحيح لالإمام الحافظ الحجة اأبي الح�شين م�شلم بن الحجَّ

اهلل تعالى.
  قراأت منه اأطراًفا عديدة على اأ�شتاذّي المتقدم ذكرهم وغيرهم، ولأذكر �شنده عن فريد الع�شر اأبي 
ْبراَملِّ�شي؛ لعلو �شاأنه، قال رحمه اهلل: اأرويه غالًبا عن �شيخنا �شيخ المالكية اأبي الح�شن  ياء النُّور علي ال�شَّ ال�شِّ
ين �شالح الُبْلِقيني عن اأبي الف�شل  ين العراقي عن الجالل ال�شيوطي عن علم الدِّ علي الأجهوري عن نور الدِّ
المي عن الحافظ  �شليمان بن حمزة المقد�شي عن اأبي الح�شين علي بن الح�شين عن الحافظ اأبي الف�شل ال�شَّ
ي�شابوري عن الإمام م�شلم  اأبي القا�شم بن َمْنَده عن الحافظ اأبي بكر ال�َجوَزقي عن اأبي ]حاتم[)67( مكي النَّ

))6( اأي: التابعي.
)66( �شحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما ُيتََّقى ِمْن ِفْتَنِة الماِل وقوِل اهلِل تعالى:  چڱ  ں  ں   ڻڻچ  ]التغابن: 

)1[، حديث 38)6.
ي�شابوري )ت)32ه�(. �شير  ي بن َعْبَدان بن محمد التميمي النَّ )67( في الأ�شل: الحرة. وال�شحيح ما اأثبته، فهو: اأبو حاتم مكِّ

اأعالم النبالء )70/1.
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رحمه اهلل تعالى.
َند في غاية العلو، وهو جميعه بالإجازات)68(. قال الجالل ال�شيوطي: قال الحافظ ابن حجر: هذا ال�شَّ

قلت: وبالإ�شناد اإلى م�شلم: ثنا ُقتيبة بن �شعيد ثنا اأبو َعَوانة عن زياد بن عالقة عن المغيرة بن �ُشعبة اأن 
َر،  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتاأَخَّ لَّى َحتَّى اْنَتَفَخْت َقَدَماُه، َفِقيَل َلُه: اأََتَكلَُّف َهَذا ؟ َوَقْد َغَفَر اهلُل َلَك َما َتَقدَّ بي � �شَ النَّ

َعْبًدا �َشُكوًرا")69(. وهذا من رباعياته، وهو اأعلى ما عنده. اأَُكوُن  َفَقاَل: "اأََفَل 
ِج�ْشَتاني رحمه اهلل تعالى. ا ]ق)ظ[ �ُشنن الحافظ اأبي داود �شليمان بن الأ�شعث ال�شِّ واأمَّ

اإبراهيم، قال: �شمعُت طرًفا منه على  حيم الُمْنال  ه الرَّ فاإني قراأت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
اأبي  اإلى ابن الفرات عن  ه - ب�شنده  �س �شرُّ فيِّ الدين اأحمد بن محمد المدني - ُقدِّ �شيخنا العارف باهلل �شَ
حف�س عمر بن الح�شن بن ]َمِزيد بن اأَُمْيَلة[)70( المراغي عن الفخر اأبي الح�شن بن اأحمد بن عبدالواحد ابن 
الُبخاري عن اأبي حف�س عمر بن محمد بن َطَبْرَزد البغدادي اأنا به ال�شيخان اأبو البدر اإبراهيم بن محمد بن 
ًقا قال: اأنا بها الحافظ  ْومي[)71( �شماًعا عليهما ُملفَّ من�شور الَكْرخي واأبو الفتح ُمْفِلح بن اأحمد بن محمد ]الدُّ
الواحد  عبد  بن  جعفر  بن  القا�شم  عمر  اأبو  اأنا  البغدادي  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  الكبير 

الها�شمي اأنا اأبو علي محمد بن اأحمد بن عمرو اللُّوؤلوؤي اأنا اأبو داود.
الم بن اأبي حاِزم اأبو َطاُلوت قال: �َشِهدُت اأبا َبْرَزَة  وبه اإلى اأبي داود: ثنا ُم�شِلم بن اإبراهيم ثنا عبدال�شَّ
اإِنَّ  قال:  ُعبيداهلل  راآه  فلما   - َماِط  ال�شِّ في  وكان  ُم�شِلم  اه  �شمَّ  - ثني فالن  زياد فحدَّ بن  ُعبيداهلل  دخل على 
ٍد  ْحَبِة ُمَحمَّ ُروِني ِب�شُ ي اأْبَقى في َقْوٍم ُيَعيِّ ْيُخ ، فقال: ما ُكْنُت اأْح�َشُب اأنِّ ْحَداُح. َفَفِهَمَها ال�شَّ ُكْم َهَذا الدَّ ِديَّ ُمَحمَّ

!�
فقال له ُعبيداهلل: اإن �شحبة محمد � لك َزيٌن، غير �َشيٍن، ثم قال: اإنَّما َبَعْثُت اإِليك لأ�شاألك عن الَحْو�ِس، 

�شمعَت ر�شول اهلل � َيذُكُر فيه �شيًئا؟
َب به فال �َشَقاُه اهلل منه،  ًة، ول ِثْنَتْيِن، ول ثالًثا، ول اأربًعا، ول َخْم�ًشا، َفَمن َكذَّ فقال اأبو َبْرَزَة: نعم، ل َمرَّ

ًبا.)72( ُثمَّ َخَرَج ُمغ�شَ
باعيَّات التي في ُحكم الثُّالثيَّات، وهو ]ق)و[ اأعلى ما عنده. وهذا من الرُّ

ْرِمِذيِّ رحمه اهلل تعالى. ا الجامع للحافظ اأبي عي�سى بن �َسْوَرَة التِّ واأمَّ
حيم الُمْنال اإبراهيم الكوراني رحمه اهلل تعالى، قال:  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
اِحيِّ  قراأُت طرًفا منه على الفقيه ال�شالح اأ�شتاذ الإقراء بالأزهر ال�شيخ اأبي العزايم �شلطان بن اأحمد المزَّ

)68( المعجم المفهر�س 29.
اِر، باب اإكَثاِر الأْعَماِل َواِلْجِتَهاِد ِفي الِعَباَدِة. حديث: 2819. ِة َوالنَّ َفِة الِقَياَمِة والَجنَّ )69( �شحيح م�شلم كتاب �شِ

)70( في الأ�شل: يزيد بن اأفيلة. وال�شحيح ما اأثبته، فهو: اأبو حف�س عمر بن الح�شن بن َمزيد بن اأَُمْيَلة المراغي، ثم الحلبي، 
ي، الم�شهور بابن اأَُميلة )ت778ه�(. معجم ال�شيوخ لل�شبكي 312، وغاية النهاية 21/1)، وذيل التقييد  َم�شقي، ثم الِمزِّ ثم الدِّ

212/3، وتو�شيح الم�شتبه 122/8، واإنباء الغمر 2/1)1، والدرر الكامنة )9/3)1(، والنجوم الزاهرة 11/)11.
)71( في الأ�شل: الرومي. وال�شحيح ما اأثبته، كما في ثبت �شيخ الموؤلِّف المنال اإبراهيم، الأمم لإيقاظ الهمم 7، وا�شتدراك 

ابن ُنْقطة، بحا�شية الإكمال 370/3، و�شير اأعالم النبالء 20/)16.
ة، باب في الحو�س، حديث 9)7). نَّ )72( �شنن اأبي داود، كتاب ال�شُّ
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ين اأحمد بن محمد  فيِّ الدِّ رحمه اهلل �شنة 1061، واأجازني �شائره؛ و�شمعُت طرًفا منه على �شيخنا العارف �شَ
َح اهلل ُروحه - ب�شَنِدهما اإلى ابن َطَبْرَزد اأنا اأبو الفتح عبدالملك بن اأبي القا�شم عبداهلل بن اأبي  المدني - َروَّ
 )73(] مد التَّاجر ]الُغوَرِجيِّ �شهل الَكُروخي عن اأبي عامر محمود بن القا�شم الأزدي واأبي بكر اأحمد بن عبدال�شَّ
، اإل الجزء الأخير، وهو من اأول مناقب ابن عبا�س اإلى اآخر  ْرَياِقيِّ واأبي ن�شر عبدالعزيز بن اأحمد ال�َهَرويِّ التِّ
ان الهروي، قالوا جميًعا:  هَّ الكتاب، ف�شمعه الَكُروخي من اأبي المظفر عبيداهلل بن علي بن ]يا�شين[))7( بن الدَّ
اأبو  الأمين  الثقة  ال�شيخ  اأنا  المروزيُّ  اِحيُّ  الجرَّ اح  الجرَّ ار بن محمد بن عبداهلل بن  اأبو محمد عبدالجبَّ اأنا 

. ْرِمِذيِّ العبا�س محمد بن اأحمد بن محبوب بن ف�شيل التَّاجر المحبوبي عن التِّ
يِّ الُكوفي ثنا عمر بن �شاكر عن اأن�س بن  دِّ : ثنا اإ�شماعيل بن مو�شى الَفَزاري بن بنت ال�شُّ ْرِمِذيِّ وبه اإلى التِّ
اِبُر ِفيِهْم َعلَى ِديِنِه َكالَقاِب�ِص  َزَماٌن ال�شَّ النَّا�ِص  على  مالك ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �: "ياأتي 

َعلَى الَجْمِر"))7(.
�َسائيِّ رحمه اهلل. حمن اأحمد بن �ُسَعيب النَّ ا �ُسنن الحافظ اأبي عبدالرَّ واأمَّ

حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل ]ق)ظ[ تعالى، قال:  ه الرَّ فاإني قراأُت اأطراًفا منه علي �شيخنا العارف بربِّ
ابق اإلى التَُّنوخي ب�شماعة  ه - ب�شنده ال�شَّ �س �شرُّ ين اأحمد - ُقدِّ فيِّ الدِّ �شمعُت طرًفا منه على �شيخنا الإمام �شَ
 )76( ] اق بن اإ�شماعيل ]الُقوَم�َشانيِّ زَّ ابل�شي اأنباأنا اإ�شماعيل بن اأحمد العراقي عن عبدالرَّ على اأيوب بن نعمة النَّ
ْيَنَوِريُّ المعروف  ونيُّ اأنا اأبو ن�شر اأحمد بن الح�شين القا�شي الدِّ حمن بن ]َحْمد[)77( الدُّ اأنا اأبو محمد عبدالرَّ
. �َشائيُّ يِّ اأنا النَّ نِّ ْيَنَوِريُّ المعروف بابن ال�شُّ ار اأنا الحافظ اأبو بكر اأحمد بن محمد بن اإ�شحاق القا�شي الدِّ بالَك�شَّ

، المعروف بابن ماَجْه رحمه اهلل تعالى. ا �ُشنن الحافظ اأبي عبداهلل محمد بن َيزيد الَقْزِويِنيِّ اأمَّ
ه  وماَجْه لقب يزيد والد محمد، ل جده، كما في القامو�س، فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
ه -  �س �شرُّ ين - ُقدِّ فيِّ الدِّ اإبراهيم رحمه اهلل قال: �شمعُت طرًفا منه على �شيخنا الإمام �شَ حيم الُمْنال  الرَّ
َم�ْشقيِّ عن اأبي  اأواخر �شنة 1071 ب�شَنِدِه اإلى الحافظ ابن َحَجر بقراءته على اأبي الح�شن ابن اأبي المجد الدِّ
ِميُّ اأنا اأبو طلحة  عادات اأنا اأبو ُزْرَعَة ال�َمْقِد�ِشيُّ اأنا اأبو من�شور ال�ُمَقوِّ ار عن اأنجب بن اأبي ال�شَّ العبا�س الحجَّ

. ان اأنا به موؤلِّفه اأبو عبداهلل ابن ماَجْه الَقْزِويِنيِّ الخطيب، اأنا اأبو الح�شن الَقطَّ
وبه اإلى ابن ماَجْه قال - وهو اأول ثالثياته: َثَنا ُجَباَرُة ْبُن اْلُمَغلِّ�ِس َثَنا َكِثيُر ْبُن �ُشَلْيٍم َقاَل: �َشِمْعُت اأََن�َس ْبَن 
َواإَِذا  َغ��َداوؤُُه،  َر  اإَِذا َح�شَ اأْ  َفْلَيَتَو�شَّ َبْيِتِه،  ُيْكِثَر الُل َخْيَر  اأَْن  اأََحبَّ  "َمْن  َماِلٍك ر�شي اهلل عنه يقول: قال �: 

ُرِفَع")78( .
َبِحيِّ  و�سكر �سعيه. اأ لإمام دار الهجرة ، وَنجم الُهَدى، مالك بن اأن�س الأ�سْ ا الموطَّ واأمَّ

حيم الُمْنال ]ق6و[ اإبراهيم رحمه اهلل، قال: �شمعُت  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ

)73( في الأ�شل: الفررجي. وال�شحيح ما اأثبته، كما في الأمم لإيقاظ الهمم 8، واللباب في تهذيب الأن�شاب 393/2.
))7( في الأ�شل: يا�شر بن. وال�شحيح ما اأثبته، كما في التقييد لمعرفة رجال ال�شنن والم�شانيد 360/1.

))7( الجامع اأَْبَواُب اْلِفَتِن َعْن َر�ُشوِل اهلل �، حديث 2260.
)76( في الأ�شل: القرم�شي، وفي ثبت الموؤلِّف: القوم�شي. وال�شحيح ما اأثبته، كما في تاريخ الإ�شالم 12/))6.

)77( في الأ�شل: اأحمد. وال�شحيح ما اأثبته، كما في اللباب في تهذيب الأن�شاب )17/1)(، و�شير اأعالم النبالء 19/ 239.
َعاِم، حديث 3260. وِء، ِعْنَد الطَّ َنن، كتاب الأْطِعَمِة ، باب َباُب الُو�شُ )78( ال�شُّ
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ح اهلل ُروحه - عن  ين اأحمد بن محمد المدني الأن�شاري - َروَّ فيِّ الدِّ طرًفا منه على �شيخنا العارف باهلل �شَ
ر عمر بن ح�شن بن اأَُمْيَلة المراغي  ين زكريا عن الحافظ ابن َحَجر عن الم�ْشِند المعمَّ مليِّ عن الزَّ م�س الرَّ ال�شَّ
حفاظ  اأبي  بن  يحيى  بن  اإبراهيم  اإ�شحاق  اأبو  به  اأنا  الفاروثيِّ  عمر  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  ين  الدِّ ِعز  عن 
الِمْكَنا�شيُّ اأنا اأبو الح�شين محمد بن محمد بن �شعيد بن َزْرُقون باإجازته من اأبي عبداهلل اأحمد بن محمد بن 
ار الَخْوَلِنيِّ عن اأبي عمرو عثمان بن اأحمد الِقْيَجاطيِّ عن اأبي عي�شى يحيى بن  عبداهلل بن َغْلُبْون بن الح�شَّ
عبداهلل بن يحيى بن يحيى بن يحيى عن َعمِّ اأبه اأبي مروان عبيد اهلل بن يحيى بن يحيى عن اأبيه يحيى بن 

. َبِحيِّ ُموِديِّ الليثي عن الإمام الحافظ الحجة مالك بن اأن�س الأ�شْ يحيى ال�َم�شْ
وبه اإلى مالك قال في كتاب الجامع: النهي عن القول بالقدر.

َوُمو�َشى َفَحجَّ اآَدُم، ُمو�َشى.  اآَدُم  َناد عن الأعرج عن اأبي ُهَريَرة اأن ر�شول اهلل � قال: "َتَحاجَّ  عن اأبي الزِّ
َفَقاَل َلُه ُمو�َشى: اأَْنَت اآَدُم الَِّذي اأَْغَوْيَت النَّا�َص َواأَْخَرْجَتُهْم ِمَن اْلَجنَِّة؟

َطَفاُه َعلَى النَّا�ِص ِبِر�َشاَلِتِه؟ َفَقاَل َلُه اآَدُم: اأَْنَت ُمو�َشى الَِّذي اأَْعَطاُه الُل ِعْلَم ُكلِّ �َشْيٍء. َوا�شْ
َر َعَليَّ َقْبَل اأَْن اأُْخَلَق")79(. َقاَل: َنَعْم. َقاَل: اأََفَتُلوُمِني َعَلى اأَْمٍر َقْد ُقدِّ

افعي ر�سي اهلل عنه و�سكر �سعيه. ا ُم�ْسَند الإمام اأبي عبداهلل محمد بن اإدري�س ال�سَّ واأمَّ
حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل، قال: �شمعُت طرًفا  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
م�س  ال�شَّ من  باإجازته   - ه  �شرُّ �س  ُقدِّ  - المدنيِّ  بن محمد  اأحمد  ين  الدِّ فيِّ  �شَ باهلل  العارف  �شيخنا  على  منه 
الح ابن اأبي عمر عن الفخر بن الُبخاريِّ  ين زكريا عن الحافظ ابن َحَجر عن ال�شَّ مليِّ ]ق6ظ[ عن الزَّ الرَّ
ان واأبي جعفر محمد بن اأحمد بن ن�شر  عن القا�شي اأبي المكارم اأحمد بن محمد بن محمد بن عبداهلل اللَّبَّ
اأبي نعيم اأحمد بن عبداهلل الأ�شبهاني عن اأبي  اد عن الحافظ  اأبي الح�شن بن اأحمد الحدَّ يدلني عن  ال�شَّ

. افعيُّ بيع بن �شليمان ال�ُمَرادي اأنا ال�شَّ العبا�س محمد بن يعقوب الأ�شمِّ اأنا الرَّ
، قال - وهو من ثالثياته، وهو اأعلى ما عنده: اأنا مالك عن عبداهلل بن دينار عن عبداهلل  افعيِّ وبه اإلى ال�شَّ
ْبِح، اإِْذ َجاَءُهْم اآٍت، َفَقاَل: اإِنَّ َر�ُشوَل  َلِة ال�شُّ النَّا�ُص ِبُقَباٍء ِفي �شَ ابن ]عمر[)80( ر�شي اهلل عنهما قال: "َبْيَنَما 
اأِْم،  الِل � َقْد اأُْنِزَل َعلَْيِه اللَّْيلََة ُقْراآٌن. َوَقْد اأُِمَر اأَْن َي�ْشَتْقَبَل اْلَكْعَبَة. َفا�ْشَتْقِبُلوَها. َوَكاَنْت ُوُجوُهُهْم اإَِلى ال�شَّ

َفاَ�ْشَتَداُروا اإَِلى اْلَكْعَبِة")81(.
يبانيِّ ر�سي اهلل عنه و�سكر �سعيه. ا ُم�سَند الإمام اأحمد بن محمد بن َحْنبل ال�سَّ واأمَّ

حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل تعالى، قال: �شمعُت  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ

)79( موطاأ مالك )رواية يحيى(، كتاب الجتمع، باب النهي عن القول بالَقَدر، حديث 2616.
)80( في الأ�شل: عمرو. وهو خطاأ؛ لأن الحديث من رواية ابن عمر ر�شي اهلل عنه، كما �شياأتي.

اأبي م�شعب  ورواية  الِقْبَلِة، حديث 211 ط دبي،  باب ما جاء في  الِقْبَلَة،  كتاب  رواية يحيى،  الموطاأ  اأخرجه مالك في   )81(
6))، ورواية القعنبي 310، وراية ابن القا�شم 277، ورواية الحدثاني 178، ورواية ال�شيباني 283، ومن طريق مالك رواه 
اإل ما كان معاًدا )23،  الر�شالة  وباب: ومن كتاب  ال�شالة 23،  القبلة في  ا�شتقبال  باب ومن كتاب  ال�شافعي في م�شنده، 
وم�شند ال�شافعي بترتيب ال�شندي، الباب الثالث في �شروط ال�شالة، حديث: 189، وبترتيب �شنجر، باب ا�شتقبال الكعبة 
في ال�شالة، حديث 177. ال�شافي في �شرح م�شند ال�شافعي 3/1))، و�شفاء العي بتخريج وتحقيق م�شند ال�شافعي بترتيب 

الإمام ال�شندي 177/1. واتفقت الم�شادر على روايته من طريق ابن عمر ر�شي اهلل عنه.
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ابق اإلى الفخر ابن الُبخاريِّ اأنا  ين اأحمد روح اهلل روحه ب�َشَنِدِه ال�شَّ فيِّ الدِّ طرًفا منه على �شيخنا الإمام �شَ
ين  ُر اأنا اأبو القا�شم هبة اهلل بن محمد بن عبدالواحد بن ال�ُح�شَ اأبو علي َحْنبل بن عبداهلل بن الَفَرج ال�ُمَكبِّ
اأنا اأبو علي الح�شن بن علي التَّميميُّ ال�ُمْذِهُب الواعظ اأنا اأبو بكر بن جعفر الَقِطيعيُّ ثنا عبداهلل بن الإمام 

اأحمد حدثني اأبي.
وبه اإلى الإمام اأحمد ثنا َرْوٌح اأماله علينا ببغداد ثنا محمد بن اأبي ُحَمْيد عن اإ�شماعيل بن محمد بن �شعد 
اْبِن  �َشَعاَدِة  ا�س � ]ق7و[ قال:قال ر�شول اهلل �: "ِمْن  ه �شعد بن اأبي َوقَّ ا�س عن اأبيه عن َجدِّ ابن اأبي َوقَّ
َتْرُكُه  اآَدَم  اْبِن  �ِشْقَوِة  َوِمْن   ، َوَجلَّ َعزَّ  الُل  ى  ِبَما َق�شَ ِر�َشاُه  اآَدَم  اْبِن  �َشَعاَدِة  ِمْن   ، َوَجلَّ َعزَّ  الَل  ا�ْشِتَخاَرُتُه  اآَدَم 

 .)82(" ى الل َعزَّ َوَجلَّ ، َوِمْن �ِشْقَوِة اْبِن اآَدَم �َشَخُطُه ِبَما َق�شَ ا�ْشِتَخاَرَة الِل َعزَّ َوَجلَّ
اهلل  رحمه   ، َمْرَقْنِديِّ ال�سَّ اِرِميِّ  الدَّ حمن  عبدالرَّ بن  عبداهلل  محمد  اأبي  الحافظ  ُم�ْسَند  ا  واأمَّ

تعالى.
حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل قال: �شمعُت طرًفا  ه الرَّ فاإنَّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
م�س  ه - �شنة 1071، واأجاز لي رواية �شائره باإجازته عن ال�شَّ �س �شرُّ ين - ُقدِّ فيِّ الدِّ منه على �شيخنا الإمام �شَ
اِريِّ  ة بنت اأحمد الُكْرِديِّ الهكَّ ين زكريا عن ُم�ْشِند الدنيا محمد بن ُمْقِبل الحلبي عن ُجَوْيِريَّ ملي عن الزَّ الرَّ
ابعة اأنا اأبو  ا عبداهلل بن عمر اللَّتِّيِّ ح�شوًرا لجميعه في الرَّ اأنا اأبو الح�شن علي بن عمر الُكْرِديِّ اأنا اأبو ال�ُمَنجَّ

. اِرِميُّ َمْرَقْنِديُّ اأنا الدَّ ْرَخ�ِشيُّ اأنا اأبو ِعمران عي�شى بن عمر ال�شَّ اوديُّ اأنا ال�شَّ الَوْقت اأنا الدَّ
اِرِميِّ قال - وهو من ثالثياته، وهو اأعلى ما عنده: اأنا يزيد بن هارون اأنا حميد عن اأن�س � عن  وبه اإلى الدَّ
َل�ُشوًقا"، قالوا: وما هي؟ قال: "ُكْثَباٌن ِمْن ِم�ْشٍك َيْخُرُجوَن اإَِلْيَها َفَيْجَتِمُعوَن  اْلَجنَِّة  ِفي  بيِّ � قال: "اإِنَّ  النَّ
ُ َعلَْيِهْم ِريًحا َفُتْدِخُلُهْم ُبُيوَتُهْم، َفَيُقوُل َلُهْم اأَْهُلوُهْم: َلَقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُح�ْشًنا، َوَيُقوُلوَن  ِفيَها، َفَيْبَعُث اللَّ

اِلأَْهِليِهْم ِمْثَل َذِلَك")83(.
َياِل�ِسيِّ رحمه اهلل تعالى. ا ُم�ْسَند الحافظ اأبي داود �سليمان بن داود بن الجارود الطَّ واأمَّ

حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل قال: �شمعُت طرًفا  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
اإلى  ابق  ال�شَّ ب�شنده  �شائره  لي  واأج��از   - ه  �شرُّ �س  ُقدِّ  - ]ق7ظ[  اأحمد  ين  الدِّ فيِّ  �شَ الإم��ام  �شيخنا  على  منه 
اأبو  اأنا  اد  اأبو علي الحدَّ ْيدلنيِّ قال اأخبرنا  ان واأبي جعفر ال�شَّ اأبي المكارم بن اللَّبَّ الفخر ابن الُبخاريِّ عن 
َبهانيُّ ثنا يون�س بن حبيب الِعْجليُّ ثنا اأبو داود  ُنعيم الحافظ ثنا عبداهلل بن جعفر بن اأحمد بن فار�س الأ�شْ

. َياِل�ِشيُّ الطَّ
اد بن �َشَلَمة عن َيْعَلى ]بن[))8( عطاء عن وكيع بن ُحُد�س عن اأبي َرِزين هو َلِقيط  وبه اإلى اأبي داود ثنا حمَّ
بيُّ � يكره اأن ي�شاأل، فاإذا �شاأله اأبو َرِزين اأعجَبه، قلُت: يا ر�شول اهلل، اأَْيَن  ابن عاِمر الُعَقْيِليُّ قال: كان النَّ
َعَماٍء َما َفْوَقُه َهَواٌء، َوَما َتْحَتُه َهَواٌء ُثمَّ  ِفي  َمَواِت َواْلأَْر�َس؟ َقاَل: "َكاَن  َكاَن َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َقْبَل اأَْن َيْخُلَق ال�شَّ

َخلََق اْلَعْر�َص َعلَى اْلَماِء"))8(.

)82( م�شند اأحمد 168/1.
ِة، حديث 2883. قاق، باب: في �ُشوِق الَجنَّ ، من كتاب الرِّ اِرِميِّ )83( �شنن الدَّ

))8( في الأ�شل: عن. وال�شحيح ما اأثبته، كما في التخريج.
َياِل�ِشيِّ 1189. ))8( م�شند الطَّ
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[ )86( رحمه اهلل. يِّ ا ُم�ْسَند الحافظ َعْبد بن ُحَميد بن ن�سر ]الِك�سِّ واأمَّ
حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل قال: �شمعُت طرًفا  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
اأنا اأبو  اري  ابق اإلى جويرية بنت الهكَّ ه - ب�شَنِده ال�شَّ �س �ِشرُّ فيِّ الِدين اأحمد - ُقدِّ منه على �شيخنا الإمام �شَ
اأنا  ْرَخ�ِشيُّ  ال�شَّ اأنا  اوديُّ  الدَّ اأنا  الوقت  اأبو  اأنا  ابعة  الَرّ في  اللَّتِّيُّ ح�شوًرا  ابن  ا  ال�ُمَنجَّ اأبو  اأنا  الُكردي  الح�شن 

ا�ِشيُّ اأنا َعْبد بن ُحَميد. اإبراهيم بن ُخَزيم ال�شَّ
اء  ري َثَنا َدْيَلُم ْبُن َغْزَواَن هو اأبو غالب الَبرَّ دو�ِشيُّ الَب�شْ وبه اإلى َعْبد بن ُحَميد ثنا محمد بن الف�شل هو ال�شَّ
حابي عن اأبي عثمان النَّهدي هو عبدالرحمن بن مّل عن عمر بن  الَعْبدي الَب�شري عن َمْيُموٍن الُكْرِديِّ ال�شَّ
َعلَْيُكْم ُكلَّ ُمَناِفٍق َعِليٍم؛ َيَتَكلَُّم ِباْلِحْكَمِة َوَيْعَمُل ِباْلَجْوِر")87(. اأََخاُف  الخطاب � عن النبي � قال: "اإِنََّما 

ح وبالإ�شناد اإلى الحافظ ابن َحَجر)88( اأنا ]ق8و[ اأبو العبا�س اأحمد بن اأبي بكر المقد�شي في كتابه عن 
َرِميِّ عن عبدالرحمن بن محمد  حمن الح�شْ  يحيى بن محمد بن �شعد عن جعفر بن علي عن محمد بن عبدالرَّ
 ابن عتاب حدثني اأبي اأن القا�شي اأبو اأيوب �شليمان بن خلف اأجازه �شنة )6))( اأنا القا�شي اأبو عبداهلل محمد 
ِقيُّ المعروف بال�شموت عن الإمام اأبي بكر  ابن اأحمد بن يحيى بن مفرج ثنا محمد بن اأيوب بن حبيب الرَّ
ار ثنا محمد بن عبدالملك الُقر�شي ثنا َدْيَلُم ْبُن َغْزَواَن ثنا َمْيُمون اْلُكْرِدّي  اأحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزَّ

َرَنا ر�شول اهلل � ُكلَّ ُمَناِفٍق َعِليِم اللِّ�َشان)89(. اب � قال: َحذَّ ْهِديِّ عن عمر بن الخطَّ عن اأبي عثمان النَّ
ار". خَّ ب بـ"البحر الزَّ ار، الُملقَّ ا ُم�ْسَند الَبزَّ واأمَّ

يُّ ومحمد بن يحيى ]القطيعي[)90( ]قال[)91( ثنا الحجاج  ند اإليه، قال: ثنا الح�شن بن يحيى الأَُرزِّ بهذا ال�شَّ
يُّ ثنا الح�شن عن اأن�س عن النبي � قال: "َيُقوُل الل تبارك وتعالي: يا بن اآَدَم،  ابن المنهال ثنا �شالح اْلُمرِّ
ا الَِّتي  ا الَِّتي ِلي َفَتْعُبُدِني اَل ُت�ْشِرُك ِبي �َشْيًئا، َواأَمَّ َواِحَدٌة َلَك، َوَواِحَدٌة ِلي، َوَواِحَدٌة ِفيَما َبْيِني َوَبْيَنَك، َفاأَمَّ
َعاُء َوَعلَيَّ االإَِجاَبُة")92(. ا الَِّتي ِفيَما َبْيِني َوَبْيَنَك َفِمْنَك الدُّ مَّ ْيُتَكُه، َواأَ َلَك َفَما َعِمْلُت ِمْن �َشْيٍء اأَْو ِمْن َعَمٍل َوفَّ

َبرانيِّ رحمه اهلل. ا الُمعجم الكبير للحافظ اأبي القا�سم �سليمان بن اأحمد الطَّ واأمَّ
�شمعُت طرًفا منه على  قال:  اإبراهيم  الُمْنال  حيم  الرَّ ه  بربِّ العارف  �شيخنا  اأطراًفا منه على  قراأُت  فاإنِّي 
ْيَدلنيِّ عن  ال�شَّ اأبي جعفر  الُبخاري عن  ابن  اإلى الفخر  ه - ب�شنده  �س �شرُّ ُقدِّ اأحمد -  العارف باهلل  �شيخنا 

. َبَراِنيُّ َبهانيُّ اأنا الطَّ ة اأنا اأبو بكر محمد بن عبداهلل بن ]ق8ظ[ ِريَذة الأ�شْ فاطمة بنت عبداهلل الَجْوَزَداِنيَّ

)86( المنتخب من م�شند عبد بن ُحَميد 11.

)87( المنتخب من م�شند عبد بن ُحَميد 11.
ار في م�شنده، وم�شند  )88( المعجم المفهر�س )�س: 139(، هذا الحديث بهذا الإ�شناد يرويه الموؤلف هنا من طريق الإمام البزَّ
البزار هو الكتاب التالي لم�شند ابن ُحَميد. وقد روى الحافظ ابن َحَجر هذا الإ�شناد في "المعجم المفهر�س" تحت ُم�شَند 
ار وقال: "واأنباأنا ِبُم�شَنده الكبير عن طريق المغاربة" فذكره. فربما يكون ال�شهو وقع للموؤلف عند نقله، اأو وقع الخطاأ  البزَّ

في الن�شخة التي نقل منها.
ار )30. )89( ُم�شَند البزَّ

)90( في الأ�شل: الفظعي. وال�شواب ما اأثبته، كما في الم�شند .
)91( في الأ�شل: قال.
)92( الم�شَند 6693.
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اأخبرني  َوْهٍب  ]اب��ن[)93(  ثنا  يحيى  بن  َحْرَمَلُة  ثنا  التُّ�ْشَتِريُّ  اإ�شحاق  بن  الح�شين  ثنا  َبَراِنيِّ  الطَّ اإلى  وبه 
اأبي هانئ الَخْوَلِنيِّ عن عبدالرحمن الُحُبِليِّ عن عبداهلل بن عمرو  َرميُّ عن  َمْي�َشرة الَح�شْ حمن بن  عبدالرَّ
االإِيَماَن �َشَيْخلَُق في َجْوِف اأََحِدُكْم َكَما َيْخلَُق الثَّْوُب؛ َف�َشُلوا الَل  ر�شي اهلل عنهما قال ر�شول اهلل �: "اإِنَّ 

َد االإِيَماَن ِفي ُقُلوِبُكْم"))9(. تعالى اأَْن ُيَجدِّ
ا الُمعجم الأو�سط له. واأَمّ

عن  يناه  ُروِّ قال:  اهلل  رحمه  اإبراهيم  الُمْنال  حيم  الرَّ ه  بربِّ العارف  �شيخنا  على  منه  اأطراًفا  قراأُت  فاإنِّي 
اد اأنا اأبو  ْيَدلنيِّ اأنا اأبو علي الحدَّ َند اإلى ال�شَّ ح اهلل ُروحه - بهذا ال�شَّ ين اأحمد - َروَّ فيِّ الدِّ �شيخنا الإمام �شَ

. َبرانيُّ نعيم اأنا الطَّ
ازيُّ ثنا اأبو �شعيد مولى بني  ف الرَّ ايغ ثنا اأحمد بن عمرو العالَّ َبرانيِّ ثنا محمد بن علي ال�شَّ وبه اإلى الطَّ
ها�شم عن اأبي َخْلَدَة قال: �شمعت ]َمْيُموًنا[))9( الُكْرِديَّ وهو عند مالك بن دينار فقال له مالك بن دينار: َما 
ِبيِّ �؛  ثنا عن النَّ ِبيَّ �، و�َشِمَع منه، قال: كان اأبي ل ُيحدِّ ُث َعْن اأَِبيِه؟ َفاإِنَّ اأََباَك َقْد اأَْدَرَك النَّ ْيِخ َل ُيَحدِّ ِلل�شَّ
ِمَن  َمْقَعَدُه  اأْ  َفْلَيَتَبوَّ ًدا  ُمَتَعمِّ َعَليَّ  َكَذَب  "َمْن  يقول:  ر�شول اهلل �  �َشِمْعُت  وقال:  ُيْنِق�َس.  اأو  َيِزيَد  اأَْن  َمَخاَفَة 

اِر")96(. النَّ
غير له. واأما الُمعجم ال�سَّ

حيم الُمْنال اإبراهيم رحمه اهلل، قال: �شمعُت طرًفا  ه الرَّ فاإنِّي قراأُت اأطراًفا منه على �شيخنا العارف بربِّ
. َبَرانيُّ ابق اإلى اأبي ُنعيم اأخبرنا الطَّ ه - ب�شَنِدِه ال�شَّ �س �ِشرُّ منه على �شيخنا اأحمد - ُقدِّ

اد المكي ثنا اأبو �شعيد مولى بني ها�شم  [)97( ببغداد ثنا محمد بن عبَّ وبه قال: ثنا اأحمد بن قا�شم ]الِبْرتيُّ
 )98( عن اأبي َخْلَدَة عن َمْيُمون الُكْرِديِّ عن اأبيه قال: �شمعُت ر�شول اهلل �شلى ]ق9و[ اهلل عليه و�شلم يقول: "اأَيُّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة   َ َها)99( َلِقَي اهللَّ اإَِلْيَها َحقَّ َي  ُيوؤَدِّ ْن  اأَ َلْي�َس ِفي َنْف�ِشِه  اأَْو َكُثَر  َج اْمَراأًَة َعَلى َما َقلَّ ِمَن اْلَمْهِر  َرُجٍل َتَزوَّ
ُه َخْدَعًة َحتَّى اأََخَذ َماَلُه ، َفَماَت ، َوَلْم َيُردَّ  اِحِبِه َحقَّ َي اإَِلى �شَ دِّ َوُهَو َزاٍن ، َواأَيَُّما َرُجٍل ا�ْشَتَداَن َدْيًنا َل ُيِريُد اأَْن ُيوؤَ

َ َوُهَو �َشاِرٌق")100(. اإَِلْيِه ِديَنُه َلِقَي اهللَّ
المجاز  م�شنفاتي  ومن  ذلك،  وغير  ومنظوم،  منثور  من  الم�شنفات  من  لي  ما  بجميع  اأجزُته)101(  وقد 
دور  ى ب�شرح ال�شُّ بيِّ الم�شرور؛ و�شرحه الم�شمَّ رور بمولد النَّ فوة ال�ُمَلح في فن الم�شطلح؛ واإظهار ال�شُّ بها: �شَ
الدنيا  اأهل  �شيد  على  الم  وال�شَّ الة  ال�شَّ في  الظاهرة  والو�شيلة  المختار؛  بيِّ  النَّ معارج  في  الأن��وار  ومباهج 

)93( �شقطت من الأ�شل.
))9( المعجم الكبير، قطعة من الجزء )13( طبعت بمفردها 36، رقم: )8. 

))9( في الأ�شل: ميمون.
)96( المعجم الأو�شط 210/6، رقم: 6213.

)97( في الأ�شل: البرني. وال�شحيح ما اأثبته، كما في اإر�شاد القا�شي والداني اإلى تراجم �شيوخ الطبراني 0)1.
)98( في المطبوع من المعجم: اأَيَُّما.

َها". )99( زاد في المطبوع: "َخَدَعَها، َفَماَت َوَلْم ُيوؤَدِّ اإَِلْيَها َحقَّ
)100( الرو�س الداني 1/)8، رقم: 111.

)101( يعني: محمد ابن زين الدين الدم�شقي، كما ورد في بداية الإجازة.
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الم على �شيد الأولين والآخرين؛ وُبلغة المراد في التحذير  الة وال�شَّ والآخرة؛ وتقريب و�شيلة الطالبين في ال�شَّ
ديد في اإر�شاد المريد؛ وُح�شن الدللة في معرفة الوقت والِقبلة  عن الفتتان بالأموال والأولد؛ والم�شلك ال�شَّ
القناع عن الإقناع،  الب�شائط والمنحرفات وف�شل الدائرة؛ وك�شف  اآلة؛ ودليل الحائر في معرفة و�شع  بغير 

وهو حا�شية على الخطيب �شارح اأبي �ُشجاع)102(، وغير ذلك.
�شائاًل منه اأن ل ين�شاني من �شالح دعواته، في خلواته وجلواته و�شائر اأحواله بالتوفيق، والدعوات بالعفو 
ق، وفي هذا القدر كفاية وكفالة،  ُي�ميتني واأحبتي باأح�شن الخاتمات، واهلل �شبحانه هو الموفِّ والعافية، واأن 

ولول �شغل البال بال�شفر لح�شلت الإطالة.
رزقنا اهلل واإياكم ُح�شن ال�شتغال به، وجنبنا الغفلة والبطالة. ونجز و�شط النهار في ب�شتان بين اأزهار 
]ق9ظ[ واأنهار، وجمع من ال�شلحاء الأخيار في يوم ال�شبت المبارك الثامن من الع�شر الثاني من الأول من 
توؤاخذونا  الم، ول  ال�شَّ واأتمُّ  ال�شالة  اأف�شل  النبوية)103(، على �شاحبها  الهجرة  ثاني ع�شر من  الخام�س من 

بالتق�شير فاإنها بنت �شويعتها.
قاله وُكتب عنه باإذنه، اأ�شير و�شمة ذنبه، وفقير رحمة ربه محمد بن محمد بن محمد بن اأحمد الُبَدْيريُّ 
ولجميع  له  وغفر  َذنوبه،  العلم  من  ومالأ  ُذنوبه،  اهلل  غفر  طريقة،  ال�ِمْزطاريُّ  مذهًبا،  افعيُّ  ال�شَّ مياطيُّ  الدِّ

الم�شلمين اأجمعين.
الم على �شيدنا محمد، وا�شل المنقطعين، ووا�شطة ِعقد  الة وال�شَّ ]ق10و[ الحمد هلل ربِّ العالمين، وال�شَّ
ين، �شالًة و�شالًما فائ�شي البركات على كل  الم�شتم�شكين، وعلى اآله واأ�شحابه خير من اأَخذ واأُِخذ عنه الدِّ

المخلوقات اإلى يوم الدين، وبعد.
فجميع ما ذكر في هذه الإجازة لل�شيخ محمد المذكور ن�شبته اإليَّ �شحيحة، جعله اهلل تعالى ممن اأجاد 
جال،  ل من الرِّ في العلم واأتقن ت�شحيحه، واإني اأو�شيه بدوام الطلب وال�شتغال، مع الِجدِّ والبحث كداأب الُكمَّ
به،  تعالى  اهلل  نفع  الفالحة،  مرة  الزُّ من  القيامة  في  تعالى  اهلل  �شاء  اإن  ليكون  ال�شالحة؛  النية  مع  وليكن 

وبعِقِبه، وبلَّغه من الخير خير ماأربه.
َقْين الر�شيَدْين بجميع ما  واإنِّي قد اأجزُت ولَديه الكريمين �شيدي م�شطفى، و�شيدي محمد العظيَمْين الموفَّ
اأجزُت به الوالد، جعلهم اهلل من الأبرار، الناجين في الحادث والتالد، واإنِّي ملتم�س منهم اأن يكون دعاوؤهم 

للعبد الفقير مبذوًل، وجعلُت ذلك منهم لي ماأموًل، ومن ف�شل اهلل تعالى بَقَدِره مقبوًل.
ا  عمَّ ِة  الِعزَّ َربِّ  ربِّك  �شبحان  واأ�شوًل.  بكوًرا  واأ�شحابه  اآله  وعلى  محمد،  �شيدنا  على  و�شلِّم  �شلِّ  اللهم 

ي�شفون و�شالم على المر�شلين والحمد هلل ربِّ العالمين.
افعيُّ  ْمياِطيُّ ال�شَّ قاله وكتبه الحقير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ح�شن بن علي الُبَدْيريُّ الدِّ
ى الباري في 22 من المحرم الحرام �شنة )110، غفر اهلل ُذنوبه، ومالأ من المعارف  ، راجي ر�شَ ال�ِمْزطاريُّ

َذنوبه، اآمين.
٭  ٭  ٭

)102( هذه الكتب الثالثة )ح�شن الدللة، ودليل الحائر، وك�شف القناع( لم اأقف على اأي منها في فهار�س المخطوطات، اأو 
فهار�س الكتب اأو كتب التراجم، ولكن الموؤلِّف ذكر "ُح�شن الدللة" هنا في اإجازته لمحمد ابن زين الدين الدم�شقي، وفي 
ي في ثبته  ي )ت1167ه�(، التي اأر�شلها له من دمياط لدم�شق عام )1118ه�( وذكر ن�شها الَغزِّ اإجازته ل�شم�س الدين الَغزِّ

المنة" 120.  "لطائف 
)103( الموافق يوم ال�شبت 18 محرم )110ه� .
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الم�شادر والمراجع

ْمعانّي )ت62)ه�(، النا�شر: دار  - اأدب الإمالء وال�شتمالء، لأبي �شعد عبدالكريم بن محمد بن الَتّميمّي ال�شَّ
الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1 )01)1ه� - 1981م(.

علي  - بن  �شالح  بن  نايف  الطيب  اأب��ي  تاأليف:  الطبراني،  �شيوخ  تراجم  اإل��ى  والداني  القا�شي  اإر�شاد 
اأبو  ال�شيخ  له:  وقدم  اأحكامه  ولخ�س  راجعه  الحميد،  عبداهلل  بن  �شعد  الدكتور:  له  قّدم  المن�شوري، 
الح�شن ال�شليماني، النا�شر: دار الكيان - الريا�س، ومكتبة ابن تيمية بالإمارات العربية المتحدة، ط1 

)27)1ه� - 2006م(. 
الإكمال في رفع الرتياب عن الموؤتلف والمختلف في الأ�شماء والكنى والأن�شاب، تاأليف: الأمير اأبو ن�شر  -

علي بن هبة اهلل بن علي ابن ماكول )ت)7)ه�(، اعتنى بت�شحيحه والتعليق عليه: ال�شيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني، النا�شر: دار الكتاب الإ�شالمي - القاهرة، ط2 )1993م(.

وعلق  - المكي )ت)113ه���(، حققه  الب�شري  �شالم  بن  عبداهلل  تاأليف:  الإ�شناد،  علو  معرفة  في  الإمداد 
عليه: العربي الدائز الفرياطي، النا�شر: دار التوحيد للن�شر - الريا�س، ط1 )27)1ه� - 2006م(.

تحقيق:  - )ت2)8ه���(،  الع�شقالني  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الحافظ  تاأليف:  العمر،  باأنباء  الغمر  اإنباء 
الدكتور ح�شن حب�شي، النا�شر: المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية، القاهرة )1389ه� - 1969م(.

تاريخ الإ�شالم ووفيات الم�شاهير والأعالم، تاأليف: �شم�س الدين اأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد بن عثمان  -
ابن َقاْيماز الذهبي )ت8)7ه�(، تحقيق: د. ب�شار عواد معروف، النا�شر: دار الغرب الإ�شالمي بيروت - 

لبنان، ط1 ))2)1ه�-2003م(.
معين  - بكر،  اأبو  �شجاع،  بن  بكر  اأبي  بن  الغني  عبد  بن  لمحمد  والم�شانيد،  ال�شنن  رواة  لمعرفة  التقييد 

الكتب  دار  النا�شر:  الحوت،  يو�شف  كمال  تحقيق:  )ت629ه���(،  البغدادي  الحنبلي  نقطة  ابن  الدين، 
العلمية، ط1 )08)1ه� - 1988م(.

تو�شيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تاأليف: محمد بن اإ�شماعيل ال�شنعاني، اأبو اإبراهيم، عز الدين،  -
العلمية،  الكتب  دار  النا�شر:  عوي�شة،  بن  محمد  بن  �شالح  تحقيق:  )ت1182ه����(،  بالأمير  المعروف 

بيروت- لبنان، ط1 )17)1ه�/1997م(.
محمد  - الدين  �شم�س  تاأليف:  وكناهم(،  واألقابهم  واأن�شابهم  الرواة  اأ�شماء  �شبط  )في  الم�شتبه  تو�شيح 

ابن عبداهلل بن محمد القي�شي الدم�شقي، المعروف بابن نا�شر الدين )ت2)8ه�(، تحقيق: محمد نعيم 
العرق�شو�شي، النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت - لبنان، ط1 ))1)1ه� - 1993م(.

البغدادي  - الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبي  للحافظ  ال�شامع،  واآداب  ال��راوي  لأخالق  الجامع 
)ت63)ه�(، قدم له وحققه وخرج اأخباره وعلق عليه وو�شع فهار�شه د. محمد عجاج الخطيب، النا�شر: 

موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت - لبنان، ط1)10)1ه� - 1989م(.
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الدرر الكامنة في اأعيان المئة الثامنة، تاأليف: الحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالني )ت2)8ه�(،  -
النا�شر: دار الجيل، بيروت - لبنان، ))1)1ه� - 1993م(.

التقي  - المكي  اأحمد الح�شني  اأبي الطيب محمد بن  تاأليف:  ال�شنن والم�شانيد،  التقييد لمعرفة رواة  ذيل 
الفا�شي )ت832ه�(، تحقيق: محمد �شالح بن عبدالعزيز المراد، النا�شر: معهد البحوث العلمية واإحياء 
ط1  ال�شعودية،  العربية  المملكة  القرى،  اأم  جامعة  الإ�شالمي،  التراث  اإحياء  مركز  الإ�شالمي،  التراث 

)18)1ه� - 1997م(.
ود.  - الفا�شلي،  �شعيد  د.  لها:  وقدم  حققها  العيا�شي،  محمد  بن  عبداهلل  �شالم  لأبي  العيا�شية،  الرحلة 

ط1  المتحدة،  العربية  الإم��ارات   - ظبي  اأبو  والتوزيع،  للن�شر  ال�شويدي  دار  النا�شر:  القر�شي،  �شليمان 
)2006م(.

الطبراني  - اأحمد  بن  �شليمان  القا�شم  اأب��و  تاأليف:  للطبراني،  ال�شغير  المعجم  اإل��ى  ان��ي  ال��دَّ و���س  ال��رَّ
)ت360ه�(، تحقيق: محمد �شكور محمود الحاج اأمرير، النا�شر: المكتب الإ�شالمي ، دار عمار - بيروت، 

عمان، ط1 ))0)1ه� - )198م(.
الح�شيني  - المرادي  مراد  علي  بن  خليل  محمد  الف�شل  لأبي  ع�شر،  الثاني  القرن  اأعيان  في  الدرر  �شلك 

)ت1206ه�(، النا�شر: دار الب�شائر الإ�شالمية، ودار ابن حزم، ط3 )08)1ه� - 1988م(.
�شير اأعالم النبالء، ل�شم�س الدين محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )ت8)7ه�(، اأ�شرف على تحقيقه  -

وخرج اأحاديثه �شعيب الأرنوؤوط، النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت - لبنان، ط1 )03)1ه� - 1983م(.
ابن  - المبارك بن محمد بن عبدالكريم،  ال�شعادات  اأبي  الدين  ال�شافعي، لمجد  �شرح م�شند  ال�شافي في 

مكتبة  النا�شر:  اإبراهيم،  بن  يا�شر  تميم  واأبي  �شليمان،  بن  اأحمد  تحقيق:  )ت606ه���(،  الجزري  الأثير 
الر�شد، ط1 )26)1ه - )200م(. 

بن  - مجدي  عمير  لأبي  ندي،  ال�شِّ العالمة  بترتيب  ال�شافعي  الإم��ام  م�شند  وتحقيق  بتخريج  الِعيِّ  �شفاء 
القاهرة،  النا�شر: مكتبة ابن تيمية،  الوادعي،  ال�شيخ مقبل بن هادي  الأثري، تقديم:  عرفات الم�شري 

ط1 )16)1ه�(.
الدكتور  - الأ�شتاذ  تاأليف: عبدالرحمن بن ح�شن الجبرتي، تحقيق:  التراجم والأخبار،  الآثار في  عجائب 

الهيئة  النا�شر:  رم�شان،  عبدالعظيم  الدكتور  الأ�شتاذ  تقديم:  عبدالرحيم،  عبدالرحمن  عبدالرحيم 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مركز وثائق وتاريخ م�شر المعا�شر، )1997م(.

غاية النهاية في طبقات القراء، تاأليف: �شم�س الدين اأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن  -
الجزري الدم�شقي ال�شافعي )ت833ه�(، النا�شر: دار الكتب العلمية، ط1 )27)1ه� - 2006م(.

)ت902ه���(،  - ال�شخاوي  عبدالرحمن  بن  محمد  الخير  اأبي  تاأليف:  الحديث،  األفية  ب�شرح  المغيث  فتح 
تحقيق: د. عبدالكريم بن عبداهلل الخ�شير و د. محمد بن عبداهلل اآل فهيد، النا�شر: مكتبة دار المنهاج 

بالريا�س، ط1 )26)1ه�(. 
الكامل في �شعفاء الرجال، للحافظ اأبي اأحمد عبداهلل بن عدي الجرجاني )ت)36ه�(، تحقيق وتعليق:  -
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عادل اأحمد عبدالموجود؛ علي محمد معو�س، النا�شر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، د.ت. 
اأبي بكر اأحمد بن ثابت الخطيب البغدادي )ت63)ه�(،  - الكفاية في معرفة اأ�شول علم الرواية، تاأليف: 

تحقيق وتعليق: اإبراهيم بن م�شطفى اآل بحبح، النا�شر: دار الهدى، ط1 )23)1ه�-2003م(.
ي، �شم�س الدين  - اأبي المعالي محمد بن عبدالرحمن الَغزِّ تاأليف:  لطائف المنة في فوائد خدمة ال�شنة، 

)ت1167ه�(، تحقيق: عبداهلل الكندري، النا�شر: غرا�س للن�شر والتوزيع، ط1 )26)1ه� - 2006م(.
اللُّباب في تهذيب الأن�شاب، تاأليف: اأبي الح�شن علي بن محمد بن محمد، عز الدين ابن الأثير الجزري  -

)ت630ه�(، النا�شر: مكتبة المثنى - بغداد.
بب، المعروف بابن  - المخت�شر في علم اأ�شول الحديث، تاأليف: علي بن اأبي الَحَرم القر�شي ال�شافعي المتطِّ

النفي�س )ت687ه�(، تحقيق: د. يو�شف زيدان، النا�شر: دار نه�شة م�شر، ط1 )2008م(.
ج اأحاديثه وعلَّق عليه: �شعيب الأرنوؤوط، و عادل  - قه وخرَّ الم�شَند، لالإمام اأحمد بن حنبل )ت1)2ه�(، حقَّ

مر�شد، النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة، ببيروت، ط1 )16)1ه� - )199م(.
رىِّ )ت)20ه�(، تحقيق: د. محمد بن  - َياِل�ِشيِّ الَب�شْ الم�شَند، لأبي داود �شليمان بن داود بن الجارود الطَّ

عبد المح�شن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�شات الإ�شالمية بدار هجر، النا�شر: دار هجر - 
م�شر، ط1 )19)1ه� - 1999م(.

اِرِميِّ )ت))2ه�(، تحقيق: ح�شين �شليم اأ�شد الداراني،  - الم�شَند، لأبي محمد عبداهلل بن عبدالرحمن الدَّ
النا�شر: دار المغني للن�شر والتوزيع، بالمملكة العربية ال�شعودية، ط1 )21)1ه� 2000ه�(.

القلم، دار الريان  - النا�شر: دار  ال�شافعي )ت)20ه�(،  اإدري�س  ال�شافعي، لالإمام محمد بن  ُم�ْشَند الإمام 
للتراث، ط1 )08)1ه� - 1987م(. 

على  - رتبه  )ت)20ه���(،  ال�شافعي  اإدري�س  بن  محمد  لالإمام  ال�شندي(،  )ترتيب  ال�شافعي  الإمام  ُم�ْشَند 
بن  زاهد  محمد  للموؤلف:  وترجم  للكتاب  عرف  )ت7)12ه���(،  ال�شندي  عابد  محمد  الفقهية:  الأب��واب 
الح�شن الكوثري، تولى ن�شره وت�شحيحه ومراجعة اأ�شوله على ن�شختين مخطوطتين: ال�شيد يو�شف علي 
الزواوي الح�شني، ال�شيد عزت العطار الح�شيني، النا�شر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،  )1370ه� 

- 1)19م(.
ُم�ْشَند الإمام ال�شافعي )ترتيب �شنجر(، لالإمام محمد بن اإدري�س ال�شافعي )ت)20ه�(، رتبه: �شنجر بن  -

اأحاديثه وعلق عليه: ماهر  الدين )ت))7ه�(، حقق ن�شو�شه وخرج  اأبو �شعيد، علم  الجاولي،  عبد اهلل 
يا�شين فحل، النا�شر: �شركة غرا�س للن�شر والتوزيع، الكويت، ط1 ))2)1ه� - )200م(.

الدين  - �شدر  الحافظ  تخريج  المراغي،  اأميلة  بن  مزيد  بن  الح�شن  بن  عمر  اأبي حف�س  الإمام  م�شيخة 
دار  النا�شر:  �شبري،  ح�شن  عامر  الدكتور  تحقيق:  الدم�شقي،  المقد�شي  اليا�شوفي  يو�شف  بن  �شليمان 

الب�شائر الإ�شالمية، ط1 ))2)1ه�ت - 2003م(.
الطبراني )ت360ه�(،  - اأحمد  بن  �شليمان  القا�شم  اأبي  لالإمام  الجزء 13(،  من  الكبير )قطعة  المعجم 

حققه وخرج اأحاديثه: حمدي ال�شلفي، النا�شر: دار ال�شميعي، بالريا�س، ط1 ))1)1ه�- )199م(.
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بيدي )ت)120ه�(، اعتنى به وقابل اأ�شوله: نظام محمد  - المعجم المخت�س، للحافظ محمد مرت�شى الزَّ
�شالح يهقوبي، ومحمد بن نا�شر العجمي، النا�شر: دار الب�شائر الإ�شالمية، ط1 )27)1ه� - 2006ه�(.

بن  - علي  بن  اأحمد  تاأليف:  المنثورة(،  والأج��زاء  الم�شهورة  الكتب  اأ�شانيد  )تجريد  المفهر�س  المعجم 
حجر الع�شقالني )ت2)8ه�(، تحقيق: محمد �شكور المياديني، النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة - بيروت، ط1 

)18)1ه� - 1998م(.
ي )ت9)2ه�(  - المنتخب من م�شند عبد بن ُحَميد، تاأليف: اأبي محمد عبد الحميد بن ُحَميد بن ن�شر الِك�شِّ

تحقيق: �شبحي البدري ال�شامرائي، و محمود محمد خليل ال�شعيدي، النا�شر: مكتبة ال�شنة - القاهرة، 
ط1 )08)1ه� - 1988م(.

درا�شة  - الفا�شي )ت)113ه���(،  ال�شغير  اأبي عبداهلل محمد  تاأليف:  العالية،  الأ�شانيد  في  البادية  المنح 
وتحقيق: محمد ال�شقلي الح�شيني، النا�شر: وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية بالمملكة المغربية، ط1 

))200م(.
منهج النقد في علوم الحديث، تاأليف: نور الدين محمد عتر الحلبي، النا�شر: دار الفكر دم�شق- �شورية،  -

ط3 )18)1ه� -1997م(.
الموطاأ، لالإمام مالك بن اأن�س )ت179ه�(، برواياته، حققه و�شبط ن�شو�شه: اأبو اأ�شامة �شليم بن عيد  -

الهاللي، النا�شر: مجموعة الفرقان التجارية، بدبي، ))2)1ه� - 2003م(.
�������������� ، تحقيق: محمد م�شطفى الأعظمي، النا�شر: موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال الخيرية  -

والإن�شانية، اأبو ظبي، ))2)1ه� - )200م(.
و محمود محمد خليل،  - ب�شار عواد معروف،  د.  المدني(، تحقيق:  هري  الزُّ اأبي م�شعب  ، )رواية   ��������������

النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة، ببيروت، ط2 )18)1ه� - 1998م(.
ج اأحاديثه وعلَّق عليه: د. ب�شار عواد  - �������������� ، )رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندل�شي ت))2ه�(، حققه وخرَّ

معروف، النا�شر: دار الغرب الإ�شالمي، ط2 )17)1ه� - 1997م(.
بردي  - تغري  بن  يو�شف  المحا�شن  اأبي  الدين  تاأليف: جمال  والقاهرة،  الزاهرة في ملوك م�شر  النجوم 

الأتابكي )ت)87ه�(، قدم له وعلق عليه: محمد ح�شين �شم�س الدين، النا�شر: دار الكتب العلمية، بيروت 
- لبنان، ط1 )13)1ه� - 1992م(.

محمد  - �شعيد  لأب��ي  الإ�شناد(،  رفع  في  المراد  )تقريب  الم�شندين  ات�شال  اإل��ى  الم�شتر�شدين  ه��ادي 
عبدالهادي ابن الحاج محمد عبدالكريم، من�شور في حيدراآباد الدكن )))13ه�(.
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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.

Study of documenting the medical sources of Hasan al-Attar in the 
manuscript ‘Rahatul abdan’

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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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.

Educational features of the phonetic sound near Abu al-Aswad al-
Duwali 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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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الدرا�سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
والن�سر وال�سوؤون الخارجية
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Title: Prayers and supplications Source: Ayasofya, Istanbul, Turkey 
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العنوان: دعاء ال�سباح الم�سدر : اآيا �سوفيا – اإ�ستانبول – تركيا

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة
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